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 در کشاورزی  پایدارمدیریت 
Sustainable management in agriculture 

 

 بر کسی پوشیده نیست. نیازهای غذایی انسان نیتأمراعت در زاهمیت کشاورزی و 
گیری صحیح از منابع آبی، خاکی و انرژی بهرهدر مدیریت کشاورزی پایدار، 

های دارد. در این نوع مدیریت، تجمیع، آنالیز و تحلیل داده یمؤثرخورشیدی نقش 
بر محصوالت کشاورزی و استفاده از نتایج حاصله در  مؤثراطالعاتی 

ای کالن مدیریت پایدار زراعت یک محصول، کار بسیار پیچیده یهایزیربرنامه
 است.

ها میلیون عوامل زنده و محصوالت مختلف زراعی با میلیون یهاکنشهمبر 

، تاثیر شرایط محیطی بر هر یک از این عوامل، تصمیمات زارع در رزندهیغ

 یرگذاریتأثخود و همچنین  نظر مورددر تولید محصول  ینیآفرنقش و گیریبهره

نوع سبک زندگی و تقاضای  ترمهماو بر تغییر نوع روابط زیستی موجود و از همه 

گردد ارائه جامعه برای استفاده از محصوالت کشاورزی، همه و همه باعث می

های مدیریت کشاورزی پایدار را در یک محدوده وسیع مانند یک کشور با روش

 نماید. مواجههایی پیچیدگی

داکثری بر پایه منافع اقتصادی متمرکز بوده است و این گیری حبهره درجهتهای کشاورزی انسان در طول یک قرن گذشته همواره فعالیت 

بر رشد آن گردیده است. این فرایند نه فقط باعث از بین  مؤثراستراتژی باعث تخریب روابط طبیعی بین گیاه هدف با دیگر عوامل محیطی 

 یعت قرار داده است. رفتن نظم موجود در نظام طبیعت شده بلکه انسان را به عنوان موجودی مخل در رویاروی با طب

های انسانی در ایم که آرماندر حوزه کشاورزی، وارد مسیری شده خصوصبهدر مسیر تحقق اهداف بشر در تولید حداکثری از منابع موجود 

گیری از هبهر یهاوهیشتداوم سرعت فعلی در  تولید محصوالت کشاورزی با ظرفیت فعلی طبیعت فاصله بسیاری دارند و اصرار انسان بر

چیزی جز کاهش دسترسی  هاکنشبرهمیند تمامی این آتری را از خود بروز نماید که برکه طبیعت چهره خشن ملموس هطبیعت، باعث شد

 بشر به غذای طبیعی نخواهد بود. 

 :شودن میها با طبیعت دو پیشنهاد در اینجا عنواکاهش رویارویی تقابلی ما انسان منظوربهموارد فوق،  بهباتوجهلذا 

 دامی و پیشنهاد برای عموم مردم و مصرف کنندگان: از طریق مدیریت الگوی مصرف با اولویت کاهش میزان مصرف محصوالت 

 کشاورزی

های تخصصی محصوالت کشاورزی با حضور تمامی دانشمندان علوم ریزان کشاورزی کشورها: تشکیل گروهپیشنهاد برای مدیران و برنامه

های صحیح مدیریت پایدار کشاورزی بر پایه بهبود شرایط زیستی شده، فعاالن صنعتی و کشاورزان برای تهیه یا اجرای برنامهمختلف شناخته 

 و طبیعی

 

 یرآبادیم زمان یلع       

 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 آموزش و ارتباطات کارشناس

 گلرنگ یروغن دانهگیاه  به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا
New applied publications on safflower oilseed crop 

 

 

  

 Carthamus tinctorius)گلرنگ 

L.) تیرهاز  سالهکی، گیاهی 

Compositae ای با شاخ و برگ و ساقه

متر سانتی 150تا  30خاردار و ارتفاع 

است. این گیاه به عنوان یک گیاه دانه 

های روغنی و به منظور استحصال روغن

 25تا  15درصد روغن،  45تا  25دانه گلرنگ دارای شود. صنعتی و خوراکی و تولید مارگارین، در بسیاری از مناطق دنیا کشت می

باشد. گلرنگ به علت دارا بودن اسید چرب غیر اشباع و ضروری لینولئیک و کیفیت درصد پوسته می 60تا  36ن و درصد پروتئی

 ، دارای اهمیت زیادی است. آن ای نزدیک به روغن زیتون در برخی از ارقامتغذیه

 های متفاوت کاشتدر تاریخ (Acanthiophilus helianthi) واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ

درصد کاهش دهد. به منظور بررسی واکنش ارقام  25محصول را تا تواند عملکرد مهم گلرنگ است که می از آفاتمگس گلرنگ، 

های کشت متفاوت، تحقیقی در قالب یک طرح اسپلیت پالت در سه تکرار توسط باقری و در تاریخ این آفتمختلف گلرنگ به 

سطح و فاکتور رقم هشت  در دو سطح و فاکتور فرعی شامل تاریخ کاشت در یپاشسم، اجرا شد. فاکتور اصلی، (1398) همکاران

های کاشت مورد نوبت منطبق بر مراحل رشدی گلرنگ انجام شد. نتایج نشان داد که تاریخ پنج در سه سطح بود. نمونه برداری در

های های آلوده به ترتیب در تاریخدار دارند. بیشترین و کمترین درصد طبقمعنیبررسی از نظر سه فاکتور مذکور با یکدیگر اختالف 

اسفند تا اول اردیبهشت( ثبت شد. بیشترین و کمترین تعداد الرو در طبق و  15) خرداد( و زودهنگام 31اول تا ) کاشت دیرهنگام

