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 )بخش دوم(پایداری در عملکرد 
Stability in Yield (Part 2) 

 سجاد طالیی

Talaei.s@arc-ordc.ir 

کارشناس ارشد اصالح نباتات، مرکز تحقیقات کاربردی 

 های روغنیو تولید بذر، شرکت توسعه کشت دانه

 

توصیف  یلذبه شرح توان یک ژنوتیپ را میپایداری 

 کرد:

واریانس محیطی صفت عملکرد یا سایر صفات .9

 باشد. ناچیزمدنظر 

شود با واکنش آن به محیطی که در آن ارزیابی می.8

 ها موازی باشد.میانگین واکنش بقیه ژنوتیپ

مانده کوچک در مدل دارای میانگین مربعات باقی.3

 ی محیطی باشد. فاکتورهاخطی آن ژنوتیپ بر رگرسیون 

زمان عملکرد و های زیر را برای برآورد هملیون روش

 پایداری مقایسه نمود:

عملکرد با مقایسه با عملکرد یک ژنوتیپ مطلوب  .9

 با راندمان باال ژنوتیپ

طور استفاده از شاخصی که عملکرد و پایداری را به.8

 گیرد.میزمان در نظر هم

 بندیهای مبتنی بر رتبهروش.3

های حاصل از نوع اول که در مورد داده هایروش

، همبستگی زیاد با اندهکاربرده شدآزمایشات گندم به

های تقریباً مشابه با خود عملکرد عملکرد داشته و رتبه

بندی، های رتبهنشان دادند. در روش دوم و برخی روش

لکرد و معیارهای پایداری باالیی با عم مشابه همبستگی

نیز نتایج حاصل از یک روش  (9122) مشاهده شد. کراسا

ا یک روش اصلی را بمختصات ویژه بر پایه تجزیه به 

معمولی تغییریافته ازنظر پایداری ذرت مقایسه رگرسیون 

کرد. نتایج نشان داده است پارامترهای پایداری به دست 

ها متغیر بود. آمده از این دو روش برای برخی از ژنوتیپ

اصلی مفیدتر از روش مختصات روش مبتنی بر تجزیه به 

سینگ و همکاران  بود.ن معمولی تغییر یافته رگرسیو

پایداری دو ژنوتیپ را در سیستم کشت مخلوط با استفاده 

تعیین کردند. برتری روش  توأمگرسیون راز روش 

نسبت به روش تجزیه معمولی در کشت  توأمرگرسیون 

 توأمست که روش رگرسیون مخلوط بر این پایه استوار ا

عملکردهای واقعی اجزای کشت مخلوط را بدون هر نوع 

تبدیل مورداستفاده قرار داده و تغییرات توأم دو گیاه 

نیز بر پایه  (9127)گیرد. وستکات زراعی را در نظر می

ها با استفاده از روش تجزیه به مختصات تشابه ژنوتیپ

صلی اصلی و ماتریس شباهت از طریق رسم دو محور ا

اول و دوم اطالعات پایداری مفیدی را ارائه داد. زنگ و 

روش دیگری را که دارای مراحل زیر بود  (9126)کنگ 

 :انددادهارائه 

های یانگینممحاسبه رگرسیون یک رقم استاندارد بر .9

 محیطی

محاسبه رگرسیون ارقام مورد ارزیابی بر رقم .8

 استاندارد

تبدیل رگرسیون هر رقم مورد ارزیابی بر رقم .3

 های محیطییانگینماستاندارد به رگرسیون آن رقم بر 

های پیچیده مطرح استفاده از طرح منظور بهاین روش 

تر و معمولی های سادههایی نسبت به طرحشد ولی مزیت

 دارد. 

 :منبع 

 اصالح(1334) رضایی،ع. م مقدم،. محمدی،ا

 .ترجمه( فیزیولوژیکی صفات) زراعی گیاهان

  ص.360. پریور انتشارات
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 (: مروریGMOاثرات زیست محیطی گیاهان تراریخته )

Environmental impacts of genetically modified plants: A review 

 سوده کمالی فرح آبادی

Sode.kamali@yahoo.com 

 های روغنیکارشناس ارشد علوم باغبانی، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، شرکت توسعه کشت دانه

