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 چکیده
زمینی تلفات بادامزمینی در بین کشاورزان منطقه مغان مرسوم است. میزان های مختلفی از برداشت بادامروش

دهد های انجام شده نشان میشود. بررسیبیشتر از هر محصولی است که در منطقه کشت می ،در مرحله برداشت

کاهش تلفات در این مرحله بنابراین  گردد.درصد محصول تلف می 10که در شرایط نامناسب برداشت، بیش از 

 میوه  جداسازی و انتخاب روش مناسب برداشتو  موقع محصولبه برداشتضروری است و این امر مستلزم 

ها شود، مرحله اول شامل درآوردن کامل بوتهانجام می ی در دو مرحلهنیزمبادام. برداشت است بوتهاز  زمینیبادام

زمینی در مرحله است. میزان تلفات بادام ی از بوته گیاهنیزمبادامغالف  جداکردناز خاک و مرحله دوم شامل 

 .درصد برآورد گردید 5/2و  8/4ترتیب برابر با کن بهاول، با استفاده از روش شمشیرزنی و دستگاه مخصوص بادام

 درصد و در روش خرمنکوبی و کمباین کششی نیز  06/3کمترین تلفات مرحله دوم برداشت در روش دستی 

 دست آمد.به درصد 25/7و  42/5ترتیب به

 زمینی، برداشت، تلفات، مغانبادامهای کلیدی: واژه
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 بیان مسئله
با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به پروتئین، استفاده از منابع پروتئین گیاهی در حال افزایش است. پس 

زمینی بعد از ترین منبع غذایی و تأمین کننده پروتئین گیاهی مطرح هستند. بادامعنوان مهماز غالت، حبوبات به

گرمسیری است و بیشتر با ر مناطق گرمسیری و نیمههای روغنی دترین دانه  ترین و اقتصادیسویا یکی از مهم

 درصد و میزان پروتئین آن 43-55 زمینیشود که میزان روغن بادامهدف تولید روغن و پروتئین کشت می

تواند نقش مهمی در بهبود زمینی میطورکلی پروتئین بادام(. به1372)مجنون حسینی،  درصد است 28-25

زمینی و اشته باشد. پوست آن نیز در تولید سوخت، کمپوست و مقوا و کنجاله بادامتغذیه مردم کشورهای فقیر د

 (.1386علوفه آن برای تغذیه دام و طیور قابل استفاده است )صفر زاده ویشکایی، 

شود که آسیا میلیون هکتار زمین زراعی تولید می 21زمینی از میلیون تن بادام 7/25ساالنه  ،در سطح جهان

درصد از تولید این محصول را به خود اختصاص داده است. آفریقا و آمریکا  70حدود  ،میلیون تن 9/17با داشتن 

اند به خود اختصاص دادهدرصد از تولید این محصول را  10و  20 حدود میلیون تن 57/2و  2/5نیز به ترتیب با 

زمینی مربوط به شهرستان رتبه اول کشت بادام ،1397ما تا سال  در کشور(. 1385، و همکاران راسخ)

هکتار و  2550زمینی در استان گیالن حدود )استان گیالن( بود. میانگین سطح زیر کشت بادام هیاشرفآستانه

 (. 1394، عمادی و همکاران)است  شدهگزارش در هکتارکیلوگرم  3400کرد آن متوسط عمل

، در شهرستان 1398هکتار(، در سال زراعی  7000ی )حدود نیزمبادام کشت ریزبا افزایش چشمگیر سطح 

 4300 تن محصول با متوسط عملکرد 30000زمینی )تولید بیش از مغان، رتبه اول کشت و تولید بادام آبادپارس

های مختلفی زمینی را به روش( به این شهرستان اختصاص یافت. کشاورزان منطقه بادامدر هکتارکیلوگرم 

 ها مزایا و معایب خاص خود را دارا است. نمایند که هرکدام از این روشبرداشت می

ها هرکدام از این روشزمینی در بین کشاورزان منطقه مرسوم است که های مختلفی از برداشت بادامروش

در مرحله زمینی مزایا و معایب خاصی دارند. از طرفی براساس بررسی و مطالعات انجام شده، میزان تلفات بادام

شود به طوری که در شرایط نامناسب برداشت، بیشتر از هر محصولی است که در منطقه کشت میبرداشت 

اهش تلفات در این مرحله ضروری است و این امر مستلزم کبنابراین  رسد.درصد می 10تلفات کل به بیش از 

، به دست آوردن محصول خسارتبا کمترین  بوتهاز  زمینیمیوه بادام مناسبموقع محصول، جداسازی به برداشت

