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 تحقیقات کارشناس

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز 

 سومقسمت  (.Orobanche spp)گل جالیز 
Broomrape (Orobanche spp.) part three 

 

 

 

 

 مقاومت یا تحمل گیاه میزبان به گل جالیز

 (Broomrape)ثرترین مسیر عملی امیدوارکننده و سازگار با محیط زیست برای کنترل گل جالیز ؤاصالح برای مقاومت گیاه میزبان م

های گل جالیز صورت گرفته است. مقاومت است. در طی دهه گذشته، مطالعات متعددی جهت ارزیابی مقاومت گیاهان میزبان به گونه

حال، وجود دارد، با این ،جالیزپیشرفت کمی درخصوص افزایش مقاومت در گیاهان میزبان گلجالیز نادر و اغلب جزئی است. به گل

توسعه یافته است. برخی تغییرات در  Orobanche cumana(، در مقابل گونه Helianthus annuusن )های مقاوم آفتابگرداواریته

( گزارش شده است Nicotiana tabacum( و توتون )Solanum lycopersicumفرنگی )جالیز، در دو گیاه گوجهحساسیت به گل

(Alonso, 1998; Cubero, 1991; Parker and Riches, 1993; Cubero, 1994). اصالح برای مقاومت گل( جالیز در کلزاB. napus )

بروز بطورکلی به چالش کشیده شده است.  ،طوالنیزمان محصوالت دیگر از جمله حبوبات و آفتابگردان برای مدت در مقایسه با 

گیاه تماس از قبل کند. مقاومت اولیه در مرحله ثانویه نمود پیدا میمقاومت یا صورت مقاومت اولیه و مقاومت یا تحمل در گیاه میزبان به

تغییرات در غلظت ترکیبات محرک  و های میزبانزنی بذر توسط ریشهشود که کاهش تولید محرک جوانهانگل به میزبان ایجاد می

مقاومت  شود.و تقویت دیواره سلولی را شامل می میزبان(-)لوله رابط انگل توبرکلی رشدگردد و باعث تغییرات میسبب را زنی جوانه

به  ها،تحرک توبرکل ،سبب اختالل در رشدمثانویه نیز پس از اتصال بین میزبان و انگل به اشکال مختلف از جمله تولید ترکیبات سمی 

شود میشده انگل -یزبانای که سبب انسداد رابط بین معوامل ناشناختهسایر خیر در ظهور انگل از خاک و أحداقل رساندن و ت

(Gauthier et al., 2012.) 

جهت  جهانی سطح درتحقیقات خوبی باشد. در مزارع  هرزعلف مدیریت برای خوبی گزینه تواندمی هاکشعلف به اصالح مقاومت

 مختلف صورت محصوالتدر  Orobanche آلودگی به نسبت مالحظه قابل دارای مقاومت کشعلف برابر متحمل در هایواریته ایجاد

 محدودی در اثربخشی است اما میزان جالیزگل به مقاوم RRN 593 (Durgamani) ،خردل واریته است شده گزارش گرفته است.

 به مقاوم که هاییآن ویژهبه و علفکش به تراریخته مقاوم زراعی محصوالت (. ایجادYadava et al., 2005دارد ) مزرعه شرایط

 ژن انتقال مورد در نیز البته نگرانی(. Joel et al.,1995) اندآورده وجود به را جدیدی فرصت هستند، علفکش مهارکننده آمینهاسیدهای
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 است شده پیشنهاد هانگرانی این بر غلبه برای مختلفی هایراه اگرچه وحشی وجود دارد، گیاهان به تراریخته محصول ازمذکور 

(Gressel, 2004)زمانی که منابع مقاومت  .است شده گزارش گل جالیز کنترل برای متحمل به گلیفوسیت تراریخته . استفاده از کلزا

، بوسیله SI-ORT1فرنگی به نام موتانتی از گوجه .گیردطبیعی در دسترس نیست موتانزایی برای ایجاد تنوع مورد استفاده قرار می

های آن، از جالیز و سایر گونه، بدست آمد که نسبت به گلM82( از واریته Fast-neutron mutagenesisموتانزایی با نوترون سریع )