های کاشت زودهنگام خرداد( و تاریخ 31) تاریخ کاشتهای خسارت دیده به ترتیب در آخرین ترین درصد دانهباالترین و پایین

دار داشتند. فروردین( مشاهده شد. ارقام مورد بررسی نیز از لحاظ سه فاکتور مورد ارزیابی با یکدیگر اختالف معنی 15اسفند تا  15)

. در این تحقیق، ارقام اراک و های خسارت دیده را داشترقم گلدشت بیشترین میزان آلودگی طبق به الرو و باالترین درصد دانه

 اصفهان( پیشنهاد شدند.)فروردین( برای کشت در منطقه مورد بررسی  15اسفند تا  15های صفه جهت کشت بهاره )تاریخ

 سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ ریتأث

گلدشت،  ،مهربرخی ارقام گلرنگ بهاره شامل پدیده، گل در خشکیتنش همزیستی میکوریزا بر میزان تحمل  ریتأثجهت بررسی 

های فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوک صورتبه(، 1398) شناس و همکارانصفه و مکزیک، آزمایشی توسط حق

نشان داد که تنش خشکی شدید در مقایسه  گیری صفات مرتبط با عملکردهای این تحقیق پس از اندازهکامل تصادفی انجام شد. یافته

ی م ل ع ی  اه د دا ی و ر و  ت  ال ا ق  م
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با آبیاری مطلوب، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد پروتئین را کاهش 

هزار دانه و عملکرد داد. تلقیح با قارچ میکورایزا در مقایسه با عدم تلقیح، عملکرد دانه، شاخص کلروفیل، عملکرد پروتئین، وزن 

زراعی جهت بهبود  های بههای میکوریزا به عنوان یکی از روشداد. لذا تلقیح با قارچتحت تنش خشکی افزایش بیولوژیک را 

عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف گلرنگ به ویژه تحت شرایط تنش خشکی، پیشنهاد گردید. در شرایط مورد بررسی در این 

 ظر عملکرد، برتر از سایر ارقام بود. تحقیق رقم پدیده از ن

 

 خ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگیاثر تار

ی توسط زمانی و بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگ، آزمایش منظوربه

آبان،  10مهر،  25های کامل تصادفی با چهار تاریخ کاشت الب طرح بلوکهای خرد شده در قکرت صورتبه ،(1397) همکاران

ر اجرا شد. نتایج به عنوان کرت فرعی در سه تکرا LVRزرقان و  آذر به عنوان کرت اصلی و سه رقم محلی اصفهان، 10آبان و  25

دار و عملکرد روغن معنی ، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانهغوزهتجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفاتی مانند تعداد 

از تاریخ کاشت  روز 15به ازای هر  ریتأخمهر به دست آمد.  25بود به طوری که بیشترین میانگین این صفات در تاریخ کاشت 

بر وزن هزار  یریتأثشت درصد گردید. تاریخ کا 5/56و  3/48، 3/33مهر(، به ترتیب باعث کاهش عملکرد دانه به میزان  25)اول

دار بود به طوری یدانه، شاخص برداشت و درصد روغن نداشت. اثر رقم بر تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و شاخص برداشت معن

 به دست آمد. LVRکه بیشترین میانگین این صفات در رقم 

استفاده از شاخص تحمل تنش خشکی با  Carthamus ای جنسگونهبین  یهایتالقارزیابی بازده ژنتیکی در 

 و گزینش تک بوته

زراعی مانند افزایش تحمل  گلرنگ های مطلوب برای بهبود بسیاری از صفات مهممنابع مهمی از نظر ژن گلرنگ های وحشیونهگ

یشاوندان وحشی های بعد، خوشوند. به همین جهت برای دستیابی به بازده ژنتیکی باال در نسلمحسوب می عملکرد خشکی، شوری و

 .Cگونهسه (، 1397) شفیعی کویج و همکارانوردار هستند. در آزمایش از اهمیت خاصی برخ گلرنگ تالقی پذیر با گونه اهلی

tinctorius، C. palaestinus وC. oxyacanthus  دست بهها یکدیگر تالقی داده شده و سه جمعیت در حال تفرق از آن با 

 و 4F هاینسلبرای هر سه جمعیت مورد مطالعه در   )2STI(و شاخص تحمل تنش )1SPS (آمد. ترکیب روش گزینش تک بوته

F5  بهدانه در هر دو محیط تنش خشکی و بدون تنش  عملکرد شد و بازده ژنتیکی برای تمامی صفات مورد ارزیابی از جمله انجام 

 نمودار سه بعدی نسل D و  Aهایدر همان گروه اقیدق، F4در نسل D و A هایاز گروهها ژنوتیپ آمد. نتایج نشان داد که دست

F5  ای در های حاصل از تالقی بین گونهباشد. پاسخ به گزینش در جمعیتقرار گرفتند که نشان دهنده کارایی باالی گزینش می

دانه مشخص کرد. مقادیر باالی پاسخ به گزینش به همراه  عملکرد های تنش و بدون تنش معیارهای مناسبی را برای بهبودمحیط

برآورد باالیی از وراثت پذیری عمومی برای چندین صفت، نشان دهنده مشارکت بیشتر تنوع ژنتیکی نسبت به عوامل محیطی بود. 