در خصوص استفاده از ادعاهای اخیر رسد نظر میبه 

چندان با ( GMOsهای تراریخته )ارگانیسممحصوالت و 

 ;Hilbeck et al., 2015)باشدنمیمنطبق واقیعت 

Domingo,2016.) نظر از شواهد متناقض منتشر  صرف

مجموعه رویدادهای جامعه باعث  ،شده طی سه دهه اخیر

حرکت کند که بحث  یجامعه علمی به سمتشده است 

های آن مشخص نشده که هنوز تمامی واقیعتتراریخته 

 GMO. مباحث تولید تجاری محصوالت گردد بازنگری

پس از توسعه اولین موجود تراریخته شروع شد که منجر به 

نوترکیب  DNAهایی برای استفاده از توسعه دستورالعمل

چنین  طرح .گردیدتوسط انسیتو ملی سالمت آمریکا 

مورد  مباحثی نیاز داشت تا قبل از انتشار هر مطلبی در

بطور کامل جواب مخاطب به سواالت تراریخته  اتموجود

توانند طی روند می GMO. آیا محصوالت ه شودداد

هرز جدید نقش داشته افشانی در تولید علفدگرگرده

وحش و توانند برای حیاتمیاین محصوالت باشند؟ آیا 

ها با فراهم کردن حشرات غیر هدف مضر باشند؟ آیا آن

کنند؟ آیا اثرات مواد خام به نفع محیط زیست کار می

چنین زمانیکه ها پذیرفته شده است؟ آن محیطیزیست

، یشناسان تکامل، زیستگردیدسواالتی مطرح 

این ها را تشویق کرد تا ها، اپیدیولوژیستاکولوژیست

. بعد از چاپ نمایند منتشرزوایای بیشتری را با موضوع 

 GMOsمحیطی مورد خطرات زیست نخستین گزارش در

(Sharples,1982 جامعه علمی ،) و اثرات نامطلوب روی بر

نیاز موضوعاتی آوری چنین نیز ابزارهایی که برای جمع

های متنوعی از ارزیابی هستند، متمرکز شد. با بررسی مدل

در ها را نگرانی 9126در سال  GMO.Regalخطر 

تا جایی که اظهار کرد،  ،کاهش دادخصوص این مواد 

 GMOمحیطی تولید شده توسط محصوالت عواقب زیست

های که طبیعت همه واریانتداشت ندارد. او عقیده  وجود

ژنتیکی احتمالی را مورد آزمون قرار نداده و خطرات 

احتمالی موجود باید ارزیابی و محاسبه شود. بنابراین سه 

موضوع تحقیق و ارزیابی  ،محیطیدهه پیش ایمنی زیست

عنوان یک  زیست بهروی محیط GMOاثر محصوالت 

المللی یند نظارتی بینآدر فر GMOمولفه ضروری توسعه 

های زیادی از در بخش GMOپدیدار شد. محصوالت 

نیز در مسیر تجاری بیشتری اند و تعداد جهان تجاری شده

تواند محیطی میطور کلی خطرات زیست شدن هستند. به

 ( خطرات مربوط به تنوع9در سه بخش خالصه شود: 

روی خاک و  های اکوسیستمزیستی شامل اثرات فعالیت

( خطرات مرتبط با جریان ژن و 8های غیرهدف گونه

محصوالت ( خطرات مرتبط با ارزیابی 3نوترکیبی ژنتیکی 

تولید شده های هرز آفات یا علفبه مقاومت برای ایجاد 

  ) مقاوم به باکتری باسیلوس(. BTمحصوالت همانند 

 :منبع 

Aristidis M. Tsatsakisa,b, Muhammad Amjad 

Nawazc, Demetrios Kouretasd, Georgios 

Baliase, Kai Savolainenf, Victor A. Tutelyang, 

Kirill S. Golokhvastb,h, Jeong Dong Leei, 

Seung Hwan Yangc, Gyuhwa Chungc. 2017. 
Environmental impacts of genetically modified 

plants: A review. Environmental Research. 156: 

818-833. 

