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 رذت       توسعه کشت   شرکت  

 رذت  هیبرید  بذر       اتریخچه

  ی اه یمختلف گ  یهاگونهبین    تالقیبدانند،  شاورزان  موجب شده ک  یشاورزو تجربه ک  هزاران سال دانش

تول به  ب  د یمنجر  قدرت  با  شناسی م  شتر یفرزندان  باستان  شواهد  م  یشود.  بومی نشان  که  قاره    انیدهد 

مشترک    یتا گرده افشان  شتندکایطور منظم دو نوع مختلف ذرت را با هم م  بهمناطق    یدر بعض  كایآمر

تولید سنت  ن یاشود.    بهتر  محصوالت  موجب  آزما  یدانش  حما  18قرن  از    یعلم  شاتی با  و    ت یمورد 

 .گسترش قرار گرفت 

 دایخود گرده افشان پ  اهانیگرده افشان نسبت به گدگر  اهانیگ  برایرا    بسیاریمثبت    یا یمزا  اندانشمند 

منتشر کرد.   18  قرنخود را در اواخر  آزمایشات   جی دانشمندان گرگور مندل بود که نتا  نیاز ا   یكیکردند.  

دو    نیب  یتالق  گیاهان حاصل ازکه  و نشان داد  کرد    قینخود تحق  اهانیمندل در مورد وراثت صفات در گ

 . خود گرده افشان دارند اهانینسبت به گ بیشتریبه رشد  لیمختلف تما الین

دارو گ  دهیااین  از    نیز  نیچارلز  افشان    اهانیکه  گرده  مقاومضعیفترخود  آفات    ت ،  برابر  و  کمتر  در 

هیبرید  نییپا  عملكرد گیاهان  به  نسبت  است دارند تری  کرده  دفاع  کارها ،  بر    یادیز  ریتأث  نی دارو  ی. 

داشت   یاریبس دانشمندان  واز  جمله  از  دهه  ل یب  امی لی،  در  که  ا1880،  گرده  کنترل  عنوان    یفشان،  به  را 

  ی که وقت  باید در نظر داشت   در ذرت مطالعه کرد.  خودگشنی  یبه حداقل رساندن اثرات منف  یبرا  یراه 

  صفات   وراثت   یالگوها  بر رویهنوز کشف نشده بود. مندل فقط    DNAکردند،  یکار م  نیمندل و دارو
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قرن   لیاواتا    18قرن  . اواخر  بودند  ژن استفاده نكرده  ای کرد. دانشمندان هنوز از اصطالحات آلل  یکار م

 اد شد.  جایعلم ژنتیک صفات و  وراثت  در درک ما از یبزرگ رییتغ 19

های خود و دانه   نی بهتر  حفطکرده بودند با    یداشتند. آنها سع عمده  مشكل    کی  ذرتكاران،  این دورهدر  

  ی اافته ی  شیو عملكرد افزا  ت یفی، اما قادر به حفظ کدهند  شی عملكرد را افزا  ، بذر  استفاده آنها به عنوان

دگر توانند اثرات  یچالش داشتند که چگونه م  ک یآنها  در واقع  نبودند.    آمد،بدست میاوقات    یکه گاه 

   عملكرد ذرت خود به حداکثر برسانند؟  شیافزا  یرا برا یگرده افشان

با صفات دلخواه  جادیا نانواع ذرت  از    ازمندی ،  آلل درباره    دانشاصول وراثت و  آگاهی  ما  اکنون  آنچه 

و و دگرگشنی    خودگشنیدرک    یمندل برا  یها  دهی، جورج شول از ا قرن بیست   لی. در اوا، بودم ینامیم

دورگ گیری در انقالب    کی را انجام داد که منجر به    یشاتیدر ذرت استفاده کرد و آزما  یماریب  وعیش

  ف ی را به وضوح توص  گوسییبود که مفهوم هتروز  یکس  نی، جورج شول اول1908در سال  شد.    ذرت

