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ان ۹۰در حال حاضر حدود  ر  کشور    مرصف روغن گیایه درصد می 

  کشور واردات  محصوالت ترین ؛ روغن خام از عمده است  وابسته به واردات

 ریایل و از لحاظ ارزش هم کشور    قابل توجیه در اقالم واردات     سهم  است که 

 که از کل آمار     به نحوی . ه استاختصاص داد  به خود ۱۴۰۰در سال   وزتر هم از نظر  

   تولید داخیل روغن نبات  ، ۱۴۰۰سال   مرصف روغن گیایه کشور در و نیم  میلیون تنر   یک

 سال گذشته،   رساتر بازرگاتر دولن  ایران؛اطالع  طبق گزارشات مرکز هزار تن در سال است. ۲۰۰تنها 

 دالر وارد کشور شد. تولید روغن   میلیون 740میلیارد و   2ارزش   به هزار تن روغن خام 983یک میلیون و  

   های روغنر باشد. با توجه به ظرفیت بالقوه تولید برخر از دانهیم  های وزارت جهاد کشاورزیخورایک از اولویت 

 کشور به واردات  بخش زیادی از    قطع امکان  گلرنگ و کنجد    سویا و آفتابگردان،در کشور مانند کلزا، 
ی

 وابستگ

کت توسعه کشت   یگ از اهداف مهم مرکز تحقیقات .این محصول وجود دارد   کاربردی و تولید بذر  شر

 در جهت کاهش هر چه   آنها،بهبود عملکرد و  های روغنر دانه  متنوع های روغنر تولید ارقام دانه

 کشور به واردات این
ی

اتژیک یم محصول بیشی  وابستگ  در این راستا ساالنه فعالیتهای  . باشد اسی 

ه در  قالب طرحهای بهاره و   تحقیقات  در ر کت    مرکز تحقیقات کاربردی و تولیدپایی   بذر شر

ر مطالعات پیوستهاجرا یمهای روغنر توسعه کشت دانه  ای در جهت به  گردد . همچنی 

 خارخی جاری و پیش رو    اطالعات، شناساتی چالشهای موجود داخیل و   روز رساتر 

ر این مرکز انجام یم شود   که خالصه برخر از این تحقیقات    توسط محققی 

 به صورت فصلنامه جمع آوری شده و جهت استفاده عالقمندان این   

  یم گردد.  حوزه منتشر 

 

 مقدمه 
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A review on evaluating compatibility of canola cultivars and genotypes and  effective factors on growth 

 مروری بر ارزیابی سازگاری ارقام و ژنوتیپ های کلزا و عوامل موثر در رشد
  

 

کلزا ییک از مهم ترین گیاهان زرایع در جهان یم باشد و امروزه مقام سوم را پس از سویا و نخل روغنز در فرآورده های تولید روغن 

کیلوگرم در هکتار بوده که در سال    1592و  1567میالدی در جهان و ایران به ترتیب   2003. متوسط عملکرد کلزا در سال د نبابر دار 

ان به    2017 ز ده گیاه   با توجه به اهمیت    (. FAO. 2018) کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است    2125و    2043این مت  روغنز کلزا،  گستر

ایط اقلییم مورد نظر یافت.  ،ببا انتخاب و مقایسه عوامل مناس  یم توان عملکرد کیم و کیفز آن را افزایش داد و ارقام متناسب با شر

ز بخشر از روغن خورایک مورد نیاز کشور   ش رقم های سازگار و پرمحصول کلزا، راهکاری مناسب برای تامی  انتخاب، معرفز و گستر

ز    است. ییک از مطالعات مهم در اصالح نباتات و برریس های ها با محیط های ژنوتیپ به نژادی و به زرایع، شناخت اثر متقابل بی 

ان عملکرد هر ژنوتیپ در محیط های آزمایش شده از اثر محیط، ژنوتیپ و   ز متقایل ژنوتیپ  تاثت   گوناگون است. بدییه است که مت 

ایط محییط مخ بنابراین   ،تلف از خود نشان یم دهند و محیط تشکیل شده است. چون ارقام زرایع عکس العمل های متفاوبر در شر

ل این اثرات آزمایش های سازگاری عملکرد   ز ژنوتیپ و محیط وجود دارد و برای کنتر ز استنباط یم شود که معموال اثرات متقابیل بی  چنی 

ز مطالعات سازگاری و پایداری زیادی ت  وسط محققان صورت ژنوتیپ ها باید در چندین سال و مکان های مختلف انجام شود. در کلزا نت 

توان به دو گروه بهاره و زمستانه یمآنها را  ، به نوع ژنوتیپ های مورد استفاده و نوع اقلیم مطالعه شدهبسته    گرفته است که عمدتا  

تقسیم بندی کرد. گروه های بهاره مربوط به مطالعات سازگاری و پایداری در دو اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب و گروه های  

(  1398نه مربوط به مطالعات پایداری در دو اقلیم شد و معتدل شد در کشور است. بر اساس تحقیقات فرویعز و همکاران )زمستا 

ز مقدار تشعشع دریافت شده توسط هر   ز رابطه خیط و مستقییم بی  ز و تعداد دانه در هر    خورجی  ز ترسی    ع    خورجی  وجود دارد. همچنی 

ز رشد گیاه در   ز بیان کردند  بعد از گلدیه عامل اصیل کاهش عملکرد است.  نمو، توام با کاهش یافیر که اطالعات آب و هوابی  همچنی 

. عملکرد ارقام کلزا در یک منطقه خنک با دوره رشد دارند های زمابز مختلف نقش اسایس در کاربرد مدل های تولید محصول بازه در 

ایط گرم و دو  ، معموال بیشتر از عملکرد همان ارقام در شر ز عملکرد کشت به موقع  طوالبز ره رشد کوتاه بوده و حنر در یک منطقه نت 

وان مشخص گردید که عالوه    2رقم و    20با کشت های دیرهنگام اختالفابر را نشان یم دهد. به صوربر که در برریس   الین کلزا در شت 

ز متفاوت بود   های رشد از جمله شاخص سطح برگ و شعت رشد گیاه زرایع، زمان رسیدنشاخصبر تفاوت در     به حداکتر آن نت 

  ، ایط محییط همانند دما، تشعشع و  (1398)فرویعز ز کننده عملکرد )دوام گلدیه( تحت تاثت  شر ز مهم ترین مرحله تعیی  . همچنی 

ز کننده در عملکرد خواهد  ایط تنشر و بخصوص تشعشع دریافنر عامل تعیی  ی کرد که شر  قرار گرفت. پس یم توان نتیجه گت 
ی

بارندگ

ایط آب و هوابی حاکم بر همان منطقه اثرات قابل توجیه بر روی عملکرد و بازدیه ارقام  بو 
د. سازگاری در هر منطقه با توجه به شر

دارد. در ارزیابی سازگاری و پایداری الین های جهش یافته کلزای زمستانه در منطق شد و نیمه شدست  ایران توسط احمدی و همکاران 

ین   Z-800-3و    Z-800-6  ،Z-900-7  ،Okapiین های  ( مشخص شد که ال 1400) به ترتیب در کرج، زرقان، کرمانشاه و اصفهان بیشتر

ز الین های   های برتر از   پایداری مطلوب تری را نشان داده و به عنوان الین  Z-800-6  ،Z-900-7عملکرد دانه را تولید نمودند. همچنی 

در کلزا عملکرد به صورت یک موازنه میان رشد رویشر و ظرفیت تعداد گل، غالف و لحاظ تولید و پایداری عملکرد شناسابی شدند  

دانه است و زمان ایجاد این مراحل اهمیت خایص در تولید محصول و عمکلرد دانه دارد. طبق تحقیقابر که انجام شده نشان داده  

 صالح معتمدی 

 کارشناس به زرایع مرکز تحقیقات 
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 ,.Gardner et alی کم در یط دوره گل دیه با عقیم نمودن دانه گرده عامل اصیل در کاهش عملکرد یم باشد)شده است که دماها

ز در ارومیه    25( بر روی سازگاری  1386(. در برریس ولدیابز و تاج بخش )2005 فته کلزا در کشت پایت     گزارش شد رقم پیرسر
ی

که همبستیک

ز  ز طول مرحله تشکیل خورجی   ارقام با صفات مثبت و معنز دار بی 
ی

ز روز تا رسیدگ  مثبت و معنز دار بی 
ی

 و عملکرد دانه و همبستیک

وع مجدد رشد،  ز شدن، روز تا تکمیل مرحله رزت، روز تا شر  و ستی
ز )غالف(، روز تا جوانه زبز شاخص برداشت، تعداد دانه در خورجی 

ز وجود دارد. به بیان دیگر تاخت  در آغاز هر  وع گلدیه و تشکیل خورجی  یک از مراحل نموی و یا طوالبز شدن این مراحل، موجب   شر

 ارقام کلزا خواهد گردید. مصطفوی راد و همکاران )
ی

ایط آب و   ، (1391تاخت  در رسیدگ بیان کردند که کشت به موقع با توجه به شر

ی از برخورد مراحل رشدی گیاه با آب و هوای نامناسب در پایان فصل و جل ی از بروز تنش ها در برریس هوابی هر منطقه و جلوگت  وگت 

ان عملکرد   30تاری    خ کشت   برای رقم مودنا   سازگاری ارقام مختلف تاثت  زیادی خواهد داشت به نحوی که ز ین مت  شهریور ماه با بیشتر

ایط آب و هوابی اراک  ،  (4518)
شهریور    30در این تحقیق با تاکید بر تاری    خ کشت مناسب )ایده آل( در تاری    خ    . توصیه یم شود   در شر

 زیادی بر روی رشد و عملکرد نهابی  یم نشان داده شد که تاخت  در تاری    خ کشت و کشت آن در مهرماه )اوایل و اواخر( 
تواند تاثت  منفز

ایط ذکر شده با ارق (  ارقام بگذارد. تفاوت در عملکرد رقم مودنا در شر تواند نایسر از تفاوت ژنتییک ارقام  یمام دیگر )لیکورد، اوپرا، اوکابی

استفاده شده از منابع رشد مانند عناض غذابی و رطوبت خاک و تشعشع خورشیدی باشد. جهت حصول عملکرد مناسب و سازگاری 

رقم کلزا   8یس صفات زودریس و عملکرد مهرماه در اراک ذکر شده است.  جهت برر  9شهریور تا  20ترین تاری    خ کاشت  مناسب گیاه، 

ایط آبی و هوابی و پتانسیل عملکرد، رحییم و  
در موسسه تحقیقات برنج استان کرمان، با هدف انتخاب ارقام زودرس، سازگار با شر

و    3.01،  3.44با متوسط عملکردهای  به ترتیب    RGS003و    420، هایوال  308( بیان کردند که ارقام هایوال  1392اوزوبز دوجی )

( برتر بودند. از نظر Option 504  ،Syn-3،  330، هایوال  401، هایوال  60تن در هکتار نسبت به رقم های دیگر )هایوال    2.84

ز رقم هایوال   و عملکرد دانه    درصدی داشت13/ 78برتری    Option 504نسبت به رقم دیررس    330زودریس در ارقام مورد مطالعه نت 

 منفز و معنز دار نشان داد. بر اساس  با طول دوره گلدیه تا رسید 
ی

 مثبت و معنز دار و با صفات طول غالف همبستیک
ی

، همبستیک
ی

گ

ین اثر مستقیم مثبت بر روی عملکرد دانه داشت. کارابی یک برنامه    بیشتر
ی

نتایج به دست آمده صفت طول دوره گلدیه تا رسیدگ

ز عم   به جهت و اهمیت ارتباط بی 
ی

لکرد و اجزای عملکرد دارد و عملکرد و فرآیند تشکیل آن به عوامل اصالج به طور اسایس بستیک

