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 دمه  مق 

 

سالیان درازی است ارقام محیل آن در مناطق کشور تحت نام    شود یمشناخته    Linum usitatissmumعلیم    بانام، که  Linseed  کتان 

 و    شود یم بزرک تولید  
 
و زرد   یاقهوه دو واریته    شامل. بذر کتان  شود یممرصف صنعتی دارد و کمتی به مرصف خورایک آن توجه    عمدتا

 که    هستند 
ا
 یاگونه تنها مورد استثنا    یر  بن یدرا  . باشند یم   3چرب زنجتر کوتاه امگا    ی دهای اسمشابه دارند و دارای    یاه یتغذخواص    معمول

  3که دارای پروفیل اسید چرب متفاوت است و اسید چرب امگا    شود یم ( نامیده  Linola  تجاری  بانام)   Solinاز کتان طالیی است که  

آن   اندک است.  در  از رسطان سینه و رسطان    شدهثابت پزشیک    ازنظر بسیار  ی  پیشگتر باعث  در رژیم غذایی  آن  است که مرصف 

 .  شود یم پروستات 

. به باشد یم ( %3/ 5) اتیوی   و  (%8)  (، آمریکا %9) هندوستان(، %25/ 5) (، چیر  %34)  کانادا   ،کتان  دکنندهیتولکشورهای    نیتر عمده 

طبهکشور ما هم    رسد یم نظر  روغن  یر  تأم ییک از منابع    عنوانبه بتواند بر روی این گیاه   پرروغن شدهاصالح  ارقامدر اختیار داشیی    رسر

   . اشته باشند درا  الزم یبردار بهره  توانند یمنتر     کشر روغن یهاکارخانهنبایی حساب کند و در این خصوص  

کت توسعه کشت دانه  بذر  تولید   و  کاربردی   تحقیقات مرکز  زرایع و  به  یهنی درزمتخصیص فعال    مجموعه یک  عنوانبه  روغت   یهارسر

، فعالیتنژادی دانه به   ،نتر   در حال حاض   و   کتان انجام داده استتولید ارقام جدید    یهنیدرزمهای تحقیقایی ارزشمندی های روغت 

 در دستور کار خود قرار داده است.   ،برای تولید ارقام جدید و متنوع  را  نژادی زرایع و بهای از اقدامات بهمجموعه 

نامه مقاالت کلیه  نامهژه یو در این   با موضوع  ،(114-1)از شماره  های گذشتهیط سال ی پیشیر  در  هاو مطالب کاربردی مندرج در ختر

زرایع  در    وریآجمع   ، کتانگیاه  بذر،  زرایع،  بههای  رسفصلو  یولوژی  بیوتکنولوژیبهفتر  و  نژادی،  مقاالت کلیدی   ، ل کیف  ، کنتی

بخش  پزشیکاه یگ زیر  بیماری شامل  علفهای  آفات،  ها،  و  هرز  از  های  استفاده  در  تسهیل  برای  این  جهت   ،مندانعالقهمطالب 

 است.  شده میتنظ
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یولوژی کتان   فتر 

ده با اقلیم گشن  کتان گیایه خود   های گرم جهان سازگار شده  است که به صورت گستی

به   Usitatissiumبه لحاظ ادیر واژه    .است  usitatissium Linumاست. نام علیم کتان  

  - معت  بسیار سودمنداست. کتان دارای مصارف متعدد است و دانه آن در صنعت

د. در سال  قرار یم   مورداستفادهحیوانات    هیو تغذ غذا   بر پایه گزارش وزارت    2014گتر

بهداشت کانادا این نکته به اثبات رسیده است که خوردن مستقیم تخم کتان باعث  

ول که اصیل  ان کلستی گردد. کاه کتان  های قلتر است یم ترین عامل سکتهکاهش متر 

یه اجزای اتومبیل  های مختلف از تهیه الیاف تا تهتواند در حوزهدارای فیتر است که یم 

رسد که مبدأ و منشأ کتان آسیای میانه و مناطفی از هندوستان  به کار برود. به نظر یم 

به   آن  تاری    خ  است که  قدییم  مسیح    7000باشد. کتان گیایه  میالد  از  قبل  سال 

شده  برداری  های مرص و آسیا میانه بهره . از فیتر ساقه و روغن دانه در تمدن گردد بریم

در سال    فرایند ن ییک از اولیر  گیاهای  است که به کانادا آورده شد که این  است. کتا

و    1888های آزمایشر بر روی این گیاه به سال  در شهر کبک رخ داد. برنامه  1617

   . غالت و کتان به عنوان زراعت گردد بریم مزارع تحقیقایی دپارتمان کشاورزی کانادا  

ان سطوح کشت کتان  کشت و زرع قرار یم   در غرب کانادا مورد های اصیل   ند. متر  گتر

 رسد. هزار هکتار یم  800تا   400در کانادا به 

ت کتان را برای کشت مورد توّجه قرار یم  
ّ
 دهند.  کشاورزان کانادایی به دو عل

 ارزش آن در تناوب زرایع  -1

 ( ازینکمبازگشت خوب و مطمی   رسمایه )گیاه  -2

ات که بر روی   ت یجمعها و  است که در شکسیی  سیکل بیماری  مهمکتان گیایه   حشر

دانه و  دیده یمغالت  روغت   نقش  های  یم مهیمشود  ایفا  را  یک گیاه    نماید. کتان 

شود در حال حاض  ارقام  مناسب برای بازگشت رسمایه در کشاورزی محسوب یم 

ان اسیدآلفالینولنیک )  اند شدهاصالح تان به روشر  ک ان عدد یدی  ALAکه متر  ( و متر 

برای ظرفیت    مهماست. وجود عدد یدی باال یک معیار   شدهافزوده موجود در دانه  

لینولئوم جوهرهای چاپ رنگ خشک شدن آن محسوب یم  تهّیه  های شود که در 

حائز   و....  در    ت یاهمساختمای   موجود  فیتر  ظهور ساقه کتان  است.  صنعت    در 

های زیستی نقش کلیدی ایفا یم  کند الیاف موجود در کتان دوام مناسب و وزن  فیتر

 اندک در صنایع تولیدی دارد. 
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  کتان  رشد  یرفولوژ و م  درباره  یی ها ی انستن د 

معتدل سازگار است. روغن دانه این گیاه غت  از آلفا لینولنیک اسید    های روغت  و با اقلیمکتان از محصوالت مهم در صنعت دانه 

(ALA یم )  ن ر اکستر در معرض  به همیر  دلیل روغن کتان  استفاده در ساخت    راحتی بهباشد.  برای  را  آن   ،
ی
ویژگ این  و  پلیمریزه شده 

و روغن کف مانند روغن جال  امحصوالت صنعتی  تقاضا روغن کتان  نموده است.  های  با ورود رنگ  1960ز دهه  پوش مطلوب 

 کاهش یافت اما امروزه    کیلیآکر 
 
 مهم دیگر روغن   افتهیشی افزاتقاضا برای استفاده از روغن کتان در صنایع مذکور    مجددا

ی
است. ویژگ

نبع مناسب  باشد که دانه آن را برای خوراک دام، طیور و آبزیان سودمند نموده است. روغن کتان یک میم  3کتان، غت  بودن از امگا

ها، برای سالمت انسان  فیتر و لیگنان   ازجملهاست. ترکیبات اضاف  کتان    شدهشناختهاز آلفا لینولنیک اسید برای رژیم غذایی انسان  

غت  از لینولئیک اسید بوده و به دلیل محتوای آلفا لینولنیک اسید اندک )کمتی از پنج درصد( برابر اکسید    Solinباشد. انواع مفید یم

مقاوم ش استفاده غذایی بهیم  دن  برای  این نوع کتان  مناطق  باشد.  ده در  طور گستی

 است.   افتهیتوسعهکشت آفتابگردان و گلرنگ روغت  

 تفاوت کتان لیف  و روغت  

شوند. محل تولید، سازگاری اقلییم و  ارقام کتان به دو گروه لیف  و روغت  تقسیم یم 

 متفاوت است. کتان روغت     باهم  توجه قابل  طور بهمورفولوژی این دو گروه  
ا
  معمول

نوع الیاف    کهدرحایلتر، با تعداد شاخه جانتر و تولید دانه بیشتی است  دارای ارتفاع کم

. الیاف کتان از  اند شدهانتخاببلندتر، با تعداد شاخه جانتر کم و برای تولید الیاف  

 باالیی داشته و از کیفیت  بخشر از بافت آوند آبکش مشتق یم
شوند و قدرت کششر

شود. هر دو گونه کتان  باشند. الیاف ظریف کتان در تولید پارچه و الیاف درشت برای تولید نخ استفاده یم یم   ار برخوردسلولزی باالیی  

ی است. عمق ریشه نتر  کم بوده و کمتی از پنج درصد از حجم آن در عمق بیشتی از دارای سیستم ریشه    60ای کوتاه با انشعابات فیتر

 چویر  ن روغن و الیاف در محصول معمول نیست. در خالل گلدیه و دانهزماکند. تولید هم متی نفوذ یم سانتی 
، بیشتی بندی، الیاف فیتر

باال بایستی محصول قبل از رسیدن دانه، برداشت شود. عالوه    تیفی باک پذیر است، بنابراین برای تولید الیاف فیتر  شده و کمتی انعطاف

ایط  ، رسر ی یم بر این، در بسیاری از مناطق کشت کتان روغت  نماید. کتان لیف   رطوبتی در پائتر  پس از برداشت، از فرآوری فیتر جلوگتر

، روسیه، مرص و نوایح ساحیل شمال غریر اروپا کشت یم   طور به گردد. بیشتی مزارع کتان در آمریکای شمایل  عمده در کشورهای چیر 

 از نوع روغت  است. 

 مناطق کشت و تولید کتان روغت  

، آمریکا، هند و روسیه در سطح وسیع کشت یم  (. از سال  2013گردد )فائو،  در حال حاض  کتان روغت  در کشورهای کانادا، چیر 

با کاهش تولید دانه کتان در اروپا و کشورهای   1995ترین تولیدکننده و صادرکننده دانه کتان در جهان است. از سال  ، کانادا بزرگ 1994

، و آمر  (. تولید ساالنه دانه کتان در کانادا بیر   2013یکا، نقش کانادا و روسیه در تولید این محصول افزایش یافت )فائو، هند، آرژانتیر 

، سطح زیر کشت و تولید دانه کتان در کانادا به 2009تن بوده است. در سال    706000متوسط   طور به ،  2009تا    1999های  سال 
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برآورد گ  861000هکتار و    631000ترتیب   دانه کتان    90تا    80(.  2010ردیده است )سازمان غذا و کشاورزی کانادا،  تن  درصد 

 (. 2014گردد )انجمن کتان کانادا، در کانادا به اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنویر صادر یم   دشدهیتول

 کتان   منشأ 

، یاگونهیر  بباشد. این جنس بر اساس تعداد کروموزوم، مورفولوژی گل و سازگاری  گونه یم   230شامل یک گروه بزرگ با    Linumجنس  

بخش   پنج  یم   Syllinumو    Linum  ،Linastrum  ،Cathartolinum  ،Dasylinumبه  زرایع  تقسیم   Linumعلیم    بانام گردد. کتان 

usitatissimum L.  ق و مرکز آسیا است. کتان در    منشأ باشد.  پلوئید یم کروموزوم و دی  30، دارای   4500این گیاه در جنوب اروپا، رسر

 گردید. سال قبل از میالد مسیح در مرص کشت یم 

 

 

 

 

 رشد و تکامل 

رطوبت   و  خاک  بودن  غت   بوته،  تراکم  رقم،  نوع  به  بسته  در  کتان 

س بیر     دستی به  سانتی   91تا    40ارتفایع  است  دارد. کتان گیایه  متی 

ایط    0/ 3شدت خودگشن، و دگرگشت  در آن بیر    تا دو درصد در رسر

ات اصیل طبییع تغیتر یم  ترین عامل در دگرگشت  محسوب کند. حشر

 شامل  یم
 
 کتان حدودا

ی
روز مرحله رشد    60تا    45شوند. چرخه زندگ

  ،     40تا    30گلدیه و  روز مرحله    25تا    15رویشر
ی
روز مرحله رسیدگ

تا   ها ازگلمرحله گلدیه تداوم پیدا کند تعداد کیم    که  صوریی باشد در  یم

یم  
ی
رسیدگ ایط  مرحله  رسر در   

ی
رسیدگ شوند.  دیده  مزرعه  در  توانند 

 از کشت بذر  وهوایی رسد و مرطوب به تأختر یمآب
ی
افتد. چرخه زندگ

 بیر   
ی
ایط عمویم محییط تغیتر  روز بسته    125تا    90تا رسیدگ به رسر

توانند طول دوره رشد و کند. خشیک، درجه حرارت باال و بیماری یم یم

ایط رطوبتی باال و    در رسر
ی
 گیاه را کاهش دهند. اگر رسیدگ

ی
چرخه زندگ

د ساقه ایط مطلوب باروری خاک قرار گتر و رشد    مانده بافی ها ستر   رسر

ارقام کانادایی رشد محدود   شود. بعیص  از ها دیده یم مجدد با ظهور گل

ایط معمول با تأختر صورت یم هستند و در برابر گلدیه مجدد مقاومت یم  ایط رسدتر نسبت به رسر  در رسر
ی
 پذیرد. کنند. رسیدگ

 است   شدهداده مرحله با اعداد در تصویر نشان    12مرحله رشدی در کتان مطرح است این  12مراحل رشدی:    
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رنگ گل  پایه  بر  یم ارقام کتان  بسیار  هایشان که  تا  ه  تتر آیر  از  تواند 

دیده یم  تغیتر کند  یا صوریی کم رنگ   جوانه گلشوند.  روشن، سفید 

دارای    بازشدههای متی دارد و گل مییل  14قبل از باز شدن طویل حدود 

یم ات  حشر جاذب  بوده که  بسیار  ات باشند. گرده شهد  حشر افشای  

وری نیست چون کتان به شدت خودگشن  برای تولی د دانه در کتان ض 

 بیر  سایه است. پرچم
ی

ای از آیر تا زرد دارند و خامه و میله به ها رنیک

ایط مرطوب رنگ دیده یم های آیر یا یر رنگ  در رسر
ا
شوند. گلدیه معمول

افشای   کند. بعد از گرده روز خاتمه پیدا یم   25تا    15و اراض  خوب یط  

گ وع به متورم شدن یم یمها  گلتر نماید.  افتند و در پایه گل تخمدان رسر

نده دانه یا کپسول شناخته یم  غوزهخانه دانه است که تحت عنوان    ، تخمدان اییط که یافته یم های تکامل شود که دربرگتر باشد. در رسر

 به جوانه انتهایی افتد یا تراکم بوته رشد گیاه به تأختر یم
های ثانویه  در ساقه اصیل وارد شود، گیاه شاخه ها اندک است و یا خساریی

ی تولید یم     افتهیشیافزا  ها قو زه شود تا طول مرحله گلدیه افزایش پیدا کند و محدوده توسعه  کند. این مسأله باعث یم بیشتی
ی
و رسیدگ

 به تأختر بیافتد. 

 
ی
 : رسیدگ

    غوزهمیوه رسیده کتان  
ی
    ها قو زه یا کپسول است. رسیدگ

ا
دارای پنج بخش است    غوزهگردد.  روز بعد از گلدیه آغاز یم  25تا    20معمول

شود،  شود که به وسیله غشا نازگ که غشای کاذب نامیده یم گردد در هر بخش دو دانه تولید یم که به وسیله دیوارهایی تقسیم یم

 ها غوزهبندی کامل،  باشد. در صورت دانهشود. این غشا در حاشیه بسته به نوع رقم ممکن است دارای کرک بوده یا صاف  حفاظت یم

 در حالت طبییع تعداد دانه  10دارای  
ا
باشد. مرحله تکامل طبییع یم   غوزهها بیر  شش تا هشت دانه در هر  دانه خواهند بود معمول

به  10رنگ است )مرحله رشدی  های یر از رنگ ستر  که دارای دانه   ها وزه ای است که غدانه مرحله با  رنگ قهوه   یی بههاغوزه (  ای 

  11شوند )مرحله  انعطاف تبدیل یم ای روشن، چاق و قابل های قهوه دانه
ی
ی ارقام کانادایی به طور مالییم هاغوزه(. در زمان رسیدگ

شوند که اجازه ی باز یم ااندازهبه و پنج بخش آن در طول    بازشده از قسمت نوک    ها غوزه ( در این حالت  4-4شکافدار است )شکل  

 باز شدن آرام غوزه 
ا
اییط که رطوبت نستر پاییر  است  افتادن دانه را بدهند. معمول و در زمای  که رطوبت نستر باال    دادهرخ ها در رسر

یولوژیک دانه ها بسته یم است غوزه   فتر 
ی
ایط رسیدگ ی  است که  زما  12کنند. مرحله  تق یمتق   غوزههای رسیده در داخل  مانند. در رسر

یولوژییک   نکهیبعدازاکنند. خشک شدن  تق یمتق   غوزههایی هستند که در  دارای دانه  ها غوزه درصد از    95تا    90  فتر 
ی
گیاه به مرحله رسیدگ
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، بیماری و  کننده تواند بوسیله خشکای شدند( یم قهوه  ها غوزه درصد    75رسید )  ناقص های شیمیایی
ی
خشیک تشی    ع شود. رسیدگ

 گردد. های نارس و باریک یم ش عملکرد، ایجاد دانه باعث کاه

 :  دانه

ایط   و   رقم  به   بسته  هفت گرمتا  پنج   بیر    کتان   هزار دانه  . باشد یم   شکل   بییص    و   تخت  کتان   دانه   کتان   هایدانه.  دارد   وزن   رشد   رسر

 ،   کانادایی
ی

 ایو قهوه  زرد  هایدانه از  ترکیتر  یا  و  خالدار  هایدانه دارند.  زرد   یا   قرمز  به  متمایل ایقهوه  تا  روشن ایقهوه   بیر   رنیک

ایط   اثر   در   توانند یم شوند. دانه کتان به وسیله یک پوسته )موسیالژ( پوشیده شده که به دانه ظاهری براق    ایجاد   محییط  رسر

ژ رطوبت هوا را جذب  ها موسیالای از زمان و مرطوب دارد. در پاره   چسبناک بخشد و به همیر  دلیل است که دانه ظاهری  یم

شود که براق بودن دانه از بیر  برود و دانه ظاهری  بچسبد این مسأله باعث یم   غوزهشود که دانه به سطح  کرده و باعث یم 

 گردد. ( یمseed gradeدار پیدا کند که باعث کاهش طبقه دانه )لکه
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 عت کتان زرا 

 سازگاری اقلییم 

   یوهواآب عملکرد کتان در مناطفی با  
 
گرم و مرطوب )فاقد یخبندان    نسبتا

شود. مناطق  باشد و تحت تنش خشیک رشد آن محدود یم بهاره( بهینه یم 

گراد در یط فصل رشد، درجه سانتی  25تا    10غریر کانادا با دامنه دمایی 

باشند. دمای محییط باال و مرطوب سبب کاهش مناسب کشت کتان یم 

محصول یم عملکرد  و  دانه  آمریتعداد  در  ایالتشود.  در  های  کا، کتان 

 شود. شمایل و مرکزی مانند داکوتای جنویر و شمایل، مونتانا و مینه سوتا کشت یم 

 خاک و نیازهای کودی 

، لویم رش و رش سیلتی با زهکش مناسب است. در کانادا،    ازجملههای نیمه سنگیر   خاک مطلوب برای کشت کتان خاک لویم سیلتی

کتان    عمق کمهای  باشد. خصوصیت ریشه ای و فاقد زهکش مناسب، سازگار یم های ماسه جز خاک  به  کتان با مناطق مرتیع و مرطوب 

ی خاک جذب  سانتی   71گیاه از سطح تا عمق    از ی موردندرصد آب    95شود که بیش از  سبب یم  ایط  متی  آب گردد. در رسر
ی

ممکن    گرفتیک

، pH  6باشد ویل در  خاک متحمل یم   pHگیاه به دامنه وسییع از  این    اگرچهاست عالئم زردی و کاهش رشد در کتان مشاهده شود.  

س واکنش نشان یم  وژن در دستی ین رشد و توسعه را در خاک شت  دارد. کتان به افزایش نیتی دهد ویل این حساسیت کمتی از غالت بیشتی

وژن بهینه   ان رطوبت خاک، بیر     از یموردنو کلزا است. مقدار نیتی باشد. افزایش کیلوگرم در هکتار یم   120تا    100کتان، بسته به متر 

 درصد سبب افزایش عملکرد دانه، وزن صد دانه و درصد روغن خواهد شد.  100درصد به  67از  ازت  کود 

 ممکن   5O2P  صورتبهنماید. فسفر  کتان صدمه وارد    چه  اهی گودهای مختلف در کنار بذر در زمان کاشت، ممکن است به  کقرار گرفیی   

ی خاک به مییل   25کیلوگرم در هکتار( در شیار کاشت ریخته شود ویل افزودن فسفر به عمق    20است به مقدار اندک )کمتی از   متی

س گیاه کمک نماید.   بهبود فسفر مغذی در دستی

 انتخاب بذر، زمان کاشت و مقدار بذر 

عملکرد، مقاومت به بیماری   اساس  بر تعداد ارقام تجاری کتان روغت  در مقایسه با سایر محصوالت زرایع محدود است. انتخاب رقم  

 و سازگاری صورت یم
ی
 فوزاریویم  زنگ، گروه رسیدگ

ی
د. اغلب ارقام کتان به بیماری زنگ و پژمردگ رقم در ترکیب    انتخابو    اند مقاوم گتر

د تا    تأختر کتان به یخبندان بهاره حساس است، کاشت باید با    ازآنجاکهگردد.  ب کاهش تأثتر بیماری یم با تناوب زرایع سب صورت گتر

شود. مقدار  انجام یم   زودهنگامو در مناطق گرم کشت    تأختر در مناطق رسدستر کشت با    نیبنابراخطر یخبندان به حداقل برسد.  

مرب  ع است.  400تا   300شود که برابر با ار توصیه یم کیلوگرم در هکت  45تا   35مرصف بذر کتان بیر    بوته در متی

 

 تناوب زرایع 

ی از بیماری، کتان اغلب با غالت   شود. بازده گندم بهاره پس از کشت کتان  کشت یم   سالهسهتناوب حداقل    صورتبهبرای جلوگتر

باشد. عملکرد کتان پس از گندم بیشتی از عملکرد آن پس از کلزا است چون ریشه باالتر از عملکرد آن پس از کشت کلزا و یا نخود یم 
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 حبوبات و سیب 
ی
 میکوریزایی است. به دلیل آلودگ

محصوالت   نیازاپستان نبایستی  ، کRhizoctonia sppزمینی به  گندم دارای همزیستی

 کشت گردد. 

 حفاظت از محصول 

ی دارد و در نتیجه وجود  هرز  یهاعلف در بیر  محصوالت زرایع، کتان در مقابل  در مزرعه کتان، سبب    علف هرز قدرت رقابت کمتی

ل یم   راحتی بههای هرز نازک برگ  کاهش عملکرد آن خواهد شد. در مزارع کتان، علف  کش برای شوند ویل تعداد سموم علف کنتی

ل   ها( نقطه کشو حساسیت به علف   هرز   یهاعلف برگ محدود است. این دو عامل )توان رقابتی پائیر  با  پهن   هرز   یهاعلف کنتی

وع گرایش به تحقیقات مهندش ژنتیک در کتان بود.   رسر

طوقه (،  Euxoa ochrogasterپشت قرمز )  طوقه بر (، کرم  Heliothis ononis)  غوزهتوان به کرم  زنند یم از آفایی که به کتان خسارت یم 

 Mamestraبرتا ) خوار برگ(، Euxoa auxiliarisستر  )  طوقه بر (، Euxoa tristiculaاولیه ) طوقه بر (، Agrotis orthogonia) ده یپر رنگ  بر 

configurata( چغندر  تارتن  کرم   ،)Loxostege sticticalis سیب شته   ،)( مینا  Macrosiphum euphorbiaeزمیت   گل  زنجره   ،)

(Macrosteles quadrilineatus( نبایی  سن  و   )Lygus lineolaris  .نمود اشاره  بان   غوزه کرم    جز به(  متر  ده  نامتر آفات  بقیه  های کتان، 

 متعددی دارند. 

