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 قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت، 

 

 

یلی در رابطه با زمان آن فرا رسیده است ارزیابی تحل 1398با نزدیک شدن به پایان زمان کشت کلزا در اقصی نقاط کشور در سال 

ل ه با استقبادر کشور داشته باشیم. برخالف آنچه قبل از شروع زمان کشت از سوی مسئولین ذیربط در رابط وضعیت زراعت کلزا

رغم  هو کشاورزان ب مطرح شد متاسفانه شاهد آن بودیم که این مساله تحقق پیدا ننمود 1398نظیر کشاورزان از کشت کلزا در سال بی

ر مورد چند منظاز ا منظور ارزیابی تحلیلی از وضعیت کشت کلزا باید موضوع رندادند. بهتبلیغات بسیار تمایلی به کشت کلزا نشان 

 بررسی قرارداد که:

 آیا برآوردهای اولیه وزارت جهاد کشاورزی از سطوح کشت کلزا مناسب بوده است؟ 

 شده است؟ باعث عدم توجه به کشت این زراعت ،آیا عملکردهای بدست آمده از مزارع کشاورزان در سال قبل

ح سطر این کاهش د ،خارجی و داخلی نوعی سردرگمی در کشاورزان ایجاد کرده و قیمت باالی بذور خارجیبذور متعدد از آیا ارقام 

 ثر بوده است؟ؤم

های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید بذر کلزا های فعال در عرصه بذر نیز به تناسب و مطابق برنامهشرکتهر صورت در 

یدی خود با ماندگاری بذور تولها لذا این شرکت و با استقبال الزم از سوی کشاورزان مواجه نشدهاین بذور درصورتیکه و  اقدام نمودند

رزی به پرداخت وزارت جهاد کشاوتصمیم بلکه در صورت نمود ها وارد که نه تنها خسارت سنگینی را به این شرکت ندیدمواجه گرد

  .وارد خواهد نمودبه دولت را نیز فشار سنگین اعتباری ، ضرر و زیان ناشی از ماندگاری بذور

ر قرار و تبادل نظ امید داریم که در قالب جلسات کارشناسی آنچه بر زراعت کلزا گذشته و باعث تغییر روند کشت گردیده مورد بحث

  .های روغنی باشیمگرفته تا در سنوات بعد شاهد رشد و شکوفایی کشت دانه
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 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکزتحقیقات   کارشناس

 به چه صورت آب و هوا و اقلیم بر منطقه کشت و تمرکز آن تاثیر میگذارند؟ )قسمت اول(

How do weather and climate influence cropping area and intensity (part one) 

 تمام بر هوا و آب حال،این با. اندکرده بررسی را محصول بر عملکرد و تأثیر غذایی مواد تولید بر هوا و آب تأثیر ،زیادی مطالعات

 سال یکپایان  که در یمحصولمیزان ) برداشت و( یبرداشت یا شده کاشته مساحت) زیرکشت سطح شامل محصول تولید هایمؤلفه

که این موضوع است، شده منجر اخیر هایدهه طی زراعی محصوالت تولید افزایش به عمدتاً عملکرد افزایش. است (گرددبرداشت می

 این باید بنابراین،. موجب شده است گرمسیری مناطق در ویژهبه )تعداد برداشت( برداشتمیزان  همچنین و زیرکشت سطح افزایشبه 

 شواهد مقاله این در. حاصل گردد هوایی و آب تغییرات بعدی تأثیرات از کاملی درکبتوان  تاشود گرفته  درنظر تولید مهم هایجنبه

 چگونگی درمورد همچنین. است شده بررسی زراعی محصوالت تولید مطالعه مورد هایمؤلفه در اقلیم تأثیر چگونگی مورد در موجود

 مطالعات .گرددنشان دهد بحث میرا  هوا و آب در تعامل با تولید پاسخ است که ممکن ،موجود فناوری و کشاورزان گیریتصمیم

 و آب تغییرپذیری. باشد داشته غذایی امنیت و غذا جهانی تولید بر منفی تأثیرات تواندمی اقلیم تغییر که است آن از حاکی شماریبی

 کاهش و خشکسالی به منجر اوقات اکثر نینو،ال جنوبی نوسان مانند ای،دوره بین مقیاس در هوایی و آب عمده هایحالت از ناشی هوا

 ,.Hansen et al) است کرده ایفا را اساسی نقش شوند،می غذایی ناامن مناطق برخی در قحطی به منجر که زراعی محصوالت بازده

2011, Maxwel and Fitzpatrick, 2012, Iizumi et al., 2014.) امواج ،2012 سال در متحدهایاالت در خشکسالی مثال، عنوانبه 

 سطح بودن پایین به منجر 2007-2008 و 2006-2007 در استرالیا در خشکسالی ،2010-2011 سال در روسیه گندم تحریم و گرما

 از کنندگان،مصرف از بسیاری برای صرفه به مقرون غذایی مواد به دسترسی شدن بدتر و غذایی مواد قیمت شدید افزایش و غالت

 هوا، و آب تغییرات مداوم جریان FAO .(2012, 2010, 2007;کشاورزی ) و غذا سازمان) واردات شد به و وابسته کشورهای فقیر جمله

 هاینگرانی زیستی، هایسوخت برای تقاضا افزایش و هارژیم تغییر جمعیت، افزایش با رابطه زمان ماندگاری در مدت و فرکانس

 از هوایی و آب تغییرات که ددنز تخمین( 2011) همکاران و لوبل مثال، عنوانبه ایجاد کرده است. جهانی غذایی امنیت برای دیگری

کاهش  ،در آب و هوا اتفاق بیافتد یبدون اینکه تغییرات محسوس درصد 5/5 گندم را ودرصد  8/3 را ذرت جهانی تولید 2008 تا 1980

