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 نقش تحقیقات خصوصی در حوزه کشاورزی

و به مراتب نقش  اندافتهی بیشتری توسعه ،یدر جهان نسبت به بخش دولت یکشاورز حوزهفعال در  یخصوص یهاشرکت ،ریاخ دههچند  در

 ترعیرشد سر ،یدولت یهاسازمان به نسبت یخصوص یهابخشتوسعه  یاصل لی. دلاندنموده فایکشورها ا ییغذا تیو امن دیتولافزایش در  یمهمتر

هدفدار  یهایفناور توسعه در یخصوص یهاواحد نیسهم مشارکت ا شیمنجر به افزادر نهایت و توسعه آنها بوده است که  قیتحق یهاواحد

 یساز یتجار کردیبا رو ها،شرکت نیاو توسعه  قیساختار تحق ،یخصوص یهابخش یگذار هیسرما با ریاخ یهادههاست. در  دهیگرد

کنندگان بذر، دیمانند تول یکشاورز یهانهادهکننده نیتام عیو توسعه، صنا قیتحق یهاواحدبر  عالوه .اندنموده یادیز راتییمحصوالت خود، تغ

 در بذر دکنندهیتول شرکت دو دهدیمنشان  هایبررس یبرخ. اندداشته یداریمعن یساختار راتییتغ زین یآالت کشاورز نیو ماش ییایمیمواد ش

 یگذار هیو توسعه سرما قیدالر در حوزه تحق ونیلیم 103حدود  ییبه تنها ،2006( در سال  Saaten-Unionو KWS SAAT) آلمان

 اساس بر که است شده آورده یکشاورز مختلف یهاحوزهو توسعه در  قیمربوط به تحق یهایگذار هیسهم سرما ،لیذ نمودارنمودند. در 

 کهیبطوراست داشته  یادیز رشدبعد  یهاسال در 2002 سال در ینسب افت کی از پس ،بذر دیتول حوزه در هایگذار هیسرما سهم ،مذکور نمودار

 ریسا به نسبت حوزه نیا در یگذار هیسرما زانیم آن بر عالوه و میابودهحوزه  نیدر ا یگذار هیسرما ی، شاهد رشد دو برابر2010در سال 

 سهم اگرچه .است بوده شتریب( دام اصالح و ییایمیش مواد ، کود آالت، نیماش دیتول نهیزم در فعال یهاتوسعه )مانند شرکت و قیتحق یهابخش

 یبرخ رشد شاهد زیدر حال توسعه ن یاما در کشورهااست بوده  شرویپ یکشورهاو توسعه مربوط به  قیتحق حوزه در هایگذار هیسرما نیا عمده

بخش  درما  در کشور .میهست عیصنا و هاشرکت

 یهاشرکتو به خصوص در حوزه بذر،  یکشاورز

 آمار یوجود ندارد و از طرف یادیکننده زدیتول

 نیا توسعه و قیتحق یهاتیفعال از زین یقیدق

 به توجه با اگرچه .ستین دسترس در هاشرکت

 ،یکشاورز محصوالت شتریب در بذرباالی  واردات

رایج  یگرواسطه یهاتیفعال و واردات تیارجح

 یگذار هیسرما یبرا ییباال ریداخل، مقاد دیتول در 

 تواننمیو توسعه  قیدر حوزه تحق هاشرکت نیا

 مستندات و سوابق به توجه با نیمتصور بود. بنابرا

در  یالمللنیفعال ب یهاشرکت ساختار در موجود

 رانیو مد رانیگمیتصم دیآیمحوزه بذر به نظر 

 تیحمادر جهت  یشتریب تالش ستیبایم یدولت

و  قیتحق انیبن تیو تقو یخصوص یساختارهااز 

 .ندینما هامجموعه نیادر توسعه 

 

 یرآبادیم زمان یلع                    

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت آموزش و قاتیتحق ریمد
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 سارا کبیرنتاج
s.nataj@takato.ir 

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز بیوتکنولوژی تحقیقات کارشناس

 )بخش اول( ختهیمحصول ترار دیتول جهت ازین مورد یو مولکول یکیعناصر ژنت
Genetic and molecular elements for transgenic crop development (Part 1) 

ی ایجاد کرده اهیگ یوتکنولوژیب بزرگی در تحقیقات انقالب ،ریاخ یدر سال ها DNA یتوال نییتعو بسیار قدرتمند  دیجد هایروش

، ها، رونوشتهان(، اکسویاییتوکندریو م ی، کلروپالستیاهسته DNA) ژنوم یابییتوال قیاز طر یقو یقاتیتحق یهامی. تاست

miRNA  سایر ها وRNA ی، مولکول یشناس ستیز دهیچیپ یهاو روش کیوانفورماتیقدرتمند ب یابزارهاه کمک ب، کوچک یها

امکان اکتشاف  ،کیژنت یمهندسمتعدد عناصر اند. اطالعات بدست آمده به همراه کردهرا ایجاد  دیاز اطالعات مف باالییحجم 

بطوریکه  ( را فراهم کرده استیمدل و محصوالت زراع اهانی)گ ی متعدداهیگ هایدر گونه یعملکرد کیژنوم وسطها تشبکه

