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 فروزان کامبیز مهندس

 آموزش و تحقیقات ،بذر مدیر

 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت

 اتمؤسس به کشاورزی آموزش و تحقیقات سازمان ریاست و کشاورزی جهاد وزیر معاونت سوی از که معامالتی و مالی نامهآیین ابالغ حسب

 خصوصی خشب به خود تحقیقاتی دستاوردهای امتیاز واگذاری به موظف دولتی تحقیقات مؤسسات کلیه است گردیده ابالغ دولتی تحقیقاتی

 مختلف هایزراعت در خود شدهاصالح ارقام واگذاری به نسبت نیز کشور "نهال و بذر هیو ته اصالح تحقیقات موسسه" راستا این در .اندگردیده

 نهال و بذر هیو ته اصالح تحقیقات موسسه توسط نیز روغنی هایدانه ارقام واگذاری بحث 5395 سال از است. نموده اقدام و.... گندم ،ذرت نظیر

 دستور در بودند موسسه آن شدهاصالحسویا  ارقام از که 51 و ال  ویلیامز، ارقام کتول امتیاز واگذاری آگهی اساس این بر و جنبه اجرایی پیدا نمود

 وایایز کلیه شدن روشن جهت آموزش و تحقیقات بذر مدیریت حوزه سوی از ایمجدانه هایپیگیری راستا این در .ندگرفت قرار ،واگذاری کار

  مکرر جلسات زا پس شرکت فنی کمیسیون به عرصه این در تهدیدها و هافرصت و تخصصی نظرات نقطه نمودن مطرح با و پذیرفت صورت موضوع

 پیش و ردید.گ ارسال نهال و بذر هیو ته اصالح موسسه به موصوف رقم سه امتیاز حق دریافت برای اولیه درخواست کمیسیون آن تصمیمات حسب

 آنچه فنی واردم با رابطه در نظر و تبادل و بحث از پسداده شد.  ارجاع شرکت فنی کمیسیون به نظر تبادل و بحث جهت قرارداد شده تنظیم نویس

 ارائه جهت نهال و بذر هیو ته اصالح و تحقیقات موسسه پژوهشی معاونت با مکرر جلسات برگزاری گردید. تبیین شود لحاظ قرارداد در بایستمی

  .است هبود آموزش و تحقیقات بذر مدیریت حوزه بعدی شدهانجام اقدامات از شرکت نظرات نقطه

 هس خرید مجوز محترم مدیره هیئت، شرکت محترم عامل مدیر هایتالش و آمده عمل به هایپیگیری حسب مذکور اداری روند طی موازاتبه

 صورت ترمبسوط صورت به رابطه این در هاپیگیری تا گردید باعث الخطاب فصل این که نمودند صادر را کتول و کا جی، ویلیامز اسامی به سویا رقم

 أثیرگذاریت دلیل به اول وهله در .گردید ارائه بذر و نهال تهیه و اصالح موسسه به محترم مدیره هیئت نظر مورد رقم سه خرید درخواست لذا و پذیرد

 رقم یک اگذاریو بر مبنی را خود تمایل متبوع موسسه، کشور بذر تولید کل هایسیاست بر آن عوارض و شرکت یک به رقمسه  واگذاری مستقیم

 ،گلستان هایاستان در که کتول بذر کاربرد طیف و عملیات حجم به توجه با و شرایط حسب که نمود اعالم اول فاز در را درخواست مورد رقم سه از

 .داد رقم این امتیاز خرید به را اولویت شرکت دارد مصرف قابلیت خوزستان حتی و اردبیل و مازندران

 به همراه تحقیقات سازمان در کشاورزی جهاد وزیر معاونت حضور با که ایجلسه در 6/3/5396 مورخ در برساند آگاهی به است مفتخر اینک

 گردید رگزارب مرتبط مسئولین سایر و ایشان پژوهشی معاونت به همراه نهال و بذر هیو ته اصالح تحقیقات موسسه محترم ریاست ،ایشان معاونین

 عامل دیرم نو شادی مهندس آقای جناب و نهال و بذر تهیه و اصالح تحقیقات موسسه ریاست مابینفی کتول سویای رقم امتیاز واگذاری قرارداد

