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 کامبیز فروزانمهندس 

 ، تحقیقات و آموزشمدیر بذر

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه

 

شتنی سپری شد و زنده شدن طبیعت نوید بخش حلول سال جدید است. خورشیدی نیز در چشم بر هم گذ 1995سال 

خورشیدی در عرصه تحقیقاتی سالی پر از موفقیت بود. در این سال اولین رقم سویا بخش خصوصی کشور  1995سال 

ر از ید و اولین مرحله تکثیر بذور با طبقه باالتبه ثبت رسیده بود وارد فاز تکثیری گرد 1994به نام آرین که در سال 

اجرایی و عملیاتی  ،ساله فعالیت شرکت 55های روغنی، برای اولین بار در تاریخ مادری توسط شرکت توسعه کشت دانه

کیفی آن از سوی مراجع نظارتی زمینه تولید مزرعه بذری طبقه مادری را  دیتائگردید و تکثیر هسته بذری یاد شده و 

 .فراهم نموده است 1996ای سال بر

های روغنی که بر پایه استراتژی تحقیقاتی شرکت تداوم حرکات شرکت در مسیر اصالح ارقام مناسب از سایر دانه

های مهتاب و زمان به عنوان ارقام آزاد گرده افشان پس از انجام گردید باعث شد تا دو رقم کلزا به ناماجرایی می

انین نهال به نام شرکت به ثبت رسیده و متعاقب آن بر پایه قو سه تحقیقات ثبت و گواهی بذر وهای سالیانه موسبررسی

 های روغنی قرار گیرد.سال تحت مالکیت شرکت توسعه کشت دانه 11حفاظت معنوی برای مدت 

رصه روغنی به صورت مستمر برگ زرین دیگری در ع یهادانهانتشار ماهیانه خبرنامه علمی خبری کشاورزی  

های گردید. در این خبرنامه تالش گردید تا تمامی عالقمندان به عرصه دانههای آموزشی شرکت محسوب میفعالیت

احتماالت  ، آمار وموکولی، مطالعات پزشکیگیاههای مختلف نظیر بذر، خود در عرصه ازیموردنروغنی بتوانند اطالعات 

 قرار دهند. برداریبهرهو غیره را مورد 

های بر روی گیاه کتان، زمینه معرفی دو رقم روغنی برای انجام آزمون شدهانجامدر حوزه گیاهان نوین نتایج تحقیقات 

VCU وDUS   وارد چرخه مربوطه خواهد شد.  1996را فراهم نموده است که انشا ا... در ابتدای سال 

تمرار در اس کولیلموحوزه مدیریت بذر تحقیقات و آموزش ورود به عرصه تحقیقات  هایاستراتژییکی دیگر از 

یتوپالسمی های نرعقیم سباشد. با توجه به روند اقدامات قبلی و شناسایی الینها برای تولید هیبریدهای کلزا میبرنامه

(CMS( در آینده نه چندان دور با معرفی الینهای بازگرداننده باروری ،)Restorer زمینه معرفی اولین هیبرید کلزای )

 تولید داخل برای ارائه خدمات به کشاورزان از سوی شرکت فراهم گردد.

انجام تحقیقات برای تولید مواد بیولوژیک بر پایه قارچ تریکودرما که زمینه ساز تولید موادی با قابلیت کنترل 

 .تسای ثبت آن در حال طی شدن که مراحل نهایی باشد، مدر دست اقدام بیمارگرهای ماکروفومینا و اسکلروتینیا 

 سخنی کوتاه
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کیلوگرم بذور هیبرید  555/655ارتباط با شرکت کشت و صنعت شهید رجایی برای توزیع و فروش بیش از  برقراری

ها بعد از سال 1995و غیره، از اقدامات مثبتی است که در سال  4115، هایوال 425، هایوال 451های هایوال هایوال به نام

 و اجرایی گردید.به شرکت تفویض 

توسط حوزه مدیریت بذر تحقیقات و آموزش  1995در سال  اجرایی و عملیاتی هایعرصهاقدامات بسیار دیگری نیز در 

این  نمایم اما برمی نظرصرفبه مرحله اجرا در آمده است که در این مطلب به منظور پیشگیری از طوالنی شدن از آن 

از سرعت  1996های جاری در حوزه بذر و تحقیقات شرکت در سال ی فعالیتامر اعتقاد راسخ دارم که چرخ حرکت

 برخوردار خواهد بود. تریمناسب

 در خاتمه:

ز به خالق آغا رسمبهتا این امانت سبز را  هنوید میالد سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت اوند بزرگخداینک که  

دوباره طبیعت، عید فرخنده و کهن نوروز باستانی را که یادگار نیاکان  حلول سال نو و تولدبر این اعتقادیم که  سپارد.