 فوزاریویم )Melampsora liniتوان به زنگ کتان )های مهم قاریح  کتان یماز بیماری 
ی
(، کپک Fusarium oxysporum f.sp. lini(، پژمردگ

( ی  )Botrytis cinereaخاکستی ناریایی 
آلتی  

ی
).Alternaria spp(، سوختیک پودری   سپتوریایی  Erysiphe polygoni(، سفیدک 

ی
برگ لکه  و   )

(Septoria linicola .اشاره نمود ) 

 فوزاریویم با عامل  
ی
های کتان به بیماری زنگ های مهم مزارع کتان است ویل بسیاری از گونهاز بیماری   F. oxysporum f.sp. liniپژمردگ

 مقاوم هستند. 

 سپتوریایی با عامل  انتخاب رقم مقاوم به بی 
ی
هایی  آمتر  نبوده است. این قارچ به بخش چندان موفقیت   Septoria linicolaماری لکه برگ

  یم  زمستان گذرای  از کتان در سطح خاک حمله نموده و در بقایای کتان در خاک 
ی
نماید. گیاه کتان به بیماری مذکور در مرحله رسیدگ

ایط مرطوب، حساس  ایط رطوبتی باال در پائتر  و تناوب زرایع حداقل سه ساله،    جاد یاتر است. کاشت زودهنگام قبل از  تحت رسر رسر

 تواند سبب کاهش این بیمارگر گردد. یم

 آیر جو دو رس )های ویروش متعددی از جمله زی همچنیر  این گیاه به بیماری
ی
 شدن با عامل ویروس کوتولگ

ی
  OBDVگزایک

ی
( و پیچیدگ

 برگ چغندرقند )
ی
با عامل ویروش پیچیدگ  شدن، توسط زنجره شش نقطهباشد یم( حساس  BCTVبرگ 

ی
ای . ویروس عامل زیگزایک

(Macrosteles fascifronsمنتقل و سبب کوتوله شدن و کاهش پنجه ) برگ شود. و زی  در گیاه آلوده یم 
ی
یروس عامل بیماری پیچیدگ

(  برگ  ژهیو به ها )عمویم و توسعه نامنظم در برگ  3و سبب بروز زردی  شده منتقل( به گیاه  Eutettix tenellusتوسط زنجره ) های انتهایی

 گردد. یم

شود. عالئم آن شامل منتقل یم ( Macrosteles fascifronsای )زردی مینا یک بیماری فیتوپالسمایی است که توسط زنجره شش نقطه

طبییع گل   شوند. تری تبدیل یم های کوچکها است که در آن قطعات گل به برگتوقف رشد، کوتوله شدن و توسعه غتر
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 کاشت بذر 

 گام اول: انتخاب بذر  

زی  مطلوب از نظر خلوص ژنتییک دارای جوانه  شدهگوایه شود. بذور  توصیه یم   شدهگوایه   بذور  از  استفاده کتان   همواره برای کشت

ان بذر علف  از بذور نگهداری شده توسط کشاورزان و سنوایی بهتی بوده    ها آن های هرز را داشته همچنیر  عملکرد  بوده و حداقل متر 

ی را به واسطه عملکرد باالتر ایجاد یم   که   صوریی  است. در  نماید. انتخاب بذر خوب برای داشیی  ستر  مطلوب حیایی و درآمد بیشتی

د کاهششکسته و هوا خورده و یخ   خوردهترکهای  دانه حتیم است.   ها گیاهچه  نامیه  قدرت  و   بوته  تعداد   زده مورد استفاده قرار گتر

در فصل کشت قبیل و زمان برداشت و عوامیل مانند    شدهحادث تواند در اثر وجود عوارض  نامیه نامناسب یم   باقدرتهایی گیاهچه

ایجاد شود. گیاهچهنپاتوژ  بذور    دشده ی تولهای  ها  ریشهبسیار کند جوانه  دهی دخسارت از  دارای  و همچنیر   ، ده یدب یآسهای  زده 

ایط یم های گتر افتاده داخل پوسته بذر و... یمچههای شکسته، ریشه کوتیلدون  گذار  باشد. تمایم این رسر تواند بر استقرار بوته تأثتر

رسعت سیلندر باال باشد    که  صوریی تواند در زمان کوبیدن کتان در  دهد. پوسته بذر کتان شکننده بوده و یمباشند و عملکرد را کاهش  

  شکسیی    مستعد   بیشتی   ز یر دانه ی هستند به نسبت ارقام  تر بزرگهای  و یا دانه زیاد خشک باشد آسیب ببیند. ارقایم که دارای دانه

باشد. در این حالت جنیر  با خاک   جداشدهشده و از یکدیگر    مهیدون شود که دانه کتان  باشند. شکسیی  دانه به حالتی اطالق یمیم

م   داکرده یپ تماس    در  و در معرض میکروارگانتر 
ا
شود با تکامل دانه به ی نارس آغاز یم هاغوزه ها قرار خواهد گرفت. این حالت معمول

ه تا سیاه و چروکیده دیده  رنگیر ممکن است به صورت    بادزدههای  شود .دانهوسته زرد دیده یم هایی با پ صورت دانه ی تتر ، خاکستی

ایط رطوبتی باال در یط فصل برداشت باشد پوسته بذر به خاطر چسبیدن   شوند اگر برداشت مزرعه به تأختر بیافتد و مزرعه در رسر

ای  غوزهبه    دانه مؤثر باشد. عامل بازدیهتواند در  ها یمط مانند وضعیت پر شدن دانه و بیماری دارای بافتی خشن خواهد شد. سایر رسر

ناریا یم بیماری  ایط رطوبت باال در زمان برداشت بر روی دانه تجمع نموده و باعث یر زای آلتی  که وقتی رنگ شدن دانه گردد.  تواند در رسر

ناریا بذری را آلوده کند و این بذر در سال آیی کشت   د. تواند آن زا بر روی گیاهچه تجمع کرده و یم شود عامل بیماری آلتی ها را از بیر  بتر

 متمایل به مشیک براق باشد نشان دهنده این است که بذر یخ اگر بذر دارای یر 
ی

 زده و جوانه نخواهد زد. رنیک

 گام دوم: تهیه بستی بذر 

 هموار باشد. برای حداکتر جوانه شدهآماده کتان به بستی بذری نیاز دارد که خوب  
 
مرطوب الزم است. تهیه   بذر  بستی   زی  نرم ونسبتا

آغاز گردد. زمای  که تصمیم به کشت کتان    شدهمرصفهای قبیل  کشبستی بذر برای کشت باید با مروری بر زراعت قبیل و علف 

ید باید به تناوب زرایع توجه داشته و مدیریت علف یم  در   های هرز و وضعیتگتر
ا
مواد آیل خاک را مد نظر قرار دهید. کتان معمول

ایط شخم حداقل )حداقل شخم و نوتیلیج( به نسبت روش  ی  های رایج شخم، عملکرد رسر ها این روش دهداز خود نشان یم   بهتی

س یم  ل شخم کاهش گردد. از مزایای دیگر کشت به روش نوتیلیج و حداقباعث افزایش مواد آیل خاک و افزایش رطوبت در دستی

های رایج کشت استفاده شود زمیر  باید باشد. اگر از روش های رایج شخم یمهای هرز در مقایسه با روش زی  زود هنگام علف جوانه

ه   ین برف مؤثر زمستانه را در خود حفظ نماید. اگر شخم پایتر  بود باید شخم کم عمق   از یموردنبه نحوی آماده شود که بتواند بیشتی

چه عملیات تهیه زمیر     درهرصورت روشن نشده است.  خویر بهعث ایجاد بستی نرم شود. اثرات عمق شخم بر زراعت کتان  باشد تا با
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به صورت رایج و چه به صورت حداقل شخم و یا نو تیلیج صورت پذیرد کشت بذر باید بالفاصله بعد از تهیه زمیر  و قبل از آنکه 

 زی  داشته باشند انجام شود. نه های هرز فرصت جواخاک خشک شود و بذور علف 

 گام سوم: استقرار بوته  

بذور   باال و  به عملکرد   برای دستیایر 
ایط اساش و حیایی از رسر بوته ییک  بوته برای   تی فیباکاستقرار مطلوب  تراکم  است. حداقل 

ایط کشت آیر حدود   مرب  ع به بیش از    300عملکرد بهینه در رسر مرب  ع است چنانچه تعداد بوته در هر متی بوته در    400بوته در متی

 عملکرد افزایش نیم
 
مرب  ع برسد الزاما  بوتهیابد ویل یم متی

ی
شاورزان  ها شود. برای دستیایر به حداکتر عملکرد کتواند باعث خوابیدگ

ان بذر مرصف  را افزایش داد تا   45تا    40باید بیر    ایط تهیه بستی بذر ضعیف بود باید متر  کیلوگرم بذر در هکتار مرصف کنند. اگر رسر

ان بذر مرصف  باید بر پایه اندازه بذر، درصد جوانه ان باروری زمیر  تنظیم شود. به تعداد بوته مناسب دست پیدا کنیم. متر   و متر 
زی 

ان بیشتی مرصف شوند به ویژه  های باالتر یمایط بهینه تراکم در رسر  ایط رشد بهتی شود. ارقام دارای بذور زرد باید به متر  تواند باعث رسر

 های تیمار کردن بذور استفاده نگردد.  چنانچه از روش 

ایط کشت آیر حادث یم   در رسر
ا
ایط مرصف  عملکردهای باالتر معمول تواند مفید ذر در هر هکتار هم یم کیلوگرم ب  50شود و در این رسر

ایط آیر کشت یم 
اییط که کتان در رسر اییط که باروری خاک باالست یا در رسر شود بسیار حائز اهمیت است تا ارقایم از  باشد. در رسر

  
ی
ش دهد درصد کاه  30تواند عملکرد را تا  باشند. ورس سنگیر  کتان یم کتان استفاده شوند که دارای مقاومت مطلوب به خوابیدگ

ان است. کتان دارای بذور کوچک است بنابراین  ان کاهش عملکرد نصف این متر   شدید غالت متر 
ی
این در حایل است که در خوابیدگ

ه غذایی کاف  بوده تا از عمق زیاد خاک و یا سله خاک به راحتی خارج شود.    ادشدهبذور ی های کوچک این دانه   کهیی ازآنجافاقد ذختر

 در اراض  که داری رس باالست  یم   در برابر خشیک حساس 
ی
 پس از بارندگ

ا
باشند نباید در عمق کم کشت شوند. سله بسیی  زمیر  معمول

متی سانتی   4تا    2/ 5گردد. کتان باید در خاک مرطوب در عمق بیر   دهد و باعث کاهش استقرار بوته و کاهش پتانسیل عملکرد یمرخ یم 

زی  را  تواند جوانهبندد یم تر و یا کشت در خایک که به راحتی سله یمود. کشت عمیق متی کشت شسانتی   20تا    15با فاصله ردیف  

 دهد. . به طور کیل واکاری پتانسیل عملکرد را کاهش یم کاهش داده و یا با تأختر مواجه نماید 

 تاری    خ کشت: 

ل علف   تواند زمینهکشت زود هنگام کتان معموال موجب دستیایر به عملکرد باالتر گردیده و یم  های هرزی که دیرتر در  را برای کنتی

ات را کاهش دهد به عالوه کشت زود هنگام ریسک خسارت حاصل از  زنند فراهم نماید و ریسک بیماری جوانه یممزرعه   ها و حشر

ی که زود هنگام رخ یم یخبندان  تواند منجر به یم  ماهبهشت یارددهد. به صورت کیل کشت کتان در اواسط  دهد را کاهش یم های پایتر 

بذوری که زودتر کشت یم   
ا
به حداکتر عملکرد گردد. معمول دمای مناسب شوند یم دستیایر  در  از  تری رشد کنند و یم توانند  توانند 

ی بهره  ان روغن و کیفیت روغن بهتی ایط کشت  رطوبت خاک در یط گلدیه و تکمیل دانه متر  دیرتر  مند گردند بعیص  از ارقام کتان در رسر

ایط  بهتی از سایر ارقام رشد یم  زی  )مرحله کوتیلدون( بیشتی از هر زمان دیگر  . کتان در زمان جوانه اند شده هیتوصکنند و لذا برای این رسر

گیاهچه   نکهی بعدازادرجه سلسیوس را تحمل نمایند.    3توانند تا حدود منف   ها یمهای بهاره حساس است ویل بوتهدر برابر یخبندان 

 ا به مرحله  ه
ی
دار  گراد را برای مدت کوتاه بدون خسارت معت  درجه سانتی   8توانند تا منف   و یم   افتهیش یافزا  مقاومتشان  رسیدند  دوبرگ

 تحمل نمایند. 
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 : مرصف آب و آبیاری 

تواند عملکردهای باال تولید کند و در برابر بسیاری از  های کشت آیر مناسب است. این گیاه یم کتان برای کشت در بسیاری از تناوب

 بسیاری از گیاهان را  آفات و بیماری 
ا
دهد. دهد کمتی حساسیت از خود نشان یم آیر در معرض تهدید قرار یم   درکشت ها که معمول

 ی و گونهگرز   شهیر ،  اهی ساق سها مانند اسکلروتینیا،  بسیاری از بیماری 
ی
ها از  های خاص و نژادهای فوزاریم در غالت و انواع پوسیدگ

 بیشتی    تری داشته باشیم کهشود که گیاهان سنگیر  باشند. آبیاری باعث یم این دست یم 
ی
 در برابر خوابیدگ

ا
. برای  اند حساس معمول

 انتخاب شوند و از مرصف بیش از اندازه کود ازته خودداری 
ی
ل این مساله باید کولتیوارهایی با مقاومت خوب در برابر خوابیدگ

کنتی

 از تمام گیاهان کمتی است. همچنیر  سهم ریشه کتان که زیر  
ا
شود از همه گیاهان  متی ایجاد یم سانتی   60نمود. توده ریشه کتان معمول

تر از غالت و کانوال باشد. در یط فصل از نخود و عدس کمتی است. بر این پایه مدیریت عمق رطوبت خاک در کتان باید سطح   جز به

ان نیاز روزانه آب با توسعه کانوی  و هوای گرم افزایش یم 
ان مرصف آب در کتان مشابه غالت است. متر  این مقدار  یابد  رویش متر 

سازی عملکرد  باشد. برای بهینهمتی در روز یم مییل   6متی در روزهای گرم برسد ویل به طور متوسط این مقدار  مییل   8تا    7تواند به  یم

س خشیک در یط دوران گلدیه و آغاز پر شدن غالف ، طول روز، مرحله وهوا آب ها پرهتر  نمود. بسیاری از عوامل مانند  باید از استی

گذارند. ابزارهای مناستر یم   تأثتر   آبیاری  نیاز  روی  روی و زهکش خاک بر در خاک، بافت خاک و آب  شده هتر ذخگیاه، رطوبت رشدی  

د. این روش یم ریزی آبیاری مورد استفاده قرار یم برای برنامه فته دیگر  ی روشتر کارگبهتواند تست با روش لمس خاک یا  گتر های پیشر

 کردن رطوبت باشد.   تور یمان یا ادوات  های مرصف آب و مانند مدل 

 مرصف کود: 

شود. های مختلف شناخته یم آزمایش خاک، تحقیقات مبتت  بر مسائل علیم به عنوان راهنمای اصیل جهت مرصف کود در زراعت 

ان کود مرصف  متفاوت است. انجام آزمون   ان مواد مغذی در خاک بسته به مناطق نوع خاک، تاریخچه زرایع و متر  های  خاک توصیه متر 

 شود.  های کودی شناخته یم ای به عنوان پایه توصیه منطقه

 های کوددیه روش 

 قراردادن کود در مجاورت بذر: 

کتان    چه اه یگتواند باعث آسیب به  کتان در برابر روش قراردادن کود در کنار بذر حساس بسیار است و حتی مقادیر اندک کود نتر  یم 

توصیه یم  بذر  در کنار  فسفات  اندک  مقادیر  قراردادن  موارد  از  بعیص   در  از  شود.  نباید  مقدار  این  در هکتار    17شود که  کیلوگرم 

5o2p د. تحقیقات نشان داده  تجاوز نماید همچنیر  در بعیص  از مناطق توصیه یم شود که هیچ کودی نباید در کنار بذر کتان قرار گتر

ها یک روش مؤثر برای استفاده  های کشت و یا در وسط ردیفهای فسفاته به صورت نواری در کنار ردیفاست که قراردادن کود 

د. تحقیقات نشان یم یم   ای فسفر محسوبکتان از خواص تغذیه  در کنار بذر قرار گتر
 
وژن هم نباید مستقیما دهد که افزودن  شود. نیتی

وژن به فسفر در کنار و یا میان ردیف  ی فسفر نخواهد کاست. همچنیر   نیتی است که   شده مشخصهای کشت از مزایای محل قرارگتر

های یی در کنار یا میانه ردیف تنها بهالعمل ازیی که  منف  بر روی عکسو گوگرد در یک نوار، تأثتر    فسفر پتاساضافه کردن مواد مغذی  

 است ندارد.  شدهمرصفکشت کتان  

وژن:   نیتی
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س خاک اندک است به خویر عکس  دهد. برای حصول عملکرد مناسب و العمل نشان یم کتان در برابر ازت، زمای  که ازت در دستی

وری است. در  کیلوگرم در    110تا    45امکان انجام آزمون خاک میش نباشد مرصف    که  صوریی   کیفیت بهینه انجام آزمون خاک ض 

بیشتی ازت یم  قابل توصیه است. مرصف  پتانسیل عملکرد کتان  پایه ظرفیت مرصف ازت خاک و  بر  تواند باعث بروز  هکتار ازت 

زو  استفاده گردد. کشت   
ی
به خوابیدگ مقاوم  ارقام  از  است  بهتی  بنابراین   شود 

ی
باعث یم خوابیدگ موعد کتان  از  ی دتر  شود کاه کمتی

ی ایجاد شود.   دشدهیتول  کمتی
ی
 و در عملکردهای باالتر خوابیدگ

 فسفر: 

 خاک 
ا
 در آن گیاه کتان معمول

ا
توجه هایی با مقادیر قابلاست و یا در خاک   شدهاستفاده ها از کودهای فسفره  های غت  از فسفر را که قبال

برای استفاده از فسفر نیاز دارد.   AMFدهند. گیاه کتان به قارچ میکوریزای آربوسکوالرفسفر بر مصارف باالی کود فسفره ترجیح یم

AMF   م است که رابطه همزیستی دهد ها نشان یم کند. بررش گیاه برقرار کرده و امکان جذب فسفر را فراهم یم  شهی بار نویع میکروارگانتر 

میکروریزایی کشت  کتای  که پس از گندم کشت یم  شود یک گیاه مایکروریزایی است و بهتی از کتای  که بعد از کلزا به عنوان یک گیاه غتر

با سال نماید. همچنیر  تفاویی از نظر فعالیت شود عملکرد تولید یم یم با روش  ها  های مایکوریزایی در کتای  که در اراض   تهیه زمیر  

 شود. طبییع کشت و روش حداقل شخم داشته دیده نیم 

 پتاسیم و گوگرد: 

ی پتاسیم و گوگرد الزم است. تواند باعث کاهش تولید در تمام گیاهان شود آزمایش خاک برای اندازههای پتاسیم و گوگرد یم کمبود  گتر

 در خاک کمبود 
ا
هایی که مواد آیل اندک تواند در خاک شود و کمبود گوگرد یم ( دیده یم های شت  های با بافت متخلخل )خاک ها معمول

 آیر به طور طبییع 
کاف  گوگرد در آب وجود دارد که بتواند نیاز گیاه را مرتفع نماید. طبق برآوردها   اندازهبهدارند، دیده شود. در اراض 

 شود. ار گوگرد به خاک اضافه یم کیلوگرم در هکت   34متی از آب آبیاری مقدار سانتی   30به ازای هر  

 آهن و روی: 

اییط که خاک مرطوب است کمبود آهن به صورت زردی کتان یم  تواند به کمبود آهن و روی در خاک حساسیت نشان دهد در رسر

 کمبود احتمایل عناض کم  های مختلف با آرایش نامنظم در سطح مزرعه دیده یم ( در شکل Chlorosisها )برگ
ا
مرصف شود معمول

یابد. مرصف افزایش یمدهد که عملکرد کتان با مرصف مواد غذایی کم ها نشان یم تواند شناسایی شود. بررش توسط آزمایش خاک یم

به  مرصف احساس یم اگر کمبود ماده غذایی کم  د. مرصف عناض کم مرصف  ارزیایر قرار گتر با آزمایش خاک مورد  باید  شود مراتب 

 العمل کتان را به این عناض روشن نماید. تواند شیوه عکس صورت نواری در مزرعه یم 

 در کتان   تناوب زرایع 

اییط را برای کشاورزان ایجاد یم کتان گیایه سازگار برای ورود در تناوب زرایع محسوب یم  کند که بتوانند جایگزیت  شود. وجود کتان رسر

ه گندم جو و یوالف( و سایر دانه های روغت  )کانوال و خردل ( و حبوبات )نخود، عدس و سویا( داشته برای غالت )گندم بهاره و پایتر 

ل مناسب علف باشند. با ک تواند عملکرد کتان را تحت تأثتر دهد خشکسایل زیاد، بودن رطوبت  هرز فاکتورهای اصیل که یم  هاینتی

 باالیی ریشه کتان مسئولیت    70باشد. به واسطه خصوصیت سطح بودن ریشه این گیاه  خاک تراکم گیاه و تنش گرمایی یم 
سانتیمتی

اییط را ایجاد یم درصد از نیازهای آب و موا  95جذب حداقل   کند که زراعت بعدی بتواند  د غذایی را برعهده دارد و بر این اساس رسر
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  ده ی اهای دارای بافت متوسط تا سنگیر  برای رسیدن به یک عملکرد سانتیمتی جذب کند. خاک  70آب و مواد غذایی در عمق کمتی از 

تواند احتمال فرسایش آیر و بادی را فراهم نماید ماند که یمه بافی یم اند. بعد از رویش کتان مقادیر اندگ کا در زراعت کتان مناسب   آل

د  د. . عملکرد کتان در یط دوران گلدیه در اثر حرارت باال تحت تأثتر قرار یم به این دلیل کتان باید بعد تناوب غالت قرار بگتر  گتر

 است.   شده انجام و اثرات آن بر تولید و عملکرد کتان های قبل از کتان های کانادا در رابطه با زراعت تحقیقات بسیاری در دشت 

 : اثر کلش کلزا بر کتان

 در کلش کانوال و خردل رشد ضعیف 
ا
شود  های خودروی کانوال دیده یم تری به نسبت غالت دارد و در این اراض  بوتهکتان معمول

 به کشت کانوال  عملکرد پاییر  
ا
آربوسکوالر است. این قارچ    است به دلیل وجود قارچ میکروریزا   افتهیاختصاص تر کتان در اراض  که قبال

 مانند کتان را محدود کرده و در نتیجه جذب مواد غذایی را با مشکل مواجه یم
ن مسئله باالخص نماید. ایرشد سیستم ریشه گیاهای 

ی برخوردار است. کتان در برابر مواد سیم   ی در خاک دارند مانند فسفر مس و روی از اهمیت بیشتی برای موادغذایی که حرکت ناچتر 

ایجاد یم  از تجزیه بقایای کانوال  نماید. مرصف تواند جوانهشود حساس است و یم که  با مشکل مواجه  زی  کتان و رشد گیاهچه را 

وژن و  ان پراکنش است این مساله باالخص در سال   حیایی   سالهکی کاهش رطوبت خاک در کانوال به نسبت سایر گیاهان    نیتی هایی که متر 

 از میانگیر  پاییر  
ی
 باشد.  تر یم تر است حیایی بارندگ

 : اثر کلش کتان بر کتان

دهد که عملیات کشت در کلش خودشان انجام شود. این  ترین عملکردها و بدترین کیفیت در بیر  گیاهان زمای  رخ یم کم   طورمعمولبه

شود که عوامل پاتوژن گیایه تولید محصول را کاهش دهد. این مساله در تناوب کشت کتان در کلش کتان نتر  صادق رویه باعث یم 

