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به ترتیب شامل  روغنی    یهادانه موضوعات هدف گذاری شده در حوزه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت  

 : باشدیماین حوزه  مندانعالقه و  تولید ارقام جدید و ارتقاء بخشی سطح دانش روز همکاران 

  ی هاتالش خوشبختانه    باشدیمزراعی و اصالحی    یهاروش سپری نمودن مراحل خاصی از اصول    در موضوع اول تولید بذر که شامل

تالش مضاعف همکاران این حوزه در طی نمودن   نسبی خوبی حاصل شده است ولیکن نیازمند  ی هات یموفقزیادی انجام گردیده و 

و برخی    باال  های با راندمانتولید الین   . باشدیمجه نهایی  نتی  اهداف از پیش تعیین شده و کسب  مراحل نهایی برای به سرانجام رساندن

  ی هایابیارزنه چندان دور و طی    ییهاسالکه امید است در    هاستت یموفقمورد انتظار در سویا، کلزا و کتان بخشی از این    یهایژگیو

مربوطه،    یهاداده ایران گردد. در اختیار داشتن منابع عظیم ژرم پالسم و    ،کشورمان  میدانی به مرحله ثبت و معرفی به کشاورزان

  ی هادانه شرکت توسعه کشت    در اختیار  ارزشمند  منابع  رسیدن به هدف نهایی از  نو و انگیزه باال در  یهاافته یکارشناسان با تجربه،  

طی    شایسته خود  ر حرکتی خود را تا رسیدن به جایگاه مسیروغنی بوده که دست به دست از گذشته تا به اکنون و از حال تا آینده  

   خواهد نمود.

تخصصی در حوزه    به عنوان  یک شرکت مادر  ، شرکت توسعه کشتباشدی مآموزش که بسیار حائز اهمیت    و در موضوع دوم 

موزشی مستند بر حقایق علمی را  است نیازهای آ  تالش کرده هدفمند و مستمر    به صورت  تاکنون  سیتأسی  از ابتدا  روغنی  یهادانه 

به نشانی    ،روغنی  یهادانه   یرساناطالع جامع    تارنماهای   طریق از    گوناگون که در حال حاضر  یهاوه یشنماید.    به مخاطبین خود منتقل

takato.ir     وordc.ir،    یهادوره   برگزاری  ،مجازی  یهاشبکه و    هاگاه یپاعلمی، درج اطالعات در    و بروشورهای   هاماهنامهانتشار  

 . ردیگی مو چندین روش دیگر انجام  روغنی، شرکت در جلسات تخصصی  یهادانه  یشیاندهم

  ربرداران کشوخدمات رسانی به تمامی کشاورزان و بهره مرکز  به    شدن  لیتبد  ، فوق  دو موضوع    عالوه برهدف شرکت توسعه کشت  

کشور در    یضریب خودکفای  باال بردن  و همچنین  تخصصیو نظارت    در کنار مدیریت  مورد تقاضا   ی هانهاده نیازها و    ن یتأم  جهت

                                                                                                       .  است روغنی یهادانه   زمینه مورد نیاز در  یهانهاده  نیتأم

 یرآبادیم زمان ی عل

 ی روغن یهادانه  کشت توسعه شرکت آموزش و  قاتیتحق ریمد

 99بهمن ماه  

 

 مقدمه
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 میترا رمضانی 

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

 

 ذرت  دانه روغنی گیاه  به مربوط یکاربرد  دی جد مقاالت ج ی نتا
New applied publications on maize oil crop 

 

  بار   و   خوار   سازمان   آمار   بنابر   رود. می   شمار   به   جهان   مهم   غالت   از   یکی   ذرت   گیاه 

  میزان   و   هکتار   میلیون   217  از   بیش   دنیا   در   ذرت   کشت   سطح   2019  سال   در   جهانی 

  این   کشت   زیر   سطح   است.   شده   گزارش   تن   میلیون   148  و   میلیارد   1  آن   ساالنه   تولید 

  و  میلیون  یک  ساالنه  تولید  با  هکتار  هزار  204 از  بیش  ،  2019  سال   در  ایران  در  گیاه 

  کاربردی   و   جدید  مطالعات     برخی   بررسی   به   مقاله  این   در   . شد   برآورد   تن   هزار   400

   شد.   خواهد   پرداخته   گیاه   این   با   رابطه   در   شده   انجام 

  در   ذرت   دیررس   هیبریدهای   آب   مصرف   کارایی   و   عملکرد   ارزیابی   

 نیتروژن   کود   تقسیط   و   آبیاری   متفاوت   شرایط 

    (KSC704 منطقه   رایج   هیبریدهای   با   مقایسه   در   ذرت   دیررس   هیبرید   هشت   در   آب   مصرف  وری بهره  شاخص   و   رشد   ارزیابی   منظور   به 

  )تقسیط  نیتروژن  کود   کاربرد   مدیریت   دو   و  رطوبتی(  تنش  و  شاهد  تیمار  دو  )شامل  آبیاری  متفاوت  شرایط  تحت  FAO530-(Maxima و 

  اسپلیت   اسپلیت   طرح   از   استفاده   با   تحقیقی   نیتروژن(   درصد  45  با  اوره   کود  منبع  از   نیتروژن   کیلوگرم   150  مقدار  به   نیتروژن   قسمتی   16  و   سه 

  نتایج   شد.   اجرا   1396  سال   در   اصفهان   صنعتی   دانشگاه   تحقیقاتی   مزرعه   در   تکرار   چهار   با   تصادفی   کامل   های بلوک   طرح   قالب   در   پالت 

