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 مقدمه

آن برردون  ییبرروو و پابرجررا ینررزحصررول جوانرره یقرررار دادن برررر در بررا  برررا

 یکارنرد   روام   یرا مر  یاسرت کره محصروزت زرا ر     یکسران  ۀهرد  همر   ،یکرار دوباره

 نیرراز ا یثر اسررت  بربررؤجرروان از بررا  مرر اهیررآمرردن   رونیررو ب یزنررچنررد در جوانرره

 یکنروابه یبررر،،   ۀیر نام ه وامل  بارتند از مقدار برر کاشرهه شرده، دوام بررر رقردرت قرو     

نرروع  ،یرطوبررت بررا ، زمرران بررررکار زانیرربررا ، م عبرررر،  مررش کاشررت، نررو ۀانررداز

هررا و هررا و پوشررانندهاربازکنیکررارد، نرروع شرریکرره برررر را در بررا  مرر یکیمکرران  هیوسرر

 ماننررررد یمهررارت راننررده در زمرران کاشررت برررر اسررت  محصرررروزت کشرررراورز      

 ررررد ، مرررراش و ارزن،،  ررررا،یرنخررررود، لوب تغرررر ت ر نرررردم و جررررو،، حبوبررررا

 ریررنظ یفرریت ردو آفهابگررررردان، و محصرروز  ایرک ررزا، سررررو  یروغنرررر یهررررادانرره

محصرررول   رررد یو تول یزنررر جوانره  یبررررا  رررز ی، نینر یپنبره و برادام زم   ،یارذرت دانه

 یهرررانیماشررررر رررررنیبنابرا  درون برررررا  کاشرررررهه شررررروند ررررردیمناسرررررب، با

را انجررررام  یهسررهند کرررره  مررررل بررررررکار  ییهررانیهررررا، ماشرررکارنررده شررررتکا

کاشرهه شرده در هکهرار     یاسرت کره تارداد برررها     نیر بوو ا یدهنررد  شرط بررکاریم

مخه ر  مهفراوت    اهران ی  یزدن بررر بررا  باشرد  درصرد جوانره    کارشناسان توصیۀدر حد 

پنبرره  یو برررا 18تررا  08 ایدرصررد، سررو 38تررا  18ذرت حرردود  یدرصررد برررا نیرراسررت  ا

طررور برره ینرریزم برررر بررادام یزنرردرصررد جوانرره نیدرصررد اسررت  هم نرر 08تررا  08 نیبرر

زمینرری برررب    درصررد اسررت  از آنجررایی کرره بررررهای بررادام 08تررا  08 نیمهوسررب برر

هرا تحرت تررثیر    کننرد، رشرد غر      یاهان هم برانواده برود، در زیرر برا  رشرد مری      

برا کشرت دیرر هنگرام،      همرین دلیرل،    بره  یرنرد مسهقیم رطوبت و دمای با  قررار مری  

زمرران برداشررت برررر بررا شرررایب نامسررا د محینرری ماننررد بارنررد ی و سرررمای انههررای   

شرود کره موجرب کراهل  م کررد و تولیرد برررهای برا کیفیرت پرایین           فصل مواجه می

 بواهد شد  
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کارهررای مخه رر   بررادام زمینرری از انررواع ردیرر    ۀبرررای کاشررت مکررانیز  مامرروزً

امکران   ،بررر  هانرد کره برا تغییرر صرفح     طروری سرابهه شرده    کارها  ردی شوداسهفاده می

محصرروزت ردیفرری مخه رر  را دارنررد  هم نررین بررا انجررام تنظیمررات بربرری از  کاشررت 

 کار، نظیرر تنظریم سرر ت چربشری صرفحه بررر از طریرش تاروی  و        های ردی قسمت

چغندرقنررد،  ماننررد را برررای کاشررت برررور مخه رر هررای مناسررب، آندنرردهانهخرراو چررر 

 محصرول،  نروع  کره ایرن  بره  توجره ا بر   کننرد آمراده مری   غیرره  زمینری و پنبه، بادام سویا،

 اسرت،  مخه ر  مهفراوت  منراطش   در  ...و برا   نروع  حررارت،  درجره  بارنرد ی،  میرزان 

مخه ر  رکاشرت روی زمرین مسرنر، در دابرل جوی ره و        روش سره  بره  را کاریردی 

روش کاشرت روی   مامروزً دهندکره بررای کاشرت برادام زمینری      روی پشهه، انجرام مری  

، بررر  کاشرت  از قبرل  کره  شرود مری  منراطقی اسرهفاده   در روش این پشهه مرسوم است  از

منراطقی ماننرد    کشرت در  روش ایرن  باشرد  هم نرین   داشرهه  وجرود  حرد  از رطوبت بیل

 یرا  شریاری  یرا  سریفونی ( نشرهی  صرورت بره  هرا و جوی ره  دابرل  در آبیراری  کره  مغران 

 برا   روی تیر   بره  هرایی موسروم  لولره  وسری ه به که نواری ایقنره آبیاری یا )فارویی

شروند،  مری   رراری جرای ، سرنحی  زیرر  آبیراری   نروان بره ( برا   زیرر  اوقرات   راهی  و

 شود می اسهفاده

برره  کیررتررا نزد یحرراره ا یاسررت کرره در نررواح یاهیرر  ینرریبررادام زم یطررورک هبرر

 ی ر یمصرار  آج  زیر و ن ینر یکرره برادام زم   دیر آن، تول ۀاز دانر  یریر  ماهدل، جهت روغرن 

بررادام  نیو روغررن اسررت  پررروتئ نیپررروتئغنرری از  ینرریبررادام زم ۀ  دانررشررودیکشررت مرر