   نیبعدازااست. 
ا
 شود. حاصل یم  کشت کتان در کلش کانوال و خردل   از دومیر  کاهش عملکرد معمول

 پذیرد: کاهش تولید ناشر از کشت کتان در کلش آن به دالیل زیر صورت یم

 فوزاریویم و...(  -
ی
ایط برای رشد عوامل پاتوژن خاکزی )پوسیدگ  ایجاد رسر

متی سانتی   70در   شده حفظکاهش رطوبت    ا یو  برف و حفظ رطوبت   داشیی  نگهایجاد یک بستی بذر خشک که ظرفیت کاه را برای    -

 برد باالی خاک باال یم 

زی  رخ دهد این مسئله باالخص در  های سنگیر  قبل از جوانه باران  کهوقتی سله بسیی  خاک بعد از کاشت در بهار به خصوص  -

 شود. یم  باشد بیشتی دیده پوشش ناچتر  از زراعت قبل از کتان یم   که دارایهای رش  خاک

 : اثر کلش غالت بر کتان 

 زمای  که تحقیقات نشان یم 
ا
 باعث عملکرد باالتر در کتان خواهد شد. عملکردها معمول

ا
دهد که کشت کتان در کلش غالت معمول

 شد. کتان در کلش جو و یا گندم کشت شود باالتر خواهد 

 اثر کلش بقوالت بر کتان : 

ایط کشت آن در کلش گندم و جو یم دهد که کتای  که در کاه نخود کشت یم تحقیقات نشان یم  باشد. شود دارای عملکردی مشابه با رسر

س یا منفعتی که از ازیی که از بقوالت حاصل یم  دارد. کتای  که در کلش  این مساله تاحدودی به رطوبت در دستی
ی

سایر  شود بستیک
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ین و یونجه کشت یم  ی به نسبت  بقوالت نظتر شبدر شتر شود دارای عملکرد باالتر است. بقوالیی مانند نخود زرایع مرصف آب کمتی

 دارند.   سالهک یسایر گیاهان 

 بعدی    ی ها زراعت اثر کتان بر  

 اثر کلش کتان بر غالت: 

از   مراتب بهشود  های کانادا نشان دهنده این نکته است که عملکرد غالیی که در کلش کتان کشت یم در دشت   شدهانجام تحقیقات  

های شود باالتر است. دلیل این افزایش عملکرد این است که با کشت غالت بعد از کتان علف کلش گندم کشت یم   عملکرد غالیی که در 

ل یم   خویر بههرز   تری دارند. مرصف آب پاییر    یی کارا های هرز  علف   های هرز در مقایسه مزارع فاقد به علف شود مزارع کتان آلوده  کنتی

 باالیی خاک جذب یم سانتی   70خود را از    از ی موردنکتان رطوبت    کهیی ازآنجا عالوه بر این  
های عمیق و موییر  گیاهان  کند ریشهمتی

پاییر  بعدی یم  از عمق  افزایش   یی کاراکنند. تسلسل کشت گیاهان  متی جذب  سانتی   70تر  توانند رطوبت را  آب را در کتان و غالت 

کنند عملکرد باالتری رشد یم کنند به نسبت غالیی که در کلش کتان رشد یم   در کلش غالت  های خشکسایل، غالیی کهدهد. در سال یم

اییط آن است که کاه گندم دارای ظرفیت باالتری برای  دارند. مهم به دام انداخیی  برف و حفظ رطوبت حیایی  ترین علت وقوع چنیر  رسر

ایط شخم حداقل یم   یی کاراخاک دارد. افزایش   تواند زمینه وجود قارچ آربوسکوالر میکروریزا را فراهم نماید. کاه کتان  آب در کتان در رسر

 بیماری 
ی
ات را یمسیکل زندگ  باعث کاهش بیماری زا و جمعیت حشر

ی
ات در اثر تناشکند این ویژگ  گردد.  وب یم ها و حشر

 اثر کلش کتان بر دانه های روغت  و بقوالت: 

 عملکرد باالتری از کانوالیی که بر روی کلش کانوال روییده است دارد عملکردهای باالتر  کانوالیی که در کلش کتان رشد یم
ا
کند معمول

کتان آفات   کهیی ازآنجا به علت کاهش شیوع بیماری ساق سیاه در حالتی است که کانوال در تناوب کتان و گندم کشت شده است  

گ با کانوال ندار   این عوامل بیماری مشتی
ی
 در سیکل زندگ

ی
های کانادا  تواند گیایه مفید در دشت شود کتان یم زا ایجاد یم د نویع شکستیک

اییط مشابه  ی در مقایسه با آفتابگردان گلرنگ و سویا نیاز دارد از نظر کاهش رطوبت خاک کتان رسر محسوب شود چون رطوبت کمتی

 گندم کانوال ارزن و نخود دارد.  

 

 

 



 خالصه کاشت، داشت و برداشت کتان 

 

 

 

 

 

 



 های اصالیح متعارف روش 

ین نوترکیب   گیاهان خودگشناصالح   است.   ها آن ها از طریق هموزیگوت نمودن  ها و تثبیت ژن مستلزم ایجاد تنوع ژنتییک، انتخاب بهتی

ها، در  شوند و نتیجه اجرای صحیح یک روش اصالیح اصویل هستند. این الیننامیده یم   2های هموزیگوت، الین خالصاین واریته

ایط محییط که در آن   ایط محییط متفاوت، عملکرد مناستر نداشته باشند.   پر محصول،  اند ه شداصالح رسر بوده و ممکن است در رسر

 اصالح گیاه کتان 
 
 باشد. یم  3های الین خالص با استفاده از روش اصالح شجرهشامل تولید واریته  عمدتا

 انتخاب والدین 

پالسم والدین با درک درستی از هدف برنامه  ترین بخش از یک برنامه اصالیح کتان است. انتخاب ژرم گزینش مناسب والدین، مهم

وع یم  نامه شماره  اصالیح رسر گر باید خصوصیات متعددی را برای  مراجعه شود( و اصالح  63شود )به بخش اهداف اصالح، ختر

د. والدین شده از بیر  صهای مشخص بهبود اولویت  ، اهمیت نستر  مورد نظر صفات  بر اساس فات زرایع، در نظر بگتر ، هدف تالفی

 های خالص و  دیگر صفات نسبت به عملکرد، شجره الین

، به تنوع ژنتییک بیشتی و تفرق افزایشر احتمایل  منابع و مدت زمان مد نظر انتخاب یم  والدین انتخایر
شوند. تفاوت ژنتییک بیشتی بیر 

 های والدیت  و بیان فنوتیت  باالتر نسبت به والدین منجر خواهد شد. با ترکیتر از ژن  در نتایحر 

توانند از تعداد  های والدین یم شوند. الینتنوع ژنتییک والدین با خصوصیات مکمل، برای ایجاد یک جمعیت در حال تفرق انتخاب یم 

الملیل انتخاب ی بیر  هاژن بانکت سازگار و یا ارقام جدید موجود در  های اصالیح الیزیادی منابع متفاوت شامل ارقام موجود، الین 

الملیل است که بیش از  ی بیر  هاژن بانکترین  ( واقع در ایالت ساسکاچوان، ییک از بزرگPGRCشوند. مرکز منابع ژنتییک گیایه کانادا )

 کند. را نگهداری یم  Linumژنوتیپ از جنس  3300

 

 

 

 

 

 

 

1. Autogamous 

2. Pure-line 

3. Pedigree 
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 های انتخاب و اصالح کتان روش 

انتخاب و ارزیایر الین خالص 
1 

ین نوترکیب  . هاستآن ها از طریق هموزیگوت نمودن ها و تثبیت ژن اصالح گیاهان خودگشن مستلزم ایجاد تنوع ژنتییک، انتخاب بهتی

ها، در  باشند. این الین شوند و نتیجه اجرای صحیح یک روش اصالیح اصویل یم های هموزیگوت الین خالص نامیده یم این واریته 

ایط محییط که در آن   ایط محییط متفاوت، عملکرد مناستر نداشته باشند.   پر محصول،  اند شده اصالح رسر بوده و ممکن است در رسر

 اصالح گیاه کتان 
 
 های الین خالص با استفاده از روش اصالح شجره است. تولید واریتهشامل    عمدتا

 2روش الین خالص 

د با صفات مکمل و انتخاب شجره باشند که حاصل از تالفی الینهای خالیص یمارقام تجاری کتان حاصل از این روش، الین های اینتر

یایر به یک رقم خالص است که ترکیتر از  ی این روش، دست تر رگکابهآیند. هدف از  های نوترکیب حاصل از تفرق به دست یم از الین

 باشد. را دارا یم  مورد نظر ها و صفات اصالیح تمایم ژن 

 3روش اصالح شجره 

ید ) الینباتالفی روش انتخاب شجره   ( برای تولید یک جمعیت بزرگ بذری F1های خالص به دنبال خودگشت  نسل اول گیاهان هیتر

شوند. برداشت یم   F2ها از بیر  توده گیاهان  و تک بوته  شدهکشت حاصل از هر تالفی سال بعد    F2گردد. بذر  ( آغاز یم F2در نسل دوم )

 و قدرت گیاه    بر اساس(  F3شوند. گزینش از بیر  افراد نسل سوم )کاشته یم   F3ها به عنوان  بذر به دست آمده از تک بوته 
ی
رسیدگ

گردد. صفات کیف  بذر از جمله محتوای بذری از هر ردیف برداشت یم   4ایشوند. همچنیر  توده ها برداشت یم صورت گرفته و تک بوته

ها برای کاهش جمعیت  های بالک بذر تعییر  و داده ی اشعه مادون قرمز و یا کروماتوگراف  گازی از نمونه تر کارگبه روغن و پروتئیر  با  

 شوند. های مطلوب استفاده یم جهت انتخاب الین

های خواهری و انتخاب درون  شوند و چرخه انتخاب بیر  الیناستفاده یم   F4های  برای ایجاد ردیف   F3های  صل از تک بوته بذر حا

های کوچک تکراردار برای تسهیل در انتخاب ، بالک بذر برای اجرای طرحF5گردد. در نسل  تکرار یم   F5خانواده ادامه یافته و در نسل  

های برتر بر پایه عملکرد و خواص کیف  بذر، در طرح   F5های  شود. الینها استفاده یم نتخاب تک بوته الین براساس عملکرد دانه و ا

، جهت مقایسه عملکرد و سازگاری با   ، در چند منطقه درشدهانتخابهای خالص تکراردار شناسایی خواهند شد. الین مزارع آزمایشر

های افزایشر کوچک جهت توسعه بذر اصالیح استفاده  لک بذر حاصل برای طرح، باF6شوند. در نسل  ارقام رایج منطقه ارزیایر یم 

 گردد. یم

 روش اصالیح جمعیت بالک 

 
1Inbreeding selection and line evaluation  

2Line method-Pure  
3Pedigree method of breeding  

4Bulk  
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شود.  صورت تک بوته برداشت نمود، استفاده یم توان بهانتخاب در جمعیت بالک، برای محصوالت زرایع با دانه کوچک که نیم

وری در روش انتخاب شجرهگزینش از جمعیت بالک، ییک از نیاز  باشد. در این روش، انتخاب از بیر  جمعیت برای ای یم های ض 

پیچیده  دانه،  صفات  عملکرد  مانند  به  تر  نسل  چند    تر تأختا 

 ی صورت پذیرد. مؤثرتر افتد تا گزینش یم

صورت های جمعیت در حال تفرق، بهدر این روش، تمام بوته

شود و از این توده، یک نمونه بذری برای  مخلوط برداشت یم 

گردد. برای مثال، جمعیت نسل دوم  کشت نسل بعد استفاده یم 

(F2 کشت یم )و بالک برداشت    شود و بذر آن از تمام جمعیت

دست آمده از جمعیت بذری بالک، گردد. بخشر از این بذر به یم

طور مشابه، ( استفاده خواهد شد. بهF3برای کشت نسل سوم )

بخشر از جمعیت بذری بالک برداشت شده نسل سوم، برای  

شود. این عمل تا نسل ششم  ( استفاده یمF4کشت نسل چهارم )

(F6 .ادامه خواهد یافت ) 

نسل شش،  به   در  بزرگ هموزیگوت  یک جمعیت  ایجاد  دلیل 

وع یم باشد. دو    مؤثر های موجود،  باید بزرگ باشد تا انتخاب از میان بوته   F6شود. در این مرحله، جمعیت  انتخاب از این نسل رسر

د، ییک انتخاب الین خالص )انتخاب تک بوته، انتخاب غالف  روش انتخاب یم  های  در بوته، گزینش الینتواند مورد استفاده قرار گتر

ایط محییط مکای  که صورت مجزا و پیش بردن آنتعداد زیادی از گیاهان به انتخابهموزیگوت( و دیگری انتخاب توده ) ها(. اگر رسر

هایی با صفات مطلوب تولید  تواند الینشود برای صفات مدنظر مساعد باشد، این روش اصالیح یم در آن روش بالک استفاده یم 

 ید. نما 

 

 ( Single-seed descentنسل تک بذر ) 

های اصالیح شجره و بالک معرف  نمود. وی بیان  ( روش نسل تک بذر را به عنوان جایگزیت  برای روش 1939بار گلدن )نخستیر   

( و انتخاب صفات با وراثت داشت که اصالح گیاهان خودگرده  پذیری افشان شامل دو مرحله دستیایر به خلوص ژنتییک )هموزیگویی

پذیری کم )مانند  شود و در نتیجه صفات با وراثتانجام یم   زمانهمدو فرآیند مذکور به طور  کم و زیاد است. در روش شجره، هر  

به  دانه(،  انتخاب نیمعملکرد  موثر  ایده طور  یک روش  بوته  تک  انتخاب  تفرقشوند.  شناسایی  برای  به آل  دستیایر  و  اشتباه  های 

پذیر نبوده و توده بذری روش کارآمدی های اشتباه امکان تفرقهموزیگویی است در حایل که در روش اصالیح بالک، گزینش اندک  

 برای رسیدن به خلوص ژنتییک نخواهد بود. 

ی 1966در روش نسل تک بذر، دستیایر به خلوص ژنتییک و انتخاب، دو مرحله جدا از هم هستند. بریم ) (، این روش را به عنوان تغیتر

ی توسعه یابند. جمعیت هد الینددر روش انتخاب شجره معرف  نمود که اجازه یم د نوترکیب با رسعت بیشتی د های اینتر های الین اینتر
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های مختلف کتان برای دستیایر به  هایی بیر  الینشوند که شامل تالفی ( حاصل یم F2های نسل دوم )از نسل تک بذر و از جمعیت 

شوند، به وسیله این روش، آوری یمهای بعدی جمع رای تولید نسل باشد. تک بذرهایی که از هر بوته ب ارقام سازگار و با عملکرد باال یم 

فته )مانند  وسیله پرورش نسل تک بذر در اتاقک رشد با تراکم باال و  تواند به یابند. طول مدت هر نسل یم(، توسعه یم F6به نسل پیشر

دهد خلوص ژنتییک و تثبیت صفات در الین یم   تغذیه محدود کاهش یابد و در هر سال سه نسل تولید گردد. این تکنیک انتخاب اجازه 

د در مدت زمان کوتایه   د برای صفات مختلف در مقایسه با الینجمعیت   که  آنجای  آید. از    به دستاینتر های والدیت  متفرق های اینتر

وع شود هنگایم F7تواند از نسل هفتم )شوند، انتخاب یم یم باشد. عالوه بر  زایشر باال یم ها خالص گردیدند و اثرات ژن اف که الین( رسر

های شوند. الینهای نامطلوب حذف یمشود. در نسل هفتم، الیناز طریق نسل تک بذر بیان یم   F7، در نسل  F2این، تنوع در نسل  

د بهای اولیه عملکرد انجام گردد. جمعیت تواند در قطعات چند ردیفه کشت و آزمون نسل هشتم انتخاب شده یم  رای های الین اینتر

ایده   DNAیایر ژنتییک مارکرهای  مطالعه ژنتییک صفات و نقشه ارزیایر  آل یم از صفات متفاوت  ی ژنتییک و محییط  هامؤلفهباشند. 

د در محیط  ها کشت شوند و هر ژنوتیپ توسط تعامالت های متفاوت در طول سال صفات زمای  ممکن است که جمعیت الین اینتر

یکپارچه شوند، در    QTLمحییط در تحلیل  

کننده مقدار  منعکس   DNAنتیجه مارکرهای  

و جهت واکنش گیاه در برابر محیط زیست  

 آن خواهد بود. 

 کراس روش اصالیح بک 

بک  اصالیح  و  روش  ترکیب  برای  کراس 

انتقال صفات وراثتی از والدین اهداکننده به  

یم الین استفاده  نده  شامل های گتر و  شود 

نده )والد  های مکرر تالفی  چرخه به الین گتر

منتقل   صفت  اساس گزینش  بر   ) برگشتی

شده است. روش بک کراس نخستیر  بار در  

برای   به  آزادساز گیاه کتان  مقاوم  رقیم  ی 

انتقال   طریق  از  زنگ  مختلف  نژادهای 

)به عنوان    Bisonهای مقاومت به رقم  آلل

به   مقاومت  شد.  استفاده  ماده(،  والد 

در کتان زنگ  مختلف  عنوان  نژادهای  به   ،

است.   قرارگرفتههای کتان جهت غلبه بر نژادهای جدید زنگ کتان، بررش و مورد استفاده  کراس واریته های مقاومت، در بک منبع ژن 

نده الیت، نقش مهیم ایفا یم های موتانت به الین های جدید از جمعیت این روش اصالیح در انتقال آلل  کند. های گتر

 ی ا دوره روش انتخاب  
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 موردبررش ،  افتهیانتقالکه جمعیت از نظر صفات اصیل  کراس است. در این روش، پس از آن ای نویع روش اصالیح بک انتخاب دوره 

د. تعدادی از الین های مجزای متوایل صورت یمی از میان نتاج نسلمؤثر قرار گرفت، انتخاب   بازگرداننده  های با کارایی باال با والد  گتر

وع شود. شوند تا فرآیند پنج مرحلهکراس داده یم بک یداسیون برگشتی به والد بازگرداننده رسر  ای هیتر

های کوچک اثر مطلوب از والد دهنده  همکاری ژن  واسطهبه های انتخایر بیش از والد بازگرداننده،  که امکان افزایش کارایی الینهنگایم 

 شود. نجر به انتقال صفات اصیل یم شود، این فرآیند مژن فراهم  

 ( early generation testروش آزمون نسل اولیه ) 

ید  Bulkهای بالک )آزمون نسل اولیه برای شناسایی جمعیت  هایی با  ای است که فقط الینگونه. این طرایح به است  شدهطرایح( هیتر

ین پتانسیل، در برنامه اصالیح بافی بمانند  وری است انتخاب، به خصوصیات قابل مشاهده    مؤثر . برای بیشتی بودن روش شجره، ض 

( برده شوند، F6( باید تا نسل شش )F2های نتاج نسل دوم )های اولیه محدود شود. تعداد زیادی از ردیف پذیری باال در نسلبا وراثت 

نسل   بار آزمونبعد انتخاب شوند. برای نخستیر   های  تواند در نسل پذیری پائیر  )مانند عملکرد دانه( یم بنابراین خصوصیات با وراثت 

مزرعه آزمایشات  از  استفاده  با  بررش  آن  در  قرار گرفت.  استفاده  مورد  در کانادا  دانه کتان  عملکرد  بهبود  جهت  توده اولیه  ای، 

ین عملکرد و از کشت خارج فصلاز خانواده   F3:4( ارزیایر شد. گیاهان  F3های نسل سه )جمعیت  های نتاج در  ردیف   های با بیشتی

ها، برای انجام آزمایشات مقدمایی عملکرد استفاده شد. ( حاصل از برداشت ردیف F5گلدان و گلخانه انتخاب شدند. بذر نسل پنجم )

وع پروسه اصالیح جدید، تالفی داده شد. این روش انتخاب های برتر با استفاده از آزمایشات مزرعهالین ای ارزیایر گردید و برای رسر

 های مطلوب )برای مثال عملکرد دانه( در یک جمعیت، طرایح شده است. جهت بهبود فراوای  آلل

 دانه گرده جریان ژی  وابسته به  

 بیر  الین افشان یماگرچه گیاه کتان خودگرده 
های باشد اما جریان ژی  متصل به گرده ممکن است ایجاد گردیده و منجر به حرکت ژی 

 بیر  دو رقم کتان در غرب کانادا با استفاده از اثر زنیای )اصالیح خالص شود. این جر 
های غالب آلفالینولنیک اسید ( آللXeniaیان ژی 

گونه جریان ژی  از منبع گرده وجود ندارد و این به دلیل درصد دهد که هیچ به عنوان نشانگر، مورد ارزیایر قرار گرفت. نتایج نشان یم 

 باشد. یمافشای  گیاه کتان  باالی خودگرده 

 یم ی نرعق 

ات سیتوپالسیم است. متخصصیر   تأث، ناتوای  گیاه در تولید بساک و یا دانه گرده بر اثر اختالالت کروموزویم، عمل ژن و یا  یمینرعق تر

ید با عملکرد باالتر نسبت به الین  سیتوپالسیم و ژنیمینرعقاصالح نباتات از   های های بازگرداننده باروری، برای دستیایر به گیاه هیتر

ید کتان از جمله  والدی استفاده یم   برای تولید تجاری هیتر
سازی باروری یم پایدار، مکانیسم عقیمنرعقکنند. بسیاری از اجزای حیایی

، روش انتخاب برای دستیایر 
ی
ی به گیاهان ماده )که به  مادگ شوند و امکان برداشت  طور طبییع برای تولید بذر استفاده یم حداکتر

س نیست. پیش از انتخاب یک سیستم   مؤثر یت یک مکانیسم انتقال گرده  درنهامکانییک آن وجود دارد( و   از والد نر به ماده، در دستی

ید، ابتدا باید تحقی د. کارآمد برای تولید تجاری بذر هیتر  قات قابل توجیه صورت گتر
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 ( early generation testروش آزمون نسل اولیه ) 

ید طرایح شده استBulkهای بالک )آزمون نسل اولیه برای شناسایی جمعیت  هایی  ای است که فقط الینگونه . این طرایح به( هیتر

ین پتانسیل، در برنامه اصالیح بافی بمانند  وری است انتخاب، به خصوصیات قابل مشاهده   مؤثر . برای  با بیشتی بودن روش شجره، ض 

( برده شوند، F6( باید تا نسل شش )F2های نتاج نسل دوم )های اولیه محدود شود. تعداد زیادی از ردیف پذیری باال در نسلبا وراثت 

نسل   بار آزمونبعد انتخاب شوند. برای نخستیر   های  تواند در نسل پذیری پائیر  )مانند عملکرد دانه( یم بنابراین خصوصیات با وراثت 

مزرعه آزمایشات  از  استفاده  با  بررش  آن  در  قرار گرفت.  استفاده  مورد  در کانادا  دانه کتان  عملکرد  بهبود  جهت  توده اولیه  ای، 

ین عملکرد و از کشت خارج فصلاز خانواده   F3:4( ارزیایر شد. گیاهان  F3های نسل سه )جمعیت  های نتاج در  ردیف   های با بیشتی

ها، برای انجام آزمایشات مقدمایی عملکرد استفاده شد. ( حاصل از برداشت ردیف F5گلدان و گلخانه انتخاب شدند. بذر نسل پنجم )

وع پروسه اصالیح جدید، تالفی داده شد. این روش انتخاب های برتر با استفاده از آزمایشات مزرعهالین ای ارزیایر گردید و برای رسر

 های مطلوب )برای مثال عملکرد دانه( در یک جمعیت، طرایح شده است. جهت بهبود فراوای  آلل

 دانه گرده جریان ژی  وابسته به  

 بیر  الین افشان یماگرچه گیاه کتان خودگرده 
های باشد اما جریان ژی  متصل به گرده ممکن است ایجاد گردیده و منجر به حرکت ژی 

 بیر  دو رقم کتان در غرب کانادا با استفاده از اثر زنیای )اصالیح خالص شود. این جر 
های غالب آلفالینولنیک اسید ( آللXeniaیان ژی 

