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مقدمه
 بادام زمیني گیاهي اسـت که در مناطق گرمسـیر و نیمه گرمسیر کشت مي شود و

از نظـر کیفیـت روغـن و پروتئیـن بسـیار غنـي اسـت و در روغن گیـری و مصارفـي 
ماننـد آجیـل، در وعـده غذایي انسـان ها اسـتفاده مي شـود. منشـأ اصلي ایـن گیاه، 
آمریـکاي جنوبـي و در منطقـه اي بـه نـام گرانچاکـو در کشـور برزیـل بـوده اسـت، 
بعدهـا بـه غرب قاره آفریقا و سـپس به قسـمت شـرقي ایـن قاره برده شـدکه زمینه 

ورود آن بـه هندوسـتان و قاره آسـیا شـد.
 از سـال زراعی 1۳91- 1۳90، کشـت بادام زمینی درالگوی کاشـت منطقه مغان

قـرار گرفتـه اسـت. باوجـود چالش هـای زیاد، بـه سـبب اقتصادی بودن و سـازگاری 
مطلـوب بـا شـرایط آب وهوایی مغان، کشـت بادام زمینـی رغبت و توجه کشـاورزان 
را جلـب کـرد. بـرای کاشـت مکانیـزه بادام زمینـی ، از انـواع ردیف کارهـا اسـتفاده 
می شـود. ردیف کارهـا طـوری سـاخته شـده اند کـه بـا تغییـر صفحـه بـذر، امـکان 
 کاشـت محصوالت ردیفی مختلف را دارنـد. همچنین با اعمال تنظیمات در برخی از

قسـمت های ردیـف کار نظیـر تنظیـم سـرعت چرخشـی صفحـه بـذر، از طریـق 
 تعویـض و انتخـاب چرخ دنده هـای مناسـب، آن را بـرای کاشـت بذرهـای مختلـف

همچون )چغندرقند، سویا، پنبه، بادام زمینی، ذرت و مانند این ها( آماده می کنند.
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سطح زیرکشت بادام زمینی در کشور
در کشـور مـا تا سـال 1۳97، رتبـه اول کشـت بادام زمینی مربوط به شهرسـتان 
آستانه اشـرفیه )اسـتان گیـالن( بـود. میانگیـن سـطح زیـر کشـت بادام زمینـی در 
اسـتان گیـالن، حـدود ۲۵۵0 هکتـار و متوسـط عملکـرد آن ۳400 کیلوگـرم در 
هکتـار گـزارش  شـده اسـت. در سـال زراعی 1۳98، با افزایش چشـمگیر سـطح زیر 
کشـت بادام زمینـی )حـدود هفت هـزار هکتار( در شهرسـتان پارس آباد مغـان، رتبه 
اول کشـت و تولیـد بادام زمینـی )تولیـد بیـش از سـی هزار تـن محصول با متوسـط 

عملکـرد4۳00 کیلوگـرم در هکتـار( بـه این شهرسـتان اختصـاص یافت. 

اهمیت گیاه بادام زمینی
بادام زمینـي پـس از سـویا یکـی از مهم تریـن و اقتصادي تریـن دانه هـاي روغنی 
اسـت و بیش تـر بـا هـدف تولیـد روغـن و پروتئیـن کشـت  می شـود. میـزان روغن 
بادام زمینـی ۵۵-4۳ درصـد و میـزان پروتئیـن آن ۲8-۲۵ درصـد اسـت. کّمیـت و 
کیفیـت بـاالي روغـن، تامیـن پروتئیـن باکیفیـت، امـکان کشـت مخلوط بـا ذرت، 
افــزایش مــاده آلی و حاصلخیزي خاک، جلوگیري از فرسایش و از همه مهـم تــر، 
بـازده نقـدي مناسـب از ویژگی هاي مهم کشـت این گیـاه در منطقه مغان اسـت. از 
طرفـی، ایـن گیـاه روغنـی در حالـی در ایـران همچون گیاه جدید کشـت می شـود 
کـه تحقیقـات انجام شـده پاسـخ گوی نیـاز ناشــی از توسـعه سـطح زیر کشـت آن 
نبـوده و در زمینـه نیازهـاي کـودي و عناصـري کـه در متابولیسـم آن نقـش دارند، 