را  افتهیبهبود  اتیبا خصوص اهانیگ دیمطلوب، امکان تول یصفات زراع ای پینوتفبا  ی عملکردیهاژن کردنخاموشو  انیب شیب

( 1TF) یسیرونو یفاکتورها انیب شیمانند بهای دیگری جهت رسیدن به صفت مطلوب ی. در حال حاضر، استراتژاست نمودهایجاد 

ژنوم )با استفاده از  شیرای، وmiRNA قیدق می(، تنظیعیطبریبهبود تحمل استرس غ یبرا AREBو  DREBعنوان مثال  ه)ب

CRISPR/Cas9 ای Cpf1با استفاده از  ای یسیرونو یساز( و فعال( سرکوبCRISPR/dCas9 ای dCpf1 ) .نیز وجود دارد 

 سازه ژنی

 کیاغلب از ی ژنی ها. سازهوارد شودسلول هدف  ایاست که قرار است به بافت  کینوکلئ دیساخته شده از اس یاقطعه ،ژنی سازه

 انیبه پا یسیرونو 3یدهنده خاتمه کانتها با یو در  واقع شده استژن مورد نظر  ،به دنبال آن کهشده  لیتشک 2ناحیه به نام پیشبرنده

 رسد. یم

 ژن هدف -1

قابل  یی کههاگونه نی)انتقال ژن ب 4توانند از نظر منشا جداسازی به هر دو صورت سیسشوند میکه جهت انتقال استفاده می یهایژن

 یهادر نسخهباشند. در مواقعی که ژن هدف ( تالقی دادن نیستند قابلیی که هاگونه نیبانتقال ژن ) 5ترانس( و تالقی دادن هستند

انتخاب صورت  ،اظت شدهفح یها، ساختار ژن و حضور دامنهانینند سطح بام ییارهایبا توجه به معوجود دارد، در ژنوم  6متعدد

که کدون انتخابی و  ایی است چراویژه تیاهم یدارا جهت رسیدن به بیان مطلوب ژن نیز 7کدون یسازنهیبه ،عالوه بر اینگیرد. می

 UTR-'5 ناحیه رد GC یدر مقابل، مقدار باالو تجمع پروتئین تاثیر بسزایی دارد و  mRNA، بر میزان بیان ژن، پایداری GCدرصد 

                                                                 

1 Transcription factor  

2 Promoter 

3 Terminator 

4 Cisgene 

5 Transgene 

6 Paralogs 

7 Codon optimization 

ی م ل ع ی  اه د دا ی و ر و  ت  ال ا ق  م
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)که معموالً  نیکننده پروتئمنطقه کد تنها، در زمان انتقال ژن هدف را کاهش داده و ترجمه را مختل کند. بوزومیر یتواند بارگذاریم

 شامل نیکدکننده پروتئ معموال ژنشود. از آنجا که یوارد می انیب 9در کاست ،ژن هدف شود( ازیم دهینام 8CDS ای شوندهدنباله کد

پردازش پس  ممکن است نیدشوار است. عالوه بر ا قطعه، ادیاندازه ز لیبه دلژن کامل انترون و اگزون است، کلون کردن  نیچند

هدف قرار  احتمال . از سوی دیگرنامطلوب حاصل شود نیپروتئیا و  mRNA کی جهیدر نت و باشدمتفاوت  میزباندر  یسیاز رونو

 بیشتر از حاصله هاختهیترار یداریکاهش پاو در نتیجه  DNAکننده خاموش یهادستگاه وسطت بزرگتر ژنیهای ی توالن گرفت

بیان،  کنندهتیتقو های یتوال ایکننده میوجود عناصر تنظضرورت  لیموارد به دل یوجود در برخ نیبا ا. تر استکوتاه یهایتوال

 شوند.منتقل می به همراه عناصر ضمیمه ها به صورت کامل، ژندر کاست بیانی ترجمه و یا پایداری

 پیشبرنده -2

اند و ژن واقع شدهاز  UTR-'5منطقه که در باالدست  نوکلئوتید هستند 300-1500به طول  DNA هایی ازیمعموالً توال هاپیشبرنده

از هر ژن،  زیآمتیموفق یسیرونوجهت  هستند. یسیآغاز رونو یمکان-زمانی ماتیدر تنظ ریدرگ تنظیمیعنصر  نیچندشامل 

 مرازیپل RNAتوسط  DNA یسیسرکوبگرها متصل شود تا رونو ایها کنندهمانند فعالیی هانیبه پروتئ دیبا یسیرونو آغاز کمپلکس

ها نیپروتئاز مهم  یدسته نیها متعلق به اTF ژن هستند. انیب میتنظ یبرا یمهم یهانیپروتئ ،ها و سرکوبگرهاکنندهانجام شود. فعال

در ناحیه  را سیکننده س میبه نام عناصر تنظ DNA ی ازهستند که امتداد کوتاه DNAبه  متصل شونده دمین کی یو دارا بوده