 دارد. 
ی

ز اثر متقابل آنها بستیک  ژنتییک، محییط، زرایع و نت 

( عملکرد ارقام مختلف کلزا در یک محیط خنک و فصل رشد طوالبز به مراتب بیشتر 1978بر اساس یافته های ریچارد و تورلینگ )

ایط گرم و فصل رشد کوتاه بوده و حنر در یک منطقه مشابه عملکرد کشت به هنگام و دیرهنگام تا دو از عملکرد همان ارقام در شر 

، کلروز، نکروز و کاهش محصول در کلزا  
ی

برابر اختالف را نشان یم دهد. برجز از پدیده ها مانند ضعف گیاهچه، توقف رشد، پژمردگ

ز زمان کاشت    دارد. یم تواند نایسر از تنش شما باشد. همچنی 
ی

ز شدن گیاه عمدتا به دمای خاک و وضعیت آب خاک بستیک تا ستی

ز گیاهچه در معرض تنش مستقیم شما هستند و به دنبال آن سایر مراحل  ، رشد اولیه و فتوسنتر فرآیندهابی از گیاه مانند جوانه زبز

 تاثت  یم پذیرد. به منظور دستیابی به ژنوتیپ های پرمحصول و س
ز ایط متفاوت اقلییم، تعداد  رشد و نمو گیاه نت  ژنوتیپ    22ازگار با شر

منطقه مورد ارزیابی قرار دادند. تجزیه واریانس ساده عملکرد دانه حایک از تفاوت   4ژنوتیپ شاهد )ساری گل( را در  همراه  بهاره کلزا به  

ز ژنوتیپ ها از لحاظ توان تولید محصول بود )  الین امید بخش کلزای  17ا در برریس (. و یAmiri Oghan et al, 2004های ژنتییک بی 
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ایط مختلف محییط و داده های بدست  RGS003بهاره همراه با رقم شاهد ) ین آمده  ( در مناطق گرم بیان کردند که با توجه به شر بیشتر

بود  برازجان  در  آن  ین  زابل و کمتر ز عملکرد در  میانگی  ان  ز ژنوتیپ  ،  مت  و    G12به صوربر که  بهبهان  برای    G14 پایدارترین ژنوتیپ 

ات محییط، عملکرد آنها از محییط به محیط دیگر  ژنوتیپ    پایدارترین برازجان و زابل بود. بخاطر واکنش مختلف ارقام نسبت به تغیت 

 پتانسیل تولید محصول را دارد، اما با ارزیابی س
ازگاری و پایداری نوسان دارد. بطور معمول هر ژنوتیپ در یک محیط خاص حداکتر

گرچه ها از عملکرد قابل قبویل برخوردار باشد.  محیط توان ژنوتینی را شناسابی کرد که در تمام  یمهای مختلف  محیط عملکرد ارقام در  

نبوده    دهه گذشته در بیشتر کشورها افزایش یافته، ویل این افزایش عملکرد با پایداری بیشتر عملکرد همراه   4عملکرد دانه کلزا در طول  

ز عملکرد واقیع کشاورزان و عملکرد قابل حصول )خالء عملکرد(   بی  ایران اختالف  تولید در کشور  از مشکالت اسایس  است. ییک 

توان با مدیریت مناسب  یمتواند عملکرد نهابی در محصول کلزا را تحت تاثت  قرار دهد که یم باشد، در این میان عوامل مهم دیگری یم

ان تا ز ات منفز بر گیاه را کاهش داده و بتوان عملکرد و بهینه مت  با توجه به    ی که در زمان معرفز ارقام اعالم یم کنند را به دست آورد. ثت 

مزرعه آزمایشر در استان گلستان )دهستان زاوکوه به عنوان ییک از مهم ترین مناطق  50اهیمت موضوع مطرح شده تحقیفر بر روی 

صورت گرفته است که بر اساس  نتایج بدست آمد در منطقه   (1CPAه از روش تحلیل مقایسه کارکرد )تولید کلزا در استان( با استفاد 

درصد   44ذکر شده برای رسیدن به حداکتر عملکرد ممکن، عوامل محدود کننده مهیم وجود دارد که این عوامل روی هم موجب  

ز  خالء عملکرد بوده اند. بنابراین با بهبود مدیریت و رفع موانع محدود کننده عملکرد یم توان انتظار داش ان عملکرد زارعی  ز ت که مت 

هزار کیلوگرم در هکتار رشد نماید. از آنجابی که زراعت در منطقه زاوکوه عموما به صورت دیم کاری اداره یم شود و  2000تا   1500

ایط دیمکاری امکان مواجه شدن با تنش ها خشیک و تنش های دمابی محتمل بوده، از این رو  ز و زمان اروش در شر نجام  های تهیه زمی 

ز بودن درصد مواد   وژن و پتاسیم به علت پایی  ز دو عنرص نیتر ز فرصت بسیار مهم هستند. از میان عناض غذابی نت  آنها و کشت در اولی 

آیل خاک در بهبود رشد اولیه کلزا در این منطقه بسیار مهم است. علف های هرز و آفات اول فصل از دیگر عوامل کاهنده عملکرد 

ایجاد   با  تراکم بوته در نتیجه کاهش عملکرد نقش مهیم داشتند. بوده که  رقابت در جذب منابع تحت اختیار گیاه زرایع و کاهش 

ی از ایجاد خالء   استفاده از سموم علفکش جدید با کارابی باالتر و از گروه های مختلف و انجام ضدعفوبز بذر برای کاهش و جلوگت 

ز کشاورزان خرده مالک و بزرگ مالک و از  عملکرد الزم است. در این تحقیق اندازه و مس  ز مهم بوده و این موضوع بی  احت مزرعه نت 

تکنیک های جدید زرایع، باال بردن سطح آگایه کشاورزان خرده مالک آنها  نظر سطح امکانات و مدیریت تفاوت زیادی دارد که الزمه  

ات جدیدتر است. بص ز ز پرداخت تسهیالت جهت امکان خریداری تجهت  ایط در میان عوامل مختلف مساحت  و همچنی  ورت کیل شر

درصد، ضدعفوبز   10/ 8درصد، تراکم علف های هرز در واحد سطح با    14درصد، عدم مرصف بینه کود پتاسیم با    21/ 4مزرعه با  

ه کش ها با   د.  ندرصد مهم ترین عوامل کاهش عملکرد تلفر یم گرد    8/ 1بذر با حرسر

 

 

 
1Comparative Performance Analysis 
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بر سالمت و طول عمر انسان    یت  ت آن اثرات چشمگ یفیت و كید كه كمیآه برسر به حساب یمیدر تغذ   اسایس   بی ك ماده غذا یروغن  

د چرب یب اس یاست كه روغن استخراج شده از آن بسته به ترك  روغنز   یهان دانهیاز مهمتر   یک ی(. كلزا  1380دارد )پاسبان و همکاران،  

 ی(. از و 1379د )زواره و امام،  ت  گمورد استفاده قرار یم  و صنعنر   مصارف انسابز   ی آن برا
ی

ز با ارزش زراعت پا  یها ژگ كلزا كه در  ه  یت 

اهم  ما  دارد، همزمابز یت شا یكشور  توجه     دوره زرایع  ان 
ی

بارندگ با فصول  فراوابز آن  ارزابز   ،  به یا  .آب است   و  با توجه  ن مطلب 

نسبت به   و حنر   روغنز   یهار دانهیزراعت این محصول نسبت به سا   یبرا  بی ت باالی ت منابع آب بهاره و تابستانه كشور، مز یمحدود 

ای(. عملكرد كلزا به ظرف1385شود)آلیاری و شکاری، بهاره و تابستانه محسوب یم  محصوالت زرایعر یسا ط آب یت عملكرد رقم، شر

 ی ر ی، نوع خاك و مدبی و هوا
ی

ز تع   و زرایع  یکیداشته و عوامل ژنت   ت زراعت بستیک جه عملكرد دانه یاه و در نتی كننده رشد و نمو گ یی 

Taylor  (1992  )و    Smith(.  Kuchtova & et al., 1996دارند )  نسبت به عوامل زرایع  تفاوبر هستند. ارقام مختلف عكس العمل م

 کریستمس باشد.  از تعداد غالف د ر واحد سطح، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه یم گزارش کردند كه عملكرد دانه در كلزا تابیع 

ا كرد كه عنوان   (  1996) عكس   تحقیقات ایشان نشان داد که .  دهند یم نشان  زیادی  واكنش  هوابی  ط آب و  یارقام كلزا نسبت به شر

ی  از ارقام تحمل    ی ار متفاوت بوده و تعدادیالعمل ارقام نسبت به مكان بس ابیشتر و همكاران    Sunدارند.  وهوابی  ط آب  ی نسبت به شر

ا  یهاجه گرفتند كه ارقام مختلف مانند گونهی( نت1991)  ین انتخاب رقم برا یسازگار هستند، بنابرا   نز یمع   یمیط اقلیمختلف به شر

 یت بذر، و یفیرقم، ك  ی د به گونه، نوع و سازگار یباشد. در انتخاب رقم با ت یم ید حائز اهم یت تولیموفق
ی

ا  یهاژگ ط آب و  یخاك، شر

 زش،  ی، مقاومت به ر ، عملكرد دانه، زودریس بی هوا
ی

( رشد  1991)  Thurlingتوجه كرد.    ات زرایع یر خصوصیها و سا یمار ی ، بخوابیدگ

گ، مقاومت به ر   یهام، گلیكوتاه و ضخ  یهازود هنگام پس از روزت، ساقه  ع، گلدیهی    ه ش یاول زش در زمان برداشت،  یبدون گلتی

ز از تعداد    یبرخوردار  ز بودن   یل و عمودیعدد در متر مرب  ع، طو   8000تا   5000 خورجی  ز ش تعداد  یو افزا   خورجی   در ساقه   خورجی 

تعداد ساقه  اصیل  از خصوص  فریع  یهاو كاهش  تولیرا  از صفت  یات مطلوب كلزا جهت  استفاده  امكان  نمود.  ذكر  باال  د عملكرد 

ز  ن یا  ی كه دارا  بی هانیش عملكرد دانه است. ال یدر افزا از صفات مهم  یکیافت شده است،  ی  B. napusده كه در گونه  یكش  خورجی 

ز تخمك در هر    یشتر ی صفت هستند، عموما" تعداد ب ایكنند. اد یمیتول    خورجی  ل عملكرد باال بوده و  یكه پتانس  یطین صفت در شر

ا سه عملكرد، ی( در پژوهش خود به منظور مقا1385د. بر این اساس عسگری و همکاران ) یآت به شمار یمی ك مز یط مناسب باشد،  یشر

، در چهار  كامل تصادفز   یهابهاره را در قالب طرح بلوك  ی پ كلزای ژنوت  23د كلزا،  یجد   یهاپی ژنوت  شر ی ات رو یاجزاء عملكرد و خصوص

ش نشان داد كه اثر سال، رقم و اثر متقابل یآزما  ی هاه مركب دو ساله دادهیج تجز ی نتا  .تكرار یط دو سال مورد برریس قرار دادند

وع گلدیه باشد. ارقام  دار یمك درصد معنز یاه در سطح یگ  ش و ارتفاعی، طول دوره رو ، طول دوره گلدیهسال×رقم بر تعداد روز تا شر

Hyola 308  ،Hyola401    وSyn3   و رقم   نیكمترBalero   وع گلدیهیشتر یب ز شدن تا شر ش را  یو طول دوره رو   ن تعداد روز از ستی

ز تعداد    ی بود. اثر رقم بر رو   Syn3و   Balero ب مربوط به ارقامیبه ترت   ن طول دوره گلدیهین و كمتر یشتر یكه ب یداشتند، در حال    خورجی 

