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 های روغنیاجرایی در حوزه دانه بخش هم افزایی دانشگاه و

لف کاردانی تا دکتری های تحصیلی و مقاطع مختتعداد دانشجویان در رشته، 97آمار کشور در سال  سامانه هایبر اساس آخرین داده 

ارشناسی ارشد، کدرصد این افراد در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی،  80میلیون نفر اعالم شده است که حدود  3.5در حدود 

 کنند.یا فوق دکتری تحصیل می یدکتر

کنند حصیل میتهزار نفر( در حوزه کشاورزی و دامپزشکی  140)حدود  رصدد 4حدود  98در سال  از مجموع کل دانشجویان کشور

رشته(  26های کشاورزی ) حدود درصد کاهش داشته است. بر اساس توزیع رشته 45ن بیش از آسال قبل از  5که این میزان نسبت به 

ر یکی از دهزار نفر(  50  )حدوددرصد دانشجویان کشوردر حوزه کشاورزی  35در مقاطع کاردانی تا دکتری، حداقل حدود 

 نمایند. بیوتکنولوژی تحصیل می و های زراعت و اصالح نباتات، گیاهپزشکی، علوم خاک و آبرشته

یون تن( مربوط میل 13درصد )حدود  6حدود در کشور،  1397میلیون تن محصول کشاورزی تولید شده منتهی به سال  81از حدود 

های روغنی شامل انههزار تن( مربوط به زراعت د 600درصد ) 5میلیون تن حدود  13است و از این به تولید محصوالت صنعتی بوده 

ید کشور در بخش درصد از تول 0.7کلزا، سویا، کنجد، گلرنگ، آفتابگردان و سایر محصوالت روغنی بوده است. در مجموع حدود 

 های روغنی بوده است.تولیدات زراعی مربوط به دانه

سهم تولید  درصد 0.7های زراعی کشور از یکسو، حدود پنجاه هزار دانشجو یا فارغ التحصیل کشاورزی در حوزهحضور حدود 

های روغنی، اهمیت درصدی به واردات دانه 85تا  80در کنار وابستگی بیش از  ،های روغنی در بخش زراعی از سوی دیگردانه

 کند. جرا را دو چندان میضرورت و هم افزایی حوزه تحقیقات دانشگاهی و بخش ا

های زراعت و زهنفر( به همراه اساتید خود در یکی از حو 500در صورتیکه فقط یک درصد از دانشجویان حوزه کشاورزی کشور )

صنعت و اجرا در  نفر( و به همین تعداد از فعاالن بخش حوزه 500اصالح نباتات، بیوتکنولوژی، گیاهپزشکی، علوم خاک و آب )

شهرستانها  خصوصی به همراه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در مراکز تحقیقات دولتی و خدمات کشاورزی  مستقر دربخش 

ازهای داخلی کشور و های موثر در راستای تامین نیتوان شبکه منسجمی از توسعه فعالیتمی ،و روستاها با یکدیگر همکاری نمایند

 برنامه ریزی نمود. را های روغنیه دانههای موجود در حوزبرطرف نمودن محدودیت

آید احیا ظر مینو لذا به  اما در حال حاضر متاسفانه چنین شبکه منسجم تحقیقاتی، عملیاتی و متمرکزی در کشور وجود ندارد

تواند  نقش عرصه ب هایی جدید و بهره گیری از تجربیات قبلی و حضور تمامی فعاالن اینصنعت و بازار با شیوه های دانش،کانون

دفتر هماهنگی دانش، صنعت  ،گرددمهمی در دستیابی به اهداف متصوره برای تامین نیازهای داخلی کشور داشته باشد. لذا پیشنهاد می

هره گیری از تمامی بو بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این مهم توجه داشته و با برنامه ریزی صحیح و مستمر و 

های روغنی دانهه اخلی کشور بتواند نقش مهمی در پیشران حرکتی کشور در تامین حداکثری نیاز داخلی کشور در حوزهای دظرفیت

 .  داشته باشد

 یرآبادیم زمان یعل

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت آموزش و قاتیتحق ریمد
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 میترا رمضانی

 ramezani@takato.ir 
 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکز و ارتباطات آموزش کارشناس

 

 تانک یروغن دانهگیاه  به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا
            New applied publications on flax oilseed crop 

، گیاهی است که از روغن و فیبر آن در صنایع مختلف از جمله غذایی، دارویی و پزشکی (Linum usitatissimum)کتان روغنی 

که  باشندها میشامل لینولئیک اسید و لیگنان ،های کتان روغنی محتوی ترکیبات و اجزای فعال بیولوژیکیگردد. دانهاستفاده می

برخی  گردند. دراین مقاله به بررسی مختصر نتایجهای سرطانی میتشکیل کلونیسبب کاهش سرعت  ای باال،یهعالوه بر ارزش تغذ

 شود.پرداخته می گیاه زراعیدر رابطه با افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی و کیفی این  انجام شده مطالعاتآخرین از 

 بر رشد، عملکرد و کیفیت کتان ،تاثیر تاریخ کشت و فاصله کشت

موثر و بدون هزینه است که تاثیر باالیی در حاصلخیزی محصوالت دارد.  زراعیزمان کشت مناسب، یکی از مهمترین فاکتورهای 

. (SM 2012)روغن در کتان دارد های رشدی، عملکرد و اجزای آن و همچنین بر عملکردداری بر ویژگیتاریخ کشت، تاثیر معنی

دوره همچنین طول  مثل دما، میزان بارش و  شود،محیطی که گیاه در طول دوره رشد با آن مواجه میتاریخ کشت، شرایط مختلف 

زمان مناسب ظهور گیاهچه و توسعه ، زمان مناسب کاشت، از لحاظ ایجاد اطمینان نسبت به جوانه زنی خوبکند. رشد را تعیین می

مهمی در تولید  شنقباشد که میفاصله کشت  ،عامل موثر دیگر در عملکرد محصولمناسب سیستم ریشه، بسیار اهمیت دارد. 