داشررهه باشررد   ریررفق یکشررورها ردممرر هیرردر بهبررود تغر ینقررل مهمرر توانرردیمرر ینرریزم

 ۀکمپوسررت و مقرروا کرراربرد دارد  کنجالرر دیررتولو در   نرروان سرروبت،برره زیررپوسررت آن ن

 رود کار میبه وریدام و ط نوان غرای بهآن  ۀو   وف ینیبادام زم

 58می یررون تررن از  0/50سررازنه  ،بررادام زمینرریاز لحررات تولیررد در سررنر جهرران 

می یرون ترن برادام     3/80 تولیرد شرود کره آسریا برا     می یون هکهار زمین زرا ی تولیرد مری  



 مکانیزاسیون بادام زمینی در دشت مغان
 

 
 

3 

 

برود ابهصراد داده اسرت  آفریقرا     درصرد از تولیرد ایرن محصرول را بره      08زمینی حدود 

درصررد از تولیررد ایررن    58و  88می یررون تررن،   00/5و  5/0ترتیررب بررا  آمریکررا برره  و

درصرد   98کشری شرده و   روغرن آن درصرد   08 هده دارنرد  از ایرن مقردار    محصول را به

در کشرور مرا جایگراه اصر ی       شرود صورت مصار  آجی ری یرا در قنرادی مصرر  مری     هب

  باشرردمرری ،ه اشرررفیهشهرسررهان آسررهانراسررهان  رری ن  ،زمینرریکشررت بررادام ۀتوسررا

 در .کی رو رم درهکهرار  رزارش شرده اسرت      9088زمینری حردود   میانگین  م کررد برادام  

برادام زمینری در شهرسرهان پرار  آبراد مغران برال          سرنر زیرکشرت   8930سال زرا ی 

در سررال زرا رری   و کی ررو رم درهکهررار  0988هکهررار بررا مهوسررب  م کرررد    8988بررر 

  ه استهکهار رسید 0888بیل از ، این رقم به نیز با افزایل چشمگیر 8931

کاشررت  یدر الگررو 8938دهرره  لیرردر مننقرره مغرران از اوا  ینرریبررادام زم کشررت

مغران و   ییآو وهروا  بیمن روو برا شررا    یسراز ار  لیر مننقه قرار  رفهه اسرت و بره دل  

و  یمحصررول کرره در ابهرردا برره صررورت سررنه  نیرررغبررت کشرراورزان، در حررال حا ررر ا 

در هرر کپره دو   و  ای بره صرورت کپره    یبرادام زمینر   ،روشایرن  در   شدیکشت م یدسه

تروان بره مصرر  بررر       از ماایرب روش دسرهی مری   دوشر قررار داده مری  تا سه  دد  بررر  

اشراره  زیراد  شرت  انیاز بره نیرروی کرار ری، اتر   وقرت و هزینره ک      سخهی کار، ، بیشهر

مبرادرت بره کشرت ماشرینی برادام زمینری        کشراورزان ریاب یدر سرال هرا  بنرابراین    کرد

  زهیمکران   رمن توسراه و تررویج کاشرت     ،کرار پنومراتیکی  با اسرهفاده از ردیر   کردند که 

 موقر  ، کشرت بره  یبررر مصررف   زانیر مدر د درصر  08-08 ییجرو صررفه با ث زمینی بادام

 این محصول درمننقه مغان شدند  یو صرفه اقهصاد

 

 ینیزم باداممحصول  مکانیزاسیون با فنی مرتبط هایویژگی

  ررم  908ترا   888برین   رقرم بسرهه بره   مهفراوت اسرت و    بادام زمینی ۀوزن هزار دان

 ۀکمهرر و ارقرام دیررر  وزن هرزار دانر      ۀاسرت  ارقرام زودر  دارای وزن هزاردانر    مهغیر
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برا  بررای کشرت برادام زمینری بایرد از بافرت سربک          .تر هسرهند رشتدبیشهر و اندازه 

 و شرکنی سر ه دسرت کرم دو الری سره بار م یرات       داشت بایرد  ۀبربوردار باشد  در مرح 

هرم برزنیم و اجرازه    را انجرام داد  یانری برا  اطررا  بوتره را بره      هی پرای بوتره   دبا 

کره درجره   ا  ندهیم  زمانی مبرادرت بره کشرت برادام زمینری نمراییم       را به بس ه بسهن 

 یبرررا یبرروب یبرررر الگررو ۀانررداز مامرروزً  درجرره باشررد 80الرری  80حرررارت هرروا حرردود 

قنرر   ۀانرداز  بره  حرداقل  دیر بررر با  ،یک ر  ۀقا رد  کیر  مش کاشت برر است  برر اسرا    

مهررر در سررانهی 0-0حرردود بایررد در  مررش کاشررت را  بنررابراین، بررا  برررود ریرربررودش ز

مهرر،  سرانهی  08ترا   08ای حردود  ارقرام بوتره  هرا را بررای   بین ردیر   ۀفاص  .نظر بگیریم

مهرر در نظرر   سرانهی  00ای بزنرده حردود   مهرر و ارقرام بوتره   سرانهی  30تا  08ارقام بزنده 

 58تررا  80ای  یرنررد  هم نررین فاصرر ه بررین دو بوترره روی ردیرر  برررای ارقررام بوتررهمرری

کشرت مکرانیزه   در  . یرنرد مهرر در نظرر مری   سرانهی  98مهر و ارقام بزنده را حردود  سانهی

ومراتیکی اسرهفاده   نبادام زمینی برای کاهل صردمه بره بررر مامروز از برررکار ردیفری پ      

 ، 8شود رشکلمی

 