بررسـی هاي کیفـی نشده اسـت.
غالف هـاي بادام زمینـی برخـالف غالف هـاي سـایر گیاهـان تیـره نخـود در زیر 
خـاک رشـد می کننـد و ایـن موضوع باعث می شـود کـه انتقال کلسـیم از ریشـه ها 
بـه طـرف غالف هاي درحال رشـد، بسـیار کــم باشــد. درنتیجـه، این گیـاه بیش تر 
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کلسـیم ضـروری خـود را مسـتقیماً بـا غالف هـاي درحـال   رشـد از خــاک جـذب 
می کنـد. بنابرایـن، بهتـر اسـت گیـاه بادام زمینـی در خاک هایـی کشـت شـود کـه 
مقـدار کلسـیم آنها بــاال اسـت. روی هم رفتـه، پروتئیـن بادام زمینـی می تواند نقش 
مهمـی در بهبـود تغذیـه مـردم کشـورهای فقیـر داشـته باشـد. پوسـت آن را نیـز 
می تـوان در تولیـد سـوخت، کمپوسـت، مقـوا و کنجالـه بادام زمینـی و علوفـه آن 
را بـرای تغذیـه دام و طیـور اسـتفاده کـرد. همچنیـن در سـال هاي اخیر، به سـبب 
 خشک سالی و تـاثیر آن بـر عملکـرد گیاهان، الزم است که در میزان مصـرف آب و

اسـتفاده بهینـه از آن، به طـور مشـخص برنامه ریـزي  شـود زیـرا خشـکي یکـي از 
عوامـل محدودکننـده عملکـرد بادام زمینـي در بیش تـر کشــورها اســت.

روش های مختلف کاشت
به طورمعمـول، بـرای کاشـت مکانیـزه بادام زمینـی از انـواع ردیف کارها اسـتفاده 
می شـود. ردیف کارهـا طـوری سـاخته شـده اند کـه بـا تغییـر صفحـه بـذر، امـکان 
کاشـت محصـوالت ردیفـی مختلف را دارنـد. همچنین با اعمـال تنظیمات در برخی 
از قسـمت های ردیـف کار، نظیـر تنظیـم سـرعت چرخشـی صفحـه بـذر از طریـق 
تعویـض و انتخـاب چرخ دنده هـای مناسـب، آن را بـرای کاشـت بـذور مختلـف مثل 
چغندرقنـد، سـویا، پنبـه، بادام زمینـی و غیـره آمـاده می کننـد. باتوجه بـه اینکه نوع 
محصـول، میـزان بارندگـی، درجه حـرارت و نـوع خـاک در مناطق مختلـف متفاوت 
 اسـت، ردیف کاری به سـه روش مختلف )کاشـت روی زمین مسطح، داخل جویچه و
 روی پشـته( ردیف کاری می شـود. برای کاشـت بادام زمینی، روش کاشت روی پشته
 رواج بیش تری دارد. از این روش در مناطقی استفاده می شود که پیش از کاشت بذر،

رطوبـت بیـش از حـد وجـود داشـته باشـد. همچنین ایـن روش کشـت در مناطقی 
 ماننـد مغان نیز  اسـتفاده می شـود که شـیوه آبیـاری، آبیاری در داخـل جویچه ها و
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به صـورت نشـتی( سـیفونی یـا شـیاری یـا فارویی )بـوده یا آبیـاری قطـره ای نواری 
اسـت کـه بـا لوله هایـی موسـوم بـه تیـپ روی خـاک )شـکل1( وگاهی اوقـات زیر 
خـاک )همچـون آبیـاری زیرسـطحی( جای گـذاری می شـوند. بنابرایـن، باتوجه بـه 
 بررسـی های انجام شـده، سـه روش کشـت با تعداد بوته متغیر در واحد سـطح، برای

کاشت مکانیزه بادام زمینی در مغان، در قالب پروژه تحقیقاتی انجام و ارائه شده است.

شکل1- آبیاری با تیپ در کاشت بادام زمینی

الف-روش مرسوم و کاشت تک ردیف روی پشته با فاصله 75 سانتی متر
الگـوی کاشـت مرسـوم بادام زمینـی در منطقـه مغـان برحسـب میـزان مصـرف 
 بـذر و فاصلـه بیـن بوته هـا، بیش تـر کشـت تک ردیفـه روی پشـته هایی بـا فاصلـه

7۵ سـانتی متر اسـت )شـکل۲(. این بـذرکار همان ردیـف کار پنوماتیـک به کاررفته 
برای کاشـت ذرت، سـویا و دیگر محصوالت مشـابه اسـت.
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شکل۲- ردیف کارپنوماتیک برای کاشت بادام زمینی با فاصله ردیف7۵ سانتی متر