ا دارا بودن وراثت پذیری ، وزن صد دانه و تعداد انشعابات جانبی بغوزه، وزن غوز، قطر غوزهنتایج نشان داد که تعداد دانه در 

مورد استفاده قرار  گلرنگ های اصالحیتوانند به عنوان صفات مهم و کلیدی در برنامهخصوصی باال در شرایط تنش خشکی می

های بین های در حال تفرق تالقیهای برتر در نسلدر شناسایی ژنوتیپ SPS با STI گیرند. بر اساس نتایج این آزمایش، ترکیب

 .های تنش خشکی و بدون تنش مناسب استدر محیط گلرنگ ایگونه

                                                                 
1Single plant selection  

 

2 Stress tolerance index  
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با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر  های خارجی گلرنگهای ایرانی و ژنوتیپارزیابی تنوع ژنتیکی توده

 RAPD مولکولی

گلرنگ برای نگهداری  هاییکی از مراکز اولیه پیدایش گلرنگ شناخته شده است. بنابراین تشخیص تنوع ژنوتیپ عنوانبهیران ا

 24ژنتیکی  تواند مفید باشد. بررسی تنوعهای به نژادی برای اصالحگران میکاربرد علمی و عملی این مواد در برنامه و منابع ژنتیکی

های بومی ایران و گلرنگ وحشی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر المللی، تودهژنوتیپ گلرنگ از ژرم پالسم بین

های . نتایج نشان داد که تنوع باالیی برای صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ(1394)قربانزاده و همکاران،انجام شد RAPD مولکولی

های اصالحی گلرنگ جهت افزایش عملکرد دانه به نحو شایسته توان از این تنوع برای برنامهگلرنگ مود بررسی وجود دارد که می

باند چندشکلی  84باند تکثیر یافته، تعداد  142از میان استفاده شد،  RAPD نشانگر مولکولی 11 ه ازک در این تحیقق استفاده کرد.

ها از درصد(. نتایج حاصل از تجزیه کالستر نشانگر مولکولی نشان داد که این نشانگر قادر به تشخیص ژنوتیپ7/57نشان دادند )

های بومی ایران و همچنین کاندید داشتند که این امر دلیل بر تنوع باال در تودهها حضور های ایرانی در اکثر گروهر است. تودهگیکدی

های اصلی برای ژرم پالسم گلرنگ است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده توام از بودن این منطقه به عنوان یکی از خاستگاه

باشد و میوص انتخاب والدین جهت تالقی مفید های اصالحی گلرنگ بخصهای مورفولوژیک و مولکولی جهت برنامهنشانگر

های شود از تودهمیدارد. همچنین توصیه  را کارایی الزم برای مطالعه تنوع ژنتیکی ژرم پالسم گلرنگ  RAPD نشانگر مولکولی

 .های به نژادی گلرنگ استفاده شودعنوان یک منبع غنی ژنتیکی در برنامهه بومی گلرنگ زراعی و وحشی ایران ب

 منابع:

 Acanthiophilus)واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ . 1398باقری، م.ر.، شهسواری، م.ر. و نعمت الهی، م.ر.  -1

helianthi) 39-49، صفحات 1، شماره87های گیاهی، جلد . مجله آفات و بیماریهای متفاوت کاشتدر تاریخ .

DOI:10.22.92/jaep.2018.121795.1225. 
سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ. نشریه  ریتأث. 1399نژاد، ا. ، ر.، شرفی، ش. و قلیشناسحق -2

 91-102صفحات . 2، شماره 30دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد 

. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگ. مجله 1398زمانی، غ. و جوادی، ح.  -3

 . 12-1، صفحات 37اکوفیزیولوژی گیاهی، جلد 

های قیارزیابی بازده ژنتیکی در تال .1397، ق. ویسی، م. و بادپرق.،  سعیدی،م.م.،  مجیدی،، آ.، میرلوحیف.،  شفیعی کویج، -4

. فصلنامه علوم زراعی. سال بیستم با استفاده از شاخص تحمل تنش خشکی و گزینش تک بوته Carthamus جنس یاگونهنیب

 magiran.com/p1944857 .303-314. صفحات 4شماره 

با استفاده از صفات  گلرنگهای خارجی های ایرانی و ژنوتیپارزیابی تنوع ژنتیکی توده. 1394قربانزاده نقاب، م. و افضل، ر. -5

، 1شناسی ایران(. سال بیست و هشتم، شماره مولکولی) زیست یهای سلولپژوهش مجله RAPD.مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی

 magiran.com/p1447926 .94-106صفحات 
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 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز به زراعی تحقیقات کارشناس

 کاشت، داشت و برداشت کلزا
Canola Cultivation of 

مرحله 

 یسازآماده

 و کاشت

باشد. از آنجایی دومین گیاه دانه روغنی بعد از سویا می ،کلزا از لحاظ تولید

برای  موردنیازاست، باید در آماده سازی زمین  زیردانهکه جزء گیاهان 

سبز شدن یکنواخت و تراکم مناسب بوته در هکتار بسیار دقت جهت  کاشت،

کرد. پس از برداشت محصول قبلی بهتر است که زمین را آبیاری کرده و 

های هرز با گاو آهن شخم زد. از دیسک و کولتیواتور جهت پس از رشد علف

 شود.ده میصاف کردن زمین استفا

یکنواخت در خاک پخش  صورتبهکودهای فسفره و پتاسه، باید قبل از کشت 

شود. عمق مناسب برای شود. کاشت با ردیف کارهای دانه ریز انجام می

سانتی متر است، هر چند  1-2کاشت، به دلیل ریز بودن بذر کلزا، در حدود 

 ترنییپاهای لی در عمقتر نیز قادر به جوانه زنی هستند، وهای پاییندر عمق

افتاده، بنیه بذر ضعیف شده و عملکرد به  ریتأخبه  یزنجوانه متریسانت 5از 

 یابد.شدت کاهش می

کلزا از گیاهانی است که عملکرد دانه در آن به 

بستگی دارد.  مقدار زیادی به تاریخ کشت آن

 10در مناطق سرد و معتدل سرد، از  طورکلیبه

مهر، در مناطق گرم و مرطوب، از  10شهریور تا 

آبان ماه و در مناطق گرم و  10مهرماه تا  10

مهرماه تا اواسط آبان ماه زمان  10خشک، از 

 مناسب کاشت است.