 است.داده 

 زراعی محصوالت تولید مختلف اجزای بر هوا و آب تأثیر

 گیاهان برای که هوایی و آبتغییر  یک محصول رشد دوره طول در اگر. گذاردمی اثر محصول تولید بر مختلف هایراه از هوا و آب

 برایمحصول  رشد فصل هوای و آب میانگین به نسبت کشنده رویداد این تأثیر از شاخص یک است بیافتد، ممکن اتفاق باشد مهلک

داهی علمی  مقاالت  و رویدا
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 از وسیعیسطوح  که متحدهایاالت در 1993 سال در میسوری هایسیل مثال، عنوانبه. باشد مرتبط سال آن در محصول تغییرات توضیح

 هیچ اگر حال،این با (.et al., 2002 Rosenzweigگیرند )می قرار گروه این در کرد، خراب آمریکا غربی میانه در را زراعی هایزمین

 دهد،می توضیح را محصول تولید در ایعمده تغییرات رشد فصل در هوا و آب میانگین باشد، نداده رخ مهلک هوایی و آب رویداد

 انواع براین،عالوه. افتدمی اتفاق زمان همان در اغلب و باشد متفاوت تواندمی زراعی محصوالت تولید مختلف اجزای بر هوا و آب تأثیر

 تولید به مربوط اجزای بر اقلیمی اثرات درک امر این. باشد داشته متفاوتی تأثیر محصول تولید بر تواندمی اقلیمی تغییرات مختلف

 زمین لغزش یک بگذارید ،گرددبیان می درک بهتر منظوربه فرضی مورد یکبیشتر  بررسی برای. کندمی دشوار را زراعی محصوالت

 برداشت وسعت حالت این در. شود دفن خاک در زراعی محصوالت از بخشی و بیفتد اتفاق گرمسیری سیکلون یک با ارتباط در

 مانند رشد فصل در نامطلوب هوای و آب دیگر، مثال یک در. یابدنمی کاهش برداشت منطقه در عملکرد لزوماً اما یابد،می کاهش

 به منجر مورد دو هر. دهدنمی کاهش را برداشت منطقه لزوماً اما داشت خواهد کمتری عملکرد خورشیدمعمول  کمتر از حد تابش

 است. متفاوت کامالً محصوالت تولید تأثیر مؤلفه اما شود،می تولید کاهش
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 شلتوکی ملیحه
 تحقیقات کارشناس

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز  

 (سوم )قسمتراسیکا جنس بو کاربرد آن در  QTLمروری بر نقشه برداری 

A review on QTL mapping and its applications in Brassica (part three) 

QTL شامل تعداد بسیار زیادی ژن است که همه یا بعضی  گذارد و معموالًثیر میأشود که روی صفت کمی تبه قسمتی از ژنوم گفته می

ست. در این هادر جمعیتها این ویژگیبرداری صفات کمی روشی استاندارد برای بیان شود. نقشهها به صفت کمی مربوط میاز آن

ها و میزان اثر هر یک ، نوع عمل آنQTLدرنهایت تعداد و  شودزمان صفت کمی و نشانگرهای مولکولی بررسی میروش تفرق هم

ن در گزینش به کمک نشانگر استفاده کرد. نشانگرهای توان از نتایج آگردد و میها روی ژنوم شناسایی میبرآورد شده و مکان آن

یابی ریزماهواره به علت اختصاصی بودن، ماهیت همبارز، داشتن چند شکلی باال و مکان ژنومی مشخص، نشانگرهای مناسبی برای مکان

گسترش زیادی پیدا کرده است. مطالعات کننده صفات کمی هستند. در گیاهان خانواده چلیپائیان استفاده از این نشانگرها های کنترلژن

های ژنتیکی های بزرگ است. اهداف اصالحی از تهیه نقشهپالسمگسترده ژنومی روشی مناسب برای شناسایی صفات نشانگر در ژرم

طالعه ژنتیک صفات ( م3ها های مقاومت به بیماری( تعیین ژن2( استفاده در اصالح از طریق هیبرید 1های براسیکا عبارتنداز در گونه

کننده صفات مورفولوژیک و مرتبط با عملکرد دانه )فتحی و همکاران، های کنترلQTL( تعیین 4کننده کیفیت دانه و کنجاله کنترل

که  یویژه برای انتخاب در شرایطبه ،تواند در استراتژی بهنژادی برای تحمل تنشها میهای مرتبط با تنشQTL یابیمکان .(1391

های صفات مرتبط با خشکی در QTLدر بررسی (. 1391فتحی و همکاران )گیرد میپذیری پایین است مورد استفاده قرار وراثت معموالً

برای صفات عملکرد، وزن هزار دانه، طول خورجین، تعداد دانه در خورجین و طول نوک خورجین صرفاً در شرایط  QTL یازده کلزا

 و 13.1490O حد فاصل دو نشانگر a1DY کننده عملکرد روی گروه پیوستگیکنترل QTL. یک گزارش شده استخشکی 

 10281CBچنین عنوان مکان ژنی تحمل خشکی درنظر گرفته شود. از تواند بهفقط در شرایط خشکی آشکار شد که میQTLی های

ابزاری  ،های مرتبطمانند آرابیدوپسیس و گونه ای بین گیاهان مدلهای مقایسهنقشه .توان در گزینش به کمک نشانگر استفاده نمودمی

 QTL qFT10-4تحت  BnFLC10ژن کاندید  (2007)عنوان مثال النگ و همکارانباشد. بههای کاندید میقدرتمند برای شناسایی ژن

 ای شناسایی کردند.ی مقایسهبردارکننده تفاوت کلزا زمستانه و بهاره را براساس آنالیز نقشهکنترل ،را به دست آوردند و این ژن کلیدی

