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 گذشته سال 57 در  کلزا دانه دیتول تیوضع  یررسب

 یبررس. کندیم فایا کنجاله نیهمچن و یخوراک روغن نیتام در یمهم نقش خود، نیپروتئ و روغن درصد زانیم لیدل به کلزا دانه

 رو جهان در محصول نیا دیتول همواره ،(1 جدول)دهد یم نشان جهان در 2018 تا 1961 یسالها درفاصله زراعت نیا دیتول سوابق

. است دهیرس 2018 سال در تن ونیلیم 75 به 1961 سال در تن ونیلیم 3.5 حدود از زراعت نیا دیتول زانیم کهیطور به بوده شیافزا به

 برتر کشور 12 یاسام 1 جدول در آنها دیتول نیانگیم مجموع اساس بر که داشته دیتول زانیم نیا در یشتریب سهم کشورها یبرخ

 کشورها دیتول زانیم فاحش تفاوت به توجه با. است شده آورده رانیا کشورمان سهم زانیم با سهیمقا در یروغن دانه نیا کننده دیتول

 بر یتمیلگار یهاداده اساس بر ها کشور دیتول زانیم کشور، هر در دیتول ساالنه راتییتغ زانیم تر روشن شینما منظور به یطرف از و

 به هند و نیچ کانادا، شامل  2018 سال در کلزا کننده دیتول برتر کشور سه موجود، یهاداده اساس بر.  است شده آورده 10 یمبنا

 دهد، یم نشان  کلزا کشت توسعه و دیتول در رانیا سهم زانیم به ینگاه. اندبوده تن ونیلیم 8.4 و 13.3 ،20.3 دیتول زانیم با بیترت

 16 گاهیجا زمان آن در رانیا کهیزمان .است بوده تن  356890 زانیم به کشور در کلزا دیتول سال نیتر ییطال( 1386) 2007 سال

 سهم با رانیا( 1397) 2018 سال در یعنی سال 12 از بعد شده، منتشر یهاداده اساس بر  انکه حال و داده اختصاص خود به را جهان

 شده شتریب زین زانیم نیا یرسم ریغ مستندات اساس بر 2019 سال در اگرچه. است گرفته قرار  جهان 22 گاهیجا در 329843 دیتول

دانه کلزا در کشور،  یحداکثر دیتول زانیدر م ریچشمگ تیموفق کسبانجام گرفته در خصوص عدم  یهایشناس بیآس در. است

 بخش از یهتوج قابل و موثر ییربنایز یهاتیحمانه تنها  دولتمردان ریدهه اخ کیاز  شیبعموم صاحبنظران متعقدند در طول 

که  یبخش خصوص یتهایفعال یدگیپاشهم از باعث کشور کالن سطح در خود ماتیتصم مجموعه با بلکه ننموده یخصوص

مجلس  دراست  دیاست. ام شدهباشد،  داشته یموثر تیفعال یدانه روغن دیتول نهیو توانمند در زم ییاجرا یبه عنوان بازو توانستهیم

و توسط  یریگمیتصم یخصوص بخش تیواول با کشور در یداخل یهاتیظرفدر استفاده از  مناسب یراهکار یبه نحو دیجد

 موضوعتوان در  یکشور م یداخل یها داشتهو توجه به  حیصح یزیر برنامهگردد. مطمئنا با  یاتیعمل یکاردان و دلسوز دولت انیمجر

 برداشت.  یاساس یگامها کشور ییخودکفا واز جمله کلزا  یروغن یهادانه یحداکثر دیتول
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 های روغنیمدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه
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 یمهتابه صمد

 samadi@takato.ir 
 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکز یقاتتحق کارشناس

  شاوندیخو یهاگونه و یکیژنت منابع از استفاده با گلرنگ اصالح و بهبود

Improvement and breeding safflower (Carthamus tinctorius L.) using relative species 

 

 

 

 گونه تنها و( 2N= 2X= 24) دیپلوئید زراعی گیاه این. دارد تعلق Asteraceae یا Compositae خانواده به( .Carthamus tinctorius L) گلرنگ

 خشک مناطق در روغنی دانه مهم محصوالت از ،(WEISS, 2000) شوری و خشکی سرما، به تحمل دلیل به. گلرنگ است Carthamus جنس زراعی

