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 گفتار پیش

 Arachisبوته علفی یکساله با نام علمی بادام زمینی 

hypogaea L.  زمینی بادام .می باشداز خانواده پروانه آسایان 

 1/27میلیون هکتار و تولید  4/22دنیا در سطح  کشور 121 در

میلیون تن کشت می شود. اقلیم های گرم آسیا، آفریقا 

تن(، استرالیا، امریکای شمالی و جنوبی،  2755242)نیجریه 

تن( بیش از نیمی  12222721تن( و چین ) 7152447هند )

اختصاص داده اند. بادام  از تولید بادام زمینی دنیا را به خود

زمینی چهارمین منبع مهم روغن خوراکی و سومین منبع مهم 

 پروتئین گیاهی در جهان بشمار می رود.

زهرابه های قارچی از زمان های دور با مصرف مواد غذایی 

 1221همراه بودند، ولی اصطالح زهرابۀ قارچی در اوایل سال 

 111111جمعی میالدی در انگلستان به هنگام مرگ دسته 

بوقلمون ناشی از نوعی بیماری کبدی توأم با مرگ سایر 

پرندگان مزرعه عنوان شد. دانشمندان ابتدا این بیماری عجیب 

باالخره، . نامیدند ن)ناشناخته( بوقلمو را بنام بیماری ایکس

دانسته شد که خوراک پرندگان از آرد بادام زمینی آلوده به 

تهیه و مورد  Aspergillus flavusمتابولیت های ثانویۀ قارچ 

تغذیه قرار گرفته بود. این متابولیت های ثانویه خانواده ای از 

اکنون، ترکیبات سمی بنام افالتوکسین ها را بوجود آوردند. 
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صدها ترکیب بعنوان زهرابه های قارچی شناخته شده اند که 

فقط تعداد کمی از آنها از نظر تهدید سالمت انسان و دام مورد 

 توجه واقع شده اند.

 مقدمه

افالتوکسین ها نوعاً ترکیباتی سمی، سرطان زا و جهش زا در 

انسان و دام هستند که توسط قارچ های کپک و عمدتاً توسط 

(. 1در بادام زمینی تولید می شوند)شکل  A. flavusقارچ 

آلودگی افالتوکسین یکی از جدی ترین مشکالت سالمت 

غذایی در سراسر جهان بشمار می رود. آلودگی محصوالت به 

افالتوکسین در کشورهای در حال توسعه عالوه بر خسارت 

اقتصادی دارای اثرات ناهنجاری بر سالمت انسان است. آلودگی 

و  افالتوکسین در قاره افریقا که عمدتاً بادام زمینی کشت

مصرف می شود، مشکالت عمده ای را در سالمت جامعه از 

قبیل سرطان کبد، مهار سامانه ایمنی بدن، کاهش رشد نمو، 

آلودگی محصوالت سرطان و مرگ بوجود آورده است. 

کشاورزی به افالتوکسین ها غالباً در مقادیر نانوگرم می باشد. 

دها اگرچه این مقدار در آلودگی های شدید به ده ها تا ص

افالتوکسین ها می توانند بعلت تغذیه دام از نانوگرم/گرم برسد. 

خوراک آلوده از طریق گوشت یا سایر محصوالت دامی مانند 

مصرف تخم مرغ، شیر و پنیر وارد زنجیره غذایی انسان شوند. 
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بادام زمینی آلوده به افالتوکسین باعث بیماری های خطرناکی 

ناقص در انسان و ل جنین مانند سرطان کبد و کلیه و تشکی

دام می گردد. آلودگی بادام زمینی موجود در بازار به 

 21از  بیشدرصد متغیر است.  111افالتوکسین بین صفر تا 

چهار نوع اصلی آن  و لیکن، وجود دارد فالتوکسینا نوع

 ند.باش می  G2 و G1 ،B2،  B1شامل

 

 در شرایط آزمایشگاه  Aspergillus flavusرشد قارچ  -1شکل

 احتمااال آلااودگی آفالتوکسااین درهرمرحلااه از زنجیااره تولیااد 

روش  ،بادام زمینی وجود دارد. شرایط محصول درزمان برداشت

نگهداری و روش فرآوری از عوامل  محصول، برداشت، جابجایی

افالتوکسااین بااادام زمیناای هسااتند. میاازان آلااودگی  مااوثر در



4 
 

در مرحلاه قبال از    التوکساین آلودگی و غلظت هاای بااالی اف  

در کشور، دانساته شاده    کاشت و پس از برداشت بادام زمینی 

بعد از برداشات    زمینی بررسی آلودگی بادام همچنین، در است.

