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  سویا گیريدورگروشی کارآمد در  افشانی بدون سترون کردن:گرده

 بهرام مسعوديو  *مهرزاد احمدي

سازمان تحقیقات،  بذر، و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان انستادیارا
 .ایران کرج،کشاورزي،  آموزش و ترویج

  
  چکیده

 تشکیل را جهان روغنی دانه تولید کل ازدرصد  61 باشد ودر جهان می روغنترین منبع تولید سویا بزرگ
تالقی مصنوعی در سویا به علت بسته  پذیراست.آسیبدهد. گل سویا کوچک و ظریف بوده و مادگی آن بسیار می

، اصالح آن گیري و موفقیت اندكدشوار بودن دورگها در هنگام باروري (کلیستوگامی) دشوار است. بودن گل
 با توجه به درصد 15- 2ها در سویا موفقیت تالقیطور کلی، نسبت به .سویا را با محدودیت مواجه کرده است

در حبوبات از  گیريانجام دورگموفقیت متغیر است.  گیاه و تنوع ژنتیکی ها، سالمت بوتهشرایط آب و هوایی
در  کمتر است.طور قابل توجهی هاي معمول در مقایسه با غالت بهبا روش باالخص سویا وجمله ماش و نخود 

 40هاي رایج (حدود ی بدون سترون کردن روشی کارآمد با درصد موفقیت باالتر از روشصورتی که روش تالق
افشانی ها، گردهیک روز قبل از باز شدن گل هاي سویا پروتوژنی هستندگلاز آنجا که  در این روشدرصد) است. 

ضمن کاهش زمان  سویا،گر پذیرد. در این مقاله با پیشنهاد این روش به محققین و کارشناسان اصالحصورت می
پذیر امکان گیري افزایش یافته و امکان ایجاد نتایج متنوع در آنهاگیري، کارایی دورگانجام فرآیند دورگ

  گردد.می
  .، عملکردکلزا کار،ارزیابی، خطی: هاي کلیديواژه

  

  
                                                            

 ahmadimehrzad@ymail.com نویسنده مسوول: *
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  مقدمه

 Soy انگلیسی است. کلمه افشانگردهخود و کلیستوگام گیاهی اتوگام، )Glycine max (L.) Merrill(سویا 
 شودمی ناشی کلمه همان هلندي اقتباس از Soya .است شده گرفته سویا سس به معنی ،Shoyu ژاپنی تلفظ از

، شمال و و زیرخانواده باقال و منشا آن آسیاي شرقی متعلق به خانواده لگومینوزسویا ). 2015(کانچاناو همکاران، 
گرفته  قرار استفاده مورد مصارف دارویی و غذا عنوان به چین سال قبل در 5000گیاه از  مرکز چین است. این

 حاوي سال قبل به کشور کره و سپس به ژاپن راه یافته است. سویا 2000اعتقاد بر این است که سویا  .است
 ادهم و پروتئین و روغن از خوبی منبع همچنین و انسان براي ضروري آمینه اسیدهاي از توجهی قابل مقادیر
   .است لبنی مواد جمله از شده فرآوري غذاهاي از بسیاري اصلی

). سویا به علت روغن و 2017معرفی این گیاه به کشاورزي غرب در چند قرن اخیر اتفاق افتاده است (فائو، 
وزن خشک  %20با وجود روغن نسبتا کم دانه (حدود  .آیدپروتئین قابل توجه آن یک گیاه صنعتی به حساب می

 دهدمی تشکیل را جهان روغنی دانه تولید کل از %61 ترین منبع روغن خوراکی جهان بوده ودانه)، سویا بزرگ
)www.soystats.comو 6- امگا چرب اسید ،لینولنیک آلفا اسید توجهی قابل مقادیر ). این گیاه حاوي 

 در گرم 550 متوسط طور به سویا روغن .)1998است (سانگ و همکاران،  و دائیدین جنستئین ،هاایزوفالون
 گرم 30 لینولنیک و اسید گرم 70اسید،  پالمیتیک گرم 110 اولئیک، اسید گرم 240لینولئیک،  کیلوگرم اسید

 %35 ،روغن %19 ،پروتئین %36 سویا حاوي دانه خشک .)1983دارد (چنبلی و فهر،  استئاریک اسید
 و هاایزوفالون ،هاویتامین جمله از دیگر ماده چندین و مواد معدنی %5 ،غذایی فیبر %17 کربوهیدرات،

