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شود. ای اطالق می واریته ای با روابط خویشاوندی دورتر از تالقی بین  گونه معموالً به هیبرید بین    )اینتروگرسیون(   دور دو رگ گیری  

های پلی پلوئید  گونه این نوع دورگ گیری برای اصالحگران گیاهی بسیار با ارزش است زیرا خزانه ژنتیکی را برای اصالح و تولید  

 ,Brassica rapa (AAشامل:  ،  (U  ،Nagahara, 1935)مثلث    د دار  ی دیپلوئید وجود گونه سازد. در جنس براسیکا سه  میغنی  

n=10)    ،Brassica nigra (BB, n=8)   و  Brassica oleracea (CC, n=9)  ها، هیبریداسیون دور بطور طبیعی یا  گونه . میان این

ای و دو برابر کردن خودبخودی  گونه که از تالقی بین    ست ا  ی ترکیبییک گونه B. napus تواند اتفاق بیافتد. برای مثال  میمصنوعی  

از مهم   کنون . تا  (Nagaharu, 1935)  ها بدست آمده است کروموزوم بوده است.  دانه ترین  این گونه یکی  های روغنی در جهان 

تنوع ژنتیکی با تنگنا مواجه شد و مطالعات زیادی برای غنی سازی خزانه ژنتیکی    به دلیل کم بودن متاسفانه اصالح این گونه جوان 

 .B)(. خردل حبشی  Jiang et al. 2007, Li et al. 2007. Liu et al. 2018)ی دورگ گیری دور انجام شده است  بوسیله این گونه  

carinata)    به دلیل عملکرد باال و مقاومت بیشتر به بیماری و  ، اکنون  آفریقایک گونه قدیمی، سازگار با مناطق نیمه خشک شرق

. خردل حبشی دارای برخی  (Malik, 1990)ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است  گونه در مقایسه با سایر    خورجینشکستگی  

 (Tonguc and Griffiths, 2004)است   Powdery mildew (PM)های قارچی نظیر کپک پودری  بیماری های مقاومت در برابر  ژن

های  جهان، مربوط به گونه بیماری فراگیر در    شود،، ایجاد می  Erysiphe cruciferarum (Opiz)توسط پاتوژن    که  این بیماری.  

تناوب آب و هوایی خشک و مرطوب،    طقی نظیر انگلستان، فرانسه، چین، استرالیا و آرژانتینادر من  .باشدمی  B. napusبراسیکا نظیر  

بیشتر   پاتوژن  موجب شیوع  تولیدات کلزا را  شده این  تمام  . مطالعه مکانیسم و شرایط رشدی  (Penaud, 1999)  سازدمینابود    و 

این بیماری را کنترل نکنند، تولید محصول با خطر جدی    تولیدکنندگان کلزاست. اگر  ا  پاتوژن برای هدایت تولید کلزا ضروری

استفاده ازمیروبرو   استفاده  کشقارچ برخی    شود. معموالً  بیماری  از  میهای شیمیایی جهت کنترل  استفاده  های  واریته شود ولی 

های  واریته تر بوده، بعالوه از مزیت بلند مدت حفظ محیط زیست نیز برخوردار است. بنابراین اصالح  صرفهه  بمقاوم از نظر اقتصادی  

وجود دارد، تحقیقات    B. napusباشد. اگرچه منابع مقاوم کمی در  میاستراتژی خوبی برای مقابله با شیوع این بیماری در کلزا    ،مقاوم

یی شامل ساقه، برگ و غالف پوشیده از قارچ شده و سبب کلروز زودرس، پیری  های هوااندام در این زمینه نیز کم بوده است.  

گذارد و سبب کاهش  میشود. این قارچ شدیداً بر رسیدگی و محتوای روغن کلزا تاثیر  میها  بذرشکلی غالف و الغری    ها، بدبرگ

مقاومت به قارچ کپک پودری واریته    . در تحقیقی به منظور انتقال صفت(Shao, 2006)شود  میمحصول  درصد  15-50عملکرد  

B. carinata    باB napus  های مولکولی مورد  مارکرهای مورفولوژیکی و  ویژگیشد. نتاج حاصل با استفاده از    انجام   تالقی برگشتی

 (. Qiong et al, 2020اند )کرده ژن مقاومت را بطور دائم دریافت  ،تعدادی از نتاج ، نتایج نشان داد بررسی قرار گرفتند
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