ز ن تعداد  یكمتر    Fusiaن و رقم  یشتر ی ب  Hyola 401د  یتی یدار بود. هدرصد معنز  كی اه و تعداد دانه در غالف در سطح  یدر گ     خورجی 

ز د كردند و همچنیاه را تولیدر گ  ف را داشتند. ن تعداد دانه در غالیكمتر   Shiraleeن و رقم  یشتر یب  Hyola 401 & 308دهای  یتی ی هی 

 و اجزاء عملكرد در كلزا مروری بر  بهبود عملكرد
 رضا وجدان

نژادی مرکز تحقیقات کارشناس به  

 
A review on yield and yield components in rapeseed 
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ز انگ ی دار بود. مدرصد معنز  ك یوزن هزار دانه و عملكرد دانه در سطح    ی اثر رقم بر رو   عملكرد دانه و وزن هزار دانه در سال دوم  ی 

ز انگ یبا م   Hyola 401د  یتی ی شتر از سال اول بود. هیش بیآزما های سال د كرد. در  ین عملكرد دانه را تولیشتر ی لوگرم در هكتار بیك  3۴66  ی 

ز مظهری ایط مختلف محییط، ی الین( به منظور برریس پایداری عملكرد دانه1397روش و همکاران ) اخت  نت  های امیدبخش کلزا در شر

ده ژنوتیپ بهاره کلزا را در قالب طرح بلوك ز ل  های کامل تصادفز با سه تكرار و در چهار مكان )کرج، ساری، گرگان و زابل( یط دو ساست 

ز ارقام از لحاظ عملكرد دانه اختالف معنز 96-139۴زرایع )  داری در  ( مورد ارزیابی قرار دادند. تجزیه واریانس ساده نشان داد که بی 

ز تیمارهاست. در تجزیه واریانس مرکب ، اثرات سال، مكان، سال ×    %1سطح احتمال    بی 
وجود دارد که بیانگر وجود تنوع ژنتییک کافز

ز در سطح احتمال  مكان و ژنوتیپ   ز عملكرد دانه نشان داد که ژنوتیپدرصد معنز  1× مکان نت  ، Simbaهای  دار بود. مقایسه میانگی 

L104    وRGS003  ین عملكرد کیلوگرم در هكتار تولید کردند. برای تجزیه پایداری از   3032و    3058،  3105ترتیب  دانه را به  بیشتر

ه و رگرسیوبز )جمعا  های تهای مختلف پایداری شامل روشروش ها، روش( استفاده شد. براساس تلفیق نتایج این روش   12ک متغت 

ات خصوصیات شناخته شدند. در تحقیفر دیگر به منظور مطالعهپرمحصول  پایدار و    RGS003و     Simba، L104سه ژنوتیپ   ی تغیت 

یولوژیک ارقام و الین ز ات بر بهبود پتانسیفت  های (، آزمایشر یط سال1397ل عملکرد، فرویعز و همکاران )های کلزا و اثرات این تغیت 

وان، خراسان شمایل انجام دادند. در این آزمایش    139۴-95و    1393-9۴زرایع   رقم و الین کلزا در    20در مجتمع آموزش عایل شت 

ی کالستر ام براساس تجزیههای رشد، ارقهای کامل تصادفز با چهار تکرار آزمایش شدند. به منظور برریس شاخصقالب طرح بلوک

ز )ساری گل( تقسیم شدند و از هر گروه یک نماینده انتخاب شد. ارقام  3(، متوسط )کرجBilbaoبه سه گروه با عملکرد باال ) ( و پائی 

ایل، ظفر و زرفام زودتر از سایر ار  یولوژیک متنوع بودند بطوری که ارقایم نظت  ساری گل، طالیه، شت  ز قام به  از لحاظ خصوصیات فت 

 مثیت و معنز 
ی

یولوژیک رسیدند. همبستیک ز  فت 
ی

با عملکرد )مرحله ی رسیدگ بوته **r=0.66دار دوام گلدیه  ز در  تعداد خورجی  ( و 

(r=0.88**  ز عملکرد دارد. از نظر شاخص سطح برگ، رقم و    3نسبت به دو رقم کرج  Bilbao(  نشان از اهمیت این دوره در تعیی 

ز  ز حداکتر ساری گل برتری داشت. همچنی   قوی بی 
ی

 رقم ساری گل زودتر از دو رقم دیگر به حداکتر شاخص سطح برگ رسید. همبستیک

داری از  در سال اول بطور معنز   RGRو    CGR( شاخص رشد از جمله  **r=0.8تجمع ماده ی خشک و عملکرد دانه وجود داشت ) 

یب خامویسر )   0.63ل دوم از  ا)ظفر و ساری گل( و در س   0.77ایل( تا  )شت    0.65( در سال اول از  Kسال دوم بیشتر بود. مقدار ضز

گرم در مگاژول در متر مرب  ع    3.63و   3.8)ظفر( متغت  بود. متوسط کارابی مرصف نور به ترتیب در دو سال آزمایش   0.38( تا  3)کرج

ز عملکرد ارقام در سال اول  گرم در    453.8برآورد گردید. بطور کیل عملکرد دانه در سال اول بیش تر از سال دوم آزمایش بود. میانگی 

ین عملکرد در سال نخست متعلق به ارقام   ز    Traviataو    Bilbao  ،Kodiak  ،SW102  ،GKH305متر مرب  ع بود. بیشتر با میانگی 

ایل و   495.55عملکرد  ز عملکرد   Modenaگرم در متر مرب  ع و کم ترین عملکرد متعلق به ارقام زرفام، ساری گل، طالیه، شت  با میانگی 

ارقام    370.48 به  متعلق  ین عملکرد در سال دوم  بیشتر بود.  مرب  ع  در متر  ،  Bilbao  ،GKH305  ،Slm 046  ،L72  ،SW102گرم 

Kodiak    وTraviata  ز عم ان عملکرد متعلق به رقم طالیه،    450.31لکرد  با میانگی  ز ین مت  ، 3، کرج  Operaگرم در متر مرب  ع و کمتر

Okapiء ،Modena  ،GKH2005    ز عملکرد    1و کرج گرم در متر مرب  ع بود. بطور کیل ارقایم که شاخص سطح برگ   349.66با میانگی 

ی   ، همزمان  بیشتر ز زمان رسیدن به شاخص سطح برگ حداکتر ان تشعشع  با دریافت داشتند و نت  ز ز  از تشعشع  بیش  مت  تر بود و همچنی 

 با کارابی باالتر بهره مند شدند، عملکرد باالتری داشتند. 
 دریافنر
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وزیس در سال   ز بار توسط شال کشف شد   1914پدیده ی هتر فت های    (. shall et al, 1914)  برای اولی  بعد از آن پیرسر

ید اشاره دارد و محور  قابل مالحظه ای در افزایش کیفیت و کمیت گیاهان زرایع به وجود آمد. پدیده وزیس به بنیه ی هیتی ی هتر

یجات را سبب شده است. ش  ز ین توسعه و تولید محصوالت زرایع منجمله ستی ید از  بیشتر مایه گذاری در تکنولوژی تولید بذور هیتی

بشمار یمراه توسعه  در حال  برای کشورهای  درآمد بخصوص  پر  استفادههای  پدیدهرود.  موثراز  توسعهی  موجب  وزیس  ی ی هتر

ز پی هزینه   (. 1390)کالو،  صنعت بذر در سطح وسییع ازجهان شده است   ید بسیار باالست و همچنی  فتی تولید بذور هیتی های  رسر

تولید  عمیل تنها در تعداد اندگ از گیاهان میرس شده است و در حال   کتاختصاص  آن به چند کشور توسعه یافته  حاضز های دارد که شر

 ی معرفز پدیده مقاله  هدف از این    (. 1386)آمارجیت برسا،  ها نیستند ی دانش فنز خود به دیگر کشورتولید کننده حاضز به ارائه

یجات و ارائه ز وزیس و برریس آن در ستی ید در گیاه فلفل )پژوهش هتر ز های صورت گرفته برای تولید ارقام هیتی  باشد. ای( یمو دلمهستی

ید  هیتی

 بن   
ً
ید ها( معموال «  ی دیتی یه هیت را »بنین خاص   یگذارند. ا  ش یمینش   ان به نمایرا نس   بت به والد  یش   تر یه و تناس   ب بیدورگه ها )هیتی

وزس        ا  ی ید ها با برخورداری از این پدیده    نامند.   دورگه( یم  یس )برتر یهتر ت یفی، عملكرد، مقاومت و كیدر س        ازگار   یبه برتر قادر  هیتی

 نس  بت به تنشیش  وند. ا  ن یمینس  بت به والد
ً
ید مزیت   دارند.   یش  تر یتحمل ب  س  نر ی ز ت  و غ  س  نر یز   یهان افراد معموال نس ب   تولید هیتی

وزیس فقط در نس ل اول   روش های اص الح  س ایر  به کالس یک از جمله اص الح از طریق موتالس یون  و ش جره ای و ... این اس ت که هتر

وزیس مش   اهده نیم ش   ود و و در نس   ل های بعد به علت تفرق ص   فات پدیده  (1)ش   کل  اتفاق یم افتد  (f1دو والد )تالفر بعد از   ی هتر

 امکان پذیر نیم  کنی رایت و تکثت  این بذرها   لذا 
ی

حق و از این رو از لحاظ تجاری بس          یار دارای اهمیت اس          ت چرا که باش          د  به س          ادگ

 های مادری آن گیاه را داشته باشند. تکثت  فقط در دست کسابز است که الین

 

 ی آن نسبت به والدین و نسل های بعد از خودش و بنیه f1: نسل 1شکل 

وز   یک ی ژنت  ی مبنا    س ی هتر

فرضیه غالبیت: الف(    

 

 

 عیل محمد عزیزی

نژادی مرکز تحقیقات کارشناس به  

Heterosis and its expression in vegetables 

ی ز وزیس و تظاهر آن در ستی  هاهتر
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وز ین فرض       یبراس       اس ا    نكه ید اس       ت. همواره در زمان لقاح، ش       انس ایتی یغالب در فرد ه  یجه انباش       ت و تراهم آلل هایس نتیه، هتر

وز یتی یك هیدر  ژبز  یاز مكانها یشتر یتعداد ب  گوس و غالب شوند، وجود دارد. ید، هتر

 ب( فرضیه فوق غالبیت: 

وز ه،  ین نظر یبراس  اس ا      ا یهاآللت  یجه فوق غالبیس نتیهتر وز یغالب در شر كه به   بی هااز آلل  بی هااس  ت. مجموعه  نر یگوس  یط هتر

وز  ش یمیرا افزافراتر از والدین ج كاركرد ی    تدر  وز یدهند مسئول هتر ز ب یل ساز یاز تكم س نایسر یس هستند. هتر  واگرا است.  ی آلل های 

 : )ج( فرضیه اپیستازی )اثر متقابل ژنها(

ز ، اثرمتقابل بیس        تاز یاپ (، ش        ر ی× افزاش        ر یممكن اس        ت از نوع )افزا آلیل ت  مختلف اس        ت. اثرمتقابل غ  ا چند مكان ژبز یدو   ی آلل های 

 (. 1389)فاریس،  ( باشد شر یت× افزایا )غالبیت( یت × غالبی)غالب

وزیس   انواع هتر

وبلوتیوزیس ید حاصل جزء این دسته قرار خواهد گرفت. : هتر ید از والد برتر بیشتر باشد در این صورت هیتی  هرگاه عملکرد نتاج هیتی

وزیس نسنی   شود. که عملکرد نتاج نسبت به متوسط والدین بیشتر باشد حاصل یم  :  هتر

   : وزیس منفز معموال اص        الحگران در اص        الح ص        فابر همچون زمابز اتفاق یم افتد که عملکرد نتاج از عمکرد والدین کمتر باش        د.    هتر