 ،، ریبوفالوینتیامین ،منیزیم ،فسفر ،روي ،آهن کلسیم، براي خوبی منبع سویا ).1997است (لیو،  هاساپونین
  ). 2015باشد (کانچانا و همکاران، اسیدفولیک می و نیاسین

را به خود اختصاص داده است  جهانی تولید درصد سهم 61 تنهایی به سویا روغنی، زراعی محصوالت بین در
سویا در  تولیدکننده کشورهاي بین قرار دارد. در )8%( بادام زمینی و) 9%( آفتابگردان ،)12%( کلزا آن از پس و

 ،)32%( به ترتیب برزیل آن از پس دارد و )%34 (حدود را تولیدي سهم بیشترین آمریکا متحده ایاالت جهان،
 ).www.soystats.com( قرار دارند )4%( هند و پاراگوئه و) 4%( چین ،)15%( آرژانتین

 19 حدود به مصرف سرانه و باشدمی سال در تن میلیون 5/1 حدود ایران در نباتی روغن مصرف بازار
 از بسیاري در مصرف سرانه دارد زیادي فاصله جهانی متوسط با مقایسه در سرانه مصرف .رسدمی کیلوگرم
 درصد، 40 سویا انواع نباتی در ایران از روغن در استفاده مورد خام باشد. روغنکیلو می 30 تا 25 بین کشورها

http://www.soystats.com
http://www.soystats.com
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 خام روغن عمده .کند تغییر توانددرصد می 35 نیز ذرت کلزا و آفتابگردان، شامل هاروغن سایرو  درصد 25 پالم
  ).1397شود (روح الهی، کشور می وارد آرژانتین جمله از دیگر کشورهاي از

  هاي رشدي سویاگروه

 افزایش گروهاست. به تناسب  10گروه رسیدگی مختلف از سه صفر الی گروه رسیدگی  13سویا داراي 
ین تردیررس 10 گروه و ترینزودرس سه صفر گروه بنابراین یابد،می افزایش هارقم رشدي دوره طول رشدي،

 گروه يهارقم کاشت امکان ما با هدف تولید اقتصادي روغن خوراکی، کشور . دراست داده جاي خود در را هارقم
 بهاره کشت شود. درمی کشت تابستانه زراعت در هم و بهاره صورت به هم در ایران سویا .دارد وجود شش تا دو

 گیاهان محصول برداشت تاریخ به بسته تابستانه کشت شود. اما زمانانجام می اردیبهشت نیمه دوم از معموالً
 خوزستان مانند گرم مناطق است. در تیرماه متغیر 20 بین  خرداد،  تا هوایی،  و آب شرایط به توجه با و پاییزه
 کشت در سویا دانه عملکرد شود.می انجام تیرماه دوم نیمه پاییزه در گیاهان محصول برداشت از پس سویا کشت
 کشت کلزا و جو گندم، برداشت از بعد را سویا توانمی معتدل مناطق است. در بیشتر تابستانه کشت از بهاره

 جو، گندم، همچون گیاهانی محصول برداشت از بعد سویا گلستان مانند استان کشور شمالی يهااستان کرد. در
 شود. می کاشته باقال و کاهو زمینی،سیب

 2 هايگروه يهارقم که دهدمی نشان کشور مختلف مناطق در نتایج تحقیقات سازگاري ارقام مختلف سویا
 5 و 4 ،3هايگروه لرستان، استان و غربیآذربایجان البرز، مانند سرد و معتدل براي مناطق (زودرس) 3 و

 جنوب گرم مناطق در کشت براي تررسدیر يهارقم و مازندران و هاي گلستاناستان مغان، براي رس)(متوسط
اول  نیمه خوزستان استان شمال در دوم کشت زمان این که به توجه با. اندبوده مناسب دزفول مانند کشور
 رشد دوره شده است. طول پیشنهاد شرایطی چنین در 6 و 5 هايبه گروه متعلق هايرقم کاشت است، تیرماه
 رشدي گروه به توجه با کشور مختلف مناطق در روز 120-100 دوم و درکشت روز 140-120اول درکشت سویا

  .)1398آموزشی،  ریزيبرنامه و پژوهش است (سازمان ارقام متفاوت

محدود و محدود، رشد شناسی و شکل ساقه انتهایی به رشد ناهاي رشدي ریختارقام سویا براساس عادت
و قبل از آن و عادت رشدي  4شوند. عادت رشدي نامحدود بیشتر در گروه رسیدگی محدود تقسیم میرشد نیمه

