
و همکاران رادمصطفوي معرفت  

117 

 

 نشریه تولید گیاهان زراعی
99جلد سیزدهم، شماره دوم، تابستان   

301-117  
http://ejcp.gau.ac.ir 

DOI:10.22069/ejcp.2020.18066.2336 
 

  

    (.Arachis hypogea L)روش کشت بذري و نشایی بر رشد بادام زمینی دو  اتاثر
  رشتتحت تاثیر فاصله ردیف کاشت در 

  

  ، 5، ابراهیم اکبرزاده4بیب جهانسازح، 3مهران غالمی، 2امین نوبهار ،1رادمعرفت مصطفوي
 6شایگان ادیبی

  استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گیالن،  1
  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، رشت، ایران.

  باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گیالن، کارشناس زراعت بخش تحقیقات علوم زراعی و  2
 سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، رشت، ایران.

  مربی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گیالن،  3
 سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، رشت، ایران.

 سابق سازمان جهاد کشاورزي گیالن، رشت، ایران گیاهیمعاون بهبود تولیدات  4
  زراعت سازمان جهاد کشاورزي گیالن، رشت، ایرانمدیر  5

 سابق سازمان جهاد کشاورزي گیالن، رشت، ایران مدیر زراعت 6

 12/06/1399تاریخ پذیرش:              28/03/1399تاریخ دریافت:  

  چکیده
روز پـس از   70الـی   60دهی آن و گل است با عادت رشد نامحدود روغنی دانهگیاهان مهم بادام زمینی یکی از  :سابقه و هدف

درصد روغن و  50تا  40داراي داراي  بادام زمینی دانهکند. دهی آن شروع به کاهش میگلتوسعه سپس یابد و زنی ادامه میجوانه
فرآیند فتوسنتز و عملکرد تواند میهاي کشت گیاهان یفشت مناسب و فاصله بین رداروش کباشد. درصد پروتئین می 35تا  30

و روش هاي بادام زمینی وتهببین هاي کاشت ردیف در مطالعه حاضر، اثر فاصله بین. بهبود بخشدکمی و کیفی دانه بادام زمینی را 
مـورد   رشـت اقلیمـی   طایهاي جدید بادام زمینی در شربر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک الینکاشت بذري و نشایی 

  ارزیابی قرار گرفت. 
  

 مهـم فیزیولـوژیکی  صـفات  بر بذري و نشایی کاشت و روش کشت  هايردیفبین منظور ارزیابی اثر فاصله به ها:روش مواد و
علوفـه   دانـه، عملکـرد   100شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن 

 هـاي زراعـی  دو آزمـایش در سـال   دانه و شاخص برداشت بادام زمینی توده   محتواي روغن و پروتئینخشک، عملکرد زیست
ایسـتگاه آزمایشـی مرکـز    هاي کامل تصادفی بـا سـه تکـرار در    هاي خردشده با طرح پایه بلوكبه صورت کرت 1397و  1396

عـرض  دقیقه  26درجه و  37و طول شرقی دقیقه  57درجه و  49واقع در ( تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی رشت
-سـانتی  60و  50، 40انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل سه فاصله ردیف کاشـت (   )متري از سطح دریا 10 و ارتفاعشمالی 

  و فرعی بود.  هاي اصلیعنوان کرتترتیب بهمتري) و دو روش کاشت (نشایی و بذري) به
  

هاي کاشت بر برخی صفات زراعی نظیر ارتفاع نتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل روش کشت و فاصله بین ردیف ها:یافته
دانه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد  100بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن 
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دهـی  روش کشت نشایی سبب تسریع در آغاز گل، براساس نتایج این آزمایشدار بود. یتوده و شاخص برداشت دانه معنزیست
)، عملکـرد علوفـه   65/56کیلوگرم در هکتار)، تعداد غالف در بوته ( 2484ترین عملکرد دانه (بیش .هاي بادام زمینی گردیدبوته

درصد) بادام  02/30ار) و شاخص برداشت دانه (کیلوگرم در هکت 9924توده (کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیست 4698خشک (
 33/1دست آمد. همچنین، بیشترین تعداد دانه در غـالف ( متري و روش کشت نشایی بهسانتی 40زمینی در فاصله ردیف کاشت 
گـرم) بـادام    05/57دانـه (  100دست آمد. بیشـترین وزن  متري و روش کشت نشایی بهسانتی 60عدد) در فاصله ردیف کاشت 

عملکرد دانـه  نتایج نشان داد که طور کلی، بهمتري و روش کشت بذري مشاهده گردید. سانتی 50مینی در فاصله ردیف کاشت ز
  . افزایش یافت در واکنش به کاهش فواصل ردیف کاشت و روش کشت نشایی بادام زمینی

  

بهبـود جـذب تشعشـع    رفـت و   کـاهش هـدر  ز ناشـی ا  عملکرد دانه بـادام زمینـی  افزایش که  رسدنظر میچنین به گیري:نتیجه
-سـانتی  40تایج این آزمایش، فاصـله  براساس نرفیت فتوسنتزي و استفاده بهینه از واحد سطح زمین باشد. ظخورشیدي، افزایش 

تواند در راستاي افزایش عملکرد دانه بادام زمینی در شرایط اقلیمی منطقـه  کاشت و روش کشت نشایی می هايمتري بین ردیف
  بل توصیه باشد.قا
  

   .دانه ینیپروتمحتواي تراکم بوته، درصد روغن دانه، صفات زراعی،  :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
ــی ــادام زمین ــی از  ).Arachis hypogea L( ب یک

دانـه   وباشـد  هـا مـی  گیاهان مهم روغنی خانواده لگوم
درصد روغن و کنجالـه   50الی  40بادام زمینی حاوي 

درصـد   50تا  30ی حاوي کشغنآیند روآن پس از فر
انسـان و  سزایی در تغذیه  د که نقش بهباشپروتئین می

کمیت و کیفیت عملکرد بادام زمینی تحت . ها دارددام
نور، درجه حرارت،  محیطی نظیرتأثیر عوامل مختلفی 