 شرایط اقلیمی متفاوت در ،رقم نوع هر محصول ودر به رشد مورد انتظار  با توجهکند. فاصله کشت محصول در واحد سطح ایفا می

ای طی فصل شود. یک آزمایش مزرعهمحسوب میدر زراعت کتان  ی در افزایش عملکرددیگر عامل موثر یزناین  که ر استمتغیی

بر رشد، عملکرد و کیفیت  ،در دانشگاه کشاورزی شهر نوساری هند جهت بررسی اثر تاریخ کشت و فاصله کشت 2016-17زمستان 

هفته سوم  تاریخ کشت ) 4ا شامل . تیماره(Ganvit et al. 2019)خرد شده با چهار تکرار اجرا شد هایبذر کتان در قالب طرح کرت

  )مترسانتی 40×5و  30×5 ،20×5 ) های اصلی و سه فاصله کشتدر کرت (اکتبر، هفته چهارم اکتبر، هفته اول نوامبر و هفته دوم نوامبر

های ویژگی کشت و هم فاصله کشت، تاثیر معنی داری بر هم تاریخ های این تحقیق نشان داد کهیافته .بودندهای فرعی در کرت

در تاریخ کشت  طبق نتایج این آزمایش،رشدی، صفات مرتبط با عملکرد، عملکرد بذر، عملکرد روغن و صفات اقتصادی داشت. 

جرم حجمی)شاخصی برای ارزیابی های هر بوته، تعداد بذر در کپسول، هفته اول نوامبر، مقادیر باالتری برای ارتفاع گیاه، تعداد شاخه

 20×5، عملکرد علوفه و عملکرد روغن ثبت گردید. در کشت کتان با فاصله کمتر )دانهعملکرد ،عملکرد آرد تولید شده از بذر(

 عملکرد روغن بیشتری ثبت شد.  و عملکرد علوفه ،متر( ارتفاع گیاه، عملکرد بذرسانتی

 آبیاری مختلف سطوح تحت مزرعه خاك روغنی و کتان دانه در غذایی عناصر غلظت بر باکتریایی تلقیح تأثیر

ی م ل ع ی  اه د دا ی و ر و  ت  ال ا ق  م
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نی، آزمایشی های محرک رشد و سطوح مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد کتان روغبه منظور بررسی تاثیر باکتری

(. اثرات 1398، )رجبی و همکاران های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکبه صورت کرت

دم تلقیح ع :طحس هفت ( و تلقیح باکتریایی )در ظرفیت زراعی درصد 50درصد و  75آبیاری کامل،  :)در سه سطح قابل آبیاریمت

 Bacillus amyloliquefaciens،Bacillus sp strain1،Bacillus sp. strain2  ،Azotobacterباکتریایی به عنوان شاهد، تلقیح با 

chroococcum) ،Pseudomonas putida ، Azospirillium lipoferum  محتوای آب نسبی برگ، برنشان داد تیمارهای اعمال شده 

اد کپسول در ، کارایی مصرف آب، تعدa/bهای نسبت کلروفیل ،، کاروتنوئیدbو  aهای پایداری غشاء سلولی، محتوای کلروفیل

در  عملکردی رین مقادیر. بیشتندبوددار تعداد دانه در کپسول غیر معنی صفت دار ولی برمعنی ،دانه بوته، وزن هزار دانه و عملکرد

در آبیاری  1اسیلوس سویه صفات مورد بررسی در هر سطح آبیاری متعلق به تیمارهای باکتریایی بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمار ب

پسول، تیمار آبیاری ی آبیاری بر تعداد دانه در کدرصدی نسبت به تیمار شاهد حاصل شد. در بررسی اثر اصل 62با افزایش  ،کامل

 لیکوی آمیلو گونه وسباسیلدار نسبت به سایر سطوح از بیشترین تعداد دانه در کپسول برخوردار بود . تیمار کامل با تفاوت معنی

داری نسبت به تیمار ه افزایش معنیای کتیمارهای باکتریایی، بیشترین تعداد دانه در کپسول را نشان داد به گونه سایر در میانفاسینس 

ارهای باکتری تاثیر و ازتوباکتر نسبت به سایر تیم فاسینس لیکوی آمیلو باسیلوس ،1عدم تلقیح داشت. تیمارهای باسیلوس سویه 

های ده از باکتری. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاداشتندبیشتری بر افزایش صفات مورد بررسی تحت شرایط نرمال و تنش 

