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 بدانندباید  مروری سریع بر آنچه کشاورزان در خصوص کشت کلزا در ایران

 A brief overview on canola cultivation for farmers in Iran 

کاشت چقدر  مدنظربرای سطح  درآمد اقتصادی محصول .1

  است؟
شامل )سازی بستر مادهآ یهانهیهززارع ابتدا باید   ،این پرسش پاسخ به برای

بذر کلزا و  گرمکیلو ششو خرید حداقل  و سرک کود پایه شخم و دیسک(

و نهایتا با توجه به  کندنیز محاسبه  را است مبلغ اجاره یااجاره مدنظراگر زمین 

اعالم شده درآمد مذکور محاسبه  تضمینی و توافقی میزان راندمان و قیمت

  گردد.

 انتخاب زمین مناسب زراعت کلزا .2

 فاقد رس باال()های سبک انتخاب زمین -

های آبی )در زنی بذر در کشتمنبع آبی در زمین انتخابی برای جوانه نیتأم -

 بارندگی(  صورت عدم

در  خصوصبهدر مزارع کلزا و  محصول یکی از دالیل عدم راندمان مناسب)هموار و دارای زهکش مناسب  یهانیزمزراعت در  - 

 است(مزارع  عدم زهکشی مناسب  ،مناطق پرباران

 .گندم با احیترج سال( 3تا   2حداقل )مناسب  رعایت تناوب - 

 . تاریخچه مصرف علفکش3

یکی از  کهیدرصورتباشد. )ها( در آن مزرعه کشعلف سابقه مصرف درنظرگرفتنبا  دبایمی یناقدام برای کاشت کلزا در زم

ماه از تاریخ مصرف آن گذشته  10بایست های پرسویت، سنکور و آترازین در کشت قبلی استفاده شده باشد حداقل میکشعلف

 ماه باشد. 20مالحظه زمانی باید حداقل و سپس اقدام به کاشت کلزا نمود اگرچه برای سایر محصوالت این  باشد

 کاشت مناسب .تاریخ4

 ایران در متفاوت است. کشت پاییزه کلزا در کشور برای آن منطفه کلزا معتدل یا سردسیر( تاریخ کاشت)منطقه جغرافیایی  با توجه

بررسی شرایط آب و  در مورد اخیر گیردنیمه اول پاییز )مهر و نیمه اول آیان( انجام میدر  معموال لو در مناطق معتد ورماهیشهر

 مد نظر قرار گیرد. بایستمی (برف شاز نظر امکان تطابق مرحله گلدهی با بار)فصل زمستان  هوایی در

 

 یرآبادیم زمان یعل                                                                               

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت آموزش و قاتیتحق ریمد

 مقدهم
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 پنبه دانه روغنی گیاه به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا
New applied publications on cotton oil crop 

 

 

لیف طبیعی و  نیترپرمصرف (،hirsutum Gossypium) پنبه

روغن تخم پنبه،  منظـوره جهـان است. تـرین گیـاه صـنعتی دومهم

های گیاهی است. همچنین کنجاله پنبه دانه یکی از مرغوبترین روغن

مکمـل پـروتئین در جیـره عنوان  درصد پروتئین دارد و به 43تا  33

در ایران نیز، پنبه یکی از محصوالت مهم و  .شودمی دام مصرف

استراتژیک صنعتی است. به دلیـل اهمیت باالیی که در اشتغال زایی 

 و کسب درآمد برای کشور دارد، به طالی سـفید شهرت پیدا کرده

 است.

 ملکرد پنبه تحت تنش خشکیتاثیر میکوریزا و هیومیک اسید بر صفات مورفولوژیک و ع

و عملکرد پنبه آزمایشی در مزرعه  با هدف بررسی تاثیر سطوح آبیاری و کاربرد میکوریزا و هیومیک اسید بر صفات مورفولوژیکی

های کامل تصادفی در سه تکرار های خرد شده در قالب طرح بلوکتحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به صورت کرت

درصد نیاز آبی گیاه به عنوان فاکتور اصلی، میکوریزا در دو سطح  100و  70، 40اجرا شد. در این پژوهش آبیاری در سه سطح 

قرار گرفت.  بررسیلیتر در هکتار به عنوان فاکتورهای فرعی مورد  10کاربرد و عدم کاربرد و هیومیک اسید در دو سطح صفر و 

درصد، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه اصلی،  40به  100نشان داد با کاهش تامین نیاز آبی پنبه از  این آزمایش یجنتا

. با این وجود کارایی یافت داریکاهش معندرصد  60/5و   68/7، 48/3، 31/8، 29/6عملکرد وش و عملکرد بیولوژیک به ترتیب 

درصدی به ترتیب نسبت به  44/5و  19/2دار درصد نیاز آبی از برتری معنی 70پنبه در تیمار تامین مصرف آب برای تولید وش 

درصد نیاز آبی برخوردار بود. همچنین کاربرد میکوریزا نسبت به عدم کاربرد آن، باعث افزایش معنی  40و  100تیمارهای تامین 