 .با لطافت گیاه و خرمی طبیعت و تحول به مراحل نیکوتر و برتر استاست  آور دوستی، عشق و محبتو پیام

 

 

 شکوه جادوی رنگین کمان فروردین   دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین

 سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود  شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود

 دوباره عشق و امید   دوباره چهره نوروز و شادمانی عید

 سینهفت   بهار هایچهرهدوباره چشم و دل ما و 

 

 و شادکامی، در سال جدید سالمتیتمامی همراهان این خبرنامه و خانواده محترمشان از خداوند منان برای بر این پایه 

 .نمایممی مسألتبخیری عاقبت
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 زادهمهندس آیدین حسن
 کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 (.Linum usitatissimum Lکتان )
 ژنتیک و اصالح کتان

 قسمت ششم

هدف اصلی در اصالح کتان، دستیابی به عملکرد پایدار در 

مختلف، افزایش کمیت و کیفیت روغن، یافتن شرایط محیطی 

ها، بهبود مقاومت و اتخاذ فنولوژی مقاومت پایدار به بیماری

 ای است.های آب و هوایی و منطقهمحصول برای محدودیت

 صفات زراعی

مقاومت به خوابیدگی و ارتفاع بوته از صفات مهم در توسعه 

و از  دهدمیباشند. خوابیدگی، عملکرد کتان را کاهش رقم می

موانع برداشت است. خوابیدگی در کتان ممکن است با بروز 

بیماری پاسمو مرتبط باشد. ارتفاع بوته در زمان رسیدگی و 

مقاومت به خوابیدگی از صفات کمی برای استفاده در 

 شوند.ای در منطقه هدف در نظر گرفته میآزمایشات مزرعه

 

 اندازه بذر

ذر است. بذور درشت از قدرت از صفات مهم کتان، اندازه ب

زنی و استقرار گیاهچه باالیی برخوردار هستند که نتیجه جوانه

این خصوصیت، عملکرد باالست. همچنین ارقام با بذور 

درشت، در خالل برداشت و بوجاری خسارت کمتری خواهند 

ری روغن بیشت یتر و محتوتر، جنین بزرگدید. بذور درشت

المللی، کتان با اندازه بذر بزرگ بینهای بانک دارند. در ژن

های ژنتیکی به نتاج دانه درشت منتهی و تالقی نگهداری شده

گردند. وراثت اندازه بذر یک صفت کمی و انتخابی از می

ا اندازه هایی بتوزیع باالی جمعیت است که ممکن است به الین

بذر مورد نظر منجر گردد. با این حال، تولید یک رقم با دانه 

بزرگ که عملکردی در سطح ارقام الیت داشته باشد، 

بوده و بر پایه ژنتیک عملکرد، چندوجهی  زیبرانگچالش

باشد. تا زمانی که نشانگرهای مولکولی برای اندازه دانه و می

مکان ژنی این صفت در ارقام الیت در دسترس هستند، تنها راه 

، در عملی برای انتخاب اندازه بذر بزرگ با عملکرد باال

 ای است.آزمایشات مزرعههای بعدی با نسل

 ترکیبات دانه

تان پذیری باال در کروغن و پروتئین دانه، صفاتی با وراثت

های اولیه انتخاب شوند. هدف تواند در نسلهستند و می

درصد روغن و  55ی گران کتان، تولید رقمی با محتواصالح

خشک است. رنگ بذر در  بر اساس ماده نیدرصد پروتئ 25

که بر  شده استگیاه کتان برای تشخیص سنتی استفاده می

ای حاوی مقادیر باالی اسید آلفا لینولنیک اساس آن، بذور قهوه

(ALA و بذور زرد حاوی مقادیر اندک این اسید هستند. در )

(، رابطه 2559تحقیق صورت گرفته توسط میتاپالی و رولند )