 تحت شرایط کمبود آب شود.    ،روغنیدانه تواند موجب افزایش تولید در گیاه کتان محرک رشد، می

 ای کتان مرگ گیاهچهبر اثر بازدارندگی  با، Bacillus subtilis HZ-72ایزوالسیون و شناسایی 

زاد در کتان است. های مهم خاکشود، یکی از بیماریایجاد می Rhizoctoia solaniتوسط  که ای در کتانبیماری مرگ گیاهچه

ها در خاک در شرایط مختلف اسکلرت قابلیت باالی بقایبسیار وسیع و  یکنترل این بیماری به دلیل رفتار اکولوژیکی، دامنه میزبان

یمیایی اد شدر حال حاضر، استفاده از مو. (Youssef, S. A., Tartoura, K. A., & Abdelraouf 2016) محیطی، بسیار مشکل است

تفاده از اما اس، (He, J. Q., Wang, J. L., Tang, Y. B., & Wang 2005) شودموثرترین راه برای کنترل این بیماری محسوب می

های شیمیایی نندهات مخربی بر محیط زیست و سالمتی انسان دارد. همچنین، استفاده طوالنی مدت از کنترل کرمواد شیمیایی اث

نابراین ب. ((Calvo, H., Marco, P., Blanco, D., Oria, R., & Venturini 2017 مقاومت نسبت به آن ماده خواهد شد ایجاد موجب

یایی، کنترل در مقایسه با کنترل شیم نیاز است.مورد در کتان  R. solaniهای جدید جهت جلوگیری و کنترل به کارگیری روش

های خاکزاد یماریو سازگارتر با محیط زیست جهت کنترل ب موثر یهای ایزوله شده طبیعی، راهکارانیسمبیولوژیکی با میکروارگ

و شش پاتوژن قارچی  R. solaniاز خاک ریزسفر کتان با اثر بازدارندگی شدید بر  HZ-72یک سویه باکتریای  ،. در تحقیقیباشدمی

ژیکی، بیوشیمیایی، توالی های مورفولوژیکی ، فیزیولوبر اساس آنالیز ویژگی HZ-72سویه  .(Tan et al. 2019) دیگر جداسازی شد

16S rDNA  به عنوانBacillus subtilis .تیمارکارایی  که نشان دادای آزمایشات گلخانهنتایج  شناسایی شد HZ-72 ماری در مهار بی 

والز، ترکیبات فرار، های تجزیه کننده مثل پروتئاز و سلنشان داد که آنزیم in vitro های به عالوه بررسی .می باشددرصد   34/83

 نقش دارند. R. solani یه همگی در فعالیت آنتاگونیستی آن بر عل، HZ-72تولید شده توسط سویه  هایها و لیپوپروتئینپروتئین
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 a:R.Solani ،b:S.sclerotiorum،  c:F.oxysporumبر هفت پاتوژن قارچی  B.subtilis HZ-72اثر بازدارندگی .

 d:C.Linicolum ،e:C.gloeosporioides، f:P.capsici،  g:F.oxysporum 
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Sesamum indicum 

 )پرمحصول و متحمل به  2برازجان )پرمحصول، دیررس(، داراب : ارقام مناسب مناطق گرم

پرمحصول(، )دانه سفید و مناسب قنادی(، سنتتیک صفی آباد  ،گل سبز(، پاکستانی )پرمحصولبیماری 

حصول(، )پرم 2)پرمحصول(، دشتستان  14)پرمحصول و مقاوم به خوابیدگی(، داراب  2822ورامین 

 )پرمحصول(، هلیل )پرمحصول(1داراب 

: ناز تک شاخه )پرمحصول(، اولتان )پرمحصول(، یکتا ارقام مناسب مناطق شمال کشور

 )پرمحصول(

 5تا  2عمق کاشت معموال بین  مشخصات بذر و فواصل کاشت:

اه متر. کاشت به صورت هیرم کاری سبب افزایش جوانه زنی گیسانتی

ط کیلوگرم بذر )بر اساس شرای 6تا  4شود. برای یک هکتار به می

 5ها هو فاصله بین بوت 60تا  50ها کشت( نیاز است. فاصله بین ردیف

 .شودگرفته می متر در نظرسانتی 7تا 

نکته در رابطه با این  سه تاریخ کاشت:

گیاه: درجه حرارت مناسب جهت سبز 

 عدم انطباق پایداری دمای هوا، کردن،

درجه حرارت  گرم. زمان گلدهی با هوای

درجه  20جوانه زدن و سبز شدن 

 گراد است.سانتی

لف خاک زمین مورد استفاده باید کامال از وجود ع :نیزم یساز آماده

ار بپاکسازی شده و کامال نرم و مسطح باشد. در صورت امکان دو  ،هرز

برای  های دارای بافت متوسطاکشخم در جهت عمود بر هم زده شود. خ

 pH به شته و حساسیت زیاد به شوری خاک دا کنجدشود.توصیه می رشد 

 دارد.خنثی جهت رشد مطلوب نیاز 

مرحله آماده سازی 

 و کاشت 

های ه از واریتهبه طور کلی استفاده از بذور سالم به هنگام کشت، رعایت تناوب زراعی مناسب، استفاد

زای امل بیماریهای دیگر به منظور جلوگیری از اشاعه عومتحمل، از بین بردن بقایای محصول و میزبان

 کنجد الزم است.