  مدیریت   گانه سه   اثرات   کنش برهم   تأثیر   تحت   درصد   یک   احتمال   سطح   در   گیاه   برگ   سطح   شاخص   و   علوفه   دانه،   عملکرد   که   داد   نشان 

  ، نیتروژن   کود   قسمتی   16  تقسیط   و   ری آبیا کم   مدیریت   تحت   ذرت   مختلف   هیبریدهای   بین   در   گرفت.   قرار   ذرت   هیبرید   و   نیتروژن   آبیاری، 

  کلی  طور به   داد.   اختصاص  خود   به   را  آب(   مکعب  متر  هر   ازای به   دانه   کیلوگرم   3/ 45)   آب   مصرف   کارایی  مقدار  باالترین  SC 719 هیبرید 

  با   که   بود   بیشتر   نظر   مورد   کاشت   تاریخ   در   ماکسیما،   و   SC 704  شاهد،   هیبریدهای   با   مقایسه   در   مطالعه   مورد   دیررس   هیبریدهای   عملکرد 

 .داد   افزایش   را   آن   تولید   وری بهره   توان می   نیتروژن   کود   بیشتر   تقسیط   و   آبیاری کم   مدیریت   کارگیری به 

  الین   در   فوزاریوم   قارچ   آلودگی   به   پاسخ   در   اکسیداز   فنول پلی   و   پراکسیداز   های ژن   رونوشت   زودهنگام   تجمع 

 ذرت   مقاوم 

  اکسیداز فنول پلی   مانند   اکسید   دهنده   کاهش   های آنزیم   جمله   از   میکروبی،   ضد   ترکیبات   از   ی ا گسترده   طیف   تولید   طریق   از   توانند می   گیاهان 

 Fusarium قارچ   به   ذرت   مقاومت   در   ها آنزیم   این   نقش   شناسایی   منظور   به   کنند.   محافظت   زا بیماری   عوامل   مقابل   در   را   خود   پراکسیداز،   و 

illioidesvertic ،   های نام   به   ( 1  شکل ) ذرت   بالل   فوزاریومی   پوسیدگی   به   تحمل   نظر   از   متفاوت   های فنوتیپ   با   ذرت   ژنوتیپ   سه   با   آزمایشی 

بهزراعی  

 و بهنژادی 
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 C7 مقاوم   )الین( ،   B73 ،   ( نیمه   الین )و   مقاومMO17  ،   ( حساس   الین )   با   ذرت   دانه   و   ابریشم   ی ساز آلوده   گرفت.   انجام   تکرار   سه   در  

  های بالل   شد.   ی بردار نمونه   آلودگی،   از   بعد   ساعت   96  و   72  ، 48  ، 24  ، 12  های زمان   در   ها آن   از   و   گرفت   صورت   فوزاریوم   سوسپانسیون 

  ،  PCR time-ealRروش   از   استفاده   با   اکسیداز   فنول   پلی   و   پراکسیداز   ژن   بیان   ارزیابی   از   بعد   . شدند   گرفته   نظر   در   شاهد   عنوان   به   نشده   آلوده 

  آلودگی   اولیه   ساعات   در   مقاوم   الین   در   ژن   بیان   ولی   یابد می   افزایش   ذرت   فوزاریوم   قارچ   با   آلودگی   از   بعد   ژن   دو   این   بیان   که   شد   مشخص 

  الین   از   تر بیش   ابریشم   نمونه   در   را  PPO و  POX ژن   بیان   مقاوم   الین   آلودگی،   اولیه   ساعات   در   شد.   مشاهده   مقاوم   نیمه   و   حساس   الین   از   باالتر 

  بیماری   به   واکنش   در   را   باالتری   توانایی   مقاوم   الین   حال،   این   با   داشت.   باالتری   بیان   حساس   الین   دانه   نمونه   در   درحالیکه،   داد،   نشان   حساس 

  های ژن   اهمیت   احتمااًل  گفت   توان می   آزمایش،   این   نتایج   بر   بنا   داد.   نشان   را  POX و  PPO های ژن   بیان   آلودگی   از   بعد   بالفاصله   و   داد   نشان 

 .شود می   بیمارگر   ورود   به   گیاه   مقاومت   باعث   آلودگی   اولیه   ساعات   در   اکسیداز   فنول   پلی   و   پراکسیداز 

 

 

 

 

 

 

 صفات فیزیولوژیکی های ذرت با استفاده از عملکرد بالل و بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ 

  تحقیقات   ایستگاه   در  تکرار  سه   با  تصادفی  کامل  هایبلوک   طرح  صورت   به   آزمایشی  ذرت، ژنوتیپ   11  ژنتیکی  تنوع   ارزیابی  منظور  به 

  عملکرد   لحاظ  از  ذرت  هیبریدهای  بین  که  داد   نشان  هاداده   واریانس   تجزیه  نتایج  شد.  اجرا  1398  زراعی  سال  در  مغان  کشاورزی

 یی کارا  حداکثر  و (Fv) ریمتغ فلورسانس  ، (Fm)حداکثر فلورسانس ،a کلروفیل  کلروفیل،  شاخص  بالل، 

 کل،  کلروفیل ،b کلروفیل  برگ،  دمای لحاظ  از  ذرت هیبریدهای   بین اما  داشت. وجود دارمعنی  اختالف II (Fv/Fm)  فتوسیستم