وزیس منفز هستند.   زودریس و ارتفاع به دنبال هتر

وزیس استاندارد:   برتری نسبت به والد شاهد هتر

ی د ب ا توج ه ب ه س                ازگ اری من اطق مختلف هس                تن د و  ین ب ذر هیتی ک ت ه ای تولی د کنن ده ی ب ذر همواره در رق اب ت بر ش انتخ اب بهتر شر

وزیس استاندارد عملکرد نتاج از عملکرد والد شاهد بیشتر یم باشد مبنای کار   وزیس استاندارد است. در هتر  (. 1389)فاریس،  آنها هتر

ید د مراحل تولی  ارقام هیتی

ی و تولید الین -1 ز  های خویش آمیختهخویش آمت 

ش افراد دارای خویش                اوند ز ی عب ارت اس                ت از آمت  ز های هموزیگوس منجر یم تع داد زیادی از الینایج اد  نزدیک که به   یخویش آمت 

ی منجر به افزایش خلوص آنها یمشود. ژنوتیپ ز ا کشنده و مرصز هستند و خویش آمت  شود که به این ترتیب از قدرت های مغلوب اکتر

 و گش    ن مانند گو د در گیاهان خو   . (2)ش    کل  ش    وندرش    د گیاهان کاس    ته ش    ده و گیاهان نس    ل به نس    ل دچار پرس    وی ژنتییک یم
ی

جه فرنیک

ه ای خویش آمیخت ه مورد توان ب ه عنوان الینداری یم ش                ون د یمه ای خ الک                 ک ه در کلکس                یون نگ هب ادنج ان و فلف ل و لوبی ا از الین

ز مانند کلم یاس تفاده قرار داد. در گیاهان دگرگش یر ز های خویش آمیخته به طور ای و گیاهان پیازدار و کدوییان الینهای ریش هها و س تی

ی ی ا خودب اروری ه ای خویشتع داد نس                 ل ش                ون د. و از طریق خودب اروری تولی د یم  یعمص                نو  ز ی پس روی ب ه درج همص                نویع  آمت 

 دارد. درجهخویش
ی

ی در گیاهان بس                تیک ز ی در کلم بروکس                ل، کلم س                اقه، کلم بروکیل و درجهآمت  ز ی ی باالبی از پس روی خویش آمت 
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ز  یجات، کدوییان دچار تر در تربچه و هوی    ج و پیاز و چغنمتوس     ط تا پایی  ز در مش     اهده ش     ده اس     ت. نتایج حایک از آن اس     ت که در س     تی

ی نیمپس روی خویش ز های خالص با درص   د خلوص باال بس   یار مش   کل و از بخش های الینفک تولید بذر به الینداری  هش   وند. نگآمت 

 (. 1390)کالو، آیدشمار یم

 

ی برای تولید الین خالص  - 2شکل  ز خویش آمت   

 های برترآزمون ترکیب پذیری و تالفر والد -2 

وری اس                 ت. مق ادیر  پ ذیری عمویم و ترکی به ا بر مبن ای ترکی به ای خویش آمیخت ه ی ا واریت هگزینش الین پ ذیری خص                ویص آنه ا ضز

 نماید. را فراهم یمتری از قابلیت ترکیب پذیری خصویص معیار دقیق ترکیب

یسر برای آزمون ترکیب پذیری  طرح ز آلل  یاکراس  و دکراس و پیل ، تری وی کراس، تاپکراسکراس، دابلاند ازس ینگلعبارتهای آمت 

ید گزینش والدین بر مبنای ترکیب پذیری خص    ویص قابل اعتماد تر اس    ت. با این وجود والدین را یم ش    ود از کراس.در تولید ارقام هیتی

یطریق فاص  له ز ها از تالفر والدینز که در فاص  له ی ژنتییک دورتری از هم قرار دارند، ی ژنتییک انتخاب کرد و معموال در تعدادی از س  تی

ید  (. 1390)کالو، آیدهای مطلوبی به دست یمهیتی

 های منتخبتالفر الین -3

ید یمبعد از انتخاب برترین دو رگ  و تولید بذر هیتی
هابی هست نمایند. البته برای تولید در سطح تجاری نیاز به روشها اقدام به تالفر

ید را از نظر اقتصادی قابل توجیه کنیم.   تا بتوانیم تولید بذور هیتی

ید:   ها در تولید ارقام هیتی
 انواع تالفر

ید سینگل کراس:  ش دو الین به دست یم آیند.     هیتی ز  و آمت 
 از تالفر

ید تری وی کراس:  ید سینگل کراس این نوع از تالفر سه الین به وجود یم آید. ابتدا دو الین با هم ت   هیتی الفر داده یم شود و سپس هیتی

 حاصل با الین سوم تالفر یم یابد. 



 (INSEC)توسعه دهندگان بذر شمال ایران فصلنامه  

 

13 
 

ید دابل کراس:  ید س  هیتی یدی است که درآن ابتدا دو هیتی ید ها با هم تالفر یم یابند.  ید نگل کراس تولیهیتی  4یم شود و سپس هیتی

 (. 1390)کالو، الین مشارکت دارند

 های خویش آمیخته ها و الیناصالح واریته

ی د  دارد. در برجز از موارد برای تولی د ارق ام ه ای خویش آمیخت هه ا ب ه الینه ا و عملکرد کیم و کیفز واریت هک ارابی هیتی
ی

ی مربوط بس                تیک

ید مقاوم های والدینز  و خالص ش         ده اص         الح ش         وند که از طریق تالفر برگش         نر و تالفر متقارب این ها ابتدا باید الینبه بیماری  هیتی

 . (1390)کالو، امکان وجود دارد

ید در سطح تجاری  تولید بذور هیتی

 استفاده از سیستم نر عقییم ژنتییک:  -11

ی توانابی تولید  دانهها دیگر  بوتهبرطرف یم کند و را  ژنتییک  به ص            ورت نیاز به اخته کردن تک تک بوته ها  اس            تفاده از این تکنیک  

ید با این روش باید از  را نخواهند داش      ت.  گرده   ی به عوامل الینبرای تولید بذر هیتی های نر عقییم اس      تفاده کرد که حس      اس      یت کمتر

ات نوری ص        فت نر عقییم بروز    بروز   ه در دمای باال یا محییط دارند. زیرا بارها مش        اهده ش        ده ک برای نگه داری الین  دهند. نیمتغیت 

وزیگوت   کالو،  )نر بارور هس      تندبقیه   نتاج حاص      ل نرعقیم و  یک دوم   و  اس      ت کش      ت ش      ده  نرعقیم، آن را با یک الین نرعقیم که هتر

1390 .) 

 : نرعقییم ژنتییک_سیتوپالسیم   - 2

در گیاهابز  اس        ت که در س        یتوپالس        م)میتوکندری( قرار دارد. برای تولید الین نر عقیم  msعامل نرعقییم س        یتوپالس        یم ژن مغلوب  

 عقیم باشند.  باید  های سیتوپالسیم هر دو ژن های هسته ای و ژنسیتوپالسیم است -قییم در آنها زنتییکععامل نر 

ید سه الین این  برای استفاده از   : باشد مورد نیاز یمسیستم در تولید بذر هیتی

 ( باشند. ms msنرعقیم که هم سیتوپالسم و هم هسته حامل ژن مغلوب نر عقییم ) Aالین -1 •

 (. MS MSنر باروری )نگه دارنده( که از نظر سیتوپالسیم نرعقیم و از نظر ژنتییک نر بارور باشند ) Bالین  -2 •

 . (1386)برسا، ده والد گرده دهن Cالین -3 •

 استفاده ازسیستم خودناسازگاری   - 3

ز حال  های خودناس ازگار هموزیگوت  برای این منظور از الین ها آنها را در الینش ود. برای تولید این  یمس ازگار به تالفر اس تفاده  و در عی 

 کنند. یمسه نسل وادار به خودگشنز  ایل یط دو 

  : مش  خص  ، در ص  ورت عدم تولید بذر یا تولید بذر کم،کارند  آمیخته را دوباره با هم یمهای خویشمقداری از الین  آزمون هموزیگوبر

د به خلوص مطلوبی رس                ی ده  ش                ود که این الینیم ید در این روش باید مد نظر قرار گت  اند. نک ات قابل توجیه که در تولی د بذور هیتی
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ورت   عبارت اند از:  اس         تفاه از زنبور عس         ل و مگس گوش         ت برای   گرده افش         ابز مداوم، همزمابز دوره گلدیه والدین، ارتفاع گیاه،ضز

 .  گرده افشابز

بذرهای برادر_خواهری که عمدتا هم خییل  و ها وجود دارد بوتهودباروری  امکان گرده افش      ابز و خ که  اس      ت از معایب این روش این 

غالب خودناس   ازگاری بیش   تر یم ش   ود.  این روش در گیاهابز   Sش   ود. عموما در دماهای باال و عدم وجود آلل یم  تولید   ض   عیف هس   تند 

 (. 1390)کالو، شودمثل کلم پیچ و کلم بروکسل و کلم ساقه و تربچه استفاده یم

 استفاده از الین های ژینومنوئیک و گل ماده -4

 اص ول کار به این ص ورت اس ت که ابتدا گیاهان یک پایه کنند. یمهای یک پایه و نتاج گل ماده و بینابینز تولید  گلگیاهان ژینومنوئیک  

ز   نر و  ز گل نر حذف کرده و س        پس از گلرا  بینابی  ید اس        تفاده یم ش        ود.   های بعد از ظهور اولی  برای نگه داری  ماده برای تولید بذر هیتی

ات نقره روی  دهند. تالفر یماس                ت  الین گل ماده آن را با الین گل نری که با الین گل ماده ایزوژن  لیک و نیتر اس                تفاده از اس                ید جیتی

محیط بر ش                ود.از  ه ای گ ل م اده ب اع ی تولی د گ ل نر روی الین گ ل م اده یمکوچ ک الین  ه ایگی اهچ ه مع ای ب این روش یم توان ب ه ت اثت 

 (. 1390)کالو، شود.از این روش در خیار، خربزه استفاده یمنمود تظاهر گل نر اشاره 

 استفاده از مواد موثر در رشد:  -5

پیدا  های نر و ماده به تناوب ظهور گلهای نر وس                پس  گلدر بعک                ز از گیاهان مثل خیار و کدو تلخ ونویع خربزه ی کش                یده ابتدا  

 کنند. یم

 باعی  س دو یا رش دی  اس تفاده از محلول پایسر اترل و اتافون در مرحله  
ی

و در   بیفتد   های نر به تاخت  گل  ر روز ظهو   28ش ود که یمه برگ

ید تولید کرد. یمنتیجه در ص         ورت تالفر با الین گرده دهنده ی مناس         ب   تابس         تابز و از این روش در خربزه و خیارو کدو   توان بذر هیتی

 (. 1390)کالو، شودهندوانه استفاده یم

 یک پایه و دو -6
ی

 بودنپایه  استفاده از ویژگ

یبعک     ز از  ز ها که گل ماده ی زیادی دارند به عنوان توانیم از این الینیمها درص     د گیاهان گل ماده از ص     فر تا ص     د متغت  اس     ت و س     تی

ید اس      تفاده کرد. های دارای گل نر زیاد به الیناز  ماده و والد  ردیف والد ماده را با   5-6در این روش  عنوان والد نر برای تولید بذر هیتی

آنها را شیعا حذف   ، باید های گل مادهالینهای گل نر در میان  الینباید توجه داش           ت در ص           ورت رویت     کارند. یمدو ردیف والد نر  

 (. 1390)کالو، توان استفاده کردمارچوبه استفاده یماج و فناز این روش در تولید بذر گیاهابز مثل اس کرد. 

