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

  های خویشاوندبهبود و اصالح آفتابگردان با استفاده از منابع ژنتیکی و گونه

Improvement and breeding sunflower (Helianthus annuus L.) using genetic resources and relative species 

 

 

 Helianthus جنس به متعلق زیر گونه 19 و گونه 52 حدود. است آفریقا شمال بومیو  Helianthus جنس به متعلق آفتابگردان

 n = 2x = 342 ،دیپلوئیدی هایگونه سوماتیکی کروموزوم تعداد. دارند ساله چند و عادت رشدی یکساله هاگونه این دارد. وجود

 مختلف هایگونه بین در ( نیزn = 6x = 102 2) هگزاپلوئید ( وn = 4x = 682تتراپلوئید ) مانند پلوئیدی سطح هرچند. است

Helianthus  وجود  پلوئیدی پلیصورت به هادیپلوئیدی و چندساله صورتها بهیکسالهانواع  تمامی بطور معمول. است شده مشاهده

. شودمی مشخص مرتبط هایگونه با هیبریداسیون میزان اساس بر( CWR) و زراعی وحشی هایدارند. میزان خویشاوندی گونه

 پالسمژرم که حالی در است، H. winterii و H. annuus دو گونه   وحشی از و زراعی هایگونه شاملآفتابگردان   اولیه پالسمژرم

 های دیگرپالسماز ژرم. شودمی شامل را H. deserticola و H. anomalus ، H. paradoxus ، H. petiolaris مانند هاییگونه ثانویه

 اشاره کرد. تمایز H. divericatus و hirsutus H.، H. tuberosus توان به متفاوت می سیتولوژیکی و ژنتیکی تمایز باالی درجه با

در  وحشی هایگونه از استفاده است. بطور کلی میزان دستیابی قابل مورفولوژیکی و سیتولوژیکی مولکولی، طریق از هاگونه بین

 آفتابگردان هایگونه. دارد بستگی مثلی موانع تولید و یرشد عادت پلوئیدی، سطح جمله از مختلفی عوامل های اصالحی بهبرنامه

 محیطی زیست متنوع با شرایط نتیجه در. کنندمی رشد نمکی هایباتالق و هابیابان ها،دشت ها مانندزیستگاه از متنوعی هایدامنه در

 شوند گرفته نظر در متنوع اصالحی اهداف به دستیابی برای جدید هایآلل پناهگاه توانندمی وحشی هایگونه لذا .سازگاری دارند

(Kantar et al., 2015 .) ثبت مختلف هایآلل تهیه برای اصالحی برنامه در خویشاوند هایگونه از استفادهگزارشات زیادی مبنی بر 

تحمل شرایط  سیتوپالسمی، متنوع منابع بیماری، برابر در مقاومت اصالح برای تواننددر حالیکه می، (Seiler, 2007) است شده

 اصالح برای توانندمی هاگونه این این، بر عالوه. گیرند قرار برداری بهره مورد شوری و گرمامتحمل به تنش های  خشکسالی،

 سهم دلیل به آفتابگردان صنعت اقتصادی مزایای که شودمی زده تخمین. استفاده شوند نیز صنعتی محصوالت سایر و چرب اسیدهای

 ارزشبا  صفت مهمترین(. Seiler and Marek, 2011) باشد دالر میلیارد یک از استفاده از خویشاوند وحشی این گیاه بیش نسبی

 .H وحشی گونه از آفتابگردان هیبرید تولید بذر صنعت توسط که است( 1PET) سیتوپالسمی نر عقیمی ،در آفتابگردان اقتصادی

petiolaris عملکرد پایداری و که افزایش هستند هاو بیماری حشرات به مقاومت ژنهای ،دیگر مهم صفاتاز . است شده برداریبهره 

تالقی  راحتی به ،مختلف هایژنوم وجود دلیل به آفتابگردان سالهچند و یکساله هایگونه (. et alFeng., 2009) کنندمی فراهم را

ی م ل ع ی  اه د دا ی و ر و  ت  ال ا ق  م
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 هاییتکنیک اوقات گاهی هستند و تالقی قابل متقابل طور با آفتابگردان زراعی به وحشی یکساله هایگونه حال، این با. کنندپیدا نمی