ها در انبارهای فرآوری باادام زمینای در اساتان     به آفالتوکسین

درصاد نموناه هاا آلاوده باه       51معلوم شد که بایش از  گیالن 

 بودنااااااد. بررساااااای   B2و  1Bافالتوکسااااااین هااااااای  

نمونه های بادام زمینی گایالن نشاان داد کاه، بطاور متوساط      

 درصااد از نمونااه هااای بااادام زمیناای آلااوده بااه قااارچ   2/22

َA. flavus (. ولی میزان افالتوکسین در محادوده  2بودند )شکل

 و 1Bحد مجاز افالتوکساین    ف قرار داشت.قابل قبولی از مصر

B2   و افالتوکسین کل در بیشترکشورها و ایران به ترتیب برابار

(. ppb 15و ppb 5پاانو و  پااانزده قساامت در بیلیااون اساات ) 

قسامت در بیلیاون    1511تا  21گزارشاتی در باره مقادیر بین 

( در بادام زمینی، وجود دارد. ایان  ppb1511-21افالتوکسین )

میزان افالتوکساین در باادام زمینای بیاانگر آلاودگی شادید و       

 خطرناک این محصول است. 
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 آلودگی دانه بادام زمینی به قارچ آسپرژیلوس-2شکل

 جمعیت گونه های آسپرژیلوس بادام زمینی 

گونۀ دو  A. flavusو  درصدA. parasiticus (2/57 )قارچ های 

 اگاار چااه قااارچ غالااب ماازارع بااادام زمیناای گاایالن هسااتند. 

A. parasiticus  در خاک مزارع بادام زمینی گیالن گونۀ غالب

 میاااااانگین فراوانااااای گوناااااهمااااای باشاااااد ولااااایکن، 

A. flavus آستانۀ اشرفیه  جداسازی شده از دانۀ بادام زمینی در

( ماای درصااد 4/27) A. parasiticus درصااد( بیشااتر از 2/21)

از داناۀ باادام زمینای     A. flavusجداساازی قاارچ   البتاه   باشد.

ضرورتاً، شاخص آلودگی افالتوکسین دانه نیست. زیارا دانساته   

 شااااااد کااااااه، برخاااااای جدایااااااه هااااااای قااااااارچ 
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A. flavus      بادام زمینی قادر به تولیاد افالتوکساین نباوده و یاا

طی دورۀ بطوری که،  مقادیر اندک افالتوکسین تولید می کنند.

باادام   A. flavusدرصد جدایه هاای  72تا  21میوه بین  تشکیل

نکته قابل توجاه ایان    زمینی، قادر به تولید افالتوکسین بودند.

که، اگرچه کشت و کار بادام زمینی در آستانه اشارفیه قادمت   

 زیادی دارد و لیکن، جمعیات آساپرژیلوس هاای متعلاق باه      

section Flavi  در خاااک ماازارع بااادام زمیناای گاایالن پااایین

واحد تشکیل دهناده کلاونی در هار گارم خااک(       177-122)

است. این مسئله بیان می دارد که، تاثیر آلودگی خاک بر شدت 

آلودگی بادام زمینی اندک اسات. همچناین، نموناه بارداری از     

ناواحی کشاات بااادام زمیناای گایالن نشااان داد کااه، جمعیاات   

فرا ریشه بادام زمینی در مزارع بادام زمینای   آسپرژیلوس ها در

کشل آزاد محله و استخر بیجاار، کمتارین تعاداد را     روستاهای

عموماً، علل پایین بودن میزان آلودگی دانۀ باادام زمینای    دارد.

ناشی از گوناه هاای مولاد افالتوکساین در شهرساتان آساتانه       

پایااان فصاال رویشاای عاادم وجااود تاانش خشااکی در اشاارفیه  

ل، پایین بودن خسارت آفاات خااکزی و کااهش دماای     محصو

زیرا، باال بودن دمای  بود. خاک بدلیل وقوع بارندگی های کافی

خاااک و کاام آباای در مرحلااه گلاادهی و دانااه بناادی پیلااه     

(podfilling    علل اصلی آلودگی افالتوکسین داناه بشامار مای )

رونااد. همچنااین، خسااارت پیلااه توسااط آفااات، بیماااری هااا و 
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بعد از یک دوره خشکی )کم آبی( و یا بعد از برداشت، بارندگی 

شرایط را برای آلودگی قارچی دانه فاراهم مای ساازد. بعباارت     

دیگر، آلودگی بادام زمینی تحت شرایط اقلیمی اساتان گایالن   

عمدتاً مربوط به چگاونگی اقادامات مراحال برداشات، پاس از      

د برداشاات و انبااارداری ماای باشااد. قااارچ هااای انباااری مانناا  

آسپرژیلوس و پنی سایلیوم بارای فعالیات باه رطوبات نسابی       

درصاد   12درصد نیاز دارند که برابار رطوبات داناه     25حداقل 

درجاه ساانتی گاراد     11-41است. این قارچها در دماهای بین 

 .رشد می کنند

 راه های کاهش آلودگی  افالتوکسین بادام زمینی

محدود نمی شود  آلودگی افالتوکسین بادام زمینی تنها به انبار

بلکه، امکان آلودگی افالتوکسین در همه مراحل کاشت، داشت 

و برداشت، خشک کردن، انبار و حمال و نقال محصاول باادام     

زمینی وجود دارد. در راستای اتخاا  تمهیادات الزم در جهات    

پیشگیری از رشد قارچ های کپک و کااهش افالتوکساین، کاه    

 وصیه می شوند نوعاً مصرف آجیلی دارد، موارد زیر ت

 الف( اقدامات قبل از برداشت:

در انباار باعاث   کاه   A. flavusبا توجه به این که تکثیار قاارچ   

آلودگی پیله )یا دانه( بادام زمینی می شود غالباً نتیجه الودگی 
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آنها در مزرعه می باشد. لذاکاهش خطر آلودگی به افالتوکسین 

افالتوکساین   قبل از برداشت روش موثر و اقتصادی در کنتارل 

 بادام زمینی است.