 استفاده از روش مهندیس معکوس -7

ید به وجود آورده اس ت. با اس تفاده از این روش اص الح به روش مهندیس  های توان الینیممعکوس انقالبی در ص نعت تولید بذر هیتی

ید را در کوتاه ترین زمان ممکن به دس               ت آور  معکوس دارای دو مرحله مهندیس  روش   ها در الیند. تولید این ش               به مادری بذور هیتی

 است: 
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 _متوقف نمودن نوترکینی )نایسر از پدیده کراسینگ اور( در گیاهان انتخاب شده  

 _انجام دابل هاپلوئیدی در گامت های ایجاد شده از این گیاهان که فاقد نوترکینی هستند. 

 ص                ورت یم پ ذیرد. ژن  DMC1متوقف نمودن نوترکینی از طریق خ اموش نمودن ژن ه ای کلی دی درگت  در واقع ه نوترکینی م انن د ژن 

DMC1  کد کننده یک ریکامبیناز اس ت که به عنوان یک ترکیب کلیدی در انجام نوترکینی در گیاهان و جانوران به ش مار یم رود. عدم

ان کراس     ینگ اور کروماتیدهای غت  ل در جفت ش     دن کروموزموجود این ریکامبیناز س     بب اختال ز های همولوگ و کاهش معنادار در مت 

 . (1389)گرد، خواهد شد I خواهری در مرحله پروفاز میوز

 های ایزوژن نرعقیم استفاده از سیستم ویرایش ژنوم برای تولید الین - 8

ید توجیه اقتصادی داشته وجود الین نر عقیم و ایزوژن با الین ماده باعی یم شود که   در بسیاری از ارقام امکان تولید تجاری رقم هیتی

باش     د. س     یس     تم دس     تکاری عوامل ژنتییک برای روش     ن و خاموش ش     دن وانتقال عقییم و باروری با اس     تفاده از روش کریس      ت   به این 

ی درگت  در تولید عقیم ایزوژن با الین مادهیم توانیم الین نر    CMSدر الین  های مرتبط با نرعقییم ORFص      ورت اس      ت که باویرایش  

ی نیازبه یک دوره  ،های متفاوت و اس            تفاده از مواد موتاژندر روش س            ننر از تالفر  نمود  کهترین زمان ایجاد  ید را در کوتاهتی ارقام هی

  . (Fengyuan et al, 2022) چند ساله داشت

وزیس در فلفل دلمه  جاتای و صیفز هتر

وزیس در گیاه فلفل برای صفابر مثل، عملکرد، زمان    هتر
ی

د تعداد میوه مورد استفاده قرار یمو   ، ارتفاع گیاه، ضخامت میوه  رسیدگ  . گت 

وزیس در فلفل قرمز را    1975دیکو و همکاران در سال   وزیس  را در    دند. آنها سیستم نرعقییم ژنتییککر درصد گزارش  20مقدار هتر هتر

ین   ین را با    (. 1390)کالو،  برآورد کردند  صد در   50فلفل شت  الین   14شیفریس و ساکس یک الین نرعقیم سیتوپالسیم در فلفل شت 

 تند  ند.  فلفل تند تالفر داد 
ی

ز  بوده   نتاج حاصل همیک وزیس  درصد   20تا    10و بی  دهد که قدرت یم ها نشان  پژوهش.  نشان دادند   هتر

وزیس در فلفل دلمه به    هتر
ی

 دارد. والدین را باید بر اساس قدرت گیاه، اندازه ی میوه، عملکرد گیاه گزینش ویژگ
ی

های والدین بستیک

ی به دست خواهد آمد   چه. در فلفل نتایج نشان یم دهد که هر (. 1390)کالو،  کرد وزیس بیشتر قدر اختالف والدین بیشتر باشد هتر

طول یم کشد. دانه روز   9تا   5های اخته نشده  گل و  روز     7تا   4های اخته شده گلدوره ی پذیرش دانه گرده فلفل در    (. 1390)کالو،  

در    (. 1386برسا،  آمارجیت  ) گرده را در صورت خشک کردن در دمای صفر درجه ساننر گراد به مدت طوالبز یم شود نگه داشت

یعت پنایه و همکارانپژوهشر که در پژوهشگاه بیوتکنولوژی ایران د جاد گیاهان یگزارش کردند امکان ا  ( 1400)  ر کرج صورت گرفت شر

نز ی والد  ی ن های. معرفز ال امکانپذیر استق كشت میکروس ور و رسیدن شی    ع به الین های خالص  یاز طر   ی دابل هاپلوئید فلفل دلمه ا

ید در این پژوهش از دستاوردهای خوبی بود که در   ید، بدست آمدامید بخش هیتی ،  مقایسه با رقم شاهد تجاری هیتی   . (1400)بیابر

ز در گیاه خیار   ز توانستند به گیاه دابل هاپلوئید برسند. از این الین همچنی  یعت پنایه و همکاران با استفاده از سیستم نجات جنی  شر

ید استفاده کرد  ز با توقف    . (1398)ابراهیم زاده،    یم توان به عنوان الین خالص والدی ارقام هیتی  (اورکراسینگ روش اصالح معکوس نت 

ی از نوترکینی   وزیگوس و جلوگت  شود. انجام یم(DMC1) و خاموش سازی ژن    ها با روشهای دستکاری ژنتییک(کروموزوم در گیاه هتر

ز گیاهان  شر بعد با کشت دانه گرده در محیط کشت مصنویع، گیاهان هاپلوئید تولید شده و سپس توسط تیمار با کل مرحله  در   سی 
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وزیگوت اولیه از طریق بذر برای  DH ایجاد یم شوند. در نهایت با انتخاب گیاهان  (DH) دابل هاپلوئید   مکمل، باز تولید گیاه هتر

و نسل است. کیابز  شده  والدینز  خالص  به گیاهان  دستیابی  به  منجر  خیار  در گیاه  فناوری  این  شود.  یم  فراهم  متوایل  های 

و انتخاب دو الین برتر    بادنجان  های بویم و خارجی ای از ارقام و تودهارزیابی مجموعه  با   یک برنامه اصالج  در   1398سال  در  همکاران 

 های زرایع و خالص سازی این دو الین، تالفر این دو الین
ی

ها به بصورت دسنر و متقابل انجام دادند و سپس دورگه را  بر اساس ویژگ

ید مازند(  در این تحقیق  .  شدند   همراه ارقام مختلف و رایج در کشور ارزیابی  ید بدست آمده )هیتی . ارزیابی شد   ارقام تجاری    برتر از  هیتی

ید مازند در پارک علم و فناوری مازندران در حال انجام است  بادمجان  تکثت  و تجاری سازی ،  )  هیتی تولید ارقام  مراحل  . (1398کیابز

برنامه ید در یک  ترتیب شامل مراحل زیر یم ی اصالج  هیتی به                                              : باشد به صورت خالصه 

 شناخنر ارقام محیل و موجود در کشورژنتییک و ریخت برریس  •

 ها کشت ارقام موجود به منظور انتخاب برترین والد •

 انتخاب ارقام برتر  •

ان خلوص در ارقام و در صورت نیاز به خودگشنز در دو تا سه نسل • ز  برریس مت 

ان ترکیب پذیری ژنتییک ارقام و تالفر ارقام با توجه به فاصله ی ژن • ز  تییکبرریس مت 

 انتخاب دورگه های برتر •

ید  •  مقایسه با ارقام تجاری هیتی

ید و تجاری سازی •  دورگه های برتر به عنوان ارقام جدید هیتی
  آنها  معرفز
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ز  ز یمروغن خورایک به عنوان بخش مهیم از رژیم غذابی انسان، اسیدهای چرب و ویتامی  کند. منابع اصیل های محلول در چربی را تامی 

به   2050که جمعیت جهان تا سال    های پنبه. از آنجابی دانههای سویا، زیتون و  دانه های خورایک تصفیه شده عبارتند از: نخل،  روغن

. (Klok etal, 2014)  میلیارد نفر خواهد رسید، مقرون به ضفه بودن و پایداری غذا یک چالش جهابز به حساب خواهد آمد  9

( تکثت  شی    ع، که یم تواند  1ها، به عنوان کاندیدای احتمایل در مقایسه با محصوالت زرایع، مزایای زیادی دارند از جمله )ریزجلبک

ز های غت  کشاورزی یا آببهره های شور بدون محصوالت  وری زیست توده خود را در عرض یک روز دو برابر کند و به شعت در زمی 

زیسنر یا در فاضالب، به عنوان مثال، شدت نور باال،  ( تجم2رقیب رشد کند. ) ایط تنش غت   مواد مغذیکمبود  ع عظیم لیپیدها در شر

؛ ) و  ز  3یا حضور فلزات سنگی 
ی

 . (Xue et al, 2021) های جذاب، مانند رنگدانه( تولید ترکیبابر با ویژگ

ز و چها میکروارگانیسم ریزجلبک ز کننده ای هستند که پروتئی  کنند، اما  ربی مشابه محصوالت روغنز معمویل تولید یم های فتوسنتر

را افزایش دهند، در حایل که زیست توده بسیار مغذی با بسیاری از ترکیبات زیست فعال   CO2 توانند بازده تولید و نرخ تثبیتیم

، خوراک دام، لوازم  کمل، بیودیزل، م  2COها برای بسیاری از کاربردهای صنعنر مانند کاهشریزجلبک.  کنند طبییع تولید یم  های غذابی

، داروسازی و تصفیه فاضالب مورد برریس قرار گرفته ، مواد غذابی
   .( 1)شکل  اند آرایشر

 

 

فت کاربرد زیست توده ریزجلبک - 1شکل   Xue et al, 2021)) پیرسر

تا  تحقیقات نشان داده است که ریزجلبک ترتیب  به  تولید یم کنند.    %18/ 5و    %71/ 1،  %63ها  لیپید و کربوهیدرات   ، ز  پروتئی 

ز   در رژیم غذابی انسان استفاده یم های ریز جلبیک در حال حاضز به عنوان مکملپروتئی 
توانند به طور بالقوه شوند و یم های پروتئینز

 

نتاج سارا   کبی 

بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات کارشناس  

Microalgae as an alternative to oil crops 

 گیاهان روغنز  ریزجلبک ها به عنوان جایگزینز برای 
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ز  ند، چرا که ریزجلبکهای مشتق شده از محصوالت روغنز در خوراک حیوانات مورد استفاده قرار  برای جایگزینز پروتئی  ها تمام  گت 

ز یم  ه دام را سنتر ین، دو مورد از محدودترین اسیدهای آمینه در جت  ز ز و لت  وری را با مقادیر باالبی از متیونی 
کنند. آمینواسیدهای ضز

ز و مواد معدبز ریزجلبک ز ها یمعالوه بر این، محتوای باالی ویتامی  افزایش داده و نیاز به  های خوراک را تواند ارزش غذابی کیل پروتئی 

  .(Cabanelas et al, 2015) های پرهزینه را کاهش دهد مکمل

لیپیدهای ریز جلبیک یم توانند جایگزین استفاده از لیپیدهای مشتق شده از محصوالت روغنز در روغن های خورایک شوند و ارزش  

توانند   یم  ها  ریزجلبک  زیرا  دهند  افزایش  را  آنها  امگاغذابی  ه  زنجت  چرب  )  3-اسیدهای  اسید  ایکوزاپنتانوئیک  و  EPAمانند   )

وری برای سالمنر انسان بوده و در گیاهان خشیک یافت نیم  ( تولید کنند که هر دو مکمل DHAدوکوزاهگزانوئیک اسید ) های ضز

ز به طور طبییع ترکیبات زیست فعایل تولید یم کنند که یم تواند ارزش افز  های ای برای خوراک دام و روغنودهشوند. آنها همچنی 

یم تواند برای سالمنر مفید باشد، عملکردهابی    که با انجام    که  بوده  خورایک ایجاد کند. ترکیبات زیست فعال دارای خواص غت  مغذی  

