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  سرآغاز

واجب ديدم كه به منظور حسن مطلع، سرآغاز كتاب را با نام و ياد خداونـد منـان آغـاز    

نمايم زيرا بهترين سرآغاز هر كتابي نام خالق زمان و مكان است پرورگار بي ماننـدي كـه   

جوهر، اين همه چيز را آفريده و با حكمت اليزال خـود بـه هـر چيـزي خـواص      از يك 

  مخصوص عطا فرمود كه با آن خواص از ديگر چيزها بازشناخته شود.

هاي سپاس بيشمار خداوندي را كه به من توفيق داد طي چند سال مطالعه و بررسي خوشه

آوري نمـايم. و  را جمـع چند از خرمنهاي بزرگ علم و دانش در رشته زراعت و باغبـاني  

پژوهان رشته كشاورزي و كشاورزان كشـور عزيـز خـود    اي كوچك به دانشبعنوان هديه

  ميهنان واقع شود. تقديم كنم باشد كه اين خدمت ناچيز مورد قبول هم

باشـد و بشـر در   همتاي پروردگار دانا و توانا مياز آنجائيكه علم كلي مخصوص ذات بي

از لغزش و اشتباه مصون نيست لذا خوانندگان عزيز اين كتـاب،   مطالعات و كارهاي خود

  اشتباهاتي كه نموده است خواهند بخشيد.  زمؤلف را ا
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 1 اهميت كشت بادام زميني و خواص آن

  مقدمه

ـ بــادام زمينــي بــا نام   و  Peanutي هــاي انگليسـ

  Groundnu و نام علميArachis hypogaea.L  هاز تيـر 

، كه در ايران آن را پسته زمينـي  (ترجمـه   پروانه آسايان

 پسته و فرانسوي )، بادام كوهي  pistache de terreيلفظ

فـول  بـه آن  عربـي  كشـورهاي  در نيز مـي نامنـد.   شامي

فسـتق  بنام باقالي سوداني)و در سوريه  معنيه بسوداني (

  .معروف استالعبيد 

گيــاهي اســت بوتــه اي، كوتــاه و يكســاله از خــانواده نخوديــان بــادام زمينــي 

)leguminosae(،  ظرفيت چند  ،فاقد يخبندان باشد ناحيه زير كشت بادام زمينيچنانچه

  از نظر كيفيت روغن و پروتئين بسيار خوب است.دانه بادام زميني . ساله شدن را دارد

 ايـن  منشاءاصـلي نيمـه گرمسـير اسـت.    مخصوص منـاطق گرمسـير و    اين گياه

 بعدهابـه  كـه  بـوده  گرانچاكودركشـوربرزيل  نام به يا ودرمنطقه يجنوبي گياه،آمريكا

ـ  شـدكه  بـرده  قـاره  اين يشرق قسمت به سپس و آفريقا هقار غرب  بـه  آن وروده زمين

زراعت بادام زمينـي در آمريكـا توسـعه    عبارت ديگر ه ب. گرديد آسيا قاره و هندوستان

پيدا كرده و امروزه در اكثر كشورهاي آفريقايي و آسيايي زراعـت آن متـداول اسـت.    

ورهاي هندوستان، چين و ايـاالت متحـده   عمده توليد بادام زميني در دنيا متعلق به كش

هـاي   شـود و دانـه   گل اين گياه قبل از ميوه دادن به سمت زمين خم مـي  آمريكا است.

گوينـد. ايـن    زمينـي مـي   كند به همين دليل به اين گياه بادام جوان را در زمين دفن مي

 .رسند و مي كردهها در زمين رشد  دانه
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  تاريخچه

 عنوان به ها مدت يشام پسته اي ينيزم بادام

 محسوب لينارگ از پس يروغن اهيگ نيمهمتر

 مناطق در شتريب ينيزم بادامارقام  .شود يم

. اند شده دايپ ايدن معتدل ينواح و يريگرمس

 يبه درست آن يوحش يها گونه نكهيا با

 يجنوب يكايو تنها در آمر شناخته نشده اند

درباره كشت آن اطالعات  ند،وش مي افتي

 نيا بر اعتقاد يول. ستيدر دسترس ن يچندان

 قوم لهيبوس قاره، نيا يجنوب مناطق از ياريبس در كايآمر ي قاره كشف از شيپ كه است

 يها يپرتقال ي لهيبوس شانزده قرن در ينيزم بادام. است شدهيم كشت ينيزم بادام نكا،يا

 شد برده ياندونز و نيپيليف به ها يياياسپان ي لهيوس به آنجا از سپس و قايآفر به انورديدر

 اهيگ نيا مبدا كه معتقدند يبرخ. گشت آغاز جدهيه قرن در نيچ و هند در آن كشت و

 و دانند يم ليبرز يبوم را آن زين گريد يبرخ. است نيآرژانت يغرب شمال و يويبول جنوب

   .دهند يم نسبت آمازون و يويبول ژهيبو يجنوب يكايآمر به را آن شيدايپ مركز

 و هندوستان به كايآمر از و است داشته وجود نكاهايا تمدن زمان در اهيگ نيا زراعت

كشور  82از  شتريدر ب ينيزم بادام. است افتهي هرا رانيا و يياروپا يكشورها به سپس

 نيشتريب شود. يآن كشت م يباال نيروغن و پروتئ ،ييجهان به منظور استفاده غذا

 ،ياندونز سنگال، سودان، كا،يآمر ن،يچ هند، يبه كشورها بيبه ترت اهيگ نيعملكرد ا

 ايدن ينيزم بادام سوم كي از شتريب نيچ و هند. دارد تعلق برمه و ليبرز ن،يآرژانت ه،يجرين

آن در  ديو كل تول هكتار 2600 رانيا در ينيزم بادام كشت ريزسطح  .كنند يم ديتول را

منطقه  نيمهمتر النيدر گ هياست. آستانه اشرفبوده  89در سال  تن 8700سال حدود 



 

 

 

 3 اهميت كشت بادام زميني و خواص آن

از مازندران و در منطقه جنوب،  يدر بخش ينياست. بادام زم رانيدر ا اهيگ نيكشت ا

  شود.  يكشت م زيدزفول و خوزستان ن ژهيبو

بادام زميني در بيشتر نواحي استوايي، زيراستوايي و حتي معتدل جهان كاشته مي شود. 

) بوده است، كه در آنجا هنوز شرق امريكاي جنوبي (برزيل احتماال خاستگاه اصلي آن

منشـاء گونـه هـاي    به عبـارت ديگـر   گونه هاي خودروي عديدي از آن وجود دارد. 

گونه مـي رسـد.    100مختلف بادام زميني آمريكاي جنوبي بوده و تعداد آنها به حدود 

 نزديكتـرين  باشـدو  مـي   Arachis hypogaeaتنها گونه اي كه بيشتر كشت مي گردد 

  .است Arachis manticola آن دوحشي دخويشاون

هزار سال قبل از ميالد مسـيح در انتهـايي تـرين     3تا  2كشت بادام زميني حدود 

بوميان پرو نخسـتين  .قسمت شمال غربي آمريكا در كشور پرو صورت مي گرفته است

. برخي معتقدند اين گياه پـس از اهلـي شـدن، در قـرن     مي باشندزارعان بادام زميني 

شانزدهم توسط برده فروشان از برزيل به غرب آفريقا و سـپس از آنجـا بـه سـواحل     

  .ساير نقاط آفريقا منتقل شده استدر نهايت به شرقي آفريقاو 

اين گياه از ساحل غربي امريكاي جنـوبي نيـز بـه آسـيا     برخي ديگر معتقدند كه 

چينـي   ،نام هنـدي ايـن ميـوه    . فريقا برده شده استآ(بويژه چين و هند) و از آنجا به 

  حاكي از ورود آن به هند از طريق چين است. است كه بادام

 روغنـي  دانه اين. دانست زميني بادام تنوع امروزه مي توان آفريقا را مركز اساسي

 يـك  زميني بادام كه ندارند باور ها ازآفريقايي بسياري كه آفريقاجاافتاده درقاره طوري

 وانـدونزي  نيجريـه  سـنگال،  آمريكا، متحده چين،اياالت هند،. است وارداتي محصول

در جهان به شمار مي روند. از كل دانه هاي روغني  زميني بادام توليدكنندگان مهمترين

درصد مربوط به بادام زميني است. بادام زميني طـي قـرن    45توليد شده در هندوستان 

حاضر از اروپا به ايران آورده شد و كشت آن در استان هاي گيالن، گلستان و منـاطق  

 قـرار  دزفول و جيرفت رايج است. دانه بادام زميني بيشتر به عنوان آجيل مورد استفاده
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 و رسـد مـي  هكتـار  دردانـه   تـن  7 از بـيش  بـه  زميني عملكردبادام پتانسيل. گيردمي

  .  باشدمي مطلوب هكتار دردانه  تن 5/2 از بيش عملكردهاي

ـ  يگرم و نيمـه گرمسـير   يويژه پهنه ها يگياه (آراشيد) يبادام زمين و  باشـد  يم

 يتوسعه يافته است.زادگاه بيشتر گونه ها يدرجه عرض جغرافياي42كشت وكار آن تا 

شناخته نشـده   يآن به درست يگونه وحشهرچند د،باش يم يجنوب يآمريكا يبادام زمين

  است.

ميليون هكتار بوده است  21، 1993در جهان در سال ي سطح زير كشت بادام زمين

ميليـون هكتـار ازآن    9/17كه بيشتر اين سطح زير كشت با بيليون تن  7/25با توليدي 

يـر  جهان هندوستان،چين و نيجيريه بيشترين سطح ز يقاره آسيا است.در ميان كشورها

. به عبارت ديگر بخش اعظـم توليـد بـادام زمينـي در آسـيا، آفريقـا و       كشت را دارند

بـه طـور    1996 – 2000ساله  5دوره  آمريكاي شمالي صورت مي گيرد و در طول

طبق آمار فائو در . درصد توليد جهاني را به خود اختصاص دادند 70جمعي تقريبا 

داشـته و  تن در رتبـه اول قـرار    16،114،231 ميالدي، كشور چين با توليد 2011سال 

. ندسـت هزميني  كشورهاي هند، نيجريه، آمريكا و ميانمار در رده هاي بعدي توليد بادام

توليد جهان، بزرگترين توليد كننده بـادام زمينـي    %41.5چين با توليد به عبارت ديگر 

از توليـد بـادام   دارنـد. ) قـرار  %6.8 ( ) و آمريكا%18.2در جهان است. بعد از آن هند(

 ي ديگـر هـا فـرآورده  درصد به صورت آجيلي و يا 30 كشي ودرصد روغن 70زميني 

  شود.مصرف مي

ر تـن در هكتـار د   3.54تن در هكتار در آفريقا تا  0.43ميانگين عملكرد غالف از 

 90تن در هكتار مي باشد). بيشـتر از   1.35گين جهاني شمال آمريكا متغيير است ( ميان

صد توليد در كشورهاي پيشرفته رشد يافته و دانه ها نيز در آن جا مصرف مي شود. در

درصد بادام زميني وارد بازار صادرات مـي شـود و فقـط سـه      5از نظر تاريخي، فقط 

  كشور اكثريت اين صادرات را تشكيل مي دهند.



 

 

 

 5 اهميت كشت بادام زميني و خواص آن

  بادام زميني در ايران 

شمسي توسط شخصي به نام ابـراهيم پـورداوود    1289اين گياه اولين بار در سال 

از اروپا وارد ايران شده و در ناحيه آتشگاه از توابع شهرستان رشت كشت گرديد. پس 

  از آن به برخي ديگر از مناطق استان گيالن گسترش يافت.  

هم اكنون كشت آن در اراضي اطـراف رودخانـه سـفيدرود و در ناحيـه آسـتانه      

نشاء، آبكنار انزلي و حومه هشتپر به عنوان زراعت اصلي ادامـه   اشرفيه، كياشهر، لشت

 گرگـان دشـت  و و جيرفـت  بطور محدودي نيز درنواحي صـفي آبـاد دزفـول     و دارد

  زميني مورد توجه قرار گرفته است.  بادام زراعت 

هكتار با ميانگين حـدود   1500، سطح زير كشت بادام زميني حدود 1361در سال 

بوده اسـت. در سـال   دو هزار هكتار  1372طح زير كشت در سال تن دانه بود. سيك 

هكتار بوده و ميـزان توليـد    2584سطح زير كشت بادام زميني در استان گيالن،  1389

  .  رسيد تن 8/8691 به نيز

بشـرح زيـر    1389سطح زير كشت و توليد بادام زميني در استان گيالن در سـال  

  است:

  عملكرد  توليد (تن)ميزان   سطح زير كشت (هكتار)

2584  8/8691  3364  
  

هكتـار   3800سطح زير كشت آن بالغ بر  1391در ايران طبق آمار نامه كشاورزي 

بادام زمينـي را در شـمال   گياه بادام زميني احتياج به نور آفتاب فراوان دارد.  مي باشد.

نيمـه اول   گـيالن  اين گيـاه در ايران در حدود ماه مهر برداشت مي كنند. زمان كاشت 

طـول دوره رشـد و نمـو آن در منطقـه      و و همزمان با احداث خزانه برنجارديبهشت 

  روز است. 165تا  137گيالن بين 
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  اهميت كشت بادام زميني در استانهاي شمالي 

سـهم  هاي شمالي بدون شك بادام زميني به عنوان يكي از محصوالت مهم استان 

بادامكاران اين منطقه همه ساله بـا   .دارداستان ها بسيار موثري در رونق اقتصادي اين 

منطقه  حاصلخيز هايزمين هكتار  500برداشت هشت هزار تن بادام خام از دو هزار و 

  ور را تامين مي كنند.درصد بادام زميني مورد نياز كش 90

 حـال آستانه اشرفيه در حال حاضر پنج هزار بهره بردار بادام زمينـي در  شهرستان 

فعاليت دارد و توليد بادام زميني پس از برنج به عنوان مهمترين منبع درآمد كشـاورزان  

اين شهرستان نخستين توليد كننده بادام زميني همچنين  اين شهرستان به شمار مي رود.

  .  كشور استدر 

راه اندازي مركز تحقيقات بادام زميني در ايـن شهرسـتان از ضـروريات توسـعه     

كشت و افزايش توليد اين محصول در ايران است.همچنين بادام توليدي آستانه اشرفيه 

راه اندازي مركز تحقيقات بادام زمينـي در ايـن   مي باشدو  داراي كيفيت قابل توجهي 

ارقام جديد بادام زمينـي، ايجـاد روش هـاي نـوين      ييشناساشهرستان نقش مهمي در 

توليد بادام زميني، مقابله موثر با آفات اين محصول و يافتن بهترين روش هاي آبيـاري  

  دارد.

توسعه مكانيزاسيون و افزايش صنايع تبديلي از راهكارهاي موثر در ارتقاي كمـي  

كاهش هزينـه هـا،    خاطرب كشت مكانيزه بادام زميني است. و كيفي توليد اين محصول

از اهميت بـااليي برخـوردار    بهره وري مناسب واستفاده مناسب از زمين، سهولت كار 

افزايش صنايع تبديلي و فرآوري بادام منجر به كاهش ضايعات و بهبود است. همچنين 

  كيفيت اين محصول مي شود.

زمينـي   بادامتوليد باعث شده است كه  زميني در كشت بادام اي توسعه آبياري قطره

بـدليل  بادام زميني دانه خوراكي بـوده و  .برسد تن در هكتار 8در هر هكتار به  تن 5از 
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زا بوده و در فرآيندهاي خـوني،   فسفر، كلسيم، پتاسيم، منيزيم و پروتئين  انرژي داشتن

  .سازي نقش موثري دارد استخوان و عضله

كي به شمار مـي رود، ايـن   بادام زميني به عنوان چهارمين منبع توليد روغن خورا

محصول بعد از سويا مهمترين دانه روغني در دنيا مطرح است.هرچند در ايران از ايـن  

امـا   ،دانه با ارزش فقط براي مصارف شيريني پزي و آجيل و تنقالت استفاده مي شود

توجه به بسته بندي و بازاريابي حجم درآمـد حاصـل از صـادرات ايـن محصـول را      

  افزايش مي دهد.

از كشـورها فـرآورده هـاي     يضايعاتش در بسيار ياز محصول بادام زميني و حت

شود.متاسفانه ايـن محصـول در گـيالن     يتوليد م يو صنعت ي، بهداشتيارزشمند غذاي

 يهـا  يشيرين ييا ماده اوليه ساخت برخ ه وده شبيشتر به صورت آجيلي به بازار عرض

است.بدون شك ارزش افزوده تبديل بادام زميني به فرآورده هاي گـران قيمتـي    يسنت

به مراتب بيشتر از تبديل بادام زميني بـه   يو شيمياي ي، بهداشتيچون محصوالت آرايش

  فرآورده هاي غذايي است و اين كار ارزش افزوده بيشتري ايجاد خواهد كرد.

كاربرد مختلـف بـراي    300بيش از  George Washengton Carverشخصي بنام 

بادام زميني مشخص كرده است. او كشاورزان پنبه را ترغيب كرد تا بجاي كشت پنبـه  

يا در كنار آن بادام زميني بكارند چون پنبه مقدار بسيار زيادي نيتروژن از خاك خارج 

مي كند و يكي از خصوصيات بادام زميني بعنوان باز گرداندن نيتروژن به خاك اسـت.  