 
  در مغانبذرکار پنوماتیک کاشت بادام زمینی با  -8شکل

 ینیارقام بادام زم

و  یابزنرده، بوتره    یر رشرد، بره سره ت    اتیبرر اسرا  بصوصر    ینر یبرادام زم  ارقام

سراقه   یر  بروده و دارا  ریر بزنرده د   یر شروند  ت یمر  میبزنرده، تقسر   یاربوتره  نینابیب
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کره از   یفر ر  هرای دارد  سراقه  مهرر یسرانه  58از  لیبر  یکوتراه کره بنردرت طرول     یاص 

 یدارا ،کنرد یرشرد مر   دهیر بواب رتصرو بره  نرد آییبوجرود مر   اصر ی سراقه  ینییپا های ره

 یهرا  یر ت ید یرسر   پسرندند یرا مر  سربک برا بافرت    هرایی  م کرد براز بروده و برا    

کاشرت   یرقرم بررا   نیر در آنهرا براز اسرت  ا    امیر ت فرات ن  بروده و  کنوابرت ی ریر بزنده غ

  نیستمناسب  ایپشهه یجو

باشرد   یمر  مهرر یسرانه  98اسرهوار بره ارتفراع حردود      یساقه اصر   یدارا ایبوته  یت

قررار دارنرد     یاصر   شره یاز ر یبرا فاصر ه کمر    یو فر ر  یها در قا رده سراقه اصر    غ  

 دارند  یترکنوابتی ید یبوده و زمان رس نییپا  یت نی م کرد ا

کره  م کررد    ی  ر  ینرام مح ر  هسرهند بره   یبزنرده ارقرام   ایبوتره  ایو  نینابیب  یت

بوتره قررار دارنرد و     ۀهرا در اطررا  قا رد   غر    ،بزنرده دارنرد    یت نسبت به یترنییپا

 .بربوردار هسهند یتردرشت یهااز دانه

در تنراوو   بروده و  یدر پرار  آبراد مامروز رقرم   ر      ینر یکاشهه شده برادام زم  رقم

درصرد  50درصرد روغرن و    08ترا    98 یدارا ینر یزمدانره برادام   شرود، با غ ت کشت می

کنررد و یبررا  کمررک مرر شرردن زیمحصررول برره حاصرر خ نیرراسررت و کشررت ا نیپررروتئ

 دارد  نقهکشاورزان من یبرا ی  وه بر آن درآمد بوب

 

 ینیکاشت بادام زم یبرا یطیمناسب مح طیشرا

حسرا  بره طرول روز     ریر  رمادوسرت، حسرا  بره سررما و غ     یاهیر   ینر یزم بادام

 خبنردان یروز بردون   808در فصرل رشرد بره حردود      ،بسرهه بره رقرم    ینر ی  بادام زماست

 تارداد  کراهل  با رث  هرا، پر   دیر دارد  شدت کرم نرور در زمران تول    ازیرشد و نمو ن یبرا

درجره   89 ینر یبرادام زم  یزنر جوانره  یززم بررا  یشرود  حرداقل دمرا   می هاغ   وزن و

حرداکرر   یطرورک  هتوانرد در ارقرام مخه ر  مهفراوت باشرد  بر      یباشد  که میم  رادیسانه

رشررد  یدمررا برررا نیترررو مناسررب  رررادیدرجرره سررانه 50تررا  50 یدر دمررا یشرریرشررد زا
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 بیشرررا نیمغرران بههررر ۀدر مننقرر اسررت   رررادیدرجرره سررانه 59تررا  83 یهررا دمرراپرر 

دوم  مررهی، نزمینرریبرررای کاشررت بررادام   مناسررب ینرری وامررل مح ریو سررا ییدمررا

 است  بهشتیارد

باشرد کره   یمر  نییرشرد پرا   هیر مراحرل اول  یطر  ،ینر یآو در برادام زم  ۀروزانر  مصر 

 هرا برا   نی  مسرهادتر شرود یمر  ادیر ز دهری  رل  دوره و هرا برر   انرداز هیسرا  لیبا افرزا 

و  ادیر ز میک سر  یبروو و دارا  یسربک برا زهکشر    هرای برا   ،ینر یبرادام زم  دیتول برای

قابررل  میبررا ک سرر یادیررز یهمبسررهگ انررهمقرردار مهوسررب هسررهند   م کرررد دبرره یمرروادآل

برا  و فرو     یحسرا  بره شرور    مره ین یتروجه صورت قابرل به ینیتبادل دارد  بادام زم

بررا بافررت  هرراییباشررد و برداشررت آن در بررا یمرر یالارراده حسررا  برره تررنل غرقرراب 

کاشرت برادام    یبررا  ادیر ز یمراده آلر   یدارا هرای توانرد مشرکل باشرد  برا     یم نیسنگ

آفرات   وعیبا رث شر   ره،یر هرا بره ت  رنر  غر     رییبر تغ  وه رای  زسهندیمناسب ن ینیزم

 1/0 - 5/0 ینرریکشررت بررادام زم یمناسررب برررا ۀهیدیشرروند  اسرریمرر زیررن هررایمرراریو ب

   کندیم دیتول یمحصول بوب زین 0-0/0 ۀهیدیسبک با اس هایدر با  ولیاست  

 

 ینیبستر کشت بادام زم یساز آماده

شرود  بسرهر مناسرب    یمحل قرار  ررفهن یرا اسرهقرار بررر، بسرهر بررر اطر   مر         به

جوانرره زدن و رشررد  یاسررت کرره در آن شرررایب ززم در حررد من رروو برررا یبسررهر ،برررر

برررور فررراهم شررود تررا  یرراه حاصررل از آن بهوانررد حررداکرر  م کرررد را در واحررد سررنر   