 یراالزم ب تنظیمیعوامل  ریو ساها TFاتصال  یبراای حفاظت شده ضروری ، نواحیعناصر نیدهد. ایم صیتشخ باالدست ژنی

عمل  یسیرونو میدر تنظ یاصل عواملپیشبرنده به عنوان  یهایها با تعامل با توال TF در واقع هستند. یسیو حفظ رونو تیشروع، تثب

به عنوان پاسخ  نیمرحله مع کیدر  ژن انیبا سطح ب مستقیماً ،ژن هدف انیب شیب یبواسطه ایجاد یک صفت زراعی جدید .کنندیم

  مد برایکارآابزار  عنوان یکبه  ،مناسب، انتخاب پیشبرنده نیمرتبط است. بنابرا ،اهیگ در بافت خاص کیدر  ای و محرکیک به 

بیان  قابلیت با یاهیگ ای یروسیو 10سنتتیک هایپیشبرنده، ضر. در حال حاک خواهد کردکممدنظر و مطلوب صفات امکان بروز 

جهت بیش بیان  ی رشدی مشخص،مرحلهیا خاص و  بیان در بافتزنده(،  ریو غ زنده های تنشناشی از القایی )بیان بیان ، ساختمانی

 کیبه  یابیدست یبرا ن ژن هدفایاز ب ییکه سطح باالیحال، هنگام نیبا اژن هدف در گیاهان تک لپه و دولپه در دسترس هستند. 

رونوشت  مقادیر زیادی که موجب تجمع دیجد یهامخصوص گونه هایپیشبرندهکشف  ایاست، استفاده  ازیمطلوب مورد ن پیفنوت

های یقرار گرفته است اما تعداد توال یابیمورد ارز ی متعددیاهیو گ یروسی، وسنتتیک یاهتاکنون پیشبرنده. است یشوند، ضروریم

عملکرد  گرید یهاگونهاند و ممکن است در شده دییتأ یاهیگونه گ کیدر دسترس است و اکثر آنها فقط در محدودی از آنها 

 ای شیرایو یتوان برایم زیژنوم ن شیرایو یهایورااز فن امروزهستکاری ژن ها، در کنار ابزارهای متعدد برای د نداشته باشند. یخوب

 .استفاده کرد ژن هدف انیسطح ب لیتعد یبرا پیشبرنده یکننده خاص در توال میدرج عناصر تنظ

 

 خاتمه دهنده -3

-'3 ای 'mRNA 5) نیدست منطقه کدکننده پروتئ نییدر پا سیس تنظیمیمحافظت شده متشکل از عناصر  یهایتوالها خاتمه دهنده

UTR )نیباعث جدا شدن ا جهیشوند و در نتیشناخته م یسیتوقف رونو یهاگنالیبه عنوان س یسیرونو ماشینکه توسط  هستند 

 رونویسی ( و خاتمهAیپلدنباله ) mRNA ونیالسیآدن ی، پلیسیرونو میزانبهبود  موجب ها دهنده خاتمه شوند.یم DNAاز  نیماش

                                                                 

8 Coding sequence 

9 Cassette 

10 Synthetic 
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RNA یهاگنالیسد. نشومی Poly-A 3 در'-UTR دور باالدست اند:عناصرشده لیتشک یاز سه جز اصل یاهیگ یهاژن (FUE  ،

 یغن ی، توالNUE)نزدیک عناصر باالدست ، قرار دارند poly-A ناحیهدر باالدست  نوکلئوتید 100 باًی( که تقرلیوراسیاز  یغن یتوال

 لیراسیواز  یمنطقه غن کی( که در یبرش هایمکان) CSsو قرار داشته   poly-Aناحیه باالدست  نوکلئوتید 25حدود که ( نیاز آدن

 ثبات ،(شیرای)پ mRNA یسیپردازش پس از رونو جهت mRNAپلی آدنیالسیون . ندواقع شده ا NUEو  FUEدست  نییدر پاو 

mRNA ،شامل: اهانیدر گ هاخاتمه دهنده نیترموفق. است حیاتی اریبس ،و ترجمه توپالسمیهسته به س انتقال آن ازT-nos  254)طول 

 منشا آن، نوکلئوتید 226)طول  Agrobacterium. tumefaciens ،)T-35Sاز باکتری  Nopaline synthase منشا آن ژن ، نوکلئوتید

فسفات  سیب -1،5-بولوزیرمنشا آن ژن ، نوکلئوتید 291)طول  rbcS-E9 ای rbcS1گل کلم(،  کییموزا روسیو خاتمه دهنده

 .A از باکتری سنتاز اکتوپینژن منشا آن  نوکلئوتید، 196)طول  T-ocs( و Pisum sativum از گیاهواحد کوچک  ری، زالزیکربوکس

tumefaciens) موارد استفاده کرد، به عنوان مثال یتوان در برخیم زیژن ن یو اصل یاهیگ هایخاتمه دهندهحال، از  نیبا اباشد. می 

 وجود داده استها نشان گزارششود. گیاهی استفاده می انتخابی ژن نشانگر کی( به عنوان ahasسنتاز ) دیاس یدروکسیاز ژن استوه

ی و سیژن پس از رونو یکارآمدتر و کاهش خاموش یسیرونومنجر به  ،(T-nos + T-35Sدو خاتمه دهنده درانتهای ژن )برای مثال 

 .شودمیژن  انیثبات ب درنهایت

 :منبع
1- Basso, M. F., Arraes, F. B. M., Grossi-de-Sa, M., Moreira, V. J. V., Alves-Ferreira, M., & Grossi-de-Sa, M. F. (2020). 