و از مشخص كردن كاربردهاي مختلف بادام زميني تشويق بـه افـزايش تقاضـا    هدف ا

براي اين ميوه بود. بطوريكه آنرا به يك محصول فروشي دائمي و جايگزين پنبه تبديل 

 منـاطق  در روغنـي  هـاي  دانـه  تـرين  اقتصـادي  و مهمترين از يكي زميني نمايد. بادام

 كشت آن كربوهيدرات پروتئين و روغن، خاطر به كه است گرمسيري نيمه و گرمسيري

  .شود مي
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 اعظم قسمت .نمايد مي ايفا كشاورزي هاي فراوده توليد در اساسي نقش نيتروژن

 ديگر عبارت به و است پروتئين شكل به عمدتأ و آلي نيتروژن صورت به گياه نيتروژن

 به نيتروژن كفايت حد به جذب ت.اس پروتئيني صورت به گياه، در نيتروژن تكامل

   د.شو مي حبوبات و غالت دانة اندازة درشتي و پروتئين افزايش موجب گياه، وسيلة

 از فرمي نمي كند. حركت گياه داخل در راحتي به كه است سنگين عناصر از يكي آهن

 گياهان در آهن است. كمبود شده كالت آهن كند مي عبور ها سلول بين در كه آهن

 در غالف تعداد كاهش باعث و بوده موثر نيتروژن تثبيت دركاهش لگومينوز، خانوادة

 احياء و تثبيت در عنصر اين حياتي نقش علت به لذا. شود مي دانه عملكرد و بوته

  است. چندان دو آن ضرورت نيتروژن،

  

 شناسيگياه اتمشخص

 نام فارسي: بادام زميني

 Groundnut  Peanut :نام انگليسي

 .Arachis hypogaea L  :نام علمي

 Fabaceae   لگومينــوزهفاباســه يــا تيــره: 

(Leguminosae)  
 2n = 4X = 40تعداد كروموزوم: 

 برزيلكشور خاستگاه: 

 روز 210تا  100طول دوره رشد: 

 متري 2ريشه: نسبتا مستقيم تا عمق 

 سانتي متر 60تا  30ارتفاع گياه: 

 گلي با آرايش سنبله 4تا  2گل آذين: منفرد يا دسته هاي 
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 مادگي تك برچه اي 1پرچم +  10گلبرگ+  5كاسبرگ +  5دياگرام گل: 

 ماه 2طول دوره گلدهي: تا 

 م)نيا( ميوه: خشك شكوفا غالف

 گرم 600تا  350وزن هزار دانه: 

  درصد 50تا  40ميزان روغن دانه: 

  

  خصوصيات گياهشناسي بادام زميني

يـك  و  A. ipaensisو A. duranensisدو گونـه  بادام زميني اهلي در واقع تالقـي  

ـ ت ريز از و نوزيلگوم اي فاباسه رهيت از كسالهي ياهيگ ينيزم بادام آلوتتراپلوئيد است.  رهي

تا  15كند. ارتفاع بوته ها از  يرشد م دهيخواب اياست كه به صورت قائم و  ناسهيوليپاپ

در مناطق معتـدل و خنـك    .است ريمختص مناطق گرمس اهيگ نيمتر است. ا يسانت 60

شود كه به هنگام  يم ميتنظ يطور زيكاشت ن خيعالوه بر استفاده از ارقام زودرس، تار

بـر   ينكند. طول روز اثر چنـدان  يتالق زييفصل پا ليزودرس اوا يبرداشت با باران ها

ـ . به نور آفتـاب ن استتفاوت  ياز نظر طول روز ب قتيو در حق ندارد  ينيبادام زم  ازي

، كمتر بودن شدت نور نيباال رشد آن مطلوب است. با وجود ا يفراوان دارد و در دما

   .تواند داشته باشد يم اهيرا بر گ يمعكوس ري، تاثيو گلده هيدر طول دوران رشد اول

دهد. تعداد  يرا كاهش م وهيم يتعداد خوشه ها زين يدر دوران گلده يابر يهوا

 يهـوا  ريمزرعه تحـت تـاث   يشده است و گل ده ليتشك يها وهياز تعداد م شتريگل ب

ـ ينه برون زم ينيخاص بادام زم يژگي. از ورديگ يقرار نم يابر ـ يو نـه درون زم  ين  ين

ـ لپه  ريدو نوع قرار دارد. محور ز نياست، بلكه به صورت حد واسط ا ـ پوكوتيه اي  ،لي

درشـت   يبستر بذرها ،نيدهد. بنابرا يبذر را به سطح خاك انتقال م ماندهيلپه ها و باق

وجـود  ه را ب يشود تا خاك موقع باال آمدن لپه ها به سطح، ممانعت هينرم ته اريبس ديبا

 يكنـواخت ي ريغ و شود يم مواجه اشكال با يزن جوانه باشد، سفت بستر هرقدر .اوردين
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 طـول  روز پنج خاك، سطح در ها اهچهيگ ظهور از بعد. دهد يم رخ مزرعه در ياديز

 به بسته ليپوكوتيه طول. شود شروع فتوسنتز و شوند باز گريكدي از ها لپه تا كشد يم

  .است متر يسانت  10 -15 كاشت عمق

  ريشه:

باشد تعداد زيادي گره روي ريشه مي .ريشه مستقيم و اوليه است يدارا يبادام زمين

ـ عم يا شـه ير ينيزم بادام كه محل تجمع باكتري هاي تثبيت كننده ازت هوا است.  قي

ـ يبـادام زم  يهـا  شهير دارد. اديز يهمراه با انشعابات جانب ـ در  ،ين  يخـاك شـن   كي

عمـق   تواند نفوذ كنـد.  يم يمتر يسانت 200-50خوب تا عمق  يبرخوردار از زهكش

هـا   شـه ير نياز ا ياديمتر است و به تعداد ز يسانت 120-90متعارف  طيدر شرا شهير

 شـه ير يكند. بـر رو  يمقاومتر م يرا به كم آب اهيگ جهيشود و در نت يانشعاب خارج م

ها غده نيا شود. يمشاهده م يفراوان يستيز تيتثب يغده ها يفرع يها شهيو ر ياصل

  دارند.  رهيت يرنگ قهوه ا شتريشوند و ب ينم ميهرگز حج هستند، يكوچك و كرو

  ساقه:

قسمت هوايي گياه از يك ساقة اصلي تشكيل 

شده است كه شاخه هاي زيادي از آن منشعب مي 

سـانتي متـر مـي     60شوند. ارتفاع بوته حداكثر به 

بـا  كركدار  ييك ساقه مركز ياين گياه دارا .رسد

فراوان است. طول سـاقه آن بـين    يانشعابات جانب

  .متر است يسانت 80تا  30

شـود بعـد از    مـي   به دو گونه رونده و ايستا ديـده  ذر،به نوع ب يساقه آن بستگ

شـاخه  . آيـد  مي نبز از محور لپه ها پديد ي،دو ساقه فرعيجوانه زدن به جز ساقه اصل

  انجامد. يو يا گل آذين ها م يفرع يپديد آمده از محور برگها به ساقه ها يجانب يها
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 ليكوت ياپ يياز جوانه انتها اهيگ نيا ياصل ساقه

ممكن است به  پيو نسبت به ت ديآ يبوجود م

آن منجر شود. ساقه  ديعدم تول ايگل و  ديتول

 بدون كرك خزنده، ايكرك  يممكن است دارا

انواع مختلف بادام  قائم باشد. ايخزنده و  مهين

توان به دو گروه  يرا بر اساس نوع ساقه م ينيزم

شود  يرا شامل م يكرد. گروه اول انواع ميتقس

 يانشعاب جانب يتعداد ي، دارايمركز يساقه  كيراست دارند و در  يكه ساقه ها

شود كه  يرا شامل م يدهد. گروه دوم، انواع يم يشكل بوته ا اهيبه گ، حالت نيا .هستند

انشعابات آن به  هيراست كوتاه هستند. بق يساقه مركز كيخزنده و  يساقه ها يدارا

رشد  اهيو به گ نديآ يخزنده در م يصورت ساقه ها

  دهند.  يم يو نمو افق

  برگ:

برگ اين گيـاه مركـب داراي چهـار برگچـه و     

 هـا بـه عبـارت ديگـر بـرگ    گاهي پنج برگچه است. 

برگ ها در تشكيل شده اند.مركب از دو زوج برگچه 

اوقـات برگچـه    يو شامل دو برگچه پوشيده از كرك است. گـاه  يپنجه ا يبادام زمين

ها داراي سلول هاي اسـفنجي  برگشود.  ييك دمبرگ طويل ديده م يدر انتها يپنجم

  پر از آب بوده و به همين جهت به خشكي مقاوم است.  

  گل و گلدهي: 

گل ها به رنگ زرد و كوچك بوده و به صورت 

ـ    در زاويـه   يچهارتـاي  يمنفرد و يـا دسـتجات دو ال

گل هـا  خودبـارور   د.ديده مي شـون برگ ها  يداخل
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كامل و خودگشن مي باشد. دگرگشني به فعاليت حشرات بسـتگي داشـته و    )،اتوگام(

پس از تلقيح، دم گل خم شده و بـه سـطح خـاك     گلها .درصد مي رسد 2حداكثر به 

  .شود رسد و سپس به تدريج در خاك فرو رفته و ميوه در داخل خاك تشكيل مي مي

يك درفـش   يداشته و دارا ارتفاع سانتيمتر 7تا  5 يبادام زمين يپروانه آسا يگلها

گـل دادن  ،گلها يو دو ناو سفيد هستند.پس از فرايند تكـامل  يدو بال ليموئ،يزرد طالي

هنگام سـر زدن   يكشد.گلده يآنها آغاز ميگرددو اين روند تنها چند ساعت به درازا م

ـ   يشاخه فرو م يآفتاب آغاز و گلها پس از نيمروز از رو و  يخـود گشـن   يافتـد.در پ

رسـيده و تحـت تـاثير     يزير تخمدان،به بيشترين رشد طول يقاح،محور مابين گره هال

ـ        يجاذبه منف  يزمين به صورت مـورب زمـين را شـكافته و بـه درون خـاك نفـوذ م

  تخمك واژگون است. يدارا يكند.بادام زمين

سـه مـاه    يماه پس از سبز شدن آغاز شده و تا دو ال 1.5 يحدود يك ال يگل ده

درصد آن به صورت  20 يال 15زياد اما كمتر از  يتوليد ييابد. تعداد گل ها يادامه م

كند. ريزش گل ها در آغاز زياد است و حدود يك سوم نيام ها  يغالف و نيام رشد م

 dormancyدوره خـواب   ياز ارقـام بـادام زمينـي دارا    يرود.بذر بعض ينيز از بين م

.بـه عبـارت ديگـر    رود يدن روز به گل ماست كه با كوتاه ش يگياه ياست.بادام زمين

  روزكوتاه  و برايش بهتر است كه ميزان آفتاب ديدنش كم باشد. است گياهي

  ميوه: 

ميوه بادام زميني از نوع نيام ناشكوفا بوده كه 

در زير خاك تشكيل مي شود. در هر نيام كـه بـه   

و بـه   3تا  1آن كپسول يا پيله هم مي گويند بين 

ميـوه بـادام   دانه تشكيل مي شـود.   6تا  5ندرت 

سـانتيمتر اسـت و داراي    4زميني به طول تقريبي 



 

 

 

 13 اهميت كشت بادام زميني و خواص آن

باشد. بـر روي پوسـته يـك تـا سـه       مي پوسته شكننده به رنگ خاكستري مايل به زرد

  دهد. ها را نشان مي شود كه هر يك محل دانه برجستگي مشاهده مي

 مرغي تخم ولي بوده زرد به مايل سفيد رنگ به فندق دانه بادام زميني تقريبا مانند

ميـوه   .اي اسـت  را پوشانده كـه بـه رنـگ قرمـز قهـوه      دانه نازكي پوسته. است شكل

ديـواره نيـام بصـورت    .بصورت نيامي ناشكوفا و تقريبا استوانه اي شكل رشد مي كند

  .مشبك است و در فاصله دانه ها فرو رفته مي باشد

 10از روغن هستند. وزن هزار دانه متفاوت است و بين  يدانه ها هنگام رسيدن غن

م ديررس وزن هـزار  وزن هزاردانه كمتر و ارقا يگرم است. ارقام زودرس دارا 350تا 

  تر هستند.دانه بيشتر و اندازه درشت

  

  يخاك و يمياقل عوامل

 از يكي و كند يم يباز را يمهم نقش اهيگ يزندگ دوره هيكل در دما ،ينيزم بادام در

، 32 حدود در يزن جوانه يبرا مطلوب يدما .شود يم محسوب عملكرد موثر عوامل

 بادام ي هياول رشد دوره در دما اگر .است گراد يسانت درجه 45 حداكثر و 14 حداقل

 كمتر رشد از يگلده مرحله تا كاشت از اهيگ باشد، گراد يسانت درجه 25 حدود در ينيزم

  .دهد يم طول ماه 3 تا را مرحله نيا اهيگ باشد، گراد يسانت درجه 15- 16 و

درجه  24-32 يمطلوب در مرحله گل ده يدما مهم است، زين يبه هنگام گل ده دما

كند. اگر دما  يم شتريرا ب يگلده بيضر زيو ن يبارور بيدما، ضر نيگراد است. ا يسانت

 يطول دوره كمتر م گراد باشد، يدرجه سانت 24-25بطور متوسط در طول دوره رشد 

خواهد بود.  شتريشود. برعكس اگر متوسط دما در طول رشد كمتر باشد، طول دوره ب

  گذارد. يگل م ديبر تول يمنف ريگراد تاث يسانت درجه 20كمتر از  يدما

كه متوسط  يتواند تحمل كند، در مناطق يم زيگراد را ن يدرجه سانت 45دما تا  نكهيبا ا 

درجه  18-20و اگر حدود  ررسيگراد، باشد از ارقام د يدرجه سانت 20از  شتريدما ب
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مقاوم به  اهانياز گ يكي ينيشود. بادام زم ياز ارقام زودرس استفاده م گراد باشد، يسانت

PH خاك است و در محدوده PH 8/5  با  ييدارد. خاك ها يعملكرد مناسب 5/7تاPH 

خاك  يحساس به شور مهين يني. بادام زمستنديمناسب ن اديز ميبه علت كاهش كلس نييپا

 پسندد، يو سفت را نم نيسنگ يدارد و خاك ها ازيو پوك ن يغن ياست. به خاك ها

 ياديها كوچك و در موقع برداشت، چون گل ز وهيخاك ها محصول كم، م نيدر ا رايز

  . ابدي يم شيبرداشت افزا ي نهيچسبد، هز يم وهيبه م

خاك  كيمتوسط به عنوان  يو برخوردار از مواد آل يشن يلوم سبك، شده، يخاك زهكش

 يرس يها خاك از يلوم و يشن يها خاكشده است.  فيتوص ينيبادام زم يآل برا دهيا

 به زين وهيم كنند، يم نفوذ آن در تر آسان باران آب و كيپا شه،ير رايز هستند، تر مناسب

 متوسط ،يشن يها خاك رس زانيم اگري ول. شود يم دهيكش رونيب خاك درون از يراحت

 يمي باق خاك در و شكنند يم آوردن رونيب نيح در ها غالف از ياريبس باشد، اديز اي و

 زين دانه هزار وزن پوك و نرم يها خاك به نسبت نيسنگ و سفت يها خاك در. مانند

  .بود خواهد كمتر

  

  كاشت بادام زمينيشرايط 

  آب و هوا: -1

 14كه درجه حرارت هـوا حـدود    ودنم يمبادرت به كشت بادام زمينبايد  يزمان

ـ  يكشت و كار بادام زمين يدو شرط برا .درجه باشد 15 يال  يدمـا  يشناخته شده يك

ـ      5تـا  4ي رطوبت بسـيار در چرخـه زمـان    يباال و ديگر  يمـاه رشـد و نمـو گيـاه م

بذر اين گياه در روند رشد داشته كه اين خـود   يبر رو يباشد.رطوبت محيط اثر بزرگ

  .به نوع بذر دارد يبستگ
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ـ 10حداقل درجه حرارت خـاك بـراي جوانـه زدن بـادام زمينـي حـدود         هدرج

 تشـكيل  زمـان  از زمينـي  بـادام  در آب به نياز و آبيكم به حساسيت  سانتيگراد است.

  .ها تا نزديك به دو هفته قبل از رسيدگي زياد استگل جوانه

اين گياه مخصوص مناطق گرمسير و نيمه گرمسير است و به سـرما حسـاس مـي    

مي بينـد. بـادام    باشد. چنانچه در هر مرحله از رشد گياه يخبندان شود صدمات زيادي

زميني در مراحل كاشت، گلدهي و تشكيل پيله نياز به رطوبت كافي دارد. استان هـاي  

  گيالن، مازندران، گلستان و خوزستان مناطق مناسب كشت اين زراعت مي باشند.

 يدر برابـر خشـك   يكمتـر  يكلفتر پايدار يوزن سنگين و با غالف يداراي بذرها

نـازكتر بـه مراتـب     يبـا ديوارهـا   ينيـام  يبا پوسته نازك و دارا ييبذرها يدارند ول

  دهند. ينشان م يرا در برابر خشك يبهتر يپايدار

  خاك: -2

 6.2اسـيدي   PHبهترين خاك براي رشد بادام زميني خاك هاي سبك ليموني بـا  

 50الـي   25عمق خاك  .درصد رس داشته باشد 30مي باشد. بافت خاك نبايد بيش از 

  سانتي متر براي زراعت بادام كافي است.

بايد از بافـت سـبك برخـوردار باشـد. در مرحلـه       يكشت بادام زمين يخاك برا

 سه بار عمليات خـاك  يداشت بايد دست كم دو ال

خاك اطـراف   بطوريكهرا انجام داد.  ي بوتهپا دهي

بستن (ترك بسـتن)   و اجازه سله زدهبوته را به هم 

  .داده نشودبه خاك 

در حال حاضر خاك مناسب و بسته بندي شده 

براي كاشت بادام زميني در ابعاد كوچك و خانگي 

  بصورت آماده موجود مي باشد.

  



مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ  16   

  كود شيميايي: -3

 لوگرميك 10-15 ،تروژنين لوگرميك 60-75تن دانه،  5/1-2با عملكرد  ينيبادام زم زراعت

 يبرداشت م نياز زم ميدر هكتار كلس لوگرميك 40-50پتاس و  لوگرميك 50- 40 فسفر،

 ديبا يمصرف شده باشد، كود كمتر يمحصول قبل يبرا يشتريب ييايميش دكند. اگر كو

توانند  يم شهير يبر رو وميزوبير ياست كه غده ها ياز بقوالت ينيبادام زم .مصرف شود

 يعيكه بطور طب ييكنند. در خاك ها نيرا تام تروژنيبه ن اهيگ ازياز ن يمقدار قابل توجه

كم  زانيبه صورت كود سرك به م ايدر بستر بذر و  تروژنيمصرف ن ،ستندين زيحاصلخ

 تروژنين لوگرميك 80تا  30شود. در هر حال، مصرف  يم عواق ديجوان، مف يبوته ها يبرا

  رسد.  يخالص مناسب به نظر م

وزن مخصوص  فسفر تعداد، است. تياهم زيحا ينيبادام زم زو مغ شهيرشد ر يبرا فسفر

. دهد يم شيافزا ،ييغذا مواد ريسا جذبجهت  يغده ها را به نحو قابل توجهيي و كارآ

 كه يمحل در فسفات دادن قرار و دارد ازين خاك رطوبت به فسفات جذب يبرا اهيگ نيا

 اديز يحدود تا فسفات به ينيزم بادام ازين. است تياهم يدارا، ندكن رشد سرعت اه بهيگ

 كي زراعت يبرا. كند يم نيتام را ازين نيا خاك در موجود فسفات ندرت به و است

   .است ازيمورد ن P2O5 صورت به فسفر لوگرميك 30-80 ينيزم بادام هكتار

استفاده از كود شيميايي بستگي به وضعيت خاك و تناوب زراعي دارد و با عنايت بـه  

خانواده لگومينوز است و گياهان اين خانواده در ريشه خود داراي اينكه بادام زميني از 

لذا  ،باكتري هاي مخصوصي هستند كه ازت هوا را جذب و در خاك تثبيت مي نمايند

  به كود ازته احتياج مبرم نيست.  

 درگيـاه  نيتروژن كل افزايش باعث كود صورت به نيتروژن كاربردبه عبارت ديگر 

ـ  اثرات كود صورت به كاربردزيادآن يول ،شوديم ه كننـد  تثبيـت  آنـزيم  يبـررو  يمنف

ـ  هـا درگـره  نيترات فيمن يها غلظت تجمع .دارد نيتروژن  فعاليـت  كـاهش  بـه  يمنته

 فعـال  ازطريـق  خـاك  يحاصـلخيز  يبرا لذا .شود يم نيتروژن كننده تثبيت يباكتريها
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 جانـب  بايـد  نيتـروژن  يكودها درمصرف نيتروژن كننده تثبيتي هاي باكتر نگهداشتن

 نيتـروژن  تثبيـت  يخشـك  تـنش  كـه مي دهد نشان ها. بررسيشود درنظرگرفته احتياط

  .دهد يم راكاهش يزمين بادام خصوص به لگومينوزها درانواع

در  ، لـذا دندر مورد پتاس بايد گفت كه اكثر خاك هاي ايران داراي پتاس مي باش

بادام زميني به كلسيم نياز شـديد دارد   .تاس را بايد به زمين اضافه نموداراضي شني، پ

ـ  يفسـفره،پتاس و آهـك گـاه    يكودهـا  كه سبب افزايش محصول مي شود. ي فراوان

  دارند. يمحصول را در پ

تـا   60تن علوفه همراه آن حـدود   2تا  1.5هر يك تن بادام زميني (نيام كامل) با 

كيلوگرم اكسيد پتاسيم  50تا  40كيلوگرم اكسيد فسفر،  15تا  10كيلوگرم نيتروژن،  75

كيلوگرم اكسيد كلسيم از خاك خارج مي كنـد. چنانچـه كـود شـيميايي      50تا  40و 

اضافه كردن كود به زمـين بـادام زمينـي     ،زيادي براي محصول قبل مصرف شده باشد

  .نيازي نيست

بهترين روش جهت تعيين ميزان كود مورد نياز تجزيه شـيميايي اسـت تـا بـر آن     

كيلـوگرم   1500نياز به خاك داده شود. بـه هـر حـال بـه ازاي هـر       اساس كود مورد

  محصول برداشت شده بايد كودها به شرح ذيل به خاك داده شود:

  كيلوگرم 100ازت  -1

  كيلو گرم 18فسفر  -2

  كيلوگرم 75پتاس  -3

  كيلوگرم    65كلسيم  -4

  كود حيواني -4

كود حيواني ضمن اينكه مقدار مواد مغذي در اختيار ريشه قرار مـي دهـد بافـت    

خاك را اصالح و سبب نرم شدن و پوك شدن خاك و افزايش محصول مي گردد. بـه  
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تن كود حيواني پوسيده بـه زمـين داده    30هر حال توصيه مي گردد به ازاي هر هكتار 

  شود.