 عملکـرد  بیشـینه . )27( گیردتغذیه و نوع رقم قرار می
 حـداکثر  هیگیـا  اجتمـاع  که شودمی زمانی حاصل دانه

 زایشـی  رشد مرحله در دریافت نور براي را برگ سطح
هـاي کاشـت   که خود متاثر از فاصله ردیـف  کند تولید
  .باشدهاي بادام زمینی میبوته

تـرین فاصـله ردیـف کاشـت بـراي      تعیین مناسب
دستیابی به باالترین عملکرد کمی و کیفـی ضـرورت   

ییـر  تغ بـا  کـه  در این راستا، گزارش شـده اسـت  دارد. 
 بـراي  مطلـوب  فواصل ردیف کاشت و اعمـال تـراکم  

 غـذایی،  مـواد  از بهینـه  ضـمن اسـتفاده   زراعی، گیاهان
 بـه  مزرعه را هـم  هرز هايتوان علفمی نور و رطوبت
عـالوه، در مطالعـه بـر روي    . بـه )15( کرد مهار آسانی

کـه بـا    شـده اسـت   گزارشذرت، آفتابگردان و سویا 
رد دانـه افـزایش   کاهش فواصل ردیف کاشت، عملکـ 

نشــان دادنــد کــه محققــان دیگــري  .)11( پیــدا کــرد
هـاي بـاال جـذب    در تراکمذرت زراعی  هاي گیاهبوته

بهتـري   هاي هرزخورشیدي و رقابت با علفتشعشع 
 کـه  ر مطالعه دیگري گزارش شده است. د)7( ندداشت

 بـاال،  هايتراکم با در مقایسه پایین تراکم بذور سویا در
برخـی دیگـر    ).21( داشتند تريبیش ئینپروت محتواي

گزارش کردند که بـاالترین مقـدار عملکـرد لوبیـا در     
  .)9( دست آمدهفواصل ردیف کم ب

برخی محققـان نشـان دادنـد کـه فواصـل ردیـف       
متر تاثیر چندانی در افـزایش  سانتی 40االتر از کاشت ب

الف) بـادام زمینـی نـدارد و حتـی     عملکرد میـوه (غـ  
درصدي عملکرد بادام زمینی  15اهش تواند سبب کمی

گردد و علت این امر کـاهش شـاخص سـطح بـرگ،     
سرعت رشد گیاه و سرعت رشد غالف بـادام زمینـی   

ــاالتر از در فوا ــر ســانتی 40صــل ردیــف کاشــت ب مت
محققـان دیگـري بـاالترین    . )13(گزارش شده اسـت  

را در فواصل ردیف کاشت  عملکرد غالف بادام زمینی
زارش کردنـد و نشـان دادنـد کـه در     متر گـ سانتی 45
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از میزان عملکـرد غـالف    ،فواصل ردیف کاشت باالتر
نشـان  محققـان  همچنین، . )24(بادام زمینی کاسته شد 

داري بر عملکرد غـالف،  تراکم بوته اثر معنیدادند که 
دانــه، درصــد مغزدهــی و عملکــرد روغــن  عملکـــرد
نسبت بـه  متر سانتی 60فاصله ردیف کاشت داشت و 

  .)30( برتري نشان داد تیمارهاسایر 
کشت نشایی روش کارآمدي براي بهبود اسـتقرار  
ــد     ــزایش رش ــت و اف ــراکم کاش ــواختی ت ــاه، یکن گی
ــرفی    ــذر مص ــدار ب ــاهش مق ــاه و ک ــک گی فیزیولوژی

و  نشـا تولید محققان نشان دادند که  .شودمحسوب می
شـدن  ها به زمین اصلی پس از مناسـب  انتقال گیاهچه

دلیـل  جویی در وقت بهمی، عالوه بر صرفهشرایط اقلی
تطابق شرایط محیطی با مراحل حساس رشد اولیـه و  

 شـتري تولیـد کـرد   استقرار خوب گیاهچه عملکـرد بی 
را هاي کاغـذي لدانستفاده از گا ،برخی محققان). 19(

 ند، مفید و موثر گزارش کردنشا جهت کشت و انتقال
تـوان  کلزا را می ارقامکه  ندنشان دادبرخی دیگر  .)4(

و  در روش کشـت نشــایی بــا موفقیـت کشــت نمــود  
روغـن در  و عملکـرد  رد عملکاجزاي عملکرد دانه و 

تـرین  بـیش  عالوه،به ). 29، 28( هکتار را افزایش داد
ــد عملکــرد ریشــه  ی یدر روش کشــت نشــاچغندرقن

محققان دیگري نشـان دادنـد   . )1( گزارش شده است
بی بـه  دسـتیا  سـبب  یینشاروش کشت که استفاده از 

اي و کـاهش رقابـت   تراکم یکنواخت چغنـدر علوفـه  
دهنگـام پوشـش   هاي هرز از طریـق تشـکیل زو  علف
کشـت   بـه طـور کلـی،    .)20( گردیدانداز گیاهی سایه

نشایی و انتقال آن به زمـین اصـلی در زمـان مناسـب     
جویی و استفاده بهینـه از آب  هاي صرفهیکی از روش

فاصـله   بهترینتعیین  ،آزمایش این هدف .)8( باشدمی
 بادام زمینـی روش کشت ترین مناسبردیف کاشت و 

  .باشدمیرشت شرایط اقلیمی در 
  

  هامواد و روش
و  1396هـاي زراعـی   در طـی سـال  این آزمایش، 

طـرح پایـه   بـا   شـده هـاي خرد کرتصورت به 1397
در رشـت   سـه تکـرار  هاي کامل تصـادفی و در  بلوك

درجـه و   49در طول جغرافیـایی  (استان گیالن) واقع 
دقیقه و  39درجه و  33دقیقه و عرض جغرافیایی  57

که طوري به د.شاجرا   متري از سطح دریا 25ارتفاع  
 60و  50، 40اشت در سـه سـطح   هاي کفاصله ردیف

و دو روش کشـت  هـاي اصـلی   در کـرت متري سانتی
گرفـت. در  هاي فرعـی قـرار   در کرتی و بذري ینشا