 .گردد آغاز شرکت بذر تولید عرصه در نوینی فصل تا رسید امضا به های روغنیتوسعه کشت دانه شرکت محترم

 باالتر طبقات ولیدت حساسیت دلیل به بذر تولید عرصه در شرکت هایفعالیت اجرایی روند کتول رقم امتیاز خرید و قرارداد این امضای با دیتردیب

 آگاهی رغمبه است امید و دینمایم جدیدی فاز وارد را بود خواهد رقم این برای مجاور هایاستان و گلستان استان کل نیاز دهندهپوشش که بذری

 گرفتن اختیار رد با است بوده درخواست مورد قرارداد امضای از قبل فنی جلسات در که اعتباری و اجرایی ،فنی نیازهای پیش نیتأم با هاحساسیت از

 در روشن ایآینده به ورود زمینه های روغنیتوسعه کشت دانه شرکت تحقیقات بخش توسط شدهاصالح ارقام کنار در موسسه از ارقام این امتیاز

 .گردد فراهم بذر عرصه

 کواته سخنی
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 طالیی سجاد مهندس

 بذر تولید و کاربردی تحقیقات مجتمع کارشناس

 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت

 نکاتی از طراحی و اجرای آزمایشات کشاورزی

 اجرای آزمایش در مزارع کشاورزان

 قسمت اول

در مراکز تحقیقاتی انجام  معموالا تحقیقات کشاورزی 

تگاه در ایس آوریفنگیرد. عقیده بر این است که بهترین می

تحقیقاتی در مزرعه کشاورزان نیز باید بهترین باشد. اما با کمی 

 آورینفتر به این مسئله، پایداری وضعیت دقت و نگاه عمیق

ار کشاورزان همیشه برقر مزارعتحقیقاتی و  یهاستگاهیابین 

شاورز برای ک آوریفننیست. اگر چنین باشد انتخاب بهترین 

های های ایستگاهبر اساس آزمایشتواند به تنهایی نمی

 آورینفباید انتخاب بهترین  در نتیجه. تحقیقاتی صورت پذیرد

 آنهابر اساس اجرای آزمایش در مزرعه  انکشاورز مزارعبرای 

 باشد. انکشاورزعه مزر در اجرایی و مقایسه آن با شرایط

زمایش در مزرعه کشاورز دو حالت دارد. آزمایشاتی آانجام 

جدید )ارقام جدید، ادوات،  یهایآورفنکه برای گسترش 

و در  شدهیطراحهای کنترل آفات و بیماری و غیره( روش

نتیجه باعث افزایش عملکرد بیولوژی و یا کاهش هزینه 

 آوریفنگردد. این نوع آزمایش را آزمایش ایجاد می

جدید نسبت به وضعیت کشاورز  آوریفنما گاهی گویند. امی

ق ، آزمایشات تصدیها رابررسیباید مقایسه شود، که این نوع 

 با همان تقریباا  آوریفن. آزمایشات ایجاد نامندمی آوریفن

ها قابل انجام و های استاندارد آماری که در ایستگاهروش

قط شود. چون هدف مشابه بوده و فمی مبررسی است، انجا

از نظر آماری باید در نظر گرفته شود. اما در  یجزئتغییرات 

کند و قضیه فرق می آوریفنمورد آزمایشات تصدیق 

 شود.متفاوتی در نظر گرفته می کامالا های آماری روش

 آوریاجرای آزمایش ایجاد فن

گیری از شعاع مزرعه کشاورز راهی ساده برای نمونه

 آورینفلوژیکی در ایجاد از شرایط فیزیکی و بیو تریگسترده

منطقه مورد آزمایش باید  آوریفنکند. برای ایجاد را فراهم می

شرایط فیزیکی و زیستی الزم را برای انجام آزمایش یا گسترش 

خاص فراهم کند. هدف اولیه از آزمایش ایجاد  آوریفنیک 

 یتربزرگ در شعاع یریگنمونهدر مزرعه کشاورز،  آوریفن

باشد. بنابراین باید در چند مزرعه آزمایش ها میاز محیط

صورت گیرد تا دقت آزمایشات باالتر برود. در اینجا باید اثر 

باید  هاطرحمتقابل تیمار و محیط را بتوان ارزیابی نمود. این 

کوچک اجرا شوند و تعداد تکرار و تیمار کم در نظر  صورتبه

رد عداد تکرار باید به این نکته توجه کگرفته شود. در تعیین ت