  هایسال از .شودمی کشت دارویی مصارف و رنگ تهیه غذاها، دهندهطعم، به عنوان آمیزی رنگ در سنتی طور به گیاه اینگلهای . است جهان خشک نیمه و

  اهلی گیاه وحشی خویشاوندان ه استشد مشخص. یدگردمیکشت   صنعتی اهداف یا با و انسان مصرف برای نباتی روغن منبع عنوان به محصول این ،دور

 برای ژنتیکیتنوع  یشافزا یهااز راه یکی مطلوب  را در خود جای داده  است.  ژنتیکی باالی از خصوصیات  یلپتانسمتنوع  و با   ژن خزانه یک شده گلرنگ،

. است اصالحی هایبرنامه طی مد نظر ژنتیکی بهبود هدف با اهلی گیاهان نزدیک خویشاوندان از استفاده زراعی، گیاهان در زنده غیر های تنش به تحمل

 صورت گرفته است.  یوحش یشاوندانانتقال ژن خو یقاز طر یبهبود محصوالت زراع برای بسیاری مطالعات

 ،یبند میتقس نیا در. شوندیم یبندمیتقس کروموزوم تعداد اساس بر که شدند ییشناسا Knowles و Ashri( 1960) توسط یوحش گلرنگ گونه 25 حدود

 ادیدهنده جفت شـدن زنشـان امر نیا .گـرددیبـارور منجـر م یدهـایبریکننـد کـه بـه ه یتالق گـریتواننـد بـا همدیم کروموزوم جفت 12 با ییهاگونه

 C. tinctorius ، C. persicus Desf. Ex Willd، C. oxyacanthus یزراع گلرنگ شامل هاگونه نیا. اسـت آنها کینزد ارتباط و کروموزومها

و  oxyacanthus Bieb.  Carthamus) گونه دو تنها گلرنگ، یوحش شاوندانیخو انیم در دهدیم نشان هایبررس. باشندیم  C. palaestinus و

palaestinus Eig.  Carthamus )هستند یتالق قابل یزراع گونه با یراحت به (Ashri, 1960 و Knowles .)اصالح و بهبود یبرا گونه دو نیا 

 یغرب شمال ،(Dittrich et al., 1979) رانیا عراق، غرب ه،یترک در گسترده طور به(، (C. oxyacanthus یوحش گونه. باشندیم مناسب یزراع گلرنگ

 داشته رانیا در یتوجه قابل یکیژنت تنوع گونه نیا(. Knowles and Ashri, 1995) گزارش شده است  ازبکستان و ترکمنستان، قزاقستان، هند،

(Sabzalian et al., 2009و ) دارد ) یزراع گلرنگ ابرابری   قابل روغن تیفیک از نظرMundel and Bergman, 2009, Sabzalian et al., 

 (اهیگ نیا آفت نیمهمتر از )گلرنگ مگس برابر در مقاومت و C. oxyacanthus دانه پوسته اهیس-یاقهوه رنگ نیب یادیز یهمبستگ نی(. همچن2008

 ی(. تعدادSabzalian et al., 2010) با اهمیت می سازد گلرنگ را  یاصالح یهابرنامه در صفت نیا از استفاده امکاناین ویژگی   که است شده افتی

( 1989) آگراوال و کومار توسط C. palaestinus.  و C. persicus (syn. C. flavescens) ، C. lanatusمانندگلرنگ  یوحش یهاگونه از گرید

 ایآلترنار یبرگ لکه برابر در مقاومتیا   و یخشک به مقاومت. شدند ییشناسا آفات و مختلف یهایماریب برابر در تحمل ای مقاومت یبرا یخوب منبع عنوان به

 یاز تحمل به خشک یی( نشان دادند سطح باال2011و همکاران ) یدی. مجاست شده وارد یزراع ارقام در انتخاب، و کراسبک یهاروش از استفاده با یحد تا

 یکم صفات از یبرخ به آب های تنش برابر در اهانیگ تحملوارد شده است.  یژن به گلرنگ زراع نیگلرنگ وجود دارد و احتماال ا یوحش شاوندانیدر خو

