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 ایراناهمیت توجه به تولید بذر کلزا در 
Importance of considering the canola seed production in Iran 

کلزا  بذر  تن 600در حدود  1397در دوازده ماهه سال  ،بر اساس آمار گمرک

از  کشورهای فرانسه، اسپانیا، آلمان، صربستان و امارت متحده )مربوط به سایر 

میلیارد تومان وارد کشور شده  300کشورهای تولید کننده( به ارزش بیش از 

است. در صورتیکه میزان مصرف بذر کلزا در هکتار را شش کیلوگرم در نظر 

فرض   هزار هکتار 200دود بگیریم و سطح زیر کشت کلزا را در سال مذکور ح

ده نیاز نصف سطوح کشت کلزا در کشور نتامین کندر سال مذکور وارداتی  کلزا توان نتیجه گرفت به طور تقریبی بذرمینمائیم، 

 بوده است.

به واردات  آید در صورتیکهمیهای روغنی از جمله کلزا به نظر دانههای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه برنامهبا توجه به  

از  یمطمئنا به مقادیر بیشتر ،ایی این وزارتخانه عمل گرددتوسعههای برنامهطبق  هبذر کلزا بر اساس میزان سطح در نظر گرفته شد

جویی صرفهبا توجه به ضرورت  ،نیاز است و اگر قرار باشد این میزان کسری از محل واردات تامین گردد در کشور اتیردوابذور 

شنهاد یلذا پ ایی روبرو خواهد شد.عدیدهآید دولت محترم با مشکالت میبه نظر  ،های ارزی و سایر مشکالت اقتصادیهزینهدر 

گردد مدیران و مسئولین دلسوز کشور بیش از پیش به مقوله تولید بذر محصوالت مختلف از جمله تولید بذر کلزا در کشور می

های تولید بذر پروسهرغم اینکه علیلید کننده و خصوصی حمایت بیشتری نمایند. های تواهمیت دهند و در این موضوع از شرکت

های باالی تولید با مشکالت متعددی روبرو بوده، با این وجود به جز شرکت توسعه ریسکدر کشور عموما به دلیل زمانبر بودن و 

های روغنی در کشور(، تقریبا هیچ شرکت دیگری های روغنی )به عنوان اولین و تنها شرکت خصوصی تولید بذر دانه دانهکشت 

رغم مشکالت متعدد خود و عدم برخورداری از حمایتهای علیدر راستای تامین نیاز داخلی کشور گام ننهاده است و این شرکت نیز 

د داد و امید است های جاری در عرصه تولید بذر، همچنان به مسیر حرکت خود ادامه خواهرخدادشایسته از جانب مسئولین ناظر بر 

ای نزدیک شاهد آیندهبا تالشهای انجام شده و شرایط کنونی کشور در حوزه ضرورت خودکفایی به تامین نیازهای بذری، در 

 اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.

 انشااله

 یرآبادیم زمان یعل

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت آموزش و قاتیتحق ریمد
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 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکز آموزش کارشناس

 

 کنجد یروغن دانهگیاه  به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا
            New applied publications on sesame oilseed crop 

 

گشن و روز کوتاه با برگهایی پهن، خود pedaliaceaساله متعلق به خانواده ، گیاهی دانه روغنی یک ( .Sesamum indicum L)کنجد

ها به صورت کپسول دلیل. عادت رشدی این گیاه به صورت نامحدود بوده و به همین رودبه گل میروز  43-46است که معموال طی 

شود. کنجد به دلیل با کیفیتی است که برای پخت و پز و ساالد استفاده می و کنجد حاوی روغن خوراکیدانه رسند. یکنواخت نمی

 %46-64رنگ و بدون بو و بذرهای آن حاوی جد بیهای روغنی مشهور است. روغن کندرصد روغن باال و مطلوب، به پادشاه دانه

. در این مقاله به بررسی برخی از (Azam Khan et al, 2020)د باشنمواد معدنی می %5-7قند و  %14-16پروتئین،  %20-28روغن، 

و گیاهپزشکی پرداخته  نژادی، بیوتکنولوژیبهزراعی، های بهود عملکرد و کیفیت کنجد در زمینهمطالعات اخیر انجام شده جهت بهب

 شود.می

 افزایش محتوای روغن و عملکرد دانه کنجد با مدیریت مصرف نیتروژن

شوند. جهت ارزیابی تاثیر مدیریت اجزای عملکرد و کیفیت محصوالت دانه روغنی عمدتا با مدیریت مواد مغذی در مزرعه تنظیم می

 Azam Khan et)انجام شد  پیشاورزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد، آزمایشی در م

al, 2020)( وسه سطح  120و  40،80، طرح آزمایشی مورد استفاده، بلوک کامل تصادفی با سه سطح نیتروژن )کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی  %15خاک + %85محلول پاشی برگی،  %10خاک +  %90محلول پاشی برگی،  %5خاک + %95روش مصرف نیتروژن )

آب به عنوان شاهد روش مصرف  تیمار محلول پاشی با نیتروژن و یک حتیمار سطبدون مصرف نیتروژن برای  برگی( به همراه شاهد

منجر به حصول  kg ha 120-1کاربرد نیتروژن به مقدار نتایج این بررسی نشان داد، نیتروژن بود. اوره به عنوان منبع نیتروژن استفاده شد. 