  با   K47/3 1×-4-2-1-2-1-KLM77021/4  هیبرید  داشت.  وجود  دارمعنی  اختالف (Fo)حداقل  فلورسانس  و  کاروتنوئید

  ی ریپذوراثت   تغییرات   دامنه  شد.  شناسایی  هیبریدها  سایر  با   مقایسه  در   هیبرید   برترین  ، فتوسنتزی  سیستم  فعالیت   و   بالل   عملکرد  بیشترین

  تجزیه   از   حاصل  نتایج   داشت.  نوسان (Fv) ریمتغ فلورسانس برای  درصد   87  تاb  کلروفیل  برای  درصد   14  از  و  بود  گسترده   بسیار

 وII  فتوسیستم  ییکارا  بین  همچنین  داشت.  وجود   داریمعن  و  مثبت  ارتباط  کلروفیل  رنگدانه  و   بالل  عملکرد  بین  که  داد  نشان  همبستگی

  فیزیولوژیکی،  صفات   و   بالل  عملکرد  صفت  باWard  روش به  یاخوشه   تجزیه  شد.  مشاهده   داریمعن  مثبت  همبستگی a  کلروفیل

  افراد   گزینش  برای  کلروفیل  فلورسانس  از  توانمی  حاصل  نتایج  اساس  بر  کرد.  یبندطبقه   متفاوت  گروه   دو   در  را   ذرت  هایژنوتیپ 

 .کرد استفاده   باال عملکرد با

 پوسیدگی فوزاریومی بالل  : 1  شکل
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  maydis Bipolarisها و هیبریدهای دیررس ذرت به بیماری لکه سوختگی جنوبی ناشی از قارچواکنش الین

  (، maydis Bipolaris)   جنوبی  سوختگی  لکه  بیماری  عامل  به  نسبت   ذرت  دیررس  ی دهایبریه  و  ها  الین   مقاومت   ارزیابی  منظور   به

  ساری   و  کرج  منطقه  دو   در  تصادفی  کامل  هایبلوک   طرح  قالب  در  1392  سال  در  ذرت  دیررس  هیبرید  و   الین   هفده   با  آزمایشی

  با  ( Whorl)  ذرت  هایبوته  برگی  4  تا  3  مرحله  در  که  قارچ  هاگ  سوسپانسیون   زنی  مایه  با  بار  یک  مصنوعی  آلودگی  شد.  اجرا

  برگی  6-8 مرحله در بازوکا دستگاه  با بیماری عامل قارچ به آغشته  سورگوم هایدانه  زنی مایه با دیگر بار یک و شد تزریق سرنگ

  شد.  انجام  هابرگ  روی  بیماری  شدت   درصد  گیریاندازه   با  دوم  نوبت  زنی  مایه  از  بعد  ماه   یک  بیماری  ارزیابی  شد.  انجام  بوته  هر  در

  اختالف   هابرگ   روی   بیماری  شدت   نظر  از   هیبریدها  و  هاالین  بین   که   داد   نشان   هامیانگین   مقایسه  و   واریانس   تجزیه  از  حاصل   نتایج

  مقاوم   گروه   در K19 (A679 KSC708×)  شجره   با   17  شماره   هیبرید   تنها   آزمایشی،  هیبرید   هشت  بین   در  . رددا  وجود   دارینیمع

(R)  مقاوم  نیمه  گروه   در  الین  پنج  نیز  آزمایشی  الین  نه  بین  در  گرفت.  قرار  (MR)  الین   دو  بیماری  شدت  که  گرفتند  قرار    

  به   مقاومت  برای  مناسبی  منبع  عنوان   به  مذکور  الین   دو  تحقیق  این   نتایج   اساس  بر  .بود  درصد  10  از  کمتر K19 و MO17 تجاری

  عنوان   به  که  است K19 × (A679 KSC708)  هیبرید  پدری   والد K19 الین  .شدند  شناسائی  جنوبی  سوختگی  لکه  بیماری

   .شد شناسایی بررسی  این  در مقاوم هیبرید
 

 منابع: 

  نیتروژن.   کود   تقسیط   و   آبیاری   متفاوت   شرایط   در   ذرت   دیررس   هیبریدهای   آب   مصرف   کارایی   و   عملکرد   ارزیابی   م.   ، قیصری   و   . ح   ، زاده   عشقی   ، . م   ،   وانگر ت    - 1

 . 235- 249  صفحات   ، 2  شماره   ، 24  دوره   . خاک   و   آب   علوم   مجله   . 1399

 . Bipolaris maydis  .  1395ناشی از قارچ  ذرت به بیماری لکه سوختگی جنوبها و هیبریدهای دیررس واکنش الینزمانی،م.  - 2

   .95- 107  صفحات 1هشمار ، 32دوره  بذر(   و   نهال   بذر)   و   نهال   بهنژادی   مجله 

پژوهشنامه اصالح    .1399ی.  های ذرت با استفاده از عملکرد بالل و صفات فیزیولوژیکتنوع ژنتیکی ژنوتیپمحرم نژاد سجاد، شیری محمدرضا. بررسی    -3

   .30- 40، صفحات 35، شماره  12دوره گیاهان زراعی. 