که مزرعه آزمایشی کمتر در دسترس محقق است و عواملی 

چون موش، حیوانات ولگرد، خرابکاری، سیل ممکن است 

گردد. اما ذکر این نکته هم که میباعث کاهش دقت آزمایش 

فاقد اثرات تیمارهای قبلی است و  معموالااین نوع آزمایشات 

در این شود چون این تا حدودی باعث افزایش دقت می

فات و بیماری کمتر است. در مجموع با آحشرات و آزمایشات 

در  یادزیا  کمتوان تعداد تکرار را می ذکرشدهتوجه به نکات 

باید  آوریفندر اجرای آزمایش ایجاد همچنین نظر گرفت. 

 باشد.  ی تحقیقاتیهامشابه آزمایش ایستگاه ،سعی کرد شرایط
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 زادهحسن آیدین مهندس
 کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 (.Linum usitatissimum L) کتان
 ژنتیک و اصالح کتان

 

 روش اصالحی جمعیت بالک

 نهم قسمت

جمعیت بالک، برای محصوالت زراعی با دانه  در انتخاب

 صورت تک بوته برداشت نمود، استفادهتوان بهکوچک که نمی

ر های ضروری دشود. گزینش از جمعیت بالک، یکی از نیازمی

باشد. در این روش، انتخاب از بین می ایروش انتخاب شجره

 لتر مانند عملکرد دانه، تا چند نسجمعیت برای صفات پیچیده

 صورت پذیرد. یمؤثرترافتد تا گزینش می ریتأخبه 

ت صورهای جمعیت در حال تفرق، به، تمام بوتهدر این روش

شود و از این توده، یک نمونه بذری برای مخلوط برداشت می

گردد. برای مثال، جمعیت نسل دوم کشت نسل بعد استفاده می

(F2کشت می ) ت برداششود و بذر آن از تمام جمعیت و بالک

دست آمده از جمعیت بذری گردد. بخشی از این بذر بهمی

طور ( استفاده خواهد شد. بهF3بالک، برای کشت نسل سوم )

مشابه، بخشی از جمعیت بذری بالک برداشت شده نسل سوم، 

شود. این عمل تا نسل ( استفاده میF4برای کشت نسل چهارم )

 ( ادامه خواهد یافت.F6ششم )

د یک جمعیت بزرگ هموزیگوت در نسل شش، به دلیل ایجا

 F6شود. در این مرحله، جمعیت انتخاب از این نسل شروع می

باشد.  مؤثر، موجودهای باید بزرگ باشد تا انتخاب از میان بوته

تواند مورد استفاده قرار گیرد، یکی انتخاب دو روش انتخاب می

زینش گ، انتخاب غالف در بوته)انتخاب تک بوته،  الین خالص

اد تعد انتخاب)انتخاب توده های هموزیگوت( و دیگری الین

ط (. اگر شرایهاآنصورت مجزا و پیش بردن زیادی از گیاهان به

شود برای محیطی مکانی که در آن روش بالک استفاده می

تواند صفات مدنظر مساعد باشد، این روش اصالحی می

 هایی با صفات مطلوب تولید نماید.الین
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 فروزان کامبیز مهندس

 مدیر بذر، تحقیقات و آموزش

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه

 ای بر تولید بیودیزلمقدمه

 پنجم قسمت

 
 

 زل دیمورد استفاده در تولید بیوهای خصوصیات الکل

 اهبیودیزل دارای زنجیره کوت در تولید مورد استفاده یهاالکل

 ول وبوتان، اتانول ،به متانول توانیمباشند که از آن جمله می

در  وجهقابل ت طوربهنوع الکلی که  اشاره نمود. بیشترین غیره

و  CH3 OH متانولگیرد تولید بیودیزل مورد استفاده قرار می

ولید ها در تترین فاکتور این الکلهستند. مهم  C2H5 OHاتانول

 والا معم. باشدمی خصوصیاتشانهای پایین و هزینهبیودیزل 

زیرا  شودیمترجیح داده  سمیت باالترش رغمبهبه اتانول  متانول

تر ادهس یهایآورفناستفاده آن در تولید بیودیزل نیازمند به 

تواند به یم نسبت به اتانول مصرف بیشتر این الکلمیزان  است.