دار کپسول در گیاه، دانه در کپسول و عملکرد دانه منجر به بیشترین مق kg N ha 80-1حداکثر عملکرد بیولوژیک گردید. کاربرد 

درصد محلول  پاشی برگی، بیشترین میزان دانه در کپسول، عملکرد دانه، محتوای  10خاک +  %90شد. همچنین با به کار بردن روش 

kg ha-به مقدار  تروژنین کاربردکه  مشخص کرداین تحقیق های همچنین یافته روغن و حداکثر عملکرد روغن به دست آمد.

بازدهی بهتری از لحاظ محتوای روغن، عملکرد روغن  ،یبرگ یپاش محلول درصد 10+  خاک %90 مصرف روش با 80 1

 و دانه کنجد دارد. 

 ارزیابی رابطه بین عملکرد دانه و درصد روغن با برخی از صفات مهم زراعی در کنجد

با برخی از صفات مهم زراعی و پیدا کردن اثرات مستقیم و غیر مستقیم  جهت مشخص کردن روابط یبن عملکرد دانه و درصد روغن

ژنوتیپ کنجد در یک طرح آگمنت  91ها روی عملکرد دانه و درصد روغن و نیز انتخاب بهترین ارقام از نظر صفات مختلف، آن

صفت کمی از  17. در این مطالعه )1398در موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج مورد ارزیابی قرار گرفت )مسعودی و همکاران،

زنی تا شروع رسیدگی، ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین، تا شروع گلدهی، تعداد روز از جوانهروز جمله تعداد روز تا جوانه زنی،

و  ت  ال ا ق یم م ل ع ی  اه د دا ی و  ر
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دانه یک دانه درکپسول، وزن  و بوتهدراصلی، تعداد کپسول  و های فرعیارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد کپسول در شاخه

قطر کپسول، درصد روغن، عملکرد بیولوژیک و دانه مورد ارزیابی قرار گرفت.  وکپسول، وزن صد دانه، وزن یک کپسول، طول 

، و اصلی های فرعیکه تعداد کپسول در گیاه، تعداد کپسول در شاخه نشان داد گیری شدهبین صفات اندازه ضرایب همبستگی ساده

تک بوته،  در . همچنین وزن صد دانه، عملکرد دانهدارند با عملکرد دانهرا باالترین همبستگی  ،گیاهعملکرد بیولوژیک و ارتفاع 

های یک کپسول باالترین همبستگی را با درصد روغن داشتند. تعداد کپسول در شاخه اصلی، تعداد کپسول در تک بوته و وزن دانه

 اثر نیشتریب کپسول طول و کیولوژیب عملکرد ،یها در شاخه فرعاد کپسولها در بوته، تعدکپسولتجزیه علیت نشان داد که تعداد 

کار روند. همچنین عملکرد دانه به بهبودهای انتخاب برای عنوان شاخصکه به شدو پیشنهاد  داشتندعملکرد دانه  یرا رو میمستق مثبت

مستقیم  ترتیب دارای باالترین اثرات مثبتهای یک کپسول، طول کپسول، عملکرد دانه و تعداد کپسول در شاخه اصلی بهوزن دانه

ها را درصد از تغییرات داده 82/77مجموعاً ،مؤلفه شش های اصلی نشان داد کهروی درصد روغن دانه بودند. نتایج تجزیه به مؤلفه

 , 101/87Dulce یهاپیژنوت وداری مشاهده گردید های مورد بررسی تنوع معنینیز بین ژنوتیپاز لحاظ عملکرد  .توجیه کردند

c-2-Black c ، Lao hong zhi ma  وBukbak های مورد بررسی در بای پالت حاصل ر بین ژنوتیپد دانه عملکرد نیباالتر یدارا

گیری کرد که در اصالح برای هر مؤلفه باید به صفات مرتبط با آن مؤلفه توان نتیجهمی ،با توجه به نتایج مؤلفه اول و دوم بودند.از 

کنند، وزن یک بوته، وزن یک کپسول و صفات هایی که تعداد کپسول در یک بوته را کنترل میتوجه شود به این دلیل که ژن یا ژن

 .کنندمؤلفه را نیز به احتمال خیلی زیاد کنترل می دار در ایندیگر معنی

 رقم ایرانی کنجد CYP81Q1سازی، تعیین توالی و بررسی بیوانفورماتیک ژن همسانه

شهرت باالی کنجد به دلیل مقاومت باالی آن در برابر اکسید شدن است. مقاومت اکسیداتیو باالی کنجد و خواص منصر به فرد 

باشد. سزامین وجود ترکیبات غیر صابونی سزامول ،سزامولین و سزامین می دلیلبه  عمدتاشیمیایی، بیولوژیک و فیزیولوژیک آن 