ای معرفی هQTLشوند. های چندگانه کنترل میای هستند که با ژنعملکرد دانه و صفات مرتبط با عملکرد دانه صفات کمی پیچیده

های مختلف ژنتیکی جمعیت نقشه(. از آن جایی که 2008قرار دارند )مکافری و همکاران،  C6و  A10,C3شده برای این صفات در 

در  QTLهای مختلف نیز متفاوت است. بنابراین شناسایی شناسایی شده در جمعیت QTLهای برای کلزا متفاوت است، تعداد لوکوس

چهار عدد برای محتوای برای کیفیت روغن،  QTL 63تا  3های مختلف ضروری است. براساس مطالعات دو دهه گذشته بین جمعیت

(. در 2017اسید در کلزا شناسایی شده است )چن و همکاران، دو عدد برای محتوای اولئیک عدد برای محتوای پروتئین و دو روغن،

(. چنگ 2016روز تا گلدهی شناسایی شد) لیو همکاران صفت اصلی برای  QTL چهارالین دابل هاپلوئید  217ای دیگر بر روی مطالعه

پنج عدد برای چهار اسیدچرب،  QTL ششبین دو تا  (2016)مولر  برای وزن بذر معرفی کردند. ته و QTL چهار( نیز 2016و همکاران)
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عدد برای محتوای فیتواسترول سه عدد برای وزن بذر و بین یک تا شش عدد برای محتوای پروتئین،  برای محتوای روغن، چهار

 QTL چهارتا  ایران بین سهی محلی در در یک بررسی بر روی کولتیوارهای سازگار شده (2018)گزارش کردند. فتاحی و همکاران 

های شناسایی شده برای صفات ژنومی برای برخی از آلل که برای عملکرد بذر، وزن بذر، محتوای روغن و پروتئین شناسایی کردند

نیز با استفاده از دو جمعیت مضاعف  (2009)تواند مناسب باشد. شی و همکاران بهبود آن صفات در کولتیوارهای محلی در ایران می

برای عملکرد و هشت صفت مرتبط با عملکرد را در ده محیط شناسایی کردند. روت و همکاران  QTL 785تعداد  f2هاپلوئید و 

اصلی روغن همبستگی داشت که با لوکوس  QTLها با های کلزا شناسایی کردند که دو عدد آندر جمعیت C-QTLنه  (2018)

لوکوس مهمی که منجر به تنوع محتوای در مطالعه مذکور پوشانی داشت. نیز هم B07و  A08اسید بر روی گروه لینکاژی اروسیک

تواند مورد استفاده اسید باال و صفر میهای اصالحی برای افزایش محتوای روغن با پیشینه اروسیککه در برنامه .یافت شد گردیدروغن 

در  یاساس و هیاول یها( از گامGene mappingها )محل آن نییعتو ( Gene taggingها )شانمند کردن ژنقرار بگیرد. در آخر اینکه ن

 شود.های ژنتیکی سرعت بخشیدن به انتخاب و پیشرفتتواند سبب میها بر کاهش هزینهکه عالوه نباتات استاصالح

 منابع:

نامه ارشد رشته پایانهای صفات مرتبط با تحمل خشکی در کلزا. QTL. شناسایی 1391فتحی، ح.، محمدی، و.، زینالی، ح.

 نباتات. دانشگاه تهران.اصالح

Rout, K., Yadav, B., Yadav, S., Mukhopadhyay, A., Gupta, V., Pental, D., Pradhan, A. 2018. QTL 

landscape for oil content in Brassica juncea: Analysis in multiple Bi-Parental populations in high and "0" erucic 

background. Frontiers in plant science. 9, 1488. 

Long,Y.,Shi,J.,Qiu,D.,Li,R.,Zhang,C.,Wang,J.,etal.2007.Flowering timequantitativetraitlocianalysisofoilseed 

Brassica inmultipleenvironments andgenomewidealignmentwith Arabidopsis. Genetics 177,2433–2444. 

Maccaferri,M.,Sanguineti,M.C.,Corneti,S.,Ortega,J.L.A.,Salem,M.B.,Bort,J.,etal.2008.Quantitativetraitloci

forgrainyieldandadaptationofdurumwheat(TriticumdurumDesf.)acrossawiderangeofwateravailability. Genetics 

178,489–511. 

Fattahi, F., Fakheri, B., Solouki, M., Mollers., Rezaizad, A. 2018. Mapping QTL controlling agronomic 
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Sci. 67, 296–306. 
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Theor. Appl. Genet. 129, 181–199. 
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 تحقیقات کارشناس

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز  

 کلزا در دانه اندازه اساس بر مطلوب بذر میزان
Optimal Seeding Rate Based on Seed Size in Canola 

 

 

 

 در بذر میزان کندمی توصیه کلزا، پتانسیل عملکرد حداکثر ( برای دستیابی بهof Canada Canola Council) درکانادا کانوال شورای

 گیاه 53تا  43 آید حفظمی وجود به فصل که در گیاهی هایآسیب علت مربع باشد و بهمترگیاه در هر  86 تا 53 کشت بهاره تراکم

 تأثیر مطالعه برای ایمزرعه آزمایشات ساسکاچوان در محققان ،2018 سال در .نیاز است عملکرد مورد پتانسیل حداکثر به رسیدن برای

 و عملکرد ثیر داشته،أمحصول ت متغیرهای تمامی بر بذر میزان که داد نتایج نشان. دادند انجام هیبرید کانوال عملکرد بر بذر اندازه و میزان

 107 گیاهی مناسب، جمعیت به دستیابی برای بذر میزان حداقل و تریناقتصادی مجموع، در. بود متفاوت کامالً در تیمارهای مربوطه

