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 یحاو ایسو. است یجانب یهافرآورده ریسا و روغن کنجاله، نیتام نظر از یاقتصاد مهم لگوم کی (.Glycine max (L.) Merr) ایسو

 نیب دردرصد(  48روغن ) دیتول در را اول رتبه یالملل نیب یبازارها در و بوده دانه در روغندرصد  20 و نیپروتئدرصد  40 حدود

 و یبوم ارقام. است محدود ایسو ارقام یکیژنتتنوع  باز محصول، نیا یاقتصاد تیاهم رغمیعل. دارد یروغن دانه مهم محصوالت

 ایسو. هستند باال عملکرد با ایسو دیجد ارقام کشت حال در اکنون کشاورزان رایز ،هستند انقراض آستانه در ایآس شرق در  یمحل

 یزراع یایسو ارقام نیاول. است متفاوتدرصد  1 حدود تا 5/0 از کمتر از آن در یعیطب یتالق زانی. ماست افشانگردهخود لگوم کی

 یاصالح یروشها به است ممکن ایسو ارقاممحدود   یکیژنت هیپاگرفته اند.  ءمنشا ایدر آس شده یمعرف پالسم ژرم از متحده االتیا در

 یبرا ایسو زراعی ارقام اصالح در ه،یاول نسل شیآزما و بذر تک انتخاب توده، انتخاب بالک، شجره، یهاروش. شود داده نسبت

 روغن و نیپروتئ تیفیک و تیکم بذر، تیفیک بذر، اندازه ،یغرقاب به ،یدگیرس ،گروه تنوع آفات، به مقاومت دانه، عملکرد صفات

 گرفته بکار کشعلف صدمات برابر در مقاومت و یمعدن مواد تیسم و کمبود برابر در مقاومت زش،یر برابر در مقاومت دانه،

 توسط اما هستند، وزنده زنده ریغ یهاتنشتحمل به  ای مقاومت یبرا دیمف یهاژن یدارا ایسو شاوندیخو یهاپالسم ژرم. اندشده

 Glycine قبالا ) (Glycine soja) یوحش یایسو از یزراع یایسو. است نگرفته قرار استفاده مورد کامل طور به ایسو اصالحگران

ussuriensis) زشیر یدگیرس زمان در که بوده اهیس یهادانه یحاو آن یغالفها کساله،ی هرز علف ،یوحش یایسو. است شده یاهل 

 نیپروتئ از سرشار یوحش یایسو. کندیم رشد یوحش بصورت ژاپن و وانیتا کره، ه،یروس مجاور مناطق و نیچ در اهیگ نیا. کندیم

 ،Sojaجنس  ریز به متعلق G. soja اجداد و یزراع یایسو. چندان غنی نیست( 1/9-9/11) روغن مقدار در اما ،(1/31-4/52) دانه

 .کنندیم دیتول باروری متوسط با F1 یدهایبریه وبوده  کروموزوم = 402n یحاو و بوده، سازگار ینظر تالق از گریکدی با دو هر

 در و بوده ایاسترال یبوم هاگونه نیا. است چندساله گونه 16 با ایسو یوحش شاوندانیخو از گرید یکی spp.  Glycineجنس ریز 

. هستندمتنوع  زنده ریغ و زنده یهاتنش برابر در مقاومت مانند ،یاقتصاد تیاهم با یکیژنت منابع و ژنوم ،یکیمورفولوژ یهایژگیو

 یزراع یایسو بهبود یبرا اصالحگران توسط مطلوب حد تا سالهچند گونه 16 و یوحش یایسو یکیژنت متنوع منابع حال، نیا با

 اگرچه باشد، ژنتیکی تنوع از یخوب اریبس منبع است ممکن ،G. max یزراع یایسو منشأ ،Glycine soja. است نشده یبرداربهره
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 و، اندازه بذر کوچک بذر ریزش برگ، کامل ریزش عدم ،غرقابی به یتحساس مانند نامطلوب، ژنتیکی صفات مورد چندین دارای

های حاصل از نسل در انتخاب طول دوره دربوده و  یافتهن بهبود پالسم ژرمیک  G. soja حال، این باباشد. می سیاه رنگ بذر

 توسط G. soja از استفاده با سویا ژنتیکی پایه گسترش برای تالش از آن حذف کرد. توانمیرا  نامطلوب ، صفاتکراسبک

 ایبین گونه محدودی تالقی تعدادتا کنون  گزارش شده است. (1986) فهر و کارپنترو ،( 1985) و فهر ارتل ،( 1973) هارتویگ

 پروتئین و با عملکرد G. soja و زراعی سویابین  هیبرید از هاییالین (1973) هارتویگ صورت گرفته است. G. soja و G. max میان

 هستند متنوع بسیار ژنتیکی لحاظ از و سیتولوژیکی ،ریخت شناسی لحاظ از وحشی چندساله اشاره شده گونه 16. کرد گزارش باال

 ژنهای از غنی منبع آنها .دندار ای گسترده جغرافیایی توزیع و کنندرشد می متنوع بسیار و خاک هوایی و آبمختلف  شرایط  در و

 Seporia glycines) سویا ایقهوه لکه ،(Phakopsora pachyrhizi Sydow) سویا زنگبیماری  مقاومت به مانند ،زراعی مفید

Hemmi.)، پودری کپک (difusa Cke. & Pk. Microsphaera)، ریشه پوسیدگی (Phytophthora sojae H.J. Kaufmann & 

J.W. Gerdemann)،   سفیدپوسیدگی (Sclerotinia sclerotiorum (Lib. de Bary)، ناگهانی مرگ سندرم (Fusarium solani 

(Mart.) Sacc.)، سویا ستسی نماتد و یونجه موزائیک ویروس زرد، موزائیک ویروس توتون، ویحلق لکه (Heterodera glycines 

Ichinohe) بین اندکرده سعی متعددی محققان .هستند خاص هایکشعلف به نسبت تحمل و Glycine و سویای  وحشی ساله دچن

 و سینگ فقط تاکنون .است شده گزارش عقیم F1 ترکیب هیبریدی چنددستیابی به  فقط اما گیری انجام دهند،زراعی دورگ

 وحشی، ساله چند Glycine  وبین سویای زراعی  کراساز بک ینتاج بارور توانسته اند موفقیت با( 1993 ، 1990)همکاران 

(tomentella, 2n = 78  Glycine )شناسایی   برای توانمی راای حاصل تالقی بین گونه تغییریافته دیپلوئیدهای . الیناندکرده تولید

 .G از سویا یستس نماتدبه  مقاومتانتقال ژن ( 1998) همکاران و ریگز. گری کردغربال زا بیماری عوامل و آفاتمنابع مقاومت به 

tomentella هایپالسم ژرم از برداریهرهبمیزان  اتمطالعسری  اینادامه . کردند گزارشرا  یافته دیپلوئید تغییر سویا الین به 

 .دهدیم شیافزا یزراع یایسو یپالسمژرم هیپا گسترشجهت  در را خویشاوند
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