. 
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 )11بخش)مدیریت بیماریهای بادام زمینی
Management of peanut diseases (Part 11)   

 علی زمان میرآبادی 

ordc.ir-Zaman.a@arc  
 های روغنیه کشت دانرئیس مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذرشرکت توسعه 

 

زمینی موجود در ها و مواد ژنتیکی باداممجموعه هسته

بانک بذر ایاالت متحده، ارزش زیادی برای انتخاب و 

استفاده به عنوان منبع مقاومت برای ارتقاء و کارایی 

 ,Holbrook and Dong 2005)محصوالت جدید دارد

Gremillion et al. 2011b).  مقاومت بهELS  وLLS  از

. در برخی (Higgins 1935)دنباشنظر ژنتیکی مستقل می

های با اثر افزایشی مضاعف در مدیریت و ها، ژنژنوتیپ

 .Motagi et al)گردد استفاده می LLSکنترل بیماری 

عوامل بیمارگر در مناطق مختلف و حسب نوع  .(2000

سیستم کشت و طیف نژادهای شایع بیماری متغیر هستند و 

با توجه به هر کدام از این نژادها پس از بررسی درجه 

بایست یک برنامه مشخص می ،هااهمیت هر کدام از آن

زمینی اصالحی را پیگیری نمود. گونه زراعی بادام

(Arachis hypogaea L.)  یک گیاه تتراپلوئید و با ژنوم

AABB  در حال حاضر مورد  کم ژنتیکیو البته با تنوع

گیرد. به دلیل کم بودن میزان تنوع ژنتیکی ده قرار میااستف

این گیاه، این گونه گیاهی فاقد مقاومت کافی نسبت به 

های گونه ،باشد. در مقابلهای رایج میآفات و بیماری

دارای تنوع ژنتیکی باالیی بوده و زمینی هم وحشی بادام

زا هم دارای منابع مقاومت مناسب نسبت به عوامل خسارت

. (Varman et al. 2000, Fávero et al. 2009)باشندمی

 88نوبی بوده و شامل ج مریکایآ زمینی بومیجنس بادام

باشد. گونه فاقد شرح می 00گونه شرح داده شده و 

زمینی در برزیل، ایاالت بادام هایکلکسیوناز  اییمجموعه

شود. تعدادی از این منابع نگهداری می متحده و هند

گیری ها غربالژنتیکی برای مقاومت به آفات و بیماری

اند و مشخص شده است که بسیاری از منابع مقاومت شده

 Aهای باشند که دارای یکی از ژنهای وحشی میاز گونه

 Mallikarjuna et al. 2004, 2012, Yadav)هستند Bیا 

et al. 2007, Fávero et al. 2009 )المللی . انجمن بین

اخیرا  (ICRISAT)تحقیقات محصوالت نیمه گرمسیری 

های تتراپلوئید برای های دیپلوئید با گونهاز تالقی گونه

های مقاومت و تولید هیبریدهای جدید استفاده انتقال ژن

کند که در نتیجه آن هیبریدهای تتراپلوئید با مقاومت به می

LLS  است و زنگ تولید شده(Yadav et al. 2007) .

های بین درصد از دورگه 81تحقیقات نشان داده شده که 

A. hypogaea (2n = 40) × A. kempff-mercado (2n 

و  ELSنسبت به هر دو بیماری  BC2 F2در نسل  (20 =

LLS دهنداز خود مقاومت نشان می(Mallikarjuna et al. 

های های حاصل از ارقام و گونههر چند دورگه .(2004

های متناوب با عملکرد پایین شاخه ،وحشی و زراعی رایج

های اصالحی توانند در برنامهکنند اما خود میرا تولید می

 P. personataبعدی مورد استفاده قرار گیرند. مقاومت به 

زمینی های مختلف بادامها از گونهدر برخی نمونه 

 Aهای دارای ژنوم شناسایی شده است. مثال در ژنوتیپ

 ,A. stenosperma, A. kuhlmanniiهای توان به گونهمی

A. helodes, A. simpsonii, A. diogoi, A. aff. diogoi, 

A. microsperma, A. linearifolia, and A. cardenasii 

 .Aتوان به می Aهای غیر ژنوم و در خصوص گونه 

cruziana, A. hoehnei, A. magna, A. valida, A. 

batizocoi, and A. williamsii  اشاره نمود.  در تقابل

 .Pبا گونه قارچی   A. diogoiزمینی واکنش گونه بادام
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personata   مشخص شده است، شبه پروتئین سیکلوفیلین

(cyclophilin-like proteinsتولید می )شود (Kumar 

and Kirti 2011.)  همچنین برای مقاومت به قارچC. 

arachidicola زمینی دارای ژنوم های بادامدر گونهA  

 .A. kuhlmannii, A. helodes, A توان بهمی

cardenasii, A. kempff-mercado, A. linearifolia, 

and A. stenosperma های فاقد و در خصوص ژنوتیپ

 ,A. hoehnei, A. magnaهایتوان به گونهمی Aژنوم 

and A. batizocoi  اشاره نمود (Fávero et al. 2009). 

