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 یهای روغنمدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه

 عوامل بیماری زا در کلزا ) بخش ششم(چالش های فراروی شناسایی ژنهای مقاومت به 

Current Status and Challenges in Identifying Disease Resistance Genes in Brassica napus 

در خصوص  ،102در ادامه مطالب درج شده در خبرنامه شماره 

معرفی منابع ژنتیکی مقاومت در کلزا و سهولت نقشه یابی این 

 منابع در گیاهان با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزه ژنومیک

تصویر خصوص و در این شماره   که در اینمطالبی عنوان شد

  شماتیکی از مراحل ردیابی ژن های مقاومت نشان داده شده است.

 یعامل بیماری زابیماریزا در ی ژنهای فدر ادامه به معر

Leptosphaeria. maculans    .و تنوع آنها پرداخته خواهد شد

از سال  L. maculansژن و ناحیه بیماریزا در نژادهای بیمارگر  16

چهار مورد ژنی   جایگاهتا کنون شناسایی شده اگرچه هنوز  2002

(AvrLepR1 ،AvrLepR2 ،AvrLepR3 ؛AvrLepR4 از )

سایر اما  شناسایی نشده استطور کامل به مذکور  نواحی ژنتیکی 

 به شرح جدول ذیل  توسط پژوهشگران مختلف ی بیماری زاهاژن

 شده اند.معرفی و تایید 

 

Publication Gene Publication Gene 

Balesdent et al., 2002; 

Parlange et al., 2009 AvrLm7 Gout et al., 2006 AvrLm1 

Balesdent et al., 2002 AvrLm8 Ghanbarnia et al., 2015 AvrLm2 

Balesdent et al., 2005 AvrLm9 Plissonneau et al., 2016 AvrLm3 
Petit et al., 2016 AvrLm10 Parlange et al., 2009 AvrLm4-7 

Balesdent et al., 2013 AvrLm11 Van de Wouw et al., 2014; 

Plissonneau et al., 2017b 
AvrLm5 later known as 

AvrLmJ1 
Van de Wouw et al., 2009 AvrLmS Fudal et al., 2007 AvrLm6 

بررسی بهتر ساختارهای  جهت محققینبرای مطلب شماره قبل نیز عنوان شد مطالعات پن ژنومیک اطالعات خوبی را  در همانطور که

ها و تحقیقات متیلیشن ژنژنومی در ژنوم براسیکا با بهره گیری از توالی یابی کامل ژنوم و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به بیان 

( CNV. تنوع تعداد نسخه های ژنی)(Parkin et al., 2014; Golicz et al., 2016) کندفراهم میبه خصوص مبانی مربوط به مقاومت 
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در حال بررسی و  توسط محققین مختلف به خصوص در ژنهای مقاومت علیه بیماری ساق سیاه کلزا از دیگر مواردی است که

و خانواده سیب زمینیان  مثل غالت ) ذرت و برنج(، سویا نیز . عالوه بر کلزا در سایر محصوالت(Batley et al. 2016) پژوهش است

 ;Springer et al. 2009)انجام است در حال  این نوع مطالعات ژنومی برای شناسایی حداکثری ژن های بیماریزا دمجانیان( نیز) با

McHale et al., 2012; Saxena et al., 2014; Wei et al., 2016). 

 کلزا ژنوم به مربوط یهاچالش

 Mason)فرایندهای پلوئیدی شدن  ایجاد گردیده و از طرفی تاریخچه تکاملی چندان قدیمی هم نداردگیاه کلزا در نتیجه یکسری 

and Snowdon 2016)( پس از یکسری تغییراتی که در  اجدا دیپلوئید کلزا  .B. rapa  وB. oleraceaو یکسری  دگرگونی )   های

 ,.Town et al)ه استکلزا ایجاد گردیدهای امروزی گونه ،رخ داده شدهساختاری که در آن ژنومی و تغییرات  یو کاهش یافزایش

 Liu)شودمی. علی رغم پیچیدگیهای ژنومی  گونه های براسیکا در حال حاضر از این گیاهان نیز به عنوان گیاهان مدل استفاده (2006

et al., 2014)   کلزا  در مقایسه با دو گونه اجدادی خود  تنوع ژنتیکی کمتری دارد.  دادمطالعات ژنومی روی ژن های مشابه نشان 
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