شد رویشی خود چندین هفته بعد شود. ارقام رشد نامحدود به رو بعد از آن دیده می 5محدود در گروه رسیدگی 
تواند بیش از دو برابر شود دهی میدهند. ارتفاع گیاه پس از شروع گلدهی ادامه میدهی یا شروع گلاز گل

داراي توزیع  رسیدگیو گیاه در مرحله  هاي جانبی استآذین به صورت جوانه). نوع گل2016(شوپ و همکاران، 
 (گازونی، یابدها است و فراوانی آن به سمت نوك ساقه کاهش میدر تمام ساقهیکنواخت غالف  پراکنده و نسبتاً
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 چند فقط آنها انتهایی گره و دارند اندك هايگل با کوتاهی هايسویاهاي رشد نامحدود عموماً خوشه .)2016
دهی کامل ). در مقابل ارقام رشد محدود، رشد رویشی خود را  قبل از گل1973دارد (برنارد و وسی،  گل
و در مرحله رسیدگی داراي توزیع یکنواخت غالف در طول ساقه و  دارندآذین جانبی و انتهایی گلکنند، می

هاي بلند با ارقام معموالً خوشه این ).2016؛ شوپ و همکاران، 2016 هستند (گازونی،تراکم بیشتر در نوك ساقه 
دهی تواند بعد از گل). ارتفاع گیاه سویا می1973دارند (برنارد و وسی،  مترتعداد فراوان گل با طول چند سانتی
 ،بسته به رقم شود.دهی حاصل میدرصد ارتفاع گیاه قبل از گل 80 – 70کمی افزایش یابد، اما به طور کلی 

ها به تدریج به غنچه. شودمی ظاهر باالتر یا و 6 الی 5 هايگره در هاگل ، اولیننشرایط محیطی و عملکرد آ
دهی محدود، طول دوره گلشود. در هر دو نوع رشد محدود و ناشاخه فرعی تشکیل میو سمت نوك ساقه اصلی 

ن ساقه آغاز و به دهی از پاییدر گیاهان رشد نامحدود شروع گلبه زمان کاشت و عرض جغرافیایی بستگی دارد. 
باالي بوته شروع و به سمت  گره 4یابد. در گیاهان رشد محدود، گلدهی از یکی از سمت باالي بوته ادامه می

 مرحله در و محدود رشد ارقام در دهیگل از پس گیاه رشدي عادت به یابد. رشد رویشی بستهپایین ادامه می
   .)2016شود (شوپ و همکاران، می متوقف نامحدود رشد ارقام در دانه شدنپر

در زمان رسیدگی، گیاه رشد نامحدود داراي توزیع یکنواخت غالف در ساقه اصلی و تراکم کم غالف در 
 نوع رقم براساس قسمت نوك ساقه است. در ارقام رشد محدود تراکم غالف در انتهاي ساقه بیشتر است. انتخاب

در ایران  1396سطح زیر کشت سویا در سال . ز اهمیت استحائ بسیار کشت، مورد منطقه در آن عملکرد
هاي گلستان، مازندران، اردبیل و لرستان بیشترین ) که در ایران استان2017هکتار بوده است (فائو،  83000

آورده  1جدول رخی از ارقام کشت شده در کشور درمیزان تولید سویا را به خود اختصاص داده اند. اطالعات ب
  شده است. 
  .هاي رشدي و مناطق کشت آنهاگروه ارقام، -1جدول

  ارقام مناسب  گروه رشدي  نام استان  ردیف

  آرین -امیر -تالر -ساري - کتول -ویلیامز -سحر  3-5  گلستان  1

  پارسا –صبا  -زان -ویلیامز  3  اردبیل  2

  آرین -تپور -کاسپین -نکادر -تالر -ساري  4-5  مازندران  3

  کوثر -پارسا -صبا -ویلیامز  2-3  لرستان  4

  کتول -سالند  -صفی آباد  5-7  خوزستان (کشت دوم )  5

  )1398آموزشی.  ریزي برنامه و پژوهش منبع: (سازمان
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  گلدهی در سویا

ها احاطه شده کالله مادگی کامالً با پرچم. شودمی محسوب افشانگرده خود و کلیستوگام سویا گیاه اتوگام،
 معمول طور به شوند،می سویا باز هايگل سازد. وقتیآن را دشوار میاست و رسیدن گرده خارجی به 