است. به دنبال افزایش  CYPیا  P450گنان دانه کنجد بوده و تولیدآن تحت تاثیر آنزیم سیتوکروم ترین و بیشترین فورفوران لیاصلی

 ناهمکارنیری و  .یابد، محتوای سزامین در مراحل مختلف توسعه دانه کنجد افزایش می(CYP81Q1)یم بیان ژن رمزکننده این آنز

در رقم کرج کنجد، با توجه به تاثیر افزایش  CYP81Q1(، با هدف همسانه سازی، تعیین توالی و بررسی بیوانفورماتیک ژن 2018)

و ژن هدف به وسیله  های گیاه کنجد رقم کرج استخراجکل از برگ و ساقه DNAبیان این ژن در باال رفتن تولید سزامین در کنجد، 

PCR ژن در ناقل دوتایی سازی تکثیر شد. همسانهpBI 121 یابی های هضم آنزیمی، توالیسازی با روشانجام شد و درستی همسانه

 23تفاوت در  ،مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه توالی یابی این ژن ،، تایید شده وخصوصیات بیوانفورماتیک ژنPCRنوکلئوتیدی و 

)شماره دسترسی  NCBI( را با توالی گزارش شده در بانک ژن KP771974.1نوکلئوتید این ژن در رقم کنجد کرج )شماره دسترسی 

AB194714.1  نشان داد که منجر به ثبت توالی ژن )CYP81Q1  در رقم کنجد ایرانی کرج در این پایگاه شد. این ژن پروتئینی با

 بود. NCBIایگاه اطالعات کند. پروتئین مورد نظر بسیار شبیه به پروتئین ثبت شده در پاسیدآمینه را رمز می 506طول 
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 ختلف خاکمهای بررسی شیوع بیماری پوسیدگی زغالی در ارقام کنجد و بافت

 بیماریمرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و بوته میری ناشی از این  .پوسیدگی زغالی از بیماریهای مهم کنجد در ایران می باشد 

آلودگی در  .باشدمیMacrophominia phaseolina  عامل بیماری قارچی به نام .تواند باعث کاهش قابل توجه عملکرد شودمی

در صورتی که گیاه بالغ آلوده شود، پائین ساقه گیاه به (. 2)شکل  شودباعث پوسیدگی طوقه و مرگ گیاهچه می ایمرحله گیاهچه

ساقه ادامه یافته و درحالی که ساقه خشک  الیرشد قارچ به طرف با، در شرایط مساعد(. 3ل شک) آیدرنگ خاکستری تا سیاه در می

های . کپسول(Ngamba et al, 2020)ند شوهای قارچ به صورت نقاط ریز سیاه رنگ روی ساقه تشکیل میشود، ریز سختینهمی

( طی آزمایشی تنوع موجود در ارقام 2018کاربیساپا و همکاران )شوند. های چروکیده نمایان میباز شده و دانه ،آلوده قبل از موعد

کنجد و همچنین تاثیر نوع بافت خاک را بر گسترش پوسیدگی زغالی مورد بررسی قرار دادند، نتایج این تحقیق نشان داد که از 

های لومی مچنین شیوع بیماری در خاکداری وجود داشته و هلحاظ مقاومت به این بیماری در بین ارقام مورد بررسی تنوع معنی

. شد مشاهده یرس یهاخاک در یماریب وعیش زانیم نیکمترشنی باالترین مقدار را داشته و پس از آن خاک لوم رسی قرار دارد. 

 Macrophominiaوجود رطوبت مناسب در خاک مانع از شیوع قارچ عامل بیماری گردید. از آنجا که  و همچنین آبیاری

phaseolina زنی بذر، رقابتی بین گیاه طی جوانه و فعالیت آن بستگی به اکسیژن در دسترس خاک دارد و زاد استیک قارچ خاک

داری هوای کافی در ای با دارا بودن خلل و فرج بیشتر، توانایی باالتری در نگههای ماسهشود. خاکها ایجاد میو میکروارگانیسم

ای ماسه -های لومیتواند یکی از علل شیوع بیشتر پوسیدگی زغالی در خاکی رسی دارند. این مساله میهابافت خود نسبت به خاک

 رسی باشد. -در مقایسه با لومی
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  یمعتمد صالح
motamedi@takato.ir   

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

 آفتابگردان برداشت  و داشت کاشت،
Helianthus annuus L. 