 برخی از ارقام مناسب بر اساس اقلیم کشور ایران:

، صفار، دلگان، ظفر و آرام مناطق گرم و مرطوب )سواحل خزر(:

RGS003مهتاب و زمان ، 

 RGS003 : آسا، روشنا، صفار، دلگان، ظفر،اقلیم گرم و خشک

 SLM046: اوپرا، اکاپی، نیما، نفیس، نیلوفر و اقلیم معتدل سرد

  طالئیه، اوپرا، لیکورد، نیما، نفیس، نیلوفر و  اکاپی،، احمدی اقلیم سرد:

SLM046 

مرحله 

 داشت

د. رعایت نباید کنترل گرد دانه نامطلوب آنها بر کیفیت روغن ریتأثهرز با توجه به خسارت مستقیم روی عملکرد دانه و  یهاعلف

های هرز است. علف هرز گل جالیز اخیرا در برخی مناطق گلستان، تناوب زراعی به خصوص با غالت بهترین روش کنترل علف

است که جمع آوری بقایا، شخم عمیق، رعایت تناوب، شعله افکنی در مزارع با آلودگی  کرمانشاه و خوزستان گسترش زیادی پیدا کرده

 باشد.برنج در اراضی، از جمله راهکارهای کنترل این علف هرز می کشت وزیاد 

و بر اساس شرایط خاک،  باشدیمآبیاری در این گیاه شبیه گیاه گندم 

است.  متریلیم 500تا  400نوع واریته و مدیریت زراعی بین 

مرحله رشد و نموی کلزا به آبیاری مرحله گلدهی و شروع  نیترحساس

باشد که بایستی دوره آبیاری را نسبت به ها میمرحله رشد خورجین

قبل کوتاه و مقدار آب مصرفی را بیشتر در نظر گرفت. انجام سه نوبت 

 آبیاری در مراحل گلدهی، خورجین دهی و پرشدن دانه ضروری است.

زا در مقایسه با بسیاری از گیاهان، برای دستیابی به عملکرد باال، به مواد کل

نیتروژن بر اساس شرایط خاک  یکودنیاز غذایی و کودی بیشتری نیاز دارد. 

سرک و  صورتبهتوان می که کیلوگرم در هکتار متغیر است 240تا  50بین 

لدهی( استفاده کرد. در سه مرحله )پایه، ابتدای ساقه رفتن و قبل از مرحله گ

کود فسفر را نیز با توجه به آزمایش خاک و قبل از کشت به خاک اضافه 

 کنند.می

مرحله 

 برداشت

ای به رنگ قهوه کلزا های اولیههای خورجین ساقه اصلی و شاخهدرصد دانه 90تا  85وقتی 

این زمان رطوبت گیرد. در میانجام  برداشت مستقیم توانیم روشن و یا تیره متمایل شدند

کمباین برداشت نمود و باید  لهیوسبهتوان باشد. محصول را میدرصد می 12 وددانه در حد

 بررسی شود. برای به حداقل رساندن ریزش دانه حتما تنظیمات دستگاه،

 50تا  40کلزا وقتی است که  میرمستقیغزمان برداشت 

های ساقه اصلی تغییر رنگ داده باشند و درصد خورجین

در این روش،  درصد رسیده باشند که 25ها به رطوبت دانه

روز در شرایط مزرعه و در معرض  7تا  3ها به مدت باید بوته

 آفتاب قرار گیرند.

درصد روغن و  38-45روغن دانه کلزا حاوی 

درصد پروتئین  36-40وی کنجاله آن نیز حا

 است.

انبارکردن، ابتدا باید تا حد ممکن بذور از بقایا و مواد خارجی تمیز برای 

شد. زمانی که رطوبت خواهد  سبب کاهش کیفی روغناین مواد  گردد، زیرا

 شرایط ،باشد گرادیسانتدرجه  27-28درصد و دمای انبار  10تا  9محصول 

گیری، نگهداری و حتی حمل محموله با . کیسه مناسب است انبارداری

 شود.درصد باعث فساد و از بین رفتن دانه کلزا می 11های باالی رطوبت
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 اصالح موتاسیونی در کلزا
Mutation breeding in Canola 

 

 

رغم دستاوردهای بسیار علی ،های خوراکی و میزان واردات آننرخ باالی رشد جمعیت، افزایش سرانه مصرف روغن به باتوجه

 Meena) وجود دارد برای تولید روغن تولید این گیاهانهای روغنی، هنوز نیاز به افزایش در افزایش تولید گیاهان دانه رگذاریتأث

et al, 2015) بایست تنوع باالیی در خزانه ژنی اولیه وجود داشته باشدهر نوع گیاهی می راندمان درمنظور افزایش . به (Kumar et 

al, 2013a; Kumar et al, 2015). . به دلیل به عنوان مثال، کند. اصالحی ایفا می هایواریته یتوسعهتنوع ژنتیکی نقش اساسی در

در طبیعت، کارایی اصالح از طریق تالقی کاهش یافته است، لذا برای ایجاد تنوع ژنتیکی،  Brassica juncea تنوع کم ژرم پالسم

تواند راهکار مناسبی برای تقویت تنوع ژنتیکی، . اصالح موتاسیونی می(Sestili et al, 2010)جدیدی بکار گرفته شود  یابزارهاباید 

های زیادی از اصالح موتاسیونی موفق در دانه یهاگزارش. (Szarejko et al, 2007)در مورد صفاتی با تنوع ژنتیکی کم باشد  ژهیوبه

های . موتاسیون(Bacelis, 2001; Spasibionek, 2006; Ferrie et al., 2008; Parry et al., 2009)است  در دسترسروغنی مختلف 