 

 های قارچی و نقش آنها در حفاظت از گیاهاناندوفیت

 )بخش دوم(
Fungal Endophytes and their Role in Plant Protection (Part 2) 

 زادهآیدین حسن

Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir 
 های روغنیشناسی گیاهی، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، شرکت توسعه کشت دانهکارشناس ارشد بیماری

 

 

 های دفاعیتعامل اندوفیت و گیاه و مکانیسم

آلکالوئیدهای اندوفیتی تولید شده در گیاه، از میزبان در 

کنند و در مقابل، قارچ برابر عوامل بیماریزا محافظت می

اندوفیت مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاه میزبان 

های گیاه، دریافت نموده و به دلیل حضور در داخل بافت

در  ماند. برای مثالهای محیطی محفوظ میدر برابر تنش

، افزایش .Neotyphodium spگیاهان آلوده به قارچ 

خشکی در میزبان مشاهده شده است و یا کلنیزه به تحمل 

 Piriformospora indicaشدن ریشه گیاه جو با قارچ 

منجر به افزایش تحمل کمبود نیتروژن در گیاه میزبان شده 

گیاه همواره برای -است. با این حال، تعامل اندوفیت

میزبان سودمند نیست و این تعامالت طیف وسیعی از 

شوند. این اثرات، کلیدی اثرات مفید تا مضر را شامل می

 باشند ومیبرای درک روند تکامل تعامالت اندوفیتی 

ها و شرایط محیطی زنده و عداد گونهبراساس ت

 غیرزنده، متفاوت خواهند بود.

 

 اندوفیت-بیمارگر-گیاه

توانند با تولید ترکیبات های گیاهی میاندوفیت

ها و هایشان در برابر قارچفعال، از میزبانزیست

های بیمارگر گیاهی محافظت نمایند. بسیاری از باکتری

های رطوبتی باال )جنگلگیاهان گرمسیری که در شرایط 

ها تاثیر اوومیستکنند، تحتبارانی( زندگی می

(Oomycetesقرار ) های همزیست با گیرند. اندوفیتنمی

ها در برابر های فعال، از آناین گیاهان، با تولید متابولیت

 Phytophthoraو  .Phythium spمانند  ) هااوومیست

sp.) قارچ  گونه کنند. برای مثال،محافظت می

Pestalotiopsis jesteri  به صورت اندوفیت در گیاه

Fragaea bodenii های ضدحضور دارد و متابولیت 

و  (Jesterone) اوومیست از جمله جسترون

( را تولید Hydroxyjesteroneجسترون )هیدروکسی

( نوعی Ambuic acidامبوئیک )کند. اسیدمی

( است که در برخی از Cyclohexenoneسیکلوهگزنون )

 Pestalotiopsis microsporaنژادهای اندوفیت گونه 

mailto:Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir
mailto:Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir
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تولید شده و از گیاه میزبان در برابر قارچ بیمارگر 

Phytium ultimum کند. قارچ عامل بیماری محافظت می

( به وسیله Cryphonectria parasiticaبلوط )بالیت شاه

 Epichloeهای تولید شده توسط گونه متابولیت

festucae  ها شامل ایندول د. این متابولیتوشمیمهار

اسید، ایندول اتانول، متیل ایندول کربوکسیل، استیک

استامید و سیکلونرودیول ایندول کربوکسالدهید، دی

قارچ  Colletotrichum gloeosporioidesاست. گونه 

گونه گیاهی  070بیمارگر گیاهی است و در بیش از 

، یک ترکیب وجودکند، با این بیماری ایجاد می

( Colletotric acidکولتوتریک )ضدقارچی به نام اسید

 Artemisiaکند که این ترکیب از گیاه تولید می

mongolica  در برابر قارچ بیمارگرHelminthosporium 

sativum ها اید. همچنین اندوفیتنممحافظت می

توانند سبب القا مقاومت در گیاه میزبان در برابر می

برخی از  ،بیمارگرهای گیاهی شوند. بر این اساس

ها برای بهبود مقاومت و عملکرد گیاهان، اصالح باکتری

ساکاریدهای اند. پلیو در گیاهان زراعی تلقیح شده

 Burkholderiaموجود در باکتری اندوفیت توتون )