گونه جریان ژی  از منبع گرده وجود ندارد و این به دلیل درصد دهد که هیچ به عنوان نشانگر، مورد ارزیایر قرار گرفت. نتایج نشان یم 

 باشد. یمافشای  گیاه کتان  باالی خودگرده 

 یم ی نرعق 

ات سیتوپالسیم است. متخصصیر   تأث، ناتوای  گیاه در تولید بساک و یا دانه گرده بر اثر اختالالت کروموزویم، عمل ژن و یا  یمینرعق تر

ید با عملکرد باالتر نسبت به الین  سیتوپالسیم و ژنیمینرعقاصالح نباتات از   های های بازگرداننده باروری، برای دستیایر به گیاه هیتر

ید کتان از جمله  والدی استفاده یم   برای تولید تجاری هیتر
سازی باروری یم پایدار، مکانیسم عقیمنرعقکنند. بسیاری از اجزای حیایی

، روش انتخاب برای دستیایر 
ی
ی به گیاهان ماده )که به  مادگ شوند و امکان برداشت  طور طبییع برای تولید بذر استفاده یم حداکتر

س نیست. پیش از انتخاب یک سیستم   مؤثر یت یک مکانیسم انتقال گرده  درنهامکانییک آن وجود دارد( و   از والد نر به ماده، در دستی

ید، ابتدا باید تحقی د. کارآمد برای تولید تجاری بذر هیتر  قات قابل توجیه صورت گتر
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 اصالح موتاسیوی  در کتان 

 

(. از نخستیر   Jahan et al., 2019باشد )(، متعلق به خانواده لیناسه و جنس لینوم یم 2n=30، دیپلوئید )سالهک کتان گیایه خودگشن، ی

تا    1988492در حدود   2016تا  2008های  بازه زمای  سال گیاهای  است که توسط بشر اهیل شد. میانگیر  و حداکتر تولید کتان در 

(. این گیاه برای تولید روغن و فیتر کشت  2016کیلوگرم در هکتار بوده است )فائو،  1058/ 2تا    948بیر     تن و عملکرد آن   2925282

، اسیدهای چرب 3-ی طبییع، امگاهادان یاکسآنتی (. کتان به عنوان منبع غت  از  Sankari, 2000; Kurt and Bozkurt, 2006شود )یم

اشباع چندگانه یم  ،    های کتان،کیل گونه   به طور (.  Oomah, 2001باشد )غتر ان ترکیبات   بر اساسعالوه بر محتوای روغن و فیتر متر 

  ، ، لیگنان و مواد معدی  های ادیکال شوند. کتان از خواص دارویی فراوای  برخوردار است و با حذف ر ی یم بنددسته مغذی نظتر پروتئیر 

ی ی از بیماریها کمک یمبسیاری از بیماری   آزاد از بدن به پیشگتر ، رماتیسم کند، از جمله در جلوگتر ، اختالالت التهایر
های قلتر عروفی

، عدم تعادل هورموی  و چندین نوع رسطان نقش دارد. در حدود یک سوم روغن کتان  مت  یخود امفصیل، دیابت، آسم، اختالالت  

مهندش   کهدرحایل(.  Nykter et al., 2006شود )جهان در صنایع داروسازی و باقیمانده برای اهداف تجاری مرصف یم   تولیدی در 

ابزار   یک  زرایع محسوب یم  شدهشناختهژنتیک  بهبود گیاهان  القایی  شود، ویل جهشدر  نیازهای   عنوانبههای  با  روشر کاربردی 

شکل مستقیم یا غتر به  بودنشان،    ر یالقا پذها به خاطر  ه خود را حفظ نموده است. جهشزیرساختی کمتی و قابل اجرا بودن، جایگا

مستقیم   افته یجهش  1500در قرن اختر بیش از    کهیطور بهشوند،  مستقیم در بهبود صفات مختلف گیاهان زرایع بکار گرفته یم 

وقایع    ن یتر مهم. میوز ییک از  اند قرارگرفتهها مورد استفاده  در تالفی با دیگر واریته   افتهیجهش  700اند. بعالوه حدود  آزادسازی شده 

یولوژییک و فنوتیت  به  ها رخ یم ژنتییک است که در میوسیت  ، سیتوژنتییک، فتر  ی منظور فرایندها دهد. در این اندامک تعادل بیوشیمیایی

ات تغیتر در ژن  نیتر کوچکدهد، لذا  ها رخ یم ها و تشکیل گامت کاهش کروموزویم، بازآرایی ژن های دخیل در این فرایندها سبب تغیتر

(. جدا از کاربردهای بسیار متنوع کتان، تقاضای جهای  برای این محصول رو به افزایش Goyal et al., 2019شود )بسیار زیادی در گیاه یم 

های زرایع  های زیادی در جهت بهبود واریته باشد. در این راستا تالش آن یم   دغدغه اصیل پژوهشگران افزایش تولید   رو نیااست. از  

ی و القاء جهش صورت پذیرفت. در تحقیفی برروی کتان با استفاده از موتاژن های دورگبا استفاده از تکنیک  ییک )اشعه گتر های فتر 

ات مورفولوژییک زیادی در عادت  گاما( و شیمیایی )سدیم آزید(  شد   مشاهده   M2های رشدی، شکل برگ و شکل گل در نسل  تغیتر

(Jahan & et al, 2020  با استفاده از دوز .)نظتر ارتفاع، رنگ گل، شکل برگ، تعداد غالف در بوته، رنگ   250 
گری اشعه گاما صفایی

 تحت تاثتر قرار گرفتند و ییک از موتان
ی
فته )ها در نسلت بذر، روز تا رسیدگ  را   M7 )15های پیشر

ی
روز زودتر از والد خود عالئم رسیدگ

گلدیه    % 50 بجز صفت روز تا  موردبررش تمایم صفات    %20نشان داد. بعالوه در این تحقیق مشخص گردید، در شدت انتخاب  
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فت ژنتییک در نسل   ین مقدار پاسخ به انتخاب یا پیشر ات مثبتی را نسبت به میانگیر  نشان دادند و بیشتی برای صفت تعداد    BC1F2تغیتر

های سیتولوژییک همراه هستند.  های القای  اغلب با ناهنجارییافته (. جهشBhushan & et al., 2019کپسول در گیاه مشاهده گردید ) 

. در آزمایشر با  (Kozgar et al., 2014)  گذارترند تر تأثهایی  ما در مقایسه با سدیم آزید برای القاء چنیر  ناهنجاری بعالوه تشعشعات گا

ات قابل توجه در بریح     EMSاستفاده از تیمار   ، نتاج از لحاظ صفات مورفولوژییک کامال از والدین خود متمایز بودند. بعالوه تغیتر

ی نزدیک (. در آینده Rafeeq & et al, 2017ها مشاهده گردید )یافته  و تعداد کپسول در این جهشهای فریعصفات نظتر تعداد شاخه

ات اقلییم فشار زیادی را بر جوامع اصالیح   ش واریته  منظور بهتغیتر ایط جدید وارد خواهد آورد. بر  گستی   اساس  ن یاهای سازگار با رسر

ده برای بهبود و سا ات محیط و بازار مرصف، نقش حیایی و رسنوشت دستیایر به تنوع ژنتییک گستی ساز وجود ژرم  زگاری گیاهان به تغیتر

 (. Kaur & et al, 2017سازد ) آشکار یم خویر به پالسم قوی را، 
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 تالفی کتان 

  این گیاه   کانادا   غرب  در   بار   یر  اولشود و  یم   د یتول  شمایل  یکایامر   و   قا ی آفر   اروپا،  رسارس   در   ها   قرن  طول  در   روغت    دانه  عنوان   به  کتان

کشورهای کانادا و    . در ده سال اختر تولید شده است  تن  ونیلیم  3  تا   2  حدود   روغت    دانه  نیا.  د یگرد   کشت  روغت    دانه  عنوان  به

پروژه  امریکا  متحده  نموده ایاالت  اجرا  ارقام کتان  بهبود صفات  متعدد اصالیح جهت  به های  توجه  با  متخصصیر   از  بسیاری  اند. 

ش کشت این گیاه بر این باورند  ترین منبع تولید روغن مرغت کتان این گیاه را به عنوان مهمترکیبا وب معرف  کرده و با توجه به گستی

باشد، از این رو توجه به اصالح ارقام با خصوصیات متفاوت و بهبود  یمهای مهم روغت   کتان در آینده نه چندان دور ییک از زراعت 

است.  وری  و ض  الزم  این گیاه  مهم  زرایع    صفات  دارای    (Linum usitatissimum L). کتان  بوده که  دیپلوئید  کروموزوم    30گیایه 

 (2n=2x=30)  پالسم باشد. این گیاه خودگشن بهاره بوده و مانند سایر گیاهان اولیر  قدم در اصالح آن ایجاد تنوع ژنتییک میان ژرم یم

های م به انجام تالفی شناخت گلباشد. پیش از اقداهای ایجاد تنوع در گیاهان تالفی مصنویع یم ین روشتر موجود است. ییک از متداول 

 گیاه مورد مطالعه بسیار مهم است. 

 ساختار گل کتان 

ین دما برای تالفی 1گل کتان )شکل   گ گل برگ است. مطالعات نشان داده بهتی ، اندام نر، کاستر
ی
( کامل بوده و دارای هر چهار جزء مادگ

 یم باشد.  گراد درجه سانتی  15

 تالفی کتان 

ی تولید یمبه مراتب ازگل هیاول هایگل   موفقیت تالفی در درصد   کنند. های اواخر فصل بیشتی بوده و بذر بیشتی

 

ایط   با توجه به درجه حرارت و رسر گل های مناسب تالفی صبح زود 

شوند. زمای  که آسمان صاف باشد و  جوی )ابری یا صاف( شکوفا یم 

  20یابد، حدود  گراد افزایش یم درجه سانتی   10از  دما به تدری    ج از کمتی  

دقیقه بعد از طلوع   40ها شکوفا شده و  دقیقه بعد از طوع خورشید گل 

یم  صورت  افشای   و گرده  پاره گردیده  بساک  د. خورشید  بریح    گتر

، افشای  را  اخته کردن کتان را عرصها و گرده   محققیر  به منظور تالفی

(. بریح   یم   انجامها  صبح دیگر از محققیر  اخته دهند )مانند بادام زمیت 

به منظور اخته  دهند. افشای  را همزمان و صبح انجام یم کردن و گرده 

ابتدا گل  گکردن کتان،  تا    30های درشت دارند )حدودا  هایی که گلتر

گمییل   60 ( انتخاب شده و سپس کاستر  . گل کتان 1شکل  ها بدون آسیب رساندن  متی
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 جدا یم 
ی
گ گردد و به مادگ آرایم و به کمک بساک تازه شکافته شده   به  افشای  مصنویع نتر  گرده   گردد. ها به آرایم حذف یم سپس کاستر

های اصالیح نظتر شجره، های موفق با توجه به صفت مورد نظر از ییک از روش پس از برداشت تالفی   (. 2شود )شکل  در صبح انجام یم 

 شود. رقام استفاده یم انتخاب تک بوته و ... برای بهبود ژنتییک ا

 

 

 . مراحل تالفی کتان 2شکل 
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 2019  سال   ی برا   کتان   د ی جد ارقام  

مرکز   در و  SeCan (Canada's Seed Partner ) ، چهار رقم جدید کتان به بازار معرف  خواهند شد. سه رقم توسط2019در سال 

 ی سازمان کشاورز   و حاصل برنامه اصالیح  در دست معرف    SeedNetتوسط    تر  ن  تهیوار   کیاند و  شده   د یتول(  CDC)توسعه کشت کانادا  

، برنامه باشد ( یمAgriculture and Agri-Food Canadaکانادا )  یو غذا  ،Viterraکانادا و    یدر سازمان کشاورز   اصالیح  یها. در حال حاض 

  ندهیآ  یهاداشت، در سال   انیتوسعه کتان ساسکاچوان ب  ونی سیکم  یی اجرا  ر یتامسون، مد  نیوجود، و   نی. با ارود یم  شیپ   یبه کند

 هلن  دکتی   توسط   ساسکاچوان   دانشگاه  در  منسجم  اصالیح  برنامه  کی .  شد   خواهد   معرف    ،CDCکتان از    د یاز ارقام جد  یشتی ی تعداد ب

 زرد   بذور   یدارا  ها،کتان   نیا  از   رقم  دو .  افتی  خواهد   ادامه  د یجد  ارقام   د یتول  یبرا  اصالیح  برنامه  ن یا.  است  شده  یز یر برنامه  بوکر 

 . باشند یم

 

 SeCanشده توسط    معرف    ارقام 

 یاقهوه  و   اهیس   خاک  و   طوالی    رشد   فصل  با   مناطق   یبرا  و   است  یاقهوه   آن  بذر   رنگ  و   باال   عملکرد   با   رقیم  ، CDC Buryuرقم  کتان

  یی غذا  عی صنا  در   مرصف  یبرا  را   آن  ت یخصوص  نیا  که  است  روشن  زرد   بذور   یدارا  ، AAC Brightرقم   کتان .  باشد یم   مناسب  ه،تر ت

  رشد   فصل  با   مناطق   در   باال   عملکرد   با   کشت  یبرا  و   است  یاقهوه   بذور   با   کتای    ، AAC Prairie Sunshineرقم.  است  نموده  مطلوب

 . باشد یم  مناسب  کانادا،  غرب در  طوالی  

 SeedNetشده توسط    معرف    رقم 

 ی محتوا .  است  مقاوممهی ن  ،یپودر   دکیسف  به  و   بوده  مقاوم  کتان  زنگ  به  رقم  نیا.  است  رنگ  زرد   بذور   با   کتای    ، CDC Doradoرقم

 . هستند  بزرگ آن  بذور   و  بوده باال  رقم، نیا  یر  پروتئ و  د یاسکینولئیل روغن،

 

 

 : منبع 

https://www.grainews.ca 
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 کتان ژنتیک و اصالح  

های اصالیح در گیاه کتان در مقایسه با دیگر  است. فعالیت   1( و خودگشن2n=30( گیایه دیپلوئید )L. Linum usitatissimumکتان )

س یم دانه ی داشته است و در نتیجه منابع ژنتییک محدودی از آن در دستی باشد. به دلیل های روغت  از جمله کلزا و سویا توسعه کمتی

 کارایی کیم دارد.    کیتکن محدود بودن تنوع ژنتییک کتان، اصالح آن با استفاده از  
تواند توسط یک ژن  وراثت صفات زرایع یم تالفی

( و یا یک یا چند  که تحت تاثتر محیط قرار نیم   2بزرگ اثر د )صفات کیف  ل شود. بسیاری از صفات مهم   QTLگتر )صفات کیّم( کنتی

، ارتفاع گیاه، تعداد شاخه و عملکرد دانه کیّم هستند و اثرات غالب افز 
ی
ایشر ژن در کتان  کتان شامل روز تا گلدیه، روز تا رسیدگ

ین تاثتر را دارند. از   های انتخاب والدین مناسب در موفقیت برنامه   رو ن یاهمانند دیگر محصوالت خودگشن، در بروز صفات بیشتی

 اصالیح کتان بسیار مهم است. 

 اهداف اصالح 

ایط محییط مختلف، افزایش   محتوا و کیفیت روغن، یافیی  مقاومت  هدف اصیل در اصالح کتان، دستیایر به عملکرد پایدار در رسر

 و زنگ، بهبود مقاومت و انتخاب فنولوژی مطلوب برای محدودیت پایدار به بیماری 
ی
 ای است. های آب و هوایی منطقههای پژمردگ

 عملکرد دانه 

ش  هدف یک برنامه اصالیح است. عوامل محییط و خصوصیات زرایع متعددی از    نی تر مهم عملکرد دانه صفتی کیّم و   جمله گستی

ان جذب نور و شاخص برداشت با  3اندازسطح سایه  ، جذب نور و تولید ماده خشک ممکن است بر عملکرد دانه موثر باشند. متر 

 که کارایی انتخاب برای صفات مرکب باال باشد به طور معمول  
 دارند. زمای 

ی
ایط رشدی مطلوب همبستیک ان تولید دانه تحت رسر متر 

 افتد. ه تا چند نسل به تعویق یم انتخاب برای عملکرد دان

 افتد. های بعدی به تعویق یم هنگایم که انتخاب برای صفات مرکب موثرتر است به طور معمول انتخاب برای عملکرد دانه تا نسل

 
ی
 رسیدگ

س   محافظت هایی از قبیل بیماری، گرما، خشیک و یخ زودرش صفت مهیم است که از گیاه در برابر استی
ی
 بیر   یم زدگ

کند. فاصله زمای 

ّ باشد. کتان گیایه روزبلند است و افزایش طول روز، رسعت مرحله زایشر را    150تا    90تواند بیر   کاشت تا برداشت یم  روز متغتر

، صفتی کیّم است و اطالعات اندگ درباره اص   نماید اما درجه حساسیت بهتشی    ع یم
ی
 زیادی متفاوت است. رسیدگ

ّ
ول  نور در آن تا حد

ل ای  ژنتییک زودرش در کتان وجود دارد. ژن
دیه زود هنگام نقش دارند. متیالسیون ژن، بیان  ژنیک در بیان گل های بزرگ اثر، تحت کنتی

فعال یمآن را تحت تاثتر قرار داده و در نتیجه ژن  شوند.  های متیله شده غتر

وس  4های ارقام رویالاز گیاهچه ( و ستر ( که با  )واریت  5)واریته روغت  دیه زود تیمار شده بودند، ارقام کتان با گل   6نیدی تی آزاس- 5ه الیاف 

ات وراثتی در الین2004هنگام حاصل گردیده است. نتایج پژوهش فیلدز و هاروی ) دیه زود هنگام در  های با گل ( نشان داد تغیتر

های شوند. الیناز شاهد ظاهر یم   روز زودتر   13تا    7ها در این گیاهان  و با تعداد برگ کم، پایدار بوده و در نتیجه گل   پاکوتاههای  واریته

 دیه زود هنگام، مرحله رویشر کوتایه دارند. با گل
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 ها مقاومت به بیماری 

ها صورت گرفت. موثرترین روش  ایجاد مقاومت در برابر بیماری  باهدفنخستیر  تالش برای اصالح ژنتییک کتان در آمریکای شمایل  

ل بیماری، کاربرد تلفیفی ارقام مقاوم و ت  بان و بیمارگر، توسط "هارولد کنتی ناوب زرایع است. نظریه ژن برای ژن در تعامالت بیر  متر 

 قرار گرفت. فلور برای هر موردبررش ( به عنوان یک الگو  Melampsora lini( در گیاه کتان بر اساس بیماری زنگ کتان )1942فلور" )

بان، حضور یک ژن مکمل ناپرآزاری ) ( در بیمارگر مشخص نمود. احتمال بروز نژادهای جدید بیمارگر  avrژن مقاومت القایی در متر 

بان، مشکل اصیل این نوع مقاومت است. با این وجود، تعدادی از ژن  ( وجود دارند که ممکن  Pو  K  ،L  ،Mها )برای غلبه بر مقاومت متر 

های مقاومت به زنگ به صورت مجزا و یا  هایی از ژن آللهای کانادایی کتان دارای  است در کتان مقاومت به زنگ ایجاد کنند. واریته 

های کانادایی کتان به های خاص شناسایی کردند. تمایم واریته ( نشانگرهای مولکویل برای آلل 1999ترکیتر هستند. هاست  و همکاران )

ای از بیماری و هیچ وقوع دوبارهایجاد شد    1970نژادهای محیل زنگ مصون هستند و این مصونیت در برابر نژاد خاص زنگ از دهه  

 زنگ در مزارع کتان کانادا مشاهده نشد. 

 فوزاریویم ناشر از قارچ گونه  
ی
ها یک عامل محدودکننده در زراعت کتان است. گیاهچه  Fusarium oxysporum f.sp. liniبیماری پژمردگ

، از بیر  بروند در ممکن است توسط بیماری در مدت کوتایه پس از جوانه 
   زی 

ی
  حایل که آلودگ

ی
های با تاختر باعث زردی و پژمردگ

های آن ممکن است توسط وزش باد، جابجایی خاک ماند و هاگ ها زنده یمشود. این قارچ در خاک و بقایای گیایه برای سال ها یمبرگ

 فوزاریویم مقاوم هستند و    و یا به دلیل بذرزاد بودن قارچ به مزارع دیگر منتقل شوند. در کانادا ارقایم اجازه کشت دارند 
ی
که به پژمردگ

( با استفاده از الین 
ی
بان )کتان( و بیمارگر )عامل پژمردگ ی از تعامالت بیر  متر  های  یا مقاومت نستر دارند. ارزیایر خصوصیات بیشتی

 توسعه نشانگرهای مولکویل برای شناسایی ژن متنوع کتان و جدایه 
بان، به فرآیند های مقاومت های قاریح  مختلف و همچنیر  در متر 

 فوزاریویم رسعت بخشیده است. با این حال، غربال 
ی
گری ارقام برای شناسایی  اصالح ژنتییک کتان برای بهبود مقاومت به بیماری پژمردگ

یر   های ساختاری در جمعیت یک بیمارگر، اختالفات اساش ب باشد. به دلیل وجود تفاوتهای مقاوم به این بیماری مشکل یم واریته

 فوزاریویم توسط دیدریخن و توسعه بیماری و شدت آن در یط سال 
ی
ها و مناطق مختلف وجود دارد. تنویع از مقاومت به پژمردگ

( و هند  2008همکاران ) ق آسیا، شمال و جنوب آمریکا و مقاومت کم در اروپا )اغلب کتان الیاف  (، شامل مقاومت متوسط در رسر

درصد برای مقاومت    26درصد و    38با اثرات افزایشر    QTL( وجود دو  1998پیلمتر و همکاران )است. نتایج پژوهش اس  شده گزارش

 فوزاریویم را نشان داد. 
ی
یایر کردند. ها را به دو گروه بهم پیوسته نقشهQTLاین  AFLPبا استفاده از نشانگرهای  ها آنبه بیماری پژمردگ

 است. گری نسل اول، موثرترین راه برای تثبیت مغربال 
ی
 قاومت به پژمردگ

ده کتان در غرب کانادا یم  Septoria linicolaبیماری پاسمو با عامل قاریح   های کانادایی کتان به باشد. اغلب واریتهبیماری شایع و گستی

لوده به این بیماری حساس هستند. توسعه این بیماری در مناطق با رطوبت و درجه حرارت باال رسی    ع بوده و عملکرد ارقام حساس آ

تواند در بقایای محصول در مزرعه زنده مانده و به زراعت بعدی منتقل درصد کاهش یابد. عامل بیماری یم   75تواند تا  این بیمارگر یم 

 گردد. 
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 زود است. این بیماری یم   Oidium liniهای مهم کتان، سفیدک پودری با عامل  ییک دیگر از بیماری 
ی
ش یابد. آلودگ   تواند به رسعت گستی

های کانادایی کتان به این بیماری مقاومت  هنگام ممکن است باعث ریزش شدید برگ، کاهش عملکرد و کیفیت بذر شود. بریح  از واریته

 گران در گیاه کتان، انتقال و تثبیت مقاومت به سفیدک پودری در ارقام جدید است. ، ییک از اهداف اصالحرو ن یانستر دارند، از 

ایط محییط مختلف، افزایش کمیت و کیفیت روغن، یافیی  مقاومت  هدف اصیل در اصالح کت ان، دستیایر به عملکرد پایدار در رسر

 ای است. های آب و هوایی و منطقهها، بهبود مقاومت و اتخاذ فنولوژی محصول برای محدودیت پایدار به بیماری 

 صفات زرایع 

 و ارتفاع بوته از صفات مهم در  
ی
، عملکرد کتان را کاهش یم توسعه رقم یممقاومت به خوابیدگ

ی
دهد و از موانع برداشت  باشند. خوابیدگ

 از صفات 
ی
 و مقاومت به خوابیدگ

ی
 در کتان ممکن است با بروز بیماری پاسمو مرتبط باشد. ارتفاع بوته در زمان رسیدگ

ی
است. خوابیدگ

 شوند. ته یم ای در منطقه هدف در نظر گرفکیم برای استفاده در آزمایشات مزرعه

 اندازه بذر 

قدرت جوانه از  بذور درشت  است.  بذر  اندازه  مهم کتان،  این از صفات  نتیجه  برخوردار هستند که  باالیی  استقرار گیاهچه  و   
زی 