های و ژن یچندرنگآللی در ژن غالب زرد، ژن مغلوب -ژنی

مغلوب زرد در گیاه کتان مشخص شد. تجزیه و تحلیل افتراقی 

 لنشان داد رنگ بذر توسط چهار جایگاه ژنی وراثتی مستق

کنترل  b1و  g ،dهای مغلوب و آلل Y1شامل آلل غالب 

شود. تنوع رنگ بذر به یک آلل مغلوب ثانویه از جایگاه می
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و  g ،dهای مغلوب )وابسته است. ژن b1vgبا عنوان  b1ژنی 

b1vgکه هموزیگوت مغلوب هستند، برای دیگر (، هنگامی

 .نداشبهای غالب، اپیستاتیک میهای ژنی حامل آللجایگاه

 ادامه دارد 

 

 
 سجاد طالییمهندس 

 کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 نکاتی از طراحی و اجرای آزمایشات کشاورزی

 طرح آگمنت

 قسمت اول

نژادی و یا های جدید در مراحل ابتدایی بهآزمون ژنوتیپ

گمنت امری آزمانی که مقدار بذر اندک است در قالب طرح 

های مورد بررسی مرسوم است. عدم وجود تکرار برای ژنوتیپ

باشد، هرچند برای تصحیح ترین شاخصه این طرح میاز مهم

اثرات بلوک ناقص و برآورد واریانس خطا از تکرار 

 نت اولین بار درمگآشود. طرح های شاهد استفاده مینوتیپژ

های اخیر بکارگرفته شد. در سال Federerتوسط  1961سال 

و  Smithتوسط  (p-rep)اگمنت جزیی تکراردار هایطرح

در  Williamsو  2556و همکاران در سال  Cullisهمکاران و 

یی زمورد استفاده قرار گرفته است. طرح اگمنت ج 2511سال 

تکرار همان طرح آگمنت مرسوم است ولی در چند مکان 

شود. گردد و هر مکان به عنوان یک تکرار حساب میکشت می

شود بحث ای مطرح میوقتی طرح در قالب آزمایشات ناحیه

ها و اثرات تصادفی و ثابت نیز مطرح ناهمگنی بین واریانس

ری داده پنج س 2516در سال  Möhringگردد. در این راستا می

های جو در قالب طرح  اگمنت با تکرار شاهدها با مدل

( تجزیه و تحلیل نمود. همچنین در Mixed modelsمختلط)

( نشان دادند در 2514و همکاران )Moehring تحقیقی

آزمایشات چند مکانه استفاده از طرح اگمنت دارای کفایت 

 باشد. کافی می

دقت کرد که در در اجرای طرح آگمنت باید به چند نکته 

 شود.اشاره می هاآنذیل به 

های ترین طرحمحقق باید بداند این طرح از ضعیفنکته اول: 

باشد و دقت بسیار پایینی دارد. بنابر این باید سعی آزمایشی می

 دنظرمشود با دقت باالتری کشت شود و اصول علمی آن بیشتر 

 قرار گیرد. 

از دالیل اجرای طرح اگمنت عدم وجود فضای نکته دوم: 

ها کافی برای اجرای آزمایش، بودجه کم، تعداد باالی ژنوتیپ

نام برد. در این طرح باید از تعداد  توانیمو تعداد بذر کم 

 بیشتری در اجرای آزمایش استفاده کرد.  یشاهدها

های بین ژنوتیپ توان تفاوتدر طرح آگمنت مینکته سوم: 

مورد  هایبین ژنوتیپ مورد بررسی، تفاوت هایژنوتیپ با شاهد

و همچنین ترکیب  های شاهدبین ژنوتیپ بررسی، تفاوت

 د. و شاهد را مطالعه کر های مورد بررسیهای بین ژنوتیپتفاوت

 بهتر است تجزیه و تحلیل با در نظر گرفتن اثراتنکته چهارم: 

ها انجام شاهدها و ثابت در نظر گرفتن تصادفی بودن ژنوتیپ

گردد در تجزیه و تحلیل نتایج از گیرد. همچنین توصیه می
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های مختلط که های بیزین و زنجیره مارکوف و مدلروش

 هستند استفاده شود.  GLMدارای کارایی بسیار باالتری نسبت به 

ها باید طوری انتخاب تعداد شاهدها و بلوکنکته پنجم: 

کمتر نباشد. عالوه بر موارد  15گردند که درجه آزادی خطا از 

های بین شاهدها مساوی گردد تعداد ژنوتیپفوق توصیه می

باشند و یک شاهد در ابتدا و انتهای هر بلوک قرار داده شود. با 

 شود.این کار اثرات ابتدا و انتهای هر بلوک بهتر برآورد می

 