 .رودازبین می آل، حالت ایدهترکوچک نسبتاًبذور  با بذر تراکم یا بذر بیشتر استفاده از میزاندر شرایط  بود و خواهد مربعمتر در بذر

 گیاهی و مطلوب تراکم به رسیدن برای منطقه هر وزن بذر در میزان تأثیر هیبرید، و بذر اندازه ازجمله مدیریتی، عوامل در تنوع

 و میزان تأثیر مطالعه برای ایمزرعه آزمایشات ساسکاچوان، در محققان ،2018 سال در .نیاز است کلزا مورد پتانسیل عملکرد سازیبهینه

 این اهداف. دادند انجام Outlookو   Indian Head, Yorkton, Melfort, Scott :جملهاز مکان پنج در کلزا عملکرد بر بذر اندازه

 در محیطی مختلف شرایط عملکرد مطلوب تحت و گیاهی کافی جمعیت به دستیابی بهینه برای بذر میزان تعیین :از عبارت مطالعه

خصوصیت متحمل به  با هیبریدکلزا رقم دو .است متفاوت و هیبرید دانه اندازه بذر بامصرف بهینه  میزان تعیین و همچنین ساسکاچوان

 و کوچک بذر اندازه دو شامل مقایسه هاتیمار. شدند مقایسهمکان  چند در Pioneer 45M35و L233P InVigor علفکش مرسوم،

 پنج مشابه در تجاری بذر بر این چهارعالوه. بود هیبرید هر مربع برایمتر هر در دانه 161 و 107 ،53 مختلف تراکم بذر سه و بزرگ

 و کلش میزان رسیدگی، تاریخ بهاره، گیاه تراکم جمله از متعددی عوامل سایت هر در. گرفتند قرار استفاده مورد آزمایشی سایت

 گیریاندازه گیاهی متغیرهای تمام بر داریمعنی تاثیر بذر میزان که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج .شد گیریدانه اندازه عملکرد

متوسط تا باال  حرارت درجه به توجه زنی( بامیزان ظهور )جوانه. بود هیبرید متفاوت یا و بذر اندازه با اغلب عملکرد حاصله و شده دارد،

اندازه بذر بذر ولی  میزان هر دو هیبرید در کمترین برای . های مورد آزمایش بسیار باال بود.ظهور گیاه در تمامی مکان دوره طول در

 ظهور بذر، میزان در کمترین با اندازه کوچک بذور برای .شد حاصل (مربعرمتگیاه در هر  43بیشتر از )مناسب  جمعیت گیاهی بزرگتر،

 میزان بذر با همچنین رسیدگیقابل توجه بود.  L233P InVigor مناسب برای هیبرید گیاهی گیاه در جمعیت پایین مانیزنده و میزان

 هیبریدی ترکیبات تمام برای مناسب های گیاهیمربع جمعیتمتردر هر  گیاه 107متوسط  بذر کلی، با میزان طورافتاد. به خیرأت به پایین

http://arc-ordc.ir/
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 هیچ ،L233P InVigorبرای هیبرید . بود متفاوت کامال هیبریدها میان در عملکرد که داد نشان نیز مطالعه نتایج .بذر، حاصل شد اندازه و

 عملکرد حال، این با. نگرفت قرار دانه اندازه تأثیرتحت دانه عملکرد حاصل نشد و گیاهی جمعیت و بذر زانمی دار باعملکرد معنی پاسخ

این بررسی  محققان .بود شده بهینه بذر متوسط میزان با اما بوده، ترپایین توجهی قابل طوربه کوچکتر بذر با 45M35 Pioneer هیبرید

 گرفتن نظر با در طورکلی،به شود.میبذر حاصل  میزان در کمترین مناسب گیاهی جمعیت از یبیشتر عملکرد که کردند نشان خاطر

میزان  با گیاهی کلزا مناسب جمعیت به دستیابی برای کمترین میزان بذر و تریناقتصادی بررسی، مورد هیبرید دو بین متفاوت پاسخ

بیشتر  بذر تراکم با کمی کوچکتر نسبتاً بذور یا بزرگتر و بهتر است جهت کشت از بذورر آن نزدیک یا و مربعمتر در بذر 107متوسط 

 برای مورد انتظار یا معمول میزان براساس تعیین ساالنه و مختلف هایحوزه در را بقاء یا و ظهور میزان تولیدکنندگان باید. استفاده گردد

  مدیریتی نظارت کنند. سیستم زراعی و عملیات

 منبع:

Catellier, C. (2019). Optimal seeding rate based on seed size in canola. In Soils and Crops Workshop. 
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 قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه دفتر مرکزی

 (14 )قسمت ـ تولید و مدیریت پرورش کتان 

Flaxseed–production and management (part fourteen) 

 ای:آفات مزرعه

 است از گیاه و بعضی دیگر ممکن نددشوند. بعضی از حشرات مفیرسیدگی رویت میزنی تا حشرات مختلفی در مزارع کتان از جوانه

د و طور مستمر رصبر باشد. برای کاهش میزان خسارت مزرعه باید بهمدیریت این دسته از حشرات ممکن است هزینه .تغذیه نمایند

. غدیه کنندتتوانند از کتان های زیر میگونه بروز خسارت اقتصادی از سوی جمعیت حشرات صورت پذیرد.از موارد کنترلی قبل 

ه د بر روی گیاها کنترل شوند و بعضی دیگر هرچنکشبا حشره ،زمان تحمیل خسارت اقتصادی به گیاهدر بعضی از این حشرات باید 

  .تواند خسارت جدی ایجاد نمایدشود و تعدادشان آنقدر اندک است که نمیدیده می

 ه کنندگان از گیاهچه:آفات موجود در خاک و تغذی

شود. کنند شناخته میبرها که از کتان تغذیه میاز طوقه جرایعنوان دو گونه به   Agrotis orthogoniaو   Euxoa ochrogasterآفات