 کمتر و سرعت باالتر دستیابی در فرایند به خوبی یهانهیهزدلیل 

 پوشش داده شود.

ی هایها سوختبیودیزل که ییآنجاباید به خاطر داشت از 

های گیاهی یا باید از روغن هاآنتجدید پذیرند  کامالا

لید تو با الکل برای هاآنو یا ترکیبی از  های حیوانیچربی

 .د شوندتولیپتروشیمی  بیوماسی مانند بیواتانول به جای مواد

این هدف  اتحقیقاتی ب بسیاری از کشورها نظیر اسپانیا و برزیل

 را در دست اقدام دارند.

 فرایند تولید بیو دیزل

های حیوانی و یک های گیاهی یا چربیبیودیزل از روغن

شود. این تولید می الکل در طی فرایند ترانس استریفیکاسیون

های های گیاهی یا چربیروغن)شیمیایی یک استر  فعل و انفعال

ها را به مخلوطی از استرهای اسیدهای چرب که روغن (حیوانی

ب ترکی یسازخالصها از دهد. بیودیزلتغییر می سازندیمرا 

د. یک ماده نگردحاصل می متیل استرهای اسیدهای چرب

مورد  ت بخشیدن به این فرایند شیمیاییبرای سرع نیز کاتالیست

عملیات  کاتالیستیماده بسته به نوع که گیرد استفاده قرار می

سیدی و یا ا ،ایتواند به صورت پایهترانس استریفیکاسیون می

 باشد. آنزیمی

فرمول شیمیایی این ترانس استریفیکاسیون به صورت معادله 

یک  R”OH ،نشان دهنده استر  ’RCOORزیر است که در آن

مخلوط  ”RCOOR، )گلیسرول (الکل دیگر  R’OH ،الکل

 .یک کاتالیست است  CATاستر و 

 

 

قبلی تالش نمودم تا با ارائه تعاریف  یهاشمارهدر 

و  هادانهزیستی و  یهاسوختکلی از بیودیزل یا 

در تولید بیو دیزل  هاآنگیاهانی که محصول 

کاربرد دارد اطالعات عمومی را در این عرصه ارائه 

نمایم در این شماره تالش خواهم نمود موارد را به 

 م.و البته به زبان ساده ارائه نمای تریتخصصصورت 
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وقتی از متانول به عنوان الکل در ترانس استریفیکاسیون 

یبی از شیمیایی ترک العملعکسشود ماده تولیدی در استفاده می

که در استفاده از اتانول ماده تولیدی  طورهمانمتیل استرها است 

. هرچند عملیات ترانس دباشیمترکیبی از اتیل استرها 

اقدامات برای تولید بیودیزل  نیترمهماستریفیکاسیون از 

دیگری هم برای دستیابی به شود ولی اقدامات محسوب می

ند یآوقتی فریجه در نتالزم است  یالمللنیبتانداردهای اس

 (رین)مخلوط استرها و گلیسی دو فازگردد و شیمیایی تکمیل می

ها جدا شدند ترکیب متیل استرها باید برای کاهش آلوده کننده

شامل بقایای  فرآیند اینشوند. در حد استاندارد خالص 

به  معموالا که این مورد آخر  باشدیمآب و متانول  ،کاتالیست

در نظر  خام های قابل توجه با موادصورت مخلوط با نسبت

ند ترانس یآکارایی تبدیل در فر ،با این هدف که شودگرفته می

 استریفیکاسیون افزایش یابد.