را در مقابرل سررما و    ررباشرد کره بر    یطرور  دیر داشهه باشد  شرایب یک بسهر من روو با 

بافرت   ی رما و نیز از  زند پرنرد ان و سرایر جرانوران حفرد کنرد، حاصر خیز باشرد، دارا       

فاالیرررت  یآو و هررروا باشرررد، شررررایب مناسرررب بررررا  مناسرررب و قابرررل نفررروذ بررره 

بربرروردار  یرطوبررت بررازی نگهررداری ظرفیررت از باشررد، داشررهه را هررامیکرواور انیسررم

از شرریب  هرراًیباشررد و نها زایهرررز، آفررات و  وامررل بیمررار  هررایاز   رر  یباشررد،  ررار
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آمراده شرده، برا  آن     یبروب بره  دیر با ینر یمناسب بربوردار باشد  بسهر کشرت برادام زم  

 یکنروابه ی از بررور  بسرهر،  برودن  دارنرم و فاقد ک وبه باشرد  چررا کره در صرورت ک رو      

   آن با مشکل مواجه بواهد شد لیرشد بربوردار نبوده و رو

 بسررهر ۀیررته یبرررا زییدر پررابررا توجرره برره شرررایب من رروو رطوبررت بررا  در مغرران 

بررا  رراوآهن   یرا باررد از برداشررت محصررول قب رر   نیزمرر برررر بررادام زمینرری، مناسررب 

محر  مسرا د شردن هروا و در     بره    در بهرار زننرد مری شرخم   50-98 مرش به بر رداندار

شرخم زده شرده و دوبرار     مهرر سرانهی 80-58آهرن ق مری بره  مرش      برا  راو   ازیر صورت ن

  بههرر اسرت بارد از شرخم     شرود مری انجرام   ی مود بر هم زده و سپس ماله کشر  سکید

فسرفر، پهرا     لیر از قب هیر اول ازیر مرورد ن  یآزمرون برا ، کودهرا    جره یبره نه  بهاره بسهه

برا برا  مخ روط  رردد  ترا بسرهر بررر         سرک ید  هیپخرل و بره وسر    نیدر زمر  میوک س

 تسرنیر  از بارد  مروارد  بربری  در هم نرین   شرود ورود برررکار بره مزر ره فرراهم      یبرا

 نیمهرر در سرنر زمر   یسرانه  00بره فاصر ه    هرایی  یر رد ،فرارورر   هیبه وس ماموزً ،زمین

 هرای و پشرهه  یدرجرو  یکنروابه ی جراد ی رمن ا  پریشر   هیوسر   سرپس بره  شرود یم جادیا

کرار دسرهگاه    یو مزر ره بررا   شرده بررد   یترا حردود   زیر برزر  ن  هایشده، ک وبه جادیا

سرنر بسرهر، حرکرت و کرارکرد      ی مرل با رث فشررد     نیر   اشرود یآمراده مر   کار یرد

 ، 5رشکل  شودمی مش کاشت  یکنوابهیبههر کارنده و 
 

 
 ینیبستر بذر بادام زم هیدر ته پریاستفاده از ش -1شکل 
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 ینیکاشت بادام زمهای روش

   شود-می انجام دسهی و مکانیزه روشبه دو در مننقه مغان  ینیبادام زم کاشت

 روش دستی - الف

مننقره مغران   زمینری در  هرای اولیره شرروع کشرت برادام     این روش بیشرهر در سرال  

در و ای صررورت کپررهبرره یبررادام زمینرردر ایررن روش،   ، مرسرروم بررود38-38هررای لرسررا

 کره  دسرهی  روش ماایرب دلیرل  بره منههری   شرد  قرار داده مری هر کپه دو تا سه  دد برر 

مکرانیزه برودن اکررر محصروزت کشراورزی مننقره در همران سرال        و  شرد  ذکرر  قرب ً 

برا برررکار پنوماتیرک ذرت اقردام بره        رشرهه برود  های اول بربی کشاورزان به تجربره  

و درهمرران سررال هررم روش دسررهی کنررار  راشررهه  کردنررد نرریکشررت مکررانیزه بررادام زمی

 شد 

 

  زهیمکانروش  - ب

 کررار یرررد  هیوسررهو برر زهیصررورت مکرران  مومرراً کشررت برره  ،مغرران بیدر شرررا

و  یتراز  کره بره   ینر یبراد ماننرد برادام زم    اهیر کاشرت    یبرا  شودیانجام م پنوماتیک

از برررکار   کاشرت مننقره مغران قررار  رفهره اسرت مامروًز        یدر الگرو  زهیصورت مکانبه

ماننرد   یفر یکاشرت محصروزت رد   ی اسرپاردو کره بررا    کیر پنومات کار یمانند رد یفیرد

  لرررا هررر ردیرر یمررورد اسررهفاده قرررار مرر ،و پنبرره در مننقرره موجررود اسررت ایذرت دانرره

را  ذرت ریررکرره بهوانررد برررور محصرروزت مخه رر  نظ ،پنوماتیررکرمامرروز  کرراری یرررد

  ،9رشررکل  را کاشت ینیتوان برر بادام زمیم کندکشت 
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 بذرکار پنوماتیک برای کاشت بادام زمینی -9شکل

برودن بررر   دلیرل درشرت  بره  ینر یبرادام زم  یکاشرت برررها   یبرا کارها، یرد نیدر ا

 یاهررسررورا  یررا شررده  یاسررت صررفحه برررر آن تاررو یکررافنسرربت برره برررر ذرت  آن

، مهررری رریم 0بررررکار نسرربت برره صررفحه ذرت نسرربها بزر هررر رحرردود   صررفحه مرروزع 