زایی برای بهبود تعداد شد. جهشپالسم طبیعی پیدا میاند که بندرت در ژرمکلی برای ایجاد تنوعی بکار گرفته شده به طورالقا شده 

 استفادههای زنده و غیر زنده، عملکرد بذر و کیفیت روغن زیادی از صفات مطلوب نظیر: زودرسی، پاکوتاهی، مقاومت به تنش

زا های فیزیکی و شیمیایی زیادی برای القاء جهش در گیاهان جهش .(Schnurbush et al, 2000; Parry et al, 2009) شده است

 Feldmann et al, 1994; Meinke et)زا بستگی دارد ی جهشوجود دارد. ذات تغییر در ساختار ژنتیکی گیاهان به نوع عمل ماده

al, 1998) .های مختلف، چندین نوع بازآرایی در قطعات رف و زمان تیمار با موتاژنسطح دوز مص بر اساسDNA  ممکن است

حتی گونه و یا ) هدفاست. اطالع از دوز صحیح یک موتاژن خاص برای گیاه  رگذاریتأثی جهش اتفاق بیفتد که متعاقباً بر دامنه

زای شیمیایی است ( یک جهشEMSاتیل متان سولفانات )ژنوتیپ خاص( جهت القاء جهش با تکرار مناسب بسیار با اهمیت است. 

 رودمی به شمارها ازترین جهشو قوی نیمؤثرترکند و گزارش شده است که از های تصادفی ایجاد میکه در ژنوم گیاهی جهش

(Hajra, 1979) ًکند ای ایجاد میهای نقطهجهش و عموما(Okagaki et al, 1991) .های تنوع (،1975) و همکاران فولور

های جهش (،1991)همکارانو  Khalatkarبدست آوردند. بطور مشابه  B. napusدر  EMSمورفولوژیکی زیادی را با استفاده از 

گزارش شده  (1995همکاران)و  Landgeتوسط  B. napusهای زودرسی گل در گزارش کردند. جهش B. napusمتنوعی را در 

شود. بعالوه در تعداد زیادی از گیاهان قدرت باروری می و است. معموالً تیمار با موتاژن سبب کاهش جوانه زنی بذر، نرخ رشد

تیمار شده قابلیت حیات در مراحل مختلف رشدی به میزان چشمگیری کاهش می یابد. دوز مصرفی برای حداکثر کارآیی عامل 

زا سبب نرخ باالی مرگ و میر شده و جهشمواد و روش تیمار بستگی دارد. از این رو مصرف زیاد  زا، به خواص آن مادهجهش

عقیده دارند، ، می کنندفعالیت  مطالعه مواد جهش زا کند. اکثر پژوهشگرانی که در زمینههای کمی ایجاد می، جهشآن مصرف کم
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زا مقدار متفاوتی است . در خصوص کلزا ها و عوامل جهشمیان گونهکه در   باید مورد استفاده قرار گیرد LD50دوز نزدیک به 

های ها و واریتهگونهدر خصوص توجهی قابل  زای شیمیایی موجود است و گزارشات اطالعات محدودی از دوز الزم عوامل جهش

 تاثیرو  بررسی  EMSزای جهشمواد مربوط به  LD50برای تعیین دوز ، (Yadav et al, 2016)ی متفاوت در دست نیست. در تحقیق

و  B. juncea (Tetraploid, 2n=4x=36, AABB)بر روی دو واریته خردل هندی  ، آزمایشیسطوح مختلف پلوئیدی آن بر میزان

های دار دوزتاثیر معنیاین آزمایش  نتایج  انجام گرفت. Sinapis alba (Diploid, 2n=2x=24, SS) یکی از گونه های وحشی آن

EMS 3/0و  %73/0، %42/0های دوزنتایج بدست امده نشان داد زنی بذور تیمار شده نشان داد. و دوره زمانی تیمار را در جوانه% 

برای  LD50. بعالوه تاثیر مناسبی داشته استهای خردل هندی و دو گونه خویشاوند وحشی ساعت بترتیب برای واریته 12بمدت 

Brassica juncea  ازS. alba ی بیشتر بود و برای دو واریتهB. juncea  نیز متفاوت بود. این اطالعات برای شروع برنامه اصالح

 موتاسیونی در گیاهان جنس براسیکا بسیار مفید هستند.
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 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کارشناس

 جهت تولید محصول تراریخته )بخش دوم( موردنیازعناصر ژنتیکی و مولکولی 

Genetic and molecular elements for transgenic crop development (Part 2) 

به اختصار  ختهیمحصوالت ترار دیجهت تول ازیمورد ن یمولکول و یکیژنت عناصر ریسا به شماره نیا در ن،یشیپ مباحث یادامه در

 اشاره خواهد شد:

  4های تقویت کنندهو توالی 3های اینترونتقویت بیان ژن بواسطه -4

 ،ها()اگزون کنندهکد یقبل از ترجمه توالولیکن وجود دارند  هیاول یهارونوشتهستند که در  یاکدکنندهریغ یهایها توالنترونیا

 کیژنت یدر مهندس دیمف یاضاف یعملکردها یدارا نترونیا یهایاز توال ی، برخحالبااین. (1)شکل  شوندیحذف مویرایش و 

مختص به یک  دائمی ی وقو انیتوانند با بیها منترونیاز ا ی، برخنیعالوه بر ا. ترجمه هستند ییو بهبود کارا یسیرونو تیمانند تقو

هستند )به عنوان مثال  یخاص هایموتیف یها حاونترونیا نیا مرتبط باشند.یک ژن خاص  یمرحله رشدیا بافت و 

TTNGATYTG5 درون ناحیه ،حیدر جهت صح دی( و با'-UTR های. اینتروناستفاده شوند Adh1، Sh1 ،Bz1 ،Hsp82  وGapA1 