ترتیب ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه اصلی، عملکرد وش، درصدی به  24/8و  48/8، 26/8، 48، 30، 12/5، 10/9دار 

لیتر در هکتار اسید هیومیک نیز باعث  10عملکرد بیولوژیک، کارایی مصرف آب برای تولید وش و بیوماس گردید و کاربرد 

درصدی به ترتیب ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه اصلی، عملکرد وش  20/7و  23/5، 14/2، 9/4، 9/9 داریمعنافزایش 

و کارایی مصرف آب برای تولید وش گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از میکوریزا و اسید هیومیک اثرات منفی تنش 

  .دهدیمکم آبی را به خصوص در شرایط تنش متوسط کاهش 

در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری و محلول پاشی  ایموتانت پنبه به کمک فناوری هسته بررسی الین های

 با کود پتاسه

های پنبه در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت مطالعه به منظور بررسی اثر آبیاری با آب شور بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپاین 

ژنوتیپ موتانت و دو رقم تجاری پنبه )شاهد( دو ژنوتیپ برتر موتانت برای شش  اجرا شد. در سال اول در بین سه سالاصفهان طی 

 بهزراعی و بهنژادی
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های کامل تصادفی با چهار های دوم و سوم انتخاب شد. آزمایش سال دوم به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکسال

های فرعی دسی زیمنس بر متر و کرت 12و  8)شاهد(،  4های اصلی شامل تیمارهای آبیاری تکرار انجام شد. در این آزمایش کرت

و شایان( با محلول پاشی سه سطح سولفات پتاسیم به  1303، ال ام 1673شامل تلفیق فاکتوریل سه ژنوتیپ )ژنوتیپ موتانت ال ام 

آبیاری سبب لیتر آب در هکتار و شاهد )آب( انتخاب شدند. نتایج آزمایش نشان داد شوری آب  1000کیلوگرم در  6و  4، 2میزان 

کاهش درصد کیل، عملکرد وش و شاخص برداشت شد. در بین ارقام نیز باالترین درصد کیل و عملکرد وش در ژنوتیپ ال ام 

های پنبه را در شرایط شور افزایش داد. نتایج مشاهده شد. محلول پاشی دارای اثر مثبت بر این صفات بود و عملکرد ژنوتیپ 1303

اثرات شوری و افزایش  کاهشص نمود که در شرایط شور از محلول پاشی سولفات پتاسیم در جهت حاصل از این مطالعه مشخ

در طی دو سال آزمایش دارای عملکرد  1303های پنبه بهره برد. نتایج این مطالعه نشان داد ژنوتیپ موتانت ال ام عملکرد ژنوتیپ

 .را برای کاشت در مناطق شور توصیه نمودتوان این ژنوتیپ ها بود و میباالتری نسبت به سایر ژنوتیپ

 های هرز در شرایط مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیکارزیابی رشد و عملکرد پنبه در رقابت با علف

های خرد به صورت کرت یهای هرز آزمایشو بیولوژیک بر رقابت پنبه با علف ییایمیفسفر شبا هدف مقایسه اثر کودهای نیتروژن و 

های هرز در دو سطح کنترل و عدم . علفانجام شددو سال در بجنورد  طیهای کامل تصادفی با سه تکرار طرح بلوکشده در قالب 

 350وره +سوپر فسفات تریپل )به ترتیب ا -2 ،دون مصرف کود )شاهد(ب -1کنترل به عنوان عامل اصلی و پنج سطح تیمار کودی: 

 % اوره 100% سوپر فسفات تریپل+50+2ارورب -4 ،% سوپرفسفات تریپل 100وره+% ا50یتروکسین+ن -3 ،کیلوگرم در هکتار( 140و 

های هرز در سال % سوپرفسفات نیز به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. کنترل علف50% اوره+50+2بارور یتروکسین + ن -5و 

پنبه شد و عملکرد در سال اول وزه قدرصدی تعداد  22درصدی شاخص سطح برگ و افزایش  34اول آزمایش موجب افزایش 

داری بر طول ساقه، سطح درصد افزایش یافت. نوع کود مصرفی اثر معنی 50درصد و در سال دوم به میزان  67آزمایش به میزان 

شیمیایی به تنهایی به  کاربرد کودهای هرز وزه و عملکرد پنبه داشت. در شرایط تداخل علفقبرگ، تعداد انشعابات زایشی، تعداد 

های هرز موجب کاهش رشد و عملکرد پنبه شد در حالی که با کاهش مصرف اوره به میزان نصف دلیل افزایش توان رقابتی علف

وزه در بوته در مقایسه با تیمار مصرف کودهای شیمیایی حدود ق و جایگزینی آن با نیتروکسین، عملکرد پنبه به سبب افزایش تعداد

منفی کودهای شیمیایی به  افزایش یافت. این نتیجه گویای آن است که مصرف کودهای بیولوژیک ضمن کاهش اثردرصد  61