 بـه سـبب نبـود تحقیقـات کافـی درزمینه به زراعـی و به نـژادی، کشـاورزان این 
منطقـه فاصلـه بیـن بوتـه متفاوتـی را انتخـاب می کننـد. در ایـن روش، فاصله بین 
 بوتـه از 1۲ تـا 18 سـانتی متر متغیـر بـوده و زارعـان برحسـب نوع بـذر به کاررفته و

درشـتی و ریـزی بـذر فواصـل مختلفـی را انتخـاب می کنند . برای کاشـت، بـا انجام 
تنظیمات در برخی از قسـمت های ردیف کار، نظیر تنظیم سـرعت چرخشـی صفحه 
بـذر از طریـق تعویـض و انتخـاب چرخ دنده هـای مناسـب، ردیف کار را برای کاشـت 
بادام زمینـی در فواصـل مدنظـر آمـاده می کننـد. بـرای ایـن منظور، کافی اسـت در 
مرحلـه اول نوع صفحه بذر را با اندازه سـوراخ مناسـب بـرای بادام زمینی تغییر داد و 
در مرحله بعدی، چرخ دنده مناسـبی را برای کشـت بذر به میزان الزم تعویض کرد. 
 شـکل۳ کشـت مرسـوم با فاصله بین بوته 14 سانتی متر بر روی پشته 7۵ سانتی متر

را نشـان می دهـد؛ از مزایـای ایـن آرایش کاشـت، سـهولت انجام عملیات ماشـینی 
نظیـر وجیـن، سله شـکنی و خـاک دادن پـای بوته بـا اداوات موجود اسـت.
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شکل۳- کشت مرسوم با فاصله بین بوته 17 سانتی متر بر روی پشته 7۵ سانتی متر

ب- کاشت تک ردیفه با فاصله ردیف پنجاه سانتی متر
کشـت تک ردیفـه روی پشـته هایی بـا فاصلـه پنجـاه سـانتی متر، یکـی دیگـر از 
تیمـار آزمایش شـده برحسـب میـزان مصـرف بـذر و فاصلـه بیـن بوته ها بـود که در 
آزمایـش مدنظـر اجـرا شـد )شـکل 4(. در ایـن روش، برحسـب میـزان مصـرف بذر 
الزم در هکتـار، فاصلـه بیـن بوتـه متفاوتـی نسـبت به روش مرسـوم اعمال شـد. در 
ایـن روش، فاصلـه بیـن بوتـه ۲4 و ۳0 سـانتی متر بـود. در ایـن سیسـتم و آرایـش 
کاشـت، از ردیـف کار پنوماتیـک، کـه بـرای کاشـت چغندرقنـد در منطقـه مرسـوم 

اسـت، اسـتفاده شد.

شکل4- ردیف کار پنوماتیک برای کاشت بادام زمینی با فاصله ردیف ۵0 سانتی متر
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در روش کاشـت روی پشـته های بـا فاصله پنجاه سـانتی متر، فاصلـه بین بوته ها 
طـوری تنظیـم شـد کـه در مقایسـه بـا روش مرسـوم، تراکـم نسـبی و میـزان بـذر 
مصرفـی در واحـد سـطح تا حد امکان، به طور یکسـان لحاظ شـود. نمایی از کشـت 
 مرسـوم بـا فاصلـه بین بوته ۲4 سـانتی متر روی پشـته ۵0 سـانتی متر، در شـکل ۵

تصویـر شـده اسـت. از معایب ایـن روش آنکـه امکان انجـام عملیات ماشـینی نظیر 
وجیـن و سله شـکنی وجـود نداشـت یـا بـا تنظیـم چرخ هـای تراکتـور، به سـختی 

انجام پذیـر بـود.

شکل۵- کشت بادام زمینی با فاصله بین بوته ۲4 سانتی متر روی پشته ۵0 سانتی متر

ج- کاشت دو ردیفه روی پشته 75 سانتی متر
روش جدید یعنی کاشـت دو ردیف بذر روی پشـته 7۵ سـانتی متر، در مقایسـه 
بـا روش مرسـوم در منطقـه انجـام شـد. در ایـن روش، تـا حـدودی آرایش کاشـت 
زیگزاگی دو ردیف روی پشـته بادام زمینی با ردیف کار )تراشـکده( روی پشـته هایی 
بـا فاصلـه 7۵ سـانتی متر، بـا مخزن بـذر دوصفحه ای مجزا انجام شـد )شـکل6(. در 
ایـن شـیوه، برحسـب میـزان مصرف بـذر الزم درهکتـار، فاصلـه بین بوتـه متفاوتی 
نسـبت بـه روش مرسـوم اسـتفاده شـد. فاصلـه بیـن بوته هـا ۲4 و ۲8 سـانتی متر 
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انتخـاب شـد. این بـذرکار همان ردیـف کار پنوماتیـک به کاررفته مرسـوم در منطقه  
بـرای کاشـت دو ردیف سـویا روی ردیف 7۵ سـانتی متر اسـت.