درصد  2در حدود  افشانی معموالًدر منابع علمی میزان دگرگرده .افشانی در آن صورت گرفته استخودگرده
توسط  افشانی در سویا معموالًافشانی با باد ناچیز است، دگرگرده). اگرچه گرده2016 عنوان شده است (گازونی،

شود. فعالیت روزانه زنبورها در مزرعه سویا اي و معموالً حشرات و به ویژه زنبورها انجام میهاي واسطهافشانگرده
  ). 2016 است (گازونی، 15الی  9از ساعت 

روز در سویاهاي رشد  20تا  15دهی سویا از حدود ماند. دوره گلگل سویا به مدت یک الی دو روز باز می
کشد. در ارقام رشد محدود با شروع مرحله روز در سویاهاي رشد نامحدود طول می 30ود محدود و حد

دهی ادامه دهی در طول مرحله غالفپذیرد. در ارقام رشد نامحدود، گلدهی پایان میدهی، مرحله گلغالف
یشتر ارقام رشد ). در حال حاضر ب2016 پوشانی دارد (گازونی،یابد و تا حدودي با مرحله پرشدن بذر هممی

  ). 1396 و1397شود (نجفیان و همکاران، محدود در ایران کشت مینامحدود و نیمه

درصد  80تا  20باشد. کند که قادر به تبدیل کردن آنها به غالف نمیهاي بسیاري تولید میگیاه سویا گل
هاي باز شده به درصد از گل 20-10ها بسته به شرایط ژنتیکی و محیطی در معرض ریزش قرار دارند و فقط گل

؛ وان چیک و فروبست، 1970؛ هاردمن،1978؛ هانسن و شیبلز، 1980آنگول،شود (دالصورت غالف برداشت می
گره دارند، بیشتر است  هر در گل بیشتري ها در ارقامی که تعداد). ریزش گل1981؛ ویبولد و همکاران، 1958

دهی را هم ها در مرحله شروع غالفتواند ریزش غالفده و میریزش فقط محدود به گل نبو ).1966 اندرو،(
هاي گل، در زمان لقاح، در مرحله دهی، در طول رشد اندامشامل شود. ریزش ممکن است در زمان شروع گل

ریزش گل یک تا هفت روز  .)1977اولیه تشکیل دانه و در تمام مراحل رشد لپه اتفاق افتد (وبستر و همکاران، 
دهد دهی رخ می) و ریزش غالف بعد از گل1963؛ پامپلین، 1955دهی (کاتو و ساکاگوچی،وع گلپس از شر

 از برخی تشکیل غالف نیز از پس ،روندمی بین از جدیدتر و تري قدیمیهاگل غالباً ).1987(کارلسون و لرستن، 
ها نباید به همین جهت از این گل). 1999تواند ریزش کنند (زانگ و سمیت، می هاتمام غالف حتی یا هادانه

کند که ظاهراً گیاه سویا، گل بیشتري نسبت به ذخایر فتوسنتزي خود تولید می گیري استفاده نمود.براي دورگ
ها بین ظرفیت ذخایر فتوسنتزي خود ها و غالفتواند به مرحله غالف و بذر برساند و بدین شیوه با ریزش گلنمی

  کند.  ل ایجاد میو توان تولید دانه، تعاد
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شود (جانسون و ) کنترل میW1,w1هاي سویا سفید یا بنفش است که توسط یک ژن با دو آلل (رنگ گل
  ). 1922؛ وودورس و برنارد، 1962برنارد، 

). دماي مناسب براي رشد و توسعه سویا، 2000سویا به تغییرات طول روز و دما حساس است (آلن و بوت، 
  ). 1987گراد است (ریپر و کرامر، درجه سانتی 30دماي 

  در سویا گیريدورگافشانی بدون سترون کردن: روشی کارآمد در گرده

هاي کوچک تالقی مصنوعی در گیاهان کلیستوگام دشوار است. در بین این گیاهان، سویا به علت داشتن گل
دن دارد. موفقیت در تالقی به ها نیاز به مراقبت بیشتري در زمان سترون کرو مادگی احاطه شده توسط پرچم

گیري دشوار بودن دورگ). 2001شرایط محیطی و مهارت شخصی تالقی دهنده بستگی دارد (آگراوالو همکاران، 
. گل سویا کوچک و ظریف و بسیار حساس به ، اصالح سویا را با محدودیت مواجه کرده استآن و موفقیت اندك