 گرفته قرار استفاده مورد ساله چند والدین هیبرید از زنده آوردن گیاهچه دست به برای جنین نجات و مانند باروری آزمایشگاهی

 با. گیرندمی قرار استفاده مورد اصالحگران توسط کمتر رو این از هستند هابیماری به ابتال مستعد ،های یکساله دیپلوئیدگونه. است

 هایژن ورود برای وحشی ساله های چندگونه دیگر، طرف از. شوند استفاده زندهغیر هایتنش با سازگاری برای دنتوانمی حال، این

 .H) روغن مانند میزان مورفولوژیکی صفات و( H. maximiliani ، H. giganteus ، Liu et al., 2010) بیماری به مقاومت

Salicifolius ، Jovanka 2004 )بین تالقی توانایی حال، این با. گیرندمی قرار استفاده مورد زراعی برنامه اصالحی آفتابگردان در 

 مقاومت بعامن عنوان آفتابگردان به وحشی . خویشاونداناست نیاز جنین نجات تکنیک به هیبریدها بازیابی برای و بوده ضعیف ایگونه

 اسکلروتنیا، پژمردگی ساقه، شانکر پودری، سفیدک پژمردگی، سفیدک داخلی، زنگ، آفتابگردان از جمله مهم هایبیماری برابر در

 وحشی هایگونه(. Seiler, 2010) اندشده استفاده اصالحی برنامه در گل جالیز بطورگسترده هرز علف و سیاه ساق زغالی، پوسیدگی

 دو در فقط پودری سفیدک نژادهای همه برابر در مقاومت که حالی دردارند  مقاومت زنگ مختلف نژادهای همه برابر دریکساله 

  H. tuberosus گونه، زغالی پوسیدگی و ساق سیاه بیماری برابر در مقاومت برای .دارد وجود H. debilis و H. argophyllus گونه

مقاومت  . ارزیابیمشاهده شده است ساله چند هایگونه صرفا درجالیز هرز گلعلف به مقاومتکه  حالی در ،اهمیت  زیادی دارد

این   که است شده آفتابگردان تایید گونه چندساله 32 و هفت گونه یک ساله در جالیزبه گل های مختلف آفتابگردان پالسمژرم

 ,Petcu et al., 2011) دهد قرار می در اختیار اصالحگرانرا  جدید نژادهای برابر در مقاومت برای ایگسترده ژنتیکی تنوع، منابع

Seiler et al., 2014 .)گونه در H. argophyllus، سازگاری آن در زمان خشکسالی  به که است شده ایجاد خاصی هایفنوتیپ

همچنین . گیردمی قرار استفاده مورد ایگونه بین هیبریداسیون در و بوده تنش به مقاومت ژن منبع این گونه بهترین. کندمی کمک

 (.Skoric 2009) شده است استفاده شوری به مقاومت ژنتیکی منبع عنوان به H. paradoxus از گونه

 منبع

Rauf, S. (2019). Breeding Strategies for Sunflower (Helianthus annuus L.) Genetic Improvement. In Advances 

in Plant Breeding Strategies: Industrial and Food Crops (pp. 637-673). Springer, Cham. 
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 ایسو یروغن دانه دیجد یکاربرد مقاالت جینتا

New applied publications on soybean oil seed crop  

 

 رخوردارب زیادی اهمیت از دنیا سطح در دام و انسان مکمل غذایی و گیاهی روغن مهم منابع از یکی )L Glycine max. (سویا

اله به بررسی این مق در .(FAO, 2018) روغنی مقام اول را دارد گیاهان بین کشت زیر سطح و دانه تولید میزان نظر از است و

 شود.اخته میکمی و کیفی این محصول پرد مطالعات اخیر در رابطه با افزایش عملکرد و بهبود صفاتبرخی از  مختصر نتایج

 خشکی تنش به واکنش در سویا کیفی و کمی صفات بر رایزوبیوم باکتری و میکوریز قارچ اثر

سویا  تهبو در دانه تعداد و غالف دانه، تعداد عملکرد کاهش باعث است که غیرزیستی هایتنش ترینمهم از یکی خشکی تنش