Insights into genetic and molecular elements for transgenic crop development. Frontiers in Plant Science, 11, 509. 
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یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز به زراعی تحقیقات کارشناس

 کاشت، داشت و برداشت پنبه
Gossypium herbaceum 

مرحله آماده 

 سازی و کاشت

پنبه در هر نوع خاکی که دارای مواد آلی کافی و همچنین 

کشت دارد. نسبت به برخی محصوالت عمیق باشد قابلیت 

میلی موس  3دیگر تحمل بیشتری به شوری خاک دارد )تا 

 وشخم  می بایست از سازی زمینمتر(. برای آمادهبر سانتی

. برای تهیه بستر مطلوب استفاده نمود مناسب  دیسک

معموال شخم پاییزه جهت حصول عملکرد باال حائز اهمیت 

بهترین زمان کاشت، حالت گاورو بودن  .استفراوان 

 .مزرعه است

شود که درجه حرارت هوا بذر پنبه موقعی کشت می

برای جوانه زدن کافی درجه سانتی گراد(  35-25)

باشد و همچنین پس از سبز شدن خطر سرمازدگی 

رفع شده باشد. تراکم کاشت در بین ارقام مختلف 

ت است. هزار بوته در هکتار متفاو 65تا  55بین 

توسط موسسه استفاده از بذور مناسب و تایید شده 

حائز اهمیت بسیار تحقیقات ثبت و گواهی بذر 

 باشد.می

خاک و رطوبت زمین بستگی دارد  ساختار: به عمق کاشت

های مرطوب های سبک عمق را بیشتر از زمینبطوریکه در زمین

 7تا  4معموال برای پنبه گیرند. عمق کاشت و سنگین در نظر می

متر در زراعت نیمه سانتی 60تا  50. فاصله خطوط استمتر سانتی

متر در مکانیزه متفاوت است. میزان بذر سانتی 80تا  75مکانیزه و 

 .توصیه شده استکیلوگرم در هکتار  40مصرفی تا 

)گلستان،  و لطیف حکمت )فارس گرگان، ورامین(، ساجدی ارقام مناسب کشت:

های مرکزی(، شایان )فارس، اصفهان، گلستان و مناطق ، فارس و استانخراسان رضوی

)تمام مناطق کشت پنبه(، اولتان )اردبیل و خراسان  و کاشمر مرکزی(، خورشید

های مرکزی(، ارمغان )گلستان، خراسان شمالی، اردبیل و مناطق شمالی(، پاک )استان

دبیل(، گلستان )گلستان، خراسان )مازندران و گلستان، مهر )ار و ساحل مرکزی(، سپید

شمالی، اردبیل، ورامین، مناطق مرکزی(، خرداد )نواحی مرکزی، اردبیل، فارس(، 

 بختگان )فارس(، ورامین )تهران، خراسان، اردبیل، نواحی مرکزی(

 مرحله داشت

های رشد علف هنگام، وجین و سله شکنی )در (زمانی که سطح سبز، یکنواخت نیست)در واکاری اقداماتی همچون 

مقدار توصیه شده  های سبز شده بیشتر از در صورتی که تعداد بوته)هرز و سفت شدن سطح خاک( و تنک کردن 

 6تا  4 در مرحلهعملیات وجین زمان ضروری است. برای افزایش راندمان محصول در زراعت پنبه بسیار  ، باشد(

 شود.انجام میگباهان برگی 

بیشتری از خاک  عمقها قادر هستند در یشهبا آبیاری مناسب، ر

د. آبیاری در کننتامین مورد نیاز خود را نفوذ کرده و آب 

رسیدگی پنبه تاثیر گذار بوده و در صورتی که آبیاری زودتر 

قطع شود برداشت با تاخیر انجام نخواهد شد. از آبیاری زیاد در 

ایش ها و افزاوایل رشد اجتناب شود زیرا باعث ریزش غنچه

 شود.آفات می

حداکثر محصول تمام عملیات داشت از جمله مبارزه با آفات و  حصولجهت 

های گیاهی همراه مدیریت صحیح آبیاری باید انجام گیرد. قرار دادن گندم و بیماری

ها و همچنین جو در تناوب با این محصول سبب کاهش جمعیت آفات و بیماری

توان از بیماری پژمردگی پنبه وجود دارد میهای هرز می شود. در مناطقی که علف

 برنج در تناوب استفاده کرد.

 مرحله برداشت

ها کامال شود که قسمتی از غوزهبرداشت زمانی انجام می

باز شده باشند. برداشت در دفعات مختلف و در چند نوبت 

ها در شرایط مساعد بوده و گل جدیدی در زمانی که بوته

 یابد.می کنند، ادامهتولید می

زمان مناسب برداشت برای پنبه وقتی است که شبنم 

وی بوته ها پاک شده باشد. حداقل ر زصبحگاهی ا

صورت  برداشت باید یک ساعت بعد از طلوع آفتاب

 گیرد.