 
 کامبیز فروزانمهندس 

 مدیر بذر، تحقیقات و آموزش

 های روغنیکشت دانهشرکت توسعه 

 ای بر تولید بیودیزلمقدمه

 دومقسمت 

 

 

 حال در نمودم اشاره خبرنامه قبل شماره در که گونههمان

 یهمگ و باشدیم ایدن توجه مورد مباحث از یکی زلیودیب حاضر

 مواجه ا این موضوعب یعلم مقاالت ای و یعموم یهادر رسانه ما

 نیا ارائه از هدف. میاخوانده مینهز نیا در را یمطالب ای و شده

 اتاتنب گاهیجا و مقوله نیا با شتریب ییآشنا مطالب مجموعه

 .است عرصه نیا در یروغن

  زلیودیب دیتول در استفاده مورد خام مواد

 قرار هاستفاد مورد زلیدویب دیتول یبرا که یخام مواد جمله از 

 و یوانیح یهایچرب -،یاهیگ یهاروغن به توانیم رندیگیم

 یکشورها در) کلزا روغن. نمود اشاره کوتاه رهیزنج یهاالکل

 کایرآم متحدهاالتیا و نیآرژانت در) ایسو روغن ،( اروپا هیاتحاد

 دانآفتابگر و( یمرکز یکایآمر یکشورها و ایآس در) پالم ،(

 عنوان هب استفاده یبرا جهان در که باشندیم ییهاروغن نیشتریب

 هاروغن ریسا آنکه ضمن. رندیگیم قرار استفاده مورد زلیودیب

 یاهیگ یهاروغن و گلرنگ کتان، ،ینیزمبادام مانند

 ادهاستف مورد امر نیا یبرا زین یوانیح یهایچرب و شدهمصرف

 زلیودیب دیتول در الکل نیترجیرا عنوان به متانول. رندیگیم قرار

 رد  تواندیم هم اتانول آنکه ضمن ردیگیم قرار استفاده مورد

 . شود گرفته کار به عرصه نیا

 یهاروغن متیق واسطهبه هانهیهز به توجه کهییازآنجا

 دیتول در موضوعات نیتریاصل و نیترمهم از یکی یخوراک

 از استفاده ،باشدیم آن تجارت و زلیودیب یهاسوخت

 یابر زلیدویب دیتول در مصرف یبرا یرخوراکیغ یهاروغن

 جینتا و بوده دانشمندان قاتیتحق موضوع یمتماد انیسال

 .است دهیگرد حاصل آن از هم یمطلوب

 یهاغنرو از استفاده تیمز گرید تر،نییپا یهانهیهز کنار در

 یخوراک ازین نیتأم یبرا هاآن به از استفاده عدم یرخوراکیغ

همانگونه که در شماره قبل خبرنامه اشاره نمودم در 

حال حاضر  بیودیزل یکی از مباحث مورد توجه دنیا 

عمومی و یا مقاالت  یهادر رسانهو همگی ما  باشدیم

این رابطه مواجه شده  و یا مطالبی را در این  در یعلم

این مجموعه مطالب  ارائه. هدف از میارابطه خوانده

ر این مقوله و جایگاه نباتات روغنی د با شتریبآشنایی 

 این عرصه است.
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 دهیگرد باعث لیدال ریسا کنار در موضوع نیا. باشدیم بشر