آوری بیودیزل شامل بسیار خالصه مراحل فرایند فر طوربه

 مراحل زیر است:

 تیمار کردن مواد خام  -

 ترکیب کردن کاتالیست الکلی  -

 شیمیایی  فعل و انفعال -

 شیمیایی  فعل و انفعالجداسازی مواد تولید شده از  -

 شیمیایی فعل و انفعالمواد حاصل از  یسازخالص -

 ه جای سوختدیزل بر استفاده از بیومزایای قابل توجهی د

های گیاهی که به وجود دارد. روغن هاآندیزل و ترکیبات 

یم در اقال توانندمی گیرندمورد استفاده قرار می عنوان ماده خام

 شاورزیکبرای تولید سنتی  هاآنمختلف رشد کنند و بعضی از 

رشد ورها بیوراکتو ها که در استخرها مناسب نیستند. ریز جلبک

رای ها بدر تولید روغنکنند دارای پتانسیل قابل توجهی می

ده و مصرف شهای آشپزی تولید بیودیزل هستند به عالوه روغن

یزل دنایع فرآوری گوشت در تولید بیوبقایای چربی از ص

ل مشابه است ولی تولید دارای مراحآیند فر دارند. یکاربر

 فاده متفاوتند.مورد است یهادستگاهو  هاآنهای مقیاس

 

 

 

 

 
 علی زمان میرآبادیمهندس 

 رئیس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 زمینیهای بادامبیماری
 هامدیریت بیماری

 قسمت چهارم 

 

 مدیریت زراعی

اده مورد استف بایستمی،  بذوری زمینیبادامبرای کاشت 

 مراقبت ازمه و آسیب جدی ندیده باشند. قرار گیرد که صد

 کاشت هایو سقوط آن در حفره گیریپوستبذور در مراحل 

از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر عملیات جدا نمودن 

جام اقبت الزم انمر و با دست همراه با ها توسط کارگرانپوسته

ه ب سالمت و جلوگیری از آسیب به بذر، نیاز ضمن حفظ گیرد

خسارت کند. در صورت وجود تیمار قارچکش را برطرف می

ر توان مقدار بذناشی از بالیت گیاهچه و پوسیدگی بذر می
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با  توانکیلوگرم افزایش داد و البته می 15تا  66مصرفی را از 

 صرفی از تیمار قارچکش استفاده نمود.مقدار اولیه بذر مهمان 

عملیات خاک ورزی نقش بسزایی در  تناوب و مجموعه

 زمینیباداممدیریت مجموعه عوامل بیمارگر قارچی در مزارع 

ای هگیاهچه ریشه ایپوسیدگی قهوه کاهش دارد. برای مثال

دارای  ی کهدر مزارع F. solaniزمینی ایجاد شده توسط بادام

بت هستند نس ذرت – یا سویاسویا  - سال تناوب ذرت دوبرنامه 

 بیشتر است. هسال 5تناوب  دارای  به مزارع

ل از شکن قبورزی با زیرهمچنین استفاده از سیستم خاک

اهش و ک ایزمینی جهت ارتقاء و بهبود رشد ریشهکاشت بادام

 برد. در ول را باال خواهدعملکرد محص ای،های گیاهچهبیماری

ی حاصل از عوامل اهای گیاهچهبیماری کشور مصر مدیریت

F. solani  وR. solani گچ  لوگرمیک 566حدود  با کاربرد

و یا با ایجاد تعادل مصرف  متر مربع( 4641)معادل  در ایکر

کیلوگرم در  56و پتاسیم  کیلوگرم در ایکر 566کودهای ازته 

درصد ظرفیت زراعی مزرعه  16تا  55 در حد یایکر با رطوبت

 .استکنترل قابل 

 