  الین   در   فوزاریوم   قارچ   آلودگی   به   پاسخ   در   اکسیداز   فنول پلی   و   پراکسیداز   های ژن   رونوشت   زودهنگام   تجمع   ح.   سلطانلو،   و    ح.   لقب،   مظاهری   س.ا.،   ساوات، م   - 4

 .   doi:10.22084/AB.2020.15674.1372کشاورزی.   در   زیستی   فناوری   مه فصلنا   دو   . 1399. ذرت   مقاوم 

5- http://www.fao.org/faostat/ 

 

 سوختگی جنوبی ذرت لکه :  2   شکل

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=56740
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=56740
http://www.fao.org/faostat/
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 کاشت، داشت و برداشت سالیکورنیا 

L  europaea Salicornia 

سازی آماده

 و کاشت

کشت در گیاه سالیکورنیا به  آماده سازی خاک: 

پشته  و  جوی  روش  ردیفی  سه  انجام   ای،  کرتی  و 

تن کود    1/ 5توان  می شود. ابتدا جهت رشد بهتر  می

پنجه  را در هکتار پخش کرده و سپس شخم  دامی 

دیگری  غازی مناسب  شود  یا شخم  در روش    .زده 

متر و عمق  سانتی   60های  پشته فاصله  با  جوی و پشته  

 شود. حفر می متر نهرکن سانتی  30تا   20

نیاز:  مورد  متوسط  خاک   خاک  تا  سبک  بافت  با  تواند  می های 

- های لومشرایط بهتری برای رشد و نمو در این گیاه فراهم کند. خاک 

شن این    -شنی،  کشت  برای  لومی  و  هستند.  گیاه  لومی  مناسب 

های با بافت سبک امکان رشد بهتر ریشه در خاک و همچنین  خاک 

زنی و رشد بهتر بذر در خاک و رسیدن گیاهچه به سطح خاک  جوانه 

 شود. می را باعث 

 

 

کشت این گیاه به صورت مستقیم با بذر در زمین    کاشت: 

نشاء صورت می  تولید  به روش  اصلی و  برای کشت  گیرد. 

است، رغوب در هکتار نیاز کیلوگرم بذر م 5تا  3به   ،مستقیم

بذر   شرایط  به  توجه  با  مقدار  این  چند  تا  می هر    15تواند 

کیلوگرم نیز افزایش یابد. بهترین زمان کاشت نیز در بهمن و  

باشد منتهی در مناطق سردسیر بعد از رفع سرما می اسفند ماه  

انجام   بهار کشت  اوایل  مناطق مرکزی و میو در  شود. در 

 شود. می سط بهمن ماه انجام جنوبی کشت از اوا

 

 کشت در مناطق مختلف در کشور: 

سمنان،   جنوبی،  خراسان  عمان،  تا  فارس  خلیج  سواحل  گاوخونی،  باتالق  قم،  ارومیه،  دریاچه  اطراف  مانند  کشور  از  مناطقی  در 

های شور قرار دارند؛  مانداب آذربایجان شرقی، یزد، فارس، خوزستان و نیز بندر ترکمن در استان گلستان که در حاشیه دریا و اطراف  

بنام توده همان منطقه در ایران نامگذاری شده است. این گونه در ایران به   کندمی گونه ایرانی آن رشد   که بذر تولیدی هر منطقه 

مشهور بوده به صورت بومی و خودرو رشد داشته و در مواردی بذر آن در مناطق دیگر   (persica) سالیکورنیای ایرانی یا پرسیکا  

 میلی موالر را دارد.  600انایی جوانه زدن در شوری گردد. این گونه تومی که شرایط مهیا باشد کشت و کار 

عملیات  

 داشت

زنی تا چهار جوانه گیاه برای تکمیل رشد رویشی از زمان  ،به طور کلی سالیکورنیا گیاهی روز کوتاه بوده و برای رشد به طول روز بلند نیاز دارد. بر این اساسدمای مورد نیاز و کودهی: 

  25شود. بهترین دما برای رشد و توسعه گیاه بین میساعت روشنایی در روز است. با کوتاه شدن طول روز عالئم ظهور مرحله زایشی گیاه با بند بند شدن ساقه ظاهر  16ماه بعد نیازمند بیش از 

گردد می د. عناصر نیتروژن و فسفر برای رشد سالیکورنیا ضروری هستند. کود اوره در چندین مرحله مصرف  شو توصیه می  گراد است. استفاده از کودهای دامی قبل از کاشت  سانتیدرجه   35تا  

 گردد.  می همچنین در مزارعی که از لحاظ مواد غذایی خیلی فقیر هستند نیز از اسید هیومیک استفاده 

روز یکبار است که با توجه به افزایش    2به صورت    های فرعیشاخه دور آبیاری از مراحل شروع رشد گیاه تا زمان تشکیل    رطوبت: 

 یابد. می دما و رشد گیاه در مراحل بعد افزایش 

عملیات  

 برداشت

هدف    برداشت:  به  توجه  با  گیاه  در  عمل  این 

  . های متفاوتی صورت گیردزمان تواند در  میمصرف  

فاصله  شود در  تازه خوری مصرف  به صورت  اگر 

 گیرد. می روز از کاشت صورت  80تا  70زمانی 

این    علوفه:  باشد  تامین علوفه دام  برداشت  از  زمانی که هدف 

در   )  15تا    10کار  گلدهی  از  پیش  از    90تا    80روز  بعد  روز 

گیرد. این گیاه منبع غنی از پروتئین و فیبر را  می انجام  کاشت(  

 درصد پروتئین دارد.  30است. کنجاله بذر آن نیز تا  دارا

)   روغن:  روغن  از  استفاده  و  نیز  %26- 33تولید  گیاه  این  در   )

زمان می حالت  این  در  که  باشد  برداشت  اهداف  از  یکی  تواند 

برداشت به رسیدگی و پر شدن دانه سالیکورنیا وابسته است. به طور  

ماه بعد    9کلی این زمان با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی در  

ها  دانه درصد  70تا    50از کاشت فراهم شده و آن زمانی است که  

 رسیده باشند. 