 کم شرایط در ویژه به گیاه خشک ماده افزایش در میکوریز های قارچ مثبت اثرات (Shahkoh Mahali et al, 2016).گرددمی

 اب شده تلقیح گیاهان در محصول عملکرد زایشاف. علت (Naher et al, 2013)است رسیده اثبات خشک به نواحی در و آبی

 Habibzadeh et) گزارش شده است عناصر معدنی و آب بیشتر جذب در نتیجه وآبی کم در شرایط هاآن آبی تعادل ،میکوریز

al, 2015) .با هبود تماسب و میزبان گیاهان اسمزی تنظیم ریشه، هدایت هیدرولیکی افزایش اثر بیان برای متعددی هایمکانیسم 

 .(Ortas et al, 2011)است شده گزارش باشد، می ریز منافذ از آب به استخراج قادر که قارچ هیف طریق از خاک ذرات

 آزمایشی ویا،س بر رایزوبیوم باکتری و میکوریز قارچ با تلقیح و خشکی تنش تأثیر بررسی با هدف(، 2017صمصامی و همکاران)

 عامل نوانع به خشکی تنش تکرار انجام دادند. سه با کامل تصادفی هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل پالت اسپلیت صورت به

 و  میکوریزا بدون (سطح سه در میکوریزا قارچ و شدیدخشکی( تنش و خشکی مالیم تنش مطلوب، آبیاری(سطح سه در اصلی

 )zobium Rhiبا تلقیح و تلقیح عدم(سطح دو در رایزوبیوم باکتری و (Glomus intraradices, s mosseaelomuG گونه با تلقیح

  japonicum سبب ،شاهد تیمار با مقایسه در باکتری با تلقیح و آبیاری حالت سه شد. هر گرفته نظر در عامل فرعی نوانبه ع 

 و  omus mosseaelGقارچ از استفاده آزمایش، نتایج شد. براساس دانه روغن عملکرد و پروتئین عملکرد دانه، افزایش عملکرد

 باشد. داشته مثبت اثر سویا کیفی و کمی صفات بر تواندرایزوبیوم می باکتری با تلقیح

 تنش شرایط تحت فسفر با نیتروژن از بخشی جایگذاری ازطریق سویا عملکرد فیزیولوژیکی یهاشاخص بهبود

 رطوبتی

 صحیح شیوه (.است مؤثر نیز خاک در غذایی عناصر فراهمی بر محصول، عملکرد و رشد بر منفی اثرات بر خشکی عالوه تنش

. از  (Wu et al, 2008)نماید کمک رطوبت تنش تحت گیاهان غذایی جذب عناصر بهبود به تواندغذایی می عناصر از استفاده

 اثر در خاک تخریب ساختمان و زیرزمینی هایآب آلودگی جهان، شیمیایی در کودهای قیمت روز افزون افزایش رفیط
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است.  کرده ایجاب را شیمیایی هاینهاده از این دسته مصرف نحوه در بازنگری ضرورت رویه کودهای شیمیایی،بی مصرف

 است شده مطرح شیمیایی هایمصرف نهاده کاهش در مؤثر راهکاری به عنوان صحیح کوددهی، هایروش از استفاده امروزه

(Malakouti,2014) . نیتروژن و   کودهای پایه های مرسوم مصرفروشایران هایاغلب خاک بودن قلیایی و آهکی به توجه با

مصرف آنها به صورت  ،کودها هدرروی های کاهشروش از یکی دهد.  می کاهش را به شدت کودها مصرف کارآیی ،فسفر

 افزایش آن کارآیی و یافته کاهش درون خاک آن تثبیت خاک، با کودها ذرات تماس کاهش سطح با باشد. جایگذاری می

 بر فاکتوریل پالت اسپلیت صورت(، آزمایشی را به 2019) صادقی و ابوطالبیان ،در این رابطه. (Arai & Sparks, 2007)یابدمی

آبیاری )شاهد، تنش متوسط و تنش  سطح سه شامل اول فاکتور دادندکه  انجام سه تکرار با تصادفی کامل هایبلوک طرح پایه