ی خواهند دید. بذور درشت  تر، خصوصیت، عملکرد باالست. همچنیر  ارقام با بذور درشت، در خالل برداشت و بوجاری خسارت کمتی

ی دارند. در ژن  رگجنیر  بز  های ژنتییک به  الملیل، کتان با اندازه بذر بزرگ نگهداری شده و تالفی های بیر  بانکتر و محتوی روغن بیشتی

هایی  گردند. وراثت اندازه بذر یک صفت کیم و انتخایر از توزی    ع باالی جمعیت است که ممکن است به الین نتاج دانه درشت منتیه یم 

  تر  برانگچالش نظر منجر گردد. با این حال، تولید یک رقم با دانه بزرگ که عملکردی در سطح ارقام الیت داشته باشد،    با اندازه بذر مورد 

باشد. تا زمای  که نشانگرهای مولکویل برای اندازه دانه و مکان ژی  این صفت در ارقام  بوده و بر پایه ژنتیک عملکرد، چندوجیه یم 

س هستند، تنها ر   ای است. های بعدی با آزمایشات مزرعهاه عمیل برای انتخاب اندازه بذر بزرگ با عملکرد باال، در نسل الیت در دستی

 ترکیبات دانه 

گران کتان، های اولیه انتخاب شوند. هدف اصالحتواند در نسل پذیری باال در کتان هستند و یمروغن و پروتئیر  دانه، صفایی با وراثت 

بر اساس ماده خشک است. رنگ بذر در گیاه کتان برای تشخیص سنتی  یر  درصد پروتئ 25د روغن و درص  50تولید رقیم با محتوی 

( و بذور زرد حاوی مقادیر اندک ALAای حاوی مقادیر باالی اسید آلفا لینولنیک )شده است که بر اساس آن، بذور قهوه استفاده یم 

 آلیل در ژن غالب زرد، ژن مغلوب - (، رابطه ژی  2003لند )این اسید هستند. در تحقیق صورت گرفته توسط میتاپایل و رو 
ی

 و چندرنیک

افی نشان داد رنگ بذر توسط چهار جایگاه ژی  وراثتی مستقل شامل ژن های مغلوب زرد در گیاه کتان مشخص شد. تجزیه و تحلیل افتی

ل یم   b1و    g  ،dهای مغلوب  و آلل   Y1آلل غالب    b1vgبا عنوان    b1شود. تنوع رنگ بذر به یک آلل مغلوب ثانویه از جایگاه ژی   کنتی

های غالب،  های ژی  حامل آللکه هموزیگوت مغلوب هستند، برای دیگر جایگاه (، هنگایمb1vgو    g  ،dهای مغلوب )وابسته است. ژن

 .باشنداپیستاتیک یم 
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 کتان   های و بیماری   مدیریت آفات 

از گیاهچه   کنندگان ه ی تغذ آفات موجود در خاک و    

شود. الرو کنند شناخته یم برها که از کتان تغذیه یم عنوان دو گونه رایج از طوقه به  Agrotis orthogoniaو  Euxoa ochrogasterآفات

ات بالغ تخم تغذیه یم   هرز   یهاعلف این آفات از بسیاری از انواع گیاهان و   ها گذارند. تخمهای خود را در اواخر تابستان یم کند. حشر

کنند. الروها ممکن است از  از گیاهان و سایر نباتات در این فصل تغذیه یم   مانده و الروها در بهار تفری    خ شده و در یط زمستان بافی 

هایی که از کتان و بسیاری از گیاهان در سال  Euxoa auxiliaris  بر کنند. الرو طوقهها تغذیه  زی  گیاهچهقبل از جوانه   هرز   یهاعلف

 کنند. باالست تغذیه یم   تشانیجمع

 مونیتورینگ 

 از برگالروهای جوان بعیص  از گونه 
ا
ها تغذیه کرده و به تر از ساقه کنند. الروهای مسنها تغذیه یم ها از گیاه کتان باال رفته و معمول

هایی که دارای تپه و ماهور است  شوند. در زمیر  در خاک دیده یم   ده یدخسارتهای  کنند. در این حالت بوته ها خسارت وارد یمآن 

 در قسمت خسارت ابتد
 
ی های خاک در پنج سانتی توان با غربال کردن نخالهشود. تراکم الروها را یمهای مرتفع مزرعه دیده یم ا متی

باالی آن با استفاده از بیلچه و غربال با مش پنج تا هشت در حاشیه منطقه خسارت دیده ارزیایر کرد. روش دیگر، آن است که خاک 

ی فواصل ردیف بر مورد ارزیایر قرارداد. این روش نیازمند اندازه برای مشاهده خسارت طوقهنرم موجود در اطراف گیاهان را   های گتر

ی تراکم الروها یم کشت و طول خطوط کاشت برای اندازه ای به ها حالت حلقهایجاد مزاحمت برای الروها آن   در صورتباشد که  گتر

ند. خود یم  گتر

 آستانه اقتصادی 

طور دقیق مورد ارزیایر قرار نگرفته است. از نظر اسیم خسارت بر بر روی کتان هنوز بههای طوقهکرم   آستانه اقتصادی خسارت 

مرب  ع رخ یم   چهارتا اقتصادی در صورت رویت   های کتان ممکن است با افزایش اندک عملکرد بر  دهد. تلفات بوته پنج الرو در هر متی

ان شود .  ماندهبافی روی گیاهان    جتر

ل  ایط کنتی  رسر

ه  که  صوریی در  وری تشخیص داده شد این مرصف باید در اواخر بهار از ظهر یا عرص انجام شود این عملیات کشمرصف حشر ها ض 

د و از ورود به مزرعه خودداری شود. باشد که تنها بخش تر یم ، اقتصادی مراتببهزمای     های آلوده مورد سمپاشر قرار گتر
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 های مفتویل کرم 

  گونهچ یهکه    است  حایلزند و این در  ندرت به کتان آسیب یم باشد که بهای در مرحله گیاهچه یم های مفتویل از آفات غالت دانهکرم

ه ل کرم مفتویل در کتان هنوز به ثبت نرسیده است. حشر  کشر برای کنتی

: تغذیه ه نبایی  کنندگان از شتر

 ( Macrosiphum euphorbiaeزمیت  ) شته سیب 

 بر روی کتان دیده یم های شته، شته سیبییک از گونه 
ا
تواند توان گیاه را بر تولید دانه سالم کاهش شود و یمزمیت  است که معمول

ه از ساقه  برای سوراخ کردن و مکیدن شتر
کند. شته در حال توسعه استفاده یم   یهاغوزه ها و  ها،برگدهد. این آفت از اندام دهای 

بان زمستانه به روی کتان پرواز یم سیب  ل طبییع تولید یم کند و بعد چندین نسل را متناسب با روشزمیت  از گیاهان متر  کند  های کنتی

بان زمستانه مهاجرت یمهای بالغ بالدار شدند آن وقتی شته   کنند.  ها به گیاهان متر 

 مونیتورینگ 

ل حضور شته در قسمت باالیی گیاه ساده  باشد. اگر شته در مرحله گل کامل یا مراحل اولیه استفاده از تله مکنده یم   ترین روش کنتی

ها بر روی توان با کوبیدن مالیم بوته ها را یم تر به صورت تصادف  خواهد بود. شته رویت شد مزرعه نیازمند به بازدید دقیق   غوزه ظهور  

بوته در مرحله گل   25 افزایش خسارت اقتصادی حداقل  ها مالحظه نمود. برای ارزیایر سطح سخت مانند یک سیت  و ریزش آن 

 آوری شود.  ستر  باید به صورت تصادف  جمع   غوزهبوته در مرحله  20کامل و 

ل  ایط کنتی  رسر

ل شته سیب  ه برای کنتی  زیاد، شته. در سال اند شده ثبت کش  زمیت  بر روی کتان تعدادی حشر
ی
زمیت  حساسیت  های سیب هایی با بارندگ

ات شکارگر مانند کفشدوزکهای بیماریادی در برابر حمالت قارچبسیار زی  ها و زنبورها پارازیت،  ها، بال توری زا دارند. تعدادی از حشر

 دهند. زمیت  را مورد حمله قرار یم های سیب شته

ها سن   

ات بالغ از گیاهان  یم   Lygus lineolarisترین آنکه رایج   ند در ایالت مانیتوبا، سه گونه از سن بر روی کتان مشاهده شد باشد. حشر

بان مجاور در مرحله جوانه و گل به کتان منتقل یم  ها عقیم بماند. ها نکروزه شده و گل شود که جوانه شوند. تغذیه سن باعث یم متر 

 مونیتورینگ 

 در حاشیه مزارع که جمعیت سن دهد  ها در انگلستان نشان یم توان با استفاده از تله به دام انداخت. بررش ها را یم سن
ا
ها معمول

 بسیار زیادتر است. 

 مسائل اقتصادی در خسارت سن 

ایط  ها یمسن  در رسر
ا
در برابر خسارت این آفت متحمل است.   شر یرو خوب توانند در زراعت کتان با تراکم باال دیده شوند. کتان معمول

بار استفاده از تله،   10سن در هر    100اند که در صورت مشاهده تا  است به این نتیجه رسیده   شدهانجام در بررش که در مانیتوبا  

ل این آفت اقتصادی نیست و نکته مهم این است که گیاه یم  ات را با تولید گلکنتی  ان نماید. های بیشتی جتر تواند خسارت حشر
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   خوارها برگ 

ها ملخ     

است، رخ یم ها یم ملخ دیگر محدود  غذایی  منابع   که 
زمای  این موضوع   

ا
معمول و  تغذیه کنند  از کتان  نام  توانند  با  ملخ  نویع  دهد 

 رایج   Melanoplus bivittatusعلیم
ا
ها از کپسول   هیتغذ ها و یا با  ها و غنچه آن ای است که به کتان از طریق تغذیه گلترین گونهمعمول

 نماید.  خسارت وارد یم 

 رصد کردن: 

مرب  ع در حاشیه طویل مزرعه و داخل آن داشته باشید و همچنیر   زنید برآوردی از تعداد ملخ زمای  که در مزرعه قدم یم  ها در هر متی

ان  های ریخته شده در مزرعه را مورد ارزیایر قرار دهید. کپسول   متر 

 آستانه خسارت: 

 قطع طور میانگیر  در صورت مشاهده آستانه عددی خسارت، به
ی
مرب  ع است.  کپسول   شدگ  ها وجود دو ملخ در هر متی

: گزینه  های مدیریتی  

ل ملخ ها باالست خسارت به کتان یم هایی که جمعیت ملخ در سال  ها های جوان در گیاهان اطراف قبل از مهاجرت آن تواند با کنتی

وع به قطع کردن کپسول باشد. اگر ملخ  ها در اواخر فصل نمودند باید مزرعه را هرچه زودتر برداشت کرد تا خسارت به حداقل ها رسر

 برسد. 

ا بر روی کتان: ه ملخ   ی خوار برگ   

 به ها از کتان تغذیه یم متعددی از ملخ  یهاچندگونه هر  
ا
نمایند. تاکنون آستانه اقتصادی  ندرت خسارت اقتصادی وارد یمکنند معمول

   ها بر روی کتان دیده نشده است. مشخیص برای خسارت ملخ 

  Mamestrs configurataکرم برتا 

ش   کاناداهای  در دشت   Brassicaگیاهان خانواده    کهیی ازآنجا باشد  های کانادا یم کرم برتا یک آفت رایج کتان در دشت    اندافتهیگستی

 به
ً
  قرار دهد نماید اگر کرم برتا مزارع کلزا را مورد تهاجم  کتان وارد م   علف هرزندرت خسارت اقتصادی به مزارع بدون  کرم برتا معموال

 خسارت شدید کرم برتا با جویدن ساقه ها یم تان مجاور آن مزارع ک
ا
د. معمول ها و در  تواند از سوی الرو این آفت مورد تهدید قرار بگتر

زیرین کپسول  باعث ریزش کپسول قسمت  بر روی زمیر  خواهد شد کرم ها  برتا جوان ستر  رنگ ویل الروهای  ها  رنگ   تر بزرگهای 

_سیاه دارند.   ارغوای 

 : Discestra trifoliiطوقه خوار شبدر  

ه در حجم زیاد باعث خسارت اقتصادی خواهد شد.   قرار دهد مورد تغذیه    آن را تواند  کتان گیایه است که طوقه بر شبدر یم   این حشر

 :  Loxostege sticticalisای چغندر قند خوار شبکه کرم برگ 
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ه باریک_فعال و  کرم برگخوار شبکه   ه تر تای چغندرقند حشر
ی

کند. الروها ها، پوست ساقه و کتان تغذیه یم ها، گلاست که از برگ  رنیک

 از  
 
 در سال های شبکهکنند. تعداد بیشتی کرم تغذیه خود را آغاز و سپس از کتان تغذیه یم  هرز   یهاعلف بعضا

ا
هایی  ای چغندرقند معمول

هاند.  در هوای گرم و خشک تابستان کتی روییده   هرز   یهاعلفدهد که  رخ یم  های  ها باید تعدادی کپسول کشقبل از مرصف حشر

ای به وسیله خوار شبکهرا مورد ارزیایر قرارداد و چنانچه این تعداد قابل مالحظه بود سمپاشر صورت پذیرد. کرم برگ  دهی دب یآس

ات پارازیت یم  د.  تعداد از حشر  تواند مورد حمله قرار بگتر

   Melanchra picta کرم خراط 

 آفت مهیم محسوب نیم کرم خراط گونه دیگری است که از کتان نتر  مانند سایر گیاهان تغذیه یم 
ا
 شود. کند. معمول

 Heliothis ononis کتان   غوزه کرم  

بان دیگری دارد ویل کتان را ترجیح یم   غوزهکرم    های خود ها تخمدهد. پروانه کتان یک طوقه بر باال رونده است. این آفت گیاهان متر 

 کپسول  تر، ستر  و سفید خط های مسن نمایند.کرم های در حال تکامل تغذیه یم گذارند و الروها از دانه های باز یم را در گل
ا
دار معمول

ون   با تغذیه از قسمت بتر ه محدود است. جمعیت  ها انجام یم غوزه را ترک کرده و رشد خود را  دهند. خسارت اقتصادی این حشر

ات پا  با حشر
ا
 یابد.  ها کاهش یمرازیت و بیماریمعمول

ات  ل شیمیایی حشر
 کنتی

ه   مرصف حشر
ا
ی یم  دقت بهباشد نیازمند ها در مراحیل که کتان در مرحله گل یا نزدیک به برداشت یم کشمعمول  باشد. نظر بیشتی

ات گرده   افشان حشر

خود گرده    عدم گرده کتان گیایه  و  است  نیم افشان  محسوب  عملکردها  برای کاهش  عامیل   
ا
معمول مناسب  اگرچه  افشای   شود. 

ات در یط مرحله گلدیه  زنبورهای عسل در مزارع کتان گردش یم  ان خسارت حشر کنند بنابراین باید تمهیدات الزم برای کاهش متر 

 اندیشیده شود.  

داشت: قبل از بر   های دوره   

هالزم است تا فاصله روز بسته به   40تا 1ها و برداشت آن در نظر گرفته شود که فاصله بیر   کشای چند روزه بیر  زمان مرصف حشر

ه  کش متفاوت است. نوع حشر
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 کتان   در   آفات   مدیریت 

  ی مرحله رشد 

 کتان 

 

 

 آفت 

     

مبارزه با آفت نحوه    

ی بند دانه  گلدیه  رشد رویشر  گیاهچه  کوتیلدوی    

بر الرو طوقه   Agrotis spp    

استفاده از طعمه    آب زمستانه،شخم عمیق و یخ  تناوب،

ه کش و سبوس گندم( و یا سمپاشر مسموم )مخلوط حشر

 با سم دورسبان در انتهای روز. 

نبایی   کک   Aphthona euphorbiae    
نمودن   آماده  موقع،  به  کشت  کشتتناوب،   بستی 

 مناسب  سموم با  سمپاشر  و  بذر  ، تیمار مناسب 

کتان   تریپس   Thrips linarius   
ل آفت در صورت   کشت به موقع، آبیاری متعادل، کنتی

 نیاز با ییک از سموم فسفره و یا ایمیداکلوپراید )کنفیدور( 

  Macrosiphum euphorbiae,Myzus persicae شته 
سموم  با  آفت  ل  کنتی هرز،  علفهای  ل  کنتی تناوب، 

 پریمیکارپ)پریمور(، ایمیداکلوپراید )کنفیدور(. 

ها سن    Lygus spp 

ل   و   مدیریت  کشت،  تاری    خ  تنظیم   هرز،  یهاعلف  کنتی

  صورت   در   کنفیدور   یا   دیازینون  دسیس،  سموم  با   سمپاشر 

 . نیاز 

 Dasineura lini   مگس گالزا 
کشت به موقع، در صورت    ،شخم عمیق، مدیریت بقایا 

 . یا ماالتیوندورسباننیاز سمپاشر با سموم

  Phytomyza horticola  مینوز برگ 

  هرز، ارقام متحمل،   یهاکشت به موقع، مبارزه با علف 

ل  یا   ایمیداکلوپراید )کنفیدور(  با   نیاز   صورت  در   آفت  کنتی

 ( مکوریی ) آبامکتیر  

الروهای  

خوار برگ   
Spodoptera spp   

ل علف شخم عمیق و یخ  تناوب، های آب زمستانه، کنتی

از   استفاده  با  الروی  اولیه  مراحل  در  آفت  ل  هرز، كنتی

  ایندوکساکارب )آوانت( و...  سموم تیودیکارپ )الروین(،
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 کتان   های بیماری مدیریت  

 

 

 

ی مرحله رشد   

کتان     

 

 

 

 بیماری 
     

مدیریت بیماری نحوه    

ی بند دانه  گلدیه  رشد رویشر  گیاهچه  کوتیلدوی     

ی مرگ گیاهچه و بوته  متر  
Pythium spp.، Phytophthora spp.، Rhizoctonia spp.، Fusarium spp. . 

کشت به موقع، بذر سالم، رقم سازگار، زهکش  

مناسب مثل   کشقارچبا تیمار بذر مناسب، تناوب، 

ام یا متاالکسیل-کاربوکسیر   تتر  

 زنگ 
 

Melampsora lini 
تیمار بذر، کشت به موقع، تناوب و مدیریت بقایا، عدم  

 مرصف زیاد کود ازته، ارقام مقاوم 

 سپتوریوز )پاسمو( 

 

 
Septoria linicola 

بذر سالم، تیماربذر، کشت به موقع، تناوب و مدیریت  

در   کشقارچ در صورت نیاز سمپاشر با سموم  ،بقایا 

 
ی

 ابتدای دوره آلودگ

 سفیدک پودری 

 

 
Oidium lini 

کشت به موقع، تناوب و مدیریت بقایا، ارقام مقاوم،  

در ابتدای   کشقارچدر صورت نیاز سمپاشر با سموم 

 
ی

 دوره آلودگ

 فوزاریویم 
ی

 پژمردگ

 

Fusarium oxysporum f.sp. lini 

ی از تنش آیر ، تناوب یا مقاوم    ، ارقام متحملجلوگتر  

ناریایی 
 آلتی

ی
 سوختیک

 

Alternaria spp. 

در صورت  ،و مدیریت بقایا  تناوببذر سالم، تیمار بذر، 

  کشقارچ نیاز سمپاشر با 
ی

  در ابتدای دوره آلودگ

 اسکلروتینیایی 
ی

 پوسیدگ
 

 
Sclerotinia sclerotiorum 

، تراکم کشت مناسب،  
ی

تناوب، ارقام مقاوم به خوابیدگ

 مرصف متعادل کود 

 فیلودی 
 

  Candidatus Phytoplasma asteris 
ات  ل حشر ل علفهای هرز، کنتی کشت به موقع، کنتی

 ناقل 
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 کتان   ها بر زراعت مهم و اثرات آن   هرز   ی ها علف 

ل علف   هرز های کنتی

ل نشوند، یم   هرز   یهاعلف   هرز   یهاعلف توانند به مشکیل جدی تبدیل گردند زیرا کتان قابلیت رقابت با  چنانچه در مزارع کتان کنتی

دارای فرصت کاف  برای توسعه در مزرعه کتان بوده و باعث کاهش   هرز   یهاعلف را در مقایسه با سایر گیاهان مانند غالت نداشته و  

 کهیی ازآنجادهد. برداری گیاه از آب و مواد غذایی را کاهش یم امکان بهره  هرز  یهاعلف یش جمعیت عملکرد و کیفیت بذر گردند. افزا 

های جوان کتان پوشش ایجاد کنند و فرصت دارند تا در مزرعه توسعه یابند و بر روی گیاهچه هرز  یهاعلف کتان رشدی بطت  دارد 

تواند کیفیت روغن یم   هرز   یهاعلفمشکالت برداشت افزایش یابد. رقابت  گردد که  باعث کاهش عملکرد گردند. این عارضه باعث یم 

ه در زمان برداشت برای تولید الیاف در کتان حیایی هستند زیرا حضور    یهاعلف کتان را از طریق کاهش عددی کاهش دهد. مزارع پاکتر 

به  دن یدررسهای مؤثر در زمان درست کشاده از علف دهد. برای مراقبت از مزرعه استفهای تولید را افزایش یم فرآوری و هزینه هرز 

گذار است.   عملکرد بهینه و کیفیت باالی روغن تأثتر

 ساز  مشکل   هرز   ی ها علف های  گونه 

ح زیر است: ی که در زراعت کتان مشکل ایجاد یم علف هرز  10   نمایند به رسر

   روبایهدم  ✓

 یوالف وحشر   ✓

 پیچک ✓

  خروستاج  ✓

 گندم خودرو   ✓

 سلمه تره   ✓

 خارلته  ✓

   بند هفتعلف  ✓

 علف شور   ✓

 خردل وحشر   ✓

ل علف   هرز   یهاعلف باید به این نکته توجه داشت که بقایای    یهاعلف ماند در شیوع  بافی یم   یر  زمهرز در  هایکه بعد از مدیریت کنتی

  روبایهدم   علف هرز گردند برای مثال اگر یک مزرعه کتان  با حداکتر شیوع باعث کاهش عملکرد یم   هرز   یهاعلف مؤثر است.    هرز 

برابر بیشتی از حالتی خواهد بود که یوالف وحشر در مزرعه شیوع داشته باشد. شیوع نستر   10شیوع داشته باشد کاهش عملکرد کتان  

 در مناطق مختلف متفاوت است.    هرز  یهاعلف

 هیچ جایگزیت  برای کشاورزی بدون عیب وجود ندارد  
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ل علف کشباشد و استفاده از علف پذیر نیم کتان گیایه رقابت  مدیریت تلفیفی به   اگرچهها است  هرز ییک از گزینههای ها برای کنتی

ین شیوه برای تولید کتان یم  اتژی بهتی این است که پایداری و ثبات گیاه  هرز  یهاعلف ز مدیریت تلفیفی باشد. هدف اعنوان یک استی

های قبیل با انجام یک تناوب زرایع  در زراعت  هرز   یهاعلف برای کتان با مدیریت   هرز   یهاعلف اصیل میش گردد. مدیریت تلفیفی  

ل علف کشدهد. استفاده از علف رخ یم باریک برگ و پهن برگ در یط تناوب از  هرز  هایهای مؤثر در تناوب زرایع با مدیریت کنتی

وجود داشته   هرز   یهاعلف ها در بیر   کشهای مقاوم به علف باشد. گیاه کتان همچنیر  در حالتی که بیوتیپ اهمیت بسیار برخوردار یم 

ل نیمکشهرز با علف هایچون این علف  قرار دارد  هرز  یهاعلف باشند در معرض خطر   شود. ها کنتی

باشد. رمز موفقیت در  پذیر یم زی  و یط دوره رشد امکان های قبل از جوانهکشاورزی بدون نقص با استفاده از علف   استفاده از روش

میش گردد کانوی  یکنواخت باعث    هرز   یهاعلف زراعت کتان آن است که گیاه کتان خییل رسی    ع زمیر  را بپوشاند تا امکان رقابت با  

 انداز: اند عبارت در تولید کتان حائز اهمیت  هرز  یهاعلف فاکتورهای کلیدی که در مدیریت  گردد که حداکتر عملکرد حاصل گردد یم

 پذیر  الف: کشت یک واریته رقابت 

 ب: کم کردن فاصله کشت  

 ج: مرصف بذر بیشتی  

 د: مرصف کود مناسب و استقرار مناسب محل کود 

 ذ: کشت زود  

   هرز  یهاعلف ر: مدیریت زود و مؤثر 

 پذیر: رقابت   واریته   یک   الف: کشت 

 ارقام یم  هرز  یهاعلفبسیاری از گیاهان دارای ارقایم هستند که دارای توانایی رقابت با  
ا
با ویگور مناسب شاخه  پابلند باشند. معمول

ی تولید یم  دهد که شان یم های اولیه نتر عمل کند. بررش توانند در این روند رقابتی موفق کنند که یم بیشتی و متعاقب آن برگ بیشتی

نظر از تراکم و  باشند که این مسأله ضفکتان نصف ارقام کوتاه یم   پابلند در کولتیوارهای    هرز   یهاعلف توسط    دشده ی تولبیوماس  

ین کولتیوار رقابت  قرارگرفته  موردبررش تاری    خ کاشت   ها باعث گردید که بیوماس  کشپذیر کتان در زمان مرصف علفاست. بیشتی

 درصد کاهش یابد.    87تا   70هرز های علف

 کشت:   فاصله   کردن   کم :  ب

م مهیم برای افزایش رسعت پوشش کانوی  یم کاهش فاصله ردیف   ی هاعلف باشد و باعث افزایش رقابت گیاه در برابر  های کشت مکانتر 

افزایش یمشود. ردیف یم  هرز  اوایل فصل  باریک کشت جذب نور خورشید را در  بیوماس گیاه را در کنار  دهد که یمهای  تواند کل 

 عملکرد افزایش دهد.  
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:   بذر   مرصف :  ج   بیشتی

شود که باعث پوشیده شدن  ها یمافزایش مقدار بذر دارای منافع بسیاری است. افزایش بذر باعث استقرار رسی    ع و یکنواخت بوته

 رسی    ع و یکنواخت یم نماید. در اواخر فصل تراکم شود و یک کانوی  رقابتی ایجاد یم رسی    ع زمیر  یم 
ی
های  شود بررش های باال باعث رسیدگ

مرب  ع حتی در صورت عدم مرصف علف   800تا    400اولیه موید این نکته است که افزایش مقدار بذر بیر     شدهانجام  کش بذر در هر متی

 هرز را به نصف کاهش دهد. هایتواند بیوماس علف یم

 کود:   محل   مناسب   استقرار   و   مناسب   کود   مرصف :  د 

ادا نشان داده است که مرصف نواری کود در حاشیه هر ردیف کشت به توسط مرکز تحقیقات کشاورزی کان   شدهانجام های  بررش 

ان علف  هرز را در غالت یط سه سال کاهش داده است.  هایمراتب از کودپاشر کاراتر است. این بررش نشان داد که این روش متر 

ش عپاشش به صورت ردیف  در حاشیه ردیف   –کوددیه مناسب   هرز به کود مفیدتر  هایلفهای کشت در جذب گیاه و کاهش دستی

 است. 