 ایزار ،(سرد معتدل) 3497 یرسکیآرماو :کشت مناسب مناطق و ارقام

 و گرم) آذرگل مستر، ،(شمال گرم معتدل) پروگرس ،(شمال گرم معتدل)

 و گرم سرد، و معتدل) فرخ ،(معتدل سرد) شفق استار، آل ،(معتدل  مرطوب

 در دوم کشت و مرطوب و گرم و سرد مناطق در اول کشت) برزگر ،(خشک

 ،(مرطوب و گرم خشک، و گرم سرد، و معتدل) قاسم ،(معتدل مناطق در

 یبرا مناسب ارقام ریسا زین( سرد معتدل و سرد) سیگلد ،(سرد) دیگلش

 .هستند کاشت

 یسانت 3-6 :کاشت فواصل و بذر شخصاتم

 یسانت 5-7 تا سبک یهاخاک در) کاشت عمق متر

 به توانیم که است آفتابگردان در مناسب( متر

. کرد کشت کیپنومات و یمعمول یبذرکارها لهیوس

 50-60 دوم کشت در و 75 کشت خطوط فاصله

 در 20-30 فیرد یرو بوته فاصله و متر یسانت

 .باشدیم مید کشت در 30-40 و یآب کشت

 یزمان کاشت خیتار نیبهتر :کاشت خیتار

 یسانت درجه 8-10 به هوا حرارت درجه که است

 صورت ریتاخ با دینبا وکشت باشد دهیرس گراد

 سرد یهوا با مصادف برداشت زمان که ردیگ

 دستگاه با یفیرد کشت در بذر زانیم. باشد منطقه

 15-20 دستپاش کاشت در و لوگرمیک 5 -15

 .است هکتار در لوگرمیک

 ق،یعم شخم ،یقبل محصول یایبقا یآورجمع :نیزم یساز آماده

 و واتوریتور ،بر هم  عمود سکید دو امکان صورت در و نیسنگ سکید

 از( کنواختی یاریآب و بذر کاشت عمق یکنواختی جهت) یکش ماله

 .است آفتابگردان نیزم یساز آماده مراحل نیمهمتر جمله

 آماده مرحله

  کاشت و یساز

 عسل زنبور وجود عدم لیدل به حیتلق عدم :آفتابگردان در یپوک علل

 آب کمبود ،(دارد یینها عملکرد بر یمیمستق اثر زنبورها توسط یافشان گرده)

 هیته عدم دادن، گل موقع در خاک رطوبت تیظرف کاهش ن،یزم رطوبت و

 هایماریب و آفات کنترل عدم و باال تراکم هرز، یعلفها کنترل و نیزم مناسب

 مزارع در

 بر عالوه چون باشدیم متیاه حائز بوته یپا یدهخاک و واتوریکولت زدن :یکودده و یده خاک

-120 خاک شیآزما اساس بر. شودیم هابوته یپا یدهخاک و یشکن سله سبب هرز یهاعلف کنترل

 دیاکس لوگرمیک 60-120 ،(واتوریکولت با یبرگ 6-8  و کاشت از قبل مرحله دو در) ازت لوگرمیک 60

 مناسب یاهیگآفتابگردان، . است ازین میپتاس دیاکس 50-100 حدود به یدیاس و یشن یهاخاک در و فسفر

 و جو گندم،) غالت و( نخود و ایسو ا،یلوب ونجه،ی شبدر،) بقوالت خانواده اهانیگ با یزراع تناوب برای

 هستند،عملکرد افشان شهیر یدارا که یبعد یهاکشت ،متفاوت یاشهیر ستمیس علت به. است( چاودار

 .باشندیم دارا را یبهتر

 است، تیاهم حائز کامال یینها عملکرد در یکاف رطوبت نیتام :رطوبت

 کم به زمان نیحساستر یگلده از بعد هفته سه تا یگلده از قبل هفته سه

 بار 6-7. باشد زا خسارت کامال تواندیم آب کمبود که باشد یم یآب

 .دارد ازین یاریآب

  داشت مرحله

 دهیرس کامال آفتابگردان یهاطبق دیبا مناسب روغن آوردن دست به جهت

 دانه در خشک ماده مقدار ،هاطبق دنیرس آخر هفته دو طول در چون باشند

 و زهیمکان روش دو به برداشت. ابدی شیافزا درصد 100 تا 50 است ممکن

 هد کرن اضافه و نیکمبا با پاکوتاه ارقام برداشت. شودیم انجام یدست

 هابرگ زشیر و برداشت در سهولت جهت. شودیم انجام برداشت مخصوص

 .کرد استفاده گراماکسون کشعلف از توانیم

 به و شده شروع طبق خارج از معموال یدگیرس

 برداشت در ریتاخ. کند یم دایپ ادامه مرکز سمت

 پرندگان توسط خسارت و زشیر سبب محصول

 دینبا بذر کردن انبار جهت مناسب رطوبت. شودیم

 .باشد شتریب درصد 8-9 از

 40-50 حدود در دانه رطوبت برداشت، زمان در

 رساندن و دانه کردن خشک نیبنابرا است درصد

 نیا ریغ در است الزم درصد 8-9 به رطوبت

 .شودیم یدگیپوس دچار صورت

 یزمان. دارد اجیاحت زمان ماه 5 تا 3 به بودن ررسید ای و زودرس به بسته

 به لیما و دهد رنگ رییتغ زرد به سبز از هاطبق پشت که شود یم انجام

 باشند شده خشک هاطبق یکاف حد به آنکه از قبل دیبا و شوند یاقهوه

 .ردیگ صورت

 برداشت مرحله
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 سارا کبیرنتاج
s.nataj@takato.ir 