، هابوته، سالمت فصلبسته به  درصد 15-2ها از موفقیت تالقیدیدگی مادگی است. به طور کلی، نسبت آسیب
ها در حبوبات در مقایسه با غالت، موفقیت تالقی متغیر است و مجموعاًشرایط آب و هوایی و تنوع ژنتیکی 

  .)2012(تالوکدرو همکاران،  کمتر است و باالخص سویاد اي، از جمله ماش و نخودانه

سویا گل کامل دارد و شامل چهار شناخت ساختار گل سویا حائز اهمیت است.  ،هابراي موفقیت بیشتر تالقی
، دو بال، درفشیک  شامل پنج گلبرگمادگی گل بوده و داراي  و هامجموعه پرچم ،جام گل ،قسمت: کاسه گل

کند و دهمین پرچم در سویا آزاد اي در اطراف مادگی ایجاد میلوله ،. نه پرچمباشدمی ده پرچم، مادگی و ناودو 
اندکی قبل و یا در هنگام  اکثراً ،هاگیرد. گردهاست. گرده به صورت مستقیم از پرچم بر روي کالله قرار می

شود. گل سویا بسیار ویا میافشانی در سشود. این موضوع سبب درصد باالي خودگردهبازشدن گل آزاد می
کنند. بنابراین باید انجام تالقی در نهایت ها ریزش میکوچک و ظریف است و با صدمات کوچک در مادگی، گل

از غنچه انتخاب  ،ها به آرامیدر هنگام تالقی پرچم اي به مادگی وارد نشود. معموالًدقت انجام گیرد تا صدمه
شود. سپس گفته می نیند سترون کردآشوند به این فرمادري) خارج میشده براي تالقی (والد گیرنده یا 

گشنی را کردن امکان خود سترونشود. دهنده انجام میهاي غنچه والد گردهافشانی با استفاده از پرچمگرده
  . )2012(تالوکدر و همکاران،  رسانددهد، اگرچه به غنچه گل آسیب میکاهش می

. در گیاهان است گیري)(دورگ هیبریداسیونشده، انجام  تفکیک متجاوز تولید جمعیت در گام اولین
. به طور معمول سه در گیاهان زراعی متفاوت استو  آمیز حاصل از علم و مهارت استهیبریداسیون موفقیت

  ). 2001شود (آگراوالو همکاران، گیري در سویا استفاده میروش مختلف دورگ
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الی  9:00دهی در صبح روز بعد از ساعت و گرده 18:00الی  15:00روش سنتی: سترون کردن در ساعت  -1
  صبح  11:00

الی  9:00و گرده دهی از ساعت  8:00الی  5:00:  سترون کردن در صبح زود ساعت )Kolot( روش کلوت -2
11:00  

شود سپس بالفاصله یک پنبه مرطوب روش پیشرفته: در این روش سترون کردن به روش سنتی انجام می -3
افشانی صبح روز بعد در ساعت گیرد تا کالله را کامل بپوشاند. گردهکوچک بر روي گل سترون شده قرار می

  شود. انجام می 11:00الی  9:00

به  9/1دانه در هر غالف و میانگین  %5/33مجموع غالف دهد که روش پیشرفته، با متوسط نتایج نشان می
 3/1و میانگین دانه در هر غالف  %7/15ها برتري داشته و سپس روش کلوت با متوسط مجموع غالف سایر روش

به دست  2/1و میانگین دانه در هر غالف  %4/12در مرتبه دوم بوده است. در روش سنتی متوسط مجموع غالف 
وش پیشرفته به علت، پوشاندن مادگی با پنبه مرطوب است که از خشک شدن آن جلوگیري آید. موفقیت رمی
کند، هاي آسیب دیده ایجاد میکند. پوشاندن غنچه گل شرایط محیطی مناسبی را براي بهبود غنچهمی

 رطوبت کم و دماي باال در شرایط گرمسیر و .شودمی تعرق تلفات کاهش به منجر رطوبت همچنین با حفظ
). 2001شود (آگراوالو همکاران، گرمسیر سبب خشک شدن کالله و عدم موفقیت در تالقی مصنوعی مینیمه

؛ 1981شده است (کولوت،  باال گزارش رطوبت و حرارت معتدل درجه معتدله با شرایط بیشتر تالقی در موفقیت
 گرمسیري مناطق ). در1992بریو،  ؛1992لمن و همکاران،  ؛ و1996 ؛ لی و همکاران،1988گریدنیو و همکاران، 