شکل6- کاشت بادام زمینی با ردیف کار پنوماتیک دوردیفه )تراشکده(

در روش کاشت دو ردیف بر روی پشته های 7۵ سانتی متر نسبت به روش مرسوم، 
فاصلـه بیـن بوته طوری تنظیم شـد که تراکم نسـبی و میزان بـذر مصرفی در واحد 
 سـطح در حد امکان یکسـان لحاظ شـود. در شـکل 7، نمایی از کشـت دو ردیف بر

پشـته های 7۵ سـانتی متر بیـن بوتـه ۲4 سـانتی متر تصویـر شـده اسـت. از مزایای 
ایـن آرایش کاشـت، سـهولت انجـام عملیات ماشـینی نظیـر وجین و سله شـکنی و 
خـاک دادن پـای بوتـه اسـت. بـه برخی از مشـخصات هر سـه بـذرکار به کاررفته در 

ایـن آزمایش، در جدول 1 اشـاره شـده اسـت.

شکل7- کشت بادام زمینی با فاصله بین بوته ۲8 سانتی متر  روی پشته 7۵ سانتی متر
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جدول 1- برخی از مشخصات فنی بذرکارهاي به کاررفته

نوع بذرکار
تعداد 
ردیف

فاصله 
ردیف 

)سانتی متر(

عرض کار 
)متر(

نوع 
اتصال

چرخ 
فشاردهنده

نوع 
پوشاننده

نوع 
شیاربازکن

نوع 
موزع

ردیف کارپنوماتیک با فاصله 
ردیف ۵0 سانتی متر

(SP-F4- 6 row)
سوار6۵0۳

میان 
بازالستیکي

کفشيکفشي
صفحه 

افقي

ردیف کار پنوماتیک دو ردیفه 
)تراشکده(

(Sp /540 – 8 row)
سوار47۵۳*۲

میان 
بازالستیکي

کفشيکفشي
صفحه 

افقي

ردیف کار پنوماتیک با فاصله 
ردیف 7۵ سانتی متر 

(WPHE- 4row)
سوار47۵۳

میان 
بازالستیکي

کفشيکفشي
صفحه 

افقي

نتایج کاربردی

 اقتصادی بودن کاشـت بادام زمینی در منطقه مغان سبب توجه بیش تر کشاورزان
بـرای کشـت آن شده اسـت؛ بنابرایـن، باتوجه بـه روش مرسـوم، راهـکار زیـر را  نیـز 

می تـوان بـرای کاشـت بادام زمینـی عملیاتـی کرد.
بـرای کاشـت بادام زمینـی در منطقـه مغـان، نظـر بـه شـرایط مطلـوب رطوبت 
خـاک در پاییـز برای تهیه بسترمناسـب، زمیـن را پس از برداشـت محصول قبلی، با 
گاوآهـن برگـردان دار بـه عمـق۳0-۲۵ سانتی مترشـخم می زنند. در بهـار، به محض 
مساعد شـدن هـوا و درصـورت نیـاز بـا گاوآهـن قلمـی به عمـق ۲0-1۵سـانتی متر 
شـخم زده و دو بـار دیسـک را عمـود بـر هـم می زنند و سـپس ماله کشـی می کنند.  
بنابـر نتیجـه آزمـون خـاک، بهتـر اسـت پـس از شـخم بهـاره، کودهـای الزم اولیه 
همچـون فسـفر، پتـاس وکلسـیم در زمیـن پخـش و بـا دیسـک بـا خـاک مخلـوط 
شـود تـا بسـتر بـذر بـرای ورود بذرکار بـه مزرعـه فراهم شـود. همچنیـن در برخي 
از مـوارد پـس از تسـطیح زمیـن، به طورمعمـول بـا فاروئـر، ردیف هایـی بـه فاصلـه 
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7۵ سـانتی متر در سـطح زمیـن ایجـاد می  کننـد. سـپس بـا شـیپر جوی پشـته های 
 ایجادشـده را یکنواخـت کرده و کلوخه هـای بزرگ را نیز تاحـدودی خرد می کنند و
 به  این ترتیب، مزرعه برای کار دستگاه ردیف کار آماده می شود. این روند موجب فشردگی