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

 

 مدرنهای روغنی به کمک بیوتکنولوژی بهبودهای حاصل در دانه
 قسمت اول(-)گیاه کلزا

)1(canola seed, part  Oilseed crops improvement with the help of modern biotechnology  

 

 :مقدمه

سومین محصول مهم روغنی جهان بوده و در بین آن دسته از محصوالت زراعی که هدف اصالح  (.Brassica napus L)گیاه کلزا 

. کلزا استترین محصول اصالح شده بیوتکنولوژیکی ظیری دارد بطوریکه یکی از اولین و پرشتابناند، تاریخچه بیژنتیکی بوده

قبل از  سال 2000شد. این گیاه اولین بار روشنایی استفاده می های باستانی در آسیا و مدیترانه کشت و از روغن آن برایتوسط تمدن

کننده در . ارقام اولیه این گیاه کانادایی بوده و به عنوان روانگردیددر اروپا کشت  13قرن  درمیالد مسیح در کشور هند کشف و 

دوم، در کشورهای غربی جهت مقاصد خوراکی گرفتند. کلزا تا پایان جنگ جهانی های نیروی دریایی مورد استفاده قرار میکشتی

گرفت ولیکن در آن زمان، کمبود چربی و روغن، منجر به بررسی چندین گونه از جمله گل آفتابگردان، مورد بهره برداری قرار نمی

توسط  کانادا ی این بررسی، گیاه کلزا در مناطق وسیعی از غربگلرنگ، سویا و کلزا به عنوان منبع روغن خوراکی شد. در نتیجه

 & Beszterda) گردیدسازگار شد. این سلسله رویکردها نهایتاً منجر به پیشرفت محصول کلزا دانه روغنی و اصالح آن  محققین

)2019Kałucka -Nogala. ( را به عنوان هر گونه کاربرد تکنولوژیکی از  "بیوتکنولوژی"(، 1CBDکنوانسیون تنوع زیستی 

-زنده یا مشتقات آن جهت ساخت و اصالح محصوالت یا فرایندها برای منظور خاص، تعریف کرده های زیستی، موجوداتسیستم

است. در حقیقت، بیوتکنولوژی شامل چندین ابزار و تکنیک تولید مواد غذایی و کشاورزی است. با این حال، هنگامی که از 

سازی گیاهان و حیوانات استفاده ژنوم و یا کلونشناسی مولکولی اعم از انتقال ژن خاص به و زیست DNAهای جدید تکنیک

های نوترکیب جهت تولید میکروارگانیسم DNAشود. بیوتکنولوژی مدرن استفاده از فناوری شود، بیوتکنولوژی مدرن نامیده میمی

 Villanueva-Mejia & Alvarez)سازگارتر کند ،کند تا آنها را برای چندین کاربرداصالح شده، گیاهان و حیوانات را فراهم می

2017) . 

 

 (Duensing et al, 2018)طیف گسترده ای از فرآیندهای طبیعی و مصنوعی در راستای تغییر ژنوم گیاه 

                                                                 

1 Convention on Biological Diversity 
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های ت، به کمک روشوالهای مطلوب روغن و پروتئین دانه کلزا مانند کاهش اروسیک اسید و گلوکوزینبا وجود اینکه ویژگی

تر ایجاد شدند، ولیکن اصالح کالسیک بسیار زمانبرتر، غیرهدفمندتر و غیرقابل پیشگویی 1980الی  1970های در طی سال کالسیک 

است. مهندسی ژنتیک گیاه کلزا به دلیل منابع اطالعاتی ارزشمندی که در سالهای اخیر از  از مهندسی ژنتیک مدرن و هدایت شده

ها ESTتوان به کلکسیون ها می، از این پایگاهاست، بسیار پیشرفت کردهاست خانواده براسیکا ایجاد شده

)www.brassicagenomics.ca/ests(اند یابی شدههایی که از نظر ژنتیکی نقشه،  جمعیت)www.brassica.ca( های ژنومی و توالی

ویژگی منحصر به فردی نسبت به سایر گیاهان دارد، این گیاه تطابق  B. napusاشاره کرد. عالوه بر این،  )www.jic.ac.uk(کلزا 

ه است، دارد. آرابیدوپسیس گیاهی مدل است که توالی آن به طور کامل شناسایی شد Arabidopsis thalianaژنتیکی باالیی با گیاه 

ی این اطالعات به همراه کاربرد آسان روش تعداد زیادی موتانت و همچنین اطالعات بسیار وسیعی از آن موجود است. مجموعه

کنون صفات های بسیاری در مهندسی متابولیک این گیاه حاصل شود. تاموجب گردیده پیشرفت ،اگروباکتریوم در انتقال ژن به کلزا

 شود:اندکه در این بخش به برخی از آنها اشاره میولوژی مدرن در کلزا اصالح شدهی بیوتکنبواسطهمتعددی 