اسـتفاده از   مجاز به نيكشت بادام زميدر برخي از پژوهشگران بر اين معتقدند كه 

ـ   يدارا ي. به دليل اين كه كود حيواناز كود حيواني نيست  اسـت و  يزيـاد  يمـواد آل

 استفاده نمـود فسفر و ازت  يمقداربجاي آن مي توان از كند.  يغالف ها را بدرنگ م

  دارد. يبستگنتايج آناليز خاك كه ميزان آن به 

  

  بادام زميني  هايونهگ

بادام زميني بيشتر از ديگر گونـه هـا   ) Botanical Type(دو گونه گياه بطور كلي 

  كاشته مي شود:  

 20گونه ايستاده با ساقه اصلي قائم به ارتفـاع   -1

  سانتيمتر 60تا 

گونه خوابيده با ساقه اصلي به ارتفاع حـدود   -2

  سانتيمتر و شاخه هاي خزنده متعدد.   20

بادام زميني يكي از موارد معدود پديـده شـگرف   

زمين ميوگي (تشكل يا نضج ميوه در زير خاك) است 

پس از لقاح، گلهاي زاياي اين گياه بتدريج پژمرده  كه

گلهاي آنها ستبر و دراز و به سوي زمـين  مدمي شوند، 

متمايل مي گردند و تخمـدانها را بـا فشـار بـه درون     

درون نيامهاي چوبي معموالً دانه ها در  .رانندخاك مي

در عمق سـه تـا ده سـانتيمتري در زيـر خـاك و بـه       

و مي رسند. هر نيـام   شدهموازات سطح زمين تشكيل 
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  حاوي دو تا چهار دانه (و گاهي بيشتر) است.

  

  ارقام بادام زميني

  د:ونشميني به دو دسته قابل تقسيم مي ارقام بادام ز

  ارقام بادام زميني در ايرانالف) 

در  .بادام زميني داراي ارقـام متنـوعي اسـت   

ايران هم مطالعاتي از ناحيـه بانـك بـذر و نهـال     

صورت گرفته و بعضي از ارقام در شرايط اقليمي 

  شمال محصول بيشتري داده اند.

ارقام بادام زميني كه در ايران به طور پراكنده 

، 308ايمپـرود ، 306، ايمپـرود (NC-2) 2-نـورت كارولينـا  شـامل:  كشت مـي شـوند   

  مي باشد. شوالميت، فيلر، آلتيكا و فلورانر

  دو رقم بادام زميني كشت مي شود: معموالً گيالناستان در 

تـن در   3پتانسيل عملكرد دانـه آن بـه    كهاز تيپ خزنده  كهبومي گيالن رقم  -1

  .درصد روغن دانه) مي رسد %46هكتار (

رقم فلوري اسپانيش با تيپ رشدي بوته اي است كه پتانسيل عملكرد دانـه آن  -2

  .درصد مي رسد 51تن در هكتار و ميزان روغن دانه آن به حدود  3به 

  ) Market Typeارقام تجاري (ب) 

چهار گونه تجاري عمده در بازار آمريكا عرضه مي شـود كـه عبارتنـد از رانـر،     

متمـايز مـي    كه هر كدام از لحاظ اندازه و طعم از يكديگرويرجينيا، اسپانيش، والنسيا 

هـاي خاصـي از    عالوه بر اينها انواع قرمز و سفيد تنسي هم وجود دارند. گونه .گردند

  اندازه و شكل كاربردهاي خاصي دارند.   ،، مقدار روغنهاي طعمآنها به سبب تفاوت
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ـ  توجـه ، انواع مختلف آنهـا قابـل   در بسياري از موارد مصرف باشـند بيشـتر    يم

هـاي   اند از نوع ويرجينيا و برخي از گونـه  بادامهاي زميني كه با پوسته داد و ستد شده

ها به علت اندازه درشت و ظاهر جذاب پوسـته آنهـا انتخـاب     والنسيا هستند.اين گونه

هـاي   اند. بيشتر انواع رونده آن در تهيه خمير بـادام زمينـي كـاربرد دارنـد. گونـه      شده

شوند و بـراي هـر    ها و طول آنها متمايز مي شاخه ،ميوه بر حسب نوع رشد مختلف اين

  هاي بسيار زيادي وجود دارد. نوع از بادام زميني گونه
  

  

  معرفي ارقام

كه نسبت به ارقـام   1970رانر: رانر از زمان معرفي رقم فلورانر در اوايل دهد  -1

عملكرد و كيفيت محصول نشـان مـي    رانر عرضه شده قبلي افزايش چشمگيري را در

د به عنوان برتر شناخته شد. رقم رانر به علت تنوع انـدازه مغـز مقبوليـت بيشـتري     ده

% اين محصول براي توليد كره بـادام زمينـي و بقيـه ايـن رقـم در      54دارد. در حدود 

  ساخت انواع شيريني و تنقالت استفاده مي شود.

ني ويرجينيا بزرگتر از بقيه ارقام بـوده و عمـدتاً   رقم ويرجينيا: اندازه مغز بادام زمي

به حالت بوداده و درون پوست عرضه مي شـود. در مـواردي كـه مغـز را از پوسـت      

خارج مي كنند، مغزهاي درشت تر را جدا كرده، نمك زده و به بازار عرضه مي كنند. 

  % از توليدات آمريكا را تشكيل مي دهد. 21رقم ويرجينيا 

داراي مغز كوچكتري است كه از پوسته خرمايي رنگ پوشيده شده رقم اسپانيش: 

استفاده مـي   مغزهاي شور و خمير بادام زمينياست و عمدتاً در ساخت شيريني جات، 

% از كل  4شود. رقم اسپانيش نسبت به ساير ارقام داراي روغن بيشتري است و حدود 

  توليدات را پوشش مي دهد.
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يا تعداد بيشتري مغز كوچك در يك غالف  3داراي  رقم والنسيا: اين رقم معموال

و درون پوست براي فروش عرضـه مـي شـود.     هاست. از انواع بسيار شيرين بادام بود

    اين رقم كمتر از يك درصد كل توليدات را تشكيل مي دهد.

  

  رشد و فيزيولوژي بادام زميني

روش هـاي  مديريت صحيح و همچنين حصول اطمينان از نتيجه بخـش بـودن   در 

بكار برده شده در بهره دهي گياه و كيفيت آن بايد مراحل رشد محصول از زمان ظهور 

  گياهچه تا رسيدن غالف كامالً مورد بررسي قرار گيرد.

  ساختمان دانه و رشد -1

دانه بادام زميني متشـكل از دولپـه و يـا    

برگدانه و يك رويان است. رويان بادام زميني 

زير لپه و ريشه اوليه داراي يك برگچه محور 

است. برگچه به ساقه و بـرگ هـاي قسـمت    

  شود.باالي برگهاي لپه تبديل مي

هيپوكوتيل ساقه اي است كه در زير برگ هاي لپه اي و باالي ريشـه اوليـه قـرار    

دارد. در زمان جوانه زني و سبز شدن، محور زير لپه ريشه اوليـه مجموعـاً بـه عنـوان     

  چه خوانده مي شود.ه ريش

در دنياي تجارت امروز بادام زميني در شمار حساس ترين بذرها در برابر آسـيب  

  هاي مكانيكي و نيز حمله قارچ هاي عامل فساد بذر قرار دارد.

چه كه از انتهاي دانه خارج مي شود به سهولت آماج صدمه و آسيب قـرار  ه ريش

را ضـعيف و رشـد غيـر عـادي      ين، جوانه زفساد، چهه مي گيرد. آسيب وارده به ريش

  مي شود.موجب 
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دانه آغاز مي شود. جذب آب در اطراف سطح دانـه   يندر پي جذب آب جوانه ز

يكنواخت است و با افزايش دما بر مقدار آن افزوده مي شود. هنگامي كه رطوبت دانـه  

شروع مي شود. اين مسئله با فعاليـت متابوليسـم، تقسـيم و     ينز% رسيد جوانه  35به 

درجـه   104تـا   41د طولي سلولي همراه است. دانه بادام زميني در خاكي با دماي رش

درجـه   94تا  68آن دمايي بين  ينزند اما بهترين دما براي جوانه زفارنهايت جوانه مي 

  فارنهايت است.

همگام با رشد گياهك، پوشش دانه (تستا) پاره شده و گياهچه خارج مـي شـود.   

چه است، كه بسته بـه ميـزان   ه خروج ريش ينر عمل جوانه زنشانه قابل رويت د اولين

ريشه هاي فرعي نيـز از ريشـه هـاي     .تا دو روز طول مي كشد داشته و رطوبت و دما

  جانبي منشعب مي شوند.

روز بعد از كاشت شـروع   10تا  7مرحله خروج از خاك و به عبارتي شكفتن آن 

ش و رطوبت همگي بـر ظهـور   مي شود، البته عمق كاشت، درجه حرارت، قدرت روي

 30گياهچه و زمان سبز شدن اثر مي گذارد. به طور طبيعي همه گياهچه ها تـا حـدود   

را آغاز مي كنند. خاك هاي خشك و سرد  ينبعد از كاشت، سبز شدن و جوانه ز روز

  هفته به تأخير بياندازند. 3مي تواند اين اعمال را تا 

ورت خوشـه اي، خزنـده يـا پيچكـي     عادت رشد شاخ و برگ بادام زميني به ص

است. شاخه هاي انواع خوشه اي يا عمودي اين گياه مانند انـواع تجـاري اسـپانيش و    

  والنسيا به طرف باال مي رويند.

شاخه هاي انواع خزنده يا خوابيده اين گياه مانند ويرجينيا بـه صـورت خوابيـده    

خوشـه اي و پيچكـي   رشد مي كنند. رشد خزشي، نمايشي از تلفيق دو ماهيت رشـد  

است. ميزان رشد رويشي بين زمان سبز شدن و اولين گلدهي تا حد زيادي بستگي بـه  

نواع بادام زميني رشـد نـامعين   عوامل ژنتيكي، شرايط محيطي و عمليات زراعي دارد. ا
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و بنابراين رشد و نمو گياه حتي بعد از گلدهي و توليد ميوه (غالف) ادامـه پيـدا    ارندد

  مي كند.

  گلدهي -2

روز از سر برآوردن خاك، گلدهي بادام زميني آغـاز مـي    30بعد از كاشت تقريباً 

هفته بعد از آغاز دوره گلدهي به حداكثر مي رسد و در طول پـر   4تا  2شود. گلدهي 

شدن كامل غالف تعداد آنها كاهش مي يابـد. گـل هـا در هـر گـره روي محورهـاي       

ند. تعداد چند گل مي تواند روي يك گره انشعابي شاخ و برگ شروع به رويش مي كن

  رشد كنند.

گل بادام زميني، كامل است و هر دو اندام نر 

و ماده را دارا بوده و خودگشن مي باشد. گل ايـن  

پروانه با گلبرگ هاي اصلي اسـت و   شكلگياه به 

 KEELجام گل شامل دو گلبرگ بزرگتـر اسـت.   

(كيل) بافت نازكي است كه هر دو اندام هاي نر و 

زماني كه گل بادام زمينـي   را پوشانده وماده كه در ميان گلبرگ هاي جانبي قرار دارد،

  شود گلبرگ بر روي هم تا شده اند.ظاهر مي

  

  بادام زميني نموتوليد و مراحل سازگاري و 

  الف) سازگاري:

بادام زميني گياهي است گرما دوست كه به هواي گـرم و آفتـاب فـراوان و يـك     

جزه گياهـان روز كوتـاه    يبادام زمين.روزه محتاج است 200فصل رشد بدون يخبندان 

نياز فراوان به آب دارد و بخصوص از هنگام گرده افشاني تا دو هفته قبـل   و باشد يم

بادام زميني از نظر حاصـلخيزي  .دداز رسيدگي به كمبود رطوبت خاك حساس مي گر
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 خاك بسيار كم توقع است و در خاكهاي شني فقير با ماده آلي كـم عملكـردي كـامال   

  .اردداقتصادي 

مراحل نمو بادام زميني مشابه سويا مي باشد با اين تفاوت كـه نيـام هـا در زيـر     

و رشد مي كنند. اين وضـعيت، بررسـي گيـاه را مشـكل سـاخته و      گرفته خاك شكل 

 :استخراج بوته را ضروري مي سازد. مراحل مهم نمو بادام زميني عبارتند از

  مراحل رشد رويشي بر اساس تعداد برگ -2 سبزشدن -1

    (Pegging) شروع پايك دهي -4 شروع گلدهي -3

   شروع رسيدگي -6  شروع نيام بندي -5

  رسيدگي كامل -7

  ب) دماهاي مناسب (كاردينال):

  درجه توصيه مي شود. 35تا  25براي رشد بين درجه حرارت مناسب 

 درجه سانتي گراد 10دماي پايه (صفر فيزيولوژيكي): 

 درجه سانتي گراد 22– 25دماي مطلوب يا اپتيمم: 

  درجه سانتي گراد 35دماي حداكثر يا دماي سقف: 

  بادام زمينيو نمو مراحل توليد ج) 

  ) تناوب زراعي1

زميني اعمال يك برنامه تنـاوب مناسـب ضـروري    براي توليد موفقيت آميز بادام 

است. بادام زميني به تأثيرات زيان آور و مفيد ديگر محصوالت كشت شـده در محـل،   

واكنش نشان مي دهد. تحقيقات نشان مي دهند كه بهتـرين راه بـراي حفـظ محصـول     

م زميني، دوره هاي تناوب طوالني است. يك دوره سه ساله شامل يك سال كاشت اباد

ـ ادام زميني و به دنبال آن دو سال كاشت نباتـات علوفـه اي مان  ب د ذرت در افـزايش  ن

  عملكرد بادام زميني مؤثر است.
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نباتات علوفه اي باعث كاهش نماتدها و همچنين مشكالت مربوط به بيماري هاي 

  خاكزاد مي شوند و عالوه برآن به كنترل بهتر علف هاي هرز كمك مي كنند.  

نبايـد بـا محصـول قبلـي داراي     شود. فقط مي ي كاشته بعدازهرزراعت بادام زميني

ي مشترك باشد. بعد از بادام زميني مي توان مبادرت به كشت محصوالتي ماننـد  بيمار

اگر بادام زميني بعد از كشـت توتـون، سـويا و ديگـر     سورگوم، نخود و گندم  نمود. 

و ذرت خوشـه اي يـا    بقوالت كاشته شود نسبت به كاشت هاي بعـد از ذرت، گنـدم  

  غالت دانه ريز دچار خسارت بيشتري مي شوند.

پنبه گياه مناسبي براي تناوب با بادام زميني است. اما بايد در نظـر داشـت كـه از    

  بين بردن باقي مانده ريشه هاي اصلي و ديگر قسمت هاي گياه كاري مشكل است.

شود بهتر است كـه در اوايـل   اگر بادام زميني مستقيماً بعد از پنبه يا توتون كاشته 

فصل پائيز ريشه اين گياهان را درآورده، به همراه شخم از خاك خـارج نمـود، خـرد    

كرده و بدين ترتيب امكان تجزيه بهتر و كامل تر آن را در خاك فراهم نمود. غالبـاً در  

  تناوب با پنبه بيماري پوسيدگي طوقه گياه شديدتر است.

 :زميني مي بايستي به نكات زير توجه داشت در انتخاب تناوب زراعي بادام

بادام زميني ممكن است در خاكهـاي فقيـري كاشـته شـود كـه بـراي سـاير         -1

 .محصوالت مناسب نباشد

بادام زميني مقدار زيادي از مواد غذايي خاك را مي گيرد. زيرا بقاياي گيـاهي   -2

 .نيز از زمين خارج مي گردد

انواده بقوالت در بعضي از بيماري هاي خاكزي بادام زميني عالوه بر گياهان خ-3

 .مانند بوته ميري باكتريايي با گياهان تيره گوجه فرنگي مشترك است

 :مثال هايي از تناوب هاي بادام زميني عبارتند از

 الف) بادام زميني ـ ذرت خوشه اي ـ پنبه ـ آيش
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  ب) بادام زميني ـ ( كود سبز )، پنبه ـ ذرت خوشه اي

  سازي زمين كاشت) آماده 2

پيش از كشت بـادام زمينـي، آمـاده    

نمودن زمين بسيار ضروري مـي باشـد و   

براي كشت از دانه هاي پوست كنده سود 

مي برند. كشـت بـادام زمينـي بصـورت     

رديفي است. كشتزار بادام زميني نيـاز بـه   

آبيـاري و  ،تنك،مبارزه با علف هـاي هرز 

كشتزار بايد عاري از هر گونـه علـف هـرز    سله شكني دارد و چون گياه وجيني است 

  باشد.

هدف همه كشت كاران بادام زميني بايد كاشت دانه هايي سالم، رسـيده و عـاري   

از هر گونه بيماري و داراي خلوص و عملكرد شناخته شده باشند. از زمان هاي بسـيار  

ختـان  قديم، كشت كاران بادام زميني از خيش يا تيغه فوالدي و پوششـي از زوائـد در  

  براي آماده كردن زميني هموار، يكنواخت و عاري از بقاياي گياهي استفاده كرده اند.

آماده سازي زمين با كنترل باقيمانده محصول قبلي آغاز مي شود. براي باال بـردن  

تجزيه در خالل زمستان، باقيمانده محصول بايد خرد و قطعـه قطعـه شـده و ديسـك     

ششي باعـث كـاهش فرسـايش خـاك در فصـل      مختصري بخورند. كاشت گياهان پو

از زمستان مي شود، در صورت نياز از آهك، فسفر و پتاسيم نيز مي توان در اين زمـان  

  استفاده كرد.آنها 

در طول بهار سطح بيشتر خاك هاي زير كشت بادام زميني ديسك زده مي شـود.  

در آنها كـم و   استفاده از شخم در زمين هايي قابل قبول است كه بقاياي محصول قبلي

  يا مقدار رس آن زياد بوده و كلوخ ايجاد نمي كند.
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  كاشت

بادام زميني به صورت ميوه، دانه و يا به صورت ميوه نصف شده كاشته مي شود، 

ولي بهتر است بذركاري به صورت دانه باشد، زيرا سريعتر جوانه مي زنـد و از شـكل   

كاشتن ميوه به جـاي بـذر، طـول     ظاهري آن مي توان سالم بودن بذر را تشخيص داد.

دوره ي جوانه زني را افزايش مي دهد، ولي هزينه كاشت كاهش مي يابد. در كاشـت  

بادام زميني به صورت ميوه، ممكن است به دليل وجود بيماري در داخل ميـوه، بخـش   

  هايي از مزرعه سبز نشوند.

براي اينكه طول دوره جوانه زني در ميوه كاهش يابد، بهتر است قبـل از كاشـت   

ساغت توسط آب خيسانده شوند تا پوسته ها آب جـذب كـرده و    48ميوه ها به مدت 

اشباع گردند. سپس ميوه ها خشكانيده مي شـوند. بـذور برخـوردار از وزن سـنگين و     

داري كمتري را در برابر خشـكي  غالف كلفت تر، برعكس بذرهايي با پوشه نازك پاي

نها در موقع كاشت به آخر نرسـيده  ٱ. وجود خواب در ارقامي كه دوره ي خواب دارند

موجب مي شود تا در صورت كشت در مزرعه به صورت يكنواخت سبز نشوند. براي 

  شكستن دوره ي خواب بادام زميني چند روش به شرح زير پيشنهاد شده است.