از  PAT1و  rbcS ،ST-LS1 ،Ubq3 ،Ubq10های از گیاهان ذرت و برنج موجب بهبود رونویسی در گیاهان تک لپه و اینترون

 520طول با ) Ubi1 نترونیبه عنوان مثال، اشود. گیاهان سیب زمینی و آلوروپوس موجب بهبود رونویسی در گیاهان دولپه می

تک لپه  گیاهان در Ubi1 پیشبرندهاز  یسیرونو شیافزا یبرا یاذرت( به طور گسترده Ubiquitin 1و جدا شده از ژن  نوکلئوتید

گیاه  polyubiquitin 10از ژن  نوکلئوتید، جدا شده 64طول با ) Ubq10 نترونای، نیوه بر اشود. عالیاستفاده م ختهیترار

Arabidopsis thaliana )موجب افزایش رونویسی از پیشبرنده Ubq10  خواهد شد. دولپه گیاهان تراریختهدر 

 
 

 گذار پروتئینساختار ژن رمز -1شکل 

خاتمه  باالدستو در  پیشبرنده یتوال ونهستند که معموالً در یاکدکنندهریغ DNA یتوال ،هاکنندهتی، تقوهانترونیرخالف اب

واقع  یهاژن انیب و شدهمتصل  فاکتور رونویسی نیچندبه توانند یشوند. آنها میم افتی UTR-'3و  UTR-'5منطقه در  ای دهنده و

ای جهت اتصال فاکتورهای های محافظت شدهدارای موتیف هاکننده تی، تقونیرا فعال کنند. عالوه بر ا دستنییپا ایدر باال 

کننده تیو تقو نترونیا یهای، توالطورکلیبهد. ندهرا کاهش می DNAرا تقویت کرده و متیالسیون  RNAرونویسی بوده، بیان 

با  بیها را در ترکیتوال نیاستفاده از ا معتبر،مطالعات  محدودتعداد  ولیکندارند،  کیژنت یاستفاده در مهندس یبرا باالیی لیپتانس

 در محصوالت خاص، محدود و نامطمئن کرده است. ای یمعمول یپروموترها

                                                                 
3 Intron 
4 Enhancer 

ی ژ و ل و ن ک ت و ی  ب
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 نشانگرهای انتخابی -5

انتخاب  نیاست. ا آن باززاییو  تراریختسلول و سپس انتخاب سلول  ایدر ژنوم هسته موردنظر DNAقرار دادن  انتقال ژن،چالش 

-ناتی، گلوفوستفوسای، گلنیسی، کانامانیسیگرومای)به عنوان مثال، ه in vitroکشت  طیبه مح یافزودن عوامل انتخاب قیاز طر

 کیپس از معموال نتخاب ا. این افتدیها اتفاق مو استفاده از هورمون کشت وامرحله  نی( و به دنبال آن چندریمازاپیو ا ومیآمون

 نیربهت یبرا یاشده نییعت شیاز پ یهاهیها توصپیژنوت ای یاهیگ یها. اکثر گونهدشوینور کم آغاز م ای یکیدر تارکشتی همدوره 

 ،شکرین انتقال ژن به یادارند. به عنوان مثال، بر انتقال ژن ییکارا شیآنها و افزا باززاییبهبود انتخاب و  جهت یعامل انتخاب

 ییکارا. شودیم هیتوصهیگرومایسین ،  S. Italicaو  Setaria viridis یو برا ریمازاپیا ایپنبه و سو یبرا، ومیآمون ناتیگلوفوس

برنج  ubiquitin، هاپهدول در CaMV 35S)به عنوان مثال، پروموتر  اختصاصی هر گونه یتوان با استفاده از پروموترهایانتخاب را م

نشانگر  هایژن هایکدون یسازنهیبهو  کدون آغاز از قبل نهیکوزاک به یتوال کی(، قرار دادن هالپهتک  در نیاکت ای وذرت  ای

برابر عوامل  ( درمیآنز/نیو پروتئ mRNA) یمحصول ژن کی بر اساس مقاومت ختهیترار اهانیگ انتخابی، افزایش داد. انتخاب

در برابر  hptIIژن  ،نیسینامادر برابر کا nptII، ژن ومیآمون-ناتیدر برابر گلوفوس barشود )به عنوان مثال ، ژن یمانجام  یانتخاب

های ایمیدازولین و کشدر برابر علف ahas یاals  یافتهجهشدر برابر علف کش گالیفوزیت و ژن  cpt-cp4 epspsهگرومایسین، 

 . (ندنکیم جادیمقاومت ااوره -سولفونیل

، به غیرتراریخت یهاولمرگ سل ای بیآس جادی، بدون ایانتخاب یافتد که نشانگرهایاتفاق م یانتخاب مثبت زمان کلی صورتبه

ترنسفرم  یهاسلولگ مهار رشد و مر قیاز طر یکه انتخاب منف ی، در حالکننده یک مزیت انتخابی اعطا میافتی رییتغ یهاسلول

 uidA/gus (b-glucuronidase)  ،manA (phosphomannose isomerase)  ،xylA (xylose یهاژن دهد.یرخ م نشده

) isomerase ،(phosphite oxidoreductase) PTXD  و)sphatasephosphate pho-6-eoxyglucosed-2( 1RDOG جدا  یهاژن

و  nptII  ،hptII یهار مقابل، ژنروند. دی به کار میاهیانتخاب مثبت در کشت بافت گ که جهت ها هستندسمیکروارگانیشده از م

CmR و  نیسیگرومای، هنیسیکاناما بی)به ترت هاکیوتیبیآنتهستند که در برابر  یانتخاب منف یمارکرها یهااز نمونه یبرخ