 کیفیت روغن دانه -1

(، اسید 16:0روغن کلزا )پس از حذف موفقیت آمیز اسید اروسیک(، به طور عمده شامل پنج اسید چرب، یعنی اسید پالمیتیک )

های شد. در طی دو دهه گذشته، تالشبا( می18:3( و لینولنیک اسید )18:2)(، اسید لینولئیک 18:1(، اسید اولئیک )18:0استئاریک )

تواند موجب ها و نتیجتاً روغن، میاست، زیرا سطح باالتر اسید اولئیک در دانهزیادی برای افزایش محتوای اسید اولئیک انجام شده

، عالوه بر این اسید اولئیک دارای اثرات مثبتی چون تر کندافزایش پایداری اکسیداسیونی شده و مدت زمان ماندگاری را طوالنی

ترین کاربردهای جهش در کاهش کلسترول، سرکوب تشکیل تومور و جلوگیری از بیماریهای عفونی شریانی است. تاکنون، موفق

اشباع سازی کند که منجر به غیررا کاتالیز می  Desaturaseچرب حاصل شده است، این ژن آنزیم اصلی اسید  2FADاصالح ژن 

و  Okuzaki. اخیراً، (Huang et al, 2020)نسخه از این ژن بر روی ژنوم خود دارد  4 ،شود. گیاه کلزا تتراپلوئیداسید اولئیک می

به دست  CRISPR/Cas9به کمک تکنیک و با ویرایش ژنوم را  BnaFAD2.A5دو گیاه جهش یافته در ژن  (2018) همکاران

داری در میزان اسید اولئیک نسبت به آن در معنیجفت باز در ژن مذکور، منجر به افزایش  4آوردند که در آن یک گیاه با حذف 

با هدف ایجاد جهش در هر چهار ژن، منجر به تولید  CRISPR/Cas9ی دیگری ویرایش ژنوم با تکنیک نوع وحشی شد. در مطالعه

 افزایش چشمگیری در میزان اسید اولئیک خود نشان دادند از این تحقیق، گاه شد. گیاهان حاصلگیاهانی با جهش در دو جای

Huang et al, 2020)). های گیاه کلزا مدتهاست که به عنوان بستری جهت تولید اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره عالوه بر این دانه

شوند، ( که معموالً در روغن ماهی یافت میDHA) دکوزاهگزانوئیک اسید( و EPA( مانند ایکوزاپنتائنوئیک اسید )C20≤بلند )

است محققین گیاه کلزای تراریخت با خاصیت تولید اسید چرب  ایی که اخیراً به چاپ رسیدهگیرند. در مطالعهمورد بررسی قرار می

تراریخته میکروجلبک/مخمر متشکل از هفت مرحله  اند. این گیاه با انتقال یک مسیرامگا تری به میزان موجود در ماهی، معرفی کرده

 DHAو  (DPA)، اسید دوکوزا پنتانوئیک EPAآنزیمی متوالی که اسید اولئیک موجود در گیاه را به اسید لینولنیک و متعاقباً به 

http://www.brassicagenomics.ca/ests
http://www.brassica.ca/
http://www.jic.ac.uk/
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کند و یکی می را که تاکنون گزارش شده است، توصیف دانه DHAکند، حاصل شد. این مطالعه همچنین باالترین سطح تبدیل می

 .(Petrie et al, 2020)های یک محصول اصالح شده ژنتیکی در جهت سالمتی مصرف کننده است از اولین نمونه

 کمیت روغن دانه -2

دو برابر خواهد شد، از اینرو افزایش میزان روغن دانه  2030روغن گیاهی تا سال  به های به عمل آمده، نیاز جهانیبینیبر اساس پیش

های روغنی از جمله کلزا است. اسیدهای چرب که جهت بیوسنتز چربی مورد نیاز هستند، از یکی از بزرگترین اهداف اصالحی دانه

آیند، عالوه بر این، این صفت م کربن فتوسنتزی به دست میمنابع متعددی از جمله تجزیه بیولوژیکی نشاسته، گلیکولیز و تثبیت مستقی

شود. از آنجا که استفاده از کربن در گیاهان نه تنها یک از جمله صفات کمی است که توسط چندین ژن کوچک اثر کنترل می

شوند ممکن میاری هایی که بصورت جداگانه دستککاتابولیسم هماهنگ است، بلکه یک سری مقررات فیزیولوژیکی نیز دارد، ژن

کننده یک آنزیم در مسیر کمتر مؤثر واقع شوند، بنابراین بیش بیان تنها یک ژن که کد TAGاست برای تحقق تغییر در کل بیوسنتز 

های اخیر فعالیت تواند بر افزایش میزان چربی دانه تاثیر چشمگیری داشته باشد. در سالاست، نمی TAGبیوسنتز اسیدهای چرب و یا 

شوند مورد توجه در مسیر سنتز اسیدهای چرب کنترل می  (Transcription Factors)هایی که توسط فاکتورهای رونویسییمآنز