  عصاره ي دانه هاي در مرحله ي جوانه زني.قرار دادن بذر در  -1

  قرار دادن بذر در مجاورت ميوه هاي رسيده. -2

  به كارگيري محلول ژيبرلين. -3

  استفاده از دماي زياد كه هم راحتر و هم ارزان تر است.   -4

سانتي گراد قرار مـي دهنـد تـا دوره    درجه  40بذر را به مدت يك روز در دماي 

خواب شكسته شود. بذر بر عكس ميوه، نبايد به هنگام كشت خيسانده شود، زيـرا بـه   

دليل نازك بودن پوسته بذر از روي كوتيلدون جدا مي شود، دانه لخت مي ماند، جنين 

بيرون مي افتد و درصد جوانه زني كاهش مي يابد. بادام زميني به دليـل گـران بـودن    

كپه يك عدد بذر كاشته شود. ولي اگر به عللـي  بهتر است به صورت كپه اي و در هر 
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جوانه زني كمتر باشد، در هر كپه دو بذر قرار مي دهند و به هنگام سبز شدن يكـي را  

  حذف مي كنند. تراكم در بادام زميني نسبت به تيپ هاي مختلف متفاوت است.

 پيتراكم در ت است. شتريخزنده ب يها پيبه ت سبتكه قائم هستند ن ييها پيتراكم در ت

هزار بوته در هكتار در نظر  160-180قائم  يها پيدر ت و 110000خزنده در حدود  يها

با دست كشت  اي به كمك بذر افشان و بدون پوست و اي شود. بذر با پوست و يگرفته م

 نيبا ماش اي مخصوص و يبهتر است با استفاده از بذر افشان ها ينيد. بادام زمدرمي گ

كاشته  ،اصالح شده است ينيبادام زم يبرا يكه با صفحات مخصوص كاشت ذرت يها

   .كردرا پوست  ينيبادام زم ستيبا يكار م نيا يبرا شود.

گرم در هكتار  لويك 100تا  60 ينيكاشت ماش شده و يريبادام پوست گ يبذر برا زانيم

 يحاو امين است بهتر شود، انجام دست با ينيزم بادام كاشت اگر. شودي م گرفتهدر نظر 

   10 تا 7 فاصله با و نقطه در را مهين هر و كرد مهين دو وسط از را دانه دو

 90 نشده يريگ پوست بادام يبرا بذر زانيم صورت، نيادر  .كاشتديگر  مهين متر يسانت

كاشت مورد  يكه برا ينظر از نوع دستگاه صرف .بود خواهد هكتار در گرم لويك 150 تا

در كشت  ينيدر مجاورت بذر قرار داده شود. بادام زم ديكود نبا ،دريگي م راستفاده قرا

را در حداقل ممكن و عرض  يعمق جو .شودي و پشته كشت م يبه صورت جو يبآ

عمق  .ابدي شيخاك افزا ريتخمدان ها به ز دنيتا احتمال رس رنديگ يتر م اديپشته را ز

 نيبهتر است. ريمتر متغ يسانت 10تا  5بذر و بافت خاك از  يبه اندازه  بستهكاشت بذر 

 ،متر در نظر گرفته شود يسانت 10اگر  متر است و يسانت 5 ينيعمق كاشت بادام زم

 زانيبعد از سبز شدن به م زيوسرعت رشد محصول ن ابدي يمحصول غالف ها كاهش م

  شود. يدرصد كمتر م 30

با كم كردن فاصله بوته ها  سهيها در مقا فيبر اساس شواهد موجود كم كردن عرض رد 

با روش برداشت در ارتباط  ديبوته ها با انيدارد. فاصله م يشتريب ي، بازدهفيرد يبر رو

 عرض شوند، خارج خاك از زهيمكان روش به ها بوتهمعنا كه اگر قرار باشد  نيبد باشد.
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 بوته انواع يبرا ها فيرد فاصله .باشد داشته يهماهنگ اهگدست يها غهيت با ديبا ها فيرد

 لپه كاشت، از بعد. است متر يسانت 90 تا 80 خزنده انواع يبرا و متر يسانت 70 تا 60 يا

 حداكثر كه كوليپوكوتيه شدن دراز و يزن جوانه قيطر از ها لدونيكوت اي يگوشت يها

 يانتها در ياصل يها برگ د،آي يم خاك سطوح به كند، رشد متر يسانت 12- 10 تواندي م

  .كندي م رشد به شروع اهيگ و شود يم ظاهر كوليكوت ياپ
  

  

  تاريخ كاشت بادام زميني

زمان دقيق بذر كاري بسته به نوع واريته و موقعيت آب و هوا و زمان كاشت:  -1

در اراضي پست، ديرتر و در اراضي بلندتر زمان كاشـت   .وضعيت خاك فرق مي كند

در كليه نواحي اقليمي ايران به صورت بهاره كشـت مـي   بادام زميني زودتر مي باشد. 

ـ حداقل دماي خاك بـراي جوانـه ز   شود.  ين

درجه سانتيگراد اسـت   10بادام زميني حدود 

شت بادام زمينـي  اك هوا براي يو حداقل دما

مي باشد. بـادام زمينـي   درجه سانتي گراد  12

درجه سانتيگراد با سرعت  20تا  15در دماي 

قابل قبول جوانه زده و رشد مي كنـد. دمـاي   

حملـه  پايين سرعت سبز شدن را پايين مي آورد و در نتيجه احتمال خسارت ناشـي از  

  يابد.آفات و بيماري ها افزايش مي

ه بايد بـه مـوارد زيـر    بطور كلي براي كشت اين گيا: نحوه كاشت بادام زميني -2

  توجه نمود:  

تا  40بسته به ميزان خزندگي رقم فاصله رديف ها بايد بين فواصل كاشت:  -الف

سانتي متـر باشـد.    20تا  10سانتي متر  و فاصله بوته هاي روي يك رديف حدود  55

بوته در متر مربع است.عمق كاشـت    25تا  12همچنين تراكم مناسب براي بادام زميني 
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كيلـوگرم مـي    100سانتي متر وميزان بذر مورد نياز در هر هكتـار حـدود    10تا  3بين 

  باشد.

  ضد عفوني بذور -ب

براي پيشگيري از بيماري هاي قارچي معموالً بذر با يكي از سـموم قـارچ كـش    

 د.  ميگردتيرام، كاپتان ضد عفوني  نظير سرزان

  طريقه كاشت -پ

  ايب) كپه مي شود: الف) خطيبادام زميني معموالً به دو طريق كاشته 

سـانتيمتر   10تا  8الف) خطي: پس از آماده شدن (سبز كاشت) شيارهايي به عمق 

كنهاي كوچكي كه بوسيله تيلر يـا اسـب   اين كار بوسيله شيار .در زمين ايجاد مي كنند

  سانتيمتر مي باشد. 60تا  50كشيده مي شود انجام مي گيرد. فاصله شيارها بين 

سانتيمتر از هم داخل شيار قرار مي دهنـد   30بذر را به فاصله  شيار دايجا پس از 

البته در اراضي بزرگ و مكانيزه اين كـار   .و سپس شيار را با خاك اطراف پر مي كنند

بوسيله تراكتور و بذر پاش هاي مخصوص انجام مي گيرد. عمـق كاشـت بسـتگي بـه     

ر و در اراضـي خشـك تـر و    سانتيمت 5در اراضي مرطوب حدود  .رطوبت زميني دارد

  سانتيمتر مي باشد. 10بلند عمق كاشت حدود 

پـس از آمـاده شـدن     .ب) كپه اي: اين شيوه بيشتر در آستانه اشرفيه متداول است

زمين بوسيله قطعه چوبي سوراخ هايي در زمين ايجاد مي كنند و آنگاه در هر سـوراخ  

  ه ها آنها را تنك مي كنند.بذر قرار مي دهند. البته پس از سبز شدن بوت 3تا  2

  مقدار بذر -ت

كه در بطوريكپه اي) دارد  _مقدار بذر مصرفي بسته به نوع سيستم كشت (خطي  

كيلـوگرم در هكتـار مـي     120تـا   110كيلوگرم و در كشت كپه اي  100كشت خطي 

  باشد.
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  حمل بذر و كاشت -ث

احتمـالي جلـوگيري   گيرد تا از آسيب هـاي  مي حمل و تخليه بذر با دقت انجام 

شود در برخي مناطق طرح كاشت دو رديفه متداول شده كه در آن در هر دو رديـف،  

 7اينچ، كاشته مي شود. كاشت دورديفـي در فواصـل كمتـر از     10تا  7گياه با فاصله 

اينچ، كندن و برگرداندن خاك مشـكل تـر    10اينچ مشكل است و در فواصل بيشتر از 

كه افزايش تعداد گياه يا كاشـت بـه روش دو رديفـي بـه      مي شود. الزم به ذكر است

  ايجاد تعداد كمتري غالف به اندازه بزرگتر منجر مي شود.

الگوي كاشت دورديفي داراي مزيت هاي ثابت شده اي است كه جالب تـرين آن  

پوشش سريع گياهي است كه اين امر گرفتن نور را به منظور استفاده كافي از انرژي و 

  شود.و موجب كاهش دماي خاك ميرسانده برگ به حداكثر خود  وليد شاخ وت

  

  مراحل رشد و توليد ميوه

ــل  روي ســطح  Arachis fabaceaeگ

زمين بوجود آمده و پس از پژمـرده شـدن،   

ساقه آن رشد كرده به طرف پايين خـم مـي   

شود و تخمـدان را وارد خـاك مـي كنـد.     

زماني كه دانه رسيده، رنگ بخـش داخلـي   

غالف ها به نام پوشش دانه از سفيد به قرمز 

 شـامل  شـتر مايل به قهوه اي تغيير مي كند. هنگام برداشت محصول، كل گياه را كـه بي 

ريشه ها است از خاك جدا مي شود. رنگ غالف ها ابتدا نارنجي رگه دار بـا گلهـاي   

شبيه نخود و گلبرگ هاي زرد رنگ است كه بر روي خـاك در خوشـه هـاي كنـاري     

ايـنچ يـا    40تـا   20رشد مي كنند.بادام زميني به پنج ماه هواي گرم و بـارش سـاالنه   

  .  آبياري معادل اين مقدار نياز دارند
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) گـل هـاي آن   ستااه (بادام زميني خود آميزه كامل پس از خود گرده افشاني گي

كمرنگ مي شوند. ساقه هاي موجود در پايه هاي تخمدان ها كه قالب ناميده مي شود 

به سرعت دراز شده و با چرخش به سمت پايين موجب نفوذ دانه هـا بـه عمـق چنـد     

فراهم شود. وظيفه غالفها جذب مـواد  اينچي خاك مي شود تا شرايط رشد كامل آنها 

غذايي است. اين ميوه داراي پوسته هاي چروكداري است كه ما بين دو تـا سـه عـدد    

دانه محصور شده اند. دانه رسيده اين ميوه هماننـد سـاير دانـه هـاي نبشـي از قبيـل       

لوبياست اما بر خالف پوشش دانه هاي سخت نبشها، داراي پوششي به ضخامت كاغذ 

دانه است. بادام زميني در نور و خاك كشاورزي شني حاوي خاك رس، شـن   بر روي

  و مواد گياهي بهتر رشد مي كنند.

  

  حاصلخيز كردن خاك

مزيت اصلي بكار برده يك دوره تناوب مؤثر اين است كه بادام زميني به بقايـاي  

بـه  كود در خاك در مقايسه با استفاده مستقيم كود واكنش مساعدتري نشان مي دهـد.  

همين دليل انجام مراحل كود پاشي در مورد محصولي كه قبل از بادام زمينـي كاشـته   

  مي شود از اهميت زيادي برخوردار است.

انواع محصوالت علوفه اي نسبت به كاربرد مستقيم كود واكنش خوبي نشان مـي  

دهند. كشاورزان مي توانند اين گونه محصوالت را براي برداشت حداكثر محصـوالت  

كودپاشي كرده و در عين حال بقاياي آن را براي محصول بعدي (بادام زمينـي) بـاقي   

  بگذارند.

كلسيم يكي از مهم ترين مواد غذايي مورد احتياج براي توليد محصول عـالي بـا   

كيفيت باال است. منگنز و بر دو عنصر ديگري هستند كه كمبود آنهـا آغلـب در بـادام    

نگنز معموالً زماني رخ مي دهد كه خاك داراي آهك زميني مشاهده مي شود. كمبود م
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خاك باعث كاهش جذب منگنز مي شـود.   PHبه ميزان بيش از حد نياز باشد. افزايش 

  مي شود. (interveinal chlorosis)عالئم كمبود اين ماده، كلروز ميان برگي يا 

ر نقـش  مي تواند با محلول پاشي برگي سولفات منگنز جبران شود. بمنگنز كمبود 

مهمي را در كيفيت مغز و طعم بادام زميني دارد. كمبود بر عمدتاً در زمين هاي عميـق  

مشهود اسـت. مغـز نـاقص    هستند،  7.5باالي  PHو همچنين اراضي كه داراي و شني 

بادام به مغز پوك اطالق مي شود. در اين مغزها سطح داخلي لپه، شكل محدب و تيره 

  اي آسيب ديده درجه بندي مي شود.پيدا كرده و به عنوان دانه ه

يك هفته قبل از گلدهي و بـه   محلول پاشيبر و روي  ي براي رفع كمبودايه توص

. هنگام غروب آفتاب است. پس از يك هفته بعد عمليات محلول پاشي تكرار مي شـود 

بادام زميني به خانوادة بقوالت تعلق دارد. ريشه ايـن گيـاه مـي توانـد يـك زنـدگي       

باكتري ريزوبيوم داشته و به اين ترتيب گره هايي بر روي ريشه آن ايجـاد   همزيستي با

  مي شود.

در اين گره ها باكتري قادر است ازت موجود در جـو را بـه ازت قابـل اسـتفاده     

براي گياه تبديل كند. در صورتي كه ريشه به طور مناسب گـره دار شـود ايـن رابطـه     

  نمايد.  ني را فراهم ميهمزيستي، ازت كافي براي توليد بادام زمي

  

  توليد بذر

توليد بذر بادام زميني گواهي بذر شامل بذر اصالح شده مي باشد كه بايـد ثبـت   

شده و گواهي مربوطه صادر شود. اين استانداردها از زماني كه ايـن گيـاه در مزرعـه    

رشد داده مي شود شامل فاصله از ساير ارقام در همان مزرعه، درصد اختالط با سـاير  

ارقام، بذر علف هاي هرز با گياهان زراعـي ديگـر و در بعضـي مـوارد انبـارداري و      

  شرايط نگهداري بذر خواهد بود.
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توليد بادام زميني به عنوان بذر با كيفيت خيلي باال نياز بـه مراقبـت هـاي بيشـتر     

نسبت به توليد دانه جهت مصرف خوراكي دارد و عمدتا توليد بذور بادام زميني تحت 

ها، آفت كش ها و كودها صورت مي گيرد. يك مطلوب آبياري و مصرف نهاده شرايط

انتظار مشترك از بادام زميني بذري، ميزان كلسيم خاك است كـه بـراي جوانـه زنـي     

  مناسب بذر جهاني مي باشد.

كيلـوگرم سـولفات    900تـا   625بيشتر توليدكنندگان براي بادام زميني بذري بين 

مي برند. وجود كلسيم براي جوانه زني مطلوب در نوع رونـده  كلسيم در هكتار به كار 

حياتي است. ميزان كلسيم به كار رفته متفاوت و بستگي به آزمون خـاك و نـوع رقـم    

  دارد.  

تحقيقات نشان مي دهد كه ارقام با بذور ريزتر نياز به كلسيم كمتـري نسـبت بـه    

ه مشابه بذر براي نياز به كلسيم انواع درشت تر دارد. همچنين بين ارقام مختلف با انداز

تنوع وجود دارد. در واقع جوانه زني بذور بعضي از ارقام نـوع رونـده بـادام زمينـي     

ممكن است به كاربرد سولفات كلسيم واكنش نشان ندهد. بيشـتر بـذور بـادام زمينـي     

  توليدي توسط كشاورزان تحت قرارداد با شركت هاي پوست كني مي باشد.

درصد از مساحت بادام زميني به توليد بذر اختصاص مي يابد.  10هر سال حدود 

اين ميزان ممكن است زياد به نظر برسد اما همان طوري كه در توزيع داده شـد بـذور   

 10بادام زميني درشت بوده و دانسيته بذر نسبتا باال است. بذر بادام زمينـي در حـدود   

  امل مي شود.    درصد از هزينه هاي متغيير محصول بادام زميني را ش

  

  تاثيرات استفاده از گچ در كشت بادام زميني

بادام زميني يكي از بقوالت گرمسيري با رشد نامحدود مي باشد كه مي توانـد غـذاي   

انسان و دام را تامين نموده و درصورت نبودن گوشت بخـش بـا ارزشـي از پـروتئين     

مهمترين دانه هـاي روغنـي   برنامه غذايي را تشكيل دهد. اين گياه بعد از سويا يكي از 
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گوگرد در گياهان داراي دانه روغني از  در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري مي باشد.

جمله بادام زميني به همراه ازت ،فسفر پتاسيم و كلسيم به مقدار زياد جذب مـي شـود   

برداشت مداوم محصول، خارج كردن بقاياي بادام زميني از مزرعه جهـت تغذيـه دام،   

ميليمتر در سال و عدم عرضـه گـوگرد    1000 اقليمي گيالن با بارندگي بيش ازشرايط 

زمينه كاهش اين عنصر در اراضي زير كشت بادام زمينـي را فـراهم نمـوده اسـت از     

طرف ديگر مصرف كودهايي نظير اوره و سوپر فسفات تريپل نيـز كـه از نظـر ازت و    

  نمي گذارند. فسفر غني هستند جايي براي عنصري چون گوگرد باقي 

گوگرد مورد نياز محصوالت زراعي بسته به گونه گياهي و مقدار ماده خشك توليد 

شده متفاوت بوده و در اين ميان بيشترين مقدار مصرف گوگرد براي دانه هاي روغني 

و كمترين مقدار مصرف آن براي غالت گزارش شده است از گچ در زراعت بادام 

گوگرد استفاده مي شود و بررسي هاي انجام شده در  زميني به عنوان يك منبع داراي

اين زمينه نيز نشان از مطلوب بودن اين ماده براي تامين گوگرد مورد نياز گياه بادام 

خاك كاهش يافته و اين امر اثر مثبت بر شاخص هاي   pHبا مصرف گچ،  .زميني دارد

  PGR و سرعت رشد غالف CGR فيزيولوژيكي رشد خصوصا سرعت رشد گياه

  خواهد داشت.

همچنين در اثر مصرف اين ماده در خاك، مقدار كلروفيل و رنگيزه هاي كمكي  

فتوسنتزي خصوصا كاروتنوئيدها در برگ هاي بادام زميني افزايش مي يابند و فتوسنتز 

گياه نيز زياد مي شود. عالوه بر آن، مصرف گچ در مزارع بادام زميني قابليت استفاده 

صر پر مصرف را براي اين گياه افزايش مي دهد كه اين امر بيشتر در بسياري از عنا

و خصوصيات شيميايي خاك است. افزايش عملكرد غالف،  pH ارتباط با اثر گچ بر

افزايش جذب عناصر غذايي نظير فسفر، آهن و روي، افزايش تثبيت نيتروژن و افزايش 

است كه پس از مصرف گچ  مقدار روغن و پروتئين دانه نيز از اثرات مثبت ديگري

  ميتوان در گياه بادام زميني مشاهده نمود.
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  نيازهاي آبي

صول بادام زميني مـي انجامـد.   به هنگام خشكي هوا، آبياري به افزايش ميزان مح

اينچ آب براي امكان برداشت  24تا  20كلي بادام زميني در خالل فصل رويش به بطور

  حداكثر محصول احتياج دارد كه يا از طريق آب باران و يا آبياري تأمين مي شود.  