 .شودهای هرز در زراعت منجر میافزایش توان رقابتی گیاه زراعی و کاهش خسارت علف

 

 ی پنبهکش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایاثر تلفیقی چند قارچ

یکی از  Rhizoctonia solani قارچ بیمارگر

مهم است که دارای دامنه  زادخاکبیمارگرهای 

میزبانی وسیعی بوده و باعث مرگ گیاهچه یا 

شود. پوسیدگی طوقه و ریشه در گیاهان میزبان می

استفاده از چند عامل کنترل در مدیریت تلفیقی 

های ها به عنوان یکی از روشآفات و بیماری

کارآمد در کنترل عوامل بیمارگر توصیه شده است 

که اهمیت آن به خصوص در بحث مدیریت 



  1399( 110( شماره )9سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

4 

 

سه قارچ کش زینب، کاپتان و کربوکسین تیرام  EC25 و EC50 ، مقادیریک بررسیمقاومت به سموم متداول بسیار زیاد است. در 

 یاگلخانهدر شرایط آزمایشگاهی و  Trichoderma harzianum T22 و   Pseudomonas fluorescens 73 و دو عامل بیوکنترلی

های مورد بررسی، کشدر بیماری مرگ گیاهچه پنبه مورد بررسی قرار گرفت. در بین قارچ Rhizoctonia solani علیه بیمارگر

های کشتالط قارچدر مقایسه با زینب و کاپتان در کنترل بیمارگر موثرتر بود. در اخ ppm 0.05 معادل EC50 کربوکسین تیرام با

کش آنتاگونیست با قارچEC50 بیشترین میزان بازدارندگی مربوط به ترکیب مقادیر T. harzianum T22 شیمیایی با آنتاگونیست

نیز بیشترین بازدارندگی  P. fluorescens 73 ها با باکتری آنتاگونیستکش(. همچنین در اختالط قارچ%75کربوکسین تیرام بود )

ای %(. در مطالعات گلخانه75)هر دو  بودکش کاپتان باکتری آنتاگونیست با قارچ EC25 و  EC50ترکیب تیماری مقادیرمربوط به 

 که تاثیر عوامل کنترلی به صورت انفرادی و در ترکیب با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته بودند، بیشترین کنترل در شاهد مثبت و

EC50 ها در ترکیب باکشقارچ T. harzianum T22 و P. fluorescens 73  مشاهده شد. در این بررسی مشخص شد که تلفیق

های کنترل در مدیریت این بیماری نتیجه قابل قبولی در شرایط آزمایشگاهی دارد و در گلخانه نیز با این روش مدیریت تلفیقی، روش

 .دیابامکان کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه پنبه افزایش می

 و کیتیناز در ارقام پنبه تجاری از طریق تالقی cry1Ab یهاژنانباشت 

های زیستی به خصوص های پنبه مقاوم به تنشپالسمهای اصالح کالسیک به دلیل محدودیت در ژرماصالحگران پنبه به کمک برنامه

ژن مقاومت )  cry1Abهای اند. در تحقیقی ژنهای داشتههای پنبه مقاوم به تنشآفات و بیماری، موفقیت کمی در رابطه با ایجاد الین

 chi و cry1Ab های ترانسژنیک حاوی ژن مقاومت به پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه( توسط تالقی الین) chitinase و (به کرم قوزه پنبه

ورامین خرداد، ساحل و بختگان(. جهت بازیابی زمینه ژنتیکی ارقام تجاری، نتاج ) ارقام تجاری پنبه ایرانی شدند با ارقام ایرانی، وارد

مورد ارزیابی  PCRوسترن بالت و  کیتکنهای حاصل از تالقی برگشتی توسط حاصل با والد تجاری تالقی برگشتی داده شدند. نسل

در گیاهان  Verticillium dahliaمت به کرم قوزه پنبه و ، مقاو in vitroها در شرایط قرار گرفتند. ارزیابی مربوط به حشرات و قارچ

آمیزی در ارقام به صورت موفقیت chi  و cry1Abهای های همسانه سازی شده نشان داده شد. بر طبق نتایج، ژنژنحاوی ترانس

و  BC1های ژن به ترتیب در نسلژن و یک ترانسترانس گیاهان دارای دو سازی شدند. همچنینوارد و همسانه تجاری پنبه ایرانی

BC2 .ایجاد شدند  

 منابع:
ای در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری و محلول پاشی با کود های موتانت پنبه به کمک فناوری هسته. بررسی الین1399، م . و مرجوی، ع. جعفرآقایی-1

 .مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی سال دوازدهم، شماره چهل و یکم پتاسه.