 دو )در فسفر و پخشی( مصرف و فسفر با نیتروژن از بخشی جایگذاری سطح دو )در  نیتروژن عامل اصلی و  هایشدید( درکرت

 همزمان جایگذاری که داد نشان نتایج گرفتند. قرار فاکتوریل صورت های فرعی بهدر کرت ،مصرف( عدم و جایگذاری سطح

 رشد سرعت خشک، ماده تجمع برگ، سطح شاخص بر افزایش داریمعنی اثر سطوح آبیاری تمامی در فسفر و نیتروژن

 منفی اثر فسفر، با نیتروژن جایگذاری این آزمایش، طبق نتایج  بر .داشت خالص جذب سرعت و نسبی سرعت رشد محصول،

پخشی  مصرف به نسبت را دانه عملکرد فسفر با نیتروژن جایگذاری داد. کاهش سویا رشد هایبر شاخص را رطوبتی تنش

 کاهش از مانع تنش شدید خشکی فسفر در با نیتروژن جایگذاری پژوهش این در .درصد افزایش داد 4/11نیتروژن با فسفر

 شاهد گردید. به نسبت روغن عملکرد دارمعنی

  ایسو بندیغالف در اختالل عارضه وقوع بر مؤثر عوامل

 ریزش فی،رشد عل جمله از مختلفی عالئم بوده که با سویا در زاخسارت عوامل مهمترین از یکی سویا بندیغالف در اختالل

های فرضیه  .همراه است آن نظایر و در غالف دانه تشکیل عدم غیرطبیعی، هایو غالف هاتجمع گل و تشکیل ها،غالف و هاگل

میری و ا است. شده پیشنهاد عارضه این با رابطه در ژنتیکی وفیزیولوژیکی ، بیولوژیکی، اقلیمی، متفاوت آگرونومیکی

به  زمایشیآ گرگان، منطقه در کتول رقم در سویا بندیغالف در اختالل عارضه تظاهر علل منظور بررسی به، (2018همکاران)

 صفات کلیه و انتخاب طور تصادفی به کتول رقم از مزرعه 40 که طی آن دادند ای انجاممزرعه پیمایشی هایصورت بررسی

 داد نشان تایجن شدند. برداری یادداشت زراعی متوالی سال دو در اقلیمی و مدیریتی عوامل عملکرد، اجزای و عملکرد با مرتبط

تعداد  کاهش با که ایگونه به نشد مشاهده مدیریتی عوامل سایر با عارضه این بین داریمعنی رابطه تعداد آبیاری، از غیر به

 طور به هاگل درصد ریزش گیاهان، در مشکل اینبروز  با یافت. همچنین، افزایش داریمعنی طور به عارضه این بروز آبیاری

 عملکرد ت،برداش شاخص دانه، وزن هزار غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد که حالی در یافت افزایش توجهی قابل

 هایتنش که داد نشان مزرعه مدیریت و های هواشناسیداده یافت. بررسی کاهش داریمعنی طور به دانه عملکرد و بیولوژیک

 در اللاخت عارضه بروز در مهمی نقش ،مزرعه آبیاری نامطلوب نیز مدیریت و رطوبتی و حرارتی هایتنش مانند غیرزیستی

 درصد است نممک نیز گیاه خوب تغذیه که داد نشان غذایی عناصر به مربوط هایداده تحلیل همچنین، سویا داشتند. بندیغالف

 .دهد کاهش را بندیغالف در عارضه اختالل خسارت

 ایسو بذر بنیه و یزنجوانه سالمت، بر مختلف هایکشقارچ وسیله به مادری گیاه یپاش محلول اثر

 ،مادری بوته روی سویا بذور نمو مراحل در توانندمی سرکوسپورا و آلترناریا فوزاریوم،  فوموپسیس، نظیر قارچی بیمارگرهای

 تریناز مهم فوموپسیسی بذر پوسیدگی.  (Gorzin et al, 2017)شوند بذر کیفیت به کاهش منجر و کرده آلوده را هاآن

 هایگونه سایر یا و Phomopsis longicolla توسط که است سویا تولید کننده کشورهای از بذری در بسیاری هایبیماری