معموالً خشكسالي هاي آخر فصل احتمال تشـكيل آفالتوكسـين را افـزايش مـي     

بيشـتر  را دانه هاي نارس  توليدشد تشكيل پايه و در هنگام ر زماندهد. كمبود آب در 

در مناطق شمالي بادام زميني به صـورت   د.كنمي زياد  را و تعداد غالف هاي تك دانه

تـن   2 – 2.5ديم كاشته شده و عملكرد آن نسبت به جنوب كشور كمتر و در محدوده 

لـذا سـطح خـاك بايـد      ،در هكتار است. ميوه هاي بادام زميني در زير زمين مي رسند

چنان باشد كه پايك ها بتوانند در آن نفوذ كنند. از اينرو خاك سخت و خشـك مضـر   

خواهد بود. در كل، تورم سلول هاي در حال طويل شدن پايه تخمدان، نيروي الزم را 

بنابراين كمبود آن ميزان طويل شـدن پايـك را   پايك مي دهد تا در خاك نفوذ كند.  به

  دهد.تحت تاثير قرار ميبه طور مستقيم 

بادام زميني در دوره ي رشد اوليه و رسيدن ميوه، در مقايسه بـا مرحلـه گلـدهي،    

نسبت به كمبود رطوبت، حساسيت كمتري دارد و مصـرف روزانـه آب در ايـن دوره    

پايين است. نياز به آب در بادام زميني از زمان تشكيل جوانه گل ها تا نزديـك بـه دو   

  دگي با افزايش سايه انداز برگ ها بيشتر مي شود.هفته قبل از رسي

ميلـي متـر در روز اسـت.     5 – 6روزانـه در حـدود   مورد نياز حداكثر ميزان آب 

مـاده  كيلـو  گرم آب بـراي توليـد يـك     489كارايي مصرف آب در بادام زميني برابر 

خشك است. بادا زميني به زيادي آبياري و حالت غرقابي خاك فـوق العـاده حسـاس    

  ست.  ا

نسـبت بـه    نآ عملكرد و هشد كاشته ميد صورت به ينيزم بادام يشمال مناطق در

ـ يبادام زم يها وهيم تن در هكتار است. 2-5/2جنوب كشور كمتر ودر محدوده  در  ين
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 ن نفوذ كنند.آها بتوانند در  كيچنان باشد كه پا ديسطح خاك با و رسندي م نيزم ريز

در  يتورم سلول ها در كل، خشك مضر است. رو واضح است كه خاك سخت ونياز ا

 دهد تا در خاك نفوذ كند و يم كيالزم را به پا يروين تخمدان، هيشدن پا ليحال طو

 ليطو زانين مآكمبود  نيبنابرا ،رسديها ماندام ريبه سا شهيكه رطوبت از ر ييجاآن از

    دهد. يقرار م ريتاث تحت ميطور مستقه را ب كيشدن پا

ـ و حـداكثر تـا عمـق     شهيتوسعه ر لياول، خاك را تا عمق پتانس ياريدر آب  كي

جوانـه   ليرا تا زمان تشـك  يبعد يها ياريرسانند و آب يم يزراع تيبه حد ظرف يمتر

 30 تا 20 عمق ازدرصد رطوبت قابل استفاده  75تا  65دهند كه  يانجام م يگل موقع

 انجام يهنگام را آخر ياريآب. باشد شده خارج متوسط تا سبك يها خاك يمتر يسانت

  .است شده مصرف خاك استفاده قابل رطوبت درصد 80 تا 65 كه دهند يم
  

 كنترل علف هرز

مبـارزه  ه علف هاي هرز حساس مي باشد و بادام زميني در مراحل اوليه رشد، نسبت ب

با علف هاي هرز نيز بسيار دشوار خواهد بود. وجين مكـانيزه بـر روي رديـف هـاي     

كاشت از زمان پيش از سبز شدن تا حدود سه هفتگي گياهچه ها بـا وسـيله اي ماننـد    

  چنگك گردان امكان پذير است.  

ـ ميتوان از علـف كـش   بصورت شيميايي براي كنترل علف هاي هرز  ايي ماننـد  ه

درصـد   48ليتـر يـا امولسـيون       5تـا   4 درصد آالكلر (السو) به ميـزان  43امولسيون 

ليتر در هكتار قبل از كاشت استفاده نمود. ايـن علـف    8/1تا  2/1تريفلورالين به ميزان 

ماه بعد از مصرف در برابر اكثر علف هاي هـرز محافظـت    3تا  2 كش ها محصول را

ـ    به يسله شكن طول دوره رشد، در.كندمي ـ   يمنظـور هـوا ده بـه   ژنيو رسـاندن اكس

وزن دانه  شيها در دل خاك و افزا وهيم نهيها ضرورت دارد و رشد به سميكروارگانيم

  سازد.   يم سريم زيرا ن
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  آفات بادام زميني

در فصل رويش، حشرات، علف هاي هـرز و عوامـل بيمـاري زا موجـب بـروز      

اثر مـي گذارنـد. مـديريت     محصولمشكالتي مي شود كه بر روي محصول و كيفيت 

به كشاورزان اين فرصت را مي دهد كـه عليـه آفـات، آن      (ipm)مبارزه تلفيقي آفات 

  هنگام كه مبارزه به آستانه اقتصادي رسيده است، سمپاشي را شروع كنند.

  گروه تقسيم مي شوند:  3آفات بادام زميني به 

  آنها كه به اندام هاي زير زميني حمله مي كنند. -1

  آنها كه باعث ريزش برگ مي شوند. -2

  .خسارت مي زنند آنها كه شاخ و برگ را -3

كرم مفتولي ريشه، زنجره بعضي از آفات عمومي مثل زنجره باقال، كرم غوزه پنبه، 

، پروانه كارادينا، گوش خيزك و نماتدها به بادام زميني خسارت وارد مـي كننـد.   باقال

  .آفات بحساب مي آيندتريپس و كرم ميوه خوار از مهمترين 
  

  

  تريپس بادام زميني

انجـام شـده توسـط     يهـا ي براساس بررس

ـ  از آفـات بـادام    يپژوهشگران، آفت تريپس يك

است.اين حشره با فرو بردن خرطوم خود ي زمين

و كلروفيل تغذيه  يدر اپيدرم برگ، از شيره گياه

بـا  كه  مي باشدآفت مكنده  . در واقع اينكند يم

 .ف گياه مي شوديضعتشيره گياهي باعث مكيدن 

كوچك بـه طـول حـدود     يتريپس بالغ، حشره ا

زردبوده و  ييك ميليمتر است كه به رنگ قهوه ا

در طول سينه و شكم آن وجـود   يتيره ا ينوارها
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كـه در زمـان شـروع     يبه طـور  ،شود يم يبرگها مخف يدارد.اين آفت اغلب در البال

 يو هنگام مساعد شـدن شـرايط آب و هـواي    يستقابل تشخيص ن يخسارت به راحت

 ي، زرد و يا قهـوه ا ينقره ا يلكه ها آفت تريپس سبب ايجادكند.  يشروع به تكثير م

  .شوديبرگ م يبر رو

بـه   تبا سموم حشـره كـش آندوسـولفا    يبا افزايش تراكم جمعيت آفت، سمپاش

 و يـا  درصد بـه ميـزان يـك ليتـر در هكتـار      60ليتر در هكتار و يا ديازينون  2ميزان 

همچنين براي از بـين  ليتر در هكتار توصيه شده است. 5/1درصد به ميزان  50واكامت 

  نيز استفاده نمود.سموم سيستميك نظير متاسيتوكسي بردن اين آفت مي توان از 

: اين آفت بـه اكثـر نباتـات ماننـد      Elas mopalus lignoselluisكرم ميوه خوار 

چغندر، نخود، جو، سويا، شالي، يونجه حمله مي كند كه از قسمت هاي مختلف گيـاه  

مانند نيام، ساقه و ريشه تغذيه مي كند. براي مبارزه بـا ايـن آفـت مـي تـوان از سـم       

  % استفاده كرد. 57ديازينون 

 حشـرات  بـراي  كلـي  خيـزك: نـامي  گوش

  تا 5 ابعاد به حشره اينت. اس باالن راستةپوست

 آن هــاي  بيشــترگونه باشــدو  ميليمترمــي 50

 گـوش  خوارهسـتند. تغذيـة   پوسيده و گياهخوار

 زميني مانندبادام ي كشاورز محصوالت از خيزك

  .شود مي محصول به خسارت باعث

 يـا  پرسـلولي  جانـداران  از دها: گروهينمات

 معمـوالً  كه هستند پا و بند بدون حقيقي هايكرم

 قطـر  ميكـرون  35 تـا  15 و ميليمترطول 4 حدود

 غيرفعال الروهاي صورت به غالباً دهانمات دارند.

 انگـل  آنهـا  ازانواع دارند. برخي وجود خاك در
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 ريشـه  پوسـيدگي  و پژمردگي گياه، برگهاي پيچيدگي و شدن زرد باعث و بوده گياهي

  شود.مي

 

  هاي بادام زمينيبيماري

كه ساليانه به زراعت بادام زميني در سراسر دنيا وارد مي شـود  بيشترين خسارتي 

در بادام زميني است و بـراي مبـارزه بـا آن روش هـاي      در اثر بيماري هاي گوناگون

متفاوتي پشنهاد مي گردد كه از آن جمله مي توان به انتخاب ارقام مقاوم، ضد عفـوني  

  بذر قبل از كاشت و ضد عفوني خاك اشاره نمود.  

مله بيماري هاي بادام زميني مي توان به بيماري لكه برگي بادام زميني كه بـه  از ج

يـوم، پوسـيدگي پايـه    رسپورا ايجاد مي شود، بيمـاري فوزا توسط قارچي به نام سركو

مهم ترين بيماري هاي اين زراعت شامل بيماري لكه سفيد تخمدان و ساقه اشاره كرد. 

  و بيماري بوته ميري مي باشد.

  ي لكه برگيبيمار -1

بــا شــكل جنســي  Cercospora personataقــارچ عامــل ايــن بيمــاري گونــه 

Mycosphaerella berkeleyii   است. گونـه C .arachidicola     بـا شـكل جنسـيM. 

arachidicola  بقايـاي  روي را زمستان قارچ اين. باشد بيماري اين عامل تواند مي نيز 

   تشـكيل  گـرم  و مرطـوب  مسـاعد  شـرايط  در آن هاگهاي و كرده سپري آلوده گياهان

  .  شوندمي منتشر باد بوسيله هاگها. شوندمي

اولين نشانه هاي بيمـاري، تشـكيل   

نقاط رنگ پريده يـا سـفيد كوچـك در    

سطح زيرين برگچه ها مـي باشـد. ايـن    

ــه زودي زرد رنــگ شــده و در  نقــاط ب

سطح بااليي برگهـا ظـاهر مـي شـوند.     
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مي شود و مي ميرد و لكه ها به رنگ قهوه اي تيـره  سپس بافت وسط لكه ها نكروتيك 

هاي نكروتيك زرد مي شود و هاگ هاي قارچ عامـل بيمـاري   در مي آيند. حاشيه لكه

  سطح بااليي لكه ايجاد مي شوند.   در

خسارت اوليه بيماري شامل ريزش برگها و كوچك ماندن اندازه دانه است. سـاقه  

له قارچ قرار گيرند. غالفهاي مبتال، از داخـل  ها و غالفهاي ميوه ممكن است مورد حم

  پر نمي شوند و دانه ها ممكن است پوسيده شوند.

سـتفاده  ا جهت كنترل اين بيماري مي توان از قارچكش هاي رايـج ماننـد زينـب   

نمود. اجراي تناوب سه ساله، تقويت خاك مزرعه، وجين علـف هـاي هـرز و ارقـام     

  اين بيماري است.مقاوم از ديگر روش هاي مقابله با 

 شـدن  زرد با كه است زميني بادام گياه در ويروسي بيماري نوعي روزت سبز: -2

  .شودمي گياه كوتولگي و رشد از ممانعت باعث و است همراه برگها

 باعـث  كـه  باشـد بازيديوميستها مي ردة از قارچ نوعي اسكلروتيومرولفسي: -3

 و ايقهـوه  همچنـين  و زمينـي  بـادام  گيـاه  اصلي ساقة و برگها شدن زرد و پژمردگي

  .شودمي آن پوستة شدن اسفنجي

 و بـوده  خاكزي عمدتاً كه باشددوتروميستها مي ردة از قارچ نوعي فوزاريوم: -4

 هاي مهميبيماري ايجاد باعث قارچ باشد. اينمي پراكنده جا همه در ايطورگسترده به

 زيـادي  هـاي خسارت و شودمي زميني بادام مانند كشاورزي محصوالت از بسياري در

  .كندمي وارد آن به را

  بيماري پوسيدگي سفيد طوقه بادام زميني -5

اين بيماري در تمام مناطق بادام زميني كاري جهان از جمله ايران انتشـار دارد. و  

 100گونه از  500هاي مهم در ايران محسوب مي گردد. عامل اين بيماري به از بيماري

و  بقـوالت كند، كه بيشتر آنهـا دو لپـه اي و عمـدتاً از تيـره     گياهي حمله ميخانواده 

  .شوندمي تيره غالت كمتر به اين بيماري مبتال ها هستند و معموالًكاسني



مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ  42   

عالئم در كليه اندام هاي هـوايي و زيـر   

زميني ظاهر مي شود و بسته به سن گياه نشانه 

هاي متفاوتي دارد. ممكن است بـه صـورت   

ــه  ــفيد ريش ــيدگي س ــاقه،  ،پوس ــه و س طوق

پژمردگي بوته همراه با پوسيدگي در طوقـه،  

آلودگي غالف و تغيير رنگ بذر ظاهر شـود.  

-بيماري در بوته هاي مسن ديده مـي  معموالً

شود. بخش آلوده از ميسـليوم سـفيد قـارچ    

پوشيده مـي شـود و شـاخ و بـرگ عالئـم      

هـاي  پژمردگي مي گيرنـد. در روي قسـمت  

و سطح خـاك و علـي الخصـوص در    آلوده 

هـاي  هاي جـوان لكـه  شود. روي غالفطوقه اسكلرت هاي به رنگ قهوه اي توليد مي

يشرفت بيماري ممكـن اسـت   پ صورت در بادام. شودمي ظاهر صورتي يا زرد پرتقالي

 .فاسد شده يا ريزو چروكيده شود

ه و در نتيجـه  با رشد قارچ در داخل غالف يا روي بذر، اسيد اگزاليك توليد شد

  .ميĤيد بذر به رنگ آبي خاكستري و يا آبي سياه در

  

  عامل بيماري:

متعلق به قـارچ هـاي نـاقص     Sclerotiumrolfsiiعامل بيماري غير جنسي قارچ 

توليد بازيد و بازيديوسپور مي كنـد. اسـم جـنس قـارچ در     نيز است. در فرم جنسي 

 pelliculariaبـه   1947و سـپس در سـال    corticiumمرحله توليد بازيد ابتدا به نـام  

  تغيير يافت.
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اسكلروت ها درخاك هاي مرطوب به سرعت از بين مـي رونـد ولـي در خـاك     

ماه بقاي خود را حفظ مي كنند. ايـن بيمـاري بـذر زاد اسـت و در      6هاي خشك تا 

  .خاك هاي رسي كمتر از خاك هاي شني است

  :كنترل

  ) Virginia  تيپمثالً استفاده از ارقام مقاوم ( -1

تناوب زراعـي بـا قـرار دادن غـالت در      ،ضد عفوني بذر با ويتاواكس تيرام -2

  تناوب  

  بقاياي آلوده گياهي از طريق شخم  معدوم كردن -3

  

   مرحله داشت

بعد ازسبز شدن زراعت بادام زميني بايد با علف هاي هرز در زمان مناسب مبارزه 

شود زيرا مي تواند خسارت بسيار شديد وارد نمايد و لذا در تمام مراحل داشت بايـد  

مزرعه از وجود علف هاي هرز پاك شود كه اين مبارزه زراعي و يا بصورت شيميايي 

بـا  عمليات مـورد نيـاز    آفات و بيماري ها  گيرد. همچنين در صورت ظهورمي انجام 

  نظر كارشناسان انجام گيرد.  

همچنين نياز آبي گياه بايد تأمين شود كه در مناطق پـر بـاران از طريـق نـزوالت     

گردد، بادام مي از طريق آبياري تأمين  استآسمان و در مناطقي كه ميزان بارندگي كم 

مـاه كـه    4(اواسط مرداد) يعني نزديك زميني از زمان كاشت (ارديبهشت) تا برداشت 

فعاليت اساسي مي كند احتياج حتمي به آب دارد چنانچه ميزان بارندگي در اين مدت 

كه بادام زمينـي   زمانيميليمتر باشد نياز آبي گياه تأمين مي شود. مهمترين  125تا  175

  ه مي باشد.دارد موقع گل دادن است كه مصادف با اواخر و اوايل تيرمابه آب احتياج 
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  برداشتمرحله 

بـازده   .از گياهان ليفي بسيار دشوار مـي باشـد   برخيبرداشت بادام زميني همانند 

ـ  از ديگـر   تراين گياه در واحد سطح بيش

بستگي به عوامـل   بوده كه گياهان زراعي

محيطي دارد و در بعضي مواقع عملكـرد  

فـراوان و شـگفت    يتوليد ناهمگني هاو 

انگيزي ديده مي شود كه اين امر بيشتر به 

اختالف شرايط كاشـت بسـتگي دارد تـا    

  اختالفات ژنتيكي ارقام.

در زمان رسيدن، رنگ بوتـه غـالف،   

توجه شيري متمايل به آجري شده و بايد 

كه گياه به اندازه كافي رشد كـرده   داشت

و غالف هايش رشـد خـود را تكميـل و    

  سبزي به زردي از طرف قاعده گياه تغيير كرده باشد. رنگ برگ ها از

 130 – 150روز و انواع رونده  110 – 130بادام زميني هاي خوشه اي يا ايستاده 

روز نيز زمين را در نقـاط   200روز پس از كاشت مي رسند. البته برخي از واريته ها تا 

روز پس از  150تا  120غالف بادام زميني شمالي اشغال مي كنند، ولي به طور معمول 

كاشت دانه ها به رشد كامل مي رسند و زمان برداشت محصول است. اگر محصول را 

اگـر آنهـا را خيلـي ديـر     و خيلي زود برداشت كنند غالف ها رشد كامل نكـرده انـد   

ساقه پاره شده و در خاك بـاقي خواهنـد مانـد. نگهـداري      ازبرداشت كنند غالف ها 

كـه مـاده    Fungus Aspergillus Flavusست بادام زميني منجر به آلودگي آنها به نادر

  شود.مي سمي آفالتوكسين آزاد مي كند، 
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 1:  2تـا   1:  3بهترين زمان برداشت محصول وقتي است كه برگ ها زرد شده و 

به عبارت ديگر زمان برداشت با آثار زردي خفيف برگ هـا و   برگها ريخته شده باشد.

زمان برداشت خيلي مهم است چنانچـه محصـول زود    .ميشود ي نيام ها مشخص بررس

برداشت شود چون دانه نرسيده و قسمت اعظم آن را مواد مايع تشكيل مي دهـد دانـه   

ـ  پس از خشك شدن چروكيده مي در  گـردد خير اشود و يا اگر در برداشت محصول ت

و جاهائي كه شرايط مناسب و رطوبت خاك زياد است دانه در داخل خاك جوانه زده 

  يا شروع به پوسيدن مي كند.  

درصد متفاوت اسـت. اگـر هـدف بدسـت آوردن      35تا  5شاخص برداشت بين 

مقدار انرژي بيشتر از تركيبات روغني دانه در مقايسه با ساير قسمت هاي گيـاه باشـد،   

 مناسب خواهد بود. ميوه ها موقعي كه براحتي از ژينوفر (عضوي شاخص برداشت باال

كه تخمدان تلقيح يافته را به خاك هدايت مي كند) كنده مي شوند، آماده ي برداشـت  

هستند. عالوه برآن پوسته بيضي مانند خود ميوه نيز بايد براحتي از دانـه كنـده شـود.    

