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 دیباچه
Preface 

 کامبیز فروزان

Kforoozan@ordc.ir 
 های روغنی شرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت، - مدیر عامل در حوزه تولیدقائم مقام اجرایی 

 یها سالدر طی سال جاری و در دهه اخیر و حادتر شدن آن  سالیو تهدید جدی بروز خشک یآب کمبحران 

 1397در سال  نشان دهنده سالی خاص از نظر کشاورزی ،جامعه اقتصادی یها بحران ر کناردو از یک سو  آتی

 یها استیس ،یسالخشکنظیر تولید  عوامل محدود کننده با وجود دیترد یب .باشد یم پس از آن یها سالو 

و  متمرکز خواهد شد آب باال از محصوالت با مصرف برخی محدود کردن تولید جهاد کشاورزی برن سازما

مورد توجه قرار گیرد. در سال  ،این احتمال وجود دارد که تولید محصوالتی که نیاز کمتری به آب دارند

باید  ،از اقبال مناسبی برخوردارند که مانند فارس ییها استاندر برای کشت  جاری محصوالتی مانند گلرنگ

در سال آتی فراهم  ازیموردنبذر  نیتأمشرایط الزم را برای  ،هنگام به یزیر برنامهمورد توجه ویژه قرار گیرد و با 

آن بخش از بذر  ،و عوارض آن بر مزارع گلرنگ کشاورزان ها یسالخشککه به دلیل  رود یمزیرا بیم آن  ،نمود

 و دننداشته باش نیتأمامکان  ،گردید شد و استفاده می ولید میت به صورت خود مصرفی سالهکه همه  گلرنگی

 .گلرنگ وارد گردد دار این هجمه بر تولید بذور طبقه

 نیزدر کشت بهاره کشت آفتابگردان  به توجه کشاورزان گردید تا باعثنیز شرایط یاد شده  رسد یمبه نظر  

این دسته از  با حذف یارانه خارجی هیبریدهای تولید داخل و به ویژه هیبریدهای متیق گردیده و اگر معطوف

خوش بین آن  گذشته آفتابگردان به دوران خوش به رجعت توان یم ،باشد صرفه بهبذور برای کشاورزان مقرون 

 در برابر زیرا این گیاه قابلیت تحمل مناسب ،کنجد دیگر گیاهی است که باید به آن توجه ویژه نمود بود.

 فضای جدیدی برای تولید دانه، به ریزش ارقام متحمل ، شناسایی و اصالحبا بررسی توان یمو  خشکی را دارد

برای پیشبرد اهداف  راهبردی و نقشهاتخاذ یک سیاست  1397 در سال رسد یم. لذا به نظر این گیاه ایجاد کرد

 از آن نیست. یاست و گریز یجد یسال خشکزیرا بحران  ،عالی شرکت از الزامات باشد مدنظر
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 97ی پیش بینی شده مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر )تکاتو( در سال ها برنامهجزئیات 

Details of planned programs of Applied Research and Seed production in 2018 

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

 

 های روغنی  ، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذررئیس مرکز 

ی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت ها برنامهقبلی مبنی بر عنوان  شمارهپیرو مطالب مندرج در 

 اشاره خواهد شد. ها برنامه، در این شماره به جزئیات بیشتری از این  97ی روغنی در سال ها دانه

ی کالن شرکت و مجموعه تحقیقات، از نظر امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی ها استیسهمانند گذشته و در راستای   .1

نیاز داخلی کشور در حوزه بذور مورد نیاز با راندمان باال و کاهش میزان واردات آن، تولید ارقام  نیتأمو در راستای 

تالقی برگشتی، در  و گیری، ایجاد جهش مانند انتخاب تک بوته و جمعیت، دورگ، ی رایجها روشگیاهی به غیر از 

مستقل یا با مشارکت  صورت بهجدی و  طور بهز سال جدید از کشت دابل هاپلوئید و تحقیقات تولید گیاهان تراریخته نی

ی آتی و طبق ها سالسویا و سپس در  ،ی داخلی و خارجی ابتدا در خصوص کلزاها شرکتو  مؤسسات، ها سازمانسایر 

ی تولید و آثار ها نهیهزبرنامه در خصوص سایر ارقام پیگیری خواهد شد. کاهش زمان رسیدن به اهداف و کاهش 

 ی نوینها روشی زیستی و غیر زیستی از جمله دالیل استفاده از ها تنشوم، ایجاد ارقام متحمل به مصرف سم بار انیز

 .باشد یمی تولید ارقام ها پروژهو  ها برنامهذکر شده در مسیر 

 

ی زراعی و ژنتیکی و هم در ها یژگیوهم در حوزه تولید ارقام جدید از نظر  ارقام و محصوالت از تنوع بخشی .2

کنجد، گلرنگ و برای ی آتی ها سالو در  97ی در سال نیزم بادامنظیر کتان و  یبه عرصه محصوالتخصوص ورود 

. تنوع در دامنه و طیف ارقام تولیدی و محصوالت مختلف با توجه به باشد یمی این مرکز ها برنامهآفتابگردان از دیگر 

محصوالت روغنی با یکدیگر یا  و اهتمام به رعایت تناوب ها آنی ها تیمحدودشرایط متفاوت محیطی مناطق مختلف و 

 در برنامه تولید روغن در کشور با خطر پذیری کمتر مد نظر قرار گیرد. توان یم، از جمله مواردی است که غیر

 

ی ها یتوانمندها برای ورود به عرصه نمایش  و تولید اپلیکیشن ها رسانی تحت وب ، پیام ها سامانهورود به عرصه  .3

با مخاطبین از اهداف اولیه  مؤثری آموزشی و از طرفی ارتباط ها برنامهمجموعه، ارائه خدمات و محصوالت و همچنین 

 .باشد یم ارتباطات و فناوریورود به عرصه 

 

و مجموعه افراد حقیقی و حقوقی داخلی و  ها دانشگاه، ها سازمان، مؤسساتی و ایجاد مشارکت با سایر رسان خدمت  .4

تشویق  منظور بهی روغنی، ها دانهی کاربردی در حوزه ها تیفعال، همکاری در ارائه خدمات آموزشیخارجی در 
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ی مرتبط از جمله اهداف ها نهیهزو کاهش  ها تیفعالی جاری، ارتقا کیفی ها طرحی و مشارکت در گذار هیسرمادر  ها آن

 .باشد یمبین سازمانی  مؤثرعالیتی ارتباطات ورود به دامنه ف

 