 زود:   کشت :  ذ 

زنند مانند: ی که دیرتر جوانه یم هرز   یهاعلف شود نتیجه کشت زود این است که کتان زودتر با کشت زود باعث افزایش عملکرد یم

 کند.  رقابت یم روبایهدم و  خروستاج 

 : هرز   ی ها علف   مؤثر   و   زود   مدیریت :  ر 

د مهم زنند در معرض تهدید قرار یم ی که دیر یا زود جوانه یم هرز   یهاعلف کتان به وسیله   به حداکتر رساندن تعداد   مسئلهترین  گتر

ی بر  هرز   یهاعلفباشد  یم   هرز   یهاعلف زی   زی  کتان و جوانهروزهای بیر  جوانه  ی که قبل از گیاه جوانه بزنند دارای اثرات بیشتی

 روی کاهش عملکرد یم 
ا
باشد و لذا کشت زود هنگام و مدیریت در زمان  نیم   هرز   یهاعلفمناستر با   رقابت کننده  باشند. کتان اصول

ی از کاهش عملکرد مؤثر است.    مناسب در پیشگتر
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 کتان در  آنها    های هرز و نحوه مدیریت  جدول علف 

   هرز کتان  های علف 

 
  های مورد استفاده و کش علف 

ان مرصف در هکتار   متر 
 هرز کتان ی  ها علف 

 بعد از ستر  شدن  از کاشتقبل 

ن  
ال
ترف

 )
ر 
ی
)تریفلورال

 

5 /
2
-2

 
ی 
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لی
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 خردل وحشر 
Sinapis arvensis 

        

 Viola بنفشه
arvensis 

        

 کیسه کشیش 
Capsella bursa-

pastoris 
        

 سلمک
Chenopodium 

album 
        

 خاکشتر 
Descurania 

sophia 
        

 زرد  یونجه
Melilotus 
officinalis 

        

ک          Mavla sppپنتر

  یر 
 راخ  یی

Galium 
tricornutum 

        

 وحشر  آالله
Ranunculus 

arvensis 
        

 برگ ابلق  کنگر
Silybum 

marianum 
        

گ 
بر
ک 

ری
با

 

 یوالف وحشر 
Avena fatua 

        

  علف خوی  
halaris minorP 

        

 دم روبایه 
Alopecurus 

myosyroides 
        

 Setaria چسبک
viridis 

        

 مدیریت تلفیفی علفهای هرز 

، تاری    خ کشت به موقع، عمق کاشت مناسب، فاصله ردیف کمتی و تراکم کشت مطلوب )باالتر(، های هرزو فاقد بذر علف   شده گوایهاستفاده از بذر سالم و  
ل   ل علف هاعلف تناوب زرایع و کنتی م کاری )آبیاری زمیر  قبل از کاشت و کنتی ، هتر ی شده(،  ی هرز در زراعت تناویر ل موثر و بههای هرز سب  های  موقع علفکنتی

ی شدن بهبر است در مرحله    یهاکشعلف)  هاکشعلفبودن قدرت رقابت این زراعت ، استفاده به موقع از  هرز در ابتدای فصل با توجه به کم   بعد از سب 
 علف  6-2

ی
ی از ایجاد مقاومت به های هرز استفاده شود(برگ  را تغیتر داد.  ، بهبر هاکشعلف ، جهت جلوگتر

 است در دفعات مختلف نوع سم مرصف 

 

( 9)جدول    

اثریر  نسبتا موثر موثر  نامشخص  
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 کتان   روغت  دانه گیاه    به   مربوط   ی کاربرد   د ی جد   مقاالت   بریح    ج ی نتا 

 تاثتر تاری    خ کشت و فاصله کشت، بر رشد، عملکرد و کیفیت کتان 

ی محصوالت دارد. تاری    خ    نیتر مهم زمان کشت مناسب، ییک از   فاکتورهای زرایع موثر و بدون هزینه است که تاثتر باالیی در حاصلختر 

 کشت، تاثتر معت  
ی
ایط داری بر ویژگ های رشدی، عملکرد و اجزای آن و همچنیر  بر عملکرد روغن در کتان دارد. تاری    خ کشت، رسر

ان بارش و شود،  ه یممختلف محییط که گیاه در طول دوره رشد با آن مواج کند. همچنیر  طول دوره رشد را تعییر  یم   مثل دما، متر 

خوب، زمان مناسب ظهور گیاهچه و توسعه مناسب سیستم ریشه،   زی  جوانه زمان مناسب کاشت، از لحاظ ایجاد اطمینان نسبت به  

ید محصول در واحد سطح ایفا باشد که نقش مهیم در تولبسیار اهمیت دارد. عامل موثر دیگر در عملکرد محصول، فاصله کشت یم 

ایط اقلییم متفاوت  یم است که این نتر  عامل   تر متغکند. فاصله کشت با توجه به رشد مورد انتظار در هر محصول و نوع رقم، در رسر

در دانشگاه    2016-17ای یط فصل زمستان  شود. یک آزمایش مزرعهموثر دیگری در افزایش عملکرد در زراعت کتان محسوب یم 

قالب طرح  کشاور  در  بذر کتان  و کیفیت  بر رشد، عملکرد  فاصله کشت،  و  تاری    خ کشت  اثر  بررش  هند جهت  نوساری  زی شهر 

،   4. تیمارها شامل  (Ganvit et al. 2019)با چهار تکرار اجرا شد  خردشدههای  کرت ، هفته چهارم اکتتر تاری    خ کشت ) هفته سوم اکتتر

( در کرت های فریع  در کرت  )متی سانتی   40×5و   30×5 ،20×5های اصیل و سه فاصله کشت )  هفته اول نوامتر و هفته دوم نوامتر

   یدار معت  کشت و هم فاصله کشت، تاثتر    های این تحقیق نشان داد که هم تاری    خبودند. یافته 
ی
های رشدی، صفات مرتبط بر ویژگ

، مقادیر   با عملکرد، عملکرد بذر، عملکرد روغن و صفات اقتصادی داشت. طبق نتایج این آزمایش، در تاری    خ کشت هفته اول نوامتر

  دشده یولت های هر بوته، تعداد بذر در کپسول، جرم حجیم)شاخیص برای ارزیایر عملکرد آرد  باالتری برای ارتفاع گیاه، تعداد شاخه

( ارتفاع گیاه، عملکرد سانتی   20× 5کتان با فاصله کمتی )  درکشتاز بذر(،عملکرد دانه، عملکرد علوفه و عملکرد روغن ثبت گردید.   متی

ی ثبت شد.    بذر، عملکرد علوفه و عملکرد روغن بیشتی

یایی  تلقیح  تأثتر 
 آبیاري  مختلف  سطوح  تحت  مزرعه  خاك  روغت  و  کتان  دانه  در  غذایی  عناض  غلظت  بر  باکتی

ی  ، آزمایشر به  به منظور بررش تاثتر باکتی یولوژیک و عملکرد کتان روغت  های محرک رشد و سطوح مختلف آبیاری بر صفات فتر 

 با سه تکرار انجام شد )رجتر و همکاران،  در قالب طرح پایه بلوک   خردشده های  صورت کرت
(. اثرات متقابل 1398های کامل تصادف 

یایی )در  50درصد و   75سه سطح: آبیاری کامل،   آبیاری )در 
یایی به   :سطح هفت  درصد ظرفیت زرایع( و تلقیح باکتی

عدم تلقیح باکتی

با   تلقیح  شاهد،  ، (Bacillus amyloliquefaciens،Bacillus sp strain1،Bacillus sp. strain2   ،Azotobacter chroococcumعنوان 

Pseudomonas putida،  Azospirillium lipoferum    بر محتوای آب نستر برگ، پایداری غشاء سلویل،    شدهاعمال نشان داد تیمارهای

، کارایی مرصف آب، تعداد کپسول در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد a/bهای  ، کاروتنوئید، نسبت کلروفیلbو    aهای  محتوای کلروفیل 

ین مقادیر عملکردی در صفات دار ویل بر صفت تعداد دانه در کپسول غتر معت  دانه، معت   در هر سطح  موردبررش دار بودند. بیشتی

ین عملکرد دانه در تیمار باسیلوس   یایی بود. بیشتی
درصدی   62در آبیاری کامل، با افزایش    1سویه  آبیاری متعلق به تیمارهای باکتی

دار نسبت  نسبت به تیمار شاهد حاصل شد. در بررش اثر اصیل آبیاری بر تعداد دانه در کپسول، تیمار آبیاری کامل با تفاوت معت  

ین تعداد دانه در کپسول برخوردار بود . تیمار   در میان سایر تیمارهای   فاسینس  لیکوی   آمیلو   باسیلوس گونهبه سایر سطوح از بیشتی
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ین تعداد دانه در کپسول را نشان داد به گونه ، بیشتی یایی
داری نسبت به تیمار عدم تلقیح داشت. تیمارهای ای که افزایش معت  باکتی

ی بر افزایش صفات    فاسینس  لیکوی  آمیلو  باسیلوس  ،1باسیلوس سویه   ی تاثتر بیشتی مورد و ازتوباکتی نسبت به سایر تیمارهای باکتی

ی  ایط نرمال و تنش داشتند. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از باکتی تواند موجب افزایش های محرک رشد، یمبررش تحت رسر

ایط کمبود آب شود.  تولید در گیاه کتان دانه ، تحت رسر    روغت 

 

 
ی
 بر هفت پاتوژن قاریح   B.subtilis HZ-72اثر بازدارندگ

 a:R.Solani ،b:S.sclerotiorum، c:F.oxysporum 

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

 

 بر مرگ گیاهچه Bacillus subtilis HZ-72ایزوالسیون و شناسایی  
ی
 ای کتان  ، با اثر بازدارندگ

ل این های مهم خاکشود، ییک از بیماری ایجاد یم   Rhizoctoia solaniای در کتان که توسط  بیماری مرگ گیاهچه  زاد در کتان است. کنتی

بای  بسیار وسیع و قابلیت باالی بقای اسکلرت ایط مختلف محییط، بسیار  بیماری به دلیل رفتار اکولوژییک، دامنه متر  ها در خاک در رسر

، استفاده از مواد شیم(Youssef, et al., 2016) مشکل است ل این بیماری محسوب یم. در حال حاض  شود  یایی موثرترین راه برای کنتی

(He, et al., 2005) استفاده طوالی  مدت ، ، اما استفاده از مواد شیمیایی اثرات مخریر بر محیط زیست و سالمتی انسان دارد. همچنیر 
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ل از   های  روش  یتر کارگبه(. بنابراین  (Calvo, et al., 2017شیمیایی موجب ایجاد مقاومت نسبت به آن ماده خواهد شد  یهاکننده کنتی

ل   ی و کنتی ل بیولوژییک با میکروارگانیسم   از یموردن در کتان    R. solaniجدید جهت جلوگتر ، کنتی ل شیمیایی
های است. در مقایسه با کنتی

ل بیماری   ستیز ط یمح و سازگارتر با    ایزوله شده طبییع، راهکاری موثر یای  های خاکزاد یمجهت کنتی ، یک سویه باکتی باشد. در تحقیفی

HZ-72    شدید بر 
ی
. سویه (Tan et al. 2019)و شش پاتوژن قاریح  دیگر جداسازی شد    R. solaniاز خاک ریزسفر کتان با اثر بازدارندگ

HZ-72  بر اساس آنا 
ی
، توایل  لتر  ویژگ یولوژییک، بیوشیمیایی

شناسایی شد.   Bacillus subtilisبه عنوان    16S rDNAهای مورفولوژییک ، فتر 

نشان    in vitro  های. به عالوه بررش باشد یم درصد    83/ 34  در مهار بیماری   HZ-72ای نشان داد که کارایی تیمار  نتایج آزمایشات گلخانه

 ،  HZ-72توسط سویه    دشدهیتول های  ها و لیپوپروتئیر  مثل پروتئاز و سلوالز، ترکیبات فرار، پروتئیر    کننده هیتجز های  داد که آنزیم 
ی

همیک

 نقش دارند. R. solani در فعالیت آنتاگونیستی آن بر علیه

 منابع 
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 های سالمت محور کتان سودمندی 

 کتان، سالمت، تغذیه 

 لیپید 

درصد از وزن دانه  48شود. حدود ای ارزشمند شناخته یم ها به دلیل دارا بودن چریر قابل توجه به عنوان دانه کتان در یط سال دانه  

های گلیشول و  دهد که شامل تری کتان را چریر )لیپید( تشکیل یم  یدها )استی ترین اسیدهای چرب باشد. رایج اسید چرب( یم  3گلیستر

ه دارای    های خورایک در در روغن  ان غتر اشباع بودن    18تا  16هر زنجتر اتم با یک یا دو باند دوگانه یم باشند که این تعداد بسته به متر 

ح جدول شماره ها و نشان بسیار متغتر است. نام  ی    ح ساختار در اسیدهای چرب به کار یم رود به رسر  یم باشد.  1هایی که برای تشر

 ای چربهای اسیدهنشان  و  ها نام .  1جدول شماره 

 شده   کوتاه   ساختمای   فرمول  خانواده   نام  دوگانه   ی بندها   تعداد  اصیل   ب یترک 

 9 امگا  1 ک ی اولئ   د ی اس 

18:1n-9 

 ا ی

18:1ώ-9 

 7امگا 1 د یاس   ک یاولئ   ت یم ی پال 

16:1n-7 

 ا ی

16:1ώ-7 

 6امگا 2 ک ینولئ ی ل   د ی اس 

18:2n-6 

 ا ی

18:2ώ-6 

 3امگا 3 د یاس   ئک ی نول ی ل   آلفا 

18:3n-3 

 ا ی

18:3ώ-3 

 

باند در روغن دانه کتان   ان اسید چرب تک  ان اسیدهای چرب اشباع نامطلوب یم باشند. متر  ین متر  روغن کتان و کانوال دارای کمتی

متعادل است. روغن دانه کتان روغت  منحرص به فرد بوده و دارای مقادیر قابل توجیه اسید چرب چند بانده غتر اشباع به نام آلفا  

وری در رژیم غذایی شناخته یمیم  (ALAلینولنیک اسید )
دارای نقش شبه  ALAشود.  باشد که در حال حاض  به عنوان اسید چرب ض 

های طتر را به خود جلب کرده  باشد که توجه بسیاری از کلینیکهورموی  است که در بسیاری از فعالیتهای زیستی بدن دخیل یم

در  ALAتواند باعث محدود شدن طول مدت نگهداری این روغن شود. سه باند دوگانه موجود در در روغن کتان یم ALAاست. وجود 

باشد به (. از عوارض ثانویه اکسیده شدن روغن، متصاعد شدن بوی ناخوشایند آن یم 1باشند )شکل  برابر اکسیداسیون مستعد یم 

 تشبیه کرده نحوی که افراد کارآزموده این بو را به بوی رنگ و مرصف کنندگان ا
ی
اند. برای مقابله با اکسیداسیون  ین بو را به بوی ترشیدگ
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اندک   مقادیر  با  نباتات کولتیوارهایی  اصالح   
تولید کرده   ALAمتخصصیر  ان    2اند. جدول شماره  را  در کولتیوارهای ALAمتر  موجود 

فته کتان، کانوال و سویا را نشان یم  فته    از   که  SOLIN  روغندهد.  پیشر   از   را   ALA  کاهش  انتر  م   نیشتی یب   است  شده  جاد یا  کتانارقام پیشر

 . دهد یم   نشانرا  %2 به % 57 انتر  م

 نسبت به کل اسید چرب  د یاس  کینولنیآلفال . نسبت2جدول شماره 

سنتی   ی ها روغن  فته یپ   ی ها روغن  درصد آلفالینولنیک   شر ک ی نولن ی آلفال   درصد    

کتان   روغن   57 SOLIN  1/9 روغن  

کانوال   روغن  ییر  پا کینولنیل با  کانوال  11   5/2  

ا ی سو   روغن  ییر  پا  کینولنیل با  ا یسو  8   7/3  

 

 روغن کتان حاصل از پرس رسد: 

شوند. آنها روغن را به صورت بطری فروشندگان محصوالت غذایی سالم به عنوان توزی    ع کننده اولیه دانه و روغن کتان شناخته یم 

اییط تولید یم رژیم غذایی ارائه یمبرای استفاده خورایک و یا به صورت کپسول در   شود که دهند. این روغن سالمت محور تحت رسر

، پرس رسد گراد برسد. در این روش ابتدا دانه تمتر  شده و در زیر غلطک درجه سانتی  35حداکتر درجه حرارت آن یط فرآوری به   هایی

ی ا )بمنظور پیشگتر اسیون درون ظروف ضد نور کهربایی
ز اکسیداسیون نوری و خود اکسایش( در یخچال نگهداری شده و بعد از فیلتی

 شود. یم

 

 گریمتداول د روغن و چریر  10اشباع روغن کتان با  تر چرب اشباع و غ یدهایاس  بیترک سهی. مقا1شکل 
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 روغن بزرک: 

شود .این روغن از طریق شود در بازار بصورت غتر خورایک توزی    ع شود روغن بزرک نامیده یم روغن تجاری که از دانه کتان تهیه یم 

ن روغن بزرک ماده  ALAرسد. به دلیل تمایل  از دانه جدا شده و به صورت خام یا جوشانده شده به فروش یم   حالل ر به جذب اکستر

 شود. های روغت  و الک و الکل محسوب یم خویر برای رنگ

 : SOLINروغن  

فته کتان شده  الیا و کانادا موفق به اصالح ارقام پیشر ان  متخصصیر  اصالح نباتات در استی درصد   50- 60روغن آنها از    ALAاند که متر 

ان زردی دانه معیار درجهنامیده یم   SOLINدرصد کاهش یافته است. این کولتیوار جدید    5به کمتی از   بودن    SOLINشود. در کانادا متر 

 از نظر اسیدهای چرب با ترکیبات روغن آفتابگردان شباهت بسیاری دارد.  SOLINاست. روغن 

ی شده کتا دانه کامل یا روغن   ن: گتر

آید که به نظر یم رسد که در زمان انبارداری در برابر اکسیداسیون مقاومتی روغن در دانه کتان معموال از آسیاب کردن دانه بدست یم 

ومخلویط از ارقام مختلف که به    LINOTTهای حش و چشایی که بر روی دانه کتان تازه، دانه کتان انبار شده رقم  باشد. بررش یم

درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند( انجام شد که نشان دهنده عدم    26تا  21ماه در بسته پالستییک دو الیه )در دمای    4مدت  

ین رو وجود اختالف معت  دار در طعم آنها بود. این بررش نشان داد که مرصف دانه کامل و یا آسیاب شده کتان یم  ش  تواند بهتی

 مرصف برای لذت برن مرصف کنندگان از طعم دانه بدون ریسک اکسیداسیون باشد. 

 فیتر رژییم: 

ها معموال ترکیبات پیل فیتر قسمتی از ساختار دیواره سلول گیاهان یم  ساکاریدی بوده اما نشاسته جزی  از آنها نیست. فیتر باشد. فیتر

ی  باشد. فیتر رژییم شود. فیتر شامل پلیمرهای غتر محلول فنولیک و لیگینیر  یم های موجود در روده تخمتر یم رژییم به وسیله باکتی

های فیتر قابل حل به فیتر دهد. گزارشات در رابطه با نسبت درصد از کل وزن خشک دانه کتان را تشکیل یم   28در مجموع حدود  

قابل حل در کتان بیر    ات تابیع    60به    40و  80به    20غتر ای از فیتر را  بخش عمده   باشد. از روش آنالتر  یممتغتر است. این تغیتر

، صمغ ای مانند سلولز و لیگنیر  تشکیل یم های غتر نشاسته کربوهیدرات های موسیالژ ابتدایی  دهد. ترکیبات محلول در آب و لیگنیر 

محلول در آب که در غالیی مانند جو دورس دیده    glucan-β  درصد متغیتر است. ماده  10تا    7دهند که مقدار آن بیر   را تشکیل یم 

 کند. گرم کتان در روز را توصیه یم  35-25شود در کتان وجود ندارند. مرکز میل رسطان آمریکا مرصف  یم

 اسیدهای فنولیک: 

ی فنولیک که از  ترین اسیدهااین ترکیبات همراه فیتر در دیواره سلول دیده شده و در سالمت محور بودن دانه کتان موثرند. اصیل 

که مقدار آن    Trans-ferulic,trans-sinapic,p-coumaric,trans-caffeiزدایی شده کتان بدست آمده است عبارتند از:  کنجاله چریر 

 نماید. تغیتر یم  mg/g  3 /10تا  mg/g9 /7بیر   
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 و ویتامیر  
 ها: مواد معدی 

ش از مقدار موجود در موز بر پایه وزن خشک یم باشد. ویتامیر  محلول  برابر بی  7دانه کتان از پتاس بسیار غت  بوده و این مقدار تا  

اکسیدان بیولوژیک عمل یم  در کتان به صورت گاما توکوفرول موجود است که به عنوان یک آنتی   Eدر چریر توکوفرول یا ویتامیر   

 کند. 