 (تیمار قارچکش)ایی یمدیریت شیم

 عاایرسبایست شده قبل از هر چیزی می کندهپوستبذور 

با آسیب و خسارت قارچی  هرگونه برای جلوگیری از

ذور تیمار بها تیمار گردند. البته نباید فراموش کرد که قارچکش

 معموالا ی ندارد. بذور نامناسب کارای یسازرهیذخدر روش  شده

 البه عنوان مثشوند میترکیب ها از قارچکش با یک نسبت

درصد ه س  یا تیرام و کربوکسینتیرام و کاربندازیم  5به  2سبت ن

را کنترل  بارانیزوسیعی از عوامل که در این حالت طیف 

با یک مخلوطی از تیرام و کاربندازیم تیمار بذور . خواهد نمود

وگیری برای جل معموالاگرم برای هر کیلوگرم بذر  دوبه نسبت 

از یک منطقه به منطقه   R. bataticola یهایآلودگانتقال از 

ز سه . در آرژانتین ترکیبی اشوددیگر در کشور هند استفاده می

کارایی  (+ کاربندازیم + کربوکسین تیرام) الذکرفوققارچکش 

 .اردد زمینیبادامبذری های باالیی برای کنترل اغلب بیماری

ل دیگر ترکیب تیرام تیوفنات متی ییهاشیآزمااز طرفی در 

. های قارچی نشان داده استبهترین نتایج را در مدیریت بیماری

ها بر علیه عوامل قارچی نیز تعداد جدیدتری از قارچکش اخیراا

روه . این گباشندیمهش بررسی و پژوها در حال بازیدیومیست

های تریازولی مانند تبوکونازول، پروپیکونازول کششامل قارچ

و ترکیبات استروبین مانند آزوکسی استروبین هستند. اما این 

ا کنترل تیوم رهای حاصل از قارچ پیتواند بیماریترکیبات نمی

یل قارچ با ترکیبات فنیل آمید مثل متاالکس این که البته ،کند

لی و ترکیبات قباین به غیر از ترکیبات  . بنابراستقابل کنترل 

تیوم در خاک وجود داشته باشد ترکیب جدید اگر قارچ پی

 .استفاده گردد بایستمیمناالکسیل نیز 

 Staminaتحت عنوان نیز ترکیب جدیدی اخیراا

(Headline) یوم و تهای رایزوکتونیا، پیطیف وسیعی از قارچ

 کند.زمینی کنترل میفوزاریوم را در مزارع بادام

 

ا بکاشت دهد تیمارهای قبل از ها نشان میبرخی بررسی

موالر میلی 26به مقدار  Hydroquinoneآنتی اکسیدانت 

ساعت ضمن کاهش خسارات ناشی از عوامل قارچی  52برای 

همچنین درصد خواهد شد.  56فزایش محصول تا باعث ا

ده ش بوجارینشان داد که استفاده از بذور آزمایشی در اتیوپی 

باعث افزایش عملکرد  و تمیز و ترکیب آن با مانکوزب

 شود.محصول می
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 آفتابگردان مهم هایبیماری

 

 رشدیمرحله

 آفتابگردان 

 

 

 نام بیماری

      
مدیریت بیمارینحوه   

 کوتیلدونی

(VE) 

 چهار برگی

(V4) 

 یبرگ چند

(Vn) 

 دهیغنچه

(R2-R3) 

 گلدهی

(R5-R6) 

 بندیدانه

(R7-R8) 

 مرگ گیاهچه
Pythium spp، Phytophthora spp، 
Rhizoctonia sp،. Fusarium sp. 

   