از نظر توسعه مکانی، تنوع ارقام و محصوالت، ارائه  ها سمیکروارگانیمی بذر و ا رهیذخی ها بانکتوسعه کمی و کیفی   .5

جهانی بذر و  یها بانکبه محققین داخلی و متقاضیان، همکاری با  کارآمدی اطالعاتی مورد نیاز ها داده

تهیه شناسنامه کامل اطالعاتی برای  تاًینهاو منابع اطالعاتی مواد ژنتیکی موجود و  ها داده، ارتقا سطح ها سمیکروارگانیم

ی بذر و ها بانک ءارتقای ها برنامه نیتر مهماستفاده با اولویت نیازهای داخلی مجموعه و ارائه خدمات به سایرین از 

 .باشد یم ها سمیکروارگانیم

 

شود،  ستیبا یمقبل و حسب امکانات به آن توجه بیشتری  های مواردی که بیشتر از دهه نیتر مهمشاید یکی از  .6

در پیشبرد  تواند یم، قدرت است و هدفمند . آموزش و کسب علم روزباشد یم ی برای بخش آموزشزیر برنامه

ی به آن نیز به همان اندازه توجه یبمراکز تحقیقاتی نقش مهمی داشته باشد، اگرچه  ژهیو بهو  ها مجموعهاهداف تمامی 

ی آموزشی برای همکاران مرکز، ها برنامه نیتر مهمباشد. لذا از  مؤثری تحقیقاتی ها مجموعهدر عقب ماندگی  تواند یم

ی علمی حین ها دورهی آموزشی برای ارتقاء سطح دانش در داخل خود مجموعه، از طریق برگزاری ها دورهشرکت در 

ی ها دورهداخلی و خارجی، شرکت در  بلندمدتی تحقیقاتی کوتاه و ها دورهی کاری، ها پروژهخدمت مرتبط با 

داخلی و خارجی طرف قرارداد برای سرعت بخشیدن به اهداف کاربردی مجموعه  مؤسساتو  ها شرکتآموزشی سایر 

 .باشد یم ها یندگینمابه سایر همکاران شرکت در  ها افتهی  انتقالو در مرتبه دوم 

 

ارتباطات و سطح  .ی تیمی و ارتباط و کسب اطالعات مستمر با رویدادهای جهان ضرورت داردها تیفعالانجام   .7

ی مورد نیاز برای حصول به اهدافشان در ها یفناورابزارها و  روز  بهکه روز  ی تحقیقاتیها مجموعهی ها یهمکار

 ها یتوانمندی از ریگ بهرهسطح تعامالت و که شود. لذا بر پایه چنین منطقی الزم است  یبیشتر باشد یمحال تغییر و ارتقا 

یابد و  میی مشترک، افزایش ها طرحاجرای برای  شده فیتعرارچوب چ قین در داخل و خارج از کشور درو دانش محق

 خواهد داد.جای مهمی را به خود اختصاص  97ی این مجموعه در سال ها برنامهدر  یگذار هدفاین 

 

سوء برای  راتیتأثبرای کاهش تدریجی این  ها دانشنظر به اثرات زیست محیطی مصرف سموم، ضرورت دارد از تمام   .8

ی ها دانه( در مزارع ها کش قارچو  ها کش حشره، کش علف)  ها کش آفتگردد. با توجه به کاربرد برخی طبیعت استفاده 

روغنی تولید مواد بیولوژیک از اهداف اصلی این مجموعه بوده و این مهم نیز در سال جاری و آینده نیز تا حصول و 

ی با ها سمیکروارگانیممتنوعی از  یها ونیفرموالستولید ادامه خواهد یافت.  خطر یب مؤثری به مواد ابی دست
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 نیتر مهمدهنده سطح راندمان گیاه، از  ءارتقا بعضاًبا محیط و ی مطلوب سازگار ها یژگیوو دارای  قدرت رقابت باال

 .باشد یماهداف ورود به این عرصه 

 

هزینه ترین  کمبا  و سریع قاتی در دستیابی به اطالعات دقیقی تحقیها تیفعالنیازهای  نیتر مهمابزار و وسایل تخصصی از  .9

ارتقاء تجهیزات ، روز و پیشرفتهابزارهای  به ها تیفعال. لذا با توجه به وابستگی شدید برخی از این باشد یم ممکنه

. اگرچه در برخی است جاریو این مسئله از موارد مهم مورد توجه در سال  یابد میافزایش  ها تیفعالهمگام با  مجموعه

 داخلی و خارجی هستیم. مؤسساتاز تجهیزات ناگزیر به مشارکت با مراکز و سایر 

 

 ها سالپس از و پرهزینه بوده و گاه  بر زمانیندی آی تحقیقاتی به خصوص در حوزه کشاورزی فرها تیفعال .10

در ده سال گذشته با  مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذری ها تیفعالاما  .ممکن است باعث شکست شود گذاری سرمایه

 دهد یمای بهتر را  نوید بخش آینده ،های اندکی که در این بخش شده اریسرمایه گذ رغم یعلآن، توجه به دستاورد 

ی خصوصی داخلی و تحقیقات ها شرکتی به توجه یبو همچنین جه به شرایط اقتصادی جهان و کشور ولی با تو

کاهش خطر  ظورمن بهو  یی کشاورزها حوزهی اقتصادی فعال در ها شرکتکاربردی در کشور الزم است همسو با سایر 

متفاوت ورود نمود و ناگزیر از این  اناًیاحو یا  مرتبط یها عرصهسایر به  ،یند تولید و تحقیقات کشاورزیآپذیری فر

سایر ی روغنی در ها دانهمجموعه مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر نیز با اولویت انجام رسالت خود در حوزه  ،مسئله

 طور بهی خود ا نهیهزمنابع  نیتأم وبرای استحکام  آیندهدر خود حسب امکانات و توانمندی  ی درآمدزاییها عرصه

 جدی ورود خواهد نمود.

 امید است خدای مهربان در مسیر زندگی و اهداف در پیش گرفته شده ما را یاری نماید.
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 (ها تیاندوف یزندگ یو الگوها ی)قسمت سوم: اجتماعات، سازگار ها تیاندوف

Endophytes (Part 3: Assemblages, adaptation and life strategies) 

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

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

های جدا شده از  ها و باکتری تاکنون بسیاری از قارچ

 ;Petrini, 1991اند ) ها، مطالعه شده ریشه اغلب میزبان

Stone et al., 2000; Kobayashi and Palumbo, 

2000; Sieber, 2002 اجتماعات اندوفیتی که یک .)