 بقایااای  بوتععه هععای باقیمانععده در زمععین:  جمععآ آوری -1

بادام زمینی در زمین هایی که سال قبل زیر کشت بادام زمینی 

بودند، دارای مقدار زیادی قارچ های آسپرژیلوس است که مای  

تواند باعث آلودگی محصول ساال آیناده شاود )معماوالً نبایاد      

متوالی در یک  مزرعاه، باادام زمینای کشات     بیش از سه سال 

 کرد(.

بذرهای بادام زمینی باید انادازه یکساان،    انتخاب بذر سالم:-2

درصد داشاته   25درصد و جوانه زنی باالی  22خلوص بیش از 

 به قاارچ  های آلوده باشند. بذرهای دارای قوه نامیه پایین و بذر

 A. flavus  بیمااری  افازایش  ناشی از انبارداری نامناسب باعاث 

  مزرعااااه بدساااابزی و خاااااک داخاااال بااااذر پوساااایدگی

 (.2)شکل شود می
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بذرهای شکسته، چروکیده و کپک زده بادام زمینی که برای کاشت  -2شکل

 مناسب نیستند  

زماین بارای کاشات باادام      بهتارین انتخاب زمین مناسب: -3

شنی با زهکاش مناساب اسات.    -زمینی، زمین های شنی و لوم

 درصد 21 بیش از آن سطحی خاک رس میزان خاک هایی که

آلودگی افالتوکسین در خاک های شنی  .باشد، مناسب نیستند

بیشتر از خاکهای لومی است. زیرا، خااک هاای لاومی رطوبات     

بیشتری را حفظ کرده و باعث کاهش تنش رطوبت در محصول 

 می شوند. A. flavusو جلوگیری از آلودگی قارچ 

بهتار اسات کاه آمااده ساازی       زمین:آماده سازی مناسب -4

 ماه قبل از کاشت آغاز گاردد. خااک   2-2( از زمین)شخم اولیه

. متاری خاوب شاخم زده شاود     سانتی 15 عمق حداقل تا باید

 )دو دیسک عمود بار هام کاافی اسات(یا     دیسک با نباید البته،

 داناه  و نارم  پودر مثل را خاک سرهم پشت های زدن روتیواتور

 سانگین  بارنادگی  چنین شرایطی بر اثر خاک در زیرا، کرد. ریز

 هاای  دیساک  و شاخم  .شود می شستشو و آبی فرسایش دچار

را خارد   هاا  کلوخه و نرم مزرعه را بدلیل این که، خاک متوالی
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شذن خاک مزرعه را زیاد می  سفت شدن و کند میزان کوبیده

هنگاام برداشات دساتی     کند. این حالت باعث خواهد شد تا به

دشوار گردد. باید توجه داشات   ها از خاک بوته دنکن محصول،

 دیساک  از پاس  زماین  در کوچک های کلوخه ماندن که، باقی

آورد  نخواهاد  بوجاود  را مشاکلی  استفاده از روتیواتاور،  یا زدن

 .(4)شکل

 

 آماده سازی زمین کاشت -4شکل

بادام زمینی ممکن است در زمین هموار و یا بصاورت جاوی و   

هایی با پهنای مناسب بصاورت یاک یاا دو    پشته بر روی پشته 

ردیقه کشت شود. در صورتی که زمین مسطح بوده و یا مشکل 

بادام زمینی روی پشاته هاایی باا     زهکش داشته باشد، بایستی

 سانتی متری کاشته شود. 15-21ارتفاع 

در ارقام بادام زمینی حساس باه تانش     کاشت رقم متحمل-5

و افالتوکسین بااالتر از ارقاام    A. flavusآبی آلودگی به قارچ 
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الیان هاای اصاالحی    و  ICGV 91114متحمال اسات.  رقام    

ICGV 07219،2ICGV 0726   وICGV 07268   متحمال

 خشکی هستند.به 

دمای خااک، رطوبات خااک،     :عدم تاخیر در زمان کاشت-6 

تعیاین   در نوع رقم، شرایط خاک و روش زراعت )دیم یا آبای( 

تاخیر در کاشت و مصاادف شادن دوره    .است مهم کاشت زمان

بلوغ و رسیدن پیله ها با وقوع خشکی یا کم آبی در آخر فصال  

باعث افزایش آلودگی به  افالتوکسین )تا پنو برابر( نسابت باه   

 کاشت بموقع می شود.

فاصله بین دو ردیاف کاشات در ارقاام     تراکم مناسب بوته: -7

در ارقاام روناده   ساانتیمتر و   41-21(، bunch typesایستاده )

(spreading types )21-41     .سااانتیمتر توصاایه ماای شااود

همچنین، فاصله بین بوته ها روی ردیف برای ارقاام ایساتاده و   

 سانتی متر، مناسب تر است. 21و  15رونده به ترتیب 

سیساتم هاای زراعای روی آلاودگی      پرهیز از تک کشتی:-8

بادام زمینی بعد از دوره آیش یا کاشت افالتوکسین تاثیر دارند. 