کرد،    شنهادیداد. همانطور که شول پ  رییمطلوب ذرت را تغدستیابی به ارقام    یتالش براراه    دهیا  نیکرد. ا

تدر   بهنژادگران به  از    یجستجو  جیذرت  را  جستجوذرت  موجود    هایالین خود  سمت    ن ی بهتر  یبه 

 سوق دادند.هیبریدی ذرت  باتیترک

 کننده   دواریمفهوم ام کی: (single cross)دو رگ ساده  یدهایبریه

 یدهایبریه   دیذرت به منظور تول  دیتول  یرا برا  یی، روشهامنتشر شد  1909که در سال    یدر مقاله ا  شول

 اریبس  یبیترک  یبذرها  دیتولتوجه کافی به این ایده نشد، زیرا  کرد. در آن زمان،    انیب  كنواخت یو    یقو

و   یقوبه قدر کفایت  ،  هستند  یضرور  F1  یدها یبریه   تولید  یبرا، که  ذرتالینهای  دشوار و گران بود.  

الینها  نبودند.    خالص  کماین  زو    دداشتن  یعملكرد  و  ینم  دیتول  یادیبذر  ن  نیهمچنکردند  آفات    ز یبه 

با ا  را  هرز    یبا علف ها  امكان رقابت بود که    الینها این  نیمشكل ا   نیوجود بزرگتر  نیحساس بودند. 

و علف هرز آفات   عدف برای  قرن بیستم هنوز مصرف سموم    ل یکه در اوادآوری است  نداشتند. الزم به یا

 گران بود! اریدشوار و بس اری بس هیبریدبذر  دی ، تولجهینداشت. در نت رواج

 راه حل با عملکرد باال کی :(double cross)دورگ دوگانه  یدهایبریه 

دورگ تالقی هیبرید  را توسعه داد:    یبریده از    یگری، نوع دجونز  ، دی اف1918حال، در سال    نیا  با

ن  ای  F1  یدها یبری)که به آنها ه دورگ ساده    یدهایبریاز ه دوگانه    د یبریشود( تا ه یگفته م  زینسل اول 

 دیمختلف تول  الینچهار  تالقی  از  دورگ دوگانه    یدهایبریه   این  کند.  دیتول  F2هیبرید    ایدورگ دوگانه  

آزمامیشوند کرد  یها  شی .  مشخص  دوگانه    یدهایبریه   عملكردکه    جونز  کمدورگ  از    یفقط  کمتر 

 حفظ شده است. زیصفات مطلوب ن ریبوده و سادورگ ساده  یدهایبریه 

دوگانه    یدهایبریه  توجهدورگ  قابل  عطف  تول  ینقطه  از    هیبریدبذر    دیدر  آنها  که  آنجا  از  بودند. 

  الینهای کنند و از  یز بهتر رقابت مهر  ی، در برابر علف هاساخته شده اندترند    یکه قو  F1  یدهایبریه 
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 آسان تر و ارزان تر دورگ دوگانه در آن زمان    دیبریبذر ه   دیتول  ین روهستند. از ا  تركنواخت یهم نژاد  

 در دسترس بودند. یبه صورت تجار 1921تا سال  دورگ دوگانه عمدتا یدهایبریه بود. 

 باالتر  عملکرد=  یکشاورز ی+ فناور رقام هیبریدا

معموال گران گیاهی بهنژاد هستند.   یریچشمگ یا یمزا یدارا - دورگ ساده و دوگانه –ذرت  هیبرید ارقام

ا  ارقامی ارقام.  کنندیم  جادیبا صفات خاص  باشند  عیممكن است رشد سر  این   تنش   تحمل  ای،  داشته 

بذور  رد  مطلوب، عملك  یعالوه بر صفات اصلآفات داشته باشند.    در برابرقاومت بهتر  م  ابیشتر ی   یخشك

 هستند. رتت كنواخی یكیاز نظر ژنت هیبرید رقامو مزارع کاشته شده با ا شتریب هیبرید

زیادیایمزا  یكیژنت  یكنواختی ژنت  ی  تنوع  ا   یكیدارد.  گ  یمعن  نیبه  که  دارا  اهانیاست  ارتفاع   یغالباً 