اند بسته به میزبان و زیستگاه،  خاص را کلنیزه کرده گیاه

های بسیار  با یکدیگر متفاوتند و حتی برخی با زیستگاه

های آبزی که  اند، مانند قارچ تخصصی سازگار شده

 Schulzکنند ) ور در آب را کلنیزه می های غوطه ریشه

and Boyle, 2006آنالیزهای های مولکولی (. روش ،

جغرافیایی اجتماعات اندوفیتی فراهم  پراکنشبهتری از 

 Jumpponen, 1999; Schulz andنموده است )

Boyle, 2006های  سازی قارچ (. تنوع و تراکم کلنی

در خالل رشد رویشی گیاه میزبان افزایش  ،اندوفیت

(. در فصل پائیز و در Smalla et al., 2001یابد ) می

د معموال تولیپایان مرحله رویشی گیاه میزبان، 

اندوفیت افزایش خواهد  های غیرجنسی قارچهای  هاگ

جازی  های یک میزبان ممکن است همه یافت. اندوفیت

 ,Carrollباشند و یا میزبان اختصاصی داشته باشند )

1988; Petrini, 1996; Stone et al., 2000; Berg et 

al., 2002; Cohen, 2004هایی  (. برای میکروارگانیسم

کنند از اصطالح  را کلنیزه می که فقط یک میزبان

( و برای Schulz and Boyle, 2005) خاص میزبان

 ترجیح میزبانیجازی از اصطالح  های همه اندوفیت

(Carroll, 1999 و یا )استفاده  میزبان انحصاری

 ،(. بنابراین تعاملZhou and Hyde, 2001شود ) می

یک سازگاری بین میزبان و اندوفیت  تواند به شکل می

عالوه . باشدصورت خاص، ترجیحی و یا انحصاری  به 

های متعددی  توانند با میزبان ها می بر اینکه اندوفیت

های مختلف  سازگار باشند، توانایی فعالیت در اندام

 ;Petrini, 1991) ها را دارند ها و ریشه نظیر شاخه

Hallmann, et al., 1997; Sieber, 2002; Schulz 

and Boyle, 2005 .) شولز و بویل  تحقیقاتبراساس

(Schulz and Boyle, 2005 و هالمن و همکاران )

(Hallmann, et al., 1997 چهار روش برای ،)

های  ها در بافت ها و باکتری تشخیص و شناسایی قارچ

 گیاهی وجود دارد:

 . مشاهده و بررسی میکروسکوپی بافت.1

. ضدعفونی سطحی بافت میزبان، جداسازی و 2

های رشد کرده روی محیط  سازی قارچ خالص

 های مناسب. کشت

های شیمیایی مانند  . شناسایی با استفاده از روش3

 های ایمونولوژیکی. روش

های کلنیزه شده  قارچ از بافت DNA. استخراج 4

گیاه و شناسایی مولکولی با استفاده از آغازگرهای 

 عمومی و اختصاصی.

های  ندوفیت از بافتا عنوان بهتمامی موجوداتی که 

مل اند، شا گیاهی بدون عالئم بیماری شناسایی شده

های متفاوت زندگی هستند. هایی با الگو میکروارگانیسم

ای  ها به هر دو شکل فردی و گروهی، زنجیره اندوفیت

mailto:Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir
mailto:Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir
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از اجتماعات متغیر شامل همزیستی، همیاری، 

شکل دهند. این  زایی نهفته و انگلی تشکیل می بیماری

اغلب بسته به وضعیت ژنتیکی دو شریک  ،عامالتتاز 

، وضعیت میزبان و اندوفیت تعامل، مرحله رشدی

 Schulz and) استای و عوامل محیطی متغیر  تغذیه

Boyle, 2006من و رودریگوز ) (. فریFreeman and 

Rodriguez, 1993 نقش ژنتیک در تعامالت ،)

اندوفیتی را تشریح نمودند. آنها بیان داشتند تنها یک 

زایی  جهش منجر به از دست دادن یک فاکتور بیماری

به یک قارچ  Colletotrichum magnaو تبدیل گونه 

های  طور مشابه، در اندوفیت اندوفیت شده است. به

و یا  زایی نباشند های بیماری باکتریایی ممکن است ژن

 ,Kobayashi and Palumboسرکوب شده باشند )

دهد که یک قارچ میکوریز  (. مشاهدات نشان می2000

های یک گیاه  صورت اندوفیتی درون ریشه تواند به می

 ,.Villarreal-Ruiz et alغیرمیزبان رشد نماید )

(. اهمیت یک ترکیب خاص از میزبان و 2004

زمانی مشخص  میکروارگانیسم و اثرات متقابل آنها

شود که یک بیمارگر قارچی و یا باکتریایی در  می

درون یک میزبان تلقیح شده و بدون ایجاد عالئم و 

 نماید کلنیزهعنوان یک اندوفیت، میزبانش را  بیماری، به

(Carroll, 1999; Kobayashi and Palumbo, 2000; 

Schulz and Boyle, 2005 .)تشخیص یک  برای

، ی، اندوفیتی و یا حتی بیمارگرارگانیسم میکوریز

. در جوامع گیاهی، باشد یمؤثر تواند نشانگر میزبان می

صورت استقرار  ها به های متعدد با قارچ همیاری

اتصاالت هیفی و یا منبع مایه تلقیح ممکن است در 

 Schulz andتعامالت درون گیاهی مطلوب باشد )

Boyle, 2006 از (. تعامالت اغلب از چند جز و بیش

های  ها و باکتری اند. قارچ دو شریک تشکیل شده

اندوفیت ممکن است عالوه بر گیاه میزبان با دیگر 

و حیوانات های میکوریز  موجودات زنده به مانند قارچ

های نماتدخوار  . برای مثال قارچدننیز تعامل برقرار نمای

توانند  میشوند، نه تنها  ها یافت می که در همه خاک

از مرحله ساپروفیتی به مرحله  از نماتدهابرای تغذیه 

های گیاه نیز  پارازیتی تغییر کنند، بلکه در ریشه

 Schulz andصورت اندوفیت رشد نمایند ) توانند به می

Boyle, 2006ها و  (. در تعامالت همیاری، قارچ

های گیاه را  ریشه ،صورت اندوفیت هایی که به باکتری

ایی مطمئن و حفاظت کنند، از یک منبع غذ کلنیزه می

د برد. در مقابل، نهای محیطی سود خواه در برابر تنش

مزایای این تعامل برای گیاه میزبان شامل بهبود رشد و 

نمو، مقاومت القایی، کنترل بیولوژیکی نماتدها و 

های  های بیمارگر گیاهی و سنتز متابولیت قارچ

آنتاگونیستی است. بهبود رشد و نمو گیاه نتیجه سنتز 

 Tudzynski, 1997; Kobayashiهای گیاهی ) هورمون

and Palumbo, 2000; Tudzynski and Sharon, 

(، دسترسی به مواد معدنی و مغذی خاک 2002

(Caldwell et al., 2000; Barrow, 2003 و تثبیت )