  ، 0رشکل شودانهخاو 

 
 صفحه بذر مورد استفاده  برای کاشت بادام زمینی -4شکل
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 میتنظرر ریررنظ کررار، یرررد یاز قسررمت هررا یبربرر مرراتیبررا انجررام تنظ نیهم نرر

مناسرب، آن   یدنرده هرا  و انهخراو چرر     یتارو  شیر صفحه بررر از طر  یسر ت چربش

کرافی اسرت در مرح ره اول     بررای ایرن منظرور   آمراده کررد     ینر یکاشت برادام زم  یرا برا

زمینری و در مرح ره باردی    با تغییر نوع صفحه برر برا انردازه سرورا  مناسرب بررای برادام      

دنررده مناسررب برررای کشررت برررر برره میررزان مررورد نیرراز اقرردام کرررد   بررا تاررویخ چررر 

  ،0رشکل
 

 
 ده یک بذرکار پنوماتیک گاسپاردو برای کاشت بادام زمینینجعبه د -5شکل

 

مصررر  برررر و  زانیرربرحسررب مدر مننقرره مغرران  ینرریکاشررت بررادام زم یالگررو

برا فاصر ه    هرایی پشرهه  یرو فره یصرورت کشرت ترک رد   بره  مامروزً  هرا، بوته نیب ۀفاص 

هررا از یکرردیگر در باشررد ردر کاشررت دسررهی فاصرر ه ردیرر  مرری مهرررسررانهی 08یررا  00

 نیمامرروزً برر  یرررد یکاشررت بررر رو ۀفاصرر بررود،   مهررر مهغیرررسررانهی 08-08محرردوده 

 ، 0رشکلباشد یم ریمهغ مهریسانه 58تا  88
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 پشته در مغان روی بر مینیزردیفی بادام  کشت -6شکل 

 

 و عمق کاشت  یبذر مصرف زانیم

بررر    رو رم یک 858 ،مهوسرب در هرر هکهرار   طوربره  ینر یبرادام زم  یکشت سرنه  یبرا

 زانیر   مابرد ییکراهل مر   ،نصر  بره   زهیدر کشرت مکران   زانیر م نیر که ا شودیمصر  م

 ۀ، و فاصرر  رررم 888-908ر بسررهه برره وزن هررزار دانرره زهیدر کشررت مکرران یبرررر مصرررف

 زیر انجرام شرده ن   هرای یبررسر   اسرت  ریر مهغ  رو رم یک 08-08 نیبر   یرد یکشت بر رو

 0-0در  مرش  ینر ی مرش کاشرت مهناسرب برا انردازه بررر برادام زم        نینشان داده که بههر

 برا ، انردازه بررر و آمراده     فرت برا  اسرت   مرش کاشرت مامروزً بره با       یمهرر یسانه

 با ررث کرراهل محصررول   شررهریدارد   مررش کاشررت ب  یبسررهگ زیرربسررهر ن یسرراز

درصرد کراهل    98 زانیر بارد از سربز شردن، بره م    غ   شده و سر ت رشرد محصرول   

  .ابدییم
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 مناسب  اریش جادیا

 یکفشررک اربازکنیشرر مامرروزً ینرریکاشررت بررادام زم  یمهررداول برررا  اربازکنیشرر

و در  شرود یمر  ترر می رخ  جیج رو نراز  و بهردر   قسرمت  آن در  ۀغر ی، است کره ت یرکارد

  ،0رشکل شودیدر با  باز م اریش کیحفره،  کی لیانهها دوشابه شده و با تشک
 

 
 در مغان شیاربازکن مورد استفاده برای کاشت بادام رمینی -1شکل 

 

  ردیر  یقررار مر   اریدابرل برا  و کر  شر     حفرره در  نیر ا شیر برر از طر طورک یهب

مناسرب   یاهرک وبر ینررم، سربک و غ   هرای برا   یبررا  شرهر یب هرا اربازکنینروع شر   نیا

وانرد  تیبرا  مر   بیبرا توجره بره شررا     اربازکنیدر قسمت  قرب شر   یاست   مش تورفهگ

 هرای در برا   تروان یمر  یسرنح  یبرا ترورفهگ   اربازکنیدو صورت مهفاوت باشد  از شر به

در  ترروانیمرر شیررم  یبررا تررورفهگ اربازکنیو از شرر یلرروم -یو شررن یسرربک ماننررد شررن

  ،1رشرکل  اسرهفاده کررد   یلروم -یو رسر  یلروم  هرای ر ماننرد برا   تر نیسرنگ  هایبا 

 شرود یاسرهفاده شرود، با رث مر     شیر  م یبرا ترورفهگ   اربازکنینرم از شر  هایا ر در با 

 ینر یبررر برادام زم   یریر شرود و  مرش قرار    خهره یر شرده  جراد یا اریدابل شر با  نرم به

  شود کنوابتیریدر دابل با  غ
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 سطحی و عمقی تورفتگی کاردی(با عمق( شیاربازکن کفشکی -1شکل 

  

 یبذرکار زانیم سنجش

چنرد  ردد    ایر  کیر ربررر   ینر یاسرت کره مقردار ما    نیر برر ا یر یکار دسهگاه اندازه

براز شرده،    اریترا دابرل شر    زدیر را جدا کنرد و در لولره سرقوط بر    ،هر نقنه کاشت ازایبه

 ترا  دارد وجرود  کرن بره نرام ترک    ییو کاشهه شود  در دابرل مروزع، قناره هرا     ردیقرار بگ

صرفحه بررر جردا     هرای بره سرورا    دهیچسرب  یا راف  یرهاآنها  بور کنرد، برر   نبی از برر