روي ردیـف ثابـت و    هـا بـر  یش، فاصله بوتهاین آزما
 5متر بود. در هر کرت چهار ردیـف  سانتی 20معادل 

له فاصـ  ند.شـد هاي بادام زمینـی کشـت   تري از بوتهم
صـورت دسـتی و بـا    هاي کاشت بادام زمینی بهردیف

پـس   کشی مزرعه تعیین گردید.استفاده از متر و طناب
ــون  ــیاز انجــام آزم ــین ویژگ ــاي فیزو تعی ــی و ه یک

 و ماده آلـی تعیین  از جمله) 1(جدول  خاكشیمیایی 
 ترتیـب بـه خـاك  پتاسـیم   و محتواي نیتـروژن، فسـفر  

فتـومتري   فلـیم  و متـري ، کلـري لدالهاي کجروشهب
شـامل دو بـار    مزرعـه  يسازکلیه عملیات آماده، )32(

، کشت بادام شخم عمود برهم، دیسک و تسطیح خاك
ر سال زراعـی صـورت   اردیبهشت ماه ه 15زمینی در 

ـ براي این منظور، گرفت.  نـام گلـی    هبذر رقم محلی ب
کشاورزان پیشـرو منطقـه تهیـه گردیـد و     از  )2NC(یا 

بادام زمینـی از اواخـر    نشاگیري و تهیه عملیات خزانه
در زیـر خزانـه   نشـاها   د.شـ اسفند سال قبـل شـروع   

زمان با همپالستیکی نگهداري و پرورش داده شدند و 
برگی به زمین  6الی  5انه و در مرحله رشدي کاشت د

  .گردید منتقلاصلی 
 در هکتار کیلوگرم 75مقدار  ،اساس آزمون خاكبر

O2K  در کیلـوگرم   100و  )یمپتاسـ سـولفات  (از منبع
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شد.  استفاده )تریپل فسفات(از منبع سوپر 5O2Pهکتار 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع  40به عالوه، مقدار 

و مقـدار  در زمان کاشـت   ابتداییه صورت کود اوره ب
زمـان بـا   همبراساس عملیات رایج کیلوگرم گچ  300
. آبیاري گرفتمورد استفاده قرار ها پاي بوتهدهی خاك

. شـد  انجـام روش غرقـابی  بر حسب نیـاز گیـاه و بـه   
هـاي هـرز از   مچنین، عملیات کنترل و مهـار علـف  ه

برداشـت  قبـل از  طریق وجین دسـتی انجـام گرفـت.    
 طور تصادفی از هـر کـرت  بوته به 10عداد تمحصول، 

هاي فرعی و گیري ارتفاع بوته، تعداد شاخهبراي اندازه
 در مرحله برداشتبرداشت شد.  ،تعداد غالف در بوته

هـاي ردیـف   بوتهکل  ،پس از حذف حاشیه ،محصول

و بوته) برداشـت گردیـد    40وسطی هر کرت (تعداد 
هاي بادام زمینی ي آزاد دانهس از خشک شدن در هواپ

هـا جـدا و عملکـرد دانـه در هکتـار محاسـبه       از بوته
درصد روغن دانـه   و. تعیین درصد پروتئین دانه گردید

هاي روغنی موسسه تحقیقات در آزمایشگاه بخش دانه
اسـتفاده   NMRروش اصالح و تهیه نهال و بـذر و بـه  

ان از پس از انجام آزمون بارتلت و اطمین .)16( گردید
تجزیه واریانس با اسـتفاده  یکنواختی اشتباه آزمایشی، 

ها با اسـتفاده از  ، مقایسه میانگینSASاز برنامه آماري 
در ســطح  )LSD( دارحــداقل اخــتالف معنــیآزمــون 

  .انجام شداحتمال پنج درصد 

  
 .هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشیویژگی -1جدول 

Table 1- Soil phisycal and chemical properties of experimental field. 

بافت 
 خاك

 شن
 (درصد)

 لوم
 (درصد)

 رس
 (درصد)

بل پتاسیم قا
 دسترس

ر گرم ب(میلی
 کیلوگرم)

فسفر قابل 
 دسترس

 گرم بر(میلی
 کیلوگرم)

نیتروژن 
کل 

 (درصد)

 کربن آلی
 (درصد)

هدایت 
 الکتریکی

 زیمنس(دسی
 بر متر)

دیته
اسی

 

 عمق خاك
ر)متی(سانت  

Soil 
texture 

 
Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

Available 
potassium 
(mg kg-1) 

Available 
phosphorus 
(mg kg-1) 

Total 
nitrogen 

(%) 

Organic 
carbon 

(%) 
EC 

(dS m-1) 
pH  

 
Soil 

depth 
(cm) 

رس 
 شنی

Sandy-
Clay 

42 28 30 220 10.9 0.175 1.83 5.62 6.5 0 - 30 

  
  حثنتایج و ب

اثر سال و روش کاشت : دهیتعداد روز تا شروع گل
مینـی در سـطح   دهی بادام زبر تعداد روز تا شروع گل

). تعداد روز 2(جدول  دار بوداحتمال یک درصد معنی
در روش روز)  35(دهـی بـادام زمینـی    تا شـروع گـل  

کشـت   دهـی در روش گـل تر بود و بیشبذري کشت 
ت نشـایی سـبب   . ولی، کشـ با تاخیر شروع شدبذري 

هـاي بـادام زمینـی گردیـد و     دهی بوتـه تسریع در گل
بـه   نشـا دهـی از زمـان انتقـال    تعداد روز تا شروع گل

در  ).3(جـدول   یافـت کـاهش  روز)  12(زمین اصلی 

 دهی در کشـت نشـایی  این مطالعه، تسریع در آغاز گل
چنـین اسـتنباط   . منجر به افزایش عملکـرد دانـه شـد   

ـ دهـ هرچه گـل شود که می تعـداد  تـاخیر بیافتـد    هی ب
هـاي بـادام زمینـی در هـر بوتـه و بـه تبــع آن       غـالف 