های باکتریایی از جمله  ازت توسط اندوفیت

دهنده گره از خانواده  های تشکیل باکتری

Rhizobiaceae های  و باکتریAcetobacter sp.  و

Azoarcus sp. دهند(  )این دو باکتری گره تشکیل نمی

(. در Reinhold-Hurek and Hurek, 1998است )

کننده ازت و تعامالت میکوریزی، برخی  جوامع تثبیت

 ,Lapopin and Frankenهای سیگنالی ) از مولکول

2000; Martin et al., 2001; Mirabella et al., 

2002; Imaizumi-Anraku et al., 2005 و )

 Imaizumi-Anraku etهای غشایی پالستید ) پروتئین

al., 2005 برای ورود میکروارگانیسم به ریشه گیاه ،)

 باشند. میزبان و تشکیل همزیستی بسیار مهم می
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 (سوم)قسمت  یو مولکول یسلول یولوژیدر ب شرفتیپ: کایبراس یوتکنولوژیب

Brassica Biotechnology: progress in cellular and molecular biology (part Three) 

 یصمد مهتاب
Samadi.m@arc-ordc.ir 

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

 اصالح براسیکا  و مولکولی نشانگرهای

 بر گیاهاناصالح  های مدرن     روش تمام باًیتقر

 های     استفاده است که متکی مولکولی نشانگرهای

مختلف  نشانگرهای مولکولی ظهور. دارند شمار بی

 ها، ژنوتیپ تنوع ژنتیکی، شناسایی ارزیابی امکان

تکثیر یافته  تعیین نوع گیاهان فیلوژنتیک، تجزیه

به  انتخاب همچنین و یا ریزازدیادی کلونی صورت به

 . را امکان پذیر کرده است نژادی به کمک نشانگر و

و درستی  صحت دیتائ برای مولکولی نشانگرهای

 (in vitroای) ون شیشهگیاهان در ژنتیکی

 ممکن سوماکلونال تنوع ردیدگنوان ع که همانطور 

 دهد. باززایی شده از کشت بافت رخ گیاهان در است

 های     کلون یاارقام  کلونی در تکثیر ،عمده محدودیت

برای مولکولی  نشانگر چندین است. نامطلوب با تنوع

 آزمایشگاهی درون گیاهان ژنتیکی ارزیابی درستی

به عنوان استفاده شده است.  RFLPو  ایزوزیم مانند

 از ،B. oleracea var. botrytis در گل کلم مثال

 و ( برای تجزیهISSR)میانی  ساده توالی تکراری

از  سوماتیکی حاصل های     جنین ژنتیکی های تحلیل

 ISSR . نشانگرهایه استشد هیپوکوتیل استفاده

نیاز  DNA کم به مقدار چون هستند کارآمد بسیار

پذیر  تکرار کنند و     می تولید باند زیادی تعداد دارند،

 نشانگر انگشت نگاری رسد می نظر به. باشند می

ISSR تنوع  تحلیل در کننده امیدوار ابزار یک

 های     درگونه تواند می باشد که کلم گل سوماکلونال

  .شود بکار گرفته نیز براسیکا دیگر

به  انتخاب ،(QTL) صفات کمی های     لوکوس

 کمک نشانگر و ژنومیکس

 ژنتیکی ژنوم یابی نقشه و نشانگرهای جدید توسعه 

اصالح انتخاب  های     برنامه در را جدیدی      راه براسیکا

به کمک نشانگر بازکرده است. تجزیه و تحلیل 

 و RAPD، RFLP ،AFLP مانند مختلف نشانگرهای

SSR به کمک نشانگر در محصوالت انتخاب در 

 به کمک انتخاب. براسیکا استفاده شده است مختلف

انتخاب  کارایی بهبود برای ای بالقوه پتانسیل نشانگر

. دهد می نظر ارائه موردصفات  با گیاهی های ژنوتیپ

 بین کروموزومی های پیوستگی بر متکی این رویکرد

 انتخابی است.( های) ژن و صفات و نشانگر مولکولی

 های     لوکوس ژن مختلف، نشانگرهای از استفاده با

 گونه چندین در (QTL)کمی صفات درتاثیرگذار 

 ، QTLبطور معمول . است شده براسیکا مشخص

 مشاهده فنوتیپ و شود می کنترل ژن چندین توسط

است  ها     لوکوس تمام در آللها همه از ترکیبی اثر شده

 از محیطی قرار دارد. استفاده شرایط تأثیر که تحت

QTL تنوع و تکامل به مربوط مسائل حل در تواند     می 

کنترل  QTL شناسایی و نشانگرها کند. توسعه کمک

http://arc-ordc.ir/
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 به مقاومت روغن،میزان  مانند مختلف کننده صفات

 های گام ،باروری گلدهی و بازگرداندن زمان بیماری،

نشانگر  کمک با اصالح جنس براسیکا سوی به یمثبت

 براسیکا محصوالت توسعه به که مهمی است. نکته

کرد در  خواهد دیگر کمک گیاهی گروه هر از بیش

ترین      محبوب وسیع ژنومی دسترس بودن اطالعات

یعنی آرابیدوپسیس  Brassicaceae شده عضو شناخته

 هر به نسبت براسیکا های     گونه که آنجا از تالیانا است.