 959- یریج ررو  یکنررد و از چنررد کاشرره  دایرربرررر اجررازه  بررور پ  کیررشررود و فقررب 

برا آن کاشرهه    زیر ن ینر یبررر برادام زم   کره مامروزً   ،یکیپنومرات  هرای در کارنرده  نیهم ن

دابرل لولره   قنر  شرده و بررر بره     وارماننرد یقناره د  کیر   هیوسر شود با مکل هوا بهیم

 ، 3رشکل شودیرها م سقوط

 
  )موزع (بذر گیری اندازه دستگاه -3 شکل
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 ییهرا بر(،، هروا از دابرل محفظره     ایر  یتحرت فشرار منفر   ر یدر صفحه موزع مکش

 ینگهردار  یبررا  یبر( نسرب   یشرود و نرو   یمر  دهیر که پشت صفحه بررر قررار دارد، مک  

 بشررقاو کیررمحفظرره مرروزع،  یشررود  بررر رویمرر جررادیسررورا  صررفحه ا یبرررر بررر رو

 دهیر صرفحه کره صرفحه بررر نام     نیر ا  حالت قارم قرار  رفهره اسرت  دار بهسورا  ،صفحهر

  ، 88شکل ر کندیدر حال چربل است و از دابل توده برر  بور م شود، دارماًیم

 

 
 زمینی کار پنوماتیکی برای کاشت بادام مکش در ردیف تحت ایصفحه موزع -81شکل

 

 یج ررو بررور، چررون دابررل محفظرره، فشررار کمهررر از جرروه اسررت، بررررها برره نیدر حرر

لولره سرقوط    یو در براز  نیمار  یهرا هو برا قنر  مکرل در نقنر     چسربند مری  هاسورا  

نقنره مکررل وجرود نرردارد، برررر    نیررشررود و چرون در ا یبررر انجررام مر   ی مرل رهاسرراز 

صررفحه   یتاررو شیرراز طر زیررروش ن نیررافهررد  در ایآزادشررده دابررل لولرره سررقوط مرر 

 رییر تغ شیر آن از طر یسرر ت چربشر   رییر دار با تاداد سورا  بررر مهفراوت و برا تغ   سورا 

برررور  ترروانیو صررفحه برررر، مرر کررار یررچررر  محررر  رد نیبرر هررایدنرردهنسرربت چررر 

  را با فاص ه مهفاوت و مناسب کشت کرد یمخه ف
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 محل استقرار بذر اریبذر از موزع تا ش تیهدا

و برره  ردیررکرره برررر را از دسررهگاه سررنجل برررر بگ اسررتنیرردسررهگاه ا نیررا ۀفرریظو

جاذبره   یرویر سرقوط هسرهند کره برا ن     هرای نروع آ نهرا لولره    نتریمنهقل کند  ساده نیزم

 اریو در شرر  رررردیسررقوط مرر ۀبرررر دراثررر وزن بررود از طررول لولرر یانرری کننرردیکررار مرر

قرررار  یسررقوط، کفشررک لولرره یدر انههررا ی رراه  افهرردیمرر اربازکنیتوسررب شرر جادشرردهیا

  افهرد یمر  اریدابرل شر  شرود، سرپس بره   یدارد که برر از لوله سقوط، ابهدا وارد کفشرک مر  

در  یریلولره، تررب   وارهیر اسرت کره در اثرر بربرورد برررها بره د       نیسقوط ا هایلوله بی 

در فاصر ه کاشرت برررها     یناهمراهنگ  جره یو درنه شرود یمر  جراد یاز آ نهرا ا  یافهادن باض

باشررد، دقررت  شررهریهرچرره طررول لولرره سررقوط ب نیبنررابرا  دآیرریمرر وجررودبرره  یرررد یرو

مامروزً طرول لولره سرقوط را      ،یدقرت برررکار   لیافرزا  ی  بررا ابرد ییکاشت کراهل مر  

بررر را بره    یر یر انردازه  سرهم یکره بهواننرد س   ییصورت که تا جرا  نیبد دهند،یکاهل م

 ی، کره بررا  یمکشر برا مروزع    کارهرای  یر ماننرد رد ر کننرد یمر  ترر کیر نزد نیسنر زمر 

 ، 88رشکل شودمینوع اسهفاده  نیاز هم زین ینیکاشت بادام زم

 
 خاک داخل در بذر قرارگیری منظورهب سقوط لوله  -88شکل
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 بذرخاک روی قراردادن  پوشش مطلوب و

 ترا  باشرد  داشرهه  تمرا   برا برا    کرام ً  بررر  بایرد  بررر،  مناسرب  زنری جوانه برای

 در فضراهای  بررور  ا رر  کنرد   دریافرت  برا   از زنری جوانره  را بررای  ززم رطوبت بهواند

 بررای  کننرد  بنرابراین   رشرد  و بزننرد  تواننرد جوانره  نمری   یرند، قرار با  دابل در بالی

 برا  بایرد  شریار،  بررر در  قرار ررفهن  از پرس  برا ،  برا  بررر  مناسرب  از تمرا   اطمینران 

کرام ً   بایرد  شردن  سربز  بررای  بررر  شرود زیررا   با  پوشانده با آن روی مکانیکی وسایل

 باشرد  بررای   محفروت  براد  آفهراو و  مررل  جروهی   وامرل  از و  یررد  قررار  با  در دابل

اسرهفاده   شرود، مری  بسرهه  شریاربازکن  پشرت  کره  وسرایل مخه فری   از بررر  روی پوشاندن

 بشرقابی  ای، کراردی، زنجیرری و پوشراننده   بی  ره  پوشراننده  از انرد  برارت  کره  شرود مری 

شرود  در کاشرت   مری  اسرهفاده  دیسرک  جرای بره  چرر  نراز    دو از دیسکی، کره  راهی  ر