شود. بعد از برداشت گیاهان توصیه می شود  عملیات برداشت قبل از  رسیدگی کامل انجام      در زمان رسیدگی،  بذرهابه دلیل ریزش  

را به مدت چند روز در برابر نور آفتاب پهن کرده تا خشک شده و بتوان به راحتی اقدام به جدا کردن بذر کرد. به طور کلی طول  

ماه و برای مصرف تازه خوری   6تا   5ماه، برای استفاده به عنوان علوفه دام  9تا  7نه و روغن  فصل زراعی این گیاه برای استفاده از دا

 . باشدمی ماه  2روز تا  45حدود  

mailto:motamedi@takato.ir
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. سازدمشخص می  کاربرد آن را در صنایع غذایی  ،های چرب. مشخصات اسیدحایز اهمیت است  بسیاردر صنایع غذایی    روغن سویااهمیت  

ها  های چرب ترانس موجود در روغن غذایی تغییر کرد و مقرر شد که میزان اسید   شکل برچسب گذاری مواد هنگامی که    2006در سال  

این در  ی بدون اسید چرب ترانس و در عین حال پایداری اکسیداتیوی بطور چشمگیری افزایش یافت.  هامشخص گردد، تقاضا برای روغن 

-منظور کاهش محتوای اسید لینولئیک استفاده میه  بکردن،  از فرایند هیدروژنه  های خوراکیکننده روغن های تولیدست که شرکتا  حالی

ویژه برای بیماران قلبی تاثیر منفی  ه چنین اسیدهای چربی بر سالمت انسان ب)دوشهای چرب ترانس میاین فرایند سبب تولید اسیدکنند، اما  

بر محدودلذا    ( دارند آمریکا  قلب  مصرف  انجمن  ترانس کردن  نموده    اسیدهای چرب  تعیین  را   ,.Hu et al, 1997)است  قوانین خاصی 

Lichtenstein et al, 2006)  .    ،های ژنتیکی چندین الین سویا با کاهش در محتوای اسید لینولئیک، از طریق روشدر تحقیقات  انجام شده

 (. Ross et al, 2000دامه دارد )شناسایی شدند، ولی اصالح برای صفت اسید لینولئیک کم در سویا کماکان ا

های ژرم پالسم به نتیجه رسید  های جهش یافته و مجموعهاولین بار از طریق غربالگری فنوتیپی الین  %4کاهش در لینولئیک تا حدود 

(Hammond and Fehr, 1983.,  Rahman et al, 1996., Rennie et al, 1988در حالیکه نشان داده شده بود .) ،تکی مغلوب میهای آلل-

  %1و حداکثر  %3برای کاهش سطوح این اسید چرب تا بیشتری   های موتانتشوند، آلل  %4وانند سبب کاهش محتوای اسید لینولئیک تا ت

 Wilcox and Cavins,,1985., Takagi et al, 1999., Rahman et al, 1998., Fehr et al, 1992., Ross et)بودند  مورد نیاز دانهروغن 

al, 2000) 
 

( و برای مطالعه عملکرد Zhu et al, 2005., Gabrielson et al, 2006کنند )ها در شناسایی عملکرد ژن نقش مهمی را بازی میجهش یافته

. چندین روش برای ایجاد تنوع  (Cui et al, 2013)شوند  آمیزی استفاده میهای گیاهی مدل و هم غیر مدل بطور موفقیتژن هم در گونه

زا )اشعه ایکس، گاما و نوترون سریع( که به های یونهای شیمیایی، اشعه و ترانسفورماسیون موجود است. اشعه زا جهش  از  طریق   تیکیژن

اندازه حذف نوکلئوتیدی در  از دست رفتن Shirley et al, 1992., Cecchini et al, 1998انجامد )های متفاوت میهای  به  (، اغلب منجر 

های باشد اما برای شناسایی جهش ژن راهکار مناسبی می  عملکرد  ( که برای کشفAnai et al, 2008, 2012bشود )ه میعملکرد ژن جهش یافت

و   T-DNA( با استفاده از  Insertional mutagenesisزایی درونی )(. جهشSlade et al, 2005های هدف گزینه مناسبی نیست )آللی در ژن

منظور  ه  شود و ب( برای شناسایی ژنوتیپ از روی فنوتیپ ابزاری قدرتمند محسوب میtransposon taggingبرچسب گذاری ترانسپوزون )

ب Pan et al, 2003اند)آمیزی استفاده شده مطالعات عملکرد ژن در گیاهان زراعی و همچنین گیاهان مدل بطور موفقیت حال فقدان  هره  (. 