شود که روش ماشینی انجام می یابرداشت به دو روش دستی 

 چین و پنبه چین تقسیم غوزههای ماشینی خود به دو گروه ماشین

های نیمه باز و غوزهشوند. در برداشت با دست باید از چیدن می

ها معموال دارای رطوبت زیادی غوزهنارس اجتناب کرد. این 

 هستند.

های های آفت زده، پوسیده و خاک آلود، با وشدر برداشت باید دقت شود که وش

ر هستند هایی که دارای رطوبت بیشتسفید و سالم مخلوط نگردد و از نگهداری وش

 .تسادو تن در هکتار  حدوددر انبارهای نامناسب اجتناب کرد. میانگین عملکرد پنبه 
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 ramezani@takato.ir 
 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکز آموزش و ارتباطات کارشناس

 کلزا یروغن دانه اهیگ به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا
New applied publications on canola oilseed crop 

درصد  34درصد روغن و حداقل  45تا  40دنیا شناخته شده است که دارای  سومین گیاه روغنی مهم ،(Brassica napus)  کلزا

ترین محصوالت غذایی مانند تولید روغن، اساسی در کشاورزی جهاد وزارت خودکفایی برنامه به توجه با همچنین .پروتئین است

ده سطح زیر کشت و افزایش متوسط عملکرد دهنده رشد فزاینتوجه بیشتری به توسعه کشت این گیاه با ارزش شده و آمارها نیز نشان

زراعی، اصالحی و ت. در این مقاله به بررسی نتایج برخی از تحقیقات اخیر انجام شده در ارتباط با اهداف بهکلزا در کشور اس

 شود.گیاهپزشکی کلزا پرداخته می

 های شمالیمقایسه ارقام کلزا جهت کشت پس از برداشت شالی درشالیزارهای استان

ضی شالیکاری اجهت دستیابی به خودکفایی در زمینه روغن خوراکی و کاهش واردات، توسعه و کشت گیاه روغنی کلزا در ار

شود. به منظور شناسایی ارقام مناسب کلزا جهت کشت در شالیزار پس از های امیدبخش توسعه این گیاه محسوب مییکی از عرصه

های شالیزاری گیالن به مدت دو سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که  ژنوتیپژنوتیپ کلزا در اراضی  14برداشت برنج، 

، رتبه اول را برای اکثر صفات مورد مطالعه داشت. 330بیشترین عملکرد دانه را داشتند. ژنوتیپ هایوال  401و هایوال  330هایوال 

تعداد خورجین در بوته و کمترین تعداد روز تا رسیدگی را داشتند. بر طبق به ترتیب بیشترین  308و هایوال  401های هایوال ژنوتیپ

به دلیل عملکرد بیشتر و زودرس بودن به عنوان ژنوتیپ برتر جهت کشت در شالیزارهای  401نتایج برش دهی اثر متقابل، رقم هایوال 

 (.1393 )ربیعی و همکاران، رشت پیشنهاد شد

 ها و ارقام کلزازنی بذر الینانهارزیابی کمون ثانویه و رفتار جو

کمون ثانویه یکی از دالیل اصلی پایداری بانک بذر در خاک است. بذرهای کلزای موجود در بانک بذر خاک، پس از رفع کمون 

های های هدف به دیگر گیاهان منجر شوند. در یک بررسی، کمون ثانویه بذرتوانند به پراکنش ناخواسته ژنثانویه جوانه زده و می

رقم کلزا مطالعه شد. تمام  پنجالین و  41روز تحت شرایط آزمایشگاهی در  14به مدت  6000کلزا با استفاده از پلی اتیلن گالیکول 

برخوردار بودند و پس از القای کمون ثانویه در  ،درصد( 94)بیش از زنی بسیار باالییها و ارقام در شرایط مطلوب، از جوانهالین

و هایوال  308، هایوال 401، زرفام، هایوال RGS003بندی شدند. ارقام پنج گروه بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد دسته

ها طی مون ثانویه آندرصد( برخوردار بودند که بیانگر عدم توجه اصالحگران به بحث مهم ک 60-40) از کمون ثانویه متوسط ،50

هایی را انتخاب کنند که کند تا الینها بر اساس کمون ثانویه به تولیدکنندگان بذر کمک میبندی الیندوره اصالح است. دسته

های مهم در امر تولید بذر، با دارا بودن کمون ثانویه پایین، مشکالت ناشی از آن را در محصول عالوه بر عملکرد و دیگر ویژگی

 (.1396 فر و همکاران،)شایان برساندبه حداقل  بعد

 های مختلف بوته در شرایط کاربرد سلنیومبررسی عملکرد ارقام پاییزه کلزا به تراکم

های مختلف بوته در شرایط کاربرد سلنیوم، به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا در کشت زمستانه به تراکم

های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی انجام شد. تراکم فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب بلوکآزمایشی به صورت 