ی م ل ع ی  اه د دا ی و ر و  ت  ال ا ق  م
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 طیشرا در عملکرد ترنییپا یریپذ وراثت لیدل به تنش بدون طیشرا از آب تنش تحت عملکرد نظر از انتخاب معموالً. شودیم مربوط کم یریپذ وراثت با

 با( .Carthamus tinctorius L) گلرنگ یوحش شاوندانیخو نیبنابرا(. Kirigwi et al., 2004; Blum, 2018) دارد یکمتر ییکارا یآب تنش

 یدارا Carthamus یوحش یهاگونه نی. همچنی داشته باشدآب تنش طیشرا در یزراع گلرنگ عملکرد بهتری نسبت به  توانندیم ،مقاومت یژنها بودن دارا

نتایج برخی  (Arslan and Hacioglu, 2018) هستند درصد 8/22 تا 3/7 از کم کیاولئ دیاس مقدار ودرصد  82 تا 58  از باال کینولئیل دیاس زانیم

 ,.Bagheri et al., 2012; Yeilaghi et al)حکایت می کند  یشور و یخشک یهاتنش ریتاث تحت یزراع گلرنگ چرب دیاس در تنوع گزارشات از 

 .C. tinctorius ، C. palaestinus ، C. oxyacanthus، Cیهاگونه چرب دیاس بیترک که دادند(گزارش 2017) همکاران و ینظر(. 2012

lanatus L. ، و C. glaucus M. Bieb.  شاوندانیخو از ژن ورود که دهدیم نشان هایبررس جی. نتابودند داریپا یخشک تنش طیشرا در و مشابه باًیتقر 

 .کندیم فراهم ندهیآ یاصالح یها برنامه یبرا را برتر یهاپیژنوت ییشناسا و داده شیافزا را صفات یبرا یکیژنت تنوع یزراع گلرنگ ژن خزانه به یوحش
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 رمضانی میترا
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 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز  آموزش کارشناس

 ینیزم بادام یروغن دانه به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا

 

 

 یحاو ینیزم. بادامشودیکشت م ایدن ییاستوا مهیو ن ییها است که در مناطق استوااز خانواده لگوم سالهکی یاهیگ (Arachis hypogea L) ینیزمبادام

 نیچهارم ینیزمبادام ،ی. از لحاظ تجارباشدی( م%20)حدود هادارتی( و کربوه%25هضم آسان)حدود  تیبا قابل نی(، پروتئ%50باال) تیفیبا ک یروغن خوراک

 تیریانجام شده در رابطه با بهبود عملکرد و مد ریمطالعات اخ یمختصر برخ یمقاله به بررس نیاست. در ا یاهیگ نیمنبع مهم پروتئ نیمنبع مهم روغن و سوم

 .شودیپرداخته م ینیبادام زم یهایماریب

 ساقه  یدگیپوس یماریدر کنترل ب شهیر یزاگره وزیسمب یهایباکتر ییکارا

ها اسکلرت یگذرانزمستان لیقارچ به دل نی. کنترل اشودیم جادیا  .Sclerotium rolfsii Saccساقه است که توسط یدگیپوس ،ینیزمبادام یماریب از یکی

در  یادیز ییتوانا ینیزماست. بادام یستیکننده زاستفاده از عوامل کنترل یماریب نیا تیریمد یهااز راه یکیو خاک، مشکل است.  یاهیگ یایبقا یبر رو

رشد و  ،(PGPB)اهیکننده رشد گ بیترغ یهادارد. باکتر Bradyhizobium sppاز جمله  شهیر یزاگره یهایبا باکتر یستیهمز قیاز طر تروژنین تیتثب

از  یری. جلوگدهندیقرار م ریآهن تحت تاث ایفسفر  تروژن،یمثل ن ییجذب مواد غذا یسازلیبا تسه ای هاتوهورمونیف دیبا تول م،یرا به صورت مستق اهینمو گ

 یعیدر برابر دامنه وس اهانیدر گ کیستمیو القاء مقاومت س دروفورهایس دیتول ،ییغذافضا و مواد یرقابت برا س،یوزیبیتوسط آنت هاتوپاتوژنیاثرات مخرب ف

 ی(، اثر بازدارندگ2017ارن)و همک ی. قاسم(Faabra et al, 2010)است اهانیبر گ PGPB میمستقریاز اثرات مثبت غ ییو اندام هوا شهیر یهااز پاتوژن