تری با  خویشاوندی نزدیک ،دیگر گیاهی گروه

 و Arabidopsis ژنوم آرابیدوپسیس دارند توالی

 را براسیکا درک مسئله ژنومیک شباهت بین آنها

 . خواهد کرد تسریع

 (Genetic Transformationانتقال ژن )

 های مهم     گونه تمام در باًیتقر انتقال ژن های     سیستم

 .B. juncea ،B. napus, B مانند براسیکا اقتصادی

rapa B. oleracea , B. nigra, و B. carinata 

انتقال ژن  برای مختلفی های     روش .است      یافته توسعه

 توسط آن کارایی بر تاثیرگذار عوامل براسیکا و

 با استفاده ازاست. انتقال ژن  شده بررسی پولسن

Agrobacterium tumefaciens ای     گسترده طور به 

 بسیار عموماً شود. این روش     می براسیکا استفاده برای

 مناسب این جنس های     گونه اکثر است و برای کارآمد

 کارایی افزایش مورد در اخیر های     گزارش. است

کانوال از  و بروکلی مانند براسیکا در ژنانتقال 

 انتقال ژن .براسیکا وجود دارد محصوالت نیتر مهم

 صفات از بسیاری بهبود برای براسیکا های     درگونه

 مقاومت برای آنها نیتر مهم اما .صورت گرفته است

( کلزا بوده Herbicide Resistance) کش علف به

 چهارمین (،HR) کش مقاوم به علف کلزا .است

 است. در جهان در شده کاشته ژن ترانس محصول

کشور  کلزا تراریخته سطح زیر کشت ،2003 سال

 کل سوم دو حدود که بود هکتار میلیون 15/3کانادا 

ی کلزا .شد محسوب میکشور  آن کلزا در کشت

 مانند هایی     کش علفتراریخته تولید شده، به 

 مقاوم بوده در فوساتیو گل ناتیگلوفوس ،ایدزولین

 متحده االتیا در تجاری صورت به حاضر حال

مقاوم  های     نمونه سایر. شود تولید میکانادا  و آمریکا

 در گلوفوسیانات مقاومت :از عبارتند کش علف به

      در اوره سولفونیل مقاومت ، B. rapa و بروکلی

B. napus در  بموکسینیل مقاومت وB. napus  .است

 براسیکا در دیگر انتقال ژن هدف روغن کیفیت بهبود

-d12 انتقال ژن باال با g-linolenic اسید با بود. کانوال

desaturase  از قارچMortierella alpine شد تولید .

براسیکا  انتقال ژن در در بخش روغن،      بهبود بر عالوه

 بیوشیمی های     تواند یک محصول را به کارخانه می

پلیمر  مانند صنعتی و دارویی تولید محصوالت برای

(hydroxybutyrate) (PHB) .های     گونه تبدیل کند 

 تجاری تولید برای روغنی براسیکا گزینه مطلوبی

PHB استیل از CoA برای نیاز مورد ماده بوده که 

پروتئین  یک تولید در است. PHB اول بیوسنتز مرحله

 B. carinataاز به نام هیرودین  خون انعقاد ضد

 هیرودین با-پروتئین ائوزین امتزاج شود.     می استفاده

 .شد انجام Agrobacterium از استفاده

 استفاده یکاروتنوئیدها تولید در B. napus همچنین

 انسان بدن در ها دانیاکس یآنت عنوان به که شود می

 .کند     می عمل
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 ،حشرات به محصوالت براسیکا یمند عالقهبا وجود 

 محصوالت در هدف بزرگی حشرات به مقاومت

بید  براسیکا به محصوالت که آنجا از. براسیکا است

 یک هستند، حساس (Diamondback moth)کلم

 که پروتئین است آنها این کنترل برای خوب روش

 Bacillus thuringiensis اندوتوکسین کریستال

 شود. آنها تولید حد در از بیش Bt Cry1A (c) همانند

 ،B. napus  چینی ارقام ، B. napusدر ژن این

rutabaga، چینی وارد شده  کلم و بروکلی کلم، کلم

بیان  بیش با براسیکا متحمل به شوری گیاهان .است

ایجاد  Arabidopsis thalianaاز  AtNHX1 ژن

تحمل  سطح باکتریایی codA مهندسی ژن. شدند

. است داده افزایش B. juncea  در را سرما و شوری

 کاشت به تواند گیاهان متحمل به شوری می ایجاد

 از دیگر کمک کند. یکی شور خاک در کلزا

 زراعی انتقال ژن محصوالت در مهم های     پیشرفت

بازگرداننده  سیستم و نرعقیم براسیکا ایجاد الین

 barnase ژن ورود ،B. juncea در باروری است.

الین  باروری .شده است ریپذ امکان( نرعقیمی)ژن 

 حاوی ژنیک     الین ترانس با با تالقی آن مینرعق

Barstar  )ه استشد انجام)ژن بازگرداننده باروری. 

ژن مذکور در سیستم نر عقیمی و باروری  دو

Barnase-Barstar  در گیاهان زراعی مختلف نقش

 .اند گرفته شده Escherichia coliو از باکتری  دارند

 بسیار پتانسیل و بازگرداندن باروری عقیمی سیستم

 .دارد اصالح ارقام هیبرید در باالیی

 آینده انداز چشم و گیری نتیجه 

مولکولی  و سلولی شناسی زیست در فناوری و علم 

. دهد     می ارائه گیاهان بهبود برای ای     العاده فوق پتانسیل

تنوع  سوماتیکی، های     سلول بافت، امتزاج کشت

 انتقال ژن نشانگر و اصالح به کمک سوماکلونال،

 گیاهان با صفات جدید استفاده توسعه در توانند     می

 جداسازی ،براسیکا توالی یابی ژنوم و یابی شوند. نقشه

محصوالت  بهبود به در جهت کمک خاص های     ژن

 بهتر در درک ما به براسیکا را تسهیل خواهد کرد و

 کند.     می جذاب کمک این جنس اولیه شناسی زیست

 ژن     ترانس روش این با که محصوالتی امروز به تا

 تربچه ، B. rapa ssp. chinensisشامل شدند

(Raphanus sativus L. longipinnatus Baileyو ) از 

 آوری فن این . مزایایباشند می  B. napus تر مهم همه

عدم  ژنوتیپ، نادیده گرفتن خصوصیات شامل

از  و بافت کشتنیاز  مورد یآزمایشگاهامکانات 

 . باشد میتراریخته  تولید گیاهان سرعت افزایشطرفی 

 

 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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 (دوم)قسمت  اصلی یها مؤلفهتحلیل 
Principal Component Analysis (Part two) 

 سجاد طالیی
Talaei.s@arc-ordc.ir 

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

 یها مؤلفهدر شماره قبل مقدمات محاسبه و بررسی تحلیل 

بایست به اطالعات حاصل از  اصلی عنوان شد در ادامه می

 افزار نرمدر خروجی ( پرداخته شود. SASافزار ) تجزیه نرم

شود.  مشاهده می RIGHTو  LEFTتحت عنوان  یمقادیر

. در باشند ( میEigen vectorمقادیر بردارهای ویژه )این 

واقع اول مقادیر ویژه محاسبه شده و در فرمول جایگزاری 

آمده  دست به     بردارهای ویژه گردیده و بر اساس آنها

. تعداد بردارهای ویژه برابر با تعداد سطر و ستون است

پالت  رسم بای جهتباشند. از این بردارها  ماتریس می

و  left ،right بجای در برنامه نوشته شده  .گردد فاده میاست

L و قانون خاصی  دیگری استفاده کردهر حرفی از توان  می

 ندارد.