یابـد. در ایـن   عملکرد دانه بـادام زمینـی کـاهش مـی    
   داروجـــود همبســـتگی منفـــی و معنـــی آزمـــایش،

)**0.43-r=(    بین عملکرد دانه و تعداد روز تـا شـروع
هرچه تعداد روز تا شـروع   که آن استموید  ،دهیگل
 کندعملکرد دانه کاهش پیدا می ،ش یابدیدهی افزاگل

در روش کشـت نشـایی تعـداد     در واقـع،  .)4(جدول 
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تعـداد   بـه تبـع آن  تري گل در هر بوته تشکیل و بیش
. در شـود هاي بـالغ تبـدیل مـی   تري گل به غالفبیش

توانند رشـد  هاي بادام زمینی میغالفچنین شرایطی، 
بـل از  طبیعی خود را در شـرایط مسـاعد محیطـی و ق   

ادامـه دهنـد و بـدین ترتیـب      خاتمه دوره رویش گیاه
سبب بهبود عملکرد غـالف و بـادام زمینـی در واحـد     

  گردد.سطح زمین می
اثر سال و روش کاشت : دهیتعداد روز تا خاتمه گل

مینـی در سـطح   دهی بادام زبر تعداد روز تا خاتمه گل
دهـی  گـل ). 2(جدول  دار بوداحتمال یک درصد معنی

یاه به انـدازه نهـایی خـود    م زمینی قبل از رسیدن گبادا
عادت رشد نامحدود شود و از طرفی داراي شروع می

زنـی بـه   روز پس از جوانه 70تا  60و حدود  باشدمی
مراحـل   ،. به همین دلیل)18رسد (دهی میحداکثر گل

تر تحت تاثیر فاصله کمدر این آزمایش فنولوژیک گیاه 
ـ . گرفـت ردیف کشت قرار  تـرین تعـداد روز تـا    یشب

روز) در فاصله  97حدود دهی بادام زمینی (خاتمه گل
دلیـل  بـه بـذري  متـر و روش کشـت   سانتی 60ردیف 

. در )3(جدول  دست آمدبهافزایش رشد رویشی گیاه 
هاي کاشـت  رغم اینکه فاصله ردیفعلی ،این آزمایش
دهـی  داري بـر تعـداد روز تـا خاتمـه گـل     تاثیر معنـی 

 تـر بیشو استفاده ی، وجود فضاي فیزیکی ولنداشت، 
 وسیلههباز عوامل محیطی نظیر نور، آب و مواد غذایی 

ــزایش رشــد رویشــی و تشــکیل   ــه ســبب اف هــر بوت
رایطی در چنـین شــ و  گردیــدهــاي دیرهنگـام  عـالف 

د رشد طبیعی خـود را بـه   ستنتوانها نبسیاري از غالف
واند از هر عاملی که بتبدین ترتیب، . سرانجام برسانند

دهـی  عادت رشد نامحدود بادام زمینی بکاهد و از گل
توانـد سـبب انتقـال و    مـی  ،دیرهنگام جلوگیري کنـد 

هـا گردیـده و   تجمع بیشتر مواد فتوسـنتزي در غـالف  
بــا کــاهش فاصــله  موجــب افــزایش عملکــرد شــود.

برداري از واحـد سـطح زمـین    بهره هاي کاشتردیف
کشـت نشـایی در   ل، به همین دلی کند.افزایش پیدا می
تـرین تعـداد   کم ،يمترسانتی 40شت فاصله ردیف کا

فاصـله   در مقایسه بـا  روز) 95دهی (روز تا خاتمه گل
دلیـل   به) و 3(جدول نشان داد متري سانتی 60ردیف 

شــروع زودهنگــام تسـریع در مراحــل نمــوي گیـاه و   
بـرداري از  و افـزایش بهـره   شده نشاهاي بوتهدهی گل

منجر بـه افـزایش عملکـرد دانـه      د طبیعی،عوامل تولی
  .بادام زمینی گردید

اثر سـال و روش کاشـت بـر    : تعداد روز تا رسیدگی
تعداد روز تا رسیدگی بادام زمینـی در سـطح احتمـال    

). مقایسـه میـانگین   2(جدول  دار بودیک درصد معنی
ترین تعداد روز تـا رسـیدگی   ها نشان داد که بیشداده

 60روز) در فاصـله ردیـف    154 بادام زمینی (حـدود 
دسـت آمـد، ولـی    متر و روش کشت بـذري بـه  سانتی

داري با تیمارهاي دیگر نداشـت. بـا ایـن    تفاوت معنی
 40توصیف، کشت نشایی در فاصـله ردیـف کاشـت    

 149ترین تعداد روز تا رسیدگی (حـدود  متر کمسانتی
). در این آزمـایش، افـزایش   3روز) نشان داد (جدول 

ز تا رسیدگی (طول دوره رشد گیاه) نتوانست تعداد رو
بیشترین عملکرد دانه را تولید کند. چون افزایش دوره 

شـود و  هاي دیرهنگام مـی رشد گیاه سبب تشکیل گل
شود دیرهنگام سبب میهاي غالفها به تبدیل این گل

توانند تا آخـر دوره رشـد گیـاه    ها نکه این قبیل غالف
و دانه را کامـل کننـد و   فرآیند رسیدگی طبیعی غالف 

ــل   ــش قاب ــرف   بخ ــنتزي ص ــواد فتوس ــوجهی از م ت
گردد و به تبع آن عملکرد دانـه و  هاي نارس میغالف

ش مـی یابـد. از نتـایج چنـین     غالف بادام زمینی کـاه 
دهــی و تشــکیل شــود کــه هرچــه گــلاســتنباط مــی

هاي بالغ زودتر آغاز شـود طـول دوره پرشـدن    غالف
هــا افــزایش رون غــالفدانــه در د هــا و رشــدغـالف 

یابد و این امر منجر به افزایش عملکـرد غـالف و   می
هـا و  شـود و تشـکیل گـل   دانه در بوته بادام زمینی می