گذارند. ابستان میتهای خود را در اواخر کند. حشرات بالغ تخمهرز تغذیه میهایالرو این آفات از بسیاری از انواع گیاهان و علف

کنند. الروها ممکن است یتغذیه ماین فصل شده و از گیاهان و سایر نباتات در  تفریخمانده و الروها در بهار ها در طی زمستان باقیتخم

هایی که اهان در سالاز کتان و بسیاری از گی Euxoa auxiliaris بر کنند. الرو طوقهها تغذیه زنی گیاهچههرز قبل از جوانههایاز علف

 کنند. باالست تغذیه می شانجمعیت

 :مونیتورینگ

ها تغذیه کرده و به تر از ساقهکنند. الروهای مسنها تغذیه میاز برگ باال رفته و معموالً کتان گیاهها از الروهای جوان بعضی از گونه

 و ماهور است هایی که دارای تپهدر زمین .شونددر خاک دیده میدیده  های خسارتهدر این حالت بوت .کنندها خسارت وارد میآن

متری سانتی پنجهای خاک در توان با غربال کردن نخالهشود. تراکم الروها را میهای مرتفع مزرعه دیده میدر قسمت خسارت ابتداً

خاک  آن است که ،رروش دیگ در حاشیه منطقه خسارت دیده ارزیابی کرد.پنج تا هشت باالی آن با استفاده از بیلچه و غربال با مش 

های دیفگیری فواصل ربر مورد ارزیابی قرارداد. این روش نیازمند اندازهنرم موجود در اطراف گیاهان را برای مشاهده خسارت طوقه

به  ایها حالت حلقهایجاد مزاحمت برای الروها آن که درصورتباشد گیری تراکم الروها میشت برای اندازهاکشت و طول خطوط ک

 گیرند.خود می

 ستون کشاورز
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 :آستانه اقتصادی

 خسارت اسمی طور دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته است. از نظربر بر روی کتان هنوز بههای طوقهآستانه اقتصادی خسارت کرم

بر  اندک عملکرد های کتان ممکن است با افزایشتلفات بوته. دهدع رخ میبالرو در هر مترمراقتصادی در صورت رویت چهار تا پنج 

 .روی گیاهان باقی مانده جبران شود 

 شرایط کنترل:

ن عملیات از ظهر یا عصر انجام شود ای اراواخر بهها ضروری تشخیص داده شد این مصرف باید در کشدر صورتیکه مصرف حشره

 اری شود.و از ورود به مزرعه خودد گیرد قرار سمپاشیهای آلوده مورد باشد که تنها بخشتر میاقتصادی ،زمانی به مراتب

 های مفتولی:کرم

ه یچگونست که هو این در حالیزند ندرت به کتان آسیب میباشد که بهای در مرحله گیاهچه میهای مفتولی از آفات غالت دانهکرم

 است.به ثبت نرسیده هنوز کشی برای کنترل کرم مفتولی در کتان حشره

 کنندگان از شیره نباتی:تغذیه

 :(Macrosiphum euphorbiaeزمینی )شته سیب

لم کاهش ید دانه سارا بر تول تواند توان گیاهشود و میبر روی کتان دیده می زمینی است که معموالًشته سیب ،های شتهیکی از گونه

کند. شته فاده میهای در حال توسعه استها و قوزهبرگ،هااین آفت از اندام دهانی برای سوراخ کردن و مکیدن شیره از ساقه دهد.

کند ید میهای کنترل طبیعی تولکند و بعد چندین نسل را متناسب با روشزمینی از گیاهان میزبان زمستانه به روی کتان پرواز میسیب

  .کنندان زمستانه مهاجرت میبها به گیاهان میزبالدار شدند آنهای بالغ وقتی شته

 مونیتورینگ:

ولیه امل یا مراحل در مرحله گل کار شته گباشد. اترین روش کنترل حضور شته در قسمت باالیی گیاه استفاده از تله مکنده میساده

ها بر روی ن مالیم بوتهتوان با کوبیدها را میشته خواهد بود. تر به صورت تصادفیرویت شد مزرعه نیازمند به بازدید دقیقظهور قوزه 

رحله گل مبوته در  25ها مالحظه نمود. برای ارزیابی افزایش خسارت اقتصادی حداقل سطحی سخت مانند یک سینی و ریزش آن

  .آوری شودجمع یبوته در مرحله قوزه سبز باید به صورت تصادف 20کامل و 

 شرایط کنترل:

حساسیت زمینی های سیبشته ی با بارندگی زیاد،یهادر سالاند. ثبت شدهکش تعدادی حشرهزمینی بر روی کتان کنترل شته سیببرای 

 ها و زنبورهابال توری ،هات شکارگر مانند کفشدوزکا. تعدادی از حشردارندزا های بیماریدر برابر حمالت قارچ یبسیار زیاد

  .دهندرا مورد حمله قرار می زمینیهای سیبشته ،پارازیت
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 ها:سن

باشد. حشرات بالغ از گیاهان می  Lygus lineolarisترین آناند که رایجسه گونه از سن بر روی کتان مشاهده شده ،در ایالت مانیتوبا

ها نکروزه شده و که جوانهشود شوند. تغذیه سن باعث میدر زمانی که در مرحله جوانه و گل هستند به کتان منتقل میمجاور میزبان 

  .عقیم بماند هاگل

 مونیتورینگ:

سیار بدر حاشیه مزارع  ها معموالًسنجمعیت که دهد نشان میدر انگلستان ها بررسی. به دام انداختتوان با استفاده از تله را می هاسن

  زیادتر است.