قابل مقایسه، همچنین   ترانسفورماسیون  بافت، سبب غیرسیستم  یافته  برای خلق جمعیت  تکنیکاین    بودن  کاربردیالزام کشت  های جهش 

های شیمیایی بدلیل توانایی باال در القاء جهش های سویا مورد نیاز است. موتاژنهای جانشین دیگری برای شناسایی ژنشود، بنابراین ابزارمی

های جهش یافته با استفاده از این موتاژن در گیاه آرابیدوپسیس  د. جمعیتن باشمیزایی در مجموعه ژنوم، ابزاری امید بخش در مبحث جهش
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(Greene et al, 2003( گندم ،)Slade et al, 2005  ،)

(  ,Till et al)(، جو  Weil & Morde, 2007ذرت 

2004  ،)( زمینی  (Xin et al, 2008یوالف  سیب   ،

(Minoia et al,  2010)    و سویاCarroll et al, 1985  )

قابل توجهی    تحقیقاتهای اخیر  سال اند. در  شده تولید  

است.   شده  انجام  سویا  برای  ژنومی  منابع  توسعه  در 

Satpute & Fultambkar, 2012    ارقام بذور 

MAUS-71    وJS-335  غلظت با  از  را  متفاوت  های 

و موتاژن فیزیکی، اشعه گاما   EMSموتاژن شیمیایی،  

-کاهش درصد جوانهدر پژوهش اخیرتیمار نمودند.  

های موتاژنی در هر دو رقم مشهود  زنی در تمام تیمار

بود، در حالیکه افزایش عقیمی دانه گرده با مقدار دوز  

است بوده  همراه  موتاژن  غلظت   & Pavadai.یا 

Dhanavel, 2005    دانه و  100وزن    ثابت کردن اند  

  د.ن عملکرد بوته با دوز اشعه گاما رابطه معکوس دار

Qiu & Gao,1988      نشان  دادند  در آزمایشات خود

ها با محتوای پروتئینی و  نسبت بیشتری از جهش یافته

-در مقایسه با نوترون  EMSبا استفاده از    ،روغن باالتر

سریع  ه شود  ای  می  پذیری  حاصل  وراثت  بعالوه   ،

 Wang etباالتر در نسل دوم و سوم مشاهده گردید.  

al, 1989      تیمار بذور سویا باEMS    های اولیه برای افزایش محتوای پروتئینی پیشنهاد  درصد بهمراه انتخاب در نسل  4/0و    2/0در غلظت های

   را برای القاء جهش مناسب تشخیص دادند. EMSمیلی موالر از  60 تیمار  Espina et al, 2018شود. می
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 (دوممهندسی ژنوم )بخش 

Genome engineering (Part 2) 

 

 1نوکلئاز انگشت روی 

 شامل . این نوکلئاز حاصل اتصال دو دمین اصلیدبو در ژنوم   گسترده ویرایش  به   یابیدست جهتنوکلئاز هدفمند   ن یاول  ، نوکلئاز انگشت روی

به    Cys2-His2  یانگشت رو   نیپروتئ )دمین برش دهنده    FokIاندونوکلئاز محدود کننده    آنزیمو  (  1( )شکل  DNA)دمین متصل شونده 

DNAبه  ( می باز را پوشش    DNAباشد. دمین متصل شونده  معموال دارای سه یا چهار موتیف انگشت روی بوده بطوریکه هر موتیف سه 

 ند.  دهد  و وظیفه شناسایی محل برش را بر عهده دارمی

 
 ساختار انگشت روی  - 1شکل 

است.   DNAکند و شناسایی محل برش بر عهده دمین متصل شونده به  به صورت غیر اختصاصی عمل می  FokIدر واقع آنزیم اندونوکلئاز  

شود و در نهایت  متصل می  DNAکند بطوریکه هر آنزیم به یک رشته از این سیستم به صورت دیمر )حضور بازوی چپ و راست( عمل می

 (. 2گیرد )شکل با شناسایی و اتصال دو آنزیم به دو رشته مقابل هم، برش در منطقه هدف صورت می

 
 DNAنوکلئاز انگشت روی و نحوه اتصال به  - 2شکل 

 

1 Zinc-Finger Nuclease (ZFN)  

 بیوتکنولوژی 
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 2TALEنوکلئاز 

   DNAو دمین برش دهنده    DNAمتصل شونده به    TALEدارای دو دمین عملکردی است که شامل دمین    ،ZFNنیز مانند    TALEنوکلئاز  

آمینواسید حفاظت شده است که در میان    34تا    33دارای    DNAکند. دمین متصل شونده به  ( بوده و به صورت دیمر عمل میFolkI)آنزیم  

هدف همولوژی داشته باشند. محققین اخیرا    DNAبایست با  غیر حفاظت شده هستند که این مناطق می  13و    12آنها تنها آمینواسیدهای شماره  

ایجاد  کرده تالش   با  آنزیم  موتاسیون اند  در  هدفمند  کاهش خطای  FolkIهای  نتیجه  در  و  آنزیم  این  اختصاصی  عملکرد  افزایش  باعث   ،

اینکه طراحی  سیستم با وجود  به TALENهای ویرایشی شوند.  توجه  با  ولیکن  است  بر  و زمان  پرهزینه  توالی هدف، کاری  ها در راستای 

دهند میها نشان  گزارششود و عالوه بر آن  میفته  کارآیی باالی آن، همچنان به عنوان ابزاری قدرتمند ودقیق جهت ویرایش ژنوم به کار گر

 .  (Mussolino et al, 2014)کنند ها ایجاد میسلول سمیت کمتری  در  ZFNها نسبت به TALENکه 

 

 

 TALENو  TALE: ساختار Bی. نوکلئاز انگشت روتوسط   DNA: نحوه شناسایی و برش A - 3شکل 

 