 رطوبت و دما ، خاک خصوصیات. (Li, et al, 2011) دهدکاهش می به شدت بذر بنیه و جوانه زنی شده و ایجاد فوموپسیس
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 پاشی محلول اثر بررسی جهت. (Li, et al, 2010) باشدمی قارچی بیمارگرهای شیوع بر مؤثر عوامل محیطی ترینمهم نسبی

 در شده خرد هایکرت به صورت آزمایشی، (2019) گرزین و همکاران، کتول( رقم(  سویا بذر کیفیت بر مختلف هایکشقارچ

 تابستانه و)اردیبهشت(  بهاره کاشت تاریخ دو اصلی شامل عامل انجام دادند. تکرار سه در تصادفی کامل هایطرح بلوک قالب

 بدون و کاربندازیم متیل، تیوفانات مانکوزب، پروپیکونازول، بنومیل، هایکشقارچ با پاشی محلول فرعی عامل و)تیر( 

 در فوزاریوم آلترناریا و قارچ دو تحقیق ایندر بندی بود.  دانه دهی و پایان غالف رشدی شروع مرحله دو در) شاهد(  کشقارچ

 تربیش سالمت بذر بنابراین،. بود درصد( 7کمتر از ( پایین بسیار تیمارها کلیه در فوزاریوم شیوع میزان. شد محموله بذری مشاهده

بود. همه  تابستانه کشت از تردرصد بیش 48/21بهاره  کشت در سالم بذرهای درصد .داشت قرار آلترناریا تأثیر تحت

به  شاهد با مقایسه در را بذر قدرت و زنی جوانه قابلیت، )  متیل تیوفانات و پروپیکونازول ویژه به(  استفاده مورد هایکشقارچ

 دماهای بذر با نمو مراحل برخورد دلیل به ،بیشتر قارچی هایآلودگی وجود با تابستانه دادند. کشت افزایش داری طور معنی

 در تریمهم عامل دما واقع، د. در بودن بهاره کشت از حاصل بذرهای با مقایسه در بیشتری بذر بنیه و زنی جوانه پایین، دارای

 از است بذر، بهتر کیفیت حداکثر حصول برای بنابراین،  .بود زابیماری عوامل با مقایسه در بذر بنیه زنی و جوانه قابلیت تعیین

دهی و  غالف رشدی شروع مرحله دو در متیل تیوفانات و پروپیکونازول جمله از مناسب هایشکقارچ به همراه تابستانه کشت

 شود.  بندی استفاده دانه پایان

 

  Abotalebian, M.A., and Khalili, M. (2014). Effect of arbuscular mycorrhiza and Bradyrhizobium japonicum on soybean yield and 

yield components under water stress J Field Crop Science, 45(2),169-181. 

  Amiri, A.M., Dadashi, M.R., and Faraji, A. (2018). Investigation of affecting factors on soybean (Glycine max L.) pod abnormality in 

Gorgan. J crop Echophydsiology, 46(2), 337-354. 

  Arai, Y., and D.L. Sparks (2007). Phosphate reaction dynamics in soils and soil minerals: A multiscale approach. Advanced 

Agronomy. 94: 135–179.  

  Habibzadeh, Y., Jalilian, J., Zardashti, M.R., Pirzad, A. and Eini, O. (2015). Some morphophysiological characteristics of mung 

bean mycorrhizal plants under different irrigation regimes in field condition. J Plant Nutrition, 38(11), 1754-1767. 

  http://www.fao.org/faostat/en/ 

  Gorzin, M., Ghaderi-Far, F., Razavi, S.E. (2019). Impacts of foliar spraying of maternal plant by different dungicide on health, 
germination, and vigor of soybean Seeds. Iranian J Crop Improv21(2), 167-180. 

  Gorzin, M., Ghaderi-Far, F., Razavi, S.E., and  Zeinali, E. (2017). The changes of soybean seed health and incidence of seed born 

fungi in response to planting date and maturity group of cultivars. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 39(4), 13-26.  

    Li, S., Hartman, G.L., and Boykin, D.L. (2010). Aggressiveness of Phomopsis longicolla and other Phomopsis spp. on soybean. Plant 

Disease, 94(8),1035-1040. DOI:10.1094/PDIS-94-8-1035. 