cepaciaهای (، پروتئینPR نموده و  أرا در گیاه توتون الق

 Phytophthoraباعث بروز مقاومت در برابر گونه 

nicotianae شوند. قارچ گونه میHeteroconium 

chaetospira  به صورت اندوفیت در ریشه گیاه کلم

چینی حضور داشته و سبب مقاومت این گیاه در برابر 

 Pseudomonas syringaeبیمارگرهای برگی از جمله 

pv. maculicola  وAlternaria alternata در  شود.می

مواردی ممکن است مقاومت گیاه همزیست با اندوفیت، 

عامل بیمارگر باشد.  نتیجه رقابت مستقیم عامل اندوفیت با

به عنوان  Acremonium strictumبرای مثال، گونه 

در  .Pennisetum spاندوفیت جداسازی شده از گیاه 

شرایط آزمایشگاهی و در آزمون کشت متقابل، از رشد 

 جلوگیری نمود. A. alternataگونه 

ها ممکن است از طریق کنترل فیزیولوژی گیاه، اندوفیت

میزبان در برابر عوامل بیماریزای گیاهی به دفاع از گیاه 

اسید کمک نمایند. حضور ترکیباتی مانند ایندول استیک

(IAA امکان تنظیم فرآیندهای گیاهی را توسط ،)

 کند.های اندوفیتی فراهم میمتابولیت

 :منبع

Gimenez, C., Cabrera, R., Reina, M. and 

Gonzalez-Coloma, A. (2007). Fungal endophytes 

and their role in plant protection. Current Organic 

Chemistry, 11, 707-720. 
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و  آینده هایفرصت: /کانوالکلزا پروتئین

 )بخش دوم(هادستورالعمل

Canola/Rapeseed Protein: Future Opportunities 

and Directions (part 2) 

 یصمد مهتاب
Samadi.m@arc-ordc.ir 

تحقیقات کارشناس ارشد بیوتکنولوژی گیاهی، مرکز 

های ، شرکت توسعه کشت دانهکاربردی و تولید بذر

 روغنی

 

 پروتئین کیفیت

 

 تعیین در مهمی نقش کانوال پروتئین ایتغذیه هایویژگی

کانوال  دارد. پروتئین غذا دهندهتشکیل عنوان موادبه آن

 گوگرد از غنی ضروری هایاز اسیدآمینه خوبی تعادل

و  آمینه سیستئیناسید باال نسبتا سطح دلیل به عمدتا که است،

 برای انحصاری طور به کانوال تقریبا هایپروتئین. است ناپین

 انسان برای آن غذایی ارزش حیوانات هستند و خوراک

 کانوال حاوی پروتئین ،انسان در ایمطالعه طی است. محدود

دهنده  های انتقالکروسیفرین، ناپین و پروتئین هایپروتئین

گذاری آمینواسید چربی، قابلیت هضم پروتیئن در درجه

. بود سویا پروتئین به ، شبیه26/0( PDCAAS) تصحیح شده

 در است، شده گزارش درصد 20 محصول این واقعی هضم

 15 و 10 ترتیب شیر به مرغ و تخم تئینهضم پرو که حالی

 است.  شده گزارش درصد

  آلرژن بودن 

 گیاهان 2S بذر ایذخیره هایپروتئین است شده گزارش 

که  هستند هاییمولکول شامل Brassicaceae خانواده

. کند ایجاد حساس افراد در ایمنولوژیک پاسخ توانندمی

 عنوان به( کمتر قدرت)کروسیفرین  و( قوی) ناپین

( Sinapis alba) زرد خردل آلرژیک هایپروتئین

 حاضر حال اند. درشده )خویشاوند نزدیک کانوال( شناخته

پتانسیل آلرژیک  روی بر اثر فرآوری مورد در اطالعاتی

 آلرژیک بودن شناخت به توجه ندارد. با وجود ناپین کانوال

 شده توصیه کانادا اروپا و اتحادیه عضو کشورهای در خردل

 کانوال به برچسبی برای پروتئین حاوی غذایی مواد که است

 آلرژن پتانسیل. نیاز دارند پتانسیل آلرژیزاسیون دادن نشان

 در تواندنمی است که عاملی کانوال بودن پروتئین

  .در نظر گرفته نشود هاآن از حاصل محصوالت

 (Bioactive Peptidesپپتیدهای فعال زیستی)