دیرهنگـام منجـر بـه کـاهش دوره رشـد       هـاي غالف
 گـردد. ها و افت محصول در واحـد سـطح مـی   غالف

نشـان   محققان دیگري در مطالعه بر روي بادام زمینـی 
خیر در کاشت بادام زمینی کـه منجـر بـه    با تا دادند که
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گـردد تجمـع ذخـایر دانـه     کاهش دوره رشد گیاه مـی 
کنـد. همچنـین، گـزارش کردنـد کـه      کاهش پیدا مـی 

هـا و  هاي زودهنگام با تسـریع در تشـکیل گـل   کشت
هاي بادام زمینی و افزایش دوره پرشدن غـالف  غالف

 برخـورداري سـبب   ،مناسبمحیطی و دانه در شرایط 
 سـنگین بذرهاي تولید و  تراز ساعات آفتابی بیش گیاه

 ). 31( شوددر واحد سطح می و عملکرد باالتر

فاصله ردیف  کنشبرهمدر این آزمایش، : ارتفاع بوته
کاشت و روش کاشت بر ارتفاع بوته بـادام زمینـی در   

). 2دار بـود (جـدول   سطح احتمال یک درصـد معنـی  
متـر)  سـانتی  66/41باالترین ارتفاع بوته بادام زمینـی ( 

متري و کشـت نشـایی   سانتی 50فاصله ردیف کاشت 
ــم  ــد و ک ــاهده گردی ــه ( مش ــاع بوت ــرین ارتف  13/30ت

 40متر) در واکـنش بـه فاصـله ردیـف کاشـت      سانتی
). 3(جـدول  دست آمـد  متري و کشت نشایی بهسانتی

ضریب همبستگی بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته بادام 
). 4دار بود (جـدول  و غیرمعنی منفی =r)-ns28(زمینی 

بوتـه در واحـد    افزایش تـراکم  که دادند محققان نشان
 افـزایش  (کاهش فاصله ردیـف کاشـت) باعـث    سطح

  شد. )4(بوته  ارتفاع و کاهش )12(
فاصـله ردیـف    کـنش بـرهم : هاي فرعـی تعداد شاخه

هاي فرعی بادام روش کاشت بر تعداد شاخه ×کاشت 
دار بود (جدول رصد معنید 5زمینی در سطح احتمال 

عـدد) در   11هـاي فرعـی (  ترین تعداد شاخه). بیش2
متري و کشـت نشـایی   سانتی 50فاصله ردیف کاشت 

). افـزایش ارتفـاع بوتـه بـادام     3دست آمد (جـدول  به
هاي فرعی گردیـد و  زمینی سبب افزایش تعداد شاخه

ــاه و افــزایش فاصــله   نشــان داد کــه رشــد طــولی گی
هـاي فرعـی   جر به افزایش تعـداد شـاخه  ها منگرهمیان

داري و همبسـتگی مثبـت و معنـی    شودبادام زمینی می
هاي فرعی وجود داشت بین ارتفاع بوته و تعداد شاخه

کاهش فواصل ردیف کاشت تعداد . در اثر )4(جدول 
علـت ایـن امـر    فرعـی کـاهش یافـت کـه      هايشاخه

هـاي مجـاور بـراي    افزایش رقابت بـین بوتـه  تواند می

رشـد  اشغال فضاي فیزیکی و استفاده از منابع طبیعـی  
. همچنین، نتـایج نشـان داد کـه بـا     وسیله گیاه باشدبه

هاي کاشـت، رشـد عرضـی    افزایش فاصله بین ردیف
توانـد تعـداد   یابـد و ایـن امـر نمـی    گیاه افـزایش مـی  

هاي فرعی گیـاه بـادام زمینـی را بهبـود بخشـد.      شاخه
هـاي کاشـت بـادام    بدین ترتیب، کاهش فاصله ردیف

هـاي  زمینی تا حدي که موجب افزایش تعـداد شـاخه  
فرعی و به تبع آن افزایش تعداد غالف در بوته شـود،  

تواند سبب بهبود عملکرد محصول شود. در مطالعه می
هـاي بـاال منجـر بـه      کاشت سویا در تراکم، ايمشابه

  .)17(هاي فرعی گردید کاهش تعداد شاخه
کـنش  نتایج نشان داد که بـرهم : تعداد غالف در بوته
روش کاشت بر تعـداد غـالف    ×فاصله ردیف کاشت 

دار بـود  در بوته در سطح احتمـال یـک درصـد معنـی    
ترین تعداد غالف در ). در این آزمایش، بیش2(جدول 

کنش فاصله ردیف کاشـت  عدد) به برهم 65/56بوته (
روش کشت نشایی اختصاص داشـت   ×متر سانتی 40

 60بـذري در فاصـله ردیـف کاشــت     و روش کشـت 
 30ترین تعداد غالف در بوتـه (حـدود   متري کمسانتی

). افزایش تعداد غالف در 3عدد) را نشان داد (جدول 
هـاي مهـم افـزایش عملکـرد در     بوته یکی از شاخص

شود. وجود همبستگی مثبـت  بادام زمینی محسوب می
 در بوتـه  r=0.78)**(بین عملکرد دانه و تعداد غـالف  

). دلیـل  4باشـد (جـدول   نیز موید ایـن حقیقـت مـی   
افزایش تعداد غالف در بوتـه بـادام زمینـی در کشـت     

هاي بیشتر در شرایط محیطی مناسب نشایی، تولید گل
هـاي بـالغ   هـا بـه غـالف   اول فصل و تبدیل تعداد آن

باشد. بدین ترتیـب، یکـی از دالیـل مهـم ارتقـاي      می
واکـنش بـه    عملکرد دانه در روش کشـت نشـایی در  

افزایش تراکم بوتـه ناشـی از کـاهش فاصـله ردیـف      
متر)، افزایش تعداد غـالف در بوتـه   سانتی 40کاشت (

لوبیـا   بـر روي  محققـان دیگـري در مطالعـه    باشد.می
افـزایش   بـا  بوتـه  در غـالف  اند که تعدادگزارش کرده

