
  
  

  
  وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو ترويج  سازمان تحقيقات، آموزش

   كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيلآموزش و مركز تحقيقات

  وزارت جهاد كشاورزي  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

  ترويج كشاورزي مديريت هماهنگي 

 
  كشت انتظاري عدس در مناطق سردسير كشور

  

  
  

  نگارش

 يونجالي سين مصطفاييح
 
  

      1395 ، سال99، شماره ترويجينشريه   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  نشريه ترويجي

  

   در مناطق سردسير كشوركشت انتظاري عدس

  

  

  نگارش

  يونجالي حسين مصطفايي
، سازمان )مغان(ردبيل عضو هيات علمي بخش تحقيقات زراعي و باغي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان ا

  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اردبيل، ايران

  

  1395 سال ، 99 ، شمارهترويجي نشريه

  

مركز اطالعات و مدارك  در 50438با شماره   18/7/1395 اين نشريه در تاريخ

 .علمي كشاورزي به ثبت رسيده است
  

  منتج به اين نشريه ترويجي  پروژه عنوان 

هاي عدس متحمل به سرما در آزمايش مقايسه  خصوصيات زراعي و انتخاب الينبررسي

  عملكرد مقدماتي در كشت پاييزه

91162-15-37-0  

هاي با صفات مطلوب زراعي در خزانه بين المللي عدس متحمل به بررسي و انتخاب الين

   سرما

89082-15-37-0  
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  كشاورزي وزارت جهاد

 كشاورزي  و ترويج  وزشسازمان تحقيقات، آم
  استان اردبيل  و منابع طبيعيكشاورزيآموزش و تحقيقات  مركز

  كشاورزي وزارت جهاد  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

  

  

  

  

  

  

 كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل، و آموزش   مركز تحقيقات -اردبيل : نشاني
  ) 045 (32751579: تلفن

  ،، سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل بعثت  شهرك اداري- اردبيل 
  )045 (33743500: ورزي، تلفنمديريت هماهنگي ترويج كشا

  

   در مناطق  سردسير كشور   كشت انتظاري عدس: نشريهعنوان

   حسين مصطفايي يونجالي:نگارش

  لعيا موسوي مهندس دكتر داود حسن پناه،  :ويرايش علمي

    مهندس عليرضا خواجوي:ويرايش فني

  مهندس مقصود ضياچهره :ويرايش ترويجي

 مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي -  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل :ناشر

   جلد 500 :شمارگان

   1395/  اول : انتشارنوبت و سال

  99: شماره نشريه فني

  )زمينيبرداران زراعت سيبمخصوص محققان، كارشناسان، مروجان و بهره(گان  راي:قيمت
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  :مخاطبان نشريه

   حبوباتكشاورزان پيشرو و توليدكنندگان ،  هيات علمي، محققان، كارشناسان، مروجانياعضا

  

  

  

  :اهداف آموزشي

  : با ترويجيشما خوانندگان گرامي در اين نشريه

   براي افزايش بهره وريمزاياي كشت انتظاري عدسيي شناسا •

  .آشنا خواهيد شد
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  فهرست مطالب

  عنوان

  

  صفحه

 6  مقدمه

  7   در عدس عملكرد هاي زيستي و غيرزيستي محدود كننده رشد وتنش

  7  استان اردبيل در عدس مهمترين عوامل محدود كنندة توليد خشكي و سرما

  9  چه قسمت هايي از گياه در اثر سرما خسارت مي بيند  

  9  طق سردسيرعلل عدم موفقيت كشت پاييزه عدس در منا

  10  مزاياي كشت انتظاري عدس

  11  نتايج

  14  توصيه هاي ترويجي

  15  منابع مورد استفاده
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  مقدمه

ها و استعدادهاي نگاهي به شرايط خاص و مناسب اقليمي، خاك، قابليت

استان اردبيل در توليد حبوبات ديم نظير نخود و عدس موجب شده تا استان 

با توجه به سطح زيركشت . اول كشور را داشته باشداردبيل در توليد عدس مقام 

عالوه بر مصرف داخلي استان، مقدار زيادي  در كشور، ساالنه عدس و نخود فعلي 

در حال حاضر، سطح . گرددها ارسال مياز توليد اين محصوالت به ساير استان

زيركشت حبوبات ديم از جمله عدس و نخود در استان به علل مختلف به ويژه 

-زدگي در نخود ميعدس و نخود و شيوع بيماري برق يوع بيماري فوزاريوم درش

توان به از ساير عوامل مي. ها حساس هستندارقام بومي در برابر اين بيماري. باشد

هاي هرز به خصوص در مزرعه عدس، عدم وجود مواردي از قبيل خسارت علف

والت و عدم حمايت كش انتخابي مناسب، نوسانات شديد قيمت اين محصعلف

مناسب بخش دولتي، عدم تضمين خريد بذور اصالح شده مادري و گواهي شده 

ارقام جديد به قيمت مناسب و ساير عوامل موثر موجب شده تا سطح زيركشت 

متأسفانه كشورمان در حال حاضر، جز . اين محصوالت بتدريج كاهش يابد

في ارقام جديد پر محصول و واردكنندگان عدس در دنيا تبديل شده است لذا معر

متحمل به سرما و خشكي و استفاده زارعين از اين ارقام در محصوالت عدس و 

تواند موجب رونق مجدد كشت اين محصوالت و افزايش سطح زيركشت نخود مي

  .  آنها گردد
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عملكرد در  هاي زيستي و غيرزيستي محدود كننده رشد وتنش