های دانه کتان پرداخته باشد که به بررش ویتامیر  نتایج حاصل از آزمایش بر روی نمونه مرکب از انواع دانه کامل یم  3جدول شماره  

 شده است. 

ان ویتامینهای موجود در دانه کتان . 3جدول شماره   متر 

 Mg/kg چریر محلول  Mg/100g های محلول در چریر ویتامیر  

 - کاروتن C 50/0 ویتامیر  

/ویتامیر     Eویتامیر  –توکوفرول  B1 53/0تیامیر 

 55/0 آلفا توکوفرول  B2 23/0ریبوفالوین/ویتامیر   

/نیکوتینیک اسید   - بتا توکوفرول 21/3 نیاسیر 

 45/0 دلتا توکوفرول B6 61/0پریدوکسیر  /ویتامیر   

 70/29 گاما توکوفرول  57/0 اسید پانتوتنیک 

 - توکوترینول -آلفا  g/100gµ های محلول در آب ویتامیر  

 - کوترینول -دلتا  112 اسید فولیک 

 - کوترینول -گاما 6 بیوتیر  

 

 د ی اس   ک ی نولن ی ل   آلفا   سم ی متابول   و   رفتار 

 کل   از  %57 حدود  که  است اشباع تر غ  بانده چند  چرب د یاس کی ماده نیا باشد یم غت   ALA دیاس کینولنیل آلفا  از  معموال  کتان  دانه

 ارائه  مطالب از  مناستر  یبردار بهره   بتوانند   مطلب نیا کنندگان   مطالعه نکهی ا یبرا. دهد یم  لیتشک را   کتان   دانه در  موجود  چرب د یاس

ور   چرب  یدهای اس  مورد   در   اطالعایی   تا   نمود   خواهم  تالش  باشند   داشته  شده   را   د یاس  کینولنیل  آلفا   سمیمتابول  و   عمل  طرز   و   یض 

 اثرات  با   د یبا  دارد   امگا   چرب  یدهایاس   ر یسا   و   د یاس  کینولئیل  سمیمتابول  با   یاژه یو   ارتباط  کهALA  سمیمتابول  از   آگایه  یبرا  . مینما   ارائه

  بود.  آشنا  کتان   دانه در  ALA کیولوژ یتر  ف
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ور   چرب   ی دها ی اس   : ی ض 

ور   چرب  یدها یاس   ی رس   دو  انسان   هیتغذ در  دسته دوم    و   3  امگا   چرب  د یاس   و   د ی اس   کینولئ یل  آلفا دسته اول    ،دارد   وجود  ( EFAی )ض 

  د یاس   نقش  باشد   داشته   لینولئیک وجود   د یاس  کمبود   که  زمای    در   Arachidonic acid  . باشند یم  جمله  نیا  از   6  امگا   و   کینولئیل  د یاس

ور  چرب  کند. یم  فا یا را  یض 

EFA یی تراوا  ت یقابل جاد یا  در   و  موثر  سلول ایل ی س حالت  جاد یا در ، بودن اشباع تر غ لیدل به  است  از ین  مورد  سلول  واره ید  ساختار  ی برا  

 و prostaglandin مانند ی  مواد  و   هستند   فعایل   یک یمتابول  باتیترک  که  ها  eicosanoid دهنده   لیتشک  مواد   در   ها آن .  دارد   نقش  آن

leukotriene   و  thromboxane   ددارن   وجود   شود یم   شامل  را   آنها   مشتقات  و.  Eicosanoid   بوده  متقابل   گاها   و   مستقل  اثرات  یدارا  ها  

ور   چرب  یدهای اس  . دارد   عروق  انقباض  و   ها پالکت   تجمع  مانند   کیولوژ یب  هایندی فرا  در   ی متعدد  اثرات  که  یرو   بر   یر  همچن  یض 

ول  یی جا  جابه و  پوست  نفوذ  تیخاص  . دارد  تر تاث  آن  سمیمتابول  و  کلستی

  ک ی نولن ی ل   آلفا   د ی اس   عمل   طرز 

 docosa hexaenoic acid و eicosapentaenoic acid (EPA) بلند   هتر زنج  چرب  د یاس  دهنده   لیتشک   یاجزا  عنوان   به  کینولن یل  آلفا   د یاس

(DHA) eicosanoid  از  شده   مشتق   یها EPA کند یم  عمل . ALA  ع ی    توز   در   است  ممکن  و   داشته  دخالت  پالسما   ی دهایپ یل  فسفو   در 

ور   چرب  یدهایاس  ی برا  DHA  همراه  بهALAمحققیر  دریافتند که  .  باشد   موثر   ها بافت   ر یسا  به erythrocyte یهاچریر   و   پالسما   از   یض 

 .است از ی ن پش  نوزادان مغز  و  هیشبک تکامل و  رشد 

  د ی اس   ک ی نولن ی ل   آلفا   سم ی متابول 

  آغاز   که  یندی فرا  . شود   ونیداس یاکس  بتا   دستخوش  تواند یم   ماده  نیا   شود یم   ظاهر   یکیمتابول  صورت  دو   به  یمیرژ   کینولنیآلفال  د یاس

 لی تبد  EPAوDHA  مانند   بلند   هتر زنج  تیمتابول  کی  به  و   شده   اشباع  مجددا   تواند یم   و   دهد یم   شینما  را   بتا   چرب  یدهای اس  سم یکاتابول

  . شود 

 : ون ی داس ی اکس   بتا 

  د یمو   واناتیح  یرو   بر   ها بررش   ویل  است   رفتهینپذ  انجام   ها انسان   در   کینولن یآلفال  ون یداسی اکس  یرو   بر   قایی یتحق  کنون  تا   هرچند 

  نشان   تر اخ  یهابررش .  دارد   نقش  یانرژ   د یتول  در   یامالحظه  قابل  طور   به  ونی داسی اکس  بتا   ق یطر   از ALA  سمی متابول  که  است   نکته  نیا

  د یاس   مناسب   ر یمقاد   با   ویل   محدود   م یرژ   لهیوس   به  که  موشر   در   ون یداسی اکس  بتا   لهیوس  به  یمیرژ  ALAدرصد  85  حدود   که  داده 

 . شد  مرصف بود  شده مار ی ت کینولئیل

 : شدن   ل ی طو   و   مجدد   اشباع 

  اضافه  باعث   مجدد   اشباع.  شود یم   ل یتبدDHA  و EPA  به  شدن  لیطو   و   مجدد   اشباع  ی ندهایفرا   مجموع  ق یطر   از   ک ینولنیل  آلفا   د یاس

 ALA سم یمتابول  در   گام  یر  اول.  گردد یم   اضافه  کربن  اتم  2  شدن  لیطو   در   کهی حال  در   شود یم   دروژنی ه  حذف  با   مضاعف   باند   شدن 

  شود یم   انجام  مجدد   اشباع   سپس  و   افته ی  ادامه   شدن   لیطو   با   روند   نی ا.  شود یم   تر  کاتال  delta6 desturase توسط   که  است   مجدد   اشباع
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. د ر ی پذیم انجام delta4 desturase) با  شدن تر  کاتال( مجدد  اشباع تینها   در  و  شدن لیطو  دوباره و delta 5-desturase) با شدن تر  کاتال)

   به  د یبا   مجدد   اشباع  مراحل
ی

 غلطت  نیا   بنابر   شود. با رسعت انجام یم   شدن  لیطو   مراحل  که  است  درحایل  نیا  شود   انجام   آهستیک

stearidonic acid (18:4n-3) به  را یز   است  کم  بافت  در   
ی

 ها ت یمتابول  ر یسا  به  عا یرس   شدن  لیطو   بعد   و   مجدد   اشباع  لهیوس  به  آهستیک

 . شود یم  لیتبد 

 : DHA  و  EPA به  ALA ل ی تبد   یی کارا 

 لی تبد. گردد یم  لیتبد  DHA به آن % 5 حدود  و EPA  به د یاس کینولنیل آلفا  از  درصد 15 حدود  ،کند   پروسه کی یط  در   انسان بدن در 

ALA دتر گیم  قرار  تر تاث تحت  یمیرژ  مختلف یفاکتورها توسط بلند  ه تر زنج یهات یمتابول. 

 : خانواده   هم   چرب   ی دها ی اس   یر  ب   رقابت 

  مجدد   اشباع  یهام یآنز   به  ازمند ی ن  آنها   سمی متابول  عالوه  به.  دهند   انجام  را   6  امگا   و   3  امگا   چرب  یدهای اس  لیتبد  وانند تنیم   پستانداران 

  موثر   یگر ید  سمیمتابول  بر   تواند یم  چرب  ی دهایاس   از   خانواده  کی  افزوی    . کند یم   جاد یا   را   خانواده  دو   یر  ب  رقابت  نویع  که  است  مشابه

  باشد

 
 6 امگا  و  3 امگا  چرب یدهایاس  کیمتابول تر مس

 برای افراد بالغ و نوزادان   3اهمیت اسیدهای چرب امگا  

وری اسید آلفا لینولنیک )رژیم اشباع مانند اسیدهای چرب ض  (، اسید چرب ALAهای غذایی ترکیتر متوازان از اسیدهای چرب غتر

ای به نوع های اختر بریح  از متخصصیر  تغذیه توجه ویژهرا شامل یم شود. در سال  6، اسید لینو لئیک و اسیدهای چرب امگا  3امگا  
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  3و مقادیر اندگ از اسید چرب امگا   6اند، در این رژیم غذایی مقادیر متنابیه اسید چرب امگا رژیم غذایی رایج آمریکای شمایل داشته

 ود دارد. وج

 نیاز غذایی    6و امگا   3نقش اسیدهای چرب امگا 
 در تامیر 

 و دوره شکارچیان نشان یم بررش 
ی

ها با رژیم غذایی شمال آمریکا متفاوت دهد که رژیم غذایی آن زمان ها تغذیه در دوران پارینه سنیک

(، n-3) 3( و امگا n-6) 6مقادیر متناستر از امگا   های اشباع آن دارایبوده است. رژیم غذایی شکارچیان در کل محدودتر بوده و چریر 

ه بلند )  مقادیر  محاسبه گردیده است. انسان  1:1 حدودا  n-6/n3( بوده و نسبت  LCFAsاسیدهای چرب زنجتر
ی

های دوران پارینه سنیک

 گشته است. وحشر تامیر  یم در رژیم خود دارند که بوسیله گیاهان و چریر حیوانات    3ای از اسیدهای چرب امگا قابل مالحظه

فت  ها بوده است. به خصوص به صد سال گذشته نشان دهنده نویع تغیتر رویکرد در مرصف چریر های تکنولوژییک در یط یکپیشر

ی اسیدهای چرب ترانس در محصوالیی که به وسیله روغن در    6شوند و اسیدهای چرب امگا  های گیایه هیدروژنه تولید یم کار گتر

آید، در یک قرن اختر رو به افزایش برده است . در مقایسه های دایم که از چهارپایان علوفه خوار بدست یم نبایی و فراورده های  روغن

 رژیمبا رژیم
ی

و اسیدهای   6های مدرن شمال آمریکا دارای مقادیر باالتری از چریر کل اشباع، اسیدهای چرب امگا های دوران پارینه سنیک

 . باشد آن اندک یم  3اسیدهای چرب امگا  ترانس بوده و مقادیر 

س بودن اسیدهای چرب امگا    در رژیم غذایی مدرن    3در دستی

را تشکیل    1985( از کل اسیدهای چرب را در تامیر  غذا ایاالت متحده آمریکا در سال  %1نسبت کیم )کمتی    3اسیدهای چرب امگا  

ان اسید چرب امگا  یم ان را به خود اختصاص یم  6داده است و این در حایل بود که متر  دهد. این مقادیر باالی اسیدهای  حداکتر متر 

وری برای انسان   6چرب امگا     6آیند. اسیدهای چرب امگا  ها به حساب یم در تامیر  غذا مانند اسید چرب لینولئیک، اسید چرب ض 

ین آن، دخالت در تبدیل اسید آلفا لیهای متعدد حیایی یم دارای نقش ، 6، یک اسید چرب امگا   EPA ،DHAنولنیک به باشند که مهمتی

ها است که زمینه کمک به تسهیل آترو اسکلروسیس از طریق eicosanoid وسایر انواع  thromboxane A2اسید آراشیدونیک که به  

انقباض عروق و تجمع پالکت امگاها را فراهم یمافزایش  آ  3نماید. اسیدهای چرب  به اسید  لینولئیک  تبدیل اسید  راشیدونیک از 

ی کرده و باعث کاهش بیوسنتی  اسید آراشیدونیک و   گردد. های آن یم  eicosanoidجلوگتر

 3به امگا   6های توصیه شده اسیدهای چرب امگا نسبت 

های  شود در مقایسه با رژیم های رایج شمال آمریکا و غرب دیده یم که در رژیم  1: 25تا   1: 10در محدوده بیر     n-6/n-3نسبت رژییم  

 دارای مقادیر اندک اسیدهای چرب امگا  
ی

را معموال برای زنان    1: 10تا    1: 4باشد. وزارت بهداشت کانادا نسبت  یم   3دوران پارینه سنیک

اند و حتی به صورت انفرادی مرصف را توصیه کرده   1: 10و    1: 5نسبت    WHOو   FAO وعه باردار و کودکان توصیه کرده است. مجم

، حبوبات و های غذایی توصیه کرده های باالتر را در رژیم نسبت   ستر 
ی
یجات برگ اند که در این خصوص مرصف غذاهایی شامل ستر 

 را ارایه نداده است.  n-6/n-3 خاض برای نسبت مایه توصیه شده است. سازمان غذا و تغذیه ایاالت متحده آمریکا توصیه رژییم

 منابع غذایی اسید لینولنیک 
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 ستر  به صورت    % 80تا  
ی
 نقشر  ALAاسیدهای چرب در گیاهان برگ

ی
ان چریر اندک است گیاهان برگ

وجود دارد ویل از آنجایی که متر 

تامیر    در  توجه  رژیم  ALAقابل  غت  در  عنوان  به  تخم کتان  ندارند.  غذایی  یمتهای  شناخته  لینولنیک  آلفا  اسید  منبع  شود. رین 

ALA در چریر 
هایی  بوده و مایه ALAها دارای مقادیر ناچتر   ها و روغن کانوال، جوانه گندم، سویا و مغزیات وجود دارد، مایه همچنیر 

 باشند. غت  یم DHA وEPAمانند سالمون از 

 در تخم کتان   3به امگا    6های امگا  نسبت 

دهد در حایل که سهم اسیدهای چرب از کل اسیدهای چرب در تخم کتان را به خود اختصاص یم   % 57اسید آلفا لینولنیک حدود  

باشد. مقادیر باالی یم   1: 2و در روغن کانوال    1: 7در روغن سویا    1: 58در روغن ذرت    n-6/n-3باشد. نسبتهای  یم   %16حدودا    6امگا  

در رژیم آمریکای شمایل تبدیل نموده است. مرصف  3تان آنرا به عنوان منبع خویر از اسید چرب امگا اسید آلفا لینو لنیک در تخم ک

و بهبود    3اند باعث افزایش جذب اسید چرب امگاهایی که به وسیله تخم کتان تغذیه شده که از مرغ  ALAتخم کتان و غذاهای غت  از  

 گردد. یم n-6/n3نسبت رژییم 

دیه   مورد   3اسید چرب امگا   نیاز در دوران بارداری و شتر

 0/ 16و در سه ماهه های دوم و سوم مرصف    3گرم    0/ 05وزارت بهداشت کانادا برای زنان باردار در سه ماهه اول بارداری، مرصف  

دیه باید جذب اسید چرب امگا از اسیدهای چرب امگا گرم   . یابد   گرم افزایش  0/ 25خود را تا  3را توصیه نموده است. در دوران شتر

 سالمتی   بر   کتان   دانه   اثرات 

سال پیش از میالد   3000ها دانه کتان را از  گرفته است. بابیل دانه کتان از هزاران سال پیش در رژیم غذایی بشر مورد استفاده قرار یم 

ان  مسیح کشت یم  ، لیگنیر  و اسید آلفا کردند. در حال حاض  مدافعیر  مرصف این دانه روغت  بر مزایای آن با تکیه بر روی متر  فیتر

ان قند خون  ها نشان یم اند. بررش لینولنیک متمرکز گردیده  دهد که مرصف دانه کتان باعث بهبود لینت مزاج و ثبات و پایداری در متر 

است مانند ها مرتبط  هایی که با حساسیت به هورمون ها باالخص رسطان تواند بدن انسان را در برابر رسطان گردد. دانه کتان یم یم

 رسطان سینه، رسطان پروستات و رسطان رحم محافظت نماید. 

ول خون را کاهش داده و ریسک بیماری  ان کلستی های کرونری قلب و سکته را کاهش داده  های عروق قلب مانند بیماریدانه کتان متر 

توان در  ه کتان بر سالمتی از این دانه یم گردد. به دلیل طیف وسیع اثرات دانو باعث نویع ایجاد تعادل در سیستم ایمت  بدن یم 

 های ایمت  استفاده کرد. های عروق قلب، غدد درون ریز و سیستممدیریت کلینییک بیماری 

 نقش ملیر  دانه کتان 

کند تواند آب را جذب  دانه کتان مانند غالت و حبوبات دارای پتانسیل افزایش لینت مزاج یم باشد زیرا دارای فیتر رژییم است که یم 

و محتویات روده را از نظر حجم افزایش دهد. این موضوع در افراد جوان سالم و یا افراد مست  که دارای مشکالت مزمن یبوست به 

 هستند و یا در رژیم غذایی خود فیتر به اندازه کاف  مرصف نیم
کنند به اثبات رسیده است. در یک بررش که بر  دلیل فعالیت کم بدی 

گرم دانه کتان    50عدد بیسکویت که حاوی    2بالغ انجام شد مشخص گردید که حرکت روده آنها با مرصف روزانه    فرد جوان  10روی  
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ان   سال بود و دارای مشکل حرکت متناوب   78نفر که متوسط سن آنها    7افزایش یافت. در بررش دیگری که بر روی    % 30بود به متر 

 هفته مشکل را مرتفع نمود.   4ها به مدت گرم دانه کتان در بیسکویت 50روده بودند، مرصف 

 دانه کتان و رسطان 

د. بررش غذایی تحت تاثتر قرار یم ای است که به وسیله عوامل محییط و رژیم رسطان یک فرایند چند مرحله ها بر روی حیوانات گتر

اند موید این نکته بود که این نوع رژیم بر  های زیادی داشته هایی که در رژیم غذایی خود چریر و ارزیایر اپیدیمولوژیک بر روی انسان 

به خصوص اسید لینولئیک با   6های حیوای  جذب مقادیر باالی اسید چرب امگا  روی توسعه تومور و رشد آن تاثتر دارد. در مدل 

  ه کتان دارایگردد. دانباعث کاهش تومورها یم   3ظهور تومورها مرتبط است به نحوی که مرصف مقادیر قابل توجه اسید چرب امگا  

ی یا کاهش ریسک انواع مرسوم رسطان کمک یم   کینولن یل  آلفا   د یاسو    یر  گنیل کند. اسید آلفا لینو لنیک اسید چرب  است که به پیشگتر

امگا   وری  انسان   3ض  غذایی  رژیم  در  دیده یم است که  لیگنیر  ها  وژن شود.  فیتواستی در  ها،  وژن  استی متابولیسم  در  هایی هستند که 

ل توجیه در دانه کتان )خصوصا فیتر مشتق شده از آن( و غالیی مانند جو، ارزن، ها دخالت دارد. لیگنیر  به طور قابحیوانات و انسان 

یجات مانند هوی    ج، گل کلم و اسفناج یافت یم  شود. یوالف و بعیص  از ستر 

 رژیم غذایی بهتی با کتان 

باشد. کتان  فیتر و لیگنیر  یم  ( ALAاسید )امگا آلفالینولنیک  چرب د یاسشود و حاوی باال محسوب یم  ت یفیباک کتان کانادایی یک غذای 

شود. کارشناسان تغذیه اکسیدان است و به عنوان یک منبع خوب از پروتئیر  محسوب یمهمچنیر  حاوی مقادیر قابل توّجیه آنتی 

 . کنیمیمها مرصفای را برای سالمت بهتی و کاهش بیماریکنند که ما این مواد تغذیهتوصیه یم 

 کل فیتر رژییم) گرم ( 
کل  

CHO  
 )گرم( 

 پروتئیر  

 )گرم( 

ALA 

 )گرم( 

چریر کل  
 اندازه معمول  انرژی )کیلو کالری(  )گرم( 

 حالت کتان  وزن )گرم( 

 آنالتر  مستقیم 100 - 450 41 23 20 29 28

 دانه کامل  180 یک فنجان  810 74 41 36 52 50

3 3 2.2 2.5 4.5 50 
یک قاشق 

 ی خور یچا
11  

1.1 1.2 0.8 0.9 1.6 18 
 قاشقیک 
 ی خور یچا

4  

 دانه آسیاب شده 130 یک فنجان  585 53 30 26 38 36

2.2 2.3 1.6 1.8 303 36 
یک قاشق 

 ی خور یچا
8  

0.8 0.8 0.5 0.6 1.1 12 
یک قاشق 

 ی خور یچا
2.7  

 روغن کتان 100 - 884 100 57 0 0 0

0 0 0 8 14 124 
یک قاشق 

 ی خور یچا
14  

0 0 0 2.8 5 44 
 یک قاشق

 ی خور یچا
5  
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 از چریر 
 های سالم: کتان منبع غت 

ان  های اشباع است. چریر   شدهاشباع دهد که مقدار بسیار اندگ از آن  درصد از دانه کتان را روغن تشکیل یم   41حدود   شده متر 

ول خون را افزایش داده و ریسک بیماری  درصد از چریر موجود در کتان از نوع    70دهد . بیش از  های قلتر را افزایش یمکلستی

اشباع چند بانده )مند و سالمت محور چریر سود  اسید  باشد. خصوصیت ویژه کتان نسبت باالی آلفالینولنیکیم  (PUFAهای غتر

(ALA    در  6امگا    چرب  ی دهای اس( به لینولئیک )3امگا    چرب  د یاسنویع )اشباع چند بانده یم   چرب  یدهایاس باشد. باید توّجه غتر

اشباع به  چرب  د یاسداشت که این دو   وری شناخته یم   چرب  یدهای اسعنوان  چند بانده غتر ها تواند آن شوند چون بدن نیمض 

 الزم یم   چرب  یادهی اس را از مواد دیگر تولید نماید.  
ی
وری برای زندگ یولوژیک مهم بدن مانند  باشند و در فعالیت ض  های فتر 

گیاهای     سایر دانه  کهیی جاازآن ها، ساخت بافت های وریدی و فرآیندهای ایمت  بدن نقش دارند.  سلویل، ساخت پالکت   تقسیم

هایی است که دارای مقادیر قابل  هستند کتان هم از دانه   PUFA  6امگا    چرب  د یاسزمیت  حاوی  مانند ذرت، آفتابگردان و بادام 

وری امگا    چرب  د یاسای  مالحظه از دالییل است که    گر ید   یکدرصد از چریر کل( ی 57تا   53)از    ALAباشد. مقادیر باالییم   3ض 

 باشد. ای برای سالمتی یمکتان دارای مزایای ویژه 

های رژییم:   کتان به عنوان منبع عایل فیتر

د وجود مخلوط فیتر آن است عالوه بر مقادیر قابل  گردد کتان به نسبت سایر دانه باعث یم آنچه  ها در مقام باالتری قرار بگتر

، دانه کتان حاوی مقادیر قابل   قابل حل یم از هر دو نوع فیتر قابلتوّجیهتوّجه یک نوع فیتر تواند کل  باشد. کتان یم حل و یا غتر

شده معادل کل فیتر  ها اضافه نماید فیتر موجود در یک قاشق غذاخوری از کتان آسیاب ا را به غذاهکلیه دانه   از ی موردنفیتر  

 تواند تأمیر  نماید. فنجان از سبوس و جو دورس یم  1/ 4رژییم است یک نان کامل گندم و یا 

های قابل حل:   فیتر

های قابل  نماید. حل موسیالژها هستند که ماده ای ضخیم و چسبناک است آب را در یط دوران هضم جذب یم بسیاری از فیتر

تواند قند خون را تعدیل نماید و در  تواند گلوکز و چریر را به دام بیاندازد. بنابراین کتان یم موسیالژها به شکل ژل درآمده و یم 

ول مؤثر باشد.    کاهش کلستی

قابل حل: فی  های غتر  تر

قابل حل برای تنظیم حرکت روده مطالعات نشان یم  های غتر ی از یبوست مفید هستند  دهد که فیتر  کهیی ازآنجا ها و پیشگتر

قابل حل کتان ظرفیت حمل آب را دارد لذا به نرم شدن مدفوع و حرکت رسی    ع آن در   کند کمک یم   روده بزرگفیتر غتر

 ها: کتان منبع غت  از لیگنان 

باشد . غذایی یم  بار بیشتی از سایر مواد  800شود و این غت  بودن ها محسوب یم ترین منابع گیایه لیگنان دانه کتان ییک از غت  

وژن یمان لیگن باشند که برای کمک به حفاظت در برابر انواع رایج رسطان  باشد که ترکیتر هورمون گونه یمها یک نوع فیتواستی

ی از تشکیل تومورها یم  یمانند رسطان سینه، پروستات و روده بزرگ با جلوگتر د. زمای  که باکتی ها تواند مورد استفاده قرار گتر

لیگنان  روی  فعابر  تبدیل یم لیت یم های گیایه  شبه هورمون  مواد  به  ترکیبات  این  لیگنان کنند  دارای  شوند.  دانه کتان  های 

س اکسیدای  است که یم خصوصیات باالی آنتی   های اکسیداتیو حفظ نماید. تواند بدن را در برابر عوارض استی
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 :  کتان منبع غت  از پروتئیر 

شود.  های مغذی محسوب یمترین پروتئیر  پروتئیر  سویا است که ییک از مهم   پروتئیت  که در دانه کتان وجود دارد بسیار شبیه به

وری است که بدن نیم   نهی آم  یدهایاسشماری از  دانه کتان حاوی تعداد یر  تواند آن را تولید کند و لذا باید از طریق رژیم  ض 

 نماید. ایفا یم مهمنقش  ازشانی وردنمغذایی تأمیر  شود. پروتئیر  دانه کتان در رژیم گیاهخواران برای تأمیر  پروتئیر  

 نقش کتان در سالمت:   

ح زیر یم نشان یم  شدهانجام تحقیقات   باشد: دهد که خوردن کتان دارای مزایای سالمتی به رسر

: تر برای بیماری ریسک پاییر    های قلتر

اشباع    چرب  یدها یاسهای ترنس را باید کاهش داد و  های اشباع و چریر نمایند که خوردن چریر متخصصیر  تغذیه توصیه یم  غتر

باشد    ALAدهد که رژیم غذایی که دارای مقادیر باالیها نشان یم چند بانده از طریق مرصف دانه کتان جایگزین آن نمود. بررش 

ی از رسوب در قلب کاهش یم  های قبیل را با کاهشریسک بیماری  ول از طریق پیشگتر  دهد. کلستی

ان انواع رسطان:   کاهش متر 

 رژیم غذایی و رسطان  
تواند  باشد که یم یم  ALAبه صورت  3 مشخص است. کتان دارای فیتر رژییم و چریر امگا  خویر بهرابطه بیر 

ی یمموجود از رشد سلول   ALAدهد که  ریسک رسطان را کاهش دهد. تحقیقات نشان یم   جلوگتر
نماید. تحقیقات  های رسطای 

ان رسطان  دیگر نشان یم  از طریق کاهش رشد تومور با اضافه نمودن کتان در رژیم غذایی آنان کاهش    زناننه یسدهد که متر 

 داشته است. 