سطح بستر، حرکت و کارکرد بهتر کارنده و یکنواختی عمق کاشت می شود.
الگـوی کاشـت مرسـوم بادام زمینـی در منطقـه مغـان برحسـب میـزان مصـرف 
بـذر و فاصلـه بیـن بوته هـا، بیش تـر به صـورت کشـت تک ردیفـه روی پشـته هایی 
بـا فاصلـه ردیـف 7۵   سـانتی متر و فاصله بیـن بوته 18-1۲  سـانتی متر اسـت. بذرکار 
کاربـردی همـان ردیـف کار پنوماتیـک اسـت کـه بـرای کاشـت ذرت، سـویا و دیگر 
محصوالت مشـابه در منطقه اسـتفاده می شـود؛ اما، روش کاشـت جدیـد )دو ردیف 
روی پشـته 7۵ سـانتی متر و بیـن بوتـه ۲8 سـانتی متر( بـا به کارگیـری ردیـف کار 
پنوماتیـک دوقلـو )سـاخت شـرکت تراشـکده( انجام شـد. در این روش، تـا حدودی 
آرایـش کاشـت زیگزاگـی دو ردیـف روی پشـته بادام زمینـی ممکـن بـوده و انجـام 
بوتـه به صـورت  عملیـات داشـت نظیـر وجیـن، سله شـکنی و خـاک دادن پـای 
ماشـینی امکان پذیـر اسـت. بـا سیسـتم جدید کاشـت ،حداکثـر اسـتفاده از کانوپی 

)تـاج پوشـش( گیاهـی در سـطح مزرعه وجـود دارد.
نتایـج نشـان می دهـد کاشـت دو ردیف روی پشـته به سـبب اثر مؤثـر در درصد 
سـبز و یکنواختـی توزیـع بـذر در سـطح مزرعـه، بـه میـزان حـدود 1۵-10 درصد 
 نسـبت به روش مرسـوم مناسـب اسـت. افزایش عملکرد این روش کاشت )دو ردیف

روی پشـته 7۵ سـانتی متر و بیـن بوتـه ۲8 سـانتی متر( نسـبت بـه روش مرسـوم 
)تک ردیفـه روی پشـته هایی بـا فاصلـه ردیـف 7۵ و بیـن بوتـه 18-1۲ سـانتی متر( 
کاشـت بادام زمینی در منطقـه بـا میانگین حـدود 400 کیلوگرم در هکتار )متوسـط 
افزایش 10 درصد( بود. از مزایای این سیسـتم کاشـت آنکه ضمن بیش ترین استفاده 
از کانوپی سـطح مزرعه، همچنین مشـکل اصلی بدسـبزی این محصول در اول فصل 



 انواع آرایش کاشت مکانیزه بادام زمینی
19

 )کـه کشـاورزان منطقـه بـه سـبب در دسـترس نبـودن بـذر مرغـوب بادام زمینی و
 اسـتفاده از بـذر خودمصرفـی، در بیش تـر موارد به کشـت مجـدد روی می آوردند( و

بوته میری آخر فصل، با این روش کاشت تا حدود زیادی مرتفع می شود.
در سیسـتم کاشـت جدیـد )دو ردیف روی پشـته( امـکان انجام عملیات داشـت 
نظیـر وجیـن و سله شـکنی و خـاک دادن پـای بوته به صورت ماشـینی وجـود دارد. 
 شـکل 8 مقایسـه متوسـط عملکـرد سـه نـوع بـذرکار بـا آرایـش کاشـت مختلف را 

نشان می دهد.

شکل8- عملکرد غالف بادام زمینی با سه نوع بذرکار 
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پیشنهادها
باتوجه بـه در دسـترس نبودن بـذر مرغـوب بادام زمینـی و اسـتفاده کشـاورزان 
منطقـه از بـذر خودمصرفـی، بـرای جلوگیـری از بدسـبزی اول فصـل و بوته میـری 
آخـر فصـل، پیشـنهاد می شـود بادام زمینـی بـه صـورت دو ردیـف روی پشـته بـا 

تراکـم مطلـوب بوتـه در هکتار کشـت شـود.

توصیه ترویجی

کاشـت مکانیـزه بادام زمینی بـا بذرکارهـای پنوماتیک موجود بـا تعویض صفحه 
مـوزع و تنظیـم چرخ دنده هـای بـذرکار در آرایش کاشـت مختلف )نظیـر تک ردیف 
روی پشـته و دو ردیـف روی پشـته بـا فاصلـه ردیـف 7۵ سـانتی متر( و فاصلـه بین 

بوتـه متغیـر از 1۲ تـا ۲8 سـانتی متر انجام پذیر اسـت.