مجله ) کشاورزی راعیهای هرز در شرایط مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیک. به ز. ارزیابی رشد و عملکرد پنبه در رقابت با علف1399زاده، م. رحیمی-2

 .245-255. صفحات 2. شماره 22کشاورزی پردیس ابوریحان(. دوره 

نشریه دانش کشاورزی و تولید . تاثیر میکوریزا و هیومیک اسید بر صفات مورفولوژیک و عملکرد پنبه تحت تنش خشکی. 1399وسوی، س.غ.، م -3 

 . 9شماره  93جلد ،پایدار

ک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی . اثر تلفیقی چند قارچ کش سنتتیک با چند عامل بیولوژی1398، ل.، شیرزاد، آ. و محمدی، د. الییموسوی میرک-4

 .11-23، صفحات 1، شماره 8نتیک و ایمنی زیستی. دوره ژپنبه. مجله مهندسی 

المللی علوم و فنون و کیتیناز در ارقام پنبه تجاری از طریق تالقی. مجله بین cry1Ab های. انباشت ژن1397میرزایی، س.، دژستان، س.و تو.حیدفر،م.  -5

 1259-1268. 6، شماره 20ه کشاورزی، دور
 



  1399( 110( شماره )9سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

5 

 

  یمعتمد صالح
motamedi@takato.ir  

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

 

 کاشت، داشت و  برداشت ذرت

Zea mays L. 

 و کاشت یسازآماده

عملیات تهیه زمین در زراعت  خاک: یسازآماده

ذرت اگر بخوبی صورت پذیرد باعث نرم شدن 

آب، ایجاد یک  خاک در عمق مورد نیاز، ذخیره

ها، مطلوب جهت رشد ریشهشرایط آب و هوایی 

دفن میکروارگانیسمی، دفع علفهای هرز و  فعالیت

زمین باید با  .گرددمی کشت قبلیگیاهان  بقایای

گاوآهن شخم زده شده و سطح خاک به وسیله 

دیسک صاف و هموار و جهت رشد یکنواخت آماده 

 گردد.

های با بافت لومی، ذرت در خاک خاک مورد نیاز:

عمیق، نفوذ پذیری مناسب، مواد آلی کافی و با عناصر 

غذایی متعادل، بیشترین عملکرد را دارد. ذرت نسبت به 

و باید از کاشت آن در این است شوری خاک حساس 

به طور کلی ذرت در  .خودداری کرد نوع اراضی

متر رشد میلی موس بر سانتی 4تا  1اراضی با شوری 

در  بوده و  6-7 مناسب در ذرت  pH رد.مناسب دا

 های قلیایی رشد و نمو خوبی دارد.خاک

درجه حرارت خاک در عمق کاشت در  است که زمانی کاشت:

گراد و هوا رو به گرمی باشد. تاریخ  درجه سانتی 8-10اوایل صبح 

 دارد. ذرت بستگی به رقم )هیبرید( و کیفیت خاک کاشت

عمق کاشت است.  بوته در متر مربع 6 - 8ای دانههای ذرت تراکم بوته

 6 - 8 ،گردددر اراضی با بافت متوسط که خیلی زود خشک می

. باشدمتر میسانتی 5 - 6متر و در نواحی مرطوب با بافت سنگین سانتی

-35 هکتارهر در  درصد قوه نامیه داشته باشد 98بذر هیبرید باید باالی 

 کیلوگرم بذر نیاز است. 25

 ارقام مورد استفاده در مناطق مختلف کشور:

 تمام مناطق ذرت کاری:
 kse403، کوشا و 600، 647، 704سینگل کراس  

 مناطق معتدل و سرد:
 703، کرج 706، کرج 705،  زرین، کرج 400، 260، 301سینگل کراس  

 مناطق گرمسیر:
 ، مبین701، 711سینگل کراس  

 داشت

-35درجه حرارت در طول دوره رشد بین  نیترمناسبذرت گیاهی گرما دوست بوده و در طول دوره رشد نیاز به گرما و حرارت زیاد خورشید دارد. دهی:ددمای مورد نیاز و کو

دلیل تبخیر خیلی شدید( منجر به ، حتی در شرایط آبیاری )به شدخواهد روبرو مشکل  با درجه تجاوز نماید جذب آب 40بیش از به گرما  کهیدرصورتباشد گراد میدرجه سانتی 30

به عنوان یکی از عناصر  )نیتروژن( دهد. ازتالعمل نشان میذرت از جمله محصوالت زراعی است که به عناصر غذایی موجود در خاک سریعاً عکس .گرددسوختگی حاشیه برگ می

کود سرک اوره در نمود. ید در مراحل حساس رشد گیاه که بیشترین مقدار جذب را دارا است تأمین شود لذا این عنصر را باترین نیازهای ذرت محسوب میاز ضروریواصلی متابولیسم 

ذرت در  .مصرف شودکیلوگرم ازت خالص  100کیلوگرم اوره یا  150و در هر مرحله  های زایشی()آغاز رشد سریع رویشی و قبل از ظهور گلدهی و آستانه ظهور اندام دو مرحله زمانی

 ارد.دخوبی  عملکرد ینیزمبیساز محصوالتی مانند یونجه، شبدر، غالت، چغندر و  بعد ،تناوب