 ینگرانند. کیا مهار مر نیرا مسدود کرده و سنتز پروتئ بوزومیر تیفعالها محصول این ژن .کنندیم جادیمقاومت ا، (کلیکلرامفن

است  ییهاسمیارگان یراببالقوه  تیهدف و سم ریغ یهاسمیژن به ارگان یانتقال افق، وقوع یانتخاب یمارکرها نیاستفاده از ا یاصل

 . کنندیرا مصرف م ختهیترار اهانیگ نیکه ا

 هاکشعلف منجر به مقاومت به( که aroA ای) cpt-cp4 epspsو  (als ای) ahas( ، pat ای) bar یهامانند ژن یانتخاب یمارکرها

-تراریخته. در گیرندمیمورد استفاده قرار  ختهیترار اهانیانتخاب گ یبه طور گسترده برا ،آنها نییفرار نسبتاً پا دلیل میزانبه  شوند،می

را  نیسیو استرپتوما نیسینومایمقاومت در برابر اسپکت که ترانسفراز( لیلیدنآ -3' نیسی)استرپتوما aadAژنوم کلروپالست، ژن  سازی

 یابیباز یبرا یاستراتژ نی، چندحالبااینشود. یاستفاده م ختهیانتخاب کلروپالست ترار یبرا یاکند، به طور گستردهیم جادیا

 یاستراتژبه عنوان مثال در  هستند. پایینو بازده  تیمحدود یشده است، اگرچه اکثر آنها دارا جادیاز مارکر ا یعار ختهیترار اهانیگ

جداگانه( و به روی دو وکتور  یو نشانگر انتخابژن هدف کند )یمختلف استفاده م )حامل( دو وکتور از که است 5انتقال همزمان

. دارد یکم اریبازده بسشود، این روش انجام می ینشانگر انتخابژن  یحاو گیاه تراریختحذف  یبرا کیدنبال آن مراحل تفک

های وارد شدن ژن یراست/چپ برا 6با دو مرز DNA-T کی ای DNA-Tدو  یحاو وکتور کی، از انتقال همزمان با نیعالوه بر ا

 استفاده شده است. جداگانه در ژنوم نیز  صورتبههدف  نشانگر

                                                                 
5 Cotransformation 
6 Border 
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 9زاددرونو  8دبرون زا 7گزارشگر یهاژن -6

، یاستراتژ این درد. نشویاستفاده م یمولکول یشناسستیزمطالعات  لیتسه جهت کیژنت یگزارشگر در مهندس یهانیپروتئ

های ژن یاربردهامهم هستند. ک تیموفق یبرا ،ادیز گنالیسلول، قدرت و س برای کم تیمانند سهولت استفاده، سم ییهایژگیو

، بیان موقت یربالگرغ، ختهیترارریاز غ ختهیترار صیتشخ جهت زاییدر حال باز اهانیگ ایها سلول هیاول یشامل غربالگر گزارشگر

استفاده از  با صیگزارشگر و تشخ نیپروتئ به موردنظر نیروتئپ فیوز شدنسلول )به عنوان مثال  در یریمحل قرارگ نییتع

باشد. ظر( مینمورد نیپروتئ با فیوز شدن ایپروموتر  یتوال یابیژن )به عنوان مثال ارز انیسطح ب یبررس و (پکروسکویم

(، LUC) فرازی(، لوسuidA/GUS) دازی(، بتاگلوکورونeGFP ای) GFPکاربرد را دارند شامل  نیشتریکه ب دیبرون زا یگزارشگرها

 phytoene desaturaseکه ی( هستند در حالDsRed2 ای RFP ،mCherryفلورسنت قرمز ) نی( و پروتئYFPفلورسنت زرد ) نیپروتئ

(PDS) روش  یابیارز جهت اهانیدر گ شتریکه ب دی استژن گزارشگر درون زاRNAi د.شویاستفاده م 

GFP 10تغییریافته (eGFP) ییایاز چتر در جداشده Aequorea victoria  یافتهجهشنسخه GFP متفاوت  نهیآم دیدر چند اس که است

 از کند کهی( را کد مGUS) دازیگلوکورون -ازیدرولیه میآنز uidAطور مشابه، ژن  به. شودیمنجر به فلورسانس باالتر م واست 

X-Gluc  ساختمانی یا موقت  انی. بکندمیسوبسترا استفاده به عنوانGUS بیمنجر به تخر X-Gluc یب کیگلوکورون دیاس دیول، ت 

  شود.یم یرنگ و رسوب قابل مشاهده و به شدت آب

 خاص یهااندامک درها نیهدف قرار دادن پروتئ منظوربه( SP) گنالیس یدهایپپت -7

توسط  ایتدر نه وشده منتقل  توپالسمیبه س سپس شودیپردازش م ،با استفاده از برش mRNA ابتدا ،DNA یسیبعد از رونو

توانند توسط ی، مسمتوپالیها پس از سنتز در سنی. پروتئدشوی( ترجمه مER) یشبکه آندوپالسم متصل به ایآزاد و ی هابوزومیر

SPمانندهسته  انتقال به یهاگنالیس ی مربوط به عملکردشان )برای مثالهامکانبه  ها (NLS یهانیمقابل، پروتئ . درمنتقل شوند 

، آبگریز و دارای اسیدآمینه( 7-36ها دارای توالی کوتاه )حدود SP شوند.یحفظ م توپالسمیدر س شهیهم یبرا SPبدون 

با توجه به اینکه پروتئین  وپروتئین قرار دارند  Nها اغلب در انتهای SPهستند.  Cهای آمینواسیدی با بار مثبت در انتهای باقیمانده

های درون گاهدستها توسط  SP نیاداشته باشد.  SPشود ممکن است دو و یا تعداد بیشتری فرستاده می اندامک هدف به کدام