 مشتق هیدرولیزات و پپتید مخلوط که است شده گزارش

 هایفعالیت از وسیعی طیف دارای کانوال پروتئین از شده

. باشد مفید انسان سالمت در تواندمی که هستند بیولوژیکی

 جهتکانوال  هایپپتید توانایی برای قوی ای شواهددر مطالعه

 تواندمی نشان داده شد که I آنژیوتانسین آنزیم تبدیل مهار

را از طریق تداخل  فشارخون پر هایخون موش فشار کاهش

این  بر عالوه. به دنبال داشته باشد آنژیوتانسین-رینین با

 سرطان، ضد ضدانعقادی، دیابتی،آنتی اکسیدان،آنتی خواص

 برای هیپوکلسترولمی با مرتبط هایویروسی و فعالیت ضد

کانوال  هایپروتئین از شده تولید هیدرولیزات و هاپپتید

  .است شده گزارش

  اصالح

 برای اصالح و ژنومیک هایتکنیک از استفاده پتانسیل

 افزایش پروتئین و جهت استخراج کانوال کنجاله بهبود

 رسدمی نظر به اول نگاه در .دارد زیستی آن وجود قابلیت

 این با .است متعادل کانوال نسبتا فعلی اسیدآمینه پروفایل که

 Brassica در جنس طبیعی تغییرات در زمینه هاییتوافق حال

اسیدآمینه و همچنین استفاده از  ترکیبات بهبود جهت تغییر یا

 تواندمی که دارد ژنوم وجود کاربردی ویرایش هایتکنیک

 افزایش گیرد. قرار نهایی در بازار مورد استفاده مصرف برای

 افزایش و کودکان برای کانوال پروتئین زیستی قابلیت

از جمله  پروتئین اسیدآمینه آمینواسپوراسیون ترکیب

نظر قرار گیرد. همچنین منطقی  هایی است که باید مدفرصت

http://arc-ordc.ir/
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 پروتئین انواع به سپس و یابد بهبود پروتئین ابتدا میزان است

 کاهش. ها توجه گرددآن آن )کروسیفرین و ناپین( و نسبت

 .شدبا سوم هدف تواندمی گلوکوزینوالت و فیبر میزان

 است ممکن سال هر در پروتئین درصد یک افزایشموضوع 

 .باشد دستیابی قابل و بینانه واقع

 هافرصت

جهت  غذایی تولیدکننده مواد هایشرکت چالش

جدید،  گیاهی هایپروتئین با سویا پروتئین جایگزینی

 منابع برای تقاضا جهت افزایش در کانوال برای فرصتی

 که است شده مشخص .کندمیهم افر پروتئین جایگزین

 حال در که دارد متعادل اسیدآمینه پروفایل کانوال پروتئین

. است قابل رقابت بازار در گیاهی هایپروتئین سایر با حاضر

  DIAASبه سمت FAO حرکت به توجه با حال، این با

 ارزیابی روش( هضم آمینواسید ضروری قابل گذاری)درجه

مفید  کانوال میزان پروتئین گیریاندازه برای پروتئین کیفیت

 عنوان به شده و شناخته تجاری نام بود. کانوال دارای خواهد

 و استفاده مورد ایگسترده طور به که است سالم روغن یک

 نام پذیرش غذایی است. این مواد فرآوری در پذیرش

 ممکن چند هر یابد، آن گسترش پروتئین به باید تجاری

پروتئین محصوالت کانوال تراریخته است نگرانی از 

(GMOوجود ) کانوال باشد. زمینه مصرف پروتئین داشته 

ایزوله  یا کنسانتره عنوان به از آن بتوان است که مهم بسیار

 شک، بدون. شودمی استفاده پروری بخش آبزی یا غذا در

 موقعیت در ،مهم عاملیک  کلزا پروتئینی محصول قیمت

استفاده از  در هاییعالوه بر این فرصت .داشت خواهد آن

کانوال شامل  پروتئین تجزیه از بالقوه تولیدی محصوالت

 اسیدفیتیک، لیگنین، باال، با ارزش پروتئین مقادیر فیبر،

 هافرصت تمام ارزیابی کانولول وجود دارد. برای و فنلپلی

 نیاز مناسب اقتصادی و فنی مدل کانوال به هایدر پروتئین

 است.