 Ethylسولفونات )متانای از اتیل(. در ادامه، گروه مشابهDor et al., 2010ها، مقاومت نشان داد )طریق ناتوانی در ترشح استریگوالکتون

methane sulfonateفرنگی دقیق بیشتری در گوجهای های نقطه(، استفاده نمودند تا موتاسیونM82  ایجاد شود، در نتیجه هشت الین با

. درمقابل، مشکالتی درخصوص کیفیت میوه بودند جالیز بدست آمد که فاقد توانایی ترشح استریگوالکتونمقاومت باال نسبت به گل

 B گروه imizadolinone هایکشعلف به تحمل دارای کلزا، Clearfield(. ارقام Dor et al., 2013گیاهان حاصله وجود داشت )

 محصوالت در جالیزگل ظهور از جلوگیری که اندداده نشان جالیز دارند. آزمایشاتآلودگی به گل از پایین بسیار سطوح که هستند

Clearfield های کشعلف پایین میزان از استفاده با کلزاOn Duty  وClearSol استفاده قابل ( استPrider, 2013گل.) تواندمی جالیز 

 است بهتر. یابد تکامل اصالحگران توسط شده معرفی هایمقاومت ژن بر غلبه با و خود جدید میزبان محصوالت محدوده افزایش با

 مدیریت برای متعددی هایگزینه هنوز حالاین با شود. ایجاد انگل این به میزبان مقاومت استفاده شود تا ترکیبی اصالحی هایاستراتژی

 ای وجودمنطقه ژن و استقرار هایژنکردن  یهرم ژن، تناوب ارقام، یا مخلوط هامولتی الین از استفاده جمله از مقاومت، هایژن این

نژاد  گسترش شوند تکمیل شود تامی انگلی هایجمعیت کاهش باعث که مدیریتی هایاستراتژی سایر با باید هااین ژن استقرار. دارد

 گل جالیز و هایجمعیت میزبان در مقاومت هایژن افزایش دانش در هدف، این به رسیدن برای. (Mundt, 2014)شود  محدود جدید

 وجود دارد که در مقاومت هایمکانیسم ای ازدامنه اپیدمی آلودگی گل جالیز مورد نیاز است. هنوز توسعه و تنوع روی ثر برؤم عوامل

 هایمکانیزم ترکیب یکسان، سطح در ژن عمل هرمی کردن چندین جای به. شودنمی برداریبهرهدر برابر گل جالیز  مقاومت هایبرنامه

 را بیشتری دوام است در نتیجه ممکن شوند،نمی برطرف نژاد انگلی تغییرات با راحتی به کندکهفراهم می مختلف چندین موانع مقاومت

 عمل مکانیسمبه  بلکه ها نیست،ژن تعداد مسئله پایداری و داوم مقاومت تنهادر مبحث (.  Niks and Rubiales, 2002)بیاورد  ارمغان به

 مقاومت هایژن موقتی گسترش دقیق فضایی و طراحی جالیز وگل جمعیت دینامیک بهتر فهم های زیادی برایتالش .دارد ها بستگیژن

(. el et al.,2013) گردندروند این  بهبود تواندباعثمی بیوتکنولوژی رویکردهایو در این میان  است گسترش نژاد انگل الزم مورد در

 های مکانیسم درک در نیز( Westwood et al.,2012) انگلی گیاهی هایگونه و( Badouin et al., 2017) میزبان ژنوم کامل توالی

مقاومت فراهم  با همراه اختصاصی ژنوم مناطق در مولکولی تنوع برای مستقیم غربالگری. کرد خواهد انگل کمک و میزبان مقاومت

از گیاه میزبان در زمان  خاص ترشح سموم بیان مهندسی ژنتیک با از طریق میزبان مقاومت ایجاد با هدف هاییاستراتژی .خواهد شد

کلیدی در مسیر های ژن عمل خاموشی ژن خاص از توسط و یا (Aly et al., 2007)بذر گیاه انگل و نفوذ آن به ریشه میزبان  زنیجوانه

 جالیز، برای برخی از محصوالت مطرح شده است. زندگی گل چرخه متابولیسم
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