باعاث کااهش میازان آلاودگی     محصاوالت  با برخای  تناوب در 

افالتوکسین محصول می شود.بررسی ها نشان داد کاه، میازان   

آلودگی افالتوکسین بادام زمینی در روش تک کشتی دو برابار  

کشت مخلوط است. ضمناً، کاشت بادام زمینی در زمین های با 
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لگوم هاای دیگار باعاث افازایش آلاودگی      کاشت  رت و سابقه 

افالتوکسین می گردد. کشت مخلوط بادام زمینای باا هیبریاد    

 Allium sativum L.× Allium cepaبین گوناه سایر و پیااز )   

L.    باعاث کااهش جمعیات )A. flavus   و در نتیجاه  در خااک

کاهش آلودگی افالتوکسین محصول می شود )سه ردیف باادام  

 د بین گونه ای سیر و پیاز(.زمینی  یک ردیف هیبری

 میازان  افازایش  علات  علفهاای هارز  باه    کنترل علف هرز:-9

می توانند شرایط مساعدی را بارای رشاد و    ها زیر بوته رطوبت

آورناد   وجاود  باه  قارچهاا  خصاوص  باه  بیماریزا فعالیت عوامل

 آفاات  برای مناسب پناهگاهی هرز همچنین، علفهای .(5)شکل

 روند.پیله خوار بشمار می 

 

 مزرعه بادام زمینی عاری از علفهای هرز-5شکل

خااک   پوسایده باه   دامای  افزودن کاود  مصرف کود دامی: -11

 فعالیات  افازایش  باعاث عاالوه بار افازایش مااده آلای خااک       
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  کاااهش جمعیااتو  خاااک مفیااد هااای میکروارگانیساام

A. flavus         ،وآلودگی افالتوکساین مای شاود. باه طاوری کاه

هفتاه قبال از    2-4تان کاود دامای در هکتاار      5/2-5مصرف 

درصاد آلاودگی افالتوکساین     41کاشت، باعث کاهش بیش از 

 می شود. 

بادام زمینی به آب فراوان نیاز دارد. باادام   آبیاری مناسب: -11

زمینی در شرایط کشت دیم و در ماه هاای گارم و کام بااران     

روز قبال از برداشات( یاا زماان گارده       21-51)خصوصاً طای  

افشانی تا دو هفته قبل از رسایدگی داناه باه کمباود رطوبات      

حساس است. بایستی مزرعه بطور صحیح و یکنواخات آبیااری   

ی سبک و تدریجی در مراحل رشاد باذر و تشاکیل    آبیار گردد.

توصیه می شود. این مسائله مای تواناد عاالوه برافازایش       پیله

بادام زمینی کاران، آلودگی بادام زمینی به افالتوکساین   درآمد

تنش رطوبتی بوته ها قبل از زمان برداشات   را نیز کاهش دهد.

ا، محصول باعث افزایش خطر آلودگی افالتوکسین می شود. لاذ 

آبیاری خطر آلودگی باادام زمینای باه افالتوکساین را قبال از      

برداشت کاهش خواهد داد. با این وجود، اگر بوتاه هاای باادام    

 زمینی درست قبل از رسیدن محصول دچار تنش آبای شاوند،   

به پیله ها حمله می کند. آلاودگی پیلاه هاا و     A. flavusقارچ 

صاً در شرایط خشکی خصو A. flavusدانه بادام زمینی به قارچ 

دمای باال و تانش خشاکی باعاث باروز     خاک،  اتفاق می افتد. 
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  رعاااااااااهآلااااااااااودگی هااااااااااای باااااااااااال در مز 

. آلودگی افالتوکسین دانه هاا )محصاول(   شود می بادام زمینی

این بوته ها بعد از برداشت بدلیل رشد قاارچ در ساطح داناه و    

 حتی آلودگی قسمتهای داخلی دانه، بیشتر می گردد.

 منطقاه  در خااک  کلسایم  بایاد  مصرف گع  کشعاورزی:   -12

باشد.  کافی( پیله شدن پر) پیله بندی دانه زمان و پیله تشکیل

خاکهای دارای کمبود کلسیم بدلیل ایجاد شرایط مطلوب برای 

، خطر آلودگی افالتوکسین بادام زمینای   A. flavusرشد قارچ  

 را افااازایش مااای دهناااد. لاااذا، افااازودن گااا  بمیااازان     

کیلوگرم در هکتار در زمان اوج گلدهی به کاهش آلودگی  211

 افالتوکسین بادام زمینی کمک می نماید.

در کشاااورزی حفااا تی  اسععتفاده از خععاکپوا )مععال (:-13

(conservation agricultureسطح ) بادام زمینای   مزرعه خاک

ورقه های پالستیکی شفاف  با ها ردیف بین یا ها ردیف در روی

 گیاهی میلی متر( و بقایای 117/1میکرومتر )به ضخامت هفت 

شاد مای    گندم یا  رت )کاه و کلش و بقایای سااقه( پوشاانده  

شود. اساتفاده از خااکپوش کااه و کلاش پاس از چهال روز از       

 کاشت، در کاهش آلودگی افالتوکسین موثر است.