 ل اقتصادی در خسارت سن:ئمسا

 .مل استمتحاین آفت  در شرایط خوب رویشی در برابر خسارت تراکم باال دیده شوند. کتان معموالًتوانند در زراعت کتان با ها میسن

کنترل  ،ار استفاده از تلهب 10سن در هر  100ند که در صورت مشاهده تا اهدر بررسی که در مانیتوبا انجام شده است به این نتیجه رسید

  .مایدهای بیشتر جبران نتواند خسارت حشرات را با تولید گلگیاه مینکته مهم این است که و این آفت اقتصادی نیست 
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 سومقسمت  (.Orobanche spp)گل جالیز 
Broomrape (Orobanche spp.) part three 

 

 

 

 

 مقاومت یا تحمل گیاه میزبان به گل جالیز

 (Broomrape)الیز ثرترین مسیر عملی امیدوارکننده و سازگار با محیط زیست برای کنترل گل جؤاصالح برای مقاومت گیاه میزبان م

مت ه است. مقاوهای گل جالیز صورت گرفتاست. در طی دهه گذشته، مطالعات متعددی جهت ارزیابی مقاومت گیاهان میزبان به گونه

حال، ، با اینوجود دارد ،جالیزپیشرفت کمی درخصوص افزایش مقاومت در گیاهان میزبان گلجالیز نادر و اغلب جزئی است. به گل

در  توسعه یافته است. برخی تغییرات Orobanche cumana(، در مقابل گونه Helianthus annuusن )های مقاوم آفتابگرداواریته

( گزارش شده است Nicotiana tabacum( و توتون )Solanum lycopersicumفرنگی )جالیز، در دو گیاه گوجهحساسیت به گل

(Alonso, 1998; Cubero, 1991; Parker and Riches, 1993; Cubero, 1994). اصالح برای مقاومت گل( جالیز در کلزاB. napus )

بروز طورکلی ببه چالش کشیده شده است.  ،طوالنیزمان محصوالت دیگر از جمله حبوبات و آفتابگردان برای مدت در مقایسه با 

گیاه تماس  ازقبل ر مرحله دکند. مقاومت اولیه ثانویه نمود پیدا میمقاومت یا صورت مقاومت اولیه و مقاومت یا تحمل در گیاه میزبان به

کیبات محرک تغییرات در غلظت تر و های میزبانزنی بذر توسط ریشهشود که کاهش تولید محرک جوانهانگل به میزبان ایجاد می

مقاومت  شود.و تقویت دیواره سلولی را شامل می یزبان(م-)لوله رابط انگل توبرکلی رشدگردد و باعث تغییرات میسبب را زنی جوانه

به  ها،کلتحرک توبر ،دسبب اختالل در رشمثانویه نیز پس از اتصال بین میزبان و انگل به اشکال مختلف از جمله تولید ترکیبات سمی 

شود میشده انگل -یزبانای که سبب انسداد رابط بین معوامل ناشناختهسایر خیر در ظهور انگل از خاک و أحداقل رساندن و ت

(Gauthier et al., 2012.) 

جهت  جهانی سطح درتحقیقات خوبی باشد. در مزارع  هرزعلف مدیریت برای خوبی گزینه تواندمی هاکشعلف به اصالح مقاومت

 مختلف صورت محصوالتدر  Orobanche آلودگی به نسبت مالحظه قابل دارای مقاومت کشعلف برابر متحمل در هایواریته ایجاد

 محدودی در اثربخشی است اما میزان جالیزگل به مقاوم RRN 593 (Durgamani) ،خردل واریته است شده گزارش گرفته است.

 به مقاوم که هاییآن ویژهبه و علفکش به تراریخته مقاوم زراعی محصوالت (. ایجادYadava et al., 2005دارد ) مزرعه شرایط

 ژن انتقال مورد در نیز البته نگرانی(. Joel et al.,1995) اندآورده وجود به را جدیدی فرصت هستند، علفکش مهارکننده آمینهاسیدهای

http://arc-ordc.ir/


  1398( 97( شماره )7سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

 12     

   

 است شده پیشنهاد هانگرانی این بر غلبه برای مختلفی هایراه اگرچه وحشی وجود دارد، گیاهان به تراریخته محصول ازمذکور 

(Gressel, 2004)زمانی که منابع مقاومت  .است شده گزارش گل جالیز کنترل برای متحمل به گلیفوسیت تراریخته . استفاده از کلزا

، بوسیله SI-ORT1فرنگی به نام موتانتی از گوجه .گیردطبیعی در دسترس نیست موتانزایی برای ایجاد تنوع مورد استفاده قرار می

های آن، از جالیز و سایر گونه، بدست آمد که نسبت به گلM82( از واریته Fast-neutron mutagenesisموتانزایی با نوترون سریع )

 Ethylسولفونات )متانای از اتیل(. در ادامه، گروه مشابهDor et al., 2010ها، مقاومت نشان داد )طریق ناتوانی در ترشح استریگوالکتون

methane sulfonateفرنگی دقیق بیشتری در گوجهای های نقطه(، استفاده نمودند تا موتاسیونM82  ایجاد شود، در نتیجه هشت الین با

. درمقابل، مشکالتی درخصوص کیفیت میوه بودند جالیز بدست آمد که فاقد توانایی ترشح استریگوالکتونمقاومت باال نسبت به گل

 B گروه imizadolinone هایکشعلف به تحمل دارای کلزا، Clearfield(. ارقام Dor et al., 2013گیاهان حاصله وجود داشت )

 محصوالت در جالیزگل ظهور از جلوگیری که اندداده نشان جالیز دارند. آزمایشاتآلودگی به گل از پایین بسیار سطوح که هستند

Clearfield های کشعلف پایین میزان از استفاده با کلزاOn Duty  وClearSol استفاده قابل ( استPrider, 2013گل.) تواندمی جالیز 