ل یر 
 های ایمت  بدن: نظیم کنتی

و  لیگنان  التهاب  ALAها  از  ی  پیشگتر به  ناشر در کتان  سیستم های  از  یم   بدن کمک  ایمت   درمان  کند. کتان یم های  در  تواند 

 ها و... مؤثر باشد. اختالالت ایمت  مانند: روماتویید، آرتریت 

 دیابت: 

یم بررش  نشان  یم ها  سالم  و  جوان  بالغ  افراد  در  خون  قند  باعث کاهش  در  دهد که کتان  مرصف کتان  مثبت  اثرات  شود 

 است.   شدهیی شناسا های نوع دو دیابت 
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 نکات مهم در مراحل رشد رویشر کتان 

یی که در آینده باید به کار بسته شود  کارها راه با توجه به مراحل رویشر کتان مشکالیی که امکان حدوث دارد، دالیل آن و  جدول    در این  

 گردد.  یم طور خالصه ارائه به

 ( 1)جدول  

 کار باید بکنیم چه  دنبال چه هستیم  

نه 
وا
ج
ز 
ل ا
قب
ه 
حل
مر

نه 
وا
ج
تا 
 
ی 
ز

  
ر

ش
وی
 ر
له
رح
 م
:
ی 
ز

2و 1
 

جوانه 1 از  قبل  جوانه .مرحله  تا  :  زی   زی 
 2و    1مرحله رویشر  

 توجه کرد اقدامایی که باید در آینده به آن   در حال حاض  

 تنک بودن مزرعه
 الگوی کاشت مناسب 

 مشکالت کارنده -1
- 

 ها دنده تعمتر کارنده و چک کردن چرخ-1
 ها قبل از کشت تراز هستند ها و دیسکمطمی   شوید تیغه و بیلچه -1

الگوهای نامناسب کشت و تیکه تیکه بودن 
 کشت

 کنید بذری را پیدا نیم 
 مقدار بذر مرصف  کم است -1
 کشت عمیق صورت گرفته است  -2
 کرم مفتویل -3
 کرم طوقه بر   -4

ه   - حشر از  تعداد استفاده  صوریی که  در  کش 
ه از چهارتا پنج عدد بیشتی بود  حشر

شدن  - محدود  باعث   
ی

آلودگ آیا  ارزیایر کنید 
 ها شده استبوته

یدمقدار بذر توصیه-1 ایط منطقه به کار بتر  شده را مطابق رسر
 شده بذر استفاده کنید و بذر را در عمق مناسب کشت کنید توصیهاز مقادیر  -2
 به بخش آفات مراجعه شود  -3
 به بخش آفات مراجعه شود  -4

 وجود بذر کاف  
ات  عوارض فعالیت حشر

 کرم مفتویل -1
 کرم طوفه بر-2

آفت،  - پنج  چهارتا  از  بیش  وجود  صورت  در 
 کش استفاده شودآفت

 
 

ات عدم مشاهده عوارض   حشر
 زی  مناسبجوانه

 های طبییعگیاهچه 
 خاک رسد -1
 کشت بذر در عمق زیاد-2
 سله خاک-3
 بذور ضدعفوی  نشده-4
به-5 را  مزرعه  بقایای  خویر وسایل کارنده 

 اندحذف نکرده 

 با یک چنگک مناسب سله شکسته شود-

 کشت را به خصوص در بهارهای رسد کیم دیرتر انجام دهید-1
 استفاده کنید  از بذور تیمارشده -
 بذر را در عمق دو و نیم تا چهار سانتیمتی در خاک مرطوب و نرم قرار دهید -2
ی از بقایای گیایه در خاک قرار دهید-3  مقدار بیشتی

 نگذارید خاک راحت سله ببندد 
بگذارید سله دارید  آبیاری  ایط  از جوانهاگر رسر قبل  نرم شود مرحله  تا ها  زی  

 رویشر یک و دوزی  مرحله جوانه
 شده خریداری نماییدبذر گوایه -4
کنید رسعت کوبنده را کاهش دهید تا دانه  اگر از بذور خودمرصف  استفاده یم-5

 ترک نخورد 
ی بنمایید-6  در مستر حذف بقایای زراعت قبیل تالش بیشتی

 های غتر طبییعگیاهچه 
 کیفیت بذور شکسته و یر -1

 
 ییدشده خریداری نمابذور گوایه-1
کنید رسعت کوبنده را کاهش دهید تا دانه  اگر از بذور خودمرصف  استفاده یم-2

 ترک نخورد 

 زی  ضعیفجوانه
 زی  های قبل از جوانهکشعلف 

 خسارت ترفالن-1
 زی  کش قبل از جوانهعدم استفاده از علف

 کشبقایای علف -2
 رطوبت مناسب 

 کیفیت بد بذر -3
 ناشر از کودها-4

ی
 سوختیک

انبارشده    -5 تیمارشده مدت طوالی   بذور 
 است

 خاک شور -6
 رطوبت پاییر  

خاک -7 در  عملیات  مدت  طوالی   ورزی 
 بهار 
طوالی   -8 مدت  برای  شده  تیمار  بذور 

 انبارشده است

استفاده از ادوات مناسب برای بهبود کیفیت  -
 بستی بذر

 از ترفالن فقط در پایتر  استفاده نمایید -1
 شده در بستی بذر سبک، نرم و مرطوب کشت شودگوایهبذور  
 های قبل را چک نمایید کش سالها علف برای ارزیایر بقایای آن -2
 شده بخریدبذر باکیفیت گوایه-3
 ها را به صورت نواری با فاصله از بذر قرار دهید کود-4
 در صورت نیاز بذور تیمار شود-5
 آزمون خاک را قبل کشت انجام دهید -6
 از ترفالن و کود در پایتر  استفاده کنید-7

ید از کشت در خاک هتر   های شت  بت 
 در صورت نیاز بذور را تیمار کنید -8
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 ( 2)جدول  

 

 پرورش کتان   تولید و مدیریت 

 باید بکنیم   کار چه  دنبال چه هستیم  

ی 
شد
 ر
له
رح
 م
: ه
چ
اه
گی
د 
رش
ه 
حل
مر

و3
4

 

 اقدامایی که باید در آینده به آن توجه کرد  در حال حاض   4و 3.گیاهچه: مرحله رشدی  1

 ها زرد شدن برگ 
به صورت عمویم یا با الگوی یکنواخت  -1

 )کلروزسیس( 
و خسارت از   کشعلفرانش -2

 ی گروه سیانازینهاکشعلف 
)خسارت معمول ناشر کشعلف خسارت -3

 ( کشعلف از مرصف 
ایط تنش-4  زای محییطرسر
 وجود الگوی غتر متعارف - 5

 مرطوب یا اشباعخاک 
 کمبود مواد مغذی  -6

 ریشه  -7
ی

 بالیت گیاهچه یا پوسیدگ

 

 تر را کشت کنید ارقام مقاوم-1
در نظر داشته   ها کشعلف رسعت جهت باد را در زمان مرصف -2

 باشید
ل علف-3 ایط گرم و کنتی های هرز پهن برگ و باریک برگ را در رسر

 مرطوب را جداگانه انجام دهید
  تا  کنید   صتر  یا  دهید  انجام زود  صبح یا  و   عدازظهر ب در  را  پاشش-4

ایط  کند   گذر   زا تنش رسر
 زهکش خاک را بهبود دهید -5

ند   گیاهای  را کشت، که ظرفیت نگهداری خاک را باال بتر
 نو تیلیج را در دستور کار قرار دهید-

 عوامل محدودکننده محییط را شناسایی کنید -6
 کش مزرعه را بهبود ببخشید زه 

 از بذور تیمار شده و نشکسته استفاده کنید-7
 تناوب زرایع حداقل سه ساله کتان را رعایت کنید-

 ها یا چغندرقند به عنوان زراعت قبیل خودداری کنید از کشت لگوم-

 باید بکنیم   کار چه   دنبال چه هستیم 

 آن توجه کرد اقدامایی که باید در آینده به   در حال حاض   4و    3.گیاهچه: مرحله رشدی  1

 های پژمرده گیاهچه 
 برکرم طوقه-1
 خسارت گرما-2
 خبندانخسارت ی-3
 فوزاریویم -4

ی
 پوسیدگ

پنج عدد در   چهارتا تعداد  که  صوریی در -1
ه   کش استفاده کنید متی مرب  ع بود از حشر

ان بذر باال انجام دهید  -1  کشت را زود و با متر 
یدهاخبندانکشت را دیر انجام دهید تا از ی -2 هتر   ی بهاره بت 
 گیاهان مقاوم را کشت کنید و تناوب زرایع را رعایت کنید -3

 کوتاه ماندن گیاه 
 هوای رسد و مرطوب 

  

 کش علف خسارت  
BROMOXYNIL/MCPA 

با توجه به  کشعلف نسبت نامناسب -2
 نوع بافت خاک 
 

 
 
 

 عوامل محدودکننده محییط را شناسایی کنید -1
ل - ایط گرم و علفکنتی های هرز پهن برگ و باریک برگ را در رسر

 مرطوب جداگانه انجام دهید 
 را بخوانید ها کشعلفبر روی قویط  ذکرشده های ایمت  برچسب  -2

اییط که    ناشر از مرصف کود در رسر
ی

سوختیک
 خاک خشک است 

 

به همراه بذر مرصف  تواند یمراهنمای مقادیر مرصف کود را که  -
 شود را بخوانید

بذر استفاده کنید و بقیه را به   به همراه از کودهای استارتر اندک  -
 صورت نواری در دو طرف ردیف استفاده کنید

 گیاه کوتاه 
 QUACK GRASSوجود علف هرز -1
 یوالف وحشر یا غالت خودرو  -2

 های هرز تمام علف  -3

های پس رویشر مانند ازعلفکش-1
QUIZALOFOP  استفاده کنید 

 از سموم پس رویشر استفاده کنید-2
 

 از سموم قبل از برداشت یا بعد از برداشت استفاده کنید -1
است شخم زمستانه برای ترغیب    شده هیتوصدر مناطفی که  -2

 جوانه زدن بذور استفاده کنید 
 زی  استفاده کنید قبل جوانه کشعلفاز -

ی بذر استفاده کنید یا فاصله ردیف  -3 ها را از مقدار بیشتی
ید تا رشد کتان مانع رشد علف باریک   های هرز شودتر بگتر
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 پرورش کتان   تولید و مدیریت 

 نوع علف هرز  نوع اقدام  اقدام در حال حاض   اقدامات بعدی 

 مرحله رشدی علف هرز 
  رشدی   مرحله 
 گیاه 

 نوع اقدام 
علف  مرحله   رشدی 

 هرز 
   مرحله رشدی گیاه 

4-5  
ی

 برگ

 برگ در حال رشد 3-4

 رشد حال در  برگ 3-4

 قبل از برداشت

 بعد از برداشت

 قبل از کشت

 گلیفوزیت

 

 گلیفوزیت

 برگ  6-2

 برگ 3-1

 برگ  2-6

 روز *  82

 روز * 60

 روز *  60

Quizalofop 

Poast Ultra 

clethodim 

 مرغ

 زی  جوانه بعد از 

 زی  جوانهبعد از 

 زی  بعد از جوانه

 زی  قبل از جوانه

 برداشت بعد از 

 از کشتقبل 

 قبل از کشت

بهار یا پایتر  قبل از 

 کشت

ه   شخم پایتر 

 شخم بهاره 

 گلیفوزیت

Eptam 8-E 

 برگ اولیه 2

 برگ  6-1

6-2  
ی

 برگ

 *  روز  82

 *  روز 60

 روز 60

Quizalofop 

Poast Ultra 

clethodim 

 

 ستر  و زرد و  روبایهدم  –یوالف وحشر  

 غالت خودرو 

 زی  قبل از جوانه

 زی  قبل از جوانه

 قبل از کشت

 قبل از کشت

 تریفلورالیر  

Fortress 
  زرد و ستر  روبایهدمیوالف وحشر و    

 زی  قبل از جوانه
قبل   پایتر   یا  بهاره 

 از کشت
avadex     فقط یوالف وحشر 

 زی  قبل از جوانه

 زی  جوانهبعد از 

از   )فقط  زی  جوانهقبل   

 (  خروستاجکنگر و 

 زی  قبل از جوانه

 زی  قبل از جوانه

کاشت  از  قبل 

 )فقط بهار(

 قبل از کشت

کشت  از  قبل 

 )فقط پایتر  (

 قبل از کشت

قبل از کشت بهار 

 و پایتر  

AUTHORITY 

 گلیفوزیت

 تریفلورالیر  

EPTAM 8E 

 

FORTRESS 

را   سم  برچسب 

 بخوانید

 برگ 1-8و 4-1

 برگ 8تا  4کمتی از 

 برگ  1-4

 برگ  1-4

 برگ  2-4

 >5سانتیمتی 

 سانتیمتی  10-5

 سانتیمتی  10-5

 سانتیمتی  10-5

 سانتیمتی  15-5

 سانتیمتی قبل از  5

 زی  جوانه

سانتیمتی   5-10

ین حالت   بهتی

Basagran 

Basagran 

forte 

Boromoxynil 

MCPA 

CURTAIL M 

MCPA 

 خروستاج  –ی هرز باریک برگ  هاعلف 

 خردل وحشر – بند هفت علف –

 زی  قبل از جوانه

 زی  قبل از جوانه

زی  تنها برای  بعد از جوانه

 گندم سیاه

 تنها برای زی  جوانهقبل از  

 گندم سیاه

  ( کشت  از  قبل 

 بهار( 

بهار یا پایتر  قبل از 

 کشت

 قبل از کشت

 قبل از کشت

AUTHORITY 

FORTRESS 

 گلیفوزیت

 تریفلورالیر  

برگ در    1-4در کوشیا  

 برگ 1-8گندم سیاه 

 برگ 4کوشیا کمتی از 

 برگ  4کوشیا بیشتی از  

 برگ 4-1گندم سیاه 

مرحله  در  سیاه  گندم 

1-4  
ی

 برگ

  
گندم    –کوشیا    –های هرز پهن برگ  علف 

 سیاه 

 ( 3)جدول  
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 پرورش کتان   تولید و مدیریت 

 به دنبال چه هستیم  دهیم ی باید انجام  کار چه 

 4و 3مرحله رشدی  – مرحله گیاهچه   در حال حاض   در دوره بعدی کشت 

ایط   شده درجهای  توصیه رسر توجه  با  را  برچسب  روی  بر 
 محییط بخوانید 

 

ل نشده علف   اند های هرز کنتی
ایط تنش  زای محییطرسر
 باال و یا پاییر  درجه حرارت

 
 های شدیدا

 خشکسایل -

 رخ نیم سمپاشر را 
ی

 دهد انجام دهید تنها زمای  که بارندگ
منتظر مشاهده عالئم سمپاشر قبل از سمپاشر مجدد 

 باشید
 بالفاصله پس از استفاده از  

ی
 کشعلفبارندگ

بر روی برچسب را انجام دهید به   شده درجهای توصیه
ایط وقوع تنش  خصوص در رسر

ان نادرست مرصف    کش علف متر 

 کارایی مدنظر قرار دهید  از یموردنتمایم مواد 
 اند مواد سورفکتانت اضافه نشده   را برای حداکتر

  بر پایه دستور سازنده عمل کنید

مورد   جوانههاکشعلفدر  از  پیس  زی  ی 
 اختالط خاک صورت نپذیرفته است

 عمق اختالط با خاک مناسب نیست -
خاک - با  اختالط  برای  عبور  دفعات  تعداد 

 صحیح نیست

  دیتمانشده استفاده ی ثبتهاکشعلف تنها از 
مخزن هاکشعلف اختالط   در  متضاد  ی 
 سمپاش 

گذاری  های هرز را شناسایی کنید سپس بعد از برچسب علف 
ل علفکش مدنظر بررش  کشعلف هر   دیینما را برای کنتی

 
دو  مرصف  بیر    

روز کاف  تعداد  وجود  عدم 
 کش علف 

 به صورت چرخشر عمل کنید کشعلفهای در بیر  گروه 
ل تلفیفی علف   های هرز، استفاده کنیداز روش کنتی

 
علف  به  مقاومت  هرز  یا   کشعلف های  و 
 هاگروه علفکش

استفاده    کشعلفاز مقادیر کاف  آب برای حصول نتیجه از  
 کنید

 
مقدار آب مرصف  برای مخلوط کردن  

 کاف  نیست  کشعلف 

ردیف فاصله  و  نمایید  استفاده  بذر  بیشتی  مقادیر  های از 
رقابت  افزایش  بحث  عمل  این  و  دهید  را کاهش  کشت 

 گیاهان خواهد شد 
 باکتان نبودن رقابت کاف   

 

ه -1 کش قبل از  مشکل را رصد کرده و سمپاشر را با یک حشر
وع   د یینماآغاز تغذیه رسر

ه   یک  با   را   سمپاشر   و   نمایید   رصد   را   مشکل   زمای    کشحشر
مرب  ع  در   پنج عدد - بیر  چهار  الروها   جمعیت  که  را   است  متی

 دهید  انجام
 مشکل جدی در کتان نیست  -3

ا
 معمول

 تغذیه از برگ 
1-Bertha army worm 
Army cutworm 
3- Zebra cuterpillar 

 زرایع را به کار ببندید شده ه یتوصتناوب 
 ارقام مقاوم به زنگ را استفاده کنید

 
 
ی

 لکه برگ
 زنگ-1

 استفاده نمایید  شده هیتوصاز بذور تیمار شده در مقادیر 
 استفاده نمایید

ی
 از ارقام مقاوم به خوابیدگ

 
 هااز دست دادن برگ 

 Pasmoبیماری  -1

 های دفرمه شدهبرگ   ها را چک کنیدبیماری 

ایط آب و   MCPAتأختر انداخیی  مرصف به بعدازظهر اگر رسر
 هوایی گرم است

 
 ساقه ) به شکل 

ی
 شدن ساقه (  Sخمیدگ

از ناشر  در  MCPA خسارت  خصوص  به 
 هوای گرم و مرطوب

 ( 4)جدول  
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 پرورش کتان   تولید و مدیریت 

 م یهست چه دنبال به م یده انجام د یبا یکار چه

وع و  جوانه ظهور   – یبند شاخه مرحله حاض   حال در  کشت   یبعد دوره در   گلدیه   رسر

 یخواب به مقاوم ارقام از -
ی
 د یکن   استفاده دگ

ا  و  خاک نوع با  متناسب را  شدههی توص بذر  مقدار -   رطوبتی  طیرسر

 د یینما مرصف

  عملکرد  با  متناسب را  یی ایمیش کود   و  داده انجام را  خاک شیآزما-

 د یکن  مرصف هدف

 یخواب 
ی
 دگ

 بوته  تعداد  تعدد  و  اندازه از  شیب مرصف   بذر  مقدار -

وژنین اندازه از  شیب مرصف-  تی

 شدههیتوص یمارهایت  از - د یبتر  کار   به را  مناسب زرایع تناوب-

 د یکن  استفاده یبذر 

  یخوددار  قبیل زراعت عنوان به چغندرقند  و  بقوالت کشت  از  -

 دیینما

 یپوس 
ی
 شه یر  دگ

 د یکن  استفاده یمار یب بدون شدهگوایه  بذور  از -

 دیکن  استفاده بذور  یبرا شدههیتوص یمارهایت از  -

 شود  تیرعا شدههی توص زرایع تناوب-

  

 
ی

 ساقه   شکستیک

 ی اهیتغذ تعادل  جاد یا یبرا یی مواد غذا  افزودن و  خاک آزمون

 مزرعه  خاک در  زرایع تناوب بررش

 منطقه  یهاخاک در  زرایع تناوب بررش

 س یکلروزس   به مقاوم ارقام کشت

ش  تی وضع کردن  رصد -  گستی

 تله با  آفت

 ی اقتصاد خسارت ایر یارز -

 خاک  سطح زهکش بهبود  -

 گل   وجود  عدم و  گلدیه  کاهش

 اه یگ  یرشد یهااندام بهlygus  سوسک  خسارت-

 اد یز  آهک وجود  لیدل به یمرکز  جوانه رفیی   یر  ب از -

 خاک  در 

 اشباع  ا ی مرطوب خاک-

 س یکلروزس -

 منطقه یهاخاک یبرا زرایع تناوب بررش-

ا هیپا بر  بذر  شدههیتوص ر یمقاد مرصف-  منطقه  طیرسر

 ساقه  ت  ییپا قسمت از  دیههشاخ خاک  سطح زهکش بهبود -

 اشباع  ا ی مرطوب یهاخاک-

 بوته ییر  پا تراکم-

 ( 5)جدول  
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