بذر سالم، کشت به موقع، زهکش مناسب، 

 با قارچکشتیمار بذر ، کشت تناوب

کیبات تیرام یا تر-مناسب مانند کاربوکسین

 متاالکسیل

   Plasmopara halstedi  سفیدک داخلی

ت اوب و مدیریبذر سالم،کشت به موقع، تن

 قارچکشبا تیمار بذر بقایا، ارقام مقاوم، 

 مانکوزب-مناسب مانند متاالکسیل

 Macrophomina phaseolina    پوسیدگی ذغالی
، کشت به موقع، ارقام متحمل، تناوب

 تراکم کشت مناسب، آبیاری

 Puccinia helianthi   زنگ

کشت به موقع، تناوب و مدیریت بقایا، 

های استفاده از قارچکش ارقام مقاوم،

ا تریازول در ابتدای دوره استروبیلورین ی

 آلودگی

 Alternaria alternate, A. zinniae   لکه برگی آلترناریا

ت تناوب و مدیری بذر سالم، کشت به موقع،

 شبا قارچکتیمار بذر بقایا، ارقام متحمل، 

 تیرام-مناسب مانند کاربوکسین

پوسیدگی 

 اسکلروتینیایی
 Sclerotinia sclerotiorum 

بذر عاری از اسکلروت، تناوب بلند مدت 

های هرز، و مدیریت بقایا، کنترل علف

 کنترل بیولوژیک بیمارگر در خاک

 ،Sclerotinia sclerotiorum     پوسیدگی طبق
Rhizopus stolonifer 

کشت ارقام متحمل، جلوگیری از خسارت 

ز ااستفاده حشرات و پرندگان به طبق، 

 در صورت نیاز کشقارچ

 Phomopsis helianthi، Phoma macdonaldii   شانکر ساقه
کشت به موقع، تناوب کشت، مدیریت 

 مقاومبقایا، استفاده از ارقام متحمل یا 

 .Phytoplasma sp    فیلودی
 های هرز، حذفبذر سالم، کنترل علف

 گیاهان آلوده، کنترل حشرات ناقل

   Pseudomonas syringae pv. tagetis  کلروز انتهایی

بذر سالم، تناوب، حذف گیاهان آلوده، 

 عدم آبیاری زیاد، ارقام مقاوم

 
 علمدارلو مهدی رضاپور مهندس

 بذر دتولی و کاربردی تحقیقات مجتمع کارشناس

روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت  
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 پناه حق مصطفی مهندس
 بذر تولید و کاربردی تحقیقات مجتمع کارشناس

 روغنی هایدانه کشت هعتوس شرکت
 انگیاه اصالح در کاربردی مولکولی ژنتیک

 انتقال ژن با استفاده از اگروباکتریوم

  دوم قسمت

عامل انتقال ژن با استفاده از اگروباکتریوم پالسمید است. 

را در  محقق هاآنپالسمیدها انواع مختلف دارند که شناخت 

ردد گکند. سعی میهای مهندسی ژنتیک یاری میانجام پروژه

 کلی مطالبی در این خصوص بیان شود. طوربه

 پالسمید

 ولکولم صورتبهها در باکتری (plasmidپالسمید )

DNA یافت  کروموزوم از مجزا طوربه که است یکوچک

پالسمید مستقل از ژنوم باکتری صورت  یهمانندساز. شودمی

آغاز  نقطه حلقوی و دو رشته است. معموالا گرفته و ساختار آن 

 نامند.می oriرا سازی پالسمید همانند

در  .است ریمتغ باز جفت لویک 5666 تا 5 از دهایپالسم اندازه

تواند یک تا هزاران پالسمید وجود داشته هر سلول میزبان می

باشد. در مهندسی ژنتیک از وکتورها که نوع خاصی از پالسمید 

باشند جهت کلون سازی، بررسی بیان، انتقال ژن و غیره می

 شود.استفاده می

مورد استفاده در مهندسی  هایدیپالسم توالی از یقسمت

 های برشی فقط یک جایگاه برشبرای تعدادی از آنزیم ژنتیک

ه ب شود. این قابلیتنامیده می Multiple Cloning Site که دارد

مورد نظر  DNAکند با استفاده از آن رشته محققین کمک می

هایی که قادر به هضم آنزیم خود را به پالسمید اضافه کنند.

باشند نواحی دیگر پالسمید را پالسمید می ناحیه برشی

 تواند برش دهد.نمی

ردد گباشند که سبب میهایی میپالسمیدها دارای ژن یا ژن

خاص  یکیوتیبیآنتدر برابر  هاآنسلول( حامل تا باکتری )

 و الزم کیژنت یمهندس مطالعاتی برا مقاوم گردند. این امر

 .است یضرور

 هنگامباشند  (ori) منشأاگر دو پالسمید داری یک 

 وارد هاآن از یکی فقط و کرده رقابت هم با ونیترانسفورماس

 داشته اختالف هم با هاآن (ori) منشأ اگر اما شودیم یباکتر

 کی وارد دتواننیم زین دیپالسم دو ونیترانسفورماس هنگام باشد

 یاصخ تیاهم نگیکلون مطالعات در مسئله نیا بشوند سلول

 .دارد
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