  .)4( پیدا کردکاهش  ،تراکم بوته
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در ایـن آزمـایش، اثـر فاصـله     : تعداد دانه در غـالف 
هـا بـر   آن کـنش بـرهم ردیف کاشت، روش کاشت و 

دار بود (جـدول  معنیبادام زمینی تعداد دانه در غالف 
دد) عـ  حدود یـک ترین تعداد دانه در غالف (). بیش2

متري و روش کشت سانتی 60در فاصله ردیف کاشت 
همبسـتگی مثبـت و   ). 3(جـدول   دست آمـد نشایی به

بین عملکرد دانـه و تعـداد دانـه در غـالف     داري معنی
چنـین اسـتنباط    ).4(جدول  وجود داشتبادام زمینی 

هاي کاشت، رشـد  با افزایش فاصله ردیفشود که می
ها در بوته کـاهش  رویشی گیاه افزایش و تعداد غالف

تر و حـاوي تعـداد   ها بزرگیابد. ولی، اندازه غالفمی
افـزایش فاصـله    در واقـع، بـا  شـود.  تري میدانه بیش

ردیف کاشـت گیاهـان، فضـاي فیزیکـی بیشـتري در      
گیرد و رقابت هاي بادام زمینی قرار میبوته اختیار تک

در اسـتفاده از  اي) هاي مجـاور (داخـل گونـه   بین بوته
بـه حــداقل و مـواد فتوســنتزي   عوامـل طبیعـی رشــد   

رسـد و بـدین   هاي در حال رشد میبیشتري به غالف
ها و تعداد دانه در غـالف افـزایش   فترتیب اندازه غال

اي گزارش شده است کـه بـا   در مطالعه مشابهیابد. می
کاهش تراکم کاشت، تعـداد دانـه در غـالف افـزایش     

  ).3، 10، 14( یافت
شروع زودهنگام در روش کشت نشایی همچنین، 

دهی و تخصـیص مـواد   فرآیند فتوسنتزي و تسریع گل
ال تلقـیح سـبب   هاي در حـ تري به گلفتوسنتزي بیش

تري تشکیل شود و تعداد هاي بزرگشود که غالفمی
دانه در غـالف افـزایش یابـد. ولـی، در روش کشـت      

دهـی بخـش قابـل    دلیل تاخیر در شروع گـل به، بذري
صـرف رشـد رویشـی    گیاه توجهی از مواد فتوسنتزي 

هـاي تشـکیل شـده و    تعداد گـل دنبال آن بهشود و می
ش و عملکرد دانه با بالغ کاه هايها به غالفتبدیل آن

بـدین ترتیـب، براسـاس نتـایج      گـردد. افت مواجه می
رفت که با افزایش تعـداد دانـه   دست آمده انتظار میبه

در غالف، عملکرد دانه بادام زمینی افزایش یابد. ولی، 

افزایش تعـداد دانـه   این امر تحقق پیدا نکرد. در واقع، 
ه ناشی از کاهش در غالف نتوانست کمبود عملکرد دان

  بران نماید.جتعداد بوته بادام زمینی در واحد سطح را 
 ×فاصـله ردیـف کاشـت     کـنش برهم: دانه 100وزن 

در سـطح  بادام زمینـی  دانه  100روش کاشت بر وزن 
ترین ). بیش2دار بود (جدول احتمال یک درصد معنی

رم) در فاصله ردیف کاشـت  گ 05/57دانه ( 100وزن 
یـد  مشـاهده گرد  بذريو روش کشت متري سانتی 50

 کشـت  داري با روشکه در شرایط مشابه تفاوت معنی
نتایج نشان داد که افـزایش  ). 3(جدول نداشت نشایی 

متـر و کـاهش   سـانتی  60هاي کاشت تا فاصله ردیف
کاهش  متر سببسانتی 40تا هاي کاشت فاصله ردیف

ز . بنـابر ایـن، یکـی ا   دانه بادام زمینی گردید 100وزن 
دالیل مهم کاهش عملکرد دانه بادام زمینی در فاصـله  

دانـه   100تواند کاهش وزن متري میسانتی 60ردیف 
 100علیرغم پایین بـودن وزن  ولی، بادام زمینی باشد. 

 40انه در فاصله ردیف کاشت باالترین عملکرد ددانه، 
نتـایج نشـان داد کـه افـزایش     متر به دست آمد. سانتی

ــه در و  ــداد بوت ــق افــزایش    تع ــطح از طری ــد س اح
بــرداري از واحـد ســطح زمـین، ســبب افــزایش   بهـره 

دانـه را   100بـدین ترتیـب، وزن   گـردد.  عملکرد مـی 
براي افزایش عملکرد دانـه   مطمئنیتوان شاخص نمی
بین عملکـرد   همبستگیعالوه، بهزمینی برشمرد.  بادام

). 4(جدول  دار نبودمعنی )nsr=0.27( 100دانه و وزن 
 بـا  لوبیا دانه 100وزن که نشان دادند دیگري ان محقق

. )4( یافـت  کاهش ،در واحد سطح تراکم بوته افزایش
شـود کـه بـا    دست آمده چنین استنباط مـی به جاز نتای

رغم اینکـه  هاي کاشت، علیفیدافزایش فاصله بین ر
دانـه در غـالف   وزن تـک تـر و  ها بـزرگ اندازه غالف

کاهش یش رشد رویشی و افزادلیل بهشود، تر میبیش
کـاهش  بادام زمینی عملکرد دانه  ،تعداد غالف در بوته

در هـر غـالف   دانه در واقع، افزایش وزن تکیابد. می
افــت توانــد در فواصــل ردیــف کاشــت بــاالتر، نمــی



  1399)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد سیزدهم

126  

عملکرد ناشی از کاهش تعداد غالف در بوته را جبران 
  نماید. 