  Li, S., Smith, J.R., and Nelson, R.L. (2011). Resistance to phomopsis seed decay identified in maturity group V soybean plant 

introductions. Crop Science, 51(6), 2681-2688.DOI: 10.2135/cropsci2011.03.0162. 

  Malakouti, M.J. (2014). Recommended fertilizer for agricultural products in Iran. Mobaleghan Press, 318p. 

   Naher, U.A., Othman, R. and Panhwar, Q.A. (2013). Beneficial effects of mycorrhizal association for crop roduction in the tropics 

(a review). International Agriculture and Biology, 15(5), 1021-1028. 

  Nayyar, H., and Gupta, D. (2006). Differential sensitivity of C3 and C4 plants to water deficit stress: Association with oxidative 

stress and antioxidants. Environmental and Experimental Botany. 58: 106-113. 

  Ortas, I., Sari, N., Akpinar, C. and Yetisir, H. (2011). Screening mycorrhiza species for plant growth, P and Zn uptake in pepper 

seedling grown under greenhouse conditions. Scientia Horticulturae, 128(2), 92-98. 

  Sadeghi F., Aboutalebian M.A. (2019). Improvement of physiological growth indices and yield of soybean (Glycine max L.) by 

replacing some of nitrogen with phosphorus under moisture stress. J ecophysiology 13(2),171-192. 

  Samsami, N., Nakhrazi moghadam, A., & Gholinezhad, E. (2017). Effect of mycorrhizal fungi and rhizobium bacterial on qualitative 

and quantitative traits of soybean in response to drought stress, J Agricultural Crops Production, 21(1), 13-26. 

  Shahkoh Mahali, A., Masoumi, A., Raeesi, S., Mostafavi, E. & Pashaei, Kh. (2016). Evaluation of water stress effect on plant yield 

and some traits in various cultivars soybean.Iranian J Oil seed plants 5(1), 27-40. 

  Turk, M.A., and Tawaha, A.R.M.  (2002). Impact of seeding rate, seeding date, rate and method of phosphorus application in faba 

bean (Vicia faba L. minor) in the absence of moisture stress. Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement. 6(3): 171-178. 

  Wu, F.Z., Bao, W.K.,  Li, F.L., and Wu, N.  (2008). Effects of water stress and nitrogen supply on leaf gas exchange and fluorescence 

parameters of Sophora davidii seedlings. Photosynthetica. 46(1): 40-48. 
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 زادهین حسنآید

a.hasanzadeh@takato.ir 

 روغنی یهابذر، شرکت توسعه کشت دانه یدو تول یکاربرد یقاتمرکز تحق یقاتتحق کارشناس

 های زراعیهای گیاهی با استفاده از روشمدیریت بیماری

Managing crop diseases through cultural practices 

 

 (Calcium) میسکل

دهند کاربرد کلسیم گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می

، سبب کاهش انتشار و های هوایی گیاهانو اندام در خاک

های گیاهی به ویژه در غالت، حبوبات، شدت بیماری

 های درختان میوه و همچنین بیماری ،صیفیسبزی و 

شود ها میغدد و میوه مثل از برداشتپس محصوالت 

(Rahman & Punja, 2007.)  به عنوان مثال، کاربرد

سیب  کلسیم موجب کاهش بیماری آنتراکنوز

(Colletotrichum gloeosporiodes or C. acutatum و )

شود میفرنگی های پس از برداشت در توتبیماری

(Cheour et al., 1990 ) فرنگی با کربنات تیمار گوجهیا

کلسیم منجر به کاهش خسارت بیماری پوسیدگی 

(. در مقابل، Woltz et al., 1992)گردد می فوزاریومی 

 نشان داد (،Nam et al., 2006نام و همکاران )نتایج 

 فرنگی بر آنتراکنوز توتتاثیری کلسیم از  استفاده

دیواره از آنجا که کلسیم مقاومت غشا و  .گذاردنمی

دهد، افزایش غلظت کلسیم سلولی گیاهان را افزایش می

تواند منجر به افزایش مقاومت ای میهای ذخیرهدر اندام

 ;Conway & Sams, 1984گیاه در برابر بیمارگرها شود )