 (. 1398نژاد،  )تقی انتخاب روش مناسب برداشت استبا  تیفیباک

آن و نیز میزان افت  هایسایر فراوردهو  ینیزمشده، عملکرد قابل حصول بادامانجام مطالعاتبر اساس 

دانه در زمان برداشت به مناسب میزان رطوبت است.  روش برداشت محصول در حین برداشت، تابعی از زمان و
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کاهش تلفات بنابراین  .(1392، زموده میشامندانی)آ بستگی دارداستفاده  های برداشت موردها و ماشیندستگاه

 (.1398نژاد،  )تقی است و جداسازی انتخاب روش مناسب برداشتبا موقع محصول به برداشتمستلزم برداشت 

مرحله اول شامل درآوردن کامل  شود.انجام می مغان، برداشت این محصول در دو مرحله آبادپارسدر شهرستان 

غالف  جداکردنمرحله دوم یعنی  سپس گیردطور مکانیزه و مشابه انجام میها از خاک است که معموال بهبوته

شدن خشکروز( و  10-5که متناسب با شرایط آب وهوای منطقه )بعد ازحدود  است ی از بوته گیاهینیزمبادام

 گیرد. انجام میهای مختلف ماشینها و ها، با روشکامل بوته

 (راهکار)معرفی دستاورد 
 زمینیگام اول: تشخیص زمان مناسب برداشت بادام

روز پس از  150تا  120هوایی حدود و  آب شرایط و کاشت تاریخ به بسته منطقه مغان در زمینیبادام

 هایزمینی )برگکاشت، آماده برداشت است. که معموالً با توجه به تاریخ کاشت و رسیدگی کامل میوه بادام

 عمل بهترین شروع و تا اواسط آبان ادامه دارد.گراید(، از اوایل پاییز زردی می به رو رسیدن موقع در مینیبادام

برای جلوگیری از  باشد.می هانیام بررسی زمینی،های بادامکردن غالفبرداشت و خارج مناسب زمان تعیین جهت

 رنگ به و صاف پوسته نیام داخلی سطح رسیدن، هنگام ها بایستی مواردی را در نظر داشت که درهدررفت غالف

 گرفته فاصله پوسته نیام از دانه حالت این باشد. در رنگ تیره نیز آن داخلی آوندی هایدسته و بوده ایقهوه

 دو از پس و شده متوقف باید آبیاری دادند، نشان را رسیدگی عالئم هانیام سوم دو که هنگامی (.1است )شکل 

 گردد.می محصول آماده برداشت هفته الی سه

 

 
 زمینی در زمان مناسب برداشتو میوه بادام غالف – 1شکل 

 

 

 



 جبرائیل تقی زاده

27 

 هازمینی از خاک و ردیف نمودن آنهای بادامگام دوم: خارج نمودن غالف

ای تیره یا غالف آن از سفید یا زرد به قهوه کند به عبارتی رنگزمینی تغییر میهنگامی که رنگ پوست بادام

شود. برای برداشت اند لذا مرحله اول برداشت آغاز میها کامالً رسیدهزمینیبادام (.1شود )شکلسیاه تبدیل می

 شود.استفاده می روش دومرحله اول 

هایی ها در سطح خاک، توسط تیغهزمینی در خاک و قرارگیری ریشهقطع کامل ریشه بادام :اول روش

(. در این روش زمانی که امکان انجام 2)شکلگیرد شود صورت می)شمشیرزنی( که توسط تراکتور کشیده می

درصد مرحله  15توان در میزان رطوبت متوسط حدود زمینی وجود دارد میعملیات زراعی در داخل زراعت بادام

دسترس  مانده و ازاز بوته اصلی جدا شده، در خاک باقی اول برداشت را آغاز کرد. در این مرحله تعدادی غالف

 18شود، که با برداشت در محدوده ترین تلفات این مرحله محسوب میود. این عمدهشکشاورزان خارج می

 درصدی رطوبت خاک از میزان تلفات این مرحله کاسته خواهد شد. 

 
 زمینی در زیر خاکهای شمشیری مخصوص کندن ریشه بادامتیغه – 2شکل 

 

ها به همراه خاک، خشک شدن نسبی بوتهروز و  2-3های رهاشده در سطح خاک، پس از گذشت سپس بوته

شوند. سپس، بعد از چند روز مجددا توسط نیروی کارگری سه یا چهار ردیف توسط نیروی کارگری برگردانده می

کنند تا برای مرحله دوم برداشت آماده گردند. در این مرحله به منظور کاهش آوری میرا در یک ردیف جمع

رهاشده است توسط  که به صورت تک دانه روی سطح زمین مقداری از محصولزمینی، تلفات و ضایعات بادام