مختلف  یمختلف زمان  معموالً  آنها  و  افشانیگلده   یبرا  یهستند  گرده  برداشت   ی،  حتی داش  و  و   ته 

دارند.   متفاوت  دانه  بذر  مزرعه  کی  یكنواختیمشخصات  فناور  دیبریه   با  از    د مانن  یکشاورز  یاستفاده 

و تلفات محصول کاهش   افتهیکاهش    کارنیروی  به    ازی کار ن  نیکند. با ایرا آسان تر م  یكیبرداشت مكان

نتابد ییم ب  جهی، در  از دهه  یم  شتریعملكرد  تغ1940شود.  ا  نهیدر زم  یادیز  راتیی،    جاد یپرورش ذرت 

  ش ی، افزااز کودها  فادهاست   شیاز جمله افزا  دیتول  یها  نهیعملكرد و کاهش هز  شی شده است که به افزا

علف از  افزاکش استفاده  مكان  یار یآبراندمان    شیها،  و  خشک  مناطق  در  ون یزاسیدر   ندیفرآ  بیشتر 

عملكرد ذرت در چندین دهه گذشته    این تغییرات موجب افزایش متوسط  کمک کرده است.  یکشاورز

 شده است. 

 

 آزاد گرده آفشانی 

 دورگ گیری دوگانه 

 دور رگ گیری ساده

 تن در هکتار 12
 متحده  ایاالت ای درذرت دانهعملکرد روند افزایش 
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 دورگ ساده   یدهایبریبازگشت به ه

، عملكرد نیکمتر است. بنابرادو رگ دوگانه    یدها ی برینسبت به ه دورگ ساده    یدهایبریه   یكیژنت  تنوع

خصوص و  آفات  یمطلوب   اتیباالتر  برابر  در  مقاومت  طور    ،مانند  گ  كنواخت یبه  تمام    ان ی ب  اهانیدر 

الینهای هم توانستند    گران گیاهیبهنژاد،  هرز در اثر استفاده از علف کش  یود. با کنترل بهتر علفها شیم

دورگ ذرت    یدهایبریه از  استفاده  ،  1960رشد دهند. از دهه    ،هرز  یهاعلفدر رقابت کمتر با  نژاد را  

 ه است. شد لیتبد متداول سیستم ، به  شوند یم جادیتر او ساده  عتریو سر  شتهدا  یباالتر عملكردکه  ساده،

 دها یبری: نقطه ضعف هیکیژنت یریپذ بیآس

،  باالترباعث عملكرد    یكیژنت  یكنواختیمرتبط بود.    یكیژنت  یكنواختیبه    ستمیقرن ب  در  عملكرد  شیافزا

مزارعاآف  بهمقاومت   و  ا  ت  که  رتفاعبا  شد  بالغ شد  مشابه  زمان  پذ  ونی زاسیمكانو    ههمان  امكان    ر ی را 

  .داشته باشد یریپذب یآسهایی از جمله نه یتواند هزیم یكیژنت یكنواختی، حال نیبا ا کند.یم

از    زا عامل خسارت  کیاگر  زیرا   ، همه استفاده کند   اه ی گ  کینشده در    ینیب  شینقطه ضعف پ  کیبتواند 

مثال  شوند.  می  ریپذ  ب یآس  ،یكیژنت  كنواخت ی  اهانیگ عنوان  سالها به  ش  1971-1970  یدر   کی  وعی، 

دالر شد.    اردیلیم  ک یاز    شیب  نهیمتحده با هز  االت یدرصد از محصول ذرت ا  15  ب یباعث تخر  یماریب

، اما نادر داشت  یع یجهش طب  کیکه    ،بود  یبرگ ذرت جنوب  بالیت   یماریب عامل  یقارچ   ،عامل خسارت