کیلوگرم  150-200کیلو کود اوره و  50تن کود حیوانی در هکتار قبل از کاشت و  15تا  10اضافه کردن  کود:

زته به صورت کیلوگرم کود ا 50کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و  100کود فسفات آمونیوم قبل از کاشت، همچنین 

های مختلف تقسیط . طبق بررسییه می شودتوص متر رشد کرده باشندسانتی 20ها به اندازه سرک در زمانی که بوته

تراکم در  رد )سبب بدست آوردن حداکثر عملکاز قبل از کاشت تا مراحل میانی رویشی  مرحلهکود نیتروژن در سه 

 بوته در متر مربع( شده است.  40

در برابر خشکی مقاوم است ولی در دو مرحله زمان کنجد  رطوبت:

د. فراهم شو مورد نیاز در خاک وبتگلدهی و اوایل دانه بندی باید رط

، های قارچی حساس استدر برابر پوسیدگی ریشه و سایر بیماری کنجد

. سله بستن ید حالت غرقابی و رطوبت اضافی در زمین باقی بماندبنابراین نبا

 شود.خاک سبب جلوگیری از جوانه زنی می

 مرحله داشت 

ا قرار به صورت عمودی در معرض جریان هو های کنجد برداشت شدهیک تا دو هفته باید دسته

 .ر هکتار استدکیلوگرم  1100کیلوگرم تا 900بگیرند. عملکرد این گیاه در هکتار در ایران بین 

س کنجد به دلیل ریزش دانه در هنگام برداشت به نوع برداشت حسا

ر ومتر بلکی 6تا  4 حداکثر سرعت برداشت با کمباین،است و باید 

ی توان قبل از برداشت از محلول پاشی برامعموال میساعت باشد. 

ها از سبز تیره به درصد کپسول 65-75کاهش ریزش در زمانی که 

 سبز روشن تغییر رنگ داده باشند، استفاده کرد

ر پس از برداشت بهتر است که کنجدها د

ضمن  تا بگیرندمعرض جربان هوا قرار 

 .ها باز شوندهمه کپسول شدن،خشک 

وده و های پایینی شروع به زرد شدن نمبرگ ،رسیدن زمان برداشت با فرار

ز ها در کنجد اشوند. رسیدگی کپسولهای تحتانی باز میهمزمان کپسول

 گیرد.پایین به باال صورت می

 مرحله برداشت

 کاشت، داشت و برداشت کنجد
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 مدرنهای روغنی به کمک بیوتکنولوژی بهبودهای حاصل در دانه
 (دومقسمت -)گیاه کلزا

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

 

 مقاومت به علف کش

و تحمل به علف کش  یکه برا تغییر یافته کلزا ارقاماز اینرو  .است زراعت کلزااصلی در  تمشکالیک از  ،هرز یهاعلف مدیریت

کلزا  های زراعی نیز مساحت زما ارقام تجاری مورد استفاده بیشترین سهم است، شده یطراحهای هرز برای حل معضل کنترل علف

از طریق ، اصالح نباتات یسنتهای روشتوانند با استفاده از یم کشمقاوم به علف یمحصوالت زراع. به خود اختصاص  می دهدرا 

 اصالح نباتات یهاوجود در استفاده از روش نیبا ا. شوندمی  ایجاد ،اهانیژنوم گ شیرایو یبا استفاده از فناور راًیو اخانتقال ژن 

و  یعموم رشیو مسائل مربوط به پذ نییپا تیاحتمال موفقگیر بودن، وقت لیاز قب نکات منفی ،یاهیگمهندسی ژنتیک و  سنتی

 ازیمورد ن موثرتریتر و قیژنوم دق شیرایو یهایفناوراستفاده از ، برای نیل به این هدف نی. بنابراوجود داردایمنی زیستی  مقررات

با صفات بهبود  یتوسعه محصوالت زراع یبه طور گسترده برا CRISPR/Casبر  یژن مبتن شیرایو یهادر حال حاضر روش .است

اند: به طور کلی تا به امروز، گیاهان مقاوم به علف کش در دو دسته جای گرفته شود.یمانند مقاومت به علف کش استفاده م افتهی

هایی با منشا باکتریایی و با قابلیت تجزیه سم و یا غیرفعال کردن آنزیم هدف، ی انتقال ژنی اول گیاهانی هستند که بواسطهدسته

-یتجار کش کهمقاوم به علف ی از کلزاهای تراریختاخالصه 1ISAAAداده  گاهیپا(. بر اساس اطالعات 1اند )جدول ایجاد شده

 یتوانند مقاومت خاصیکه م ییهااستفاده از ژن با ،این گیاهان تراریخت .استشدهدرج  1آوری و در جدول اند، جمعی شدهساز

ها یاز باکتر GAT4601و  bxn ،bar ،patها مانند برخی از این ژن. ندشده ا دیها به وجود آورند، تولع مختلف علف کشدر برابر انوا

 تغییر یعنی ی انتقال ژنفناور جهتتوانند یفقط م نیبنابرا ،گزارش نشده است اهانیدر گ ی از آنهاگونه همولوگیچاند و همنشا گرفته