گرم در لیتر  30متر مربع( و سلنیوم در دو سطح شاهد عدم محلول پاشی و محلول پاشی به میزان  80و  60، 40بوته در سه سطح )

در  ،و ساریگل( 401نج رقم کلزا ) دلگان، جروم، جاکومو، هایوال های اصلی و پبه صورت فاکتوریل در کرت ،سلنات سدیم

باالترین میزان وزن هزار دانه و عملکرد  ،مترمربع 40تحقیق نشان داد که رقم دلگان در تراکم این های فرعی قرار گرفتند. نتایج کرت

mailto:ramezani@takato.ir
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 40کیلوگرم در هکتار را در تراکم  25/16622گین دانه را نسبت به ارقام دیگر داشت. این رقم باالترین عملکرد بیولوژیک با میان

مترمربع نشان داد. همچنین با توجه به نتایج در هر دو سال اجرای آزمایش مشخص گردید که باالترین میزان صفات مورد بوته در 

 (.1398 )زمان فشمی و همکاران، آزمایش در هنگام محلول پاشی سلنیوم به دست آمد

 عامل شانکر ساقه کلزا در شمال ایران Leptosphaeria maculans زا دید بیماریهای جشناسایی پاتوتیپ 

باشد. های شمال ایران میهای مهم اقتصادی در استان، از بیماری(Leptosphaeria maculans) بیماری ساق سیاه کلزا

در  L. maculansآوری شده به منظور شناسایی عامل بیمارگر پرآزار جدایه جمع 72شناسی و فیزیولوژیکیهای ریختشاخص

بررسی شده و گروه  ،ی تیپزایی با استفاده از آغازگرهای اختصاصتیپ بیماری رنظها از شمال ایران تعیین شده است. جدایه

 ,PG1  زاها بر روی سه رقم استاندارد، مورد بررسی قرار گرفت. چهار گروه بیماریهای انتخابی با تلقیح آنزایی جدایهبیماری

PG3, PG2 وPG4 زا بیماری ،های مورد بررسی بر روی هر سه رقم افتراقیهای مهاجم دیده شده است. بیشترین جدایهدر جدایه

به عنوان گروه پرآزار و با توجه  L. maculans (PG 4) قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که جدایه PG4 بوده و در گروه 

 باشدهای قبل تهدید مهمی برای صنعت کلزا در شمال ایران مینسبت به سال PG4و  PG3به  PG2زایی به تغییر گروه بیماری

 (. 1396 همکاران،)وکیلی زارج و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:
تولید گیاهان زراعی، جلد هفتم، شماره  های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیالن.انتخاب ژنوتیپ .1393م. و رحیمی، م.  ربیعی، -1

 .201-213صفحات  ،93اول، بهار 

های مختلف بوته در شرایط کاربرد . بررسی عملکرد ارقام پاییزه کلزا به تراکم1398داداشی، م.، شیرانی راد، ا. و خورگامی، ع. زمان فشمی، م.،  -2

 .90 -103، صفحات 53سال چهارم، شماره  فیزیولوژی محیطی گیاهی، سلنیوم.

ها و ارقام کلزا. . ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه زنی بذر الین1396 پور، ح.فر، ف.،  بهمرام، ر.، سلطانی، ا. و صادقیع.، قادری فر،شایان -3

 .881-892،. صفحات 4، شماره 19زراعی کشاورزی، دوره به

 زا های مهاجم جدید بیماری. شناسایی مولکولی و تعیین پاتوتیپ1396وکیلی زارج، ز.، رهنما،ک.، نصراله نژاد، س. و یامچی، ا.   -4

Leptosphaeria maculans صفحات 2، شماره 31)علوم و صنایع کشاورزی(، جلد  عامل شانکر ساقه کلزا در شمال ایران. حفاظت گیاهان، ،

296-311. 

 روی کلزاL. maculans زایی چرخه زندگی و بیماری
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 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز به نژادی تحقیقات کارشناس

 (کلزا) خویشاوند هایگونه و ژنتیکی منابع از استفاده با زراعی روغنی محصوالت اصالح و بهبود
Improving and breeding oilseed crops using genetic resources and relative species (Canola) 

 

 

 

شود. ای اطالق میواریتهای با روابط خویشاوندی دورتر از تالقی بین گونهمعموالً به هیبرید بین  )اینتروگرسیون( دوردو رگ گیری 

های پلی پلوئید گونهاین نوع دورگ گیری برای اصالحگران گیاهی بسیار با ارزش است زیرا خزانه ژنتیکی را برای اصالح و تولید 

 ,Brassica rapa (AAشامل: ، (U ،Nagahara, 1935)مثلث  ددار ی دیپلوئید وجودگونهسازد. در جنس براسیکا سه میغنی 

n=10)  ،Brassica nigra (BB, n=8)  و Brassica oleracea (CC, n=9) ها، هیبریداسیون دور بطور طبیعی یا گونه. میان این

ای و دو برابر کردن خودبخودی گونهکه از تالقی بین  ستا ی ترکیبییک گونهB. napus تواند اتفاق بیافتد. برای مثال میمصنوعی 