Biggs & Peterson, 1990.)  ،شکل و با این وجود

 تواند بر مکانیسم اثر آن برکاربرد کلسیم میفرموالسیون 

 pHبیماری موثر باشد. برای مثال، افزودن آهک با تغییر 

های کلسیم نمک یاتاثیر گذارد،  بیماری توسعه تواند بر می

توانند بطور مستقیم می که )به عنوان مثال، پروپیونات(

 (.Rahman & Punja, 2007بیمارگر را محدود نمایند )

های توصیه کلی برای استفاده از کلسیم در کنترل بیماری

تنوع عوامل به دلیل دامنه محصوالت زراعی و  ،گیاهی

تحت تاثیر واقع شده با کاربرد کلسیم،  یزابیماری

مناسب شکل مقدار و  توانولی می پذیر نیستامکان

کلسیم مورد استفاده برای تعامالت اختصاصی بین گیاه و 

سموم تنوع  محدود بودن .نمودمشخص  را بیمارگر

و همچنین  هادر مدیریت بیماری استفادهکش قابل قارچ

افزایش نگرانی جامعه از اثرات منفی کاربرد این سموم بر 

زیست، سبب شده است که کاربرد کلسیم برای محیط

های پس از های گیاهی، به ویژه بیماریکنترل بیماری

 برداشت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 منبع

isease control in D Walters, D. (Ed.). (2009).

friendly -crops: biological and environmentally

.approaches. John Wiley & Sons 

ی ک ش ز پ ه ا ی  گ
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 علی زمان میرآبادی

alizaman@takato.ir 
 یهای روغنمدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه

 عوامل بیماری زا در کلزا ) بخش ششم(چالش های فراروی شناسایی ژنهای مقاومت به 

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

در خصوص  ،102در ادامه مطالب درج شده در خبرنامه شماره 

معرفی منابع ژنتیکی مقاومت در کلزا و سهولت نقشه یابی این 

 منابع در گیاهان با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزه ژنومیک

تصویر خصوص و در این شماره   که در اینمطالبی عنوان شد

  شماتیکی از مراحل ردیابی ژن های مقاومت نشان داده شده است.

 یعامل بیماری زابیماریزا در ی ژنهای فدر ادامه به معر

Leptosphaeria. maculans    .و تنوع آنها پرداخته خواهد شد

از سال  L. maculansژن و ناحیه بیماریزا در نژادهای بیمارگر  16

چهار مورد ژنی   جایگاهتا کنون شناسایی شده اگرچه هنوز  2002

(AvrLepR1 ،AvrLepR2 ،AvrLepR3 ؛AvrLepR4 از )

سایر اما  شناسایی نشده استطور کامل به مذکور  نواحی ژنتیکی 

 به شرح جدول ذیل  توسط پژوهشگران مختلف ی بیماری زاهاژن

 شده اند.معرفی و تایید 

 

Publication Gene Publication Gene 

Balesdent et al., 2002; 

Parlange et al., 2009 AvrLm7 Gout et al., 2006 AvrLm1 

Balesdent et al., 2002 AvrLm8 Ghanbarnia et al., 2015 AvrLm2 

Balesdent et al., 2005 AvrLm9 Plissonneau et al., 2016 AvrLm3 
Petit et al., 2016 AvrLm10 Parlange et al., 2009 AvrLm4-7 

Balesdent et al., 2013 AvrLm11 Van de Wouw et al., 2014; 

Plissonneau et al., 2017b 
AvrLm5 later known as 

AvrLmJ1 
Van de Wouw et al., 2009 AvrLmS Fudal et al., 2007 AvrLm6 

بررسی بهتر ساختارهای  جهت محققینبرای مطلب شماره قبل نیز عنوان شد مطالعات پن ژنومیک اطالعات خوبی را  در همانطور که

ها و تحقیقات متیلیشن ژنژنومی در ژنوم براسیکا با بهره گیری از توالی یابی کامل ژنوم و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به بیان 