شود ایی کنترل میی تنظیمی بسیار پیچیدهی شبکهواسطهه قرار گرفته است. در بسیاری از گیاهان عالی تجمع روغن دانه ب ایویژه

(. برای مثال در بررسی بیش بیان فاکتور Zafar et al, 2019رونویسی بیشترین تاثیر را بر میزان روغن دارند )که در میان آنها تنظیمات 

شود درحالیکه کاهش افزایش روغن دانه می %7-16، نتایج نشان داد بیان زیاد این ژن باعث افزیش B. napusدر  BnLEC1تنظیمی 

دهد مطالعات نشان میبرخی . همچنین (Elahi et al, 2016)دهد کاهش می ٪ 9-12 بیان این فاکتور، عملکرد روغن دانه را حدود

 WRI1تواند یک استراتژی در تنظیم بیوسنتز اسید چرب باشد. ، میWRINKLED1از فاکتور رونویسی  WRI1دستکاری تک ژن 

کند. تحقیقات نشان داده است که یفا میهای پایین دست بیوسنتز اسید چرب، نقش اساسی در رشد جنین ابا تنظیم کردن بیان ژن

WRI1  به طور مستقیم به پروموترهای تعدادی از ژنهای دخیل در بیوسنتز اسیدهای چرب، از جمله زیرواحد پروتئینی حامل بیوتین

در  WRI1شود. بیش بیان متصل می FAD2، پیروات دهیدروژناز و ACCase ،ACP ،enoyl-ACP reductaseکربوکسیل آنزیم 

. در تحقیقی دیگر  (Li et al, 2015; Wu et al, 2014)کلزا منجر به افزایش مقدار قابل توجه روغن موجود در دانه شده است

(، نقش مهمی در تجمع AP2/EREBP)متعلق به خانواده فاکتور رونویسی  Wax Inducer1/Shine1 (WIN1)مشخص شده است 

منجر به تاثیر دوگانه تجمع موم و رشد گیاه  BnWIN1دهد بیش بیان مطالعات نشان میهمچنین کند. موم و چربی در کلزا ایفا می

یک فعال  BnWIN1که این موضوع نشان دهنده اینست که  شودبدون تاثیر جانبی منفی در سنتز چربی در شرایط تنش شوری می

 (.Liu et al, 2019های خارج سلولی و داخل سلولی است )کننده رونویسی برای تنظیم بیوسنتز چربی

 کیفیت پروتئین دانه -3

شود. محتوی پروتئین دانه عموما همبستگی منفی با محتوی روغن دارد و در نتیجه بهبود روغن دانه منجر به کاهش پروتئین آن می

کروسیفرین و ناپین های دانه کلزا هستند. ترین پروتئینو اولئوسین اصلی (2S albumins)، ناپین (12S globulins)کروسیفرین 

های های آروماتیک )اسیدآمینهها میزان باالتری از گوگرد و ریشهدهند. ناپیناز پروتئین دانه کلزا را تشکیل می %70مجموعاً حدود 
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از  2Sهای زیادی جهت مهندسی ژنتیک آلبومین ضروری( را دارند و بنابراین هدف مهمتری در بهبود پروتئین کلزا هستند. تالش

سنس کروسیفرین صورت گرفته است. در تمامی موارد گیاهان در گیاه کلزا و یا بیان آنتی Brazil nutاز گیاه  2Sیق بیان ژن طر

هایشان داشتند که منجر به افزایش محتوی سیستئین، متیونین و لیزین شد. عالوه بر آن افزایش تراریخت حاصل، ناپین باالتری در دانه

. (Nesi et al, 2008)باشد  12S/2Sی ارتباط و کنترل تنگاتنگ دهندهتواند نشان کروسیفرین شد که میناپین سبب کاهش محتوی 

عالوه بر این، تجاری سازی گیاه کلزا به عنوان منبع پروتئین، از لحاظ داشتن توازن اسیدهای آمینه و محتوی پروتئینی نیز، توجه 

منبع اصلی فسفر در گیاهان است ولیکن به دلیل اثرات منفی آن بر جذب مواد ( PAکند. اسید فیتیک )زیادی را به خود جلب می

هضم نشده باعث اتروفیکاسیون )غنی شدن آب از مواد  PAشود. میمعدنی ضروری، برای انسان به عنوان ماده غیر مغذی محسوب 

کلزا دانه روغنی و توسط مسیرهای  دانهد در درص 5-2حدود  PAکند. را تهدید می انشود که به طور بالقوه زندگی آبزیغذایی( می

زایی و در پی آن خاموش جهشانجام شده،  2020ایی که در سال مطالعهشود. در ای که شامل چندین آنزیم هستند سنتز میپیچیده

شد. این  PA، منجر به ایجاد رقم کلزا بهاره با افزایش میزان فسفر و کاهش CRISPR/Cas9به کمک  BnITPKکردن سه پارالوگ 

توانند با افزایش کیفیت پروتئین، بدون ایجاد تأثیر منفی بر محتوای روغن، نقطه عطف مهمی در اصالح کلزا باشند میها جهش