 

 چالش

کانوال  استفاده از پروتئین موفقیت تعیین عامل بزرگترین 

 با بازار به رسیدن برای آن توانایی غذایی، ماده یک عنوان به

کامل  درک فرایند این در گام اولین. رقابتی است قیمت

قیمت  محصول، ارزش بازار، میزان جمله از پتانسیل بازار

 به حرکت به کانوال است. پروتئین غیره و دام خوراک

 مانند باال بازار حجم یا) باالتر با ارزش سمت بازارهای

 میزان و قیمت نیاز خواهد داشت. بنابراین (صبحانه غالت

شود.  ارزیابی دقیقا باید ارزشمند هایپروتئین برای بازار

 وکانوال  هایپروتئین رقابتی مزیت است همچنین الزم

 دسترس در .دبه بازار شناسایی شو آن توسعه راهبردهای

 یک پروتئین استخراج برای مناسب خوراکی مواد بودن

شده که بصورت  فرآوری کانوال کنجاله. است چالش

 اولیهماده  ،است شده استخراج توستر طریق متداول از

 روش حاضر حال در. پروتئین نیست بازیافت برای کارآمد

 بدون فرآیند این جایگزین بتواند که ندارد وجود استخراجی

در  استخراج ممکن، هایحل از راه. حالل شود از استفاده

 اما است، Vacuum Desolventtizerیا  پایین حرارت درجه

فرآوری شده کانوال  گیاهان مجدد گرمایش به ،نیاز این

 استفادهبرای استخراج  فشار با سرد فرایند یک اگر .دارد

 از بیش ،مانده باقی روغن در شده تولید کنجاله شود، مقدار

 روغن کم محتویات با کنجاله تحت فشار. است زیاد حد

 کنجاله به شبیه حدودی تا متداول بسیار پروتئین دارای

 چه اگر. است  Desolventizer-Toastedحاصل از روش 

 روغن، بیشتر بهبود برای تواندمی کنجاله تحت فشار سرد

اما  شود، استفاده تولیدی محصوالت سایر و پروتئین

مورد نیاز  محصوالت و یاقتصاداز نظر باید تکنولوژی 

 دستبه برای فعلی هایآوریامروزه از فن .باشند رقابتی

 پروتئینی مواد تولید با هدف کانوال محصوالت آوردن

 منابع از خصوص به هاپروتئین جایگزینی گسترده جهت

 تغییر حال در اندازچشم با شود.می حیوانی استفاده

 باید ،هاآن مصرف چگونگی و پروتئین از غنی محصوالت
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 در موجود پروتئین از استفاده برای نیاز مورد هایآوریفن

 داد. توسعه کانوال را

 

Campbell, L. Rempel, C. B. and Wanasundara, 

J. P. D. )2016(. Canola/Rapeseed Protein: Future 

Opportunities and Directions—Workshop 

Proceedings of IRC 2015. journal Plants, 5(17): 1-

7. 
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 علف کشهای مورد استفاده و

 میزان مصرف در هکتار

 علفهای هرز کتان

 بعد از سبز شدن قبل ازکاشت
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 خردل وحشی

Sinapis arvensis 
        

         Viola arvensis بنفشه

 کشیش کیسه
Capsella bursa-pastoris 

        

 سلمک

Chenopodium album 
        

 خاکشیر
Descurania sophia 

        

 زرد یونجه
Melilotus officinalis 

        

         Mavla sppپنیرک
 راخ تی بی

Galium tricornutum 
        

 وحشی آالله
Ranunculus arvensis 

        

 برگ ابلق کنگر
Silybum marianum 

        

گ
 بر

ک
اری

ب
 

 یوالف وحشی

Avena fatua 
        

         halaris minorPعلف خونی  

 دم روباهی
Alopecurus myosyroides 

        

         Setaria viridisچسبک  

 مدیریت تلفیقی علفهای هرز

، تاریخ کشت به موقع، عمق کاشت های هرزبذر علفاستفاده از بذر سالم و گواهی شده و فاقد  -

مناسب، فاصله ردیف کمتر و تراکم کشت مطلوب )باالتر(، تناوب زراعی و کنترل علف های هرز در 

کنترل موثر های هرز سبز شده(، زراعت تناوبی، هیرم کاری )آبیاری زمین قبل از کاشت و کنترل علف

با توجه به کم بودن قدرت رقابت این زراعت ، استفاده به موقع  های هرز در ابتدای فصلموقع علفو به

برگی علفهای هرز استفاده  8-6کشهای بعد از سبز شدن بهتر است در مرحله کشها )علفاز علف

است در دفعات مختلف نوع سم مصرفی  کشها، بهتر، جهت جلوگیری از ایجاد مقاومت به علفشود(

 را تغییر داد.