ن به جای توا کشاورزی میحاصل از تحقیقات های  در داده

 یها دادهاز  aهای ماتریس  ستون داده -ماتریس سطر 

ماتریس توان از  می برای مثالاستفاده کرد.  دوطرفه

ژنوتیپ  –های پاتوژن  محیط، سویه –های ژنوتیپ  داده

 دوطرفه یها دادهماتریس  هرگونهصفت و  -گیاه، ژنوتیپ

 استفاده نمود. 

مختلف  یها بافتتوان از دادهای بیان ژن در  می همچنین

خصوصی و عمومی،  یریپذ بیترکگیاه، پیدا کردن 

تریکودرما بر روی های  دای آلل، آزمون جدایه یها داده

های مختلف زنگ  های مختلف کلزا، بررسی جدایه ژنوتیپ

های  یابی ژن های مختلف گندم، مکان گندم بر روی ژنوتیپ

گیری در مورد  صفات کمی، تفسیر و نتیجه کننده کنترل

انتخاب بهترین صفات برای هر ژنوتیپ، بررسی 

 استفادهنیز های فاکتوریل  های تیماری در طرح ترکیب

 نمود.

د ا)ابع Lچپ و  بردارهای ویژه LEFTهای ماتریس  ستون

ماتریس  باشد و ( که حاوی مقادیر ویژه میAماتریس 

های آن  ردیف RIGHT های ماتریس ستون و استقطری 

 باشند.  بردارهای ویژه راست می

 

LEFT RIGHT 

Pc1 Pc2 Pc3 Pc1 Pc2 Pc3 

0.5855209 -0.495494 -0.641601 0.9586775 -0.281143 0.043547 

0.6182632 -0.238958 0.7487654 0.0678196 0.3744968 0.9247447 

0.5243242 0.8350958 -0.166431 0.2762933 0.8835785 -0.378089 
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 است. شده کیتفکزیر  صورت به Aدر واقع ماتریس 

A= LEFT× L× RIGHT 

 LEFT  L  RIGHT 

 Pc1 Pc2 Pc3      Pc1 Pc2 Pc3 

            

 0.5855209 -0.495494 -0.641601  184.29 0 0  0.9586775 -0.281143 0.043547 

A= 0.6182632 -0.238958 0.7487654 × 
0 11.22 0 × 0.0678196 0.3744968 0.9247447 

 0.5243242 0.8350958 -0.166431  0 0 0.40  0.2762933 0.8835785 -0.378089 

 

 . شود می حاصل زیر صورت به LEFTبای پالت برای بردارهای ویژه 

 

 

 GGEbiplotیا همان  SREGو  SHMM، AMMIهای زیستی مانند   در تجزیه تحلیل دادهبرخی از مدل های آماری پرکاربرد 

 .شود یمه تپرداخ ها مدلهای بعدی به توضیحات بیشتر در خصوص این  در نسخهیه تجزیه به مقادیر منفرد هستند که برپا

 

 منابع:

 ص.734متغیره. انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.  چند آماری یها لیتحل و تجزیه یها روش و اصول (.1389فرشادفر، ع )

Forkman, J. and Piepho, H.P. (2014). Parametric bootstrap methods for testing multiplicative terms in 

GGE and AMMI models. Biometrics. 70(3), 639-647. 

Littell, R.C., Milliken, G.A., Stroup, W., Wolfinger, R.D. and Oliver, S. (2006). SAS for Mixed Models. 

SAS Institute. 828 P. 
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 ینیزم بادامهای  بیماریمدیریت 
Peanut diseases management 

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

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

 

 

 

   رشدیمرحله     

  زمینی بادام    

 

 

 نام بیماری

     

مدیریت بیمارینحوه   

 بندی دانه بندی غالف گلدهی رشد رویشی گیاهچه

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

Fusarium sp. 
  

تیمار کشت به موقع، بذر سالم، زهکش مناسب، تناوب، 
تیرام یا -کسینکاربومناسب مانند   با قارچکشبذر 

 ترکیبات متاالکسیل

 .Cercospora spp   لکه سرکوسپورایی
ارقام متحمل، استفاده از  تناوب کشت و مدیریت بقایا،

 قارچکش

 Altemaria altenata  لکه موجی
ارقام متحمل، استفاده از  تناوب کشت و مدیریت بقایا،

 قارچکش

 کردن خاکغرقاب  تناوب کشت و مدیریت بقایا، Sclerotium rolfsii   پوسیدگی طوقه و ساقه

 موقع، ارقام متحمل، زهکش مناسبتناوب، کشت به  Fusarium oxysporum    پژمردگی ناگهانی

 Phytophthora spp   بوته میری
با تیمار بذر زهکش مناسب، تناوب، ارقام مقاوم، 

 مناسب مانند ترکیبات متاالکسیل  قارچکش

 Macrophomina phaseolina    ذغالیپوسیدگی 
دن خاک، تراکم تناوب، کشت به موقع، غرقاب کر

 کشت مناسب، آبیاری

 Puccinia arachidis   زنگ

کشت به موقع، تناوب و مدیریت بقایا، استفاده از 
ا تریازول در ابتدای دوره استروبیلورین ی یها چکشقار

 آلودگی

 Colletotrichum gloeosporioides   آنتراکنوز
یا، بذر سالم، استفاده از تناوب کشت و مدیریت بقا

 قارچکش

 .Meloidogyne spp  نماتد گره ریشه
های محیطی، ارقام مقاوم، کاهش  تناوب، کنترل تنش

 ورزیخاک

 .Verticillium spp  پژمردگی ورتیسیلیومی
، کنترل علفهای هرز، ارقام تناوب کشت و مدیریت بقایا

 متحمل

پوسیدگی حنائی رنگ 

 ینیزم باداممغز 

 

    Aspergillus flavus 
برداشت به موقع، بهبود شرایط انبارداری و نگهداری 

 زمینی در محل خشک و خنک بادام

 ,Tomato spotted wilt virus, Peanut bud necrosis virus, Groundnut rosette virus های ویروسیبیماری

Peanut stunt virus 

کنترل  ،کنترل علفهای هرز، حذف گیاهان آلوده
 ها، تریپس، و ...(، بذر سالم شتهحشرات ناقل )
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 )قسمت اول( کنجدای بر  مقدمه
An introduction on sesame (part one) 