 است بهتر. یابد تکامل اصالحگران توسط شده معرفی هایمقاومت ژن بر غلبه با و خود جدید میزبان محصوالت محدوده افزایش با

 مدیریت برای متعددی هایگزینه هنوز حالاین با شود. ایجاد انگل این به میزبان مقاومت استفاده شود تا ترکیبی اصالحی هایاستراتژی

 ای وجودمنطقه ژن و استقرار هایژنکردن  یهرم ژن، تناوب ارقام، یا مخلوط هامولتی الین از استفاده جمله از مقاومت، هایژن این

نژاد  گسترش شوند تکمیل شود تامی انگلی هایجمعیت کاهش باعث که مدیریتی هایاستراتژی سایر با باید هااین ژن استقرار. دارد

 گل جالیز و هایجمعیت میزبان در مقاومت هایژن افزایش دانش در هدف، این به رسیدن برای. (Mundt, 2014)شود  محدود جدید

 وجود دارد که در مقاومت هایمکانیسم ای ازدامنه اپیدمی آلودگی گل جالیز مورد نیاز است. هنوز توسعه و تنوع روی ثر برؤم عوامل

 هایمکانیزم ترکیب یکسان، سطح در ژن عمل هرمی کردن چندین جای به. شودنمی برداریبهرهدر برابر گل جالیز  مقاومت هایبرنامه

 را بیشتری دوام است در نتیجه ممکن شوند،نمی برطرف نژاد انگلی تغییرات با راحتی به کندکهفراهم می مختلف چندین موانع مقاومت

 عمل مکانیسمبه  بلکه ها نیست،ژن تعداد مسئله پایداری و داوم مقاومت تنهادر مبحث (.  Niks and Rubiales, 2002)بیاورد  ارمغان به

 مقاومت هایژن موقتی گسترش دقیق فضایی و طراحی جالیز وگل جمعیت دینامیک بهتر فهم های زیادی برایتالش .دارد ها بستگیژن

(. el et al.,2013) گردندروند این  بهبود تواندباعثمی بیوتکنولوژی رویکردهایو در این میان  است گسترش نژاد انگل الزم مورد در

 های مکانیسم درک در نیز( Westwood et al.,2012) انگلی گیاهی هایگونه و( Badouin et al., 2017) میزبان ژنوم کامل توالی

مقاومت فراهم  با همراه اختصاصی ژنوم مناطق در مولکولی تنوع برای مستقیم غربالگری. کرد خواهد انگل کمک و میزبان مقاومت

از گیاه میزبان در زمان  خاص ترشح سموم بیان مهندسی ژنتیک با از طریق میزبان مقاومت ایجاد با هدف هاییاستراتژی .خواهد شد

کلیدی در مسیر های ژن عمل خاموشی ژن خاص از توسط و یا (Aly et al., 2007)بذر گیاه انگل و نفوذ آن به ریشه میزبان  زنیجوانه

 جالیز، برای برخی از محصوالت مطرح شده است. زندگی گل چرخه متابولیسم
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 رضاپور مهدی علمدارلو

Rapeseed pests management   Alamdarlou.r@arc-ordc.ir                                                 مدیریت آفات کلزا

 

Rapeseed growth    

stage 
 

 
pest 

  
          Pest management strategies 

 
Cotyledon 

)A(  

First leaf 

)B1( 

Third leaf 

)B3( 

Sixth leaf )B6( Rosette Stem 

elongation 

(C1-C2) 

Bud formation )
ِD1( 

Budding 

)D2( 
Bud 

development 
(E) 

Start of 

Flowering 

(F1) 

First Pod 

formation 
(G1) 

Full 

Podding 

(G4) 

Slug and Snail 
Limacidae, Helicidae 

      Limacidae, 

Helicidae 
Using 20 to 25 kg per hectare of poisoned baits. 

Flee beetle 
Phyllotreta spp  

        Seed treatment and spraying with appropriate 
pesticides in case of 25% foliage damage. 

Aphids 
Lipaphis erysimi, Myzus persicae 

  
Brevicoryne brassicae 

 Spraying against the pest in case of observing 1-2 

colony of pest in each m2. 

Pollen Beetle       
Meligethes aeneus  

 Spraying against the pest in case of observing 2–3 

adult insects per plant. 

Flower Beetle       
Epicometis hirta,Oxythyrea cinctella 

 Spraying against the pest in case of observing the 

damage and being sunny weather. 

Red Turnip Beetle   
Entomoscelis adonidis 

    Entomoscelis 

adonidis 
 The pest damage is in some spots of field in the 

fall and timely control prevents the pest spreading. 

Stem Weevil   
Ceutorhynchus spp 

  Spraying against the pest in case of observing at 

least 2 adult insects per canola plant. 

Seed Weevil          
Ceutorhynchus assimilis 

Spraying against the pest in case of observing the 
eggs at the plant crown and larva exit. 

Leaf-feeding larva  Spodoptera littoralis, Athalia rosae, Pieris brassicae,  

Plutella xylostell ,… 
   Pieris brassicae,  Plutella 

xylostell 

Spraying against the pest in case of observing the 

damage at first larval stage. 

Root Fly  Delia spp        Seed treatment or application of granular 

insecticides in seed bed. 
Birds Birds         Birds Bird guard, Acoustic or chemical repellents. 