موقع از رطوبت خاک، استفاده به (. برای کاهش تلفات در این بخش، عالوه بر3شود )شکلآوری میکارگر، جمع

 تواند موثر باشد.نیروی انسانی نیز می

 



 1400بهار و تابستان  (،1) 3گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

28 

 
 زمینی )چند ردیف در یک ردیف(آوری بادامخشک کردن و جمع  گیاهی و برگرداندن بوته – 3شکل 

 

زمینی است که ها شبیه ماشین برداشت مکانیزه سیبدر این روش مکانیزم عمل درآوردن غالف دوم: روش

دهند و در انتها ای حرکت میها را به همراه خاک بروی زنجیر نقالههایی ضمن برش عرضی خاک بوتهتیغه

متر از سانتی 75زمینی با فاصله ردیف کاشت زمان سه ردیف بادامن روش همگیرد. در ایبرروی زمین قرار می

شوند. با این روش تلفات مرحله اول خاک جدا شده و در روی یک ردیف برای مرحله دوم برداشت آماده می

 18-17) گارویابد که احتماال به دلیل امکان برداشت در رطوبت مناسب و برداشت به حدود نصف کاهش می

ای خاک است که ضمن حرکت روی زنجیر نقاله از ها( و نوع مکانیزم درآوردن و خارج کردن کامل بوتهدرصد

 (.4گیرد )شکلقرار می

 
 زمینیبرای درآوردن و ردیف کردن بوته بادام ماشین کامال مکانیزه – 4شکل 

 

 زمینیگام سوم: مرحله دوم برداشت بادام
 روش دستی –الف 

ها به طور کامل زمینی، روش دستی است در این روش با دست غالفهای مرسوم برداشت بادامیکی از روش

-های بادامشود. بنابراین برای کاهش خسارت به غالفاز اندام هوایی که در سطح زمین خشک شده، جدا می

. سپس با ضربه و مالش دست، زمینی با این روش بایستی با کمی دقت و مالیمت، خاک اضافی آن را تکان داد
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های مناسب و در مکانی با تهویه مناسب هایی ریخته تا در کیسهشده را در داخل جعبه های خشکزمینیبادام

 .قرارگیرد

 معمولی پشت تراکتوریکوب برداشت با خرمن مکانیزهروش نیمه -ب

 75ینی )سه الی چهار ردیف زمها و غالف بادامشدن کامل بوتهدر این روش کارگران پس از خشک

تراکتوری منتقل برای کوبیدن به داخل خرمنکوب پشت آوری نموده و آنها رامتری را در یک ردیف( جمعسانتی

شود تا کار نهایی هایی ریخته میکنند و سپس محصول کوبیده شده از انتهای خرمنکوب در داخل کیسهمی

(.  5کردن است انجام گردد )شکلهای شکسته و مواد خارجی( یا الکها )غالفمزرعه شامل جداکردن ناخالصی

 برای کاهش تلفات با این روش، برداشت به موقع بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 
 یتراکتور پشت و یمعمول کوبخرمن با ینیزمبادام زهیمکانمهین برداشت – 5شکل 

 
 )برداشت با کمباین کششی مخصوص( روش کامال مکانیزه -ج

های گیرد همانند روش دوم بوتهدر این روش که جداکردن غالف از بوته با استفاده از کمباین انجام می

گردند و با یکبار عبور کمباین کششی در مسیر این زمینی توسط کارگر در نوارهایی نسبتاً متراکم ردیف میبادام

ها در مخزن ها، غالفه داخل کمباین از قسمت بردارنده و سپس کوبیده شدن بوتهها بنوارها و کشیده شدن بوته

(. در منطقه مغان 6شوند )شکلآوری و در سرمزرعه داخل تریلی یا بر روی گونی پهن شده ریخته میجمع

این گیرد. های اخیر بیشتر جداکردن در مزرعه و با استفاده کمباین کششی مخصوص انجام میبخصوص در سال

کنند. متاسفانه را به صورت خام آماده می زمینیها را جدا و بادامها شبیه کمباین غالت هستند که غالفکمباین

)حدود دو برابر روش دستی( همراه  ای با تلفات زیادیبرداشت با این روش علیرغم سریع بودن کارهای مزرعه

 است.