توسط ها SP، هدف تئیناستقرار نهایی پروپس از اغلب  کنند.میمنتقل  ی هدفهاها را به اندامکنیپروتئشده و  شناسایی سلولی

گیرد و مانع از ترشح آن یمپروتیئن قرار  C،  در انتهای SP KDELبه عنوان مثال  ،دنشویجدا م بدنه پروتئیناز  های پپتیداز،آنزیم

آندوپالسمی گیاهان  ها در شبکههای هترولوگ یا آنتی بادیشود، این راهکار برای هدف گذاری پروتئینشبکه آندوپالسمی می در

پروتئین، موجب  Nدر انتهای  )VHLPPP(8با توالی غنی از پرولین  zein-ɣگیرد. عالوه بر آن، استفاده از مورد استفاده قرار می

 شود.تجمع پروتئین در دانه می

 منبع
  Basso, M. F., F. B. M. Arraes., M. Grossi-de-Sa., V. J. V. Moreira,, M. Alves-Ferreira., and M. F. Grossi-de-

Sa. 2020. Insights in to genetic and molecular elements for transgenic crop development. Frontiers in Plant 

Science 11:1–24. 
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9 Endogenous 
1 0 Enhanced 



  1399( 108( شماره )9سال ) های روغنیدانهتحقیقات  بولتن ماهانه

 

11 

 

 

 زادهحسن یندیآ

a.hasanzadeh@takato.ir 
 یروغن یهابذر، شرکت توسعه کشت دانه یدو تول یکاربرد یقاتمرکز تحقژن  بانک تحقیقات کارشناس

 های گیاهیعوامل بیولوژیک در کنترل بیماری

Biological agents in plant disease control 

 

های کنندهکش و ضدعفونیکش، باکتریهای گیاهی بیشتر به استفاده از سموم شیمیایی قارچسال اخیر، کنترل بیماری 50در طی 

، در حال حاضر به دلیل افزایش فشار افکار عمومی بر کاهش استفاده از مواد شیمیایی به دلیل حالبااینتدخینی متکی بوده است. 

زا و کاهش اثر این سموم، مشکالت ت، ایجاد مقاومت به سموم شیمیایی در بسیاری از عوامل بیماریاثرات مخرب آن بر محیط زیس

های های جایگزین غیرشیمیایی کنترل بیماریزیادی برای استفاده مداوم از این مواد وجود دارد. در نتیجه جستجو برای یافتن روش

 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه برای تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک، ژهیوبهگیاهی، 

بوده است. اصالح گیاه برای تولید ارقام مقاوم،  موردتوجهها بیمارگرهای گیاهی، سال در کنترلهای بیولوژیک استفاده از روش

ذارد گهاست که به طور مستقیم بر بیمارگرها اثر میورزی و کاربرد کود از جمله این روشهای خاکرعایت تناوب زراعی، روش

نماید. در این بین، استفاده از عوامل عوامل بیمارگر را محدود میتوسعه های میکروبی مفید، جمعیت افزایش دامنه فعالیتو یا با 

های توسعه و کاربرد عوامل بیولوژیک برای کنترل های اخیر، بسیاری از جنبهای برخوردار است. در سالبیولوژیک، از اهمیت ویژه

 گیاهی، به طور گسترده بررسی شده است.های بیماری

 Mode ofهای اخیر در کاربرد مبارزه بیولوژیک علیه بیمارگرهای گیاهی، مربوط به درک مکانیسم اثر )شاید بیشترین پیشرفت

actionبرای تشریح ها و گیاهان، ابزاری را ها، باکتریشناسی مولکولی قارچباشد. تغییرات گسترده در دانش زیست( این عوامل می

بیوز، رابطه انگلی، ، مکانیسم اثر عوامل بیولوژیک شامل رقابت، آنتیطورکلیبهتعامالت مختلف بین آنها، فراهم نموده است. 

( است. به طور معمول، کنترل Hypovirulenceهای تخصصی مانند کم آزاری )های رشد گیاه و مکانیسممقاومت القایی، محرک

 تواند شامل چندین مکانیسم اثر باشد.تفاده از یک عامل بیولوژیک، میبیولوژیک بیماری با اس

 منبع

  Walters, D., 2009. Introduction: Disease control in crops: biological and environmentally friendly 

approaches. Biological control agents in plant disease control (pp. 27-61). Wiley Blackwell. 
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Sesame Weed Management 
 

Herbicides used and their application rate 

per hectare 

 
 
 

Sesame weeds 
 

Pre-planting 

(incorporated 

with soil) 

Pre-

emergence 

Post-emergence Integrated weeds 

management 

Terflan 

(Trifluralin) 

2-2.5 litre 

Stomp* 

(Pendimethalin) 

3 litre 
 

Gallant 

(Haloxyfop 

etoxyethyl) 

2-2.5 litre 

Gallant super 

(Haloxyfop-R 

methyl ester) 

0.75-1 litre 

Focus 

(Cycloxydim) 

2 litre 

Select Super 

(Clethodim) 

0.8-1 litre 

Nabu S 

(Sethoxydim 

2-3 litre) 

-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. 

*.It can be used also as 

pre planting and 

incorporated in soil. 

 

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)        

Common Purslane (Portulaca 

oleracea) 
       

Jimson weed(Datura stramonium)        
Bindweed (Convolvulus arvensis)        

sedge Nutsedges (Cyperus spp)        
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Johnsongrass (Sorghum halepense)        
Barnyard grass (Echinochloa 

crus_galli) 

       

Greenfoxtail (Setaria viridis)        
Bermudagrass (Cynodon dactylon)        

Effective                                    partially effective                                 ineffective                               Unknown 
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