  .(1)جدول  رندیمورد استفاده قرار گ یخارج یهاژن انیب یبواسطه یکیژنت

  2019تا سال   ISAAAبسایت ومقاوم به علف کش بر اساس اطالعات تراریخت  تجاری لیست کلزاهای -1جدول 

 عملکرد محصول ژن محصول ژن منبع ژن ژن کشنام علف

Glufosinate 
 استا(ب-ناتزیوگلوف)

bar 
Streptomyces 
hygroscopicus  ان-فسفینوتریسینآنزیم- 

 استیل ترنسفراز

 هلیرا با است ناتیگلوفوز کشعلف

کندیم رفعالیکردن آن غ  
pat 

Streptomyces 
viridochromogenes 

Oxynil  bxn 
Klebsiella pneumoniae 

subsp. ozaenae 
 آنزیم بروموکسینیل نیتریالز

سمیت سموم اوکسینیل مانند  

بردمیبین  را از بروموکسینیل  

                                                                 

1 (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase) 
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Glyphosate 
 (گلیفوزات)

GAT4601 Bacillus licheniformis 

آنزیم گالیفوزیت استیل 

 ترنسفراز

 با غیر فعال کردن گالیفوزیت، منجر به

شودمقاومت گیاه می  

goxv247 
Agrobacterium 

tumefaciens strain CP4 
 آنزیم گالیفوزیت اکسیداز

 لینومتیبه آم فوزاتیگل بیبا تخر

منجر  التیوکسیو گل دیاس کیفسفون

 شودمیتحمل به علف کش  به

cp4epsps  
Ochrobactrum anthropi 

strain LBAA 

علف کش به تحمل مفرم 

 EPSPS  میآنز

، منجر فوزاتیگل یبیترک لیمبا کاهش 

شودگیاه به سم میتحمل  شیافزابه   

 

ها نقش حیاتی در مسیرهای بیوسنتزی داشته و بنابراین اغلب های موتانت هستند. این آنزیمی دوم گیاهانی تغییریافته با آنزیمدسته

شود که ها موجب میآنزیمگیرند. در این روش، القای جهش در توالی آمینواسیدی کش مورد هدف قرار میتوسط سموم علف

زای آنزیم علی رغم حفظ عملکرد خود، در برابر سم مورد نظر غیرحساس شود. در گذشته، القای جهش به کمک عوامل جهش

شدند. یافته بر اساس صفت مورد نظر غربال میها تصادفی بوده و بذور جهشگرفت، بنابراین جهششیمیایی و فیزیکی صورت می

 ،هاش تکنیک کریسپر و با توجه به توانمندی این تکنیک در تغییر توالی ژن و در نتیجه آمینواسیدها، موتاسیون در آنزیمامروزه با پیدای

 ALSاست که جهش در آنزیم شود. برای مثال در مطالعات متعددی گزارش شدهریزی شده انجام میکامال هدفمند و برنامه

(acetolactate synthase) دهند به کار رفته ی بسیار بزرگی از سموم که این آنزیم را مورد هدف قرار میدر دسته در ایجاد مقاومت

و تبدیل آن از پرولین  ALSآنزیم  182است. در گیاه کلزا نیز در گزارشات متعددی اشاره شده است که تغییر در آمینواسید شماره 

 .Wu 2020, Fartyal et al)ی سولفونیل اوره خواهد شددستههای کشعلفبه سرین، منجر به ایجاد مقاومت مطلوبی در برابر 

2018). 

 غیر زیستیهای زیستی و تنشمقاومت به 

ها و ژن انیدر ب ریدرگ یمولکول یهامنجر به فعال شدن شبکه ،نگیگنالیس های زیستی و غیرزیستی با تحریک مسیرهایتنش

مورد  و پاسخ به استرس یسازگار یبرا ازیمورد ن راتییتغ جادیا خواهند شد که در نهایت جهتمرتبط با استرس  یهاتیمتابول

ده ژن پاسخگو خانوا نیچند فیو توص ییمنجر به شناسا ،2014سال  از B. napusژنوم  یدسترس بودن توال . درگیرنداستفاده قرار می

 باشد.دیگر می هایآنزیماز ها، کینازها و بسیاری ها شامل فاکتورهای رونویسی، ناقلدر این گیاه شده است. این خانوادهبه استرس 

و  WRKY ،NACدهند که در میان انواع مختلف آنها، فاکتورهای رونویسی تشکیل میپنج تا هفت درصد از ژنوم گیاهان را 

AP2/ERF  .هایتحمل استرس شیافزا ایکاهش  بر ،فاکتورهای رونویسی انیب یکیژنت یدستکارتنها مختص گیاهان هستند 

کنترل را پاسخگو به استرس  یژنها انیو ب شتهاسترس نقش دا به هنگامدر پاسخ زود آنها شتریب رایز تاثیر باالیی داردیستی، زریغ

پاسخگو به استرس  یهاشبکهرا ادغام کرده و در  مختلف یهاد پاسخ به محرکنتوانیم AP2/ERF فاکتورهای رونویسی کنند.یم

( از گیاه AP2/ERFی بزرگ )از خانواده AtDREB2Cانتقال فاکتور رونویسی دهد میتحقیقات نشان نتایج برخی د. نشرکت کن

