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 تانک یروغن دانهگیاه  به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا
            New applied publications on flax oilseed crop 

، گیاهی است که از روغن و فیبر آن در صنایع مختلف از جمله غذایی، دارویی و پزشکی (Linum usitatissimum)کتان روغنی 

که  باشندها میشامل لینولئیک اسید و لیگنان ،های کتان روغنی محتوی ترکیبات و اجزای فعال بیولوژیکیگردد. دانهاستفاده می

برخی  گردند. دراین مقاله به بررسی مختصر نتایجهای سرطانی میسبب کاهش سرعت تشکیل کلونی ای باال،تغذیهعالوه بر ارزش 

 ود.شپرداخته می گیاه زراعیدر رابطه با افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی و کیفی این  انجام شده مطالعاتآخرین از 

 بر رشد، عملکرد و کیفیت کتان ،تاثیر تاریخ کشت و فاصله کشت

موثر و بدون هزینه است که تاثیر باالیی در حاصلخیزی محصوالت دارد.  زراعیزمان کشت مناسب، یکی از مهمترین فاکتورهای 

. (SM 2062)روغن در کتان دارد های رشدی، عملکرد و اجزای آن و همچنین بر عملکردداری بر ویژگیتاریخ کشت، تاثیر معنی

وره دهمچنین طول  مثل دما، میزان بارش و  شود،محیطی که گیاه در طول دوره رشد با آن مواجه میتاریخ کشت، شرایط مختلف 

ه زمان مناسب ظهور گیاهچه و توسع، زنی خوب کند. زمان مناسب کاشت، از لحاظ ایجاد اطمینان نسبت به جوانهرشد را تعیین می

ر تولید مهمی د شنقباشد که میفاصله کشت  ،عامل موثر دیگر در عملکرد محصولمناسب سیستم ریشه، بسیار اهمیت دارد. 

 فاوتتشرایط اقلیمی م در ،رقم نوع هر محصول ودر به رشد مورد انتظار  با توجهکند. فاصله کشت محصول در واحد سطح ایفا می

ی فصل ای طشود. یک آزمایش مزرعهمحسوب میدر زراعت کتان  ی در افزایش عملکرددیگر عامل موثرنیز این  که متغییر است

یفیت بر رشد، عملکرد و ک ،در دانشگاه کشاورزی شهر نوساری هند جهت بررسی اثر تاریخ کشت و فاصله کشت 2061-61زمستان 

هفته سوم  تاریخ کشت ) 4شامل . تیمارها (Ganvit et al. 2069)شده با چهار تکرار اجرا شد خرد هایبذر کتان در قالب طرح کرت

  )مترسانتی 40×5و  30×5 ،20×5 ) های اصلی و سه فاصله کشتدر کرت (اکتبر، هفته چهارم اکتبر، هفته اول نوامبر و هفته دوم نوامبر

های ژگییکشت و هم فاصله کشت، تاثیر معنی داری بر و هم تاریخ های این تحقیق نشان داد کهیافته .بودندهای فرعی در کرت

اریخ کشت در ت طبق نتایج این آزمایش،رشدی، صفات مرتبط با عملکرد، عملکرد بذر، عملکرد روغن و صفات اقتصادی داشت. 

رای ارزیابی جرم حجمی)شاخصی بهای هر بوته، تعداد بذر در کپسول، هفته اول نوامبر، مقادیر باالتری برای ارتفاع گیاه، تعداد شاخه

 20×5، عملکرد علوفه و عملکرد روغن ثبت گردید. در کشت کتان با فاصله کمتر )دانهعملکرد ،شده از بذر(عملکرد آرد تولید 

 عملکرد روغن بیشتری ثبت شد.  و عملکرد علوفه ،متر( ارتفاع گیاه، عملکرد بذرسانتی

 آبیاری مختلف سطوح تحت مزرعه خاك روغنی و کتان دانه در غذایی عناصر غلظت بر باکتریایی تلقیح تأثیر

 مقاالت و رویداداهی علمی
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های محرک رشد و سطوح مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد کتان روغنی، آزمایشی به منظور بررسی تاثیر باکتری

(. اثرات 6391)رجبی و همکاران،  های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکبه صورت کرت

دم تلقیح ع :سطح هفت ( و تلقیح باکتریایی )در ظرفیت زراعی درصد 50درصد و  15آبیاری کامل،  :سطح)در سه  متقابل آبیاری