 یهایاز باکتر یباکتر هیهشت سو ق،یتحق نیا درکردند.  یبررس یاو گلخانه in vitro شیدو آزما یقارچ را ط نیبر ا شهیر یزاگره ستیهمز یهایباکتر

 Bradyrhizobiumبه عنوان  ییایمیوشیب یهاتست و 16SrDNA یژن زیانتخاب، و بر اساس آنال یمزارع مورد بررس ینیبادام زم یهاشهیشده از ر یجداساز

 یهابه عنوان بازدارنده Br16و  Br9،Br18 یهاهیکردند. سو یریجلوگ PDA طیها در محاز رشد قارچ یداریمعن زانیبه م هاهیسو نیشدند. ا ییشناسا

مورد مطالعه  یباکتر یهاهیبه کار گرفته شدند. سو یاگلخانه شاتیشده و در آزما ییشناسا ییدر روش کشت دوتا فیضع هیبه عنوان سو Br14 هیو سو یقو

 در گلخانه شدند. ینیمقدار ماده خشک بادام زم شیساقه را کاهش داده و منجر به افزا دیسف یدگیشاخص پوس (P≤0.01)یریچشمگ زانیمبه 

 گوگرد و آهن همزمان کاربرد به ینیزم بادام عملکرد اجزای و عملکرد واکنش

 یروغن اهانیعملکرد گ شیافزا یبرا یگوگرد یو رشد دانه داشته و مصرف کودها تیفیدر ک ینقش مهم ،گوگردینیزماز جمله بادام یدانه روغن اهانیدر گ 

 از. است یضرور بقوالت رهیت اهانیگ توسط تروژنین تیتثب یبرا گوگرد عالوه به. (Hitsuda et al, 2005)شده است هیکمبود گوگرد توص طیدر شرا

 ,Hosseinzadeh, 2006, Khajepoor)باشد موثر زین ینیزمبادام در گوگرد کمبود رفع در م،یکلس نیتام بر عالوه تواندیم گچ مصرف گرید یسو

 کاربرد یبررس منظور به. (Kafi, et al, 2000)بخشد بهبود اه،یگ در غالف تعداد و اهیگ خشک ماده کل شیافزا قیطر از را اهیگ عملکرد و. (2004

 دو با یتصادف کامل یهابلوک طرح قالب در لیفاکتور صورت به یپژوهش ،ینیزمبادام عملکرد با مرتبط و یکم اتیخصوص بر گوگرد و آهن همزمان

 30،60)سطح سه در گوگرد عنصر دوم عامل و( هزار در 4 و 3، 2) سطح سه با آهن عنصر اول (. عامل1395و همکاران، ی)ملکشد اجرا تکرار سه و عامل

 بر گوگرد کاربرد و آهن یپاش محلول که داد نشان قیتحق نیا جینتا .شد گرفته نظر در شاهد عنوان به کرت کی ن،یهمچن .بود( هکتار در لوگرمیک 90 و

 با و آهن هزار در سه سطح در دانه عملکرد نیشتریب. داشتند دارییمعن ریتأث دهیرس غالف تعداد و دانه صد وزن ،یمغزده درصد غالف، و دانه عملکرد

. داشت را روغن عملکرد و دانه روغن درصد نیباالتر گوگرد، درهکتار لوگرمیک 60 ماریت. آمد دست به کودگوگرد هکتار در لوگرمیک 90 و 60 کاربرد
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 اهیگ در عملکرد با مرتبط صفات بهبود و دانه عملکرد شیافزا باعث یامالحظه قابل زانیم به گوگرد و آهن همزمان مصرف که داد نشان قیتحق نیا جینتا

 .دیگرد ینیزمبادام

 ینیزمبادام در یالقائ یهاموتاژن قیطر از عملکرد یکیژنت بهبود

 مربوط موانع لیدل به یژن انیجر دانفق ک،یلتیمونوف منشا بودن دارا لیدل به یکیولوژیزیف و ییایمیوشیب ،یمورفولوژک یکاف تنوع بودن دارا وجود با ینیزم بادام

 اریبس جیرا یاصالح یهاروش قیطر از یکیژنت بهبود توسعه جهینت در. (Mondal et al, 2007)دارد یمحدود یکیژنت هیپا ،یخودگشن و یدیپلوئ سطح به