 رد بزرگ و متوسط یهااسیمق در زلیودیب دیتول تا است

 نندما یرخوراکیغ یهاروغن از استفاده با کشورها از یاریبس

 جاتروفا و جوجوبا پنبه، جال، درخت کرچک،روغن روغن

 یدارا که ییکشورها در هم یوانیح یهایچرب. شود یاتیعمل

 است توجه مورد موارد از باشندیم انیچهارپا از یمیعظ منابع

 او،گ از که باال تهیدیاس با جامد یهایچرب از  کشورها نیا در

 .گرددیم استفاده شودیم استخراج یماه و پرندگان خوک،

 یآت دیتول یبرا یمهم اریبس نیگزیجا هم هاجلبک زیر

 اریبس هاآن در روغن عملکرد رایز شوندیم محسوب هازلیودیب

 از یدادتع تنها که نمود توجه نکته نیا به دیبا یول است باال

 اگرچه. هستند دیمف یستیز سوخت دیتول یبرا هاآن یهاگونه

 هاستفاد مورد خام ماده عنوان به که هایچرب و هاروغن تیقابل

 یهایژگیو یول باشد متفاوت است ممکن رندیگیم قرار

 .باشد یللالمنیب یاستانداردها با مطابق و کسانی دیبا زلیودیب

 :زلیودیب دیتول یبرا مناسب یروغن نباتات انواع

 نواعا یبرا نظر مد یهایژگیو باال در ذکرشده موارد بر عالوه

را  باشندمی مناسب زلیودیب دیتول یبرا که یروغناهانیگ

 به شرح زیر عنوان نمود. توانیم

 :مطرح یروغن یهادانه

 کانوال و کلزا

 یدارا که اندک یزیحاصلخ با یاراض در یخوب به کلزا

 عملکرد اب اهیگ نیا. کندیم رشد باشد گوگرد توجه قابل ریمقاد

 زمستانه اهیگ کی عنوان به تواندیم( %55-45) روغن یباال

 فراهم را یزراع تناوب و دوم کشت امکان که شود کشت

 زلیودیب دیتول خام ماده نیتریاصل عنوان به اهیگ نیا. دینمایم

 یهاتیمحدود اگرچه. باشدیم توجه مورد اروپا هیاتحاد در

 یکایآمر یکشورها از یبعض در برداشت و کاشت یبرا یفن

 دانه یفراور ،یکودده با رابطه در خصوص به یجنوب و یمرکز

 هب نسبت آن ترنییپا متیق یول دارد وجود آن کردن انبار و

 در مترک دیتول و( تناوب در اهیگ نیتریاصل عنوان به) گندم

 کلزا دانه آرد. شودیم مصرف تیمحدود باعث سطح واحد

 هریج در و بوده ایسو با سهیمقا در باال یاهیتغذ ارزش یدارا

 .ردیگیم قرار استفاده مورد گاوها ییغذا

 یاواژه عنوان به کلزا و کانوال یهاواژه طیشرا از یاپاره در

 هک است یحال در نیا. رندیگیم قرار استفاده مورد مترادف

 یکیژنت الحاص هیپا بر( نییپا دیاس با ییکانادا یروغندانه) کانوال

 و کیاروس دیاس کاهش یبرا کانادا در گذشته سال 45 یط در

 یوبنامطل عوارض تواندیم که کلزا روغن در هانوالتیکوزگلو

 الکانو روغن. است شده دیتول کند جادیا واناتیح و انسان در

 نیهترب عنوان به تونیز روغن مانند آن یباال تیفیک لیدل به

 کلسترول سطح زانیم که شودیم محسوب پز و پخت روغن

 . دهدیم کاهش را خون

 ایسو

 طیشرا به هبست. است ایآس شرق یبوم بقوالت از یکی اهیگ نیا

 بوته ارتفاع نظر از یعیوس راتییتغ اهیگ یکیژنت تنوع و یطیمح

 ایسو دیتول در شرویپ یکشورها. دهدیم نشان خود از

 هندوستان و نیچ ن،یآرژانت ل،یبرز کا،یآمر متحدهاالتیا

 کنجاله ن،یسریگل مانند یجانب داتیتول زل،یودیب دیتول. باشندیم

 قرار استفاده مورد انیپا چهار یغذا عنوان به که) پلت و

( تاس نیتیلس توجه قابل ریمقاد یدارا که) آرد و( ردیگیم

 ملکردع. دینمایم روشن شیپ از شیب را اهیگ نیا دیتول تیاهم

 هدان کهییآنجا از. است متفاوت هکتار در تن 4 تا 2 نیب ایسو
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 11 دودح آن روغن زانیم است، یغن اریبس نیپروتئ نظر از ایسو