 گیاهپزشکی

mailto:Alamdarlou.r@arc-ordc.ir
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 یرآبادیم زمان یعل
Zaman.a@arc-ordc.ir 

 یروغن یهاشرکت توسعه کشت دانه بذر، دیتول و یکاربرد قاتیمرکز تحق سیرئ

زا در کلزا )بخش اول(های مقاومت به عوامل بیماریهای فراروی شناسایی ژنچالش  

Current Status and Challenges in Identifying Disease Resistance Genes in Brassica napus 

 

له مروری در عنوان یک مقااست که به (Neik et al. 2017)ای از مقاله انگلیسی نیک و همکاران ترجمهمربوط به تهیه شده مطلب 

هایی از نامه، بخشماهجاری و آتی این های هدر طی شماربر این است تصمیم  حائز اهمیت است. های گیاهیموضوع مدیریت بیماری

لزا اری ساق سیاه کزا از جمله بیمموضوع مقاومت و ژنتیک در گیاه کلزا نسبت به عوامل بیماریبه ن ااستفاده عالقمندجهت  ،آنرا

د کل علوفه مورشعنوان روغن خوارکی، سبزی برای مصارف انسانی و به استفاده بهجهت ترجمه نمایم. گیاه کلزا در سرتاسر جهان 

عنوان یک کاالی برای بیشتر کشورهای دنیا از نظر اقتصادی به گردد. کلزا زراعتی است که تقریباًکشت می ،رف حیواناتمص

و  2016سال  میلیون تنی کشور فرانسه در شش، حدود 2014میلیون تنی چین در سال  15تولید حدود  .گردداستراتژیک محسوب می

باشد. دکننده آن میاهمیت تولید این محصول در بخشی از کشورهای بزرگ تولی هنشان دهند 2017میلیون تنی کانادا در سال  دوحدود 

ی فراوانبر ث شده است عدارد. درخواست باال برای تولید روغن از کلزا باهمراه بههمیشه توسعه یک محصول مشکالت خاص خود را 

شوند ن میآبه  خسارتایجاد های اصلی و بیمارگرهای کلیدی بر روی کلزا که در جهان . بیماریآن نیز افزون گرددو شدت بیماری 

 عبارتند از:

Clubroot pathogen (Plasmodiophora brassicae); fungal pathogens such as Sclerotinia Stem Rot (Sclerotinia 

sclerotiorum), Blackleg (Leptosphaeria maculans, L. biglobosa), White Rust (Albugo candida), Light Leaf Spot 

(Pyrenopeziza brassicae), Alternaria Blight (Alternaria brassicae, A. brassicicola, other Alternaria spp.) and White 

Leaf Spot (Pseudocercosporella capsellae); the oomycete Downy Mildew pathogen (Hyaloperonospora parasitica), 

and the bacterial Blackrot pathogen (Pseudomonas syringae). 

ر از آن متصو ها( و مجموعه عملیات زراعی به خصوص در سطوحی که درآمد اقتصادی زیادیاستفاده از ترکیبات شیمیایی )قارچکش

ثر ؤابع اصلی مقاومت مخوشبختانه منست که حالی این درنباشد.  های گزاف چندان اقتصادینیست ممکن است به دلیل تحمیل هزینه

تواند استفاده ها میثری در مدیریت این بیماریؤشناسایی شده است و این منابع به شیوه م ،های اصلی و اشاره شدهنسبت به بیماری

ه باشد. از بیشتری داشت تواند طیف میزبانیمحدود به یک میزبان یا کلزا نبوده و می زا صرفاًعوامل بیماریاین گردد. اگرچه برخی از 

توان استفاده ی می( در بیمارگرهای اصلی کلزا به شیوه ارزشمندRایی کلزا در ایجاد ژن مقاومت )تنوع ژنتیکی درون و برون گونه

شود که از نظر ژنتیکی با توجه ایجاد می B.oleraceaو  B.rapaدو گونه ای است آمفی دیپلوئید و از هیبریداسیون نمود. گیاه کلزا گونه

 باشند. به اینکه هر دو گونه دارای نیای مشترک بوده بسیار به یکدیگر مشابه می

mailto:Zaman.a@arc-ordc.ir
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های که توسط گیرنده PAMP 1الگوی مولکولی همراه بیمارگر  کنند.گیاهان از دو مکانیسم برای شناسایی عوامل بیمارگر استفاده می

عنوان  های بیماریزایی بیمارگر که تحتمکانیسم مولکولاز طریق که در گیاه هستند برهمکنش دارند یا  2PRRS عنوانگیاهی تحت

های مقاومت به دو صورت وجود دارند یا کنند. ژنگیاهی برهمکنش زیستی برقرار می 4Rهای مقاومتشوند با ژننامیده می 3عملگر

ژنی عمل که به صورت تک بسیار اختصاصی هستند

شوند و در های کیفی نامیده میتحت عنوان ژنو کنند می

با و ن هستند ژچند  که معموالًباشند میهای کمی مقابل ژن

 کنند. میپیدا ل مختلفی بروز ااشک

  ادامه دارد...

 

                                                                 

1 Pathogen-associated molecular patterns 

2 Plants’pattern recognition receptors 

3 effector 

4 resistance 
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 چکیده:

های آفتابگردان، یک راهنمای مناسب کتاب آفات و بیماری

های تشخیصی و کشاورزان، جهت ها، آزمایشگاهبرای دانشگاه

روغنی است. این های مهم این دانه تشخیص آفات و بیماری

های آفتابگردان به تصویر از آفات و بیماری 277کتاب شامل 

تی علمی این عوامل است که به کاربران یهای مدیرهمراه توصیه

های آفتابگردان دهد تا طیف وسیعی از آفات و بیماریامکان می

این کتاب شامل چهار بخش اصلی  را شناسایی و کنترل نمایند.

های از عوامل زنده، آفات، اختالالت و بیماریهای ناشی بیماری

زنی است. های مرحله جوانهناشی از عوامل غیرزنده و بیماری

شناسی و همچنین تاریخچه تولید و کاربرد آفتابگردان، گیاه

 اصالح نژاد آن، در این کتاب گردآوری شده است.
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