 مطلوب، پیفنوت در ادیز رییتغ بدون را یخاص یکیژنت بهبود تواندیم و بوده مرسوم یاصالح یهاروش مکمل ون،یموتاس قیطر از اصالح ادامه و بوده محدود

توسط  یالقائ ونیموتاس قیدف بهبود عملکرد از طر( را با هTPG-41و  GBPD-4)ینیزمبادام رقم دو ،یشیآزما یط(، 2017)همکاران و کاورا. دینما جادیا

EMS در نسل  یصد موتانت اصالح ق،یتحق نیقرار دادند. در ا یو اشعه گاما مورد بررسM3 لعملکرد تا نس یابیانتخاب و جهت ارزM4/M5 یبررس 

تنوع القاء شده  نیشتری. بشدند یابیارز M6در نسل  یاقتصاد یهایژگیها نشان دادند، از لحاظ ونسل نیا یط یداریموتانت برتر که عملکرد پا زدهیشدند. س

بود.  M4نسل  یهاموتانت تیجمع ردTPG-41 و  GPBD-4در  بیرتدانه به ت 100مربوط به تعداد غالف در بوته، عملکرد غالف در بوته و وزن 

مربوطه نشان دادند.  نیالف نسبت به والددر عملکرد غ شیدرصد افزا 75/31و  53/27 بیبه ترت ،TPG-41و  GPBD-4 نیمربوط به والد یهاموتانت

و هم از  یکیاگرونوم تایپژوهش هم از لحاظ خصوص نیبا عملکرد باال در ا یهاوزن صد دانه بود. موتانت شیبرتر مربوط به افزا یهااغلب موتانتویژگی 

 خود برتر بودند.  نیروغن، نسبت به والد ییایمیلحاظ خواص ش

 ینیزم بادام در یرشد کننده میتنظ عوامل یژنوم زیآنال 

به   AhGRFخانواده یهاژن. دارند آنها نمو و رشد در یمهم نقش که هستند اهانیگ در یاژهیو یسیرونو یفاکتورها ،)SGRF(رشد کننده میتنظ عوامل

را  AhGRFز خانواده اژن  24 ،ینیفعال در مراحل مختلف رشد و نمو بادام زم یهاژن یی(، با هدف شناسا2019. ژائو و همکاران)شوندیم میشش گروه تقس

قرار دادند.  یسمورد برر H8107 نیوال Arachis monticola رقممختلف، در دو  یهادر بافت یژن انیب یساختار و الگو ،یکیلوژنتیاز لحاظ روابط ف

 Arachisدر رقم  یباالتر انیتوسعه غالف سطح ب یط ،AhGRF5aژن  مثل AhGRF یهاژن شتریها نشان داد که بژن نیا انیب لیپروفا یبررس

monticola نیبرلیج یخارج کاربرد. داشتندA3((GA3 یهاژن تواندیم AhGRF5a  وAhHGRF5b که  نشان داد شیآزما نیا جیرا فعال کند. نتا

 .باشدیم AhGRFدر رابطه با ژن  شتریب قاتیتحق یبرا یانهیزمشیپ جینتا نیشوند. امی فعال  ینیزمتوسعه غالف بادام یط AhGRFدو ژن  نیا

 :منابع
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  یمعتمد صالح
 motamedi@takato.ir  

  یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز قاتیتحق کارشناس

 )  LArachis hypogaea(ینیزم بادام برداشت و داشت کاشت،
 

 یارقام جمله از (NC-2) یگل رقم. شوندیم کشت رانیا در پراکنده صورت به یگوناگون ارقام

 طور به رانیا در که ینیزمبادام ارقام. است کرده دایپ یخاص گاهیجا النیگ استان در که است

 ،308 مپرودیا ،306پرودمیا ،(NC-2)2- نایکارل نورت ل،یگ: شامل شوندیم کشت پراکنده

 استان در که است یگرید ارقام جمله از زین شیاسپان رقم .باشدیم فلورانر و کایآلت لر،یف ت،یشوالم

 یمناطق در لمحصو نیا. رسد یم درصد 51 به آن دانه روغن زانیم و گرفته قرار توجه مورد النیگ