(Sashidhar et al, 2020). 
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 یروغن یهابذر، شرکت توسعه کشت دانه یدو تول یکاربرد یقاتمرکز تحق یقاتتحق کارشناس

 یزراع یهاروش از استفاده با یاهیگ یهایماریب تیریمد

Managing crop diseases through cultural practices 

 اصالح ازت خاک

 & Baileyهای علمی متعددی در خصوص اثربخشی اصالح ازت خاک، در کنترل انواع بیمارگرهای گیاهی وجود دارد )گزارش

Lazarovits, 2003 زمینی، به کاهش چشمگیر پژمردگی ورتیسیلیومی، جرب سیب(. برای مثال، کاربرد کنجاله سویا در مزارع

 ,Conn & Lazarovitsزمینی و جمعیت نماتدهای پارازیت گیاهی در خاک مزارع مورد آزمایش، منجر شد )سیب

1999;Lazarovits et al., 1999.) ی بسیاری شود که این ماده براافزودن کنجاله سویا به خاک، منجر به انتشار آمونیاک در خاک می

(. مقدار کم کربن آلی در Bailey & Lazarovits, 2003های بقای بیمارگرهای گیاهی، سمی است )ها از جمله انداماز ارگانیسم

کند خاک، برای تجمع آمونیاک بسیار مهم است در حالی که مقادیر باالی مواد آلی خاک، از تجمع آمونیاک جلوگیری می

(Tenuta & Lazarovits, 1999). 

 آبیاری

تواند به های گیاهی دارد اگر چه میتامین آب کافی برای تولید محصوالت زراعی حیاتی است و نقش مهمی در مدیریت بیماری

تواند به انتشار عامل بیماری کمک کند و در شرایط خشکی، مانع از گسترش بیماری نیز کمک نماید. برای مثال، آب آبیاری می

آبیاری بارانی  شود.بیمارگر شود و در نتیجه بطور موثر، موجب افزایش مایه تلقیح بیمارگر در خاک می های تکثیرخشک شدن اندام

قارچی و در نتیجه  هاگهایزنی و نفوذ شود که این امر به ایجاد شرایط مطلوب برای جوانهها میموجب افزایش رطوبت سطح برگ

و در نتیجه گسترش بیمارگر  هاگهان، آبیاری بارانی موجب افزایش پاشیده شدن ایجاد عفونت در گیاه میزبان منجر خواهد شد. همچنی

توان از آبیاری برای کاهش سطح مایه تلقیح بیمارگر استفاده کرد. بدین ترتیب، جمعیت عوامل با این حال، می .گردید خواهد

بطور  مرطوب کردن و خشک کردن خاک، افزایش یابد.های متناوب تواند با دورههای بقای قارچی میکننده انداممیکروبی تخریب

با استفاده از اگرچه  ،در توسعه بیماری داردرساند، کمترین احتمال را ای که آب را مستقیم به ناحیه ریشه گیاه میکلی، آبیاری قطره

  گسترش بیمارگر جلوگیری نمود. توان مایه تلقیح عامل بیماری را کاهش داد و از این طریق ازتیمارهای مناسب در آب آبیاری می

 منبع

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

Wiley & Sons. 
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 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز تحقیقات کارشناس

 

Herbicides used and their application 
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Post-emergence 
 

Integrated weeds management 
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-Use of healthy and certified seed  
with no weeds seed 
-Timely cultivation 

-Proper sowing depth 
-Proper sowing density 
-Rotation and weed control 
-Wet planting (irrigation of the 

ground before cultivation and 

control of weeds.) 
-Use of cultivator in row cropping. 
-Timely use of herbicides (post-

emergence herbicides are better to 

be used at 2-6 leaves stage of the 

weeds). 

-In order to prevent resistance to 

herbicides, it is better to change the 

type of herbicides used at different 

times. 

*-For better effect of Stomp, it is 

necessary to provide sufficient 

moisture on the soil surface for 

some time after spraying with this 

herbicide. 
**- Pursuit can be used alone or 

mixed with other herbicides as 

post-emergence application. It 

should not be used more than once 

a year. 
 

B
ro

a
d

 l
ea

f
 

Velvetleaf (Abutilon theophrasti)            

Pigweed (Amaranthus retroflexus)            

Goosefoots (Chenopodium album)            

Black nightshade (Solanum nigrum)            

Wild gooseberry (Physalis angulate)            

Cocklebur (Xanthium strumarium)            

Wild melon (Cucumis melo var. agrestis)            

Jimson weed(Datura stramonium)            

Bindweed (Convolvulus arvensis)            

sedge Nutsedges (Cyperus spp)            

N
a

r
ro

w
 l

ea
f

 

 

Johnsongrass (Sorghum halepense)            

Barnyard grass (Echinochloa crus_galli)            

Greenfoxtail (Setaria viridis)            

Bermudagrass (Cynodon dactylon)            
Effective                                      partially effective                                        ineffective                                            Unknown 

 

Peanut pest management 
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