اسررهفاده م أصررورت ترروای و چررر  فشررار برره بی  رره ۀاز پوشررانند بررادم زمینرری مامرروزً 

  ،85رشکل  شودمی

 

 
 زمینیمورد استفاده در کاشت بادامای و چر  فشار پوشاننده بی  ه -81شکل
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 مرحله داشت بادام زمینی

 ترنل  لکرن  ،رودمری  شرمار  بره  بشرکی  بره  مقراوم   یاهران  جم ره  از زمینری  بادام

  یراه   م کررد  بره  توانرد مری  دهری دوره  رل  در ویرژه بره   یراه  رشرد  دوره طری  بشکی

صرورت آبیراری نشرهی و    ربره غران برادام زمینری در مرزارع آبری      م ۀبزنرد  در مننقر   آسیب

 و   ردهی  دوره طری   یراه  ایرن  چررا کره    ،89رشرکل   کننرد کشرت مری   های تی ،لوله

 دوره ایرن  در لررا   دارد نیراز  بیشرهری  بره آو  رشرد  اولیره  مراحرل  به نسبت میوه تشکیل

از  بارد   باشرد  ترر نزدیرک  بهرم  محریب  دمرای  و برا   نروع  بره  بسرهه  آبیاری دفاات باید

 شرود  دقرت  بایرد  آبیراری  زمران  شرود  در مری  کاسهه آبیاری دفاات تاداد از میوه تشکیل

 برا   سرنر  بسرهن  سر ه    رت بره  صرورت ایرن  زیررا در  نررود  هرا پشرهه  روی بر آو تا

 کنند  نفوذ با  در احهیربه وانندتمین هاپ 

 
ویر )تص های تیپو لوله (راست)تصویر  زمینی به صورت آبیاری نشتیمزرعه بادام  -89شکل

 در مغان (چپ

 

 برادام  هررز  هرای   ر   برا  مبرارزه  و وان بره کنهررل  تر از جم ه  م یرات داشرت مری   

 تروان مری  زمینری مغران   برادام  مرزارع  در هرای هررز       تریناز مهمزمینی اشاره کرد  

 وحشری،  کنر   برفره،  ترو ،  صرحرایی،  اویارسر م، پی رک   ریرزی،  تاج برو ، تاج به
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 و کیفیرت  کراهل    رت بره دلیرل بسرارت آنهرا    اشاره کردکه بره  تره س مه و روباهی دم

برداشرت   و داشرت  کاشرت،  مراحرل  در هزینره  افرزایل  هم نرین  و محصرول  کمیرت 

 زیرادی  بسرارت  هرسراله  و بروده  کشراورزان  مشرک ت  بزر هررین  و تررین مهرم  از یکی

  کندمی وارد زار ین به طریش این از

 از کنهررل  ت فیقری  هرای روش از بایرد  هررز  هرای    ر   برا  مبرارزه  و کنهررل  بررای 

 و زرا ری، بیولروکیکی   رکولهیروار دوار و شمشریری،،   مکرانیکی  مبرارزه  پیشرگیری،  جم ره 

   ،80رشکل  ردد اسهفاده شیمیایی

 

 
 مغان بادام زمینی شمشیری در مزرعه کولتیواتوراستفاده از -84شکل

 

بوتره  دهری پرای  هررز و برا   هرای پس از انجام  م یات مکرانیکی مبرارزه برا   ر     

براسررا  و در مررواردی هررم  کشرریبرره فارو نسرربتآبیرراری زمینرری بایسررهی قبررل از بررادام

 ، 80رشکل انجام دادطور مکانیزه را بهدهی کود ،نیاز  یاه
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 مغان کودهی و فاروکشی مجدد  مزرعه بادام زمینی در -85شکل

 

 برداشت بادام زمینی

 858جروی حردود    شررایب  و کاشرت  تراری   بره  بسرهه  مننقره مغران   زمینی در بادام

روز پررس از کاشررت، آمرراده برداشررت اسررت  برداشررت بررادام زمینرری مامرروزً در   808تررا 

رونرد شرروع و ترا اوایرل     هرا رو بره زرد شردن مری    اوایل پاییز کره برر   اوابر تابسهان یا 

  رایرد  زردی مری  بره  رو رسریدن  موقر   در زمینری  برادام  هرای آبران ادامره دارد  برر    

 هنگرام  در  اسرت  هرا نیرام  بررسری  برداشرت،  مناسرب  زمران  تایرین  روش بررای  بههرین

 آونردی  هرای دسرهه  و بروده  ایقهروه  رنر  بره  و صرا   پوسهه نیام داب ی سنر رسیدن

  رفهره  فاصر ه  پوسرهه نیرام   از دانره  حالرت  ایرن  باشرد  در مری  رنر   تیرره  نیز آن داب ی

 بایرد  آبیرای  دادنرد،  نشران  را رسرید ی    ررم  هرا نیرام  سروم  دو کره  هنگرامی  اسرت  

 صرورت  در زمینری  برادام  . یررد  انجرام  برداشرت  هفهره  9الری   5 از پرس  و شده مهوق 

برود  هنگرامی کره برادام      بواهرد  کیفیرت  و برازترین کمیرت   دارای وقر  مهبر  برداشرت 

ای تیرره  کنرد و از سرفید یرا زرد بره قهروه     زمینی کام ً رسید، رن  پوسرت آن تغییرر مری   

 ، 80شود رشکلیا سیاه تبدیل می
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 رنگ پوست بادام زمینی در زمان برداشت -86شکل

 