های روغنی در جهان بوده است. دانهترین این گونه یکی از مهم کنون. تا (Nagaharu, 1935) ها بدست آمده استکروموزوم

تنوع ژنتیکی با تنگنا مواجه شد و مطالعات زیادی برای غنی سازی خزانه ژنتیکی  به دلیل کم بودنمتاسفانه اصالح این گونه جوان 

 .B)(. خردل حبشی Jiang et al. 2007, Li et al. 2007. Liu et al. 2018)ی دورگ گیری دور انجام شده است بوسیلهاین گونه 

carinata)  اکنون به دلیل عملکرد باال و مقاومت بیشتر به بیماری و آفریقایک گونه قدیمی، سازگار با مناطق نیمه خشک شرق ،

. خردل حبشی دارای برخی (Malik, 1990)ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است گونهدر مقایسه با سایر  خورجینشکستگی 

 (Tonguc and Griffiths, 2004)است Powdery mildew (PM)های قارچی نظیر کپک پودری بیماریهای مقاومت در برابر ژن

های جهان، مربوط به گونهبیماری فراگیر در  شود،، ایجاد می Erysiphe cruciferarum (Opiz)توسط پاتوژن  که این بیماری. 

تناوب آب و هوایی خشک و مرطوب،  طقی نظیر انگلستان، فرانسه، چین، استرالیا و آرژانتینادر من .باشدمی B. napusبراسیکا نظیر 

. مطالعه مکانیسم و شرایط رشدی (Penaud, 1999) سازدمینابود  و تمام تولیدات کلزا را شدهاین پاتوژن موجب شیوع بیشتر 

این بیماری را کنترل نکنند، تولید محصول با خطر جدی  تولیدکنندگان کلزاست. اگر ا پاتوژن برای هدایت تولید کلزا ضروری

های واریتهشود ولی استفاده از میهای شیمیایی جهت کنترل بیماری استفاده کشقارچشود. معموالً استفاده از برخی میروبرو 

های واریتهتر بوده، بعالوه از مزیت بلند مدت حفظ محیط زیست نیز برخوردار است. بنابراین اصالح صرفهه بمقاوم از نظر اقتصادی 

د دارد، تحقیقات وجو B. napusباشد. اگرچه منابع مقاوم کمی در میاستراتژی خوبی برای مقابله با شیوع این بیماری در کلزا  ،مقاوم

های هوایی شامل ساقه، برگ و غالف پوشیده از قارچ شده و سبب کلروز زودرس، پیری اندامدر این زمینه نیز کم بوده است. 

گذارد و سبب کاهش میشود. این قارچ شدیداً بر رسیدگی و محتوای روغن کلزا تاثیر میها بذرشکلی غالف و الغری  ها، بدبرگ

. در تحقیقی به منظور انتقال صفت مقاومت به قارچ کپک پودری واریته (Shao, 2006)شود میمحصول رصدد 15-50عملکرد 

B. carinata  باB napus های مولکولی مورد مارکرهای مورفولوژیکی و ویژگیشد. نتاج حاصل با استفاده از  انجام تالقی برگشتی

 (.Qiong et al, 2020اند )کردهژن مقاومت را بطور دائم دریافت  ،تعدادی از نتاج ، نتایج نشان دادبررسی قرار گرفتند
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 یروغن یهابذر، شرکت توسعه کشت دانه یدو تول یکاربرد یقاتتحقمرکز بانک  ژن   تحقیقات کارشناس

 های زراعیهای گیاهی با استفاده از روشمدیریت بیماری
Managing crop disease through cultural practices 

 

 (Intercroppingکشت مخلوط )

کشت همزمان دو یا چند محصول در یک سطح یکسان، 

های مهم ( و از ویژگی1)شکل شود کشت مخلوط نامیده می

برخی تحقیقات  های کشت در مناطق استوایی است.سیستم

نشان داده است که این نوع کشت به محافظت از گیاهان 

 Boudreauکند )زراعی در برابر عوامل بیمارگر کمک می

& Mundt, 1992; Fininsa, 1996 اگر چه میزان تاثیر آن ،)

در و متفاوت باشد محصول  نوع منطقه وتواند بسته به می

 ;Boudreau, 1993) اثر بگذارد عملکرد  نهایت بر

Boudreau & Mundt, 1994; Bulson et al., 1997.) 

 . کشت مخلوط سویا و کتان1شکل                                                                                       

فرنگی به همراه شبدر، منجر به کاهش  برای مثال، کاشت تره

 هفرنگی شد( در ترهPuccinia alliiمیزان شیوع بیماری زنگ )

ولی در مقابل، رشد گیاه  دهدمی افزایش را و کیفیت محصول

مورد  (.Theunissen & Schelling, 1996) یابدمیکاهش 

است  کنجد/فرنگی و سویا، کشت مخلوط گوجهدیگر مشابه

منجر به کاهش خسارت عامل بیماری بادزدگی  که اگرچه

(Phytophthora infestansدر گوجه ) و (2فرنگی )شکل 

 ولی از طرفی ،می شود رشد بیشتر گیاه دوم )سویا یا کنجد(

شد  خواهد فرنگیگیاه گوجه راندمانسبب کاهش 

(Tumwine et al., 2002.) کشت مخلوط  در مطالعه دیگر از

شدت برخی  ر از محل کاشت، میزان جو و حبوبات، صرف نظ

 .کاهش یافت های رایج در این محصوالتبیماری

 (Phytophthora infestansفرنگی ). بادزدگی گوجه2شکل                                                                                     

 