 کشت زین زدی از یمناطق و خوزستان گرگان، ،(رفتیج) کرمان مغان، مانند کشور از یگرید

 .شودیم

 دو به :کاشت فواصل و بذر مشخصات

 یکار رمیه و یکار خشکه صورت

 فیرد فواصل رد،یگیم صورت( ینمکار)

 یسانت 20 فیرد یرو و متر یسانت 50 ها،

. است متریسانت 3-5  بذر، کاشت عمق. متر

 نیب خاک و آب طیشرا به توجه با بذر زانیم

 .است هکتار در لوگرمیک 90 تا 60

 خرد و زدن سکید اتیعمل مناسب؛ شخم از پس

 شیپ سموم از استفاده ازین صورت در و هاکلوخ کردن

 یغن و سبک خاک به. سکید اتیعمل از بعد یشیرو

 انسرز کاپتان،) قارچکش سموم از استفاده. دارد ازین

 از قبل بذرها کردن یضدعفون یبرا( رهیغ و رامیت

 200 حدود رشد فصل کی به. شودیم هیتوص کاشت

 . دارد ازین روزه

 

 همین و یریگرمس مناطق در بقوالت خانواده اهانیگ نیترمهم از

 آن یکیفنولوژ مراحل طول و نامحدود رشد یاهیگ است، یریگرمس

 100 تا 50 تا که هیاول و میمستق شهیر یدارا. شود یم نییتع دما توسط

 و هیجرین سنگال، کا،یآمر ن،یچ هند، کندیم نفوذ خاک یمتریسانت

 ارشم به جهان در ینیزم بادام کنندگان دیتول نیمهمتر یاندونز

 محصول نیا روغن کننده وارد نیبزرگتر زین فرانسه. روندیم

 .باشدیم

 مرحله

 یسازآماده

  کاشت و

 دیبا هرز یعلفها کنترل یبرا: هرز یعلفها

 جمله از کنترل یقیتلف یها روش از

 یزراع( واریکولت) یکیمکان مبارزه ،یریشگیپ

 یعلفها نیترمهم از. کرد استفاده ییایمیش و

 چکیپ به توانیم ینیزم بادام مزارع هرز

 ارسالم،یاو ،یزیر تاج خروس، تاج ،ییصحرا

 .کرد اشاره تره سلمه و یروباه دم توق، خرفه،

 ازین یادیز رطوبت به ینیزم بادام: رطوبت

 بلق هفته دو تا یافشان گرده هنگام از و دارد

 حساس بسیار رطوبت کمبود به یدگیرس از

 .است

 جهت یول باشدیم توقع کم یاهیگ خاک یریحاصلخ نظر از: خاک ازین مورد یکودها مقدار: کود

 لوگرمیک 75 خالص، فسفر لوگرمیک 18 ازت، لوگرمیک 100 به یکل طور به یاقتصاد عملکرد بهبود

 .دارد ازین هکتار در میکلس لوگرمیک 65 و میپتاس

 

 انهپرو و پنبه غوزه کرم باقال، زنجره مثل یعموم آفات از یبعض

 بادام یگبر لکه یماریب. کندیم وارد خسارت ینیزم بادام به نایکاراد

 Cercospora نام به است یقارچ یماریب عامل ینیزم

personata و نموده یگذرانزمستان آلوده یاهیگ یایبقا یرو که 

 ادهاستف یماریب کنترلبرای  .گردد یمنتشرم باد توسط آن هاگ های

 از ادهاستف و محصول تیتقو ساله، سه حداقل تناوب مقاوم، ارقام از

 توصیه می شود مانب و نبیز مانند کش قارچ سموم

 مرحله

  داشت

 یم نیروتئپ درصد 25 و روغن درصد 45 تا 30 یدارا و روغن از یغن دنیرس هنگام هادانه

 صورت به تکاش نحوه و رقم ،یدگیرس طیشرا ،یطیمح طیشرا به توجه با متوسط طور به. باشند

