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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 ینیزم بادام یهایماریب

 ساقه  یدگیپوس یماریدر کنترل ب شهیر یزاگره همزیست 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 بازدارندگ2017و همکارن) 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 گوگردهمچنین .(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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 ینیزمبادام در عملکرد با مرتبط صفات بهبود و دانه عملکرد شیافزا باعث چشمگیری زانیم به گوگرد و آهن همزمان مصرف که داد نشان قیتحق نیا جینتا

 .دیگرد

 ینیزمبادام در یالقائ یهاموتاژن قیطر از عملکرد یکیژنت بهبود

 مربوط موانع لیدل به یژن انیجر فقدان ک،یلتیمونوف منشا بودن دارا لیدل به یکیولوژیزیف و ییایمیوشیب ،ییکرفولوژوم 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 قی( را با هدف بهبود عملکرد از طرTPG-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 عملکرد تا نسل یابیانتخاب و جهت ارزM4/M5 یبررس 

تنوع القاء شده  نیشتریشدند. ب یابیارز M6در نسل  یاقتصاد یهایژگیلحاظ و ها نشان دادند، ازنسل نیا یط یداریموتانت برتر که عملکرد پا زدهیشدند. س

بود.  M4نسل  یهاموتانت تیجمع درTPG-41 و  GPBD-4در  بیدانه به ترت 100مربوط به تعداد غالف در بوته، عملکرد غالف در بوته و وزن 

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

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

 برتر بودند. خود  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  AhGRFژن از خانواده  24 ،ینیفعال در مراحل مختلف رشد و نمو بادام زم یهاژن یی(، با هدف شناسا2019. ژائو و همکاران)شوندیم میشش گروه تقس

قرار دادند.  یمورد بررس 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 نشان داد که  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
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