 کامبیز فروزان
Kforoozan@ordc.ir 

 های روغنی شرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت، - قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید

 چکیده

گرمسیری و در مناطق دیم آبی و  صورت به گیاه این .باشد یمتوسط بشر  شناخته شده گیاهان روغنی نیتر یمیقد از کنجد یکی

. روز بلند هم هستند قابلیت رشد دارددارای طول  کنجد گیاهی روز کوتاه است ولی در مناطقی که .کند یمرشد  یریگرمس مهین

کنجد  .به شوری حساس است نسبت ولی کند یمبه خوبی رشد  8تا  5/5بین  اسیدیته وزهکش  با حاصلخیز در اراضی  این گیاه

 پاش صورت دستدو به این گیاه  .شود یمتوسط کشاورزان بزرگ کشت  هم توسط کشاورزان کوچک و هم در مقیاس صنعتی

 معموالًدر این حالت  .رود یمبیشتر به کار  خرده مالکتوسط کشاورزان  معموالً پاش روش کشت دست .دگرد یمکشت  خطیو 

دست  لهیوس بهکوچک  یفاروهادر  پاش کشت شده و یا به صورت دست سپسو  شود یمخاک یا خاکستر مخلوط  - بذر با ماسه

با استفاده از  تواند یمکه این عملیات  نمودبه صورت مکانیزه کشت  توان یمرا گیاه سطح وسیع،  برای تولید در .گردد یمکشت 

 کارنده یها دستگاهو یا  (شوند یمحیوانات کشیده  لهیوس بهکه ) سنتی هایی کارنده کوچک دستی و یا کارنده یها دستگاه

 یها برگ .دارد غذاهاتهیه انواع  در دانه کنجد مصارف متعددی .انجام شودشود(  کشیده میتراکتور  لهیوس بهکه ) پنوماتیکی

بیشتر برای تولید  کلی کنجد در دنیا طور بهسبزیجات مورد استفاده قرار گیرد ولی  یها سوپبعضی از  در تواند یمجوان این گیاه 

برای  روغن کنجد .باشد است و این امر سبب مزیت نسبی آن می  دانیاکس یآنت سرشار از روغن کنجد .شود یممصرف  روغن

به صورت مخلوط با سایر  این روغن برای استفاده در ساالدها .رود یممخلوط آشپزی به کار  یها روغن تولید مارگارین و

 .مناسب است ها روغن

 روغن این کنندگان مصرف بیشترین و باشد می میانمار و چین ،این دانه روغنی کشورهای هندوستان دکنندگانیتول نیتر عمده

به همین  اخیر یها سالدر  نتوانسته است این دانه روغنیولی  هرچند تولید جهانی در حال افزایش است .استن و هندوستان چی

 .سرعت رشد نماید

 

 مقدمه

 متعلق به خانواده .Sesamum indicum Lکنجد 

Pedaliaceae  یها دانهگیاهان و  نیتر یمیقداست و یکی از 

 .روغنی است که توسط بشر شناخته شده است

 ،Sesame های مختلف با نام یکشورهااین گیاه در 

Benniseed ،Gingelly ،Simsim وAjonjoli   شناخته

 نیتر یمیقدو  نیتر یاصلروغنی یکی از  این دانه شود یم

زیرا استخراج روغن  شود یمدر جهان شناخته  نباتات روغنی

در برابر خشکی  و دارد باالیی پایداری بوده واز آن ساده 

اولین بار کشت و  ها یهند مقاوم است. کنجد توسطنیز 

 دهد یمنشان  یشناس باستاناسناد و مدارک  .بومی گردید

و  گردد یمسال قبل از میالد بر  5500به این گیاه  سابقه

در  Harappaبه نام  یا دره ترین مدارک مربوط به قدیمی

  .است شبه قاره هند

 در مواردی .غذایی و دارویی است مصارف کنجد دارای

شده و به صورت کامل در  یکن پوستکنجد  یها دانه

 روغن تولید و نانوایی یها وردهآفر ،حلوا ،جات ینیریش

دو  دانه کنجد دارای .یردگ می قرار استفاده مورد ،باکیفیت

بعد از  .است Sesamolinو   Sesaminهای  ماده به نام

تبدیل  Sesamolبه  Sesamolinدادن دانه کنجد ماده  تفت



  1397( 78( شماره )6سال )                                                         های روغنی تحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

15 

بوده و  یدانیاکس یآنتدارای خواص  شود. ماده سزامول می

. سزامول دارای گرددسرطانی  یها سلولمانع رشد  تواند یم

خود  یمولکولدر ساختار  دیاکس یدو بنزو ی فنول ترکیبات

 درکلی  طور بههای فنولی  گروه های لکولوم .است

 طبیعی یها وردهآفربسیاری از  یدانیاکس یآنتهای  فعالیت

مشتقات  . از سوی دیگرکنند یمایفای نقش 

Benzodioxide در طبیعت وجود داشته و در  وفور به

و سایر  یدانیاکس یآنت ،یندهای ضد تومورآبسیاری از فر

حاکی اخیر  یها یبررس .است مؤثر بیولوژیک یها تیفعال

این گیاه دارای ماده  یها دانهکه  از آن است

Immunoglobulin E (IgE)   یها یآلرژکه در ایجاد است 

که این  دهد میتحقیقات انجام شده نشان  .داردنقش  غذایی

 و ایتالیا ، فلسطین اشغالی،فرانسهکشورهای در  آلرژی

 در کنجد دانه از بیشتری میزان به که متحده االتیا

 شیوع کنند یم استفاده فودها فست یا و نانوایی های هفرآورد

 .دارد بیشتری

 و پراکنش مبدأ

شواهد  .دقیق کنجد ادامه دارد مبدأدر مورد  ها یبررس

کنجد آفریقا بوده و به سرعت در  مبدأکه  دهد یمنشان 

 هریک که است یافته گسترش ژاپن و چین ،غرب آسیا

 جز به .دنشو یم شناخته تنوع ثانویه مراکز عنوان به

Sesamum prostratum Retz. وحشی  یها گونه تمامی

و اهمیت  تنوع گسترده. اند شده  کشففریقا آکنجد در 

این قاره را  ،ییآفریقا یکنجد در اقتصاد بسیاری از کشورها

 .تبدیل کرده است تولید کنجد اصلی مبدأبه 

که کنجد ابتدا  نشان داد 2004در سال   Bedigianتحقیقات

نشان  ها نوشتهشد به نحوی که سنگ  در هندوستان بومی

سال  2250تا  1750از  Harrapaاین گیاه در دره  دهد یم

مراتب  بنابراین به شرح .قبل از میالد مسیح کشت شده است

به دلیل  .میسر نیست یسادگ بهاولیه کنجد  مبدأاعالم  فوق

گیاه روغنی مهم  13این گیاه در بین  د،لید اندک کنجتو

رتبه  کند یم نیتأمجهان را  خوراکی روغن درصد 90که 

 .نهم را دارا است
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 (مپنج)قسمت جوامع نقشه یابی 
Mapping Populations (part five) 