. ترکیبات زیست فعال مصنویع اغلب برای نگهداری به مانند فعالیت ، ضد التهابی و ضد میکروبی
خوراک ها و    های آننر اکسیدابز

روغن ها اضافه یم شوند و هزینه اضافز را متحمل یم شوند. ترکیبات ریز جلبیک یم توانند هزینه مکمل های مصنویع را کاهش دهند 

د محصول مستقل به عنوان یک  یا   .  (Fawcett et al, 2022) مورد استفاده قرار بگت 

ز گونههای متنویع هستند که توزی    ع و  ها ارگانیسمریزجلبک  ها بسیار متفاوت است. اینها و سویهغلظت مواد مغذی بالقوه آنها بی 

های  های مواد مغذی خاص برای سود بهینه از نظر تغذیه برای خوراک دام و روغنها با پروفایلفرصنر را برای انتخاب ریزجلبک  تنوع

توانند  اند، زیرا یم های غذابی انسان استفاده شده .، در مکملChlorella sp. و  Spirulina spهابی مانند  کند. گونهخورایک فراهم یم

تا   ترتیب  مانند   %47و    % 63به  باال،  چربی  تولید کننده  های  ریزجلبک  حایل که  در  تولید کنند.  ز  پروتئی  خود  خشک  وزن  از 

Schizochytrium sp    وBotryococcus sp    تا ترتیب  یم  % 47/ 1و    % 71/ 1به  تولید  طبق گ لیپید  موجود،  کنند.   زارشات 

Isochrysis galbana  تقریبا دو برابر روغن کبد مایه EPA کند. عالوه بر این، محتوایتولید یم DHA   در Crytthecodinium 

cohnii شش برابر بیشتر است 
ً
تنها    .تقریبا ی تولید     PUFA های حیوابز برتری دارد زیرابه روغننسبت  روغن ریزجلبک نه  بیشتر

ش  بلکه طعم عایل دارد و برای گیاهخواران جذاب است. این امر کاربرد لیپیدهای ریزجلبک را در زمینه روغنکند،  یم های خورایک گستر

س آن توجه یم دهد. اگرچه این موضوع به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما ارزش باال و مواد اولیه به راحنر در دستر

ش و کاربرد زیادی را به خود جلب یم کن د. با این حال، مرصف باالی انرژی مورد نیاز برای تصفیه و استخراج متابولیت، دامنه گستر

  ..(Madeira et al, 2017) کند محصوالت ریزجلبک را محدود یم

ان زیست توده و بهرهنتواها یمریزجلبک سویه نوع  ز ز محتوای لیپید مواد اولیه روغن خورایک  د تا حد زیادی بر مت  وری لیپید و همچنی 

ایط کشت  های بهینه تأثت  بگذارد بطوریکه اگر سویه ریزجلبیک انتخاب شده برای تولید روغن خورایک مناسب نباشد، روش سازی شر

های  گونه های چرب بسته به  بخشر نخواهد داشت. عملکرد و محتوای اسیدها نتیجه رضایت جهت افزایش تولید چربی از ریزجلبک

ز  .ریزجلبک متفاوت است  نشان داده شده است.  1اسیدهای چرب در چندین گونه ریزجلبک در جدول   GCنتایج آنالت 
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ز   -1جدول   برجز از سویه های جلبیک  GCنتایج آنالت 

 

. 

ز قابل ذکر است که   .نشان دهنده محتوای نسنی ترکیبات اسیدهای چرب است  1مقادیر جدول   تر محصول همیشه با محتوای چربی  قیمت پایی 

توجیه از لیپید دارد.  شود و مقدار قابل شعت در زیست توده آن انباشته یمبه   کنیم که چربی ای را انتخاب یم باال مرتبط است. بنابراین، ما گونه 

ز نقش مهیم در ترکیبات غذابی زیست توده   ایط کشت نت  س بودن مواد مغذی ،  pH. فاکتورهابی مانند  دارد شر تابش نور و در دستر

 بر توزی    ع غلظت مواد مغذی در زیست توده تأثت  یم 
ی

گذارند. تنظیم این عوامل یم تواند منجر به بازده بیشتر تولید ترکیبات همیک

ز  مار، از جمله برداشت  های مربوط به پیش تی مرصف باالی انرژی و هزینهها، لیپیدها و ترکیبات زیست فعال شود.  تجاری از جمله پروتئی 

ز به این چا  لش،  بیوماس و تخریب دیواره سلویل، از جمله مواردی هستند که استفاده تجاری زیست توده ریز جلبک را محدود یم کند. برای پرداخیر

ا توسعه یافته استروش  . (Xue et al, 2021)های جدید مختلفز وجود دارد که اخت 

%  56، 2015میلیارد دالر خواهد رسید که در مقایسه با سال      130/ 3به    2024بر اساس یک گزارش تحقیقات بازار، بازار جهابز نفت تا سال 

های ریز جلبیک،  به عنوان یک جایگزین امیدوارکننده برای روغن مایه، روغن. خواهد بود %   5/ 1افزایش خواهد یافت و نرخ رشد مرکب ساالنه  

)شکل   .حایک از چشم انداز قوی بازار است این امر  کند و  ی، مرصف کنندگان را برای غذاهای طبییع بسیار خالص از نظر تغذیه ای رایصز یمتا حد 

   TAG هزینه تولید (. 2
ً
ز زده یم   8/ 30میکروجلبک با فرآیندهای سننر تقریبا که با روغن نبابر تجاری با قیمت فروش    شود € در کیلوگرم تخمی 

وری  کیلوگرم فاصله دارد. بهینه سازی طیف کامیل از جنبهدر    €    1/ 00فعیل   ها مانند محیط رشد، فرآیند تولید و محصوالت با ارزش باال ضز

ز ابزاری عمیل برای هدایت تجاری -عالوه بر این، تجزیه و تحلیل فنز   .است   Ahmad et) ورایک ریزجلبیک است های خسازی روغن اقتصادی نت 

al, 2020)  .   
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، کشور برزیل با بیش 2020های روغنز است. براساس آخرین آمار فائو در سال ترین دانهاز مهم  Glycine maxسویا با نام علیم  

ز و هند در  بوده  کننده این محصول در جهان    میلیون تن، در رتبه نخست کشورهای تولید   121از   ، چی  ز و کشورهای امریکا، آرژانتی 

، در این رتبهرده ز ز سال، در رتبه    140بندی، ایران با تولید  های بعدی قرار داشتند. همچنی  قرار داشت.   34هزار تن سویا در همی 

ین سطح زیرکشت این محصول مربوط به برزیل با اختصاص بیش از   این کشور به کشت سویا بوده  ارایصز یون هکتار از میل  37بیشتر

هزار هکتار بوده است و عمده این ارایصز در   60برابر با  2020(. سطح زیرکشت این محصول در ایران در سال FAO, 2020است )

، در کشت آبی حدو های گلستان، اردبیل، مازندران، خوزستان و لرستان است. عملکرد سویا به استان  ز تن در    2/ 395د  طور میانگی 

درصد   18طور متوسط حاوی  (. دانه سویا بهAhmadi et al., 2017تن در هکتار بوده است )  1/ 468هکتار و در کشت دیم حدود  

ز است که یم   44روغن و   های پروتئینز و خوراک دام ایفا نماید. کشر و تولید فرآورده تواند نقش مهیم در صنایع روغندرصد پروتئی 

 ذغایل نایسر از قارچ گونه  ییک از عوامل  
ی

 Macrophomina phaseolinaمحدودکننده این محصول در کشور، بیماری پوسیدگ

(Tassi) Goid    بابز این گونه وسیع بوده و در بیش از ز باشد  زا یم خانواده مختلف، بیماری   75گونه گیایه از    500است. دامنه مت 

(Wrather et al., 1998 ایط تنش آب و سال های خشک و کم باران، توسعه و خسارت بیماری بیشتر بوده و سبب کاهش (. در شر

مابز  تواند منتقل شود و قدرت زنده و بذرزاد یم   د (. این گونه بصورت خاکزاVasebi et al., 2011شود )کمیت و کیفیت محصول یم 

ل این عامل بیماریآن به دلیل تولید ریزسختینه  از    ممکن است  کشاورزان   برجز باشد.  مشکل یم  های مقاوم، باالست؛ در نتیجه، کنتر

 ذغایل استفاده یم کشقارچ 
ی

ل بیماری پوسیدگ کارابی آن با توجه به خاکزاد بودن عامل بیماری، کم   ویل کنند  های شیمیابی برای کنتر

ز ممکن است   بوده و کاربرد آن های فاده از میکروارگانیسم. در مقابل، استشته باشد زیست و جانداران دااثرات نامطلوبی بر محیط   نت 

ل بیماری های قارچ تریکودرما،مانند گونه  مفید  ی موثر  یم تواند    در صورت قدرت کنتر به کاهش استفاده از سموم شیمیابی و پیشگت 

رویشر  های تریکودرما به واسطه نقش در حفاظت از گیاهان، افزایش رشد  (. گونه Monte, 2001نماید ) از وقوع بیماری، کمک یم 

گیاه، حفظ جمعیت بیمارگر زیر آستانه خسارت اقتصادی، تجزیه مواد غذابی و کمک به اصالح بافت خاک، از عوامل مهم میکروبی  

ل بیولوژیک بیمارگرهای گیایه در کشاورزی محسوب یم   در کنتر
ی

ها و کودهای  کشها سبب شده است در تولید قارچ شوند. این ویژگ

جدایه  از  تریزیسنر  )های  شود  استفاده  ده  گستر بطور  موفقیت Abdel-lateif, 2017کودرما  کاربرد  اساس،  این  بر  ز  (.  آمت 

ل انواع بیماری مختلف بدست آمده از گونهزیسنر    هایفرموالسیون  های گیایه، در گزارشات و مقاالت علیم های این قارچ برای کنتر

تهیه شده  زیسنر    العه انجام شده با هدف افزایش کارابی فرموالسیون، مطمقالهمتعددی در شتاش جهان منترسر شده است. در این  

 ذغایل سویا در ایران، مورد برریس قرار گرفت های جهشاز جدایه 
ی

گوهرزاد و همکاران، )  یافته تریکودرما برای مدیریت بیماری پوسیدگ

از کلکسیون گروه گیاه . گونه (1398 پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  قارجی  پژوهشکده کشاورزی هسته پز های  ارزیابی  شیک  برای  ای 

 (. 1قدرت آنتاگونیسنر علیه عامل بیماری، انتخاب شدند )جدول 

 

هدآیدین حسن زا  

شیک و بانک بذر کارشناس ز گیاهپ   
 مرکز تحقیقات

The efficiency of biological fungicide prepared from mutan charcoal rot disease  

Trichoderma isolates on control of soybean charcoal rot disease 

growth 

 های تریکودرما درکش بیولوژیک حاصل از جدایهقارچکارابی 

 ذغایل سویا
ی
ل بیماری پوسیدگ  کنتر
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یس  : نام1جدول   مورد استفاده  قارجی   یگونه ها  و شماره دستر

 

 

 

 

 

 

 

زابی براساس  از کلکسیون دانشگاه تربیت مدرس تهران تهیه شد و آزمون بیماری   MP-2با کد    M. phaseolinaجدایه قارچ بیمارگر  

، برای ترکیب   ز بان سویا رقم ویلیامز )تهیه شده از موسسه تحقیقات ثبت و گوایه نهال و بذر(، انجام شد. همچنی  ز اصول کخ روی مت 

ز  کت تلفیق -تجاری ماده بیولوژیک، از تریکودرمی  برای ارزیابی قدرت آنتاگونیسنر و انتخاب جدایه برتر با   دانه(، استفاده شد.   ب )شر