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gene/default.asp?GeneID=7&Gene=cp4%20epsps%20(aroA:CP4)
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ی حفظ بیشتر آب، تجمع بیشتر یون سدیم و رشد وسیلهه به کلزا منجر به افزایش مقاومت این گیاه به تنش شوری ب آرابیدوپسیس

ها در غشای انتخابی مولکولهای غشایی هستند که جابجایی ایی از پروتئینها دستهناقل ها هستند.شد.گروه بعدی ناقلگیاه بهتر 

 ریها و ساونی کیکنترل تراف رایزکنند های غیرزیستی ایفا میها نقش مهمی در پاسخ به استرسسلولی را بر عهده دارند. ناقل

، یونیمانند هموستاز  یسلول یاتیح یندهایحفظ فرآ یها و امالح سازگار در هنگام استرس برامانند هورمون یستیز یهامولکول

اند که اغلب ها در کلزا شناسایی شدههای متعددی از ناقلبسیار مهم است. تا کنون خانواده ییو سم زدا گنالی، انتقال سیاسمز میتنظ

آنها در مواجه با خشکی، شوری، دمای باال و پایین، فلزات سنگین و تیمارهای هورمونی شرکت دارند. برای مثال مطالعات نشان 

تواند شرایط شوری باال را تحمل کرده و می ،NHXی از خانواده AtNHX1ی خت دارای ژن بیش بیان شدهدهند کلزای تراریمی

 Lohani et)باشد پورتر در ایجاد گیاه کلزا مقاوم به شوری میهای آنتیی اهمیت استفاده از ژنرشد کند. این اطالعات نشان دهنده

al. 2020). 

های پاسخگو به تنش، از طریق فسفریالسیون کنترل های انتقال سیگنال برای بیان ژنو کانال 2MAPKمسیرهای سیگنالینگ آبشاری 

ا، مسیرهای پایین دستی را کنترل هی فسفریالسیون، با خاموش و روشن کردن ژنواسطهه ب MAPKشوند. درواقع کینازهای می

های غیر زیستی دارند. برای مثال ونگ ی این آنزیم ها نقش بسیار مهمی در افزایش مقاومت گیاه به تنشهای سنتز کنندهکنند. ژنمی

در گیاه کلزا منجر به افزایش مقاومت به تنش خشکی شد.  MAPK1گزارش کردند که بیش بیان ژن  2014و همکارانش در سال 

های . ایجاد مقاومت به تنش(Weng et al, 2014)این مقاومت از طریق گسترش و بهبود رشد ریشه در تنش خشکی صورت گرفت 

در  2016ی که در سال امطالعههای غیر زیستی، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مثال زیستی در گیاه کلزا نسبت به تنش

 منبع از defensinژن دهد انتقال انجام شده است، نشان می Sclerotinia sclerotiorumاز  یناش اسکلروتینیاساقه  یدگیوسی پزمینه

Raphanus sativus  ژن سنتز کننده آنزیم کیتیناز از منبعو Trichoderma atroviride  به گیاه کلزا منجر به مهار رشد قارچ به میزان

های مختلف گیاهان شناسایی ند که در بخشتهسسیستئین ی از پپتیدها با وزن مولکولی پایین و غنی از ادسته defensinشد.  49%

حال هیچ سمیتی برای پستانداران شوند و در عین ها، مانع از رشد و گسترش آنها میاند. این پپتیدها با نفوذ به دیواره سلولی قارچشده

هایی با وزن مولکولی پایین و مقاوم به پروتئاز هستند که با فعالت کیتینازی خود منجر های کیتیناز نیز پروتئینو گیاهان ندارند. آنزیم

اومت گیاه کلزا به بیماری شوند. انتقال همزمان این دو ژن منجر به ایجاد مقها و درنتیجه مرگ آنها میبه تخریب دیواره سلولی قارچ

 .(Zarinpanjeh et al, 2016)قارچی اسکلروتینیا شد 

 نر عقیمی

کش، کلزاهای تجاری مقاوم به علفنرعقیمی از جمله صفاتی است که در گیاه کلزا به صورت تجاری درآمده است. بسیاری از 

که در کلزا  است ایجاد نرعقیمی بر پایه بیوتکنولوژی ستمیس نیاول Barnase / Barstar ستمیسدارای سیستم نرعقیمی نیز هستند. 

 پروتئین دراین دارد.  یبونوکلئازیر تیشده و فعال لیتشک نهیآم دیاس 110است که از  ییایباکتر نیپروتئیک  Barnase. افتیتوسعه 

                                                                 

2 Mitogen-Activated Protein Kinase 
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، در سلول کشنده است. (Barstar) مهارکننده آن انی، اما بدون بشودیمسنتز و ترشح  Bacillus amyloliquefaciens یباکتر

از  کند.یم یریسلول جلوگ بهرساندن  بیآس در نتیجه و اتصال و فعالیت آنو از  شدهمتصل  بونوکلئازیر اتصالمحل به مهارکننده 

با پروموتر  barstarو  barnase یژنها ،شود. جهت رسیدن به این مقصوداین تکنیک جهت ایجاد نرعقیمی در گیاهان استفاده می

یک پروموتر  TA29پروموتر  شوند.یم منتقل اهانیشوند و سپس بصورت جداگانه به گیم بر روی وکتور مستقر TA29 یاختصاص