و در کشت  مترمکعب 8000نیاز آبی ذرت در کشت اول در حدود  رطوبت:

است. نوبت آبیاری با توجه به نوع خاک و برآورد شده  مترمکعب 6500دوم 

کمبود آب در مرحله باشد. روز یکبار متغیر می 12تا  7شرایط آب و هوا از 

گردد که تلقیح بطور کامل انجام نگیرد. مرحله بین ظهور ها باعث میظهور سنبله

ترین مرحله ها از مواد غذایی )مرحله مومی( حساسها تا پایان پرشدن دانهسنبله

که مدت باشد )مرحله بحرانی ذرت نسبت به آب( زندگی ذرت نسبت به آب می

 باشدروز می 50آن 

 شتبردا

ای بر اساس میزان زمان برداشت ذرت دانه برداشت:

است که پوسته  یزمان آنو  گرددمیها تعیین آب دانه

و چنانچه بالل را در  شودمیبراحتی از بالل جدا 

 .ها از بالل جدا خواهند شددست تاب بدهند دانه

زمانی که از کمباین )مجهز به هد مخصوص 

شود باید میبرداشت( جهت برداشت استفاده 

درصد باشد. زمان  24تا  20رطوبت دانه در حدود 

برداشت بر اساس نوع هیبرید مورد استفاده، تاریخ 

 باشد.کاشت و نوع اقلیم منطقه متفاوت می

در رابطه با خشک کردن بذر ذرت نیز محدوده دمایی مناسب جهت 

باشد. رعایت کردن هر یک از می گرادیسانتدرجه  40تا  35اینکار 

تواند بر روی کمیت و کیفیت مراحل از زمان برداشت تا انبارداری می

 محصول بسیار تاثیرگذار باشد.

 14و انبارداری ذرت باید رطوبت دانه در حدود  یدارنگهجهت  انبارداری:

 درصد باشد و در انبارهای مناسب از لحاظ پوشش و دما نگهداری گردد.

mailto:motamedi@takato.ir
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 گلرنگاصالح موتاسیون در 

Mutation breeding in safflower (Carthamus tinctorius L.) 

 

 

  

 Hordeumجو )در گیاه ( و 1927توسط مولر ) Drosophila melanogasterزا در مگس میوه، عامل جهش عنوانبهکشف اشعه گاما 

vulgare ها بر یابی ژنترین ابزارها در مکانها یکی از مهمزایی القایی بود که بعد( سرآغاز فصل جدیدی بنام جهش1928) لراستاد( توسط

نژادگران  شمار زیادی از به ،ز این کشفی ساختار، بیان و تنظیم بیان ژن برای کاوش ژنوم تبدیل شد. مدتی پس امطالعه ،هاروی کروموزوم

 (.  Ahloowalia, 2004) پرداختند اشعه برای تغییر در صفات گیاهی این ژنتیک به بررسی استفاده از متخصصین و

چهار گیاه دانه شود. به دلیل برتری این های گیاهی تولید شده در جهان از سویا، پالم، کلزا و آفتابگردان گرفته میروغن چهارمسهبیش از 

سایر گیاهان هم کمتر مورد استفاده قرار گرفتند و هم نادیده  ،روغنی

کشت  . اگرچه(Murphy 1999; Khan et al. 2009)انگاشته شدند 

( چندان مورد توجه نبوده است، .Carthamus tinctorius Lگلرنگ )

هان برای رشد در مناطق گرمسیری و خشکی ولی در مقابل این گیاه

. بعالوه روغن حاصله نیز از کیفیت طبخ استند هند بسیار مناسب مان

-. از محدودیت(Singh and Nimbkar 2006)خوبی برخوردار است 

توان به وجود خار، عملکرد پایین بذر و محتوای پایین های این گیاه می

 ،ها. این محدودیت(Dajue and Mundel 1996)روغن اشاره نمود 

ا کلزا و سویا که بدون خار بوده و دارای عملکرد گلرنگ را در رقابت ب

هایی همچون تحمل به . زراعت این محصول با توجه به ویژگی(Pahalvani 2005)نماید باشند، ضعیف میو محتوای روغن باالتری می

های اصالح کالسیک هند از طریق روش ژهیوبهتواند مفید باشد. تاکنون چندین واریته در سراسر دنیا خشکی، درجه حرارت باال و شوری می

. (Kumar and Srivastava 2010) افزایش دهدها نتوانست عملکرد بذر و روغن را در این محصول هرحال تمام این تالشاند. بهشده معرفی

تولید پوسته بذر ، یفیت بذر()مقیاسی از ک بذر حجمیافزایش اندازه و وزن نشان داد که  نتایج تجزیه و تحلیل چند واریته و الین اصالحی 

تعداد بذر در گل،  بینعالوه ه شود. بی خود منجر به کاهش محتوای روغن در بذر میتر به نوبهمراه دارد. پوسته بذر ضخیمه تر را بهضخیم