، از روش کشت متقابل با عامل بیماری استفاده  
ی

 هر جدایه با  Mishra, 2010)   گردید باالترین قدرت بازدارندگ
ی

ان بازدارندگ ز (. مت 

ان رشد شعایع بیمارگر در مقایسه با شاهد در دو زمان  اندازه  ز ی مت  -IG = [(Cساعت پس از کشت و براساس فرمول    72و    24گت 

T)/T] × 1002  افته یهای جهشبرای تهیه جمعیت جدایه   و . آزمایش در قالب طرح کامال تصادفز با سه تکرارانجام  ه استمحاسبه شد

درجه   250تحت پرتوتابی با پرتو گاما و دز    3از کشت تازه آن گونه با استفاده از دستگاه گاماسل  هاگاز گونه منتخب، سوسپانسیون 

یافته، از روش شیال رقت استفاده شد و سوسپانسیون  (. برای جداسازی اس ورهای جهشShahbazi et al., 2018قرار گرفت )

برای اطمینان از    و زده به محیط کشت تازه منتقل  جوانههای  هاگساعت،    24کشت شد. پس از    PDAتهیه شده روی محیط    هاگ

 
ی

(. شکل و رنگ پرگنه، شعت رشد، Shahbazi et al., 2018شنایس، هر جدایه تا هفت مرتبه واکشت شد )های شکلثبات ویژگ

تعداد    هاگ  30)  هاگابعاد   آنتاگونیست  آن برای هر جدایه( و  اندازه های جهشبرتر و جدایه  در گونه  با یافته،  ی و ثبت شد.  گت 

های یافته تریکودرما علیه عامل بیماری برریس شد تا جدایه های جهشاستفاده از آزمون کشت متقابل، قدرت آنتاگونیسنر جدایه

 از رشد بیمارگر مشخص شدند ) 
ی

ان بازدارندگ ز های ای، برای انتخاب جدایهخانه(. در آزمایش گلMirsha, 2010برتر با باالترین مت 

ان کاهش بیماری توسط جدایه ز ای، با گونه والد شیشه یافته برتر در ارزیابی درون های جهشمورد استفاده در تهیه فرموالسیون، مت 

یل به عنوان بستر کشت اس. برای تهیه زادمایه قارچ آنتاگونیست، از دانه ند )پرتو ندیده(، مقایسه شد  . گردید   تفادههای گندم استر

درجه سلسیوس خشک و با آسیاب، بطور کامل پودر شد.به ازای هر کیلوگرم خاک گلدان، پنج   40سپس، زادمایه در آون با دمای  

گرم از این زادمایه خشک با خاک مخلوط شد. برای تهیه زادمایه قارچ بیمارگر از روش مشابه و از شلتوک برنج به عنوان بستر کشت  

دیه بذر مورد استفاده قرار گرفت.نتایج حاصل از ارزیابی  این تحقیق، سه بیوفرموالسیون گرانول، پودر و پوشش  استفاده شد. در 

باشد. درصد، باالترین قدرت آنتاگونیسنر را در مقابل قارچ عامل بیماری دارا یم   64/ 56با    T. koningiiای نشان داد گونه  درون شیشه 

 
2 IG :بیمارگر/  قارچ میسلیومی رشد از بازدارندگی درصدC /قطر پرگنه قارچ بیمارگر در شاهد :T قطر پرگنه قارچ بیمارگر در تیمار : 

3 Gamma cell Issledovatle PX30, Germany6611 

یس جدایه  ردیف   نام گونه  شماره دستر

1 NAS-A1 T. atroviride 

2 NAS-H1 T. harzianum 

3 NAS-K1 T. koningii 

4 NAS-Vi-1 T. virens 

5 NAS-V1 T. viridae 
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ز داده  ز جدایه و در سطح احتمال یک درصد، بیانگر وجود تفاوت معنز   ندانک  ها با آزمون مقایسه میانگی  ها بود. در نتیجه، از دار بی 

 برای های جهشیافته استفاده شد. در برریس جدایههای جهشاین گونه برای تهیه جدایه 
ی

یافته، دو جدایه با باالترین قدرت بازدارندگ

های متعددی شامل ارتفاع بوته، طول ریشه، ای، شاخصاب شدند. در ارزیابی گلخانهای انتختهیه بیوفرموالسیون و ارزیابی گلخانه

تریکودرما، برریس شدند. نتایج  هاگ وزن تر و خشک ریشه و ساقه، درصد وقوع بیماری در گیاهان سویا تحت تیمار با سوسپانسیون 

ها بیانگر  دار بودند و داده نج درصد دارای اختالف معنز نشان داد تمایم فاکتورهای مورد ارزیابی در تیماری  های مختلف، در سطح پ

کش شیمیابی در حضور و عدم حضور  ها در مقایسه با تیمار قارچ تاثت  تیمار گیاه با تریکودرما بود. نتایج ارزیابی کارابی بیوفرموالسیون

ایط گلخانه نشان داد اختالف معنز  ز تمایم تیمارهای مو عامل بیماری و در شر رد ارزیابی در سطح احتمال پنج درصد وجود  دار بی 

، توانستند عامل بیمارگر را  دیه بذر دارای اختالف معنز داشت. تیمارهای پوشش  دار با نمونه شاهد بودند و مشابه با سم شیمیابی

، بیوفرموالسیون  ز ل کنند. همچنی  شاهد و تیمار  های رشد بوته سویا نسبت به نمونه  های مورد استفاده سبب افزایش شاخصکنتر

های والد و سم شیمیابی شدند. نتایج برریس ماندگاری بیوفرموالسیون نشان داد نگهداری دو بیوفرموالسیون پودر و گرانول جدایه

 ماه، از پایداری قابل توجیه برخوردار است.  15یافته در دمای چهار درجه سلسیوس به مدت جهش

 منابع 

ی، م. و شهبازی، س.  گوهرزاد، ف.، تاجیک     های جهش کش بیولوژیک حاصل از جدایه. کارابی قارچ1398قنتی
ی

ل بیماری پوسیدگ یافته تریکودرما در کنتر
 . 209-226(، 2) 87های گیایه، ذغایل سویا. آفات و بیماری
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 مواد غذابی شده است. از آنجابی که 
كشت   ری ز  سطح شی افزاافزایش جمعیت و تغیت  الگوی مرصف سبب افزایش تقاضا برای تولید بیشتر

ی خاک تنها تا حدی ممکن است، اغلب تالش  ز ین عوامل موثر در حاصلخت  ان عملکرد در واحد سطح است. ییک از مهمتر ز ها در جهت افزایش مت 

  ی كود هی توص هیپا  عنوان  است. تغذیه متعادل گیاه و مرصف بهینه کود از مسائل اصیل بخش کشاورزی است. آزمون خاک به  و تغذیه گیاه، کود 

 کامیل از خصوصیات خاک مانند وضعیت اطالعات خاك  آزمون .  ( 1391باشد )طهرابز و همکاران،  كود یم  متعادل هی توص یبرا  مناسب روش  كی

ه را  و یون سدیم ازنظر خاک وضعیت ،)آهک (شونده  خننر  مواد درصد خاک، اسیدیته، بافت شوری، ،)وسمیتها کمبودها( غذابی  عناض غت 

ز از ارائه را الزم  هایتوصیه  توانآن یم  مبنای دهد که برارائه یم  ی  کودها از برجز  رویه  مرصف بی  کرده و همچنی   آزمون بنابراین نمود.  جلوگت 

ی موثر برای رویسر  ،خاک  (. 1393باشد )رشیدی و مویس نژاد،  یم  خاک در  غذابی  عناض  هایمسمومیت  و کمبودها از  جلوگت 

 نمونه برداری: 

ین مراحل آزمون خاک است چرا که در صورت عدم نمونه نمونه  ، ییک از مهمتر
ی

ز سادگ برداری صحیح، انجام بافر مراحل  برداری خاک در عی 

ای باشد که وضعیت خاک آن مزرعه را  واهد شد. بنابراین نمونه گرفته شده از یک مزرعه باید به گونه بیهوده بوده و نتیجه مطلوبی حاصل نخ

 به عبارت دیگر دقت و صحت نتایج آزمون خاک تا حد زیادی به مرحله نمونه برداری وابسته است.  . ( 1388منعکس کند)حسینز و همکاران، 

ز  وضعیت به توجه با آزمایشگایه نمونه هر برداری گردد. باید توجه داشت که هر واحد نمونه هکتاری تهیه یم   10یک مساحت   از اکتر حد زمی 

ان  رنگ، شیب، بافت، لحاظ باید از  ز ه و  محصول نوع  تناوب، قبل،  ی سالها  کشت فرسایش، مت  کامال یکنواخت باشد )خواجوی و ضیاچهره،   غت 

ط همگن بودن قطعه مورد نظر، 1394  هکتار به عنوان یک واحد آزمایشر در نظر گرفته میشود.  2معموال هر (. برای باغات به شر

تفاوت  بتوان  از قسمت در صوربر که  به طور هابی در خاک  باید  برداری مشاهده کرد، هر زیرمنطقه مجزا  نمونه  های مختلف کل منطقه 

رداری جداگانه است. دالیل دیگر عبارتند از تفاوت در شیب  جداگانه نمونه برداری شود. تفاوت در رنگ یا بافت خاک دالیل واضیح برای نمونه ب

ابر که در حال حاضز در رشد محصول مشاهده یم  ، زهکشر خاک، تاریخچه مدیریت محصول )اصالحات مختلف خاک یا کودها(، تغیت  ز شود،  زمی 

ات در پوشش گیایه طبییع )هیو و همکاران،  ز نمونه  کوتاه یم   از آنجابی که خاک حنر در فواصل (. 1997یا تغیت  تواند بسیار متغت  باشد، برداشیر

های  های مرکب مخلویط از نمونه نمونهشود.  تنها از یک نقطه در قطعه انتخابی اغلب کافز نیست و نمونه برداری به صورت مرکب ترجیح داده یم 

 از مکان جداگانه یا نمونه 
ً
 .شوند تا یک نمونه ترکینی واحد را تشکیل دهند لوط یم آوری و با هم مخهای مختلف جمع های فریع هستند که عموما

ز با ترکیب چند نمونه فریع در یک نمونه مرکب واحد، یم  پذیری خاک را با میانگی  ی خواص خاک در مناطق بزرگ توانیم اثرات تغیت  تر به گت 

 (. 2018حداقل برسانیم )آکرسون،  

 

 

 

 

 

 

 

 مهری برومند

  مرکز تحقیقات خاکشنایس کارشناس 

 

Soil testing; necessity, objectives and sampling 

ورت، اهداف و نمونه برداری  آزمون خاک؛ ضز

 نمونه  - 1شکل 
ی

 مزرعه و باغ برداری از خاک در چگونیک
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ان  محصول،  نوع  به یبردار  نمونه  عمق ز  دارد. چنانچه  ریشه  عمق  و رشد  مت 
ی

  ی شتو  و  صیفز  گیاه مانند محصوالت ریشه محصول بستیک

 0 عمق از  بار نمونه برداری یک  دارند،  تری ریشه عمیق  که  ها درختچه یا گردد. در درختان و  متر انجام یم  ساننر  30 تا 0 عمق از  باشد  سطیح

،    ساننر  30 تا ور نمونه برداشت یم   ی متر   ساننر   90تا    60متر و در صورت نیاز از    ساننر  60 تا  30 عمق از دیگر  بار متر  یشود. در موارد ضز

د.  یخاك نمونه بردا  طبقات و برحسب مطالعه متر   1/ 5عمق   تا را خاك  پروفیل توانیم که رطوبت خاک زیاد باشد برای نمونه    هنگایمانجام گت 

ین    . برداری مناسب نیست ز  که  است  وقنر و  از خاک پیش از کوددیه و کاشت گیاه   ی نمونه بردار  زمان بهتر قبل از  به طور کیل    .باشد  گاورو  زمی 