 Bacillus amyloliquefaciens،Bacillus sp strain6،Bacillus sp. strain2  ،Azotobacterباکتریایی به عنوان شاهد، تلقیح با 

chroococcum) ،Pseudomonas putida ، Azospirillium lipoferum  محتوای آب نسبی برگ،  برنشان داد تیمارهای اعمال شده

، کارایی مصرف آب، تعداد کپسول در a/bهای نسبت کلروفیل ،، کاروتنوئیدbو  aهای پایداری غشاء سلولی، محتوای کلروفیل

در  ملکردیع . بیشترین مقادیرندبوددار تعداد دانه در کپسول غیر معنی صفت دار ولی برمعنی ،دانه بوته، وزن هزار دانه و عملکرد

در آبیاری  6صفات مورد بررسی در هر سطح آبیاری متعلق به تیمارهای باکتریایی بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمار باسیلوس سویه 

ی آبیاری بر تعداد دانه در کپسول، تیمار آبیاری درصدی نسبت به تیمار شاهد حاصل شد. در بررسی اثر اصل 12با افزایش  ،کامل

 لیکوی آمیلو ونهگ باسیلوسدار نسبت به سایر سطوح از بیشترین تعداد دانه در کپسول برخوردار بود . تیمار کامل با تفاوت معنی

داری نسبت به تیمار یه افزایش معنای کتیمارهای باکتریایی، بیشترین تعداد دانه در کپسول را نشان داد به گونه سایر در میانفاسینس 

یر و ازتوباکتر نسبت به سایر تیمارهای باکتری تاث فاسینس لیکوی آمیلو باسیلوس ،6عدم تلقیح داشت. تیمارهای باسیلوس سویه 

های ری. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از باکتداشتندبیشتری بر افزایش صفات مورد بررسی تحت شرایط نرمال و تنش 

 تحت شرایط کمبود آب شود.    ،روغنیدانه تواند موجب افزایش تولید در گیاه کتان محرک رشد، می

 ای کتان مرگ گیاهچهبر اثر بازدارندگی  با، Bacillus subtilis HZ-27ایزوالسیون و شناسایی 

زاد در کتان است. های مهم خاکشود، یکی از بیماریایجاد می Rhizoctoia solaniتوسط  که ای در کتانبیماری مرگ گیاهچه

اک در شرایط مختلف ها در خاسکلرت قابلیت باالی بقایبسیار وسیع و  یکنترل این بیماری به دلیل رفتار اکولوژیکی، دامنه میزبان

اد شیمیایی در حال حاضر، استفاده از مو. (Youssef, S. A., Tartoura, K. A., & Abdelraouf 2061) محیطی، بسیار مشکل است

اما استفاده از ، (He, J. Q., Wang, J. L., Tang, Y. B., & Wang 2005) شودموثرترین راه برای کنترل این بیماری محسوب می

شیمیایی  هایات مخربی بر محیط زیست و سالمتی انسان دارد. همچنین، استفاده طوالنی مدت از کنترل کنندهرمواد شیمیایی اث

. بنابراین ((Calvo, H., Marco, P., Blanco, D., Oria, R., & Venturini 2061 مقاومت نسبت به آن ماده خواهد شد ایجاد موجب

در مقایسه با کنترل شیمیایی، کنترل  نیاز است.مورد در کتان  R. solaniهای جدید جهت جلوگیری و کنترل به کارگیری روش

های خاکزاد و سازگارتر با محیط زیست جهت کنترل بیماری موثر یهای ایزوله شده طبیعی، راهکارانیسمبیولوژیکی با میکروارگ

و شش پاتوژن قارچی  R. solaniاز خاک ریزسفر کتان با اثر بازدارندگی شدید بر  HZ-12یک سویه باکتریای  ،. در تحقیقیباشدمی

های مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، توالی بر اساس آنالیز ویژگی HZ-12سویه  .(Tan et al. 2069) دیگر جداسازی شد

61S rDNA  به عنوانBacillus subtilis .تیمارکارایی  که نشان دادای آزمایشات گلخانهنتایج  شناسایی شد HZ-12  در مهار بیماری 

های تجزیه کننده مثل پروتئاز و سلوالز، ترکیبات فرار، نشان داد که آنزیم in vitro های به عالوه بررسی .می باشددرصد   34/13

 نقش دارند. R. solani همگی در فعالیت آنتاگونیستی آن بر علیه ، HZ-12تولید شده توسط سویه  هایها و لیپوپروتئینپروتئین
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 a:R.Solani ،b:S.sclerotiorum،  c:F.oxysporumبر هفت پاتوژن قارچی  B.subtilis HZ-12اثر بازدارندگی .

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