 . باشدیم درصد

 یروغن پالم

 25-25 نیب یارتفاع که است یریگرمس یاهیگ یروغن پالم

 سال 1 دیتول حداکثر. دینمایم عمر سال 25 حدود که دارد متر

 بدست اهیگ نیا وهیم از روغن نوع دو. دهدیم رخ کشت از بعد

 .پالم هسته از حاصل روغن و وهیم از حاصل روغن. دیآیم

. است شده دیتول تاکنون باال روغن عملکرد با مختلف ارقام

اه این گی یاصل کنندگان دیتول یمالز و یاندونز یکشورها

 و افتهیشیافزا ریاخ یهاسال یط در پالم روغن تقاضا. باشندیم

 و نیمارگار دیتول در خام ماده ،یآشپز استفاده یبرا روغن نیا

 قرار استفاده مورد یینانوا محصوالت و کره یهایافزودن

 غنرو که ردیگ قرار توجه مورد دیبا مهم نکته نیا. ردیگیم

 صورت به(  گرادیسانت درجه 25-22) اتاق یدما در پالم خالص

 ینبات یهاروغن ریسا با موارد از یاریبس در و بوده جامد مهین

  .شودیم دروژنهیه ینسب طوربه برخی مواقع و شده مخلوط

 آفتابگردان

 بذر وستهپ لهیوسبه است یواقع وهیم کی که آفتابگردان دانه

 به آن یعال تیفیک به آفتابگردان دانه تیاهم. است شده احاطه

. دگردیم بر شودیم استخراج دانه از که یخوراک روغن عنوان

 تیماه زئحا آن مزه و طعم ،یاهیتغذ تیفیک نظر از مسئله نیا

 وانعن به حاصله کیک روغن استخراج از بعد عالوه به و است

 توجه نکته نیا به دیبا. ردیگیم قرار استفاده مورد دام خوراک

 دیاس از یزیناچ ریمقاد یدارا آفتابگردان روغن که کرد

 ار آن مدت یطوالن ینگهدار امکان که باشدیم کینولئیل

 ازگارس یطیمح مختلف طیشرا با آفتابگردان. دینمایم فراهم

 در تواندیم و ندارد ازین دیتول جهت یخاص ادوات به و است

 در روغن زانیم. ردیگ قرار مورداستفاده ذرت و ایسو با تناوب

 . باشدیم درصد 41-52 نیب آن دیبریه انواع

 ینیزمبادام

 زمان در ییهوا و آب طیشرا تابع شدت به ینیزمبادام تیفیک

 سانان یاهیتغذ مصرف یبرا عمدتاً ینیزمبادام. است برداشت

 ینیزمدامبا کره دیتول یبرا دانه نیا. ردیگیم قرار استفاده مورد

 استفاده مورد یقناد محصوالت و شده یفرآور ییغذا مواد و

 روغن دیتول یبرا ترنییپا تیفیک با یهاینیزمبادام. ردیگیقرارم

 یالمللنیب بازار در مطلوب یتقاضا یدارا و دارند کاربرد

 پز و پخت یبرا مخلوط صورت به ینیزمبادام روغن. باشندیم

 دآر. ردیگیم قرار استفاده مورد یقناد عیصنا در دادن طعم و

 نیپروتئ اب و باال تیفیک یدارا روغن استخراج از پس مانده،یباق

 ارقر استفاده مورد انیپاچهار هیتغذ یبرا که باشدیم باال

 .ردیگیم

 

 

  دارد ادامه
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 رضاپور مهدی علمدارلومهندس 

 کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 سویامهم  هایبیماری

 1جدول 

             رشدی مرحله

 سویا

 

 

 

 نام بیماری

مدیریت بیمارینحوه         

 کوتیلدونی

(VC) 

  یک برگ

 (V1)مرکب 

 یبرگ چند

(Vn) 

 گلدهی

(R1-R2) 

 بندیغالف

(R3-R4) 

 بندیدانه

(R5-R6) 

 مرگ گیاهچه
Pythium spp ، Phytophthora spp ، 

Rhizoctonia sp. ، Fusarium sp. 
   

کشت به موقع، بذر سالم، زهکش 

 با قارچکشتیمار بذر مناسب، تناوب، 

 تیرام یا-مناسب مانند کاربوکسین

 ترکیبات متاالکسیل

 Cercospora kikuchii    لکه ارغوانی

متحمل،  استفاده از قارچکش ارقام 

در مرحله غالف و دانه بندی، تناوب 

 کشت و مدیریت بقایا

سوختگی ساقه و 

 غالف ها
  Diaporthe phaseolorum، Phomopsis spp 

بذر سالم، استفاده از قارچکش در 

مرحله غالف و دانه بندی، تناوب 

کشت و مدیریت بقایا، برداشت به 

 موقع

  Pernospora manshurica   سفیدک داخلی

مناسب مانند  با  قارچکشتیمار بذر 

مانکوزب، تناوب کشت  -متاالکسیل

 و مدیریت بقایا، ارقام مقاوم

سیندروم مرگ 

 (SDSناگهانی )
   Fusarium spp 

تناوب، کشت به موقع، ارقام متحمل، 

 زهکش مناسب
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  2جدول 

             رشدی مرحله

 سویا

 