 شد. متحده در آن سال ها   االتی در ا افتهیپرورش  یهادرصد ذرت 85از  شی بموجب آلوده شدن که 
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 ی كی  شود.می  افت ی   ذرت  مختلف  رقامدر ا،  هیبرید  د یارزش آنها در تول  لیبه دلزیادی    ریپذ   ب یآس  ی ژنها

تر  نیاز گرانتر پرمشغله  پایه  از همه    تاسل  اینر  تاجی    یگلها  حذف،  هیبریدبذر    دیتول  یقسمتها  ن یو 

نر   ی، گل هایكیت ژن  فعاالتفعل و ان  قیاز طری خاصی وجود دارد که  ژن هادر ذرت  . های مادری است 

عق بنابرایم  میرا  ن  دیتول   نیکنند،  مجبور  بذر  مادری    تاسلها    ونیلیم  یستندکنندگان  به صورت را  پایه 

با استفاده از گرده   اند این پایه های ماری که به صورت ژنتیكی عقیم شدهکه   ی، در حالدستی حذف کنند

 توانند از آنها به عنوان بذر استفاده کنند. یرزان مکنند که کشاویم  های باروری تولیددانه پایه های پدری،  

از آن زمان،    یكیژنت  یكنواختیدر مورد خطرات    یدرس مهممیالدی    70یاد شده در دهه    یدمیاپ بود. 

، مختلف   رقاما  نیدر ب  یكیژنت  یكنواختی  یایضمن حفظ مزا  یكیحفظ تنوع ژنت  یبرا  یاه یبهنژاد گران گ

با تسریع  تالش کردند. امر  ارقام هیبرید زیادی در    این  اگر  ارقام جدید مقدور شده است. زیرا  معرفی 

در    کشور وجود داشته باشد، ضمن حفظ یكنواختی ژنتیكی در سطح مزارع، تنوع ژنتیكی هر محصول

ناشی از یكنواختی ژنتیكی بر طرف میشود. از این رو شرکت    سطح کشور نیز حفظ شده و مالحظات

 باشد.  مناسب کشور می جدید و دنبال معرفی انواع ارقام هیبرید توسعه کشت ذرت همواره به 

 گیرینتیجه

امروزه  کیلوگرم در هكتار بوده اما    2000-1350  متوسط عملكرد در ایاالت متحده،  قرن بیستم   لیاوا  در

این    8از    شیبمتوسط عملكرد   است.  دسترس  قابل  امری  هكتار  در  از در    شرفتیپتن  ناشی  عملكرد 

  ب. محققان درک کردند که چگونه صفات مطلواست عملكرد ذرت    شیافزا  یدیکل  صفات  یدرک علم

که    افتندی در  نیشود. آنها همچنی منتقل م  گریبه نسل د  یاز نسل  -  اهیذرت و ارتفاع گ  دانهمانند اندازه    -

باالتر  هیبرید  اهانیگ رشد  سرعت  و  عملكرد  گ  ی اغلب  به  علمی    دارند.  اولیه  اهانینسبت  تالش 

مختلف  دانش تغمندان  به  کشاورز  یمیعظ  راتییمنجر  است شد  یدر  جده  درک  با  قدرت از    یدی. 

هیبریدنژاد  هم   هایالین   ب یترکبرای    ذرت  بهنژادگران،  هیبریدها ارقام  به  دستیابی  زودرس،    جهت 

دیررس  و  هیبرید عملكردتالش    ،میانرس  بذور  زیرا  آنها    یكیژنت  یكنواختیو    ه داشت  یشتر یب  مینمایند. 

 سازد. ی م ریرا امكان پذیشتر باسیون زیانمك

 گرید  یزراع  یاز گونه ها  یاریدر بساین فناوری  در ذرت منجر به استفاده از    یریقدرت دورگکشف  

  ی اریو بس  جاتیانواع سبز  نیو همچنند برنج ، سورگوم و آفتابگردان  محصوالت مان  ری . ساه است شد  زین

 بهره میبرند.   از هیبریدگیری یكنواختید و عملكر ت یتقو ی، اکنون براینتیز یاز گلها 

 تهیه کننده:
 دکتر امیر ازیدفرد 
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