اساتفاده از ترکیاب بیولوژیاک     تقویعت میکروبعی خعا :   -14

کیلوگرم/هکتااار( و کااود داماای ب )مقاادار یااک -تریکااودرمین
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کیلوگرم/هکتار( بصورت مخلوط با خاک در زماان   51پوسیده )

و آلاودگی افالتوکساین،    A. flavusکاشت به کاهش جمعیات  

 کمک می کند.

خارج کردن بوته های پژمعرده شعده  قبعل از برداشعت     -15

 محصول از مزرعه

بذر کنترل آفات خاکزی پیله خوار و  کنترل آفات خاکزی:-16

خوار بادام زمینی با استفاده از حشره کشهای شایمیایی باعاث   

کاهش خسارت پیله و دانه و کاهش خطر آلودگی افالتوکساین  

 (.2می شود )شکل

 

 (.Holotrichia spکرم های پیله خوار بادام زمینی)گونه -2شکل

 ب(اقدامات بعد از برداشت:

ارقام بادام زمینی که دارای اسید اوائیک )ناوعی اساید چارب(    

باالتری هستند، به آلودگی افالتوکسین حساس ترناد. از طارف   
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قارچهاای مولاد   میازان آلاودگی داناه باادام زمینای باه       دیگر، 

تحت تاًثیر رطوبت دانه بوده  A. flavus مانند گونهافالتوکسین 

که خود آن متااثر از رطوبات پیلاه هاا بعاد از برداشات و نیاز        

رطوبت نسبی انبار در زماان نگهاداری اسات. لاذا، تساریع در      

خشک کردن پیله ها یکای از راهکارهاای مناساب در کااهش     

(. خشک 7)شکل میزان آلودگی افالتوکسین بادام زمینی است. 

های بادام زمینی چاالش بازرگ در    کردن صحیح و بموقع پیله

تولید سالم این محصول خصوصاً در مناطق شمال کشور اسات.  

 بالفاصاله  کاردن  خشاک  و لذا، توجه به زمان برداشت محصول

  اهمیت دارد. برداشت از بعد

 

 پیله های نارس و رسیده بادام زمینی-7شکل

خاارج کاردن بوتاه هاا از     خشک کردن مناسب بوته ها: -1

روز،  2-2خاک و وارونه قراردادن آنها در کنار یکادیگر بمادت   
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 روش بوتااه هااا سااریعتر خشااک  پیشاانهاد ماای شااود. در ایاان

(. بایستی رطوبت پیله هایی کاه زیار آفتااب    7می شوند )شکل

 درصد، برسد. 11-12خشک می شوند در این مدت به 

در  بوتعه هعا:  پیله کنی بالفاصله بعد از خشک کردن -2

کاارگران   گیالن و بسیاری از منااطق بادامکااری کشاور    استان

 خااک،  از باادام زمینای   هاای  خارج کردن بوته از بالفاصله بعد

 (. 11و2می کنند )شکل های ها جدا بوته در مزرعه از ها را پیله

  

 را ها بوته دو روش آفتابدهی )خشک کردن( بوته ها پس از برداشت   -7شکل

 کنار پایین به رو و هم از فاصله با را ها چینند )راست(، بوته هم می کنار وته سر

 چینند )چپ( می هم

 

 کندن بوته های بادام زمینی توسط کارگران-2شکل
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 پیله کنی به روش سنتی توسط کارگر -11شکل

 کاااااارگر 21-21 دسااااات، باااااه پیلاااااه کنااااای باااااا 

 دارد. نیاز هکتاری 5/2مزرعه  یک محصول برای( روز/ کارگر) 

 روز در زیر آفتعاب:  3-4خشک کردن پیله ها بمدت  -3

در این شرایط بایستی رطوبت دانه در پیله های خاوب خشاک   

 (.  11درصد برسد ) 11شده به کمتر از 

 

 شکل  اهری پیله کامالً رسیده و خشک بادام زمینی-11شکل                 
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 پیلاه   داخال  داناه  ایمان  رطوبت (تجربی) ساده برای تشخیص

می توان از نشانه هایی مانند صدای جغجغاه باه هنگاام تکاان     

دادن پیله ها و ساهولت جداشادن پوسات از داناه باه هنگاام       

فشردن دانه بین دو انگشت، استفاده کرد. البته، خشک کاردن  

بذرها  زنی بادام زمینی در زیر آفتاب، باعث کاهش قدرت جوانه

بوتاه هاا در مزرعاه     می شود. باید توجه داشت که، رها کاردن 

درصاد و احتماال    12برای خشک شدن پیلاه هاا تاا رطوبات     

بارناادگی و خاایس شاادن مجاادد بوتااه هااا، خطاار آلااودگی    

 افالتوکسین را افزایش می دهد.