 منبع 

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

C., Alzubi, J., Fine, E.J., Morbitzer. R., Cradick, T.J., Lahaye, T., Bao, G., Cathomen, T. 2014. TALENs facilitate 

targeted genome editing in human cells with high specificity and low cytotoxicity. Nucleic Acids Res 42:  6762–6773 

 

 

 

 

 

 

2 Transcription Activator-Like Effector Nucleases (TALEN)  
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 های گیاهیعوامل بیولوژیک در کنترل بیماری
Biological agents in plant disease control 

بیماری  بیولوژیک  اثر از جمله رقابت، تولید  کنترل  با استفاده از یک عامل بیولوژیک، شامل چندین مکانیسم  ها، بیوتیک آنتیهای گیاهی 

یک از این نقاط اثر، از هم مجزا  های لیتیک خارج سلولی، مقاومت القایی، محرک رشد گیاه و پرآزاری است و هیچپارازیتیسم و تولید آنزیم

 نیستند.

 های لیتیک خارج سلولی پارازیتیسم و تولید آنزیم 

های عمل شناخته شده در کنترل ولی مرتبط با این رابطه، یکی از مکانیسمهای لیتیک خارج سلپارازیتیسم و یا رابطه انگلی و تولید آنزیم

ها  در باکتری   رایج این یک پدیده نسبتا  و  شود  های هدف، نوعی رابطه انگلی درنظر گرفته میتخریب دیواره سلولی سلول بیولوژیک است.  

(، تا تخریب  Biofilmتخریب از طریق تشکیل زیست الیه )  کمیبا    همراه   هاهای باکتریایی به هیف است و ممکن است از اتصال ساده سلول

های عامل کنترل  های خارج سلولی تولید شده توسط باکتری از آنزیم  ایقابل توجه   و تجزیه کامل دیواره سلولی سلول میزبان باشد. فهرست

ها شامل تعدادی  ها به وضوح اثبات شده است. این آنزیم های تولید شده توسط باکتری بیولوژیک وجود دارد ولی به ندرت نقش این آنزیم

بتا   و  پروتئازها  کیتینازها،  پروتئاز    3و1از  تولید  تنظیم  هستند.  باکتری گلوکانازها  در  کیتیناز  سیستمو  شامل  بخشی  ها،  دو  تنظیمی  های 

GacA/GacS  وGrrA/GrrS  ها است. بیوتیکمشابه با تولید سیدروفورها و آنتی 

قارچ قارچدر  پارازیته کردن  بیولوژیک، روند  کنترل  میکوپارازهای عامل  یا  و  بیمارگر گیاهی  پیچیده یهای  رابطه تیسم،  از چنین  ای در تر 

های قارچ تریکودرما، ثبت شده است.  ها به ویژه گونه ای از مراحل بهم پیوسته تعامالت بین هیفی برای این قارچها است و مجموعه باکتری

ها  این مراحل شامل شناسایی عامل بیمارگر توسط عامل بیولوژیک، رشد مستقیم، تماس و اتصال است که گاهی اوقات شامل تولید آپرسوریوم 

های عامل میکوپارازیت به دور هیف میزبان و نفوذ و تخریب آن است. تغییرات زیادی در این روند پایه وجود دارد. به عنوان  و پیچیدن هیف

، رشد درون  Rhizoctonia solaniهای گونه  در هیف   Verticillium biguttatumها در فاز بیوتروف توسط عامل بیولوژیک  مثال، تولید مکینه 

های بسیاری های قارچ عامل کپک پودری و رشد بین سلولی و یا درون سلولی هیف در هیف   Ampelomyces quisqualisسلولی قارچ گونه  

های  رسد آنزیمها، از این موارد هستند. به نظر میهای پیچیده مانند اسکلروت از عوامل بیولوژیک میکوپارازیت در محل عفونت پروپاگول 

های مشابه که در آن حذف یک ژن، های متعدد از ژن ر این فرآیند نقش دارند. به دلیل وجود نسخه کننده دیواره سلولی، همیشه دتخریب

برای    ،های ویژه خارج سلولیرغم نقش بالقوه آنها در فرآیند انگلی، اثبات مولکولی دخالت آنزیمشود، علیمنجر به عملکرد دیگری می

میکوپارازیت  از  وجود، برخی  این  با  است.  دشوار  آزمایش  ها  مولکولی،  بیان  مطالعات  برخی  طریق  روش از  و  ژن  حذف  های های 

با  برچسب همراه  میکروسکوپی،  سیتوشیمیایی  سلوالزها    اثبات  همبستگی،  هایبررسیگذاری  و  پروتئازها  گلوکانازها،  کیتینازها،  دخالت 

شیب شیمیایی اسیدهای آمینه و قندها   آن  به واکنش    یک میکروارگانیسم نتیجهشد که رشد مستقیم  . پیش از این تصور میمشهودتر است  

کننده دیواره سلولی توسط عوامل  های تخریب دهد که بیان سطح پائینی از آنزیمهای قارچ تریکودرما نشان میاست اما شواهد اخیر در گونه 

 گیاهپزشکی 
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شود که این به نوبه خود به واسطه عامل میزبان میکنترل بیولوژیک، منجر به انتشار الیگوساکاریدهایی با وزن مولکولی کم از دیواره سلولی 

رسد که در محل بیوتیک و آنزیم و میکوپارازیتیسم، شناخته شده است. به نظر میبیولوژیک )قارچ تریکودرما(، تحریک رشد، تولید آنتی 