ود را حفظ مي كند. ميوه رسيده پوسته ميوه به رنگ زرد كاهي است و در آب رنگ خ

و آماده برداشت در آب، تغيير رنگ نمي دهد. ميوه هاي نارس در آب رنگ قهـوه اي  

تند به خود مي گيرند. در ارقامي كه دوره خواب تكامل يافته دارند، پس از رسـيدگي  

  درصد از ميوه ها، برداشت شروع مي شود. 60 – 70

در سطوح كوچك نحوه برداشت با بيل 

بدين طريق كه بوته  .يا دست انجام مي گيرد

در زراعـت هـاي   و را با بيل در مي آورنـد  

بزرگ در برداشت محصول از ماشـين هـاي   

مخصوص استفاده مي شود. پس از برداشت 

ساعت در گرمخانـه   24محصول را حداكثر 

يا آفتاب خشك مي كنند (در آفتاب دو روز 
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  كافي است).  

در سطوح بـزرگ برداشـت بصـورت     

مكانيزه انجام مي شود. ابتـدا قسـمت هـاي    

 و كـرده  قطـع ) مـوور ( هوائي را با علفـزن 

 برداشـت  دسـتگاه  مشابه دستگاهي با سپس

 بـا  دسترسـي عدم صورت در و زميني سيب

 و كـرده  خـارج  را هـا بادام معمولي دستگاه

  .دهندمي قرار زمين روي رديفي بصورت

كشورهاي مختلف برداشت بادام زميني با استفاده ماشين هـاي   در حال حاضر در

مي تواند بوته را درست از زير قسمت . اين ماشين برداشت مخصوصي انجام مي شود

بوته را الك كرده تا تنها دانه ها باقي بمانند. پس از آن دانـه از   .سپسغالف ها بردارد

آزاد خشـك   يند روز در هواچ يبرداشت شده را برا يبوته ها پوست جدا مي شوند.

ـ      يكنند سپس مابق يم  يمحصول را بعد از جدا كردن پيله هـا بـه مصـرف دام هـا م

اخيرا در كشور چين ماشين برداشت بادام زميني ساخته شده كه كار برداشـت  رسانند. 

  بادام زميني را بسيار آسان نموده است.

 

پتانسيل و مـديريت مزرعـه و    بادام زميني،عملكرد بادام زميني بسته به رقم ميزان 

تن پيله در هكتار است.  4 – 5حدود  يميزان محصول بادام زمين و شرايط اقليمي بوده

% ديگـر وزن دانـه    65% وزن محصول را پوست نيام تشكيل مـي دهـد و    35معموالً 

د. ندر توليد روغن و يا مارگارين دانه ها بايد از ديگر ميوه هاي ناسالم جدا شـو  است.

ان رطوبت در غالف بوته هايي كه تازه از خاك بيرون كشيده مـي شـوند، ممكـن    ميز

و بـراي   20 – 25درصد باشد. به منظور خرمن كوبي بايد رطوبت بـه   40تا  30است 

درصد كاهش يابد. در برداشـت زود هنگـام، عملكـرد درصـد      8 – 10انبار داري به 
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برداشت به  موقع باشـد درصـد   روغن و درصد غالف بيشتر مي شود. در صورتي كه 

  غالف كمتر، متوسط وزن دانه نيز بيشتر خواهد بود.

  

  انبار كردن محصول

يكي از مسائل بسيار مهم در زراعت بادام زمينـي انبـار كـردن محصـول اسـت.      

رطوبت نيام نبايد بـيش از   .ساختمان انبار بايد مناسب و داراي دريچه هاي تهويه باشد

تـا تهويـه    هدته شده است بايد مرتب زير و رو ش% باشد. اگر محصول رويهم ريخ 10

  در غير اين صورت دانه شروع به پوسيدن مي كند. ،كامل صورت گيرد

درصد رطوبت داشته  12در حدود  حداكثر انبار شدن بايد يبرا يبذور بادام زمين

% و درجـه حـرارت آن    60 انبار اين است كه رطوبت نسبيبهترين شرايط انبار باشند.

درجه سانتيگراد و كف انبار عايق بندي شـده و سـاختمان آن طـوري     1.1بين صفر تا 

% و حرارت انبـار بـين    5د. چنانچه رطوبت بذر گردوندگان باشد كه غير قابل نفوذ ج

  ميه اش را حفظ كند.درجه سانتيگراد باشد بذر ميتواند تا دو سال قوه نا 4.4تا  7.2

بادام زمينـي هـايي كـه در شـرايط مناسـبي نگهـداري نشـده باشـند بـه قـارچ           

د. اين ماده به شدت نتوكسين كنالده مي شوند كه مي توانند توليد آفآسپاراژيلوس آلو

  سرطانزاست. از اينرو نبايد از بادام هاي خراب و يا مانده استفاده كرد. 

 مناسـب،  تهويـة  داراي بايد انبار زميني، بادام در رطوبت ايجاد از پيشگيري براي

 محصول كه باشد ايگونه به بايد انبار د.باش جداره دو ديوارهاي ترجيحاً و بتوني كف

 حفاظت پرندگان و جوندگان حشرات، ورود همچنين و زيرزميني هايآب باران، از را

 سفيد رنگ با انبار سقف نقاشي .شود رسانده حداقل به بايد انبار در دما نوسانات. كند

 براي. شود مي خورشيد گرماي جذب كاهش باعث گالوانيزه مواد كاربرد با مقايسه در

 سقف روي بر جديد سقف بانصب جداره دو سقف از استفاده رطوبتي، انباشت كنترل

گياه  آبي فعاليت .موثراست هوا، چرخش براي مناسب فاصله حفظ با موجود دار نقص
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 كنتـرل  دقـت  بـه  انبـارداري  هنگام بايد متغيراست، ودرجةحرارت رطوبت باميزان كه

  .شود

 محلهـاي  و شـود  مي زياد وحرارت رطوبت دفع باعث انبار يكنواخت بارگذاري

 بـا  زمينـي  بادام انباشتن هم رويد. ده مي كاهش را حشرات گزيني النه براي مطلوب

  .ميشود آفالتوكسين به وآلودگي قارچ رشد باعث رطوبت تجمع و دما افزايش

 پـايين  بـه  بسـتگي  ونقل وحمل انبارش طي در آفالتوكسين افزايش از شگيريپي

قـارچ  انبـاردارد.   بهداشتي شرايط وهمچنين محيط ورطوبت حرارت درجة نگهداشتن

 رشـد  0.7كمتـراز   آبـي  نميتواننددرفعاليت آسپرژيلوسفالووسوآسپرژيلوسپارازتيكوس

  كنند. آفالتوكسين وتوليد

 (GHK)انبـارداري  خـوب  هـاي روش از انبار در هاقارچ و حشرات كاهش براي

 گازهـاي  مناسـب،  هـاي تلـه  كـاربرد  شـامل  است ممكن روشها اينشود. استفاده مي

 مواد از دسته آنتوضيح اينكه د. باش شده تأييد هايكشقارچ يا هاكشحشره تدخيني،

  .گردداستفاده مي ندارند، زميني بادام يروي وتاثير ضررهستند بي راكه شيميايي

  

  اهداف اصالحي بادام زميني

اهداف اصالحي بادام زميني به طور وسيعي توسط استفاده كنندگان محصـول آن  

برنامه ريزي مي شود. اگرچه اكثريت توليد آن براي روغن تغيير شـكل مـي يابـد امـا     

بادام زميني هنوز به مقدار قابل توجهي به عنوان يك ماده غذايي استفاده مي شـود. در  

كشـور   9ر اصلي توليد كننده بادام زميني، كشو 15از  1996-2000ساله  5طول دوره 

درصد از محصول بادم زميني شان را براي توليد روغن مورد استفاده قـرار   55بيش از 

درصد از توليدشان را بـراي توليـد مـواد غـذايي      60كشور ديگر بيش از   6دادند و 

  استفاده كردند. 
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بـادم زمينـي ممكـن     به دليل تنوع استفاده در كشورها و نواحي، اهداف اصالحي

است به مقدار زيادي متفاوت باشد. به هر جهت بعضي از اهـداف مثـل مقاومـت بـه     

بيمارييها و عملكرد در بين همه اهداف اصالحي مشترك مي باشد. كنترل تـنش هـاي   

غيرزنده مانند خشكي و زنده كه عمدتا قارچهـا و بيمـاري هـا و ويروسـها را شـامل      

ني بوده و از موارد تاكيد شده در تقريبا همه برنامه هـاي  ميشود، ضرورتهاي توليد جها

  اصالحي بادام زميني دنيا است.

اهداف اصالحي بادام زميني مبتني بر تقاضا و نياز مشـتريان مختلـف محصـول و    

فرآورده هاي آن شامل كشاورزان، تاجران بذر و غالف، كارخانـه دارهـا و مشـتريان    

د غـالف، ارزش تجـاري، اسـيد اولئيـك بـاال و      ديگر مي باشد و اهدافي مثل عملكر

مقاومت به بيماري ها در همه انواع تجاري معمول مي باشد. عملكرد غـالف و درجـه   

بندي بادام زميني دو عامل تعيين كننده اصلي هستند كه براي كشاورزان ارزش دارنـد.  

دام زمينـي  بنابراين همه ارقام جديد پيرامون اين دو هدف اصالح مي شوند. عملكرد با

به طور معني داري افزايش پيدا كرد. سهم اصـالح در عملكـرد غـالف     1940از دهه 

معني دار است. عالوه بر عملكرد و درجه بادام زميني، مقاومت به بيماريها نيـز هـدف   

  ديگري است كه كشاورزان بر آن تاكيد دارند.

  

  هاي اصالحيروش

مي روند آنهائي هستند كه بـراي   روش هاي اصالحي كه براي بادام زميني به كار

ساير گياهان خودكشن به كار مي رود و شامل انتخاب بـا روش شـجره اي، بـاكس و    

  باكس تك بذري مي باشد.  

برخالف لوبيا روغني  بادام زميني ميوه اش را در زير زمين توليد مـي كنـد. ايـن    

ظر از ايـن كـه    ب ايجاد چالش هايي در اصالح بادام زميني شده است. صرفنبمسئله س

اصالح گران ترجيح مي دهند چه روش هايي را در انتخاب به كار ببرند، مشكل تـرين  
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مسئله تعيين رسيدگي بادام زميني مي باشد. چرا كه اين گيـاه داراي يـك تيـپ رشـد     

  نامحدود است و غالف ها در زير زمين توليد مي شود.

يني پيش مي آيد، مربوط به مشكل ديگري كه به دليل طبيعت زمين گرايي بادام زم

برداشت بادام زميني و سطوح باالي رطوبت آن است در حالي كه عمليـات برداشـت   

ساير دانه هاي روغني يك مرحله اي اسـت. برداشـت بـادام زمينـي در چنـد مرحلـه       

  صورت مي گيرد.

مورد بحث انگيز ديگر در ارتباط با اندازه بذر و تراكم كاشت و ميزان بذر مـورد  

براي كاشت است. اندازه بذور بادام زميني از نيم گرم تا بيش از يك گرم متفـاوت   نياز

عدد بذر  1500مي باشد. در يك كيلوگرم بذر بادام زميني از نوع تجاري رونده حدود 

  قرار دارد كه اين مساله در رابطه با ارقام مختلف مي تواند بسيار متفاوت باشد.

كيلوگرم بذر براي كاشت يك هكتار به كـار   125در جنوب شرقي اياالت متحده 

تـا   1:15كيلوگرم دانه برداشت مي كنند كه نسبت آن حدود  2100مي رودو در حدود 

  است. 1:20

  

  آفالتوكسين

 مختلـف  هاي گونه عمدتاًتوسط كه است ازسموم قارچي گروهي نام آفالتوكسين

 بـه  خـاص  درشـرايط  آسپرژيلوسفالووس وآسپرژيلوسپارازتيكوس مانند آسپرژيلوس

 مختلـف  نـوع  18 از ميشـود. بـيش   توليـد  زمينـي  ماننـدبادام  هـايي  درمغزدانـه  ويژه

 مهمـي  ونقـش  هسـتند  مقـاوم  حـرارت  بـه  نسبت سموم اين وجوددارد. آفالتوكسين

  35 تـا  22 دارند.درجـةحرارت  درانسان زايي وجهش زايي وناهنجاري درسرطانزايي

 زميني درمـدتزمان   بادام مغز درصد در 30 تا 15 رطوبت (درخاك) و درجةسلسيوس

 از پـيش  زمينـي،  بـادام  در آفالتوكسين خطرتوليد افزايش اصلي ازعوامل روز 14 تا 7

  .است برداشت
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 آسپرژيلوسـفالووس،  توسـط  كـه  اسـت  قـارچي  سـمي  آفالتوكسين متابوليـت 

-مـي  توليـد  آسپرژيلوسپزودوتاماري آسپرژيلوس، نوميوس و آسپرژيلوسپارازتيكوس،

 ايـن  رشـد  حـين  در ��و  ��است بويژه نوع  Gو  M ،Bمختلف  انواع داراي .شود

اسـت.   مضر انسان و حيوان براي كه شودمي ايجاد دام خوراك و غذايي مواد در قارچ

 قليـايي  مـواد  وسـيلة  به ولي است مقاوم وحرارت اسيدي محيط به نسبت آفالتوكسين

  .ميشود غيرفعال قوي هايواكسيدكننده

 و محيطي عوامل كلية به توجه با بايد برداشت از پيش آفالتوكسين آلودگي كنترل

 بـه  آلـودگي  از تـا  شود انجام گذارد،مي اثر دانه و پوسته آلودگي روي كه كشاورزي

 در تـوجهي  قابـل  طـور  بـه  عوامـل  اين شود. پيشگيري كسين آفالتو مولد هايقارچ

اسـت.   متفـاوت  يكسـان،  موقعيـت  در مختلف فصول همچنين و مختلف هايموقعيت

ـ  و قارچي آلودگي براي را مناسبي شرايط است ممكن هامحيط بعضي  آلـودگي اً متعاقب

  د.نكن ايجاد زميني بادام در آفالتوكسين

 زيـادي  اهميـت  داراي زمينـي  بـادام  پرورش براي مناسب محيط انتخاب بنابراين

 باعـث  كـه  شـود  اسـتفاده  زراعـي  عمليات از است بهتر موارد بيشتر در اگرچه است.

  شود.  مي زميني بادام در آفالتوكسين كاهش

 افـزايش  باعـث  اسـت  ممكـن  زمـين  يـك  در زميني بادام مداوم همچنين كشت

 احتمـال  افـزايش  و خـاك  در تيكـوس  از سوآسپرژيلوسپار و آسپرژيلوسفالو جمعيت

  .شود آفالتوكسين وآلودگي قارچي عفونت

 كشـت  از پـيش  بايد كشاورزان بنابراين.است مهم بسيار زميني بادام رقم انتخاب

 رقـم  سـازگاربودن  از تا كنند مشورت شاورزيك مروجين يا نباتات اصالح بامسئولين

 حشـرات  آفـات  بـه  مقـاوم  رقمهـاي  بـه  دسترسـي  وهمچنين منطقه درآن زميني بادام

  .يابند وميكروارگانيسمها اطمينان
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 مناسب خاصي رويش فصل براي كه شود انتخاب زميني بادام از رقمي است بهتر

 مطلوب شرايط تحت ازبرداشت پس كردن تاخشكه ديستوليد ر فصل پايان در وده وب

 باشـد  خشـكي  تـنش  تحـت  غـالف،  رشد درطي كه زميني از بادام رقمي شود. انجام

 بارنـدگي) باعـث   ازپايـان  پيش دانه رسيدن( زودرس ازارقام است. استفاده نامطلوب

  .شود مي خشكي ازتنش پيشگيري

 اينكـه  مگـر  د،گيـر مي انجام دانه كامل رسيدگي زمان در را زميني بادام برداشت

 شود. برداشت خشكي و بارندگي باال، دماي شرايطتحت  دانه كامل رسيدني درتأخير

-زمينـي  بادام زياد تعداد وجود زيرا شود انجام گياه رسيدن بهينة درزمان بايد محصول

 آفالتوكسـين  به محصول آلودگي باعث برداشت، در نارس خيلي يا رسيده خيلي هاي

  شود.مي

 ميـزان  توجـه  قابـل  افـزايش  موجـب  زمينـي  بـادام  تـأخير  بـا  برداشت همچنين

 كشـت  محصـول  رشـد  شـرايط  پايش سيستم وجود شود.مي محصول در آفالتوكسين

  .باشدمي مفيد خاك) بسيار دماي و بارندگي رطوبت، (مانند شده

 شـدن  خشك ميزان حداكثر معرض در بايد زميني بادام غالفهاي برداشت، از پس

 كـه  ايگونه به شود انجام هاغالف جابجايي طريق از است ممكن كار اين. گيرند قرار

 قـرار  باد و خورشيد نور معرض در و شوند منتقل باالترين قسمت به زيرين هايغالف

  گيرند.