 .باشد یم انتظار مورد تن 6 تا 2 نیب یعملکرد هکتار هر در زهیمکان و یسنت

به  هم ران،یا در محصول نیا برداشت

 به هم و کم سطح در صورت برداشت دستی

 . شودیم انجام ینیزم بادام نیکمبا کمک

 محصول  تیکم و تیفیک نیباالتر موقع به برداشت در

 دهیرس کامال که است یهنگام آن و استمورد انتظار

 رهیت یاقهوه و زرد به دیسف از آن پوست رنگ و باشد

 تههف 4 تا 2 حدود برداشت از بعد. دهدیم حالت رییتغ

 .است ازین شدن محصول خشک یبرا زمان

 زمان. شودیم برداشت آماده اهیگ نیا کاشت از بعد روز 150 تا 120

 به یول ردیگیم صورت منطقه طیشرا و رقم نوع اساس بر برداشت

 زرد به شروع هابرگ که زییپا لیاوا ای تابستان اواخر در یکل طور

 .شودیم انجام می کنند، شدن

 مرحله

 برداشت
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 یروغن یهابذر، شرکت توسعه کشت دانه یدو تول یکاربرد یقاتمرکز تحق یقاتتحق کارشناس

 یزراع یهاروش از استفاده با یاهیگ یهایماریب تیریمد

Managing crop diseases through cultural practices 

 یاهیگ یهایماریب و یزراع اهانیگ هیتغذ

 شامل مختلف یکودها نقش خصوص درپیش از این   که همانطور

 ها،یناسازگار یبرخ رغمیعل شد، انیب میکلس و میپتاس فسفر، تروژن،ین

 عوامل از یعیوس فیط شدت و بروز در یزراع محصوالت هیتغذ

 .است رگذاریتاث یاهیگ یزایماریب

 تیریمد است داده نشان خصوص نیا در یعلم مطالعات از یاریبس جینتا

 کنترل به تواندیم مناسب، یکودها از استفاده با اهانیگ هیتغذ حیصح

 مصرف زانیم ریتاث لیدل به حال، نیا با. دینما کمک یاهیگ یهایماریب

 کودها نیا از استفاده در ستیبایم محصول، عملکرد و تیفیک بر کودها

 رساندن حداقل به و محصول تیفیک و عملکرد حداکثر به دنیرس در

 کنترل بهبود یبرا ن،یبنابرا. شود برقرار تعادل ،یاهیگ یهایماریب

 بر هیتغذ اثرات اساس بر را یکودده زانیم توانیم ،یاهیگ یهایماریب

 تیفیک و یماریب با محصول تیفیک و عملکرد نیب تعامل ،یماریب توسعه

 .نمود اصالح ،یماریب نبود در محصول بالقوه عملکرد و

 خاک کیارگان اصالح

و  یوانیها از جمله کود حاز نهاده یعیوس فیط ک،یارگان اصالح

 قیخاک از طر تیفیبهبود ک یو معموال برا رندیگیکمپوست را در بر م

 ردیپذیم صورت آنها، تیفعال شیافزاو  یکروبیتوده م ستیز شیافزا

(Janvier et al., 2007 .)یکربن باتیترک از سرشار کیارگان مواد 

 یهاسمیکروارگانیم یبرا مطلوبی ییغذا منبع عنوان به و هستند داریناپا

. باشند ستیآنتاگون یهاکروبیم یحاو است ممکن و کرده عمل خاک

 انتشار توانندیم کیارگان مواد که است داده نشان مختلف یهاداده

 ,Bailey & Lazarovits) دهند کاهش را یاهیگ یهایماریب

2003.) 

 

 یوانیح یکودها

ها، کمتر از کمپوست اریبس ،یماریبر بروز و شدت ب یوانیح یکودها ریتاث

نشان داد که کاربرد کود  یقیتحق جینتا همچنین است.  ینیبشیقابل پ

و شدت  Phytophthora cinnamomiقارچ گونه  یتازه، بقا یمرغ

 Lupinus) یمصر یایلوب یهااهچهیاز آن را در گ یناش یماریب

albus یگاو یکودها مصرف که، یحال در دهدیم(، کاهش، 

 یماریب عالئم شدت ای و تیجمع کاهش در یریتاث اسب، ای و یگوسفند

 (.Aryantha et al., 2000) ندارد

ی ک ش ز پ ه ا ی  گ
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 کیتحر سبب یمرغ کود فقط که است نیا قیتحق نیا در توجه قابل نکته