 عدس

 انتنش سرما در منطقه سردسير است �

  تنش خشكي در عدس در تمام مناطق استان �

  هجوم علف هاي هرز  �

  در منطقه مغان فوزاريوم به خصوصوجود بيماري  �

  

 در عدس مهمترين عوامل محدود كنندة توليد خشكي و سرما

 استان اردبيلشرايط ديم 

چنانچه از اين . متر است ميلي300متوسط بارندگي بلند مدت در اردبيل حدود 

رندگي به نحو مطلوب استفاده شود امكان دارد كه از محصول عدس، مقدار با

عملكرد قابل قبولي حاصل شود ولي به دليل عدم استفاده زارعين مناطق سردسير 

. گردداستان از زمان كاشت مناسب، امكان برداشت اقتصادي عمال غيرممكن مي

هاي حاصل در حوزه تحقيقات نشان هاي اخير، نتايج تحقيقات و پژوهشدر سال

نتايج . ترين آنها در برابر سرما استتحملداده است كه عدس در بين حبوبات م

هاي مربوط به سه تاريخ كاشت پاييزه، بهاره و انتظاري در مناطق سردسير بررسي
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شهر و قسمت سردسير منطقه ينگاستان نظير اردبيل، خلخال، نمين، نير، مش

در كاشت . داشته است ه كشت انتظاري، بيشترين محصول راگرمي نشان داد ك

در كشت بهاره، به . اين محصول شد پاييزه، خسارت سرما موجب كاهش عملكرد

مندي آن از نزوالت آسماني فصول سرد دليل كشت ديم عدس و عدم امكان بهره

   .سال، عملكرد اين محصول به دليل خشكي به شدت كاهش مي يابد

هاي سرد سال به كه بذر عدس در طول ماه ي، به دليل اينكشت انتظار در

مانده و با مساعد شدن شرايط حرارتي، بتدريج حالت انتظار در زير خاك باقي

حتي در . گردداز بروز خطر سرما جلوگيري مي و نمايدزني ميشروع به جوانه

 مرحله كه عدس در اين زني در اواخر فصل زمستان نيز به دليل اينصورت جوانه

اي از سرما ، به سرما بسيار مقاوم است بنابرين صدمه)زنيجوانه(از رشد عدس 

نتايج پژوهش در شرايط تحقيقاتي در ايستگاه اردبيل نشان داد كه در . نخواهد ديد

 كيلوگرم از هر هكتار 2500كشت انتظاري، در بهترين شرايط، حداكثر تا مقدار 

 اين لي كه در همان سال، كشت بهارهمزرعه عدس، محصول عايد شده در حا

  .  كيلوگرم در هكتار گرديده است1200محصول، منجر به توليد 
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  چه قسمت هايي از گياه در اثر سرما خسارت مي بيند

هاي ظاهر شده، در اثر برودت تغير رنگ داده و به رنگ ارغواني در ابتدا برگ

تداوم سرما و . بينند ميها خسارتآيد و سپس در صورت افزايش سرما  برگمي

- گراد موجب ايجاد خسارت در شاخه اصلي مي درجه سانتي-18افت دما به زير 

گراد، كل گياه  درجه سانتي-22در شرايط بدون پوشش برف و در دماي زير . شود

افتد ولي در كشت البته اين شرايط در كشت پاييزه اتفاق مي. روداز بين مي

تر بوده و در صورت وقوع هم از طريق جوانه فلسي انتظاري، خسارت بسيار كم

  .باشدقابل جبران مي

  

  سيردر مناطق سرد عدم موفقيت كشت پاييزه عدسعلل 

  باال بودن برودت هوا در مناطق سردسير  -

  فقدان پوشش برف در مزرعه  -

    احتمال گرم شدن هوا در فصل پاييز و رشد زياد گياه عدس -
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  عدسمزاياي كشت انتظاري 

 افزايش ميزان عملكرد دانه در واحد سطح •

 ستفاده بهينه از رطوبت ذخيره شدها •

  )كاه و كلش (كيرفتن عملكرد بيولوژيباال •

 ها براي داممناسب ارزش غذايي دارا بودن •

  زايشي نبات با تنش خشكي و گرماي تابستانعدم مواجه دوره رشد •

  محصول و عرضه سريع به بازاريزودرس •

 در خاكنيتروژن  ذخيره افزايش ميزان •

 هاي گياهيكاهش خسارت آفات و بيماري •

 هاامكان برداشت مكانيزه به دليل افزايش ارتفاع بوته •
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  نتايج

  

كشت  كيلوگرم در هكتار و در 1200عملكرد دانه در كشت انتظاري 

  . بود كيلوگرم در هكتار 800بهاره 

 در سطوح كشت انتظاري نسبت به كشت بهارهبه طور متوسط 

 درصد افزايش عملكرد دانه 60 تا 40آزمايشي، تحقيقاتي و ترويجي بين 

  .نشان داده است



 
 

14

  هاي فني و ترويجيتوصيه

   آذرماه 15- 30مناسب تاريخ كاشت  •

  بذركار كاشت بذر توسط •

 متري خاك سانتي9 تا 7رعايت عمق كاشت در  •

 متر سانتي4اجتناب جدي از كاشت سطحي كمتر از  •

 ه از كود فسفره همزمان با كشت بذراستفاد •

  هاي مناسبكش با قارچضدعفوني بذور مورد استفاده •

 در يك قطعه زمينعدس عدم كشت متوالي  •

  تناوب زراعي غالت با حبوبات اجراي •

  عدسكشت زيردر تمام مناطق  يكسان ترويج  •

  هاي هرزبذور علف ازاستفاده از بذور بوجاري شده و عاري  •
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