 



 1400بهار و تابستان  (،1) 3گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

30 

 
 زمینیبادام با کمباین کششی مخصوص برداشت مکانیزه – 6شکل 

 

 زمینیهای بادامگیری غالفها وکیسهگام چهارم: جداکردن ناخالصی

های شکسته و مواد خارجی( با ها )غالفزمینی در مزرعه، جداکردن ناخالصیمرحله نهایی برداشت بادام

بندی و از مزرعه های مخصوص بستهکیسهاندازه جدا گردند سپس در های مرغوب و همکردن است تا غالفالک

آمده بیشتر شده و محصول استحصالی با قیمت باالتر  با این روش کیفیت محصول بدست.شوند خارج می

 شود.فروخته می

 کردن کردن و خارجها از خاک تا الککردن و کندن بوتهزمینی از زمان خارجبه طورکلی، برداشت بادام

روز زمان موردنیاز است و در  10-15مواد خارجی، متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه، های شکسته و غالف

 شوند.بندی میهای مخصوص بستهزمینی با کیفیت و مرغوب در کیسهبادام نهایت غالف

 توصیه ترویجی
راین زمینی، کشاورزان تمایل بیشتری برای کشت آن دارند. بنابباتوجه به اقتصادی بودن کاشت بادام

 زمینی در منطقه مغان پیشنهاد کرد.ای بادامتوان برای برداشت دو مرحلهراهکارهای زیر را می

زمینی از زیر خاک است بیشتر کشاورزان منطقه های بادامزمینی که کندن بوتهدر مرحله اول برداشت بادام 

شیر( و همچنین اقتصادی بودن از درصد( به دلیل سهولت و در دسترس بودن ادوات موردنیاز )شم 95)بیش از 

کنند. از معایب این روش استفاده بیشتر نیروی انسانی است که کشاورزان بایستی دو بار این روش استفاده می

زمینی روی خاک و بار دوم برای ردیف های بادامبار برای برگرداندن بوتهنیروی کارگری به مزارع خود بیاورند یک

های ریخته شده روی سطح مزرعه که هزینه زیادی را آوری غالفیف و جمعکردن چند ردیف در یک رد

کن بدون نیاز به نیروی کارگری اضافی و با حداقل کار با استفاده از دستگاه مخصوص بادامگیرد. ایندربرمی
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یرزنی و زمینی در مرحله اول در استفاده از روش شمششود. متوسط میزان تلفات بادامنیروی انسانی انجام می

زمینی در روش درصد برآورد گردید که میزان تلفات بادام 5/2و  8/4ترتیب برابر با کن بهدستگاه مخصوص بادام

شمشیرزنی حدود دو برابر روش دیگر بود. بنابراین استفاده از این دستگاه به دلیل تلفات کمتر و همچنین 

کیفیت بادام زمینی بدست آمده با روش دستی به گردد. در مرحله دوم برداشت، ها توصیه میکاهش هزینه

مراتب بهتر از دو روش دیگر )خرمنکوبی و کمباین کششی( است. ولی به دلیل استفاده از نیروی انسانی و زمان 

ها تا حدودی به دلیل بازار پسندی و تقاضای بیشتر همراه لیکن این هزینه یابدزیادتر، هزینه برداشت افزایش می

شود. میزان تلفات بادام زمینی دراین روش ریال در هرکیلو( جبران می 20000ید باالتر )حدود با قیمت خر

تر است. از معایب این درصد( است. این روش برای مزارع با سطوح کوچکتر مناسب 6/3 کمترین مقدار )حدود

( در 1399سال زراعی هکتار در  6000زمینی )بالغ برتوان با توجه به افزایش سطح زیرکشت بادامروش می

زمانی برداشت ذرت بذری و پنبه در منطقه، به کمبود و دردسترس نبودن نیروی کارگری زیاد به دلیل هم

منطقه اشاره کرد. بنابراین کشاورزان با سطح کشت بیشتر ناگزیر به استفاده از روش برداشت ماشینی هستند. 

درصد( و در روش خرمنکوبی و کمباین کششی نیز  06/3کمترین تلفات مرحله دوم برداشت در روش دستی )

درصد  7/3درصد برآورد گردید. نتایج کلی این مطالعه نشان داد برداشت دستی حدود  25/7و  42/5ترتیب به

های ماشینی داشته است منتهی نیاز به زمان کافی تر نسبت به روشکاهش تلفات و محصولی با کیفیت مناسب

هکتار(  1-3برای برداشت دارد که بیشتر برای کشاورزان با سطح کشت کمتر )حدود و نیروی انسانی بیشتر 

مناسب است. از طرفی برداشت ماشینی سبب برداشت محصول در کوتاهترین زمان ممکن گردید که معموال 

استفاده مکانیزه دارند تا محصول خود در اولین فرصت با  کشاورزان با سطح کاشت باالتر تمایل بیشتری به روش

از حداقل نیروی انسانی برداشت و زمین خود را برای کاشت پاییزه آماده کنند. لذا استفاده از کمباین کششی را 

موقع در مزارع با سطح برای برداشت به زمینیبادام مخصوص کششیکمباین  بنابرایندهند بیشتر ترجیح می
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