 از تا شود انجام سرعت به بايد محصول آوريعمل ايمن، آبي فعاليت ايجاد براي

 شـود. امـا   پيشـگيري  آفالتوكسين توليدكنندة هايكپك ويژه به هاميكروارگانيسم رشد

 مغـز  شـدن  بدطعم و پوست شدن جدا سبب است ممكن نيز سريع خيلي كردن خشك

  شود. زميني بادام

 زياد دادن حرارت از شودمي انجام تكميلي حرارت با آوري عمل كه مواردي در

 شـود، مي زميني بادام كلي كيفيت كاهش باعث زياد حرارت شود. زيرا خودداري بايد
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 ميـزان  دقيـق  شود. كنتـرل  مي گيري پوست از پس مغز شدن شكافته باعث مثال براي

  .شود انجام كشاورز توسط بايد انبارشده زميني بادام هايدانه آبي فعاليت يا رطوبت

  

  بسته بندي محصول

 شـفاف،  كنفـي  هـاي كيسه در بايد زميني بادام

و انبـار   بنـدي بسته اتيلني پلي هايكيسه يا و كارتنها

 بـادام  بندي بسته براي مناسب كنفي هايكيسه د.شو

ــد زمينــي ــوعي از باي ــد در كــه باشــد ن  از آن تولي

 نشـده  اسـتفاده  روغن پاية بر معدني هيدروكربنهاي

كارخانجاتي وجود دارد شد. در كشورهاي مختلف با

كه پس از مراحل مختلف مغز بادام زمينـي را بـراي   

عرضه در بازار بسته بنـدي و قابـل دسـترس بـراي     

  د.ناقشار مختلف مردم مي نماي

  

   هاي بادام زمينيفرآورده

  مهمترين موارد استفاده از بادام زميني بشرح زير است: 

  شود)مصرف مي صورتبدين  ايران غالباً درآجيل ( بعنوان -1

  كشيروغن  -2

  مارگارين و كره تهيه  -3

  سبز علوفه در بادام از استفاده -5

  استفاده از روغن بادام در پزشكي -6
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  فوايد بادام زميني

تا  48 يو دارا شتهتئين داوو پر يچرب نظراز  يارزش فراوان يبادام زمين يدانه ها

تـا  1درصد تركيبات بـدون ازت و   21تا  6تئين،ودرصد پر 35تا  24، يدرصد چرب 53

 يوانـدك  Eو Bيويتـامين هـا   ياز مقدار زيـاد  يبادام زمين باشد. يدرصد نشاسته م 3

روغـن ايـن گيـاه بيشـتر در زمينـه روغـن        نيز برخوردار است.  A، C،Dيهاويتامين

  .و تهيه مارگارين است يخوراك

بادام زميني، از نظر غناي پروتئيني، زير گروه حبوباتي مثل، نخود، عـدس و لوبيـا   

ها نيسـت. بـادام زمينـي، منبـع خـوب       توان گفت جزو آجيل باشد و از اين نظر مي مي

ها، بـادام   باشد. در بين آجيل انرژي است. بادام زميني داراي پروتئين با كيفيت عالي مي

گـرم   25گرم بـادام زمينـي حـاوي     100باشد.  پروتئين ميزميني داراي بيشترين مقدار 

باشـند.   هاي موجود در بادام زميني، از نوع غير اشباع مي باشد. بيشتر چربي پروتئين مي

درصـد از نيـاز    9گرم فيبر وجود دارد. ايـن مقـدار    2گرم بادام زميني، حدود  28در 

  كند.   روزانه بدن به فيبر را تامين مي

باعـث  ن ويتـامي ايـن  باشد.  مي��اراي مقدار قابل توجهي ويتامين بادام زميني، د

اندازد و همچنين  شود، فرايند پيري را به تعويق مي ) ميHDL( نافزايش كلسترول خو

  كند.   از بيماري آلزايمر جلوگيري مي

 14ميلي گرم در روز و زنـان   16براي افزايش اين ويتامين توصيه شده كه مردان 

نيز در بادام زميني وجـود دارد.   Eوز بادام زميني مصرف كنند. ويتامين ميلي گرم در ر

درصد نياز روزانه بـدن بـه ايـن ويتـامين را تـأمين      10گرم بادام زميني در حدود  28

را از خرابـي و   هـا  باشد. پـس سـلول   كند. بادام زميني داراي آنتي اكسيدان نيز مي مي

كنـد. منيـزيم موجـود در بـادام      ويت مـي كند، سيستم ايمني را تق نابودي محافظت مي

  كند.   زميني، گرفتگي عضالني را دور مي
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باشد. فـوالت از كـم خـوني، رنـگ پريـدگي و       بادام زميني داراي فوالت نيز مي

باشد. پتاسيم موجب تنظيم فشار  كند. بادام زميني حاوي پتاسيم مي جلوگيري مي ضعف

كنـد. فسـفر    شود و از گرفتگي عضالني جلـوگيري مـي   خون و تنظيم ضربان قلب مي

از نظـر  و گيرد. بـدون كلسـترول   در بادام زميني جلوي ضعف و خستگي را ميموجود 

  است.خواص، شبيه روغن زيتون 

بلكه جـزو گـروه حبوبـات     مثل بادام يا گردو نيست، ييك دانه روغن يبادام زمين

است،  چربيگرم 14 يحاو يبادام زمين گرم 30 مثل عدس و لوبيا قرمز است. چون هر

  .قرار داد يدر رژيم غذاي يچربگروه توان جزو  ي آن را م

ي بـادام زمينـي قابـل    ان مي دهد كه خاصيت آنتـي اكسـيدان  مطالعات جديد نش

مقايسه با ميوه هايي مانند توت فرنگي و بلك بري و بسيار بيشـتر از هـويج و چغنـدر    

بـادام   ،است. مقاله اي كه در ژورنال شيمي غذايي به چاب رسيد عنـوان داشـت كـه   

ــي س ــار از زمين ــيدان رش ــي اكس ــاي آنت ــي فنله ــادير  پل ــي مق ــادام زمين ــت. ب ي اس

دارد كه گمان مي رود خطر ابتال به بيماري هاي قلبي و سـرطان را   resveratrolبااليي

سالمت قلب كه در انگـور وجـود دارد،    يبرا يماده مفيد رزوراترول. كاهش مي دهد

  شود. ي نيز يافت م يدر پوست قرمز بادام زمين

ـ   Eاز نياز روزانه ويتامين  20حدود %  ييك وعده بادام زمين  كنـد.   ي را تـأمين م

 30روي از فوالت است. يك تحقيـق انجـام شـده بـر     يهمچنين منبع خوب يبادام زمين

را چهار بـار در   يروغن يها و ديگر دانه يكه بادام زمين زنانينشان داده است  هزار زن

كـه بـادام    زنانيرا نسبت به  يابتال به سكته قلبكردند، نصف ريسك  ي ف مهفته مصر

  داشتند. ،كردند يرا مصرف نم يروغن يها و ديگر دانه يزمين

موجب گشاد شدن رگ هاي بدن و تسهيل جريان خون مي شـود  بادام زميني  -1

  و از لخته شدن خون و سكته مغزي جلوگيري مي كند.
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منيزيم، فـوالت، فيبـر، مـس و    يك رژيم داراي بادام زميني، به خاطر افزايش  -2

در روز، بـادام زمينـي    گـرم  28خطر بيماري قلبي را كم مي كند. مصـرف   ،Eويتامين 

  موجب كاهش بيماري قلبي مي گردد.

درصد خطر پيشرفت سـنگ كيسـه   25 در هفته تا گرم بادام زميني 28 مصرف  -3

  .كاهش مي دهدصفرا را 

سـبب افـزايش وزن و   به خاطر دارا بودن چربي و كـالري زيـاد،   بادام زميني  -4

  توصيه مي شود. الغربه افراد دليل چاقي مي شود به همين 

 85تـا  در زنـان  بار يـا بيشـتر    2مصرف بادام زميني در هفته  ثابت شده است -5

  مي دهد.سرطان روده بزرگ را كاهش درصد  27و در مردان تا درصد 

  ميوه نارس آن، ترشح شير را زياد مي كند. -6

  باشد.روغن بادام زميني، ملين و رفع كننده يبوست مي  -7

بادام زميني را اغلب به همراه نمك سرخ 

مي كنند اما به شكل خام يا به صورت پختـه  

در آب و نمك نيز خورده مي شود. همچنـين  

با آن مي توان خميـر بـادام زمينـي، شـيريني     

بادام زميني و محصوالتي ديگر تهيه كـرد. از  

روغن آن نيز به علت طعم ماليم و اينكه فقط 

  ي سوزد در آشپزي استفاده مي كنند.  در دماهاي نسبتا باال م

آرد بادام زميني در بين آشپزان محبوبيت بااليي دارد. زيرا پروتئين باالي آن طعـم  

بهتري در غذا ايجاد كرده و به عنوان يك ماده فاقد گلوتن مي توان از آن استفاده كرد. 

ـ         رب بادام زميني پخته و برشـته شـده آجيلـي محبـوب در آمريكـا، چـين، هنـد و غ

آفريقاست. بادام زميني به علت داشتن مقادير بااليي پروتئين، انـرژي و مـواد معـدني    
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گزينه مناسبي براي مبارزه با سوء تغذيه است. از بادام زميني شيري تهيه مي شـود كـه   

  چون فاقد الكتوز است براي افرادي مناسب است كه به اين ماده حساسيت دارند.  

يع نساجي هم كـاربرد دارد. پوسـته بـادام زمينـي در     پروتئين بادام زميني در صنا

صنايع پالستيك سازي، سوخت، سـاخت ابريشـم مصـنوعي، كاغـذ و موسـيالژهاي      

  صنعتي كاربرد دارد.  

از بادام زميني هاي نامرغوب يا انواعي كه براي بازار خوراكي ها مناسب نيسـتند  

ه مـي شـود. بـادام زمينـي     در توليد روغن بادام زميني و دانه و علوفـه دامـي اسـتفاد   

كاربردهاي متعددي در صنعت دارد. رنگ ها، الك و الكل، روغن هـاي روان كننـده،   

چرم لباس، جالدهنده هاي لوازم منزل، حشره كش ها و نيتروگليسيرين از روغن بـادام  

از ديگـر  زميني تهيه مي شـود. صـابون و بسـياري از لـوازم آرايشـي و مشـتقات آن       

  است.بادام زميني توليدات ناشي از 

قسمت پروتئيني اين روغن در ساخت برخي از فيبرهاي نسـاجي مـورد اسـتفاده    

قرار مي گيرد. از پوسته هاي بادام زميني در توليد پالستيك، تخته ديواري، ساينده هـا  

و سوخت استفاده مي شود. همچنين از آنها در ساخت سلولز كه در ابريشم مصـنوعي  

د چسب استفاده مي شود. قسـمتهاي فوقـاني   و كاغذ بكار مي رود و مواد لعابدار مانن

. باقيمانده كيـك پروتئينـي حاصـل از    استفاده مي شودگياه بادام زميني در تهيه علوفه 

  پردازش روغن، به عنوان غذاي حيوانات و به عنوان كود كاربرد دارد.

  

  عمر  با طول بادام زمينيرابطه مصرف 

ت قلب را بهبود ببخشد و چند سال به تواند سالم هاي كوچك نيز مي حتي بادام زميني

در اولين مطالعه از اين نوع مطالعات، خوردن مغزها از جمله  .اضافه كند افرادعمر

هاي قومي حتي افرادي كه شرايط  بادام زميني، با نرخ مرگ و مير كمتر در همه گروه
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بط متابوليكي خاصي مانند مرض چاقي يا ديابت، مصرف سيگار يا الكل داشتند، مرت

 .نشان داده شد

هاي كم درآمد، افرادي از جنوب شرق  ي غذايي امريكايي اي گسترده برنامه در مطالعه

ها از جمله سياه  هاي شانگهاي مورد بررسي قرار گرفت. در همه گروه آسيا و چيني

ها، خوردن مغزها با طول عمرشان مرتبط بود.  پوستان، سفيد پوستان و آسيايي

ي گران قيمت براي افزايش طول  قيق نيازي به خوردن مغزهاكنندگان در تح شركت

ي انواع مغزهاي گران  عمر نداشتند، گرچه بادام زميني و كره بادام زميني در زمره

 .روند قيمت به شمار مي

نفر، احتمال مرگ و مير  20000ي گسترده بر روي بيش از  سال مطالعه 5در طول 

در ميان افرادي كه روزانه  درصدا بيست غزي تي م هاي قلبي و سكته ناشي از بيماري

مقدار اندكي از مغزها يا بادام زميني در رژيمشان گنجانده شده بود، در مقايسه با 

مشاهده شد. نتايج مطالعه، توسط كمتر كردند،  افرادي كه هيچ مغزي مصرف نمي

چين و محققان دانشگاه وندر بيلت در ناشويل، تنسي، موسسه سرطان شانگهاي در 

  .دانشكده پزشكي هاروارد انجام شد

تواند در مقايسه با ارزش  شان، مي ويژه بادام زميني با توجه به قيمت  مصرف مغزها، به

اين است كه مغزها به و عروق كامال مقرون به صرفه باشد. پيام كليدي  سالمت قلب

تر و  متضمن سالمت قلب هستند و به افراد مجوز عمري طوالني  طرزي باور نكردني

بخشد. مغزها عموما حاوي فيبر هستند كه به كم كردن  زندگي پربارتري را مي

كافي را تامين كرده، و با نوعي اسيد آمينه E  كلسترول مضر كمك كند، ويتامين

ها  دارند و مانع از تجمع پالك شما را سالم نگه مي موجود در خود عروق خوني

شوند. اگر بتوانيد عروق خوني خود را سالم نگه داريد، احتماال كمتر متحمل رنج  مي

  .هاي مزمن خواهيد شد بيماري
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 مغزها  نعلت مفيد بود

شده   است كه آنها را نسبت به چربي اشباع  هاي اشباع نشده روغن مغزها حاوي چربي

هاي سالم، گردو و بادام  عالوه بر اين چربي. كند تري بدل مي هاي سالم  انتخاببه 

ها  مغزها سرشار از ويتامين .زميني حاوي مقادير فراواني پروتئين، فيبر و مواد مغذيست

مي باشد  مغزها همچنين حس اشباع و سيري مزيت مهم ديگري. و مواد معدني هستند

 كه در مغزها يافت مي شود. 

Arginine  كندميست كه به كاهش فشار خون كمك ا اي اسيد آمينه. Resveratrol  

تواند به كاهش كلسترول كمك   مي  Phytosterol .تواند موجب كاهش التهاب گردد مي

ها به  تواند مانع از چسبيدن پالكت دهد و مي التهاب را كاهش مي  Flavonoids .كند

  .دعروق خوني شو

  

  غذايي موجود در مغزهاي مختلفمقايسه ميزان مواد 

ميزان  ،USDA Nutrient Database Standard Referenceطبق اطالعات سازمان 

به گرم مغز از باالترين مقدار تا كمترين مقدار پروتئين  32 در  چربي، پروتئين و فيبر

  :باشد ميشرح زير 
  

  (g)فيبر  (g)پروتئين (g)چربي  

  2  7  14  بادام زميني

  3  6  15  بادام درختي

  3  6  13  پسته

  3  5  15  مخلوط مغزها

  2  4  19  مغزهاي برزيلي

  2  4  18  گردو

  1  4  13  بادام هندي

  1  4  19  دانه هاي كاج

  3  3  21  گردوي پي كان

  2  2  22  فندق



مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ  60   

  زميني بادامشرايط نگهداري 

 بـا  شان هداريگن زمان مدت اند، شده تهيه شرايطي چه در اينكه به توجه با غذاها همه

 احتمـال  شـود،  نگهـداري  مرطـوب  محـيط  در زميني بادام  اگر .كند مي فرق ديگركي

 فصـل  در كابينـت  در مـثال  گرم محيطي در اگر .يابد مي افزايش آن در قارچي آلودگي

 بادام در موجود هاي چربي و شده تند آن غيراشباع هاي چربي شود، نگهداري تابستان

    .كرد خواهد ايجاد نامطبوعي بوي و شد خواهد فاسد زميني

 بهتـرين د. كن كوتاه را ها دانه مغز اين ماندگاري زمان تواند مي گرما و رطوبت كل، در

 بـا  داده بـو  شكل به را آن يا كنيد مصرف سريع و تازه را زميني بادام كه است اين كار

. همچنين بايد اضافه نمود كه بو دادن مغـز  دقرارداده شو  يخچال در جزيي بسيار نمك

 ايـن  هضم دادن بو باشد، سالم دانه مغز اگربادام زميني از ارزش غذايي آن نمي كاهد. 

 و كودكان مثل دارند گوارشي كه مشكالت افرادي براي ويژه به را غذايي مواد از دسته

  مي كند. تر راحت سالمندان حتي يا نوجوانان

  

  ويژگي هاي بادام زميني با كيفيت

 صـحيح  صورت به اگر. است آن فرآوري نحوه زميني م بادا تهديدات مهمترين از يكي

 باشـد،  داشتهاشكال  آن تهيه و برداشت داشت، كاشت، حوهن  و شودن فرآوري و توليد

 د.شـو  مـي  قارچي هاي آلودگي با آن شدن آلوده و زميني بادام شدن پذير آسيب سبب

 باال حرارت درجه با حتي كه باشند سمومي توليدكننده توانند مي قارچي هاي آلودگي

 بـدن  بـه  آن ورود و رودمين بين از شود مي داده آن به دادن بو براي كه حرارتي با يعني

  .شود گوارش دستگاه و كبد سرطان ويژه به سرطان بروز باعث تواند مي

 بـه  بايد د،شو مي تهيه آجيل درون يا تنها صورتبه  زميني بادام وقتي اينكه ديگر نكته

 و خـون  پرفشـاري  سبب تواند مي زياد نمك د.شو  دقت آن به شده افزوده نمك ميزان

 و مـرگ  دليل مهمترين امروزه كه شود عروقي قلبي هاي ناراحتي بروز عامل نهايت در
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 نبوده شور دقت شود كه بايد زميني بادام خريد هنگام د.آين مي حساب به جهان در مير

 هسـتند،  پرنمـك  بازار در موجود هاي زميني بادام متاسفانه. باشد نداشته زيادي نمك يا

  .شوند مي ديده آنها روي كامال نمك هاي كريستال كه شكلي به

  

   و خواص آنكره بادام زميني 

هاي گيـاهي اسـت    ازجمله كره بادام زمينيكره 

كه طرفداران زيادي دارد و از لذيذترين محصـوالت  

 زمينـي  بـادام ة كـر تهيه شده از بادام زمينـي اسـت.   

نخست نرم است و تنهـا   نوع. ميشودد تولي دردونوع

هـاي خـرد    باشد اما در نوع دوم تكـه  شامل كره مي

  شده بادام زميني نيز به كره اضافه مي گردد.

يك سوم بادام زميني كشت شـده در  هر ساله 

كـره   سراسر دنيا، صرف ساخت كره آن مي شـود. 

ي را دارا است كـه  خواصتقريبا همان  بادام زميني

 منبـع  آن، بـادام زمينـي و كـره   بادام زمينـي دارد.  

هسـتند و بيشـتر    پـروتئين از  اي وب و با صـرفه خ

 دست مي آيند تي بهو امالحي كه به سخ ها ويتامين

هـا و امـالح شـامل     اين ويتامين.تامين مي كنند را

روي و همچنـين  پتاسـيم،   ، مس، سلنيوم، منيـزيم، Eاسيد فوليك، ويتامين  ،B6ويتامين

  باشد. يم خوب و عالي نياسين منبع بسيارنيز  و خوراكي فيبرهاي گياهي و  رنگدانه

  براي قلب مفيد است -1
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 نـوع  از زمينـي  بـادام ة هاي موجود در كـر  چربي

به همين دليل اين كره بـراي   هاي خوب هستند چربي 

هاي قلبـي هسـتند سـودمند     كساني كه مستعد بيماري

اين مـاده غـذايي بـه خـاطر سرشـار بـودن از       . است

.چربي كلسـترول مـي باشـد   ضد هاي غيراشباع،  چربي

موجود در اين ماده غذايي از همان نوع چربـي اسـت   

اي، توصيه شده و  هاي مديترانه كه مصرف آن در رژيم

  د.دهميدرصد كاهش  21تا ميزان را احتمال بروز خطر بيماري قلبي در فرد 

  اكسيدان است داراي آنتي -2

هـا كـه    توانند با برخي ميـوه  مياكسيدان،  هاي بادام زميني از لحاظ ميزان آنتي كره

ها از آسيب اكسيداتيو ناشي  اكسيدان برابري كنند. آنتي ،اكسيدان باال هستند حاوي آنتي

  كنند. هاي آزاد پيشگيري مي از راديكال

  كند از سكته مغزي پيشگيري مي -3

كره بادام زميني داراي فالونوئيدي به نام ريزرواتول است كه در انگور نيز يافـت  

  كند. از بروز سكته مغزي در فرد پيشگيري مي شود.اين ماده با افزايش خون در مغز،  مي

  كند به سالمت كيسه صفرا كمك مي -4

تواند احتمال ابتال به سنگ صفرا را در مـردان و   زميني مي مصرف مرتب كره بادام

زميني نيز احتمال برداشتن كيسه صفرا را در زنان كاهش دهد. دليل اين خاصيت بادام 

يـل و  گرم بادام زميني، آج 28 مصرفوجود فيبرهاي غذايي، فيتوسترول و منيزيم است.

ـ     25، يا كره بادام زميني در هفته   اهش درصد خطر پيشـرفت سـنگ كيسـه صـفرا را ك

  .دهدمي
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  كند از ابتال به سرطان روده پيشگيري مي -5

هـاي سـرطان پسـتان،     تواند رشد سلول زميني مي فيتواسترول موجود در كره بادام

روده بزرگ و پروستات را كند كرده و حتي از بـروز سـرطان ريـه در افـراد مسـتعد      

كره بادام زميني در پيشگيري و عدم ابتال به سـرطان روده نقـش مهمـي را بـر     بكاهد. 