و  اثر فاصله ردیف کاشت، روش کاشت: عملکرد دانه
روش کاشـت بـر    ×فاصله ردیـف کاشـت    کنشبرهم

در سطح احتمال یک درصـد  بادام زمینی دانه عملکرد 
ترین عملکرد دانه بـادام  ). بیش2دار بود (جدول معنی

در فاصـله ردیـف    کیلوگرم در هکتـار)  2978زمینی (
دسـت  متري و روش کشت نشایی بهسانتی 40کاشت 

افـزایش تـراکم   بـا  ). نتایج نشان داد که 3(جدول آمد 
ــه در و ــل    بوت ــاهش فواص ــق ک ــطح از طری ــد س اح

توان عملکرد دانـه در هکتـار را   هاي کاشت میردیف
در حقیقـت، بـا کـاهش فواصـل ردیـف      افزایش داد. 
هاي بادام زمینـی و افـزایش تـراکم بوتـه،     کاشت بوته

برداري حداکثر از واحـد سـطح زمـین زراعـی و     بهره
از قبیل رطوبـت،  طی رشد استفاده بهینه از عوامل محی

گـردد و بـه تبـع آن    پذیر مـی مکانامواد غذایی و نور 
عملکرد دانـه بـادام زمینـی در واحـد سـطح افـزایش       

همچنین، در این آزمایش روش کشت نشـایی  یابد. می
برتري نشان  بذرياز نظر عملکرد دانه بر روش کشت 

از توانـد  د. بدین ترتیـب، روش کشـت نشـایی مـی    دا
دهی ع در استقرار گیاه، آغاز زودهنگام گلطریق تسری

ــالف ــاو پرشــدن غ ــب  ه ــی مناس ــرایط محیط ، در ش
برداري بهینه از واحد سطح زمین و عوامل طبیعی بهره
  د عملکرد دانه در واحد سطح گردد.سبب بهبو رشد

عملکرد دانه با صفاتی نظیر تعداد غالف در بوتـه  
)**(r=0.78 تعداد دانه در غالف ،)*(r=0.40 ،  عملکـرد

ــت ــوده زیس ــک   ،r=0.92)**(ت ــه خش ــرد علوف عملک
)**(r=0.87 داشـــت دانـــه رو شـــاخص ب)**(r=0.61 

نتـایج  ). 4دار داشت (جـدول  همبستگی مثبت و معنی
غــالف در بوتــه در مقایســه بــا نشــان داد کــه تعــداد 

سزایی در افزایش عملکرد دانه هاي دیگر سهم بهمولفه
هـاي دیگـر محققـان    بادام زمینی داشت کـه بـا یافتـه   

محققان دیگري نشان دادند کـه  . )26(مطابقت داشت 

بوتـه تـا حـدي سـبب افـزایش تولیـد       افزایش تراکم 
همـراه خواهـد   شود و پس از آن افت تولیـد را بـه  می

لوبیـا   بـر روي  دیگـري در مطالعـه   برخی). 2( داشت
 ،افزایش تراکم بوته با دانه اند که عملکردگزارش کرده

 گزارش کردند که در . برخی دیگر)4( کرد پیدا کاهش
 طوربه سطح واحد در نخود دانه عملکرد باال هايتراکم
. محققـان دیگـري   )21( پیـدا کـرد   افزایش داريمعنی

 تشـدید  دلیـل بـه  بـاال  هـاي تراکم گزارش کردند که در
 و بوتـه  در دانه تعداد تعداد غالف و ها،بوته بین رقابت

 عملکرد دانـه در  و کاهش تهتک بو عملکرد نهایت در
  .)5( یافت زمین افزایش سطح واحد

اثر سال، فاصله ردیـف کاشـت،   : تودهعملکرد زیست
 ×فاصـله ردیـف کاشـت     کـنش برهمروش کاشت و 

تـوده بـادام زمینـی    عملکـرد زیسـت  روش کاشت بـر  
توده باالترین عملکرد زیست ).2دار بود (جدول معنی

ار) در فاصــله هکتــ کیلــوگرم در 4698بــادام زمینــی (
متري و روش کشـت نشـایی   سانتی 40ردیف کاشت 

کـاهش  ). نتـایج نشـان داد کـه    3(جدول دست آمد به
تواند هاي بادام زمینی میهاي کاشت بوتهفاصله ردیف

چنـین  تـوده را ارتقـاء بخشـد.    زیسـت و لکرد دانه عم
تــوده و منــابع شــود کــه کمبــود زیســتاســتنباط مــی

عملکـرد دانـه بـادام زمینـی     فتوسنتزي سـبب کـاهش   
شود و افزایش تراکم بوته و روش کشت نشایی به می

توده موجب بهبود عملکرد دانـه  واسطه افزایش زیست
این مطالعه، همبستگی مثبت و در شود. بادام زمینی می

عملکـرد دانـه    و تـوده زیسـت داري بین عملکرد معنی
)**(r=0.92  جدول) کـه مویـد نتـایج     )4وجود داشت
  وق بود.ف

اثر فاصله ردیف کاشت، روش : شاخص برداشت دانه
بـر شـاخص برداشـت دانـه      هاآن کنشبرهمکاشت و 

دار بـود  مینی در سطح احتمال یک درصد معنیبادام ز
 02/30). باالترین شـاخص برداشـت دانـه (   2(جدول 

متـري و  سـانتی  40صد) در فاصله ردیـف کاشـت   در
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ایـن   در. )3(جـدول  دست آمد روش کشت نشایی به
در واکـنش بـه   تـوده  آزمایش، افزایش عملکرد زیست

ــت    ــف کاش ــله ردی ــایی و فاص ــت نش  40روش کش
با افزایش شـاخص برداشـت همـراه بـود.     متر، سانتی

و شـاخص  بدین ترتیـب، افـزایش منـابع فتوسـنتزي     
هـاي مهـم افـزایش    معیـار از  تـوان برداشت دانه را می

همچنـین، بـین   عملکرد دانه در بادام زمینی برشـمرد.  
ــت   ــاخص برداشـ ــه و شـ ــرد دانـ  )r=0.61**(عملکـ

). 4دار وجود داشت (جـدول  همبستگی مثبت و معنی
ص برداشـت دانـه در بـادام    شـاخ  بهبودبدین ترتیب، 

تواند گام مهمی در راستاي ارتقاي عملکـرد  زمینی می
نتایج نشان داد که در روش کشت دانه محسوب شود. 