را تحت  (barnaseرود. اصوال یک ژن سیتوتوکسیک )مانند اختصاصی بساک است که جهت ایجاد نرعقیمی در گیاهان به کار می

 د ولیهستن نرعقیمکامالً  TA29-barnase با توالی افتهی رییتغ اهانیگ دهند تا گیاه قادر به تولید دانه گرده نباشد.این پیشبر قرار می

افتد، ، باروری اتفاق میbarstarو  barnase هایهمزمان ژن انیب با، TA29-barstar دارای توالیبارور  اهانیبا گ تالقیدر صورت 

 Xiangyuan and Suowei) شودیم F1 هیبرید اهانیگ رد یبارور یایمنجر به اح ،barstar توسط barnase شدن رفعالیغ در واقع

2019).  

 منابع

Fartyal, D., A. Agarwal, D. James, B. Borphukan, B. Ram, V. Sheri, P. K. Agrawal, V. M. M. Achary, and M. K. Reddy. 2018. 

Developing dual herbicide tolerant transgenic rice plants for sustainable weed management. Scientific Reports 8:1–12. 

Lohani, N., D. Jain, M. B. Singh, and P. L. Bhalla. 2020. Engineering Multiple Abiotic Stress Tolerance in Canola, Brassica napus. 

Frontiers in Plant Science 11:1–26. 

Wu, J., C. Chen, G. Xian, D. Liu, L. Lin, S. Yin, Q. Sun, Y. Fang, H. Zhang, and Y. Wang. 2020. Engineering herbicide-resistant 

oilseed rape by CRISPR/Cas9-mediated cytosine base-editing. Plant Biotechnology Journal:1–3. 

zarinpanjeh N, Motallebi1 M, Zamani MR, Ziae M. 2016. Enhanced resistance to Sclerotinia sclerotiorum in Brassica napus by co-

expression of defensin and chimeric chitinase genes. J Appl Genetics. 57:417-425.  

Xiangyuan W and Suowei W. 2019. Molecular Cloning of Genic Male-Sterility Genes and Their Applications for Plant Heterosis via 

Biotechnology-based Male-sterility Systems. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.86976 
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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 

 ایجاد شرایط غرقابی

های بیماریزای گیاهی، نماتدها و آفات موجود در خاک را کاهش دهد و از هرز، قارچهایتواند جمعیت علفمی شرایط غرقابی

برخی تواند منجر به گسترش همچنین میچنین شرایطی تواند در حفاظت از محصول مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، می رواین

 دارد. نقش و تاثیر آن در مدیریت بیماری، به عوامل بیماریزای موجود در خاک بستگیعوامل بیمارگر شود و در حقیقت، دیگر از 

، Sclerotinia sclerotiorumهای قارچ بیمارگر گونه درصد از اسکلروت 65(، دریافتند که 1989به عنوان مثال، تئو و همکاران )

. آنها نتیجه گرفتند که استفاده از یک برنامه درصد( 2/26 تا 9/5)ای با رطوبت باال، از بین رفتندپس از دو سال در خاک مزرعه

تواند (. متاسفانه، آبیاری مکرر میTeo et al., 1989آبیاری مناسب در تناوب زراعی ممکن است مایه تلقیح این قارچ را کاهش دهد )

 (.Teo et al., 1988; Saharan, 1992باعث افزایش لکه سیاه آلترناریایی و پوسیدگی ریشه شود )

دریافتند که اگر چه  Monosporascus cannonballusای پیرامون تراکنش جمعیت قارچ گونه (، در مطالعه2005بلترن و همکاران )

تعداد آسکوسپورها در مزارع غرقاب شده در مدت سه سال کاهش یافته است ولی مایه تلقیح باقیمانده توانست گیاهان خربزه را 

که این گونه بیماریزا به خوبی برای زنده ماندن در شرایط غرقاب و رطوبت باالی خاک، سازگار شده آلوده نماید. بدیهی است 

غرقاب خاک حاصل شود، اما این روش  حالتتواند با کن کردن برخی از عوامل بیماریزا میریشه (.Beltran et al., 2005است )

 (.Kharbanda & Tewari, 1996ری موقت است )بر ساختمان خاک اثر منفی دارد و تاثیر آن در کنترل بیما

 های بازدارندهخاك

توانند به صورت ساپروفیت های فوزاریوم، میهای پیتیوم، فیتوفتورا و گونهطیف وسیعی از بیمارگرهای ساکن ریشه از جمله قارچ

بمانند و در نتیجه کنترل این بیمارگرها در مواد آلی خاک و یا در صورت عدم وجود گیاه میزبان، برای مدت طوالنی در خاک زنده 

 باشد.در خاک همواره دشوار می

توانند این گروه از بیمارگرها را سرکوب نمایند و در نتیجه محصوالت ها این است که مینکته جالب توجه در مورد برخی از خاک

 vanشوند )ر، کمتر دچار بیماری میهایی، حتی با مساعد بودن شرایط محیطی برای بیمارگزراعی کشت شده در چنین خاک

Bruggen, 1995( بیکر و کوک .)های بازدارنده را به عنوان محیطی توصیف نمودند که با وجود حضور عامل بیماری، (، خاک1974