ی ک ش ز پ ه ا ی  گ
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عامل بیماری لکه قهوه ای جو   Pyrenophora teresخسارت ناشی از عوامل قارچی  ، در کشت مخلوط جو و نخود برای مثال 

در خصوص  (.Kinane & Lyngkjaer, 2002(، کاهش یافت )4)شکل  تخود یزدگ برق یماریب عامل Ascochyta pisi( و 3)شکل 

 (.5داری نداشت )شکلمعنی(، کشت مخلوط با حبوبات، در کاهش بیماری تاثیر Puccinia hordeiای جو )زنگ قهوه

 

 (Ascochyta pisiزدگی نخود )برق. 4شکل                    (Pyrenophora teresای جو ). لکه قهوه3شکل              

کشت جو، منجر به کاهش بیماری در کشت مخلوط شد -در تحقیق مشابه، کشت مخلوط جو با انواع حبوبات، در مقایسه با تک

(Hauggaard-Nielsen et al., 2008.)  در خرد اقلیم  اتتغییر توان به برخیمیکاهش بیماری از سازوکارهای اثر کشت مخلوط بر

(Microclimate)، ها و اثرات متقابل فعالیت میکروارگانیسم

همچنین تاثیرات  و آنها با بکدیگر و یا سایر عوامل محیطی

 گیاه میزبان مقاومت القاییمستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر 

انداز، است. تاثیر نهایی این عوامل بر بیماری، به سطح سایه

کشت مخلوط  انزنی گیاهساختار ریشه و ظرفیت پنجه

نشان داد  (. نتایج Fininsa & Yuen, 2002بستگی دارد )

کشت مخلوط، سبب افزایش و تثبیت عملکرد، کاهش 

بهبود استفاده از منابع های گیاهی و هرز و بیماریهایعلف

غذایی، در گیاه زراعی شده است. با این وجود، برای افزایش 

اثرات مثبت حاصل از کشت مخلوط، به درک بهتر 

 های اکولوژیکی مرتبط با تنوع گیاهی، نیاز استمکانیسم

(Walters, 2009). 

 (Puccinia hordeiای جو ). زنگ قهوه5 شکل                                                                                           

 منبع

Walters, D. (2009). Disease control in crops: biological and environmentally-friendly approaches. John Wiley 

& Sons. Cahpter 2, pages: 8-26. 
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Sesame disease management 

Sesame growth    

stage 

 
Disease 

Name 

 
      

Disease management strategies 

Cotyledon Seedling Vegetative 
growth Budding Flowering capsules 

formation 
 

Seedling Damping off 

Pythium spp., Phytophthora spp., 

Rhizoctonia sp., Fusarium sp. 
   Timely cultivation, healthy seed, proper 

drainage, rotation, seed treatment with 

suitable fungicides such as carboxin thiram 

or metalaxyl compounds. 

Cercospora Leaf Spot 
  

Cercospora sesami 
Tolerant varieties, use of fungicides in the 

flowering to capsule formation stages, 

rotation and stubble management. 

Alternaria Blight 

  
Alternaria sesami 

Healthy seed, Use of fungicides in the 

flowering to capsule formation stages, 

rotation and stubble management, timely 

harvesting. 

Powdery Mildew   
Oidium sesami Rotation and Stubble management, Use of 

Sulfur or Dinocap (Caratan) fungicides. 

Fusarium Wilt 
 

Fusarium oxysporum f.sp.sesame, F.solani 
Rotation, timely cultivation, tolerant 

varieties, Proper drainage, biological control 

with antagonistic bacteria and fungi. 

Root rot   
Phytophthora spp 

Proper drainage, Rotation, Resistant 

varieties, Seed treatment with suitable 

fungicides such as metalaxyl compounds. 

Charcoal Rot 
    

Macrophomina phaseolina 
Rotation, timely cultivation, tolerant 

varieties, proper planting density, Irrigation. 

Sclerotinia Rot 
   

Sclerotinia sclerotiorum Rotation, Tolerant varieties, Proper planting 

density, Use of fungicides before infection. 

Cyst Nematode  
Heterodera cajani  

Rotation, control of environmental stress, 

resistant varieties, low tillage. 

Bacterial Blight 
  

 
Xanthomonas campestris pv. sesame 

Healthy seed, low planting density, resistant 

varieties, rotation and stubble management. 

Bacterial Leaf spot   
Pseudomonas syringae pv. sesami 

Healthy seed, low planting density, resistant 

varieties, rotation and stubble management. 

Phyllody 
  Candidatus 

phytoplasma asteris 

Weeds control, control of insect vectors 

(hopper), healthy seeds, timely 

cultivation,removal of infected plants. 

mailto:alamdar@takato.ir
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