 Ranga Rao et)شود باال میهای با عملکرد مانع تولید واریته که ی گل همبستگی منفی وجود داردو اندازه حجمی تعداد گل در بوته، وزن

al. 1977; Roopa and Ravikumar 2008; Rampure et al. 2014) .های گلرنگ وجود تنوع ژنتیکی مانع دیگر بر سر راه توسعه واریته
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ایی زباشد. بنابراین برای برطرف نمودن این مشکل استفاده از جهشآن می های محدود، حداقل برای برخی صفات خاص در ژرم پالسم

. اگر چه موتاسیون توانایی القای تغییرات مطلوب در ژرم پالسم گیاهی را دارد ولی در (Rampure et al. 2014)القایی پیشنهاد شده است 

در بحث کارایی و موثر بودن آن نقش بسیار مهمی را  زاجهشمقابل اثرات مخربی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین دوز مصرفی عامل 

 کند. نژادی این محصول بازی میهدر ب

از  ،های گیاهی سرشار از اولئیک اسیدهای گلرنگ در هند دارای مقادیر زیادی لینولئیک اسید هستند که در مقایسه با سایر روغنژنوتیپ

با اتیل ، Bhimaمنظور دستیابی به محصولی با محتوای اولئیک اسید باالتر، رقم، ه مطلوبیت کمتری برخوردارند. بر این اساس در تحقیقی ب

کاهش در مقدار لینولئیک اسید اولئیک اسید و افزایش در مقدار اسید چرب استفاده از این تیمار شیمیایی باعث  متان سولفانات تیمار گردید. 

(. Rampure & et al., 2015دو الین با محتوای باالی اولئیک اسید حاصل گردید )های سه و چهار تعداد بود. در ادامه روند اصالحی در نسل

برخوردار  یباالتراز کارایی  یکیالکترنتایج نشان داد، دی متیل سولفواکسید در مقایسه با اشعه گاما و شوک  Okaz & et al., 2016در تحقیق 

 تر شدند.ودرسحاصل نسبت به الین های والدینی ز دبخشیامبود و الین های 
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 مهندسی ژنوم )بخش اول(
Genome engineering (Part 1) 

 

 هزینه پایینو  باال سرعت اکرده است که ب جادیمحققان ا برایرا  ییتوانا نیژنوم ا شیرایمتنوع و اریبس یهایورا، ظهور فنریاخ یهاسالدر 

 یکه امروزه به طور معمول برا یاصل یهایورفناکنند.  ایجادها سمیها و ارگانخاص در ژنوم انواع سلولهای یتوال مشخصی را در راتییتغ

 Zinc-Finger (2نوکلئازها، ) مگایا   homing endonucleases (1) :نشان داده شده است 1شود، در شکل یژنوم استفاده م شیرایو لیتسه

Nucleases (ZFNs) ( ،3) Transcription Activator-Like Effector Nucleases (TALENs) ( 4و) Clustered Regularly 

Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRISPR/Cas9 .Homingو  homing endonucleases ،ZFNs ،TALENsفناوری ویرایش ژنوم. به ترتیب از باال به پایین  -1شکل 

endonucleases یبسترها یبه طور کل DNA  به اتصال  واحدهای یو دارا شکافندیم مرید صورتخود را بهDNA ستندنی ی آنو شکاف مجزا. 

ZFN  واحد ریزکرده و توسط  ییاند را شناساشده لیجفت باز تشک 7تا  5جدا کننده  یتوال کیو  یاتصال انگشت رو ناحیههدف را که از دو ناحیه ها 

را  اندشده لیجفت باز تشک 20تا  12 جداکننده یتوال کیو  TALEاتصال  ناحیههدف را که از دو ناحیه ها TALENsدهند. برش می، FokI آنزیمی

( واقع شده gRNAراهنما ) RNA یمکمل توال DNA یهایتوال Cas9نوکلئاز دهند. برش می، FokI آنزیمی واحد ریزاند و توسط کرده ییشناسا

 (Thomas et al, 2016) .  دهد میقرار مورد هدف Protospacer Adjacent Motif (PAM )ناحیه  در باالدست

 بیوتکنولوژی

 

 

 

 

 

 



  1399( 110( شماره )9سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

9 

 

باعث  DNA یهایشکستگ نیا است. DNA در 1یادو رشته یهایشکستگ ایجادآنها در  ییتوانا جهینت ،توانایی این ابزارها در اصالح ژنوم

 یاغلب برا ندیفرآ نیا. دنکنیم لیرا تسهی از ژنوم خاص در مکان یژنوم راتییتغ ایجادشده و  یسلول DNA میترم یرهایفعال شدن مس

ترمیم  سمیمکانتواند با یشود که میاستفاده م مکان برش ی نوکلئوتید درتصادفشدن حذف /اضافه قیژن از طر خاموش کردن

Nonhomologous End Joining (NHEJا )وارد شدن قطعه به مورد نظر،  یمحل کروموزوممشابه با  یالگو کیدر حضور  و یا شود جادی