در مننقرره مغرران بسررهه برره شرررایب آو وهرروای در زمرران برداشررت سرره روش      

مهرداول  کامرل،   مکرانیزه   -ج و مکرانیزه  نیمره  -و دسرهی  -رالر   برداشرت مهفراوت  

 است 

 

 دستیروش  –الف 

زمینرری در مغرران روش دسررهی اسررت در هررای مرسرروم برداشررت بررادامیکرری از روش

انردام هروایی از برا  بیررون     طرور کامرل همرراه برا     هرا بره  این روش برا دسرت غر     

زمینرری بایررد کمرری دقررت کرررد  بررا   بنررابراین برررای برداشررت بررادام  کشرریده مرری شررود

م یمررت  یرراه را از بررا  بیرررون کشرریده و بررا  ا ررافی آن را تکرران داد تررا بریررزد    

دار هررای سررورا شرردند، آنهررا را در کیسرره  پررس از ایررن کرره بررادام زمینرری هررا بشررک 

 ، 80رشکل هویه مناسب جم  آوری کردریخهه و در مکانی با ت
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 برداشت دستی بادام زمینی در مغان -81شکل

 
 مکانیزهنیمهروش  - ب

در ایررن روش بسررهه برره  مرح رره ردرآوردن و کوبیرردن، دارد   زمینرری دو برداشررت بررادام 

 اززمینرری بررادام وردن آدر مراحررلشرررایب نامناسررب آو وهرروایی ممکررن اسررت یکرری از  

   رددبه صورت مکانیزه انجام آنها  با  یا کوبیدن

 

 کامل ۀمکانیزروش  - ج

زمینرری از بررا  و هررای برراداموردن غرر  آدر ،مرح ررهدر ایررن روش برداشررت هررر دو  

رای بر طرورک ی  د  بره  یرر طرور کامرل برا ماشرین انجرام مری      کوبیدن آنهرا در مزر ره بره   

همرراه دانره از برا  جردا     زمینری بره  بایسهی در مرح ره اول بوتره برادام   مکانیزه برداشت 

و در سنر مزر ه قرار  یرد ترا پرس از چنرد روز بسرهه بره شررایب آو وهروایی مننقره         

  ،81رشکل شودتا حدودی بشک 
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 در مغاناز خاک  زمینیخارج کردن باداممرحله  -81شکل

 

ر زمینری اسرت کره د   برادام پوسرهه   و سپس مرح ه دوم کره جرداکردن بخرل   فری    

و  جررداکردن در مزر رره بررا اسررهفاده کمبرراین مخصررود    بیشررهر هررای ابیررر  سررال

هسررهند کرره  هررا شرربیه کمبرراین غرر ت  ایررن کمبرراین یررردانجررام مرری مکررانیزهً کررام 

کرردن نهرایی   بره صرورت برام جهرت فرراروری و بشرک      را  زمینری پوسهه را جدا و بادام

 ، 83رشکل کندآماده می
 

 
 بادام زمینی ۀای برای جدا کردن میوکمباین مزرعه -83شکل
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

مسرهاد کشرت محصرول     هرای نیمحردود برودن سرنر زمر    با توجره بره   یک  طورهب

 نیمخه ر  و نرو   هرای از روش یر یر در واحرد سرنر برا بهرره     دیتول لیافزا ،ینزمیبادام

 ینرریکشررت بررادام زم نی  هم نررباشرردیبربرروردار مرر یشررهریب تیرراز اولو زرا رریبرره

اصررول تنرراوو و  تیررجم رره ر ااز  یاساسرر راتییررکشررت مننقرره مغرران تغ  یدرالگررو

 است  شدهکشت مننقه  یاص ح الگو

 کرار  یر رد نظیرر  یفر یبرررکار رد  مامروزً  ،ینر یماننرد برادام زم   انیاهیکاشت   یبرا

و پنبرره  ایماننررد ذرت دانرره یفرریکاشررت محصرروزت رد ی اسررپاردو کرره برررا کیررپنومات

طرور من روو   بره تروان  یمر  کره  ردیر   یمورد اسهفاده قررار مر   ،در مننقه موجود استکه 

 را کاشت  ینیبرر بادام زممناسب  و

 کیر   رت جردا شردن پا   بره  ردیر صرورت    ریبربرا تر   ینر یبرداشت برادام زم چه چنان

هرا  امیر سربب جوانره زدن ن   نیشرده و هم نر   ادیر از بوته، ت فات دانره ز  دهیرس هایغ  

 یقررارس سررم دیررهررا و تولامیررن ید یفاقررد بررواو، هجرروم آفررات، پوسرر   یهرراو دانرره

زود هنگررام با ررث کرراهل   شررتبردا نیآنهررا بواهررد شررد  هم نرر  یرو نیآف توکسرر

آنهررا شررده و از  یهررادانرره ید یررنررار  و چروک یهررا  ررت وجررود غرر   م کرررد برره

زمرران و روش  ریشررود  لرررا شررنابت صررح  یمحصررول کاسررهه مرر یانبرراردار تیباصرر

 بربوردار است   ییباز تیبرداشت از اهم

 ینر یبرادام زم  اهیر   یو اقهصراد  یزرا ر  تیر برا توجره بره اهم   کره   شرود یم شنهادیپ

 یبررسررپررژوهل و  تحقیررش، مو رروع تیررمننقرره  ررمن توجرره برره اهم نیزار رر یبرررا

   شودمخه   در مننقه انجام بررکارهای ردیفی ززم جهت اسهفاده از 

 پیشرنهاد  زمینری،  برادام  زرا رت  در زمرین  تهیره   م یرات  برازی  حجرم  بره  با توجه

 انجرام  زمینری  برادام  زمرین  تهیره  مخه ر   هرای روش بصرود  در هاییبررسی شودمی

 شود 
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