 60هـاي کاشـت تـا    بذري با افـزایش فاصـله ردیـف   
و  افزایشهاي بادام زمینی شد رویشی بوتهمتر، رسانتی

شـاخص برداشــت کــاهش پیـدا کــرد. در حــالی کــه   
بسـته بـه   در روش کشـت نشـایی    دهی زودهنگامگل

هــاي کاشــت مختلــف باعــث بهبــود فواصــل ردیــف
  شاخص برداشت دانه بادام زمینی گردید.

فاصـله  نتـایج نشـان داد کـه اثـر     : درصد روغن دانه
مینـی در  ردیف کاشت بر درصد روغـن دانـه بـادام ز   

در ). 2دار بود (جـدول  سطح احتمال یک درصد معنی
ــه ( ،ایــن مطالعــه ــاالترین درصــد روغــن دان  75/51ب

ــف کاشــت  درصــد)  ــه فاصــله ردی ــانتی 60ب ــرس  مت
همبســتگی مثبــت و ). 3(جــدول اختصــاص داشــت 

داري بـین عملکـرد دانـه و درصـد روغـن دانـه       معنی
)**r=0.45(  جدول) از نتـایج چنـین   ). 4وجود داشت
، شود که با کاهش فاصـله ردیـف کاشـت   ستنباط میا

ــه ــین بوت ــت ب ــرهرقاب ــراي به ــدي از تشعشــعاي ب  من
خورشیدي، آب و مواد غذایی افـزایش پیـدا کـرده و    

فرآینـدهاي بیوشـیمیایی   تري براي مواد فتوسنتزي کم
ـ   گیاه نظیر سنتز روغن دانه بادام زمینی دا تخصـیص پی

بـا   کند. حال آنکه در فواصل ردیـف کاشـت بـاال   می
کاهش تراکم بوته در واحد سـطح فضـاي فیزیکـی و    

به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار عوامل محیطی رشد 
مــواد  هــاي در حــال رشــد ازســهم دانــهو  گیــردمــی

دانه بادام زمینی افزایش پیـدا  فتوسنتزي و سنتز روغن 
شـود کـه افـزایش    چنین استنباط مـی  از نتایج کند.می

همـراه  تواند با افـزایش سـنتز روغـن    عملکرد دانه می
این امر در شرایط بهینه و وجود رود باشد و انتظار می

شـرایط  تحـت  عوامل محیطی رشد به اندازه کـافی و  
میسـر  مناسب از نطر درجـه حـرارت و غیـره     اقلیمی
مورد نیاز  میزان کربوهیدراتدلیل اینکه . ولی، بهگردد

باشـد.  کمتر از روغن می نشاسته و پروتئینبراي سنتز 
بدین ترتیب، در مراحل انتهایی رشد گیاه که با پرشدن 

ها مصادف است، کمبود منابع رشـد و یـا کـاهش    دانه
ســــنتزي گیــــاه موجــــب کــــاهش ظرفیــــت فتو

شـود و  گیاه مـی  قابل دسترس برايهاي کربوهیدرات
پـروتئین بـه بهـاي    ه و نشاسـت در نتیجه افزایش سـنتز  

 ).23و  22( شـود کـاهش سـنتز روغـن تشـدید مـی     

توانـد سـبب افـزایش    شرایط محیطی میترتیب، بدین
رغم کاهش درصد روغن علیبادام زمینی عملکرد دانه 

  .گردددانه 
در ایـن آزمـایش، اثـر فاصـله     : درصد پروتئین دانـه 

مینـی در  ردیف کاشت بر محتواي پروتئین دانه بادام ز
در  ).2دار بود (جـدول  احتمال یک درصد معنی سطح

صـد  ترین درمتري بیشسانتی 40فاصله ردیف کاشت 
 .)3(جدول دست آمد درصد) به 27/24پروتئین دانه (

ــه و درصــد   ــین عملکــرد دان ــین، همبســتگی ب همچن
در ایـن  دار بود. مثبت و معنی r= 0.39)*(پروتئین دانه 

پـروتئین دانـه   و بین درصد روغـن  همبستگی  ،مطالعه
ــ ــادام زمین ــیی ب ــی و معن ــود  =r)-0.53**(داري منف ب

کــه بــا نتــایج تحقیقــات دیگــر محققــان  )4(جــدول 
دلیل فیزیولوژیکی وجود رابطـه   .)25(مطابقت داشت 

 اسـت معکوس بین درصد روغن و پروتئین دانه ایـن  
تئین در مقایسه با سنتز روغـن دانـه بـادام    وکه سنتز پر

 نتزي و انـرژي بیشـتري نیـاز دارد   زمینی به مواد فتوس



  1399)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد سیزدهم

128  

هـاي  ل، در شرایط وجود تـنش . به همین دلی)23، 22(
هاي در تراکمهاي مجاور محیطی نطیر رقابت بین بوته
 درصـد روغـن دانـه   تـر)  باال (فاصله ردیف کاشت کم

در نتیجه  .یابدکاهش و درصد پروتئین دانه افزایش می
بـه بهـاي   نـد  توامیهر گونه افزایش در سنتز پروتئین 

  . )6( تمام شودکاهش سنتز روغن 
  

  کلی گیرينتیجه
داد که روش کشت نشایی نشان طور کلی، نتایج به

و  داشـت  يبر روش کشت بذري بـادام زمینـی برتـر   
هاي بادام دهی بوتهکشت نشایی با تسریع در آغاز گل

 2978زمینی سبب افزایش عملکرد دانه بادام زمینـی ( 
گردید. همچنـین، کـاهش فاصـله     کیلوگرم در هکتار)

-سـانتی  40هاي بادام زمینی تا هاي کاشت بوتهردیف

متر منجر به افـزایش تـراکم بوتـه در واحـد سـطح و      
عملکرد دانه در هکتار شد. بدین ترتیب، عملکرد دانه 

 40بادام زمینی در واکنش بـه فاصـله ردیـف کاشـت     
  متر و روش کشت نشایی ارتقا پیدا کرد.سانتی
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