 یهامیگسترده آنز یریپذ قیواقع تطبدر دهد. ( رخ HDR) Homology-Directed Repairی به روش همسان میترم قیاز طر آناصالح  ایژن 

 باًیتقر انیبتنظیم قادر به و این امر موجب شده است که  است  سنتتیکی سیرونو یبه عنوان فاکتورها ه دلیل عملکرد آنهااصالح کننده ژنوم ب

  .باشندژنوم درون  یهر ژن

 

 NHEJ سمیمکانبا  در پی آن که شوندیم DNAدر   (DSB) یادو رشته یهایشکستگ جادیباعث ا دارهدف یژنوم. نوکلئازها شیرایو جیانت -2شکل 

 ایدرج ر به منج NHEJ، اهداکننده ی( در صورت عدم وجود الگوAشوند. )یم می( ترمHDR) یبه روش همسان و اهداکننده یدر حضور الگو او ی

 تک رشته(، دیکلئوتگونویال ای دیدهنده )پالسم DNA( در حضور B. )منتهی شودژن در تواند به اختالل یکه م شوددر محل شکست می نوکلئوتیدحذف 

 Thomas) . دکن لیتواند ادغام هدفمند را تسهیم مشخص یکروموزوم مکان کیدهنده و  توالی رهمولوگ موجود د DNA یهایتوال نیب نوترکیبی

et al, 2016) 

 

 مگانوکلئازها
 باز را جفت 40ا ت 12وسیعی از  هایتوالی شدند. این نوکلئازها کشف 1980در اواخر  که هستند طبیعی نوکلئازهایی،  نوکلئازها مگا

های یکن تعداد مکانکمتر است ول ZFNهای دیگر مانند دهند. اگرچه سمیت سلولی این اندونوکلئاز از برخی روشبرش می و کرده شناسایی

طراحی و  ست کها این نوکلئازها مگا معایب دیگر دهند. ازپوشش نمی را ژنوم کل موثری و مناسب به طور بوده و محدود آنها شناسایی

 مهندسی اولیه لهمرح یک ژنوم، نیازمند در مهندسی هدف مکانی جدید است. هر ریگوقت و پرهزینه هدف یهایتوال ها برایآنزیم سنتز

 پرچالش هستند. فنی لحاظ از کار انجام نوکلئازها برای مگا بنابراین ،است هر مگانوکلئاز برای پروتئین

 

 منبع
Gaj, T., Sirk, S. J., Shui,S. and Liu, J. 2016. Genome-Editing Technologies : Principles and Applications. 

 

 

                                                                 

1 Double-Strand Breaks (DSB) 



  1399( 110( شماره )9سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

10 

 

 زادهحسن ینآید

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

 

 های گیاهیعوامل کنترل بیولوژیک در کنترل بیماری
Biological control agents in plant disease control 

 

یک از این نقاط اثر، شامل چندین مکانیسم اثر باشد و هیچتواند های گیاهی با استفاده از یک عامل بیولوژیک، میکنترل بیولوژیک بیماری

 های پس از برداشت، یکسان هستند.از هم مجزا نیستند و برای عوامل کنترل بیولوژیک فعال در فیلوسفر، اسپرموسفر، ریزوسفر و محیط

لیتیک خارج سلولی، مقاومت القایی، محرک رشد  هایها، پارازیتیسم و تولید آنزیمبیوتیکهای اثر شامل رقابت، تولید آنتیاین مکانیسم

 باشد.گیاه و پرآزاری می

 هابیوتیکتولید آنتی

ها میکروارگانیسم ها، به عنوان یک مکانیسم اثر مهم شناخته شده است.های بازدارنده توسط میکروارگانیسمها و متابولیتبیوتیکتولید آنتی

نقش داشته  زیستی توانند درکنترلها فقط در صورتی میکنند و این متابولیتدوره رشد خود تولید میهایی را در طول معموال چنین متابولیت

استیل فلوروگلوسین، سیانید دی -2،4، ترکیباتی مانند آمفیسین، اساسنیبراباشند که در مقابل یک میکروارگانیسم دیگر، تولید شده باشند. 

های مختلف باکتری ساکاریدهای حلقوی تولید شده توسط گونه، فنازین، پیولوتئورین، پیرولنیترین، تروپولون و پلیAهیدروژن، اوومایسین 

Pseudomona  و گرامیسیدینS اولیگوکایسین ،A کانوسامین، ایتورین، زویترمایسین ،A های مختلف و زانتوباسین تولید شده توسط گونه

 (.1)شکل  ها، نقش دارنداند که در کنترل بیولوژیک بیماریشناخته شده Stenotrophomonasو  Bacillus ،Streptomycesهای باکتری

 
 در محیط کشت آزمایشگاهی .Pseudomonas ppهای مختلف باکتری بیوتیک توسط گونه. تولید آنتی1شکل 