هیف دور  به  پیچش  و  شناسایی  عمل  می تماس،  انجام  لکتین  واسطه  به  اخها،  مولکولی  مطالعات  میشود.  نشان  خالل  یر  در  که  دهند 

بیوتیک و ایجاد پیچش،  ، در انتقال سیگنال برای افزایش بیان کیتیناز، تولید آنتیGهای هتروتریمیک  از پروتئین   Gαمیکوپارازیتیسم، زیرواحد  

ارازیت در تریکودرما نقش  (، همچنین ممکن است در انتقال سیگنال میکوپMAPKنقش دارد. آبشارهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن )

ز داشته باشند اما ممکن است در پاسخ به جدایه، میزبان و شرایط محیطی، متفاوت باشند. در نتیجه، اثرات آنتاگونیستی پیشرفته ممکن است ا

با پلیهای تخریبطریق عملکرد ترکیبی آنزیم انتشار  کننده دیواره سلولی  با  از طریق ترکیب  یا  ها، در بیوتیک آنتیساکاریدهای هدف و 

های اثر متقابل با گیاه ممکن  های تریکودرما، مکانیسمدهد که برای برخی از جدایهتریکودرما رخ دهد. با این وجود، مطالعات اخیر نشان می

 شد.تر از آن باشد که قبال تصور میاست قابل توجه 

دهد، به عنوان یک مکانیسم اثر با تنظیم  اسیل هوموسرین را کاهش میهای ان های خارج سلولی که عوامل پرآزاری مانند الکتون تولید آنزیم

آنتی  گونه  بیوتیک تولید  مثال،  برای  است.  شده  شناخته  می   Pantoea dispersaها  تولید  توسط  استرازی  شده  تولید  توکسین  که  کند 

Xanthomonas albilineans  کند و یا گونه  را خنثی میTrichoderma harzianum  های هیدرولیتیک تولید کند که آنزیم پروتئازی تولید می

 . (1)شکل  نمایدکند و از آلودگی میزبان جلوگیری می های لوبیا را تخریب می در برگ Botrytis cinereaشده توسط 

 
 Botrytis cinerea و  Trichoderma harzianumمتقابل قارچ گونه  کشت. 1 شکل

های  زدایی آلبیسیدین با پروتئین تر است. برای مثال، سمزدایی از عوامل پرآزاری نسبت به تخریب این عوامل، متداول عقیده بر این است که سم 

های قارچ زدایی اسید فوزاریک تولید شده توسط گونه ، سمAlcaligenes denitrificansو    Klebsiella oxytocaتولید شده توسط گونه  

و یا تولید متابولیت ضدقارچ کالدوسپورال توسط گونه    Ralstonia solonacearumهای تولید شده توسط گونه  م بوسیله پروتئین فوزاریو

Cladosporium tenuissima    بتا بیوسنتز  مهارکننده  و    3و1که  است  تواند گلوکان  گونه    می  دو  رشد  و    Cronartium flaccidumاز 

Peridermum pini نمونه هایی از سم زدایی محسوب می شوند ،کندجلوگیری می . 

 منبع 

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

61). Wiley Blackwell.-(pp. 27 Biological control agents in plant disease control 
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Safflower Weeds Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbicides used and their 

application rate per 

 hectare 

 

 
Safflower weeds 

Pre-

planting  Pre-emergence Post-emergence 

Integrated weeds 

management 

Terflan(T

rifluralin

) 

2-2.5 

litre 

Sencor

*  

(Metri

buzin) 

750 

gram 

Stomp  

(Pendi

methali

n) 

3-4.5 

litre 

Gallant 

(Haloxyfop 

etoxyethyl)

  

2-2.5 litre 

Gallant 

super 

(Haloxyfop-

R methyl 

ester) 

0.75-1 litre 

Focus 

(Cyclox

ydim)  

2 litre 

Select 

Super 

(Clethodi

m) 

0.8-1 litre 

B
ro

a
d

le
a

f
 

Licorice (Glycyrrhiza 

glabra) 
       -Use of healthy and 

certified seed with no 

weeds seed  
-Timely cultivation   
-Proper sowing depth   
-Proper sowing 

density 

-Rotation with cereals 

and weed control 

(especially Asteraceae 

family) in the rotated 

crop . 
-Wet planting 

(irrigation of the 

ground before 

cultivation and 

control of weeds) . 
-Use of cultivator in 

row cropping . 
-Timely use of post-

emergence herbicides 

at 2-6 leaves stage of 

the weeds). 
-To prevent resistance 

to herbicides, it is 

better to change the 

type of herbicides 

used at different 

times. 

*-Sencore can be used 

alone or mixed with 

other herbicides 

before planting. 

Camelthorn     (Alhagi 

camelorum) 
       

Shepherd's purse 

(Capsella bursa-

pastoris) 

       

Prostrate knotweed 

Polygonum aviculare 
       

Flixweed 

(Descurania Sophia) 
       

Sweet clover 

(Melilotus officinalis) 
       

Mallow (Malva spp)        

Rough corn bedstraw 

(Galium tricornutum) 
       

Common fumitory 

(Fumaria officinalis) 
       

Milk thistle (Silybum 

marianum) 
       

N
a

rr
o

w
-l

ea
f

 

 

Wild oat (Avena 

fatua) 
       

Canary grass 
(Phalaris minor) 

       

Black grass 

(Alopecurus 

myosyroides) 

       

Green foxtail  

(Setaria viridis) 
       

Effective              partially effective                    ineffective                      Unknown 

 

mailto:alamdar@takato.ir
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