). 2001است (آگراوالو همکاران،  حاصل شده نتایج شده، بهترین ارائه پیشرفته روش گرمسیري، با کاربردنیمه و
هاي تالقی بر بوده، کارایی کمی داشته است ضمن آن که اکثر غنچهبه طور کلی، هر سه روش اشاره شده زمان

  کنند. ادگی در حین سترون سازي، ریزش میداده شده به علت صدمه دیدن م

افشانی گیري سویا را گزارش کردند که در آن گرده) یک روش اصالح شده دورگ2012تالوکدر و همکاران (
 روش، این ها نامیده شد. درافشانی بدون عقیم کردن پرچمشود. این روش گردهبدون سترون کردن انجام می

با گل  افشانی گرده و مادگی پیدا کردن براي کم گلبرگ به مقدار. شودمی ابانتخ مناسب مرحله در گل جوانه
(تالوکدر و  یابدافزایش می درصد 39-35باالتر از  به درصد 3-2 روش، از این کاربردشود موفقیت با می پدري باز

  .)2012همکاران، 

هاي سویا است. در حقیقت گلبر پایه بیولوژي گل سویا استوار گیري بدون سترون کردن دورگ اساس روش
آماده ، هاي خود را آزاد کنندها گردهمکه پرچ یعنی کالله، یک روز قبل از آن ،در طبیعت پروتوژنی هستند
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افشانی قبل از گردهمناسب هاي گل بنابراین چنانچه غنچه). 1987(کارسون و لرستن،  است پذیرش گرده
توان بدون وان اجتناب کرد. بنابراین مرحله گرده دادن را میتکردن گل میسترون مرحله از  شناسایی شوند

در  مؤثرکند. این اصل به طور ساعت بعد گرده در داخل کالله رشد می 24سترون کردن انجام داد. در طول 
اي درصد در شرایط مزرعه 39 حدود درصد به 3تا  2ز شود و نسبت موفقیت اهاي سویا استفاده میتالقی

  توضیح داده شده است.  ادامهدر را باید در نظر گرفت که مراحل مختلف مالحظات خاص در . ابدیمیافزایش 

 8تا  5ت دارد. از آنجا که طول غنچه سویا بین تالقی مؤثر، استفاده از پنس با نوك مناسب ضرور در
نما نیز بین با لنز بزرگاین ذره . عالوه بر)1 شکلمتر است. پنس مورد استفاده باید نوك تیز و ظریف باشد (میلی

کند و بنابراین به غنچه در هنگام مفید است. این وسیله هر بخش از غنچه را به وضوح قابل مشاهده می
  رسد. افشانی کمترین آسیبی نمیگرده

و رنگ  اندازهبه وسیله  به طور معمولضروري است که  شودباز میبعد  گلی که صبح روز يشناسایی غنچه
تر از روشن تر و از نظر رنگ نسبتاًهاي آماده باز شدن از نظر اندازه بزرگبل شناسایی است. غنچهها قاغنچه
ها در خارج از گل قابل مشاهده نیستند. در هرخوشه یک یا سه گل ظاهر . گلبرگهستندهاي نابالغ غنچه

جدا  هاشاخههاي نابالغ باید از غنچه اند وباز شده یعنی آنهایی که قبالً ها، بقیه غنچهشود. پس از شناساییمی
  .)3 و 2 شکل( شوند

ناحیه شکمی گل د. با پنس نداشته شوت نگهسهاي انتخاب شده باید به آرامی بین انگشت اشاره و شغنچه
گرفته است ها که مادگی را در برحلقه پرچم باز شده بدین صورتها گلبرگبرش عمودي داده تا دقت سویا را با 
شود یک نقطه سفید رنگ است که همان برش در این جهت اولین چیزي که در گل مشاهده می . بادنمایان شو

ها . انتخاب کردن پرچم)5 و 4 شکل( شودثر میمؤافشانی آسان و پیداکردن مادگی باعث گرده. سر کالله است
استفاده از گرده  ) و توجه به6 شکل( حائز اهمیت است ي مطلوبرسیدن به نتیجهدر مرحله مناسب رشد در 

آوري شود. هاي تازه باز شده جمعاهمیت دارد. گرده فقط باید از گل ها بسیارافشانی غنچه گلبالغ براي گرده
نحوه باز کردن گل پدري و  7شکلدر  .)8 شکل( شودها به صورت گرده و غبار زرد خارج میگرده بالغ از پرچم
گردد. از شود. انتخاب والد پدري براساس اهداف اصالحی مورد نظر تعیین مییها مشاهده مجدا کردن پرچم