های اصلی سیگنال، کننده، فاکتورهای سیگما و مولکولهای تنظیمهای باکتریایی بررسی شده و ژنبیوتیکمکانیسم تنظیم بسیاری از این آنتی

اسیل هوموسرین الکتون است که و مشتقات ان GacA/GacS ،GrrA/Grrs ،RpoD ،RpoN ،RpoS، prsAها شامل اند. این ژنشناسایی شده

 کنند.عمل می شونده میخودتنظهای ستمبه مانند سی

ها تحت تاثیر عوامل دیگری از جمله مواد غذایی در دسترس، نوع و سن گیاه، شرایط محیطی، حضور سایر بیوتیکهمچنین، تولید آنتی

دهی پیچیده بوده و بنابراین طیف تولید و عامل بیماری، قرار دارند و همه آنها شامل مسیرهای سیگنال زیستی های عامل کنترلمیکروارگانیسم

های عوامل بیولوژیک، بسته به شرایط ممکن است متفاوت باشد. جالب توجه است که تداخل در این بیوتیک توسط هر یک از سویهآنتی

 گیاهپزشکی
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تواند روش جدیدی برای کنترل بیمارگرهای گیاهی توسط برخی از عوامل کنترل ها میتیکبیودهی در کنترل تولید آنتیفرآیندهای سیگنال

 بیولوژیک باشد که نیازمند مطالعات بیشتر است.

اند تا امکان افزایش سازی و دستکاری شدهها، شبیههای مختلف تولید شده توسط باکتریبیوتیکهای ژنی مسئول در تولید آنتیامروزه خوشه

 Pseudomonasهای ژنومی کامل مانند توالی ژنوم باکتری سویه با در دسترس بودن توالیها بررسی نمایند. بیوکنترل را در سایر سویه فعالیت

fluorescens Pf-5 ،وجود های اثر هستند، ها و سایر مکانیسمبیوتیکهای ژنی اضافی و جدید که مسئول تولید آنتیاحتمال ردیابی خوشه

های ژنی، پیشرفت کمتری های دستکاری مولکولی در آنها به خصوص برای ایجاد تک جهشها که روشضعیت در مورد قارچاین و دارد. 

 Pseudozyma flocculosa. با این حال، فلوکولوسین تولید شده توسط قارچ گونه باشدمیتر است، دارای مجهوالت بیشتری داشته و پیچیده

ها نقش ل بیولوژیک بیماریهای قارچ تریکودرما، به وضوح مشخص شده است که در کنترو یا گلوتوکسین و پپتیبولز تولید شده توسط گونه

 دارند.

 
 Trichoderma virens. گونه 2شکل 

کوپارازیتیسم و یا هر دو، کمتر موثر بیوتیک و یا میکه در تولید آنتی( 2)شکل  Trichoderma virensهای فرابنفش گونه برای مثال، موتانت

دهد که در چنین سیستمی، سایر های والدینی موثر بودند و این نشان میهستند، در کنترل عامل بیماری مرگ گیاهچه پنبه، به اندازه سویه

 هستند.تر های بیوکنترل مانند مقاومت القا شده در گیاه میزبان، در کنترل بیولوژیک عامل بیماری مهممکانیسم

 .Mو  Muscador albusها، اسیدها و لیپیدها توسط دو گونه ها، استرها، کتوندر مثالی دیگر، تولید ترکیبات فرار بازدارنده شامل الکل

roseus ی های گیاهچه در چغندرقند و بادمجان باشند و استفاده از این عوامل بیوکنترل به عنوان سموم قارچممکن است مسئول کنترل بیماری

 تواند مورد بررسی قرار گیرد.(، میMycofumigantsتدخینی )

 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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Safflower diseases management 

 

 

 

 

Safflower growth    

stage 

 

pest       

Disease management strategies 

Cotyledon Four-leaves Multi-leaves Budding Flowering Seed filling 

Seedling damping off 
Pythium sp, 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. 

Downy mildew Bremia lactucae   

Seed treatment with suitable 

fungicides such as metalaxyl-

mancozeb, Rotation and Stubble 

management, Resistant varieties. 

Powdery mildew    Erysiphe cichoracearum 

Timely cultivation, Rotation and 

Stubble management, Spraying 

with sulfur fungicides or Dinocap 

(Karatane) 

Rust Puccinia carthami  Puccinia carthami 

Healthy seed, Seed treatment with 

suitable fungicides, Rotation and 

Stubble management, Resistant 

varieties. 

Plant Death   Phythophthera spp 

Proper drainage, Rotation, Resistant 

varieties, Applying 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. 

Ramularia Leaf Spot    Ramularia spp 
Timely cultivation, Rotation and 

Stubble management, Weeds 

control, Tolerant varieties. 

Alternaria Leaf Spot    Alternaria carthami 
Timely cultivation, Rotation and 

Stubble management, Weeds 

control, Tolerant varieties. 

Verticillium Wilt   Verticillium dahliae  
Rotation and Stubble management, 

Weeds control. 

mailto:alamdar@takato.ir
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