بهتار اسات   پرهیز ازخشک کردن پیله ها روی زمعین:  -4

( tarpaulin sheetsپیله های روی ورقه های ضدآب پلی استر )

 (.12شده، خشک گردد )شکلکه روی زمین پهن 

 

 خشک کردن پیله ها در زیر آفتاب روی پارچه پلی استری ضد آب-12شکل
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 جداکردن پیله های رسیده از خا  و بقایای گیعاهی: -5

پاک کردن خاک از روی پیله ها قبال از خشاک کاردن آنهاا،     

حذف پیله های )یا دانه ها( نارس از پیله های رسیده )ساورت  

از قرارگرفتن پیله ها در سطح زمین و تماس کردن(، جلوگیری 

طوالنی با خاک بعد از برداشت، خطر آلودگی باه  افالتوکساین   

 (.12را کاهش می دهد )شکل 

 

 کارگران  توسط زمینی بادام کردن سورت-12شکل

داناه رسایده باادام زمینای      خشک کردن سریآ پیله ها:-6

(. لذا، بایساتی پاس از   14درصد رطوبت دارد )شکل 25حدود 

برداشت سریعاً خشک تا رطوبت آنها به هفت درصاد برساد. در   

این رابطاه، خشاک کاردن در هاوای آزاد توصایه نمای شاود        

(. لذا، بهتر اسات کاه از دساتگاه خشاک کان بارای       15)شکل

 کرد.  تسریع در خشک کردن پیله تر، استفاده
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 پیله های بادام زمینی با رطوبت باال بعد از برداشت-12شکل

 
خشک کردن نامناسب بعد از برداشت بدلیل شرایط بارانی و -15شکل

 ابری هوا باعث کپک زدگی پیله و آلودگی دانه بادام زمینی می شود

برای تعیین رطوبت مناسب بذر برای انبارداری ابتدا، یک قاشق 

ک و مقداری بادام زمینی با پوسات داخال   چایخوری نمک خش

یک بطری پالستیکی خشک و تمیز ریخته و درب بطری بسته 

می شود. سپس، بطری بمدت سی دقیقه در زیر آفتاب گذاشته 

می شود. اگر رطوبت در جداره داخلی بطاری مشااهده گاردد،    

رطوبت دانه ها مناسب بارای نگهاداری در انباار نباوده و بایاد      
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ند. توجه داشته باشید که، رطوبت پیله هاا در  بیشتر خشک شو

 درصد باشد. 7-7زمان انبارداری بایستی بین 

بهتار اسات    نگهداری بادام زمینی بذری داخل پوست: -7

بذرهای مورد نیاز کاشت سال آینده، داخل پیلاه هاا نگهاداری    

شوند. پوست گیری قبل از انتقال تاوده هاای باذری باه انباار،      

ر را کاهش می دهد. بعالوه، دانه های خارج قدرت زنده مانی بذ

شده از پوست، برای موشها جذابیت بیشتری داشته و به آسانی 

توسط حشرات و قارچها، آلوده می شوند. قبل از انبارداری باید 

پیله های )یا دانه ها( صدمه دیده و شکسته، تغییر رنا  داده،  

و خااک از  پوسیده، نارس و جوانه زده یا سایر بقایاای گیااهی   

(. زیارا،  12داخال تاوده برداشات شاده، حاذف گاردد )شاکل        

بیشترین مقدار افالتوکسین در پیله ها و دانه های ریز، لک دار، 

 چروکیده و آفت زده بادام زمینی است. 

 
 دانه های چروکیده بادام زمینی -12شکل             
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بادام زمینی غالباً در انباار باه    استفاده از کیسه مناسب:-8

شکل پیله نگهداری می شود و این امکان برای خارده زارعاین   

وجود ندارد که، شارایط اساتاندارد و بسایار کیفای را در انباار      

نگهداری بادام زمینی )با پیله یا بدون پیله( درون فراهم سازند. 

 71کیسه های پالستیکی و در انبارهاایی باا رطوبات بایش از     

د ، توصیه نمی شود. نوع کیسه در حفظ کیفیت محصاول  درص

پیله ها باید در کیساه هاای گاونی باا الیاه      انباری مهم است . 

پالستیکی در اتاق های دارای تهویه مناسب و پاکسازی شده از 

کیسه های ساه الیاه مخصاوص بناام     جوندگان نگهداری شوند.

hermetic triple layer     ری و گونی هاای چتاائی بارای نگهادا

 (. 17)شکل مناسب هستندبادام زمینی 

  

نگهداری بادام زمینی در کیسه کنفی )راست( و کیسه سه الیه -17شکل

 مخصوص)چپ(
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های پلی  می توان بادام زمینی را در گلدان های سفالی و کیسه

در  پروپیلن با جداره متخلخل داخلی کاغذی نیز نگهداری کرد.

خاوب خشاک شاده در    برخی کشورهای آسایایی، پیلاه هاای    

کیلوگرمی که با برگهای  21-25گلدان هایی سفالی به  رفیت 

خشک موز پوشانده شده، نگهاداری مای شاود. قسامت بااالی      

 روف با الیه نازک )یک سانتیمتر( دانه بارنو پار مای شاود و     

سپس با گل مسدود می شود. این نوع نگهداری در بر ابر آفات 

ش یابد، موثر اسات. نگهاداری   بدون این که قوه نامیه بذور کاه

 511بذور بادام زمینی بهمراه برگهای خشک چاریش )حادود   

کیلوگرم بذر( در هر  رف درب دار، می تواند  11گرم برای هر 

قبل از کیساه   های بذری باید پیله علیه برخی آفات موثر باشد.