 

 نام بیماری

 کوتیلدونی

(VC) 

 

  برگ کی

 (V1) مرکب

 

 یبرگ چند

(Vn) 

 

 یگلده

(R1-R2) 

 

غالف یبند  

(R3-R4) 

 

یبنددانه  

(R5-R6) 

 مدیریت بیمارینحوه 

  Phytophthora spp   بوته میری

زهکش مناسب، تناوب، ارقام مقاوم، 

مناسب مانند  با قارچکشتیمار بذر 

 ترکیبات متاالکسیل

پوسیدگی 

 ذغالی
    

Macrophomina phaseolina 

تناوب، کشت به موقع، ارقام متحمل، 

 تراکم کشت مناسب، آبیاری

 Phakopsora pachyrhizi   زنگ

کشت به موقع، تناوب و مدیریت بقایا، 

استفاده از قارچکشهای استروبیلورین یا 

 تریازول در ابتدای دوره آلودگی

  Colletotrichum truncatum   آنتراکنوز

بذر سالم، استفاده از قارچکش در 

مرحله غالف و دانه بندی، تناوب 

 کشت و مدیریت بقایا

پوسیدگی 

 اسکلروتینیایی
   Sclerotinia sclerotiorum 

تناوب، ارقام متحمل، تراکم کشت 

مناسب، استفاده از قارچکش قبل از 

 آلودگی

  Heterodera glycines  نماتد سیست

های محیطی، ارقام تناوب، کنترل تنش

 ورزیمقاوم، کاهش خاک

سوختگی 

 باکتریایی
 Pseudomonas savastanoi pv. glycinea  

بذر سالم، تراکم کشت کمتر، ارقام 

 مقاوم، تناوب کشت و مدیریت بقایا

  Xanthomonas axonopodis pv. glycines   تاول باکتریایی

سالم، تراکم کشت کمتر، ارقام بذر 

 مقاوم، تناوب کشت و مدیریت بقایا

های بیماری

 ویروسی

Soybean Mosaic Virus ، Tobacco Ringspot Virus،Bean pod 

Mottle Virus ، 
 

کنترل علفهای هرز، کنترل حشرات 

ها، تریپس، مگس سفید(، بذر ناقل )شته

 سالم
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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

 الکتروفورز

 قسمت دوم 

 یدوبعدتکنیک الکتروفورز 

ه خاصیت ی مد نظر با توجه بپروتئین کمپلکسدر این تکنیک 

ریک بر اساس نقطه ایزو الکت گردد سپسمولکولی استخراج می

که به آن بعد اول  در محل خاصی از ژل مخصوص قرار بگیرند

گردد ژل سبب می pHالکتروفورز گویند. در این بعد گرادیان 

ین مد نظر از لحاظ خاصیت حل شدن در ئپروت هایکمپلکستا 

pH .کنیک ت معموالًبعد اول را  خاص از یکدیگر تفکیک شوند

ژل  طرفکی( گویند و IEFکز ایزوالکتریک )الکتروفورز تمر

 pHدیگر دارای  طرفبهمورد استفاده در این بعد نسبت 

در  شدهحاصلهای (. لکهpHتری است )ژل گرادیان مثبت

ه بعد با استفاده از سیستم بافری ناپیوسته بالکتروفورز بعد اول 

 شود.برده میالکتروفورز دوم 

جریان الکتریکی الکتروفورز بعد دوم عمود بر جریان 

ر اساس های پروتئینی که بباشد و مولکولالکتریکی بعد اول می

pH اند در بعد دوم بر اساس ای از ژل قرار گرفتهخاص در منطقه

 (.2و  1ل )شک شوندوزن مولکولی نیز از یکدیگر تفکیک می

است.  SDS-PAGEبعد دوم الکتروفورز همان تکنیک  

روتئینی پ یهاکمپلکسگردد تا باعث می یدوبعدالکتروفورز 

ق و دقی هاآنبه زیر واحدهای کوچک تقسیم شوند تا بررسی 

 باشد. ریپذامکان

 

 یدوبعدالکتروفورز  1شکل 

ح تواند بیان ژن در سطمیمحقق با استفاده از این تکنیک 

 پروتئین را بررسی کند. 

 

 یدوبعدالکتروفورز  2شکل 
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