ی ک ش ز پ ه ا ی  گ
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جه تواند نتیمیزبان حساس و شرایط محیطی مساعد برای پیشرفت بیماری، بروز و شدت بیماری در آن کم است. خاک بازدارنده می

 (، از جمله:Baker & Cook, 1974سازوکارهای مختلف باشد )

 . ناتوانی عامل بیماری در استقرار1

 . ناتوانی بیمارگر در ایجاد خسارت2

 . ایجاد عفونت خفیف3

(، سرکوب بیمارگر را از سرکوب بیماری متمایز دانستند و دلیل سرکوب بیمارگر را ناشی از محدود شدن 1996هوپر و البووت )

تراکم مایه تلقیح آن و سرکوب بیماری را ناشی از محدود شدن توسعه بیماری در خاک بازدارنده بیان کردند. بنابراین، ظرفیت 

و ایجاد عفونت و توسعه بیماری، مشخص خواهد شد. همچنین،  تشکیل کلونین بر فرآیند خاک در سرکوب بیماری با تاثیر آ

 ,Höper & Alabouvetteسرکوب بیمارگر و سرکوب بیماری ممکن است لزوما با هم همراه نباشند و فقط یکی از آنها رخ دهد )

1996.) 

تواند با استریل کردن شود و این اثر میآن تعیین می تصور بر این است که بازدارندگی یک خاک، عمدتا با خصوصیات میکروبی

رست ریشه است های درون(. این خصوصیات میکروبی شامل وجود ریزوسفر و باکتریPeters et al., 2003خاک، از بین برود )

ختالل در بیماریزایی بیوتیک، سیدروفورها، رقابت غذایی و القای مقاومت سیستمیک، سبب اکه از طرق مختلف از جمله تولید آنتی

توان میها در مدیریت بیماریهای فعال (. از دیگر مکانیسمPeters et al., 2003; Sturz & Christie, 2003شوند )عامل بیماری می

 ,Workneh & van Bruggenهای میکوریز ریشه اشاره نمود )های قارچی توسط ریزجانوران خاکزی و رقابت قارچبه شکار ریسه

1994; Knudsen et al., 1995; Azcon-Aguilar & Barea, 1996.) 

 ستگی داردببه ساختمان خاک ها بر ارگانیسمبازدارندگی آن  اثرات با توجه به اثرات ساختمان خاک بر فعالیت میکروبی خاک،

(Ball et al., 2005برای مثال، خاکی با ساختار ضعیف، فعالیت و انتشار ارگانیسم .)دهد و در نتیجه سبب یهای خاک را کاهش م

ها و عوامل بیولوژیک این نیز به نوبه خود بر بقای بیمارگر، بقا و گسترش میکروارگانیسم، شودکاهش فعالیت شکارگرهای خاک می

 ,.Rattray et al., 1993; Young & Ritz, 2000; Otten et alهای بیماریزا تاثیرگذار خواهد بود )خاک و آلودگی ناشی از قارچ

2001.) 

پیشنهاد شده است که افزودن منظم ماده آلی به خاک ممکن است فعالیت میکروبی خاک و چرخه غذایی را افزایش دهد و از تجمع 

و در نتیجه  هتواند موجب افزایش تنوع میکروبی در خاک شدمواد غذایی در بخشی از خاک جلوگیری نماید. همچنین این امر می

 (.Van Bruggen et al., 2006ا را افزایش دهد )سرکوب طبیعی عوامل بیماریز

 منبع

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

Wiley & Sons. 
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Sesame pests management 

Sesame growth    

stage 

 

        pest 
      

Pest management strategies 

Cotyledon 

 

Seedling Vegetative 
growth 

Budding Flowering capsules 
formation 

Cutworms Agrotis segetum     

Deep plowing after harvest, Winter 

flooding, Use of Poisonous baits (mix 

of insecticides and wheat bran), 

Spraying with insecticides at the end 

of the day. 

Aphid  Aphis gossypii  

Rotation, weeds control, spraying 

with a phosphorus insecticide or 

imidacloprid (confidor) if 

needed. 

White fly   
Bemisia tabaci 

 

 

 

Rotation, Weeds control Spraying 

with suitable insecticides like 

Pyriproxyfen (Admiral), 

Spiromesifen (Oberon), Imidacloprid 

(Confidor).,  

 

Sesame capsule 

borer 
  Antigastra catalaunalis 

Rotation and Stubble management, 

Spraying against the pest at the start 

of its activity. 

Gall midge   Asphondylia sesami 
Rotation and Stubble management, 

Spraying against the pest at the start 

of its activity.  

Leafhopper  Orosius albicinctus  
Rotation, Weeds control, Timely 

cultivation, Spraying against the pest 

at the start of its activity. 

Death's head 

hawkmoth 
  Acherontia styx 

Deep plowing after harvest, Winter 

flooding, Rotation, Weeds control, 

use of Trichogramma wasp, Spraying  

insecticide If needed. 

 

Bollworm    Helicoverpa armigera 

Deep plowing after harvest, Winter 

flooding, Rotation, Weeds control, 

use of  Trichogramma wasp, Spraying  

with suitable insecticides in early 

larval stages. 

mailto:alamdar@takato.ir
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