 4کااش تیاارام چهااار درهاازار )  بااا اسااتفاده از قااارچ  گیااری، 

 ، ضدعفونی شوند.گرم/کیلوگرم پیله(

پرهیز از کیسه های دو بار مصرف برای نگهداری بادام -9

کشاورزان نباید محصول خود را داخل کیسه هایی که زمینی: 

قبالً با برنو، لوبیا و سایر محصوالت پر شاده بودناد، نگهاداری    

نماینااد. ایاان کیسااه هااای دوبااار مصاارف، احتمااال آلااودگی   

 (.17افزایش می دهد )شکلافالتوکسین را در بادام زمینی 
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 کپک زدگی بادام زمینی بدلیل نگهداری داخل کیسه نایلونی و-17شکل

 انبارداری نامناسب

 انباار  از بعاد  و قبل انبار ضدعفونی :ار بذرضدعفونی انب -11

 Blanketباا اساتفاده از فسافید آلومینیاوم     زمینی  بادام کردن

گرم/مترمکعاب فااای بساته،     2-5)فسفین( باه میازان    56%

 شود. می توصیه

رطوبت مناسب انبار برای حفظ  انبار مناسب: استفاده از-11

 55-25کیفیت بادام زمینی و جلوگیری از رشد کپک ها حدود 

بادام زمینی باید در انبارهای تمیز، خشک و دارای  درصد است.

از دیوارها و کف انبار که  سانتی متر 51تهویه در فاصله حداقل 

ورود گرد و غبار، حشرات، پرنادگان و جونادگان امکاان پاذیر     

نباشد، نگهداری شوند. در انبارداری طوالنی مدت بادام زمینی، 
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بایستی بین گونی ها فاصله باشد و آفات انباری کنتارل شاوند.   

 خسارت آفات به پیله و دانه باادام زمینای باعاث ازدیااد رشاد      

 (. 21انباری می گردد )شکل قارچ های

 

 و  Caryedon serratusخسارت آفات انباری سوسک  -21شکل

 Trogoderma granarium دانه های بادام زمینی  به 

نگهاداری تاوده باذری     انتخاب مکان مناسعب انبعار:   -12

زمینی بیش از شش ماه در شرایط رطوبت و دماای بااالی    بادام

شاود. لاذا، بهتار اسات     بذرها مای زنی  انبار، باعث کاهش جوانه

تار، نگهاداری شاود. زیارا،      زمینی بذری در جاهای خناک  بادام

زمینی طی یک هفته  زنی بذر بادام میزان میانگین کاهش جوانه

% 2و 15/1تر و گرمتر به ترتیب برابار   نگهداری در نواحی خنک

 است.
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زمینی نباید روی کف  های بادام کیسهانبارداری مناسب:  -13

انی انبار قرار گیرند و یا با دیوار انبار تماس داشاته باشاند.   سیم

 7-11های چوبی چیده شوند )حاداکثر  باید روی پالت ها کیسه

(. اگار پیلاه هاا بخاوبی     2هم چیده شاود(. )شاکل    کیسه روی

درصد نرسد، گرما و  12خشک نشوند و رطوبت دانه به کمتر از 

چیاده شاده،    رطوبت تولید شده در داخل کیسه هاای رویهام  

زمینای   هر رقم بادام .آلودگی به افالتوکسین را افزایش می دهد

طور جداگانه در انبار نگهداری شود. زیرا، زمان کاشات و   باید به

برداشت و اندازه پیله، رن  و مزه دانه در ارقام گوناگون متفاوت 

 است.

 

 نگهداری بلند مدت کیسه ها در انبار-21شکل

پیلاه   کنترل آفات انباری :آفات انباریکنترل شیمیایی -14

کاش ارگانوفسافره    های بذری از طریاق پاشایدن مااده حشاره    
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 DP 2، متیل پااراتیون  (Actellic %50 EC)متیل-پیریموفوس

هاای   بار روی پیلاه    DP@ 1% 0.4یک درصد و فان والریات   

 (. 22گردد )شکل میقبل از کیسه گیری توصیه  بذری

 

های متیل پراتیون یا فن والریت )یک درصد( سمپاشی حشره کش -22شکل

 روی پیله های بذری در انبار

گوارشاای و تاادخینی اساات و -حشااره کااش اکتیلیااک تماساای

متابولیسمی در گیاه و انسان ندارد. البته سمپاشی بیرون کیسه 

 های بذری با استفاده از حشره کش های شیمیایی دلتاامترین 

2.5 SC  50یااا ماااالتیون EC  درغلظاات ناایم در هاازار باعااث

حفا ت کوتاه مدت توده انباری داخال کیساه در برابار آفاات     

 انباری می شود )زیرا نهایتاً حشرات داخل کیسه ها می شوند(.
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حشره کش میکروبعی:   کنترل آفات انباری با مصرف-15