 حفظ در هایباکتر نیا که شد خاک دیمف یهایباکتر تیجمع شیافزا

 .اندداشته یموثر نقش اهچه،یگ یبقا

 

 لعام انتشار شیافزا به منجر یوانیح یکودها مصرف گر،ید یمثال در

با  (.Bailey & Lazarovits, 2003) شد ینیزمبیس جرب یماریب

 اربردک که داد نشان(، 1999) تسیالزارووپژوهش کان و  جیحال، نتا نیا

 یمعمول جرب و یپژمردگ یماریب انتشار خوک، مدفوع از عیما کود

 ینماتدها تیجمع کاهش به بیترک نیا و داد کاهش را ینیزمبیس

 & Conn) نمود کمک سال سه مدت به خاک در یاهیگ تیپاراز

Lazarovits, 1999.) 

 Verticillium مارگریقارچ گونه ب یهاکرواسکلروتیم ن،یهمچن

dahliae، شد مضمحل ب،یترک نیا لهیوس به (Conn & 

Lazarovits, 2000 ،)یدهایاس از یمخلوط وجود لیدل به ظاهرا که 

 (.Tenuta et al., 2002) است کود نیا در فرار چرب

 کود ،یدیاس یهاخاک در که داد نشان در بررسی دیگری  نتایج حاصله 

 با را قارچ نیا یهاکرواسکلروتیم خوک، مدفوع از حاصل عیما

 یحال در است کشته دار،تروژنین دیاس تیسم ای و فرار چرب یدهایاس

 اکیآمون تیسم لهیوس به هاکرواسکلروتیم ،ییایقل یهاخاک در که،

 (.Conn et al., 2005) اندشده کشته

 منبع

Disease control in  (2009).Walters, D. (Ed.). 

friendly -crops: biological and environmentally

.approaches. John Wiley & Sons 
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Peanut Diseases Management 

 

    Peanut     growth 

stage 

 

 

Disease name      

Disease management 

strategies 

Seedling Vegetative 
growth 

Flowering 
Podding Seed filling 

Seedling Damping 

off 
Pythium spp، sppPhytophthora  ، .Rhizoctonia sp ،  

.Fusarium sp 
  

Timely cultivation, Healthy 

seed, Proper drainage, Rotation, 
Seed treatment with suitable 

fungicides such as carboxin 

thiram or metalaxyl compounds. 

Cercospora Blight   Cercospora spp 
Rotation and Stubble 

management, Tolerant varieties, 
Use of fungicide. 

Alternaria Leaf 

Spot 
 Altemaria alternata 

Rotation and Stubble 

management, Tolerant varieties, 

Use of fungicide. 

Stem and Crown 

Rot 
  Sclerotium rolfsii Rotation and Stubble 

management, Flooding the soil. 

Wilt    Fusarium oxysporum 
Rotation, Timely cultivation, 

Tolerant varieties, Proper 

drainage. 

Root Rot   Phytophthora spp 

Proper drainage, Rotation, 

Resistant varieties, Seed 
treatment with suitable 

fungicides such as metalaxyl 

compounds. 

Charcoal Rot    Macrophomina phaseolina 
Rotation, Timely cultivation, 

Flooding the soil, Proper 
planting density, Irrigation. 

Rust   Puccinia arachidis 

Timely cultivation, Rotation and 

Stubble management, Use of 
Strobilurin or Triazole 

fungicdes at the beginning of 

infection period. 

Anthracnose   Colletotrichum gloeosporioides 
Rotation and Stubble 

management, Healthy seed, Use 
of fungicides. 

Root Knot 

Nematode  Meloidogyne spp 

Rotation, Control of 

environmental stress, Resistant 
varieties, Low tillage. 

Verticillium Wilt  
 

Verticillium spp 

Rotation and Stubble 
management, Weeds control, 

Tolerant varieties. 

Yellow Mold 

 
    Aspergillus flavus 

Timely harvesting, Improving 
storage conditions and keeping 

peanuts in a cool and dry place. 

Viral Diseases 
Tomato spotted wilt virus, Peanut bud necrosis virus, Groundnut rosette virus, 

Peanut stunt virus 

Weeds control, Removal of 
infected plants, Control of 

insect vectors (aphids, thrips, 

etc), Healthy seeds. 

mailto:alamdar@takato.ir
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