آنجا که احتمال موفقیت در تالقی سویا کم است استفاده از یک نشانگر مورفولوژیک در کنار برنامه اصالحی 
 براي بصري نشانگر عنوان به هیپوکوتیلدون و گل رنگ از ضرورت دارد. به عنوان مثال در مطالعات گذشته

شده است. صفت رنگ گل و هیپوکوتیلدون بنفش نسبت به رنگ  استفاده هیبریدي بذرهاي و گیاهان شناسایی
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توان والد پدري را گل بنفش و والد مادري را سفید انتخاب نمود، در صورتی که سفید غالب است بنابراین می
  . )1922 نتاج بنفش شوند، تالقی با موفقیت انجام شده است (وودورس،

افشانی باید هاي گرده، گردهآوري دانهجمع جهتانتخاب گل پدري  ،پس از آماده کردن غنچه گل مادري
گرده بر روي کالله حتماً که  نمود. باید دقت )9شکل ( الله مادري انجام شودکروي  بالفاصله با توزیع گرده بر

  با الیه نازکی از پنبه مرطوب پوشاند.  را غنچه مادري  توانمی قرار گیرد. براي جلوگیري از خشک شدن کالله

بین ساعت  تالقی براساس فصل رشدي و شرایط آب و هوایی متفاوت است. تالقی معموالًانجام زمان مناسب 
باز شدن گل، پرچم و آزاد شدن گرده گل با  شود. با این حال در فصل سردصبح انجام می 10:30الی  8:30

در شرایط کنترل شده (در دستگاه توان تالقی را می شود.یم تا یک ساعت انجام میود نخیري در حدتأ
 10شکل ( گذاري مناسب صورت گیردبرچسبباید داد. بعد از تالقی انجام  11:30الی  8:30فیتوترون) از ساعت 

وارد نشود.  به گیاه تنشیتا  اهمیت دارد بعد از انجام تالقی آبیاري صحیح و تغذیه مناسب گیاه .)11و 
 آمیزیتر صورت موفقد است. هافشانی قابل مشاهدبعد از گرده روز الی یک هفته بودن تالقی چهار آمیزموفقیت

غنچه خشک شده و از گیاه ریزش  تماند، در غیر این صورتالقی، غنچه سبز رنگ و در حال رشد باقی می بودن
در نگاه اول این فرآیند ممکن هاي جدید باید حذف شود. کند. گیاه مادري باید هر هفته بررسی شود و غنچهمی

اگر تالقی به طرز صحیحی  .داد انجام دقیقه 3-2 از کمتر در توانمی را روش کل ولی است پیچیده به نظر برسد
  کند.بعد غالف مورد نظر رشد می انجام شده باشد، طی چند هفته

 50گل سویا را روزانه با میانگین موفقیت  120تواند در شرایط آب و هواي مناسب، یک کارگر با تجربه می
ترین علل عدم موفقیت گرمسیر این مقدار کمتر است. شایعدرصد تالقی دهد که در مناطق گرمسیر و نیمه

رسیدن به جوانه گل، استفاده از غنچه گل نابالغ، گرده مرطوب به علت افشانی مصنوعی عبارتند از، آسیب گرده
هاي خارج فصل ). از خزانه1980باشد (فهر،زدن و گرده ناکافی میشبنم زود هنگام، گرده چسبنده به علت جوانه

د (کیانزیو، هاي پیشرفته، افزایش بذر استفاده نموهاي اصالحی از جمله تالقی، نسلتوان براي بهبود برنامهمی
1985 .(  

 %44افشانی در روش بدون سترون کردن ) گزارش دادند که میانگین درصد گرده1979واکر و همکاران (
جویی در وقت دار شد. روش بدون سترون کردن با صرفه) بیشتر و معنی36%نسبت به روش سترون کردن (

  وش سترون شدن تالقی داده شوند. هاي بیشتري در هر ساعت نسبت به رگل %10دهد حداقل اجازه می
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 وجود رشد محدود و رشد نامحدود ارقام براي هیبریداسیون کارآیی در توجهی قابل تفاوت رسدمی نظر به
 هاگل دستکاري و آنها به رسیدن و دارند برگ زاویه در هاي کوتاهیخوشه رشد نامحدود معموالً ارقام. دارد

هستند  برگ زاویه از باالتر بسیار که دارند گیاه باالي در بلندي هايخوشه معموالًرشد محدود  ارقام .است دشوار
ساعت)  در غنچه 50 هاي بیشتري در ارقام رشد محدود (حدودتواند غنچهباتجربه می اصالحگر یک. )12 شکل(