 نامشخص                                  اثرنسبتا موثر                          بی                        موثر     

 Flax seed کتان هرز هایعلف

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

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

 

 

mailto:Alamdarlou.r@arc-ordc.ir
mailto:Alamdarlou.r@arc-ordc.ir
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 )بخش دوم( اصالح برای تولید کنجد مکانیکی در استرالیا
Breeding for mechanised sesame production in Australia (part 2) 

 یاسمین عنایتی
Enayati.y@arc-ordc.ir 

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذر، مرکز آموزش، آمار و اطالعاتکارشناس 

در  ، در این قسمتدر ادامه مطالب قبلی عنوان شده

جزئیات برنامه اصالحی و نتایج خصوص اصالح کنجد 

 :گرددارائه می بدست آمده به شرح زیر

تواند متغیر میانتخاب والدین بر اساس صفات موردنظر 

ای از عرض جغرافیایی را تا سازگاری با طیف گستردهباشد 

های زراعی ارجح و با ویژگیآزمایشی شامل که رد یگدربر

دارای  ییالوئو ونز یارقام مکزیک باشد.کیفیت باال می

کیفیت بذر خوب و سازگاری با عرض جغرافیایی کم 

ای سازگاری بیشتری با عرض ارقام ژاپنی و کرهولی داشته 

 .جغرافیایی باالتر دارند

گیری دو رگ 899در مجموع از در تحقیق انجام شده 

گردید. تالقی با موفقیت انجام  929انجام شده 

ناموفق به عنوان پایه گیرنده ارقام مکزیکی  گیری بادورگ

مس و و بار 77یوری  ژنوتیپ زمانی که تالقی بینو بوده 

  1F در نسل  .ندعقیم بودانجام گردید، نتایج رقم مکزیکی 

 رشد Lawes (34s;27)در  تالقیو والدین نتاج همه 

از نظر فنولوژی، عادت  2Fنسل گیاه در  36که  کردند

 رشدی و تحمل به فیلودی انتخاب شدند.

های بین ژنوتیپانجام شده گیری به فیلودی دورگدر 

 ،ژاپنی به بیماریرقم ج نتای ژاپنی و در شرایط حساس همه

 درصد حساس بودند. 900

ج حاصل از تالقی در فصول نتاچنانچه  2F در جمعیت

 902تا  988بین ها دوره رسیدگی آنشدند خشک آبیاری 

 رد Dalby (11s،27) رد 3F های نسلالین .کشدطول می

کشت شدند. انتخاب  9110خزانه آبیاری در دسامبر 

عادت رشدی، رسیدگی، ها برای صفات ای تک بوتهمزرعه

گیاه برداشت  100زنده بودن بذر، رنگ و طعم بذر بود. از 

براساس عملکرد دانه، اندازه و میزان بیشتر ها شده انتخاب

های پیشرفته های کوچک بوده که تعداد الینروغن و گل

بوته  890 ،هاو در این الینیافت کاهش  338به  4Fسل تا ن

درجه  50درجه تا  90دمای مختلف از  90جوانه زده و در 

هایی با دمای رشد پایین که به شناسایی الینتست شدند 

ناشی از  (درصد66الین ) 4F ،889الین در  338انجامید. از 

 .بودند Suweon 21 وHnan Dun تالقی

های پایین دست کشت طی فصل خشک در زمین  4Fنسل 

شدند و انتخاب برای استقرار در دمای پایین، عادت رشدی، 

صورت گرفت. انتخاب ارتفاع گیاه، عملکرد و کیفیت دانه 

در زمان رسیدگی  4Fو  3Fهای برای سازگاری روی نسل

سازگاری  .جلو برده شدند 5Fالین تا نسل  906انجام شد 

در  5Fای میزان اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در نسل منطقه

تفاوت  ارزیابی شدند. Narrabiو  lawes ،Biloelaمناطق 

عمده میان مناطق برای عملکرد دانه، اندازه و میزان روغن 

به دلیل حاصلخیزی باالی  Narrabiدر  ،است دانه ثبت شده

مقدار  عملکرد دانه بیشترینکمترین و میزان روغن خاک 

با که  باال Lawes. برعکس میزان روغن دانه در بوده است

در الین  96انتخاب تا  درصد بود. 51الین بیشتر از  318

 کاهش یافت. 6Fنسل 
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