 پناه مصطفی حق

Haghpanah.m@arc-ordc.ir 

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

 RILsکه به اختصار  های خالص نوترکیب الین

(recombinant inbred lines )د از نشو نامیده می

که  آیند های هموزیگوت پدید می ای از الین موعهمج

حاصل  F2به واسطه چند نسل خودگشنی گیاهان 

را به دلیل ( RILs)های خالص نوترکیب  الین .دنشو می

 به روش نسل تک بذر که F2حاصل شدن از جمعیت 

های  (، الینSingle Seed Descent) در طی چند نسل

های نسل تک بذر  یا الین F2خالص مشتق شده از 

های خالص  یابی با استفاده از الین نامند. نقشه می

نوترکیب اولین بار در موش حاصل شد، محققین در 

-Sib) نسل تالقی خواهری 20آن بررسی با استفاده از 

matingبه سطح قابل قبولی از هتروزیگوسیتی رسیدند ) .

هایی است  RILیک جمعیت خالص نوترکیب شامل 

اند. در  که از یک تالقی مناسب حاصل گردیده

بایست  می و فرزندانشان F2صورت امکان گیاهان 

ا بر هر دلیلی خودگشنی خودگشن شوند ولی اگر بن

توان از تالقی خواهری استفاده  می نباشدامکان پذیر 

درصد  50 هتروزیگوسیتی ،کرد. با هر نسل خودگشنی

 فقطیابد ولی با هر نسل تالقی خواهری  کاهش می

هتروزیگوسیتی را شاهد هستیم.  یدرصد 25 کاهش 

با استفاده از خودگشنی زمان رسیدن به  جهیدرنت

هموزیگوسیتی نصف زمان استفاده از تالقی خواهری 

های خالص  است. همچنین برای دستیابی به الین

القی خواهری نسبت برای ت F2نوترکیب تعداد گیاهان 

باشد. هر چند که برای تولید  به خودگشنی دو برابر می

ای بدون  های شجره های خالص نوترکیب از روش الین

ترین روش  شود اما مناسب و بالک استفاده میانتخاب 

باشد.  )نسل تک بذر( می SSDها  برای ایجاد این الین

 یهای پیشرفته در شرایط محیط بسیار مهم است که نسل

های حاصله  مناسب کشت گردند تا تمامی ژنوتیپ

داشته باشند و هیچ فشار انتخابی  ءشانس برابر برای بقا

روش نسل تک بذر شود. از نوارد  بر ژنوتیپ خاصی

استفاده  شت نسلکمتر از هبیش از چهار نسل و 

یک بذر برداشت  F2هر بوته در این روش از  .شود می

آورند و این روند در هر  به وجودشده تا نسل بعدی را 

. در این یابد مینسل تا رسیدن به هدف مطالعه ادامه 

روش بذور حاصل از هر نسل با یکدیگر مخلوط 

شوند. در پایان بذور هر بوته به عنوان یک الین  می

یک  ،د و از هر بذرنشو خالص، جداگانه برداشت می

استفاده  SSDبوته به عنوان یک فرد در جمعیت 

ها( بنا  ممکن است برخی از گیاهان )ژنوتیپ. گردد می

به دالیلی مانند قوه نامیه نامناسب بذر، عدم توانایی 

تولید مثل گیاه، عدم توانایی زنده ماندن گیاه به دلیل 

از بین  SSDدر طی مراحل  غیره تراکم کاشت باال و

هر نسل خودگشنی میزان هتروزیگوسیتی را  بروند.

ه و به همین اندازه نسبت به نسل قبل نصف کرد

 در جمعیت جهیدرنت دهد. هموزیگوسیتی را افزایش می

F4:5 RIL  مقدار هموزیگوسیتی یک لوکوس مشخص
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درصد و در کل جمعیت  25/92در تک بوته حدود 

 (.1)جدول  گردد برآورد می 5/87حدود 

سطح هموزیگوسیتی یک لوکوس در بوته و  - 1جدول 

 های در حال افتراق طی نسل RILجمعیت 

 
 

 F4تا نسل  SSDبه روش  F4:5جمعیت الین نوترکیب 

جداگانه برداشت  طور به F4گردند و هر بوته  اداره می

شوند. باید در  کشت می F5شده و به عنوان یک نسل 

ها مقدار هموزیگوسیتی  نظر داشت که با پیشرفت نسل

و  F4:6یابد بخصوص در جوامع  در هر بوته افزایش می

F4:7 مشتق شده از  یها و سایر نسلF4 اما میزان ،

مانند.  باقی می F4:5در سطح  RILهموزیگوسیتی در 

ها است  ای از الین روند مطرح شده، حاصل مجموعه

 ژنی های هر الین شامل ترکیب متفاوتی از بلوک که

ها بسیار  ستگی ژنوپیوسته والدین بوده و برای بررسی پی

(. 1باشد )شکل  مناسب می

 AAشامل دو ژنوتیپ هموزیگوت ) RILجمعیت 

اندک هتروزیگوت  نسبتاً( با فراوانی باال و مقدار aaو

(Aaدر یک لوکوس می )  باشد که مقدار هتروزیگوت

باشد.  می SSDنسل اداره شده به روش  دسته به تعداواب

فراوانی مورد انتظار دو ژنوتیپ هموزیگوت در این 

به دلیل مقدار ناچیز  جهیدرنت. است 1:1جمعیت برابر با 

آمده از  به دستمقدار اطالعات  ،هتروزیگوسیتی

نشانگرهای غالب و همبارز در این جوامع یکسان 

نسبت به جوامع  RILهای  . عالوه بر آن جمعیتباشد می

F2 ،DH  وBC تر مکان نشانگرها  امکان تشخیص دقیق

 ی برایجمعیت مناسبو  کند با ژن مورد نظر را فراهم می

 .باشند ارتباطی می (Association mapping) یابی نقشه

 

 
 RIL  ساختار ژنی در نسل -1شکل 
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