کنتاارل آفااات انباااری بااا اسااتفاده از حشااره کااش میکروباای  

باا غلظات    (®SC 24% ،Tracerاسپینوزاد )نام تجارتی تریسر 

میلاای لیتر/یااک لیتاارآب( یااا در   1/1-2/1در هاازار )2/1-1/1

 11-15در مترمربع ) مؤثرهیک گرم  ماده   میزان بهمحیط باز 

 اینکاه  بارای ماوثر اسات.   روز قبل از آوردن محصول به انباار(  

 هاای(  پیلاه )یاا داناه    روی یکنواخات باه صاورت   حشره کاش  

پخاااااااش شاااااااود از روغااااااان   زمینااااااای باااااااادام

و مرطاوب   کنناده ، پخاش  امولیااسیفایر  دارای کااه  سایتووت

 . گردد میاستفاده  کننده

روغان   گیاهی: ترکیباتکنترل آفات انباری با مصرف  -16

اسانس ها دارای سمیت پایین برای جانوران خونگرم و سامیت  

ترکیباات طبیعای    .باال برای آفاات حشاره ای انبااری هساتند    

 5تجارتی روغن های گیاهی از قبیال روغان چاریش )غلظات     

درصااد،  11درصااد، حجاام/وزن(، روغاان اکااالیپتوس )غلظاات  

درصد( و  روغن باقالی هنادی   11حجم/وزن(، روغن کرچک )

باا   سیرینول )امولسایون ساایر(  )درختی از خانواده لگومینوز(، 

، Nerium oleanderزهاره  هاای خار  عصاره درصد و 11غلظت 

 Ferulaو آنغاااوزه  offcinalis  Lavandulaاساااطوخودس

assafoetida. ضااد و  دور کننااادگی اتاثااارو زنجبیاال دارای
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 A. flavusعلیاه   ماؤثری  یکشا  قاارچ آفاات و نیاز    ای تغذیاه 

 هستند.

 :اسعیدهای آلعی بعا وزن مولکعولی کعم      استفاده از -17

نمکهاای  مانند پروپیونیک اسید، فرمیک اسید و اسیدهای آلی 

 د.ندار A. flavusتاثیر زیادی در کاهش آلودگی قارچ  آنها

کاهش آلودگی افالتوکسعین بعا مصعرف ترکیبعات      -18

یاا میخاک صاد پار      استفاده از روغن اسانس دارچین گیاهی:

(Syzgium aromaticum)     مااده  حاوی آلدهایاد ساینامیک و

در کااهش میازان    (،eugenolفنیل پروپانوئیدی بنام ائوژناول ) 

زمینی مؤثر بوده است. کنترل آلودگی  آلودگی افالتوکسین بادام

 Methyleugenolقاارچی   افالتوکسین با استفاده از مااده ضاد  

(1 )% 4-allyl 1,2 dimethoxybengene)) بازدارنده رشد قارچ 
A. flavus و تولید افالتوکسین هایB1  وB2  ،روی دانه و پیله

 پذیر است.  امکان

رنا    یاک ماایع روغنای زرد یاا بای      Methyl eugenol توجه:

هاای  و نوشابه ها حل در آب، اتر و کلروفرم است که در ژله قابل

دهنده در  عنوان طعم نبات، بستنی و ... به غیرالکلی، آدامس، آب

 .می شوددرصد استفاده  112/1-2/1مقادیر 

گارم   5گرم پوست پرتقال )یا لیماو الیام( یاا     21افزودن -12

(، 22زمینای )شاکل    گرم دانه باادام  111ازای  برگ چریش به
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مخلوط کردن برگ های خشک شده گیاه شاه پسند، پودر دانه 

درصد( ( با پیله ها به کاهش  25/1چریش یا پودر فلفل سیاه )

 خسارت آفات انباری کمک می نماید.

 

 مخلوط کردن برگ چریش داخل کیسه بذر-22شکل

( کااه rice husk ashخاکساتر پوساته باارنو )   اساتفاده از -21

درجااه  211-711مااای در د حاصاال سااوزاندن شاالتوک باارنو

دی اکسید  است )این ماده حاوی دو ساعت بله مدت سانتیگراد

سیلسیم غیر بلوری است( باعث کاهش آلاودگی آفاات انبااری    

 شده است.

 بهکائولین (  پودر inert dustsگردهای خنثی )استفاده از  -12

 میاااازان بااااه و خاااااک دیاتومااااه% )وزن/وزن( 7 یاااازانم
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مخلوط با دانه )یا پیله( تا مادت چهارمااه    صورت به درصد 5/1

 .کند میتوده انباری را در برابر آفات حفظ 

  B.t.اکتریبااکنتاارل میکروباای آفااات بااا اسااتفاده از     -24

  یااک باااکتری گاارم مثباات، اسااپورزا و خاااکزی   B.t.باااکتری

باکتری تأثیر قابل توجهی بر روی الرو و حشره کامال   باشد. می

)مخلوط با شن ریاز، نسابت    B.tمخلوط کردن پودر  آفت دارد.

( با پیله های بذری درکاهش خسارت آفات انبااری ماؤثر   25 1

 بوده است.  

و  222براباار بااا B1 درجااه حاارارت تجزیااه افالتوکسااین  -22

اسات. درجاه    درجاه ساانتی گاراد    242برابار   G1افالتوکسین 

حرارت برشاته کاردن باادام زمینای در کارگااه هاای سانتی،        

بسیارپایین تر از این میزان  بوده و تااًثیری بار کااهش میازان     

 آلودگی بادام زمینی ندارد.

هنگام برشته کردن، دانه های بادام زمینای کاه پوسات و     -22

گوشت تیره تر دارند از بقیه جدا شوند. دانه های شکساته بعاد   

رشته کردن نبایستی درون کیسه های پالستیکی نگهاداری  از ب

شوند، زیرا یقیناً در طول زمان آلوده باه افالتوکساین خواهناد    

 شد.
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