درصـد و در   58اين كره در زنان تـا  عهده دارد.طبق تحقيقات صورت گرفته، مصرف 

  دهد. درصد، احتمال بروز سرطان روده يا كولون را كاهش مي 27مردان تا 

    ديابتضد  -6

قاشـق   5زميني (حـداقل   جالب است بدانيد ثابت شده كه مصرف منظم كره بادام

فيبـر و   در زنـان پيشـگيري كنـد.     2تواند از بروز ديابت نوع  غذاخوري در هفته) مي

 ضـدديابتي ت خاصي باعث هستندكه عواملي ازجمله زميني بادام منيزيم موجود در كره

  .گردد مي ماده اين

  سينه   يماريبكاهش  -7

 هـاروارد  پزشكي مدرسه و لوئيس سنت در واشنگتن پزشكي دانشگاه پژوهشگران

كه خوردن كره بادام زميني دو دفعه در هفته خطر مبتال شـدن بـه سـرطان     بيان داشتند

 درصد كاهش مي دهد.   39سينه را در دختران نوجوان 

با مصرف بادام زميني كـاهش مـي يابـد.    هاي خوش خيم سينه نيز به بيماري ابتال

دختر نوجوان را مورد بررسـي  39هزار و 9، 2001و  1996محققان ابتدا بين سال هاي 

سـاله   30تـا   18، زماني كـه آن هـا   2010و  2005قرار دادند و دوباره بين سال هاي 

اني دريافتند شـركت كننـدگ  دانشمندان قرار دادند. مجدد بودند، آن ها را مورد مطالعه 

درصد كمتر از كساني كه  39كه دو بار در هفته كره بادام زميني يا آجيل مي خوردند، 

به بيماري هاي خوش خيم سينه دچار شده انـد. يافتـه هـاي ايـن     مصرف نمي كردند 

مطالعه همچنين نشان مي دهد كه لوبيا، عدس، دانه هاي سويا و ذرت نيز مـي تواننـد   

  .خيم سينه كمك كننددر جلوگيري از بيماري هاي خوش 
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پيش از اين نيز دانشمندان از تاثير كره بادام زميني، آجيل و سبزي هـا در كـاهش   

خطر بيماري هاي خوش خيم سينه خبر داده بودند. همچنين تحقيقات موسسه سـرطان  

مـي   Eشانگهاي نشان مي دهد خوردن بادام زميني و ساير غـذاهاي غنـي از ويتـامين    

رطان كبد را كاهش دهد. دانشمندان همچنين دريافتند كه غذاهاي تواند خطر ابتال به س

مانند بادام زميني مي تواند بدن را در برابر بيماري هاي قلبـي و پيـر    E غني از ويتامين

  .چشمي محافظت كند

  

 طرز تهيه كره بادام زميني

  براي تهيه اين كره در منزل مي توان به روش زير اقدام نمود:

با مقداري آب مخلوط كـرده و  سپس پوست كنده را گرم بادام زميني  500حدود 

گـرم روغـن نارگيـل را بـه آن      400بجوشانيد تا كمي پخته شود ولي له نشود سـپس  

اغلـب   اضافه كرده و در داخل مخلوط كن برقي ريخته تا كامال به صورت كره درآيد.

  شـيرين  توانمي منظور ينا براي كنند،مي مصرف شيرين صورت به را زميني بادام كره

تـوان   كره بـادام زمينـي را مـي    شكر يا عسل را نيز به آن اضافه كرد.مانند هايي  كننده

بدون استفاده از روغن نارگيل هم تهيه كرد. كافي است كه به جاي روغن نارگيل آب 

  .اضافه كنيد

  

  و خواص آنروغن بادام زميني 

دنيا است. براساس پايگاه اطالعاتي وزارت بادام زميني يكي از منابع اصلي گياهي 

گياه  9كشاورزي آمريكا بادام زميني مقام پنجم توليد روغن هاي گياهي را در بين 

اصلي روغني دارد، اگرچه بادام زميني به طور وسيعي به عنوان يك گياه روغني كشت 

 مي شود اما كاربرد آن از كشوري به كشور ديگر متفاوت است به طوري كه در

است كه  ماده اي روغن نواحي از اياالت متحده اصوال براي غذا به كار برده مي شود.
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اين روغن به صورت خام يا براي پختن مورد استفاده  .شود از بادام زميني  گرفته مي

فرانسه بزرگترين وارد كننده روغن بادام زميني است كه ساالنه حدود  گيرد. قرار مي

  دو ميليون تن روغن خريداري مي كند.

ــد    ــوادي ماننـ ــي داراي مـ ــادام زمينـ بـ

كوناراشــين، چربيــو ويتامينهــاي ،پروتئين،آراشين

مختلف است. بادام زميني بسته به محل كشت آن 

درصد روغن دارد كه به نام روغـن  50تا  40بين 

ز اسـيدهاي  آراشين معروف است. ايـن روغـن ا  

اشباع شده مانند اسـيد اسـتئاريك، اسـيد     چرب

ماننـد   پالمتيك و اسيدهاي جـرب اشـباع نشـده   

 30 تقريباً اسيد لينوئيك تشكيل شده است. مقدر چربيهاي اشباع شده در روغن آراشين

  باشد. درصد مي

سـپس  .كنند ها را جدا مي ودانهبراي تهيه روغن آراشين ابتدا پوسته آن را شكسته 

ها را در ماشـينهاي مخصوصـي خـرد     پوسته نازك قرمز رنگ را نيز خارج كرده و دانه

آورند و بعد آنـرا در دسـتگاه فشـار ريختـه و بـدون       كرده و به صورت خميري درمي

كنند كه به نام روغن فشار اول معروف  استفاده از حرارت روغن آنرا با فشارخارج مي

فشــار دوم،  اي بدســت آوردن روغــناســت. بــر

باقيمانده خمير فشار اول را ابتدا بـا آب مخلـوط   

و سپس در دستگاه  اقي مي گذارندمدتي ب كرده و 

فشار قرار داده و روغن فشـار دوم را از آن تهيـه   

كنند. از باقيمانده فشـار دوم تحـت اثـر گرمـا      مي

آيد كه به نام روغن فشار سـوم   روغني بدست مي

سـازي   ست و فقـط بـه مصـرف صـابون    معروف ا
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  .باشد داراي بو و طعمي ماليم و به رنگ زرد روشن مي رسد. روغن آراشين مي

كه مصـرف بـيش از حـد     نشان مي دهددر دانشگاه شيكاگو انجام گرفته  بررسي

روغن و يا كره بادام زميني همراه با يك رژيم غذايي پر كلسـترول مـي توانـد باعـث     

  انسداد مجاري قلبي شود.
  

  نوع

اسيد 
چرب 
اشباع 
  شده

اسيد 
چرب 
اشباع 
  نشده منو

  اسيد اشباع شده چند گانه

اسيد 
  9لينوئيك 

كل   نقطه دود
چند 
  گانه

اسيد 
  3لينوئيك 

اسيد 
  6لينوئيك 

روغن 
بادام 
  زميني

16.9%  46.2%  32%  -  32%  
48%  
  

درجه  229
 437(سيليوس

  درجه فارنهايت)
  

متأسفانه  يدر جهان استحصال روغن است. ول بادام زميني از كاشت يهدف اصل

از روغـن بـادام   شود. ي% از موارد كشت آن به منظور توليد آجيل انجام م95در ايران 

جالدهنده ها، پوشش چرم و حشره كشها استفاده مي شـود.  زميني براي ساخت رنگها، 

از اين روغن براي ساخت برخي صابونها هم استفاده مي شود. پروتئين بادام زميني در 

  .صنايع نساجي هم كاربرد دارد

  مي باشد: ريزبه شرح  ،مقايسه ميزان روغن دهي تعدادي از دانه هاي روغني

   بادام زميني 45-65%

   كلزا 40-50%

  آفتابگردان 25-50%

  كنجد 25-45%

  سويا 18-25%

  گلرنگ 40-50%
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  دستگاه هاي توليد روغن بادام زميني

  

  روغن بادام زميني  خواص

بهترين جانشين براي روغن زيتون بوده و بـه دليـل بـاال بـودن نقطـه ي دود       -1

  ) ايده آل ترين روغن براي سرخ كردني (عميق) مي باشد.229(

  غيراشباع ضروري براي بدني سرشار از اسيدهاي چرب -2

  C,D,B,E,Fسرشار از ويتامينهاي گروه  -3

  حفظ تعادل قند خون (كاهش دهنده عوارض ديابت نوع دو) -4

  تقويت كننده حافظه و بسيار مقوي   -5

  )LDLكاهش دهنده كلسترول بد خون ( -6

  كاهش دهنده تري گليسريد -7

  فاقد كلسترول -8

  پروستات)، سينه، دهنده سرعت رشد انواع سرطان ها(معده كاهش -9

  ضد سرطان سينه (لكتپن)   -10

  مفيد در جلوگيري از ابتال به پوكي استخوان و عوارض يائسگي -11
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  و كره آن مواد غذايي موجود در بادام زميني

 گرم بادام زميني 28جدول انرژي موجود در  -1
  

  گرم بادام زميني 28  مواد مغذي

  كالري 166  انرژي

  گرم 7.6  پروتئين

  گرم 1.6  كربوهيدرات

  گرم 3.2  فيبر

  گرم14  چربي

  ميلي گرم E  2.2ويتامين 

  ميلي گرم B�  8.3ويتامين 

  ميكروگرم 1.41  فوالت

  ميلي گرم 0.19  مس

  ميلي گرم 50  منيزيم

  ميلي گرم 101  فسفر

  ميلي گرم 187  پتاسيم

  

  ليتر كره بادام زمينيميلي  30جدول انرژي موجود در  -2

  قاشق غذاخوري) 3ميلي ليتر( 30  مواد مغذي

  كالري 192  انرژي

  گرم 2.8  پروتئين

  گرم 5.16  چربي

  گرم 9.7  چربي غير اشباع مونو
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  گرم 5.4  چربي غير اشباع پلي

  گرم 3.3  چربي اشباع

  0  كلسترول

  گرم 2.6  كربوهيدرات

  ميلي گرم 151  سديم

  ميلي گرم 217  پتاسيم

  ميلي گرم 119  فسفر

  ميلي گرم 51  منيزيم

  ميلي گرم 9  روي

  ميلي گرم 4  آهن

  ميلي گرم 24  اسيد فوليك

  ميلي گرم B1  3 ويتامين

  ميلي گرم B6  15 ويتامين

  (NE) معادل نياسين 7.5  نياسين

  8.1  فيبر

  

  اهميت بادام زميني در تغذيه انسان و تعليف دام

درصـد   35تـا   25درصد روغن مرغوب و همچنـين   46تا  42.2دانه بادام زميني 

كمـپلكس و   Bو   Aپروتئين و مقدار زيادي فسفر و ويتامين هـاي مختلـف از جملـه    

  مي باشد. Dو  Eويتامين 

، روغن كشي، تهيه كـره و مارگـارين، روغـن بـادام     از بادام زميني در تهيه آجيل

آرد حاصـل از   جاله آن در تعليف دام اسـتفاده مـي شـود.   علوفه سبز و از كن پزشكي،

، در تهيه ي شير خشك براي انسان و گوساله هاي جوان نيـز مصـرف مـي    كنجاله آن
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گردد. قبل از برداشت، از اندام هاي هوايي آن مثـل شـاخ و بـرگ بـه عنـوان علوفـه       

  استفاده مي شود كه ارزش غذايي آن مانند يونجه و شبدر است.  

از كنجاله آن به عنوان مكمل پروتئين در جيره دام استفاده مي شود. كنجاله بـادام  

 2درصد قنـد،    21 – 28درصد چربي،  6 – 8درصد پروتئين،  40 – 50زميني حاوي 

همچنـين  درصـد آب اسـت.    10 – 13درصد خاكسـتر و   4 – 6درصد الياف،  10 –

. بايد توجه ذيه دام بسيار مطلوبستبراي تغكه درصد پروتئين دارد  7حدود  آنعلوفه 

كيفيت علوفه به روش خشك كردن و جمـع آوري آن و بخصـوص ميـزان     داشت كه

  .برگ بستگي دارد

ـ  70تا  50وغن اين گياه با ر  يدرصد اسيد اولئيك مهمترين اسيد چرب بادام زمين

ـ  يپس از روغن كش يمانده بادام زمين يباق باشد.ي م ي به نام كنجاله آراشيد شناخته م

  دارد. يشود كه در خوراك دام كاربرد خوب

  

  مزاياي تغذيه اي بادام زميني در تغذيه دام

اين ماده منبع خوبي از انرژي و پروتئين بوده، تجزيه پذيري آن نسبت به كنجالـه  

اي منداب، كمتر ولي نسبت به كنجاله سويا بيشتر است. نسـبت بـه كنجالـه سـويا دار    

الياف و انرژي بيشتر اما پروتئين كمتر بوده و كيفيت پروتئين آن نسبت به كنجاله سويا 

بيشتر است. تركيب بادام زميني بسته به منبع تهيه آن بسيار متغير است. از نظـر خـوش   

خوراكي در سطح متوسط مي باشد. ميزان مصرف تقريبي (درصد از جيره متـراكم) در  

درصـد،   5درصد، بـره   15درصد، گاو گوشتي  15او شيري درصد، گ 5تغذيه گوساله 

درصد، طيور  2.5درصد و جوجه گوشتي  2.5درصد، جهت جيره رشد طيور  10ميش 

درصـد،   7درصد، قنـد   7درصد و ميزان تقريبي عناصر آن، نشاسته  4والد تخم گذار 

  درصد مي باشد.   7.5درصد و چربي  NDF 19.5درصد،  52پروتئين 
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 بادام زمينيمضرات 

 ماده يك به مفيد كامال غذايي ماده اين اينكه براي دارد وجود كوتاهي بسيار فاصله

 رعايت الزم نكات زميني بادام بهداشت و نگهداري در اگر د.شو تبديل مضر غذايي

 آن به كه مفيدي خواص يك از هيچ تنها نه شود، مصرف بسيار باال نمك با اگر يا نشود

 ميزان ضمن، در. باشد هم زيانبار مي تواند برعكس بلكه داشت، نخواهد را شد اشاره

 شايع است، بنابراين ما كشور در منيزيم كمبود. باالست بسيار زميني بادام منيزيم

 بادام مصرف اما باشد مفيد بسيار مي تواند زميني بادام و بدون نمك مناسب مصرف

مغزدانه  اينكه كرد فراموش نبايد كه ديگري . نكتهندارد را خواص اين نمك دار زميني

 چربي و باالست وزن نسبت به آنها در انرژي تراكم كه هستند غذاهايي جمله از ها

  .باشد چاق كننده مي تواند مغز دانه ها حد از بيش مصرف بنابراين دارند، فراواني

هاي فراوان، بايد توجه داشت كه بـادام زمينـي ازجملـه مـواد      باوجود سودمندي

طـوري  به تواند شديد باشد،  زميني مي زا) است. حساسيت به بادام (آلرژيحساسيت زا 

تواند به شوك آنافيالكسي منجر شود. در نتيجه افـراد   كه مصرف مقدار كمي از آن مي

زميني خودداري كنند، حتـي   غذاي حاوي بادام مبتال به آلرژي بايد از مصرف هر گونه

. بنـابراين در  توصيه نمي شودبه دليل داشتن ذرات پروتئين  زميني هم خوردن كره بادام

هاي آن براي تأمين انـرژي كـودك    دو سال اول زندگي نبايد از بادام زميني و فرآورده

ن را در برنامـه  تـوان آ  استفاده كرد، ولي بعد از آن در صورت نداشتن حساسيت، مـي 

  غذايي گنجاند.

از سوي ديگر، گاهي پزشك به افرادي كه مستعد ابـتال بـه سـنگ كليـه و مثانـه      

ها از جمله بادام زمينـي و   كند از خوردن مواد غذايي حاوي اگزاالت هستند، توصيه مي

 ها را باال مي برنـد.  ي آن خودداري كنند، زيرا اين تركيبات احتمال بروز اين سنگ كره

وسته ي دانه در بادام زميني داراي ماده سمي است  كه مي تواند با تثبيت يد موجـب  پ

كاهش ترشح يد از غده ي تيروئيد شود و گواتر را بوجود آورد. به همين دليل توصـيه  
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بر آن است كه بادام زميني در مزرعه به صورت تازه مصرف نشود. اين ماده در مقابـل  

  گرما ناپايدار است.

حساسيت دارند. معمـوال آلـرژي افـراد بـه بـادام       بادام زميني افراد به بسياري از

بـه  بـادام زمينـي    زميني، در دوران كودكي ظاهر مي شود. اولين نشانه هاي آلرژي بـه 

صورت آبريزش بيني يا خارش پوست در قسمت هايي از بدن مي باشد. نشـانه هـاي   

بعدي شامل: تهوع، استفراغ، اسهال، ناراحتي شكمي، سـوزش زبـان، سـختي تـنفس،     

لودرد يا درد در ديگر نواحي بدن، افت ناگهاني فشار خـون، سـرگيجه و در نهايـت    گ

  بيهوشي و مرگ است.

اگرچه بسياري از مردم از خوردن غذاهاي تهيه شده با بـادام زمينـي لـذت مـي      

بطوري كه خوردن يك عـدد از   ،برند، بعضي افراد نسبت به آن حساسيت شديد دارند

اق گرده بـادام زمينـي نيـز    شناين افراد حتي نسبت به است آن براي آنها خطرناك است.

واكنش هاي خطرناكي نشان مي دهند. به همين علت از اين ميوه كمتـر در هواپيماهـا   

استفاده شده و محصوالت تهيه شده با آن در بسياري از حوزه هاي آموزشي به منظـور  

ام زميني نسبت به حفاظت از دانش آموزان حساس به آن ممنوع گشته است. روغن باد

بنابراين افراد بسيار كمي به آن حساسـيت   ،كل مغز آن از پروتئين كمتري برخوردارند

جهـت از بـين بـردن ايـن حساسـيت       NX-901دارند. امروزه دارويي آزمايشي به نام 

  ساخته شده است.
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 تأليفات 

 سال چاپ انتشارات عنوان كتاب نام نويسندگان رديف

 دوم اول

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  1

 محمدرضا عباسي

اهميت گوگرد در 

 كشاورزي

 نوروزي
1378 - 

 1386 1382 نوروزي يونجه غالمرضا شريفي جهانتيغ 2

 1389 1382 نوروزي توليد بذر ذرت هيبريد غالمرضا شريفي جهانتيغ 3

اي و سيلوي آنذرت علوفه غالمرضا شريفي جهانتيغ 4  1387 1383 نوروزي 

بدون پوشينه جوي غالمرضا شريفي جهانتيغ 5  1387 1383 نوروزي 

 1384 1384 نوروزي ترتيكاله و سيلوي آن غالمرضا شريفي جهانتيغ 6

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  7

 محمدرضا عباسي

 نوروزي سورگوم
1384 1387 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  8

 محمدرضا عباسي

 نوروزي جو
1385 1386 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  9

 محمدرضا عباسي

 نوروزي ذرت
1385 1386 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  10

 محمدرضا عباسي

اي بر تغذيه گياهيمقدمه  نوروزي 
1386 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  11

 محمدرضا عباسي

 نوروزي ارزن
1386 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  12

 محمدرضا عباسي

ايسوياي علوفه  نوروزي 
1387 1388 

جهانتيغ، غالمرضا شريفي  13

 محمدرضا عباسي

ايكلزاي علوفه  نوروزي 
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  14

 محمدرضا عباسي

ايكاكتوس علوفه  نوروزي 
1387 - 
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غالمرضا شريفي جهانتيغ،  15

 سهراب سهرابي

اهميت بوجاري و 

 ضدعفوني بذر

 نوروزي
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  16

 محمدرضا عباسي

استفاده از علوفه و  شبدر،

 سيلوي آن

 نوروزي
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  17

 محمدرضا عباسي

ايمحصوالت علوفه  نوروزي 
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  18

 محمدرضا عباسي

- آشنايي با محصوالت علوفه

 اي جديد

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  19

 فاطمه شريفي جهانتيغ

تأثير فناوري اطالعات بر 

 كشاورزي

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  20

 محمدرضا عباسي

اهميت استفاده از بذور 

 هيبريد و اصالح شده

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  21

 محمدرضا عباسي

اهميت كشت محصوالت 

اي در تغذيه دامعلوفه  

 نوروزي
1393 - 

جهانتيغ، غالمرضا شريفي  22

 محمدرضا عباسي

 نوروزي آشنايي با انبه
1394 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  23

 محمدرضا عباسي

 نوروزي بادام زميني و اهميت آن
1394 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  24

 محمدرضا عباسي

 نوروزي زيتون
1394 - 

 

  

  

  

  

 