( CNV. تنوع تعداد نسخه های ژنی)(Parkin et al., 2014; Golicz et al., 2016) کندفراهم میبه خصوص مبانی مربوط به مقاومت 
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در حال بررسی و  توسط محققین مختلف به خصوص در ژنهای مقاومت علیه بیماری ساق سیاه کلزا از دیگر مواردی است که

و خانواده سیب زمینیان  مثل غالت ) ذرت و برنج(، سویا نیز . عالوه بر کلزا در سایر محصوالت(Batley et al. 2016) پژوهش است

 ;Springer et al. 2009)انجام است در حال  این نوع مطالعات ژنومی برای شناسایی حداکثری ژن های بیماریزا دمجانیان( نیز) با

McHale et al., 2012; Saxena et al., 2014; Wei et al., 2016). 

 کلزا ژنوم به مربوط یهاچالش

 Mason)می هم نداردفرایندهای پلوئیدی شدن  ایجاد گردیده و از طرفی تاریخچه تکاملی چندان قدیگیاه کلزا در نتیجه یکسری 

and Snowdon 2016)( پس از یکسری تغییراتی که در  اجدا دیپلوئید کلزا  .B. rapa  وB. oleraceaو یکسری  دگر )های   گونی

 ,.Town et al)سته اکلزا ایجاد گردیدهای امروزی گونه ،رخ داده شدهساختاری که در آن ژنومی و تغییرات  یو کاهش یافزایش

 Liu)شودمیدل استفاده م. علی رغم پیچیدگیهای ژنومی  گونه های براسیکا در حال حاضر از این گیاهان نیز به عنوان گیاهان (2006

et al., 2014)   ژنتیکی کمتری دارد.  کلزا  در مقایسه با دو گونه اجدادی خود  تنوع دادمطالعات ژنومی روی ژن های مشابه نشان 

  منابع
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 های روغنیکاربردی و تولید بذر، شرکت توسعه کشت دانه کارشناس تحقیقات مرکز تحقیقات

Peanut Pest Management 

Peanut     

growth    

stage 

 

Pest 
     

Pest management strategies 

 

Seedling 
Vegetative 

growth 
Flowering Podding Seed filling 

Cutworms Agrotis segetum    

Rotation, Deep plowing after harvest, 

Winter flooding, Poisoned baits (mix of 

insecticides and wheat bran), Spraying 

with insecticides at the end of the day. 

Slug and 

Snail 

Parmacella ibera 

Agriolimax agrestis 
   

Rotation, Weeds control, Using 20 to 25 

kg per hectare of poisoned baits like 

Metaldehyde or Methiocarb. 

Thrips Thrips palmi, Frankliniella spp.   

Timely cultivation, Balanced irrigation, 

Spraying with suitable insecticides like 

Imidacloprid or Organophosphates. 

Aphids  Aphis crassivora  

Rotation,Weeds control, Spraying with 

suitable insecticides like Primicarb or 

Imidacloprid. 

Leaf miner  Aproaerema modicella  

Rotation, Timely cultivation, Balanced 

irrigation, Spraying with suitable 

insecticides. 

Two spotted 

spider mite 
  Tetranychus urticaea 

Balanced irrigation, Weeds control, 

Rotation and Stubble management, 

Proper nutrition, Spraying with suitable 

miticides. 

Leafhopper  Empoasca spp.  

Timely cultivation, Weeds control, 

Tolerant varieties, Spraying with 

suitable insecticides like Imidacloprid or 

Malathion. 

Leaf-feeding 

larva 
Spodoptera spp.   

Rotation, Deep plowing after harvest, 

Winter flooding, Weeds control, 

Spraying with suitable insecticides 

(Indoxacarb or  Thiodicarb) in early 

larval stages. 

Pod borer   Helicoverpa armigera 

Rotation, Deep plowing after harvest, 

Winter flooding, Weeds control, 

Spraying with suitable insecticides 

(Indoxacarb or chlorfluazeron  ) in early 

larval stages. 

White grub Holotrichia spp. 
Mechanical collecting, Deep plowing 

after harvest, Winter flooding, Spraying 

with suitable insecticides. 

mailto:alamdar@takato.ir
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