  ).1978(هارتوینگ،  ساعت) تالقی دهد در غنچه 20در مقابل ارقام رشد نامحدود (

  ترویجیتوصیه 

اي مانند مورفولوژي خاص گل و تعداد کم دانه حاصل از تالقی گیري سویا با مشکالت عدیدهدورگ
روبروست. این امر یکی از موانع گسترش تنوع ژنتیکی سویا تلقی شده و معرفی ارقام جدید سویا و ترویج آنها را 

تر این تر و پربازدهاین مشکالت و تالقی آسان هاي بهینه براي رفعکند. لذا استفاده از روشبا اشکال مواجه می
ارزش در نوع خود حائز اهمیت بوده و گامی در راه توصیه کشت این گیاه در سطح  گیاه روغنی پروتئینی با

  شود. کشور محسوب می

روش مورد استفاده در این بررسی که حاصل چندین سال تحقیق و آزمون و خطا بوده، گام مؤثري در انجام 
شود و نسبت به گیري در سویا است. ضمن اینکه طی این روش کمترین آسیب به غنچه گیاه سویا وارد میگدور

هاي بیشتري را در طی یک توان تعداد دورگها سرعت اجراي باالتري داشته و با به کارگیري آن میسایر روش
گیري نژادگران سویا، کارایی دورگهگیري این روش توسط ببازه زمانی مشخص انجام داد. امید است با به کار

  گردد.مراحل کار در ادامه به صورت تصویري ارائه می وري این فرآیند افزایش یابد.افزایش یافته و بهره
  
  

 

  

  

 

  
  .انتخاب پنس با نوك تیز و پیدا کردن غنچه گل باز نشده در پایه مادري -2و  1شکل 

  

1  2  



 1398پاییز و زمستان )، 2( 1مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی / جلد 

88 

 

  
  
 

  
  
  
  

این عمل به  -هاي باز شده اطراف غنچه انتخابی در پایه مادريهاي جانبی و گلحذف جوانه -4و  3شکل 
نماید در مراحل بعدي، گل تالقی داده شده را شناسایی و بررسی کنند. داشتن چندین غالف، محققین کمک می

مادري، از انتهاي  سازد و شکل بعدي برش عمودي غنچه گلهاي حاصل از تالقی را مشکل میشناسایی غالف
کنیم تا غنچه باز شود. در این مرحله نوك پنس غنچه نوك پنس را وارد کرده و به سمت نوك غنچه حرکت می

  نباید زیاد وارد گل شده و به مادگی آسیب برساند.

  

  

  
  
  

    

هاي گلبرگ گل(بنفش)،  (سفید) و مرحله درست انتخاب گل پدري باز کردن غنچه گل مادري -6و  5شکل 
  ها حاوي گرده باشند.پدري قابل رؤیت باشد و پرچم

  

  

  

  

3  

5  6  

4  
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بهتر است براي اطمینان از وجود گرده  -جدا کردن پرچم از گل پدري و تست گرده بر روي ناخن – 8و  7شکل 
ها براي تالقی دادن کافی، پرچم را به آرامی بر روي ناخن قرار داد چنانچه گرده زرد رنگ رویت شود. این پرچم

  مناسب است.

  

  

  

  

  

در این مرحله  -گذاري غنچه تالقی داده شده ها و  عالمتگرده به مادگی غنچه نحوه انتقال دانه - 10و  9شکل 
هاي مختلف توان براي هر والد پدري نخ با رنگشود. میبه آرامی به دور غنچه مادري تالقی یافته، نخ بسته می

و سپس والد پدري درج  " × "ها نیز ابتدا والد مادري در سمت چپ و بعد عالمت انتخاب کرد. در یادداشت
  شود.می

  

  

  

  

  .تصویر غنچه تالقی داده شده -11شکل 

7  8  

9  10  
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  دهنده.تنوع در طول شاخه گل -12شکل 

  منابع

 و چاپ صنعتی. شرکت گیاهان و غالت تولید و . پرورش1398آموزشی.  ریزي برنامه و پژوهش سازمان
   صفحه. 348ایران.  درسی هاي نشرکتاب

  9ایده مفید. گزارش هفتگی شرکت ها .  . تحلیل صنعتی بهشهر. مشاوره سرمایه گذاري1397روح الهی، س. 
  صفحه.
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