وع فصل رشد   ین زمان برای آزمون خاک است که اغلب این زمان شر ز و یا اوایل  بهتر زمانتی بودن انجام  به دلیل    .بهار یم باشدها در فصل پایت 

 د.  نمو آزمایشات و خرید و تهیه کودها، بهتر است یکماه قبل از کوددیه برای انجام آزمایش اقدام 

ز و وسایل  های هرز، خرده سنگ، زباله، تکه توجه داشت که سطح مورد نمونه برداری عاری از ریشه، علف باید   های چوب و... باشد. زمی 

، آیل و نمونه  ، نظت   قسمتهابی  از حنر االمکان  نباشد.  گیایه یبقایا  برداری آغشته به کودهای شیمیابی های قدییم، مناطق باتالفر   راه آبها، مست 

ز  یا و دیوار  کناره کاه،  و پوسیده قدییم  ی توده ها مناطق نزدیک درختان، معمول  های انباشت کم وست قبیل و سایر مکان های  ، محل ها پرچی  غت 

 بر آزاد و سایه یهوا  در و انتخاب مرکب خاك نمونه از برداری حدود یک تا یک و نیم کیلوگرمپس از نمونه (. 2008نمونه برداری نشود )فائو،  

ز  نایلون یا پارچه یک روی  .  قبل)از وسایل گرمایشر جهت خشک کردن استفاده نگردد خاک باید هوا خشک شود(   گردند  خشک تا ریخته تمت 

 یرو  آن  ریخته ومشخصات  شگشاد ی بطر  یا  و مقوابی  جعبه قویط،  ، یکاغذ  کیسه پالستییک،  یک  در  نمونه مرکب را  آزمایشگاه،  به  انتقال  از

 ، محلینمونه بردار  زمان اتیکت یرو  شود. بر   چسبانده ظرف یرو  یدیگر و   ظرف قرار داده داخل را در اتیکت یک  .شود نوشته اتیکت دو

ز  ینمونه بردار  عمق نام نمونه بردار،  ،ینمونه بردار   شود. نوشته  قبیل  کشت ، نام محصول مورد کشت و همچنی 

 منابع 

، ی.، صالح، ج.، کریم، ی ی
( زمايش خاك چيست؟. سازمان آ . 1388رضازاده، ر. .،  حسينز یه تروییحی  صفحه.  12جهادكشاورزى هرمزگان )نرسر

 
 مدیریت - اردبیل استان یکشاورز  جهاد . سازمانیکود صحیح توصیه و گیاه و آب خاك، یبردار  نمونه . نحوه1394، ع.ر.، ضیاچهره، م. یخواجو 

 
ی

یه فنز شماره  یکشاورز  تروی    ج هماهنیک  48072شماره ثبت:  51. نرسر
 

  . آزمون خاک. مدیریت1393نژاد، م.  مویس .،رشیدی، ن
ی

،  های رسانه اداره -کرمان کشاورزی تروی    ج هماهنیک  صفحه.  9تروییحی
 
 

، م ی، ف.، دریاشناس، ع.  .، طهرابز آب(،  و خاك خاک )علوم یپژوهشها راهكارها. مجله و ران: چالشهایا در كود برآورد و هی. توص1391بالیل، م.ر.، مشت 
26(2،)123-144 . 

Ackerson, J. P. 2018. Soil Sampling Guidelines. Ag.purdue.edu/agry: AY-368-W 
 
Hue, N. V., Uchida, R., Ho, M. C. 1997. Testing your soil why and how to take a soil-test sample. College of Tropical 
Agriculture and Human Resources (CTAHR), University of Hawaii, Department of Agronomy and Soil Science and 
Agricultural Diagnostic Service Center. AS-4. 
 
FAO. 2008. Guide to laboratory establishment for plant nutrient analysis. Food and agriculture organization of the United 
Nations Rome. FAO fertilizer and plant nutrition bulletin. 
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 سیاه دانه  شنایس گیاه 

 یکساله خاکزی، و آبزی  گونه 1500 و جنس 52 دارای  خانواده  این است.  آالله خانوده  از دانهسیاه 

، چندساله، و ، علفز ه،  این در  هستند. گیاهان  درختچه ندرت به و  رونده باال ای،بوته چوبی  تت 

ا یا ساده، مرکب  هایبرگ دارای   با  غالبا و متناوب اکتر
ی

 پانیکول  یا  منفرد هاگل  زیاد،  بسیار  هایبریدگ

 ساده   دوجنش، و منظم خوشه،
ی

صورت  به و  زیاد پرچم   )ایبرچه چند  و  مرکب دانهسیاه  در ( مادگ

، وبز  هایپرچم مارپییحی  گیاهان از بسیاری . (1)شکل  باشدیم  فولیکول  یا آن فندقه میوه بلندتر، بت 

ه  این  تمرکز ویل  اند پراکنده  جهان در شاش هاآن  هستند.  زیننر  و  داروبی  کاربردهای  با  سیم،  تت 

ی  وجود باشند. یم  متنوع هاالکتون  اسید تا آلکالوئیدها از خانواده این در موجود مواد سیم  .دارند  معتدل و خنک مناطق  در بیشتر

ز  دیگری مواد ،   شده گزارش  خانواده  این  در سیانوژنیک گلیکوزیدهای  و  هامانند ساپونی    (. 1387است )دوازده امایم و مجنون حسینز

Nigella    ز  کلمه از شده  اقتباس  علفز  هایگونه با  جنش  .دارد  آن سیاه هایدانه  به اشاره که باشد یم  سیاه  معنز  به  niger التی 

ز  زیننر  گونه چند که منفرد هایگل  و سالهیک  اسایم  دارد.  ساله چند  و سالهیک گیاه علفز  گونه هشت جنس این ایران در دارد.  نت 

ادف ز  N. glandulifera و  N.  cretica متر سیاه دانه یا تخمه سیاه   . (salehi ., 2008)است ذکرشده  N.sativa برای منابع در نت 

Nigella sativa    ز حاوی اسانس بوده که ییک از ترکیبات اسانس آن ز و همچنی  ، Nigellonدارای روغن ثابت، ساپونینز به نام مالنتی 

درصد روغن فرار یا اسانس   1/ 5تا    0/ 5و     (black seed oil) فرارت  درصد روغن غ  ۴0تا    30یم باشد. به عباربر دانه گیاه حاوی  

(Essential oil)    است که

و  لون  ر نت  تیموکینون    شامل 

بوده که مسئول اثرات ضد 

،آننر  ،   اکسیدابز  هیستامینز

   ضدعفوبز 
ی

گشادکنندگ و 

استبرونش و    . ها  زینیل 

 . (1398همکاران )

     

 

 کشت  سیاهدانه 

انه   منطقه سیاهدانه کشت وسعت   غرب جنوب مختلف  درمناطق    .باشدیم  خاورمیانه و  هند ...) و تونس یونان، ترکیه، مرص، ( مدیتر

ز  ایران در شود. یم  کشت و شده بویم آفریقا شمال و اروپا آسیا،  مثل سیاهدانه، توده یابد. چندینیم  پرورش  و اصفهان اراك در نت 

 

 الهام شهریک مقدم

گلستان   یندگینما کارشناس  تحقیقات  

Planting, growing, harvesting black cumin 

 دانه  کاشت داشت برداشت سیاه

 مراحل رشدی سیاه دانه از جوانه زبز تا تشکیل کپسول  - 1شکل 
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مشهد، هایتوده  م،  اراك، اصفهان،  م توده حاضز  حال در  دارد.  وجود قزوین و  محالت سمت  ین سمت   داخل در  موجود  نوع بهتر

ز  در فاکتورها تریناصیل  از کاشت، تاری    خ شود. یم  انجام بذر  به وسیله سیاهدانه تکثت    .است  شده  کشورگزارش  دانه  سیاه  عملکرد تعیی 

و  .   است  گردیده پیشنهاد گیاه این کشت برای متفاوبر  هایزمان  مختلف، مناطق  در اساس این بر است.  شده عنوان واثفر 

ین بوشهر استان در  .( 1392همکاران)   مهرتا نیمه گلستان در آبان، 25 اصفهان شد. در حاصل آذر 15 کاشت تاری    خ با عملکرد بیشتر

ین فروردین، در کاشت قائنات در و مشهداسفندماه در آبان، نیمه  از پس گیاه، این کاشت است. جهت داده نشان را عملکرد بیشتر

ز  تسطیح و شخم عملیات انجام  ه بطور کشت  دیسک، توسط  زمی  ز  فواصل به هابی کشر  خط با  کلزا کارریزدانه  کارباردیف  مکانت 

دیم  صورت متر ساننر 31    .  (Ghozhdi , 2010)باشد یم هکتار  در استفاده شده، سه تا چهارکیلوگرم بذر مقدار ترتیب این به .گت 

 عملیات داشت

، غذابی  عناض و مواد ز افزودن فصل   دارد.  گیاه موثره مواد مقدار و عملکرد افزایش در ایعمده  نقش کافز  هکتار در تن 31 تا21 پایت 

  حیوابز  کودهای 
ً
ز  به پوسیده، کامل  و فسفر سیاه دانه نیاز مورد کودهای.شود یم  افزایش عملکرد  سبب و  است مناسب زرایع زمی 

وژن )  گزارش  اساس بر  .شوندیم مرصف فسفات و اوره صورت به معموال که باشندیم  نیتر و همکاران   کاهشبرای    (1398زینیل 

 نابواس استفاده و سوپر گاالنت فوکوس، هایعلفکش از یا  کرد  ترفالن استفاده  پیش رویشر  علفکش از توانیم هرز، هایعلف

  گیاه این  .گردد یم
ً
ز  با مناطفر  در معموال   میانگی 

ی
 سبک هایدرخاك کند. یم  رشد  طبییع طور به متر مییل   400 حدود سالیانه بارندگ

د. یم  صورت باریک روز چهار هر و  کوتاه  آبیاری دوره کم، جذب قابلیت  دلیل به شنز  ز  هایخاك در گت   آبیاری هایدوره  سنگی 

 ، آبیاری )گلدیه  زمان تا زبز جوانه(  گلدیه  تا ، آبیاری)کشت از بعد آبیاری (  زبز جوانه تا است. آبیاری متغت   فصول بنا به و ترطوالبز 

(. 1391. قمرنیا و همکاران )(2)شکل باشددانه یمسیاه  آبیاری هایبندی دورهدانه  ابتدای و  گلدیه انتهای در گلدیه، آبیاری زمان در

 و تواند تحمل کند نیم را   شدید گرمای شود،یم  زرد شعت به و است حساس ضعیف هایخاك  و شوری آهن، کمبود به دانهسیاه 

  عالئم با هابی بیماری  ایران در .کندیم حمله گیاه این به سس انگل
ی
  ریز شدید، کوتولگ

ی
ز  برگ  . شود یم   مشاهده    گل اندام ماندن وستی

 ( 1393است. )رضوابز مقدم و سیدی،   شده بیماری بیان  عامل ترینمهم Fusarium oxysporum ترکیه در

 عملکرد  و  برداشت  نوع زمان، 

ه  کشت در ز  توانیم هاکپسول  زرد شدن با  باشد. یم  برداشت  قابل ماه  تت   در بهاره کشت در و ماه خرداد در دانهسیاه  محصول  پائت 

، خرمن با کردن خشک و بوته کل کنز ریشه از پس یا و برداشت به اقدام ز  هکتار هر کرد. از جدا را کپسول بذرهای داخل کوبی  زمی 

ا . آیددست یم  به بذر کیلوگرم 1000 تا 600 مقدار دانه سیاه شده کشت ه برداشت  اخت  ز  کلزا، هد تنظیمات و غالت کمباین با مکانت 

 (  1387گردد. امایم و همکاران) یم  انجام



 (INSEC)توسعه دهندگان بذر شمال ایران فصلنامه  
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