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  :مخاطبان نشريه

  عدسبرداران زراعت  و بهرهمروجان، محققان، كارشناسان

   

  

  

  :اهداف آموزشي

  :بافني شما خوانندگان گرامي در اين نشريه 

 كشت پاييزه عدس متحمل به سرماي مزايا •

 تغيير تاريخ كاشت عدس از بهاره به پاييزه •

 رطوبت ذخيره شدهو استفاده بهينه از نزوالت آسماني  •

   و عرضه سريع به بازارمحصول يزودرس •

 كاهش خسارت خشكسالي  •

 كاهش هزينه كاشت  •

 هاي گياهيكاهش خسارت آفات و بيماري •

  برداشت مكانيزه  •

  )كاه و كلش (كيبيولوژي عملكرد افزايش •

 افزايش عملكرد در واحد سطح  •
  .آشنا خواهيد شد
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  مقدمه

بسيار مناسب حبوبات از خانواده لگومينوز بوده و براي تناوب با غالت پاييزه، 

 زراعي قابل و غذايي هايويژگي برخي بودن دارا علت به حبوبات. باشدمي

. دارند توسعه حال كشورهاي در كشاورزي هاينظام در ايويژه اهميت مالحظه،

 كيفيت با)  درصد28حدود  ( باالبودن پروتئين دارا بر عالوه عدس حبوبات، بين در

تثبيت  هايباكتري با همزيستي دليل به غالت، پروتئين مكمل براي و مناسب

 غالت، با داشتن تناوب ضمن ها،خاك نمودن خيزحاصل و هوا نيتروژن كننده

 زارهايديم و خشك در مناطق محصوالت اين توليد ثبات در مهمي عامل

  .)1389نظامي و همكاران،  (رودبه شمار مي حال در كشورهاي

، سطح 1393-94 در سال زراعيي، براساس آخرين آمار وزارت جهاد كشاورز

درصد از  16/1  هزار هكتار برآورد شده كه معادل132عدس كشور حدود زيركشت 

-درصد از كل سطح برداشت حبوبات مي 49/18 سطح محصوالت زراعي و كل

 .شودكشت ميصورت آبي  و بقيه به آن جزو اراضي ديم رصد د26/95 كه باشد

 بيشترين سطح اين ،كل سطح برداشت عدسدرصد از  67/21 استان اردبيل با

 ، لرستان با درصد57/18 شرقي باآذربايجان هاياستان. باشدمحصول را دارا مي

درصد به  29/4 و كهگيلويه و بويراحمد بادرصد  91/9، زنجان با  درصد49/12
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 پنج استان مزبور جمعاً. انددوم تا پنجم را به خود اختصاص داده هايترتيب مقام

كمترين سطح . هستند در كشور را دارارا درصد از برداشت اراضي عدس  92/66

 يزان توليدم. باشدمتعلق به استان البرز مي) درصد 05/0( هكتار 68عدس كشور با 

درصد از كل ميزان  1/0 تن برآورد شده كه معادل  هزار78عدس در كشور حدود 

 كه باشد حبوبات مي درصد از كل ميزان توليد15زراعي و  توليد محصوالت

بيشترين ميزان توليد . درصد آن از اراضي كشت ديم بدست آمده است 91/89

- هاي آذربايجاندرصد به استان اردبيل تعلق دارد و استان 95/25 عدس كشور با

 75/6 ، كهگيلويه و بويراحمد با درصد16/11 لرستان با،  درصد25/18 شرقي با

دوم تا  هاي به ترتيب رتبه،ليد عدس كشورتواز درصد  37/6و فارس با درصد 

درصد از  48/68پنج استان مزبور كه در مجموع اند پنجم را به خود اختـصاص داده

 تن 27كمترين ميزان توليد عدس كشور با . توليد عدس كشور را دارا هستند

در واحد عملكرد عدس كشور مقدار . باشدمتعلق به استان البرز مي) درصد 03/0(

 كيلوگرم در 557 كيلوگرم در هكتار و در اراضي ديم 1256در اراضي آبي  سطح،

 كيلوگرم در هكتار بيشترين 1766استان مازندران با عملكرد . باشدهكتار مي

در هكتار كمترين   كيلوگرم699عملكرد عدس آبي و استان سمنان با عملكرد 

 960ا عملكرد استان خوزستان ب. عملكرد عدس آبي را در كشور دارا هستند
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هكتار   كيلوگرم در254كيلوگرم در هكتار بيشترين و استان كردستان با عملكرد 

  . )ب1396نام، بي (كمترين عملكرد عدس ديم كشور را دارند

عالوه بر ساالنه باشد و  مقام اول كشور را دارا مي،استان اردبيل در توليد عدس

 از. گرددميصادر ها  ساير استان به،مصرف داخلي استان، مقدار زيادي از توليد

توان به محصول مي اين عملكرد ثبات عدم و توليد كاهش عوامل موثر در جمله

خشكي، ( محيطي هايتنش و امراض، اثر آفات به توليد، حساسيت هايروش

اشاره ) به خصوص در منطقه مغان(هاي هرز، بيماري فوزاريوم ، علف)گرما و سرما

 و ي تابستان دو تنش خشكليجه حرارت در اواخر بهار و اوا درشيبا افزا .نمود

حادث شده و عدس  يشي و زايشي در مراحل روگريكديگرما به صورت توأم با 

 هنگام قرار باشد ي روزبلند ماهيگ و چون دهندي قرار مري را تحت تأثاهيرشد و نمو گ

الزامأ مرحله  ، و گرماي بروز تنش خشكني بلند و همچني روزهاطيگرفتن در شرا

 به حد ي در زمان گلدهاهي تجمع ماده خشك گجهي در نت، آن كوتاه شدهشيرو

 پاييزه كاشت جموعدر م. ابديي عملكرد آن كاهش متيدر نهاو  دهي نرسيمناسب

 طي در شرااهي گيشي و قرار گرفتن دوره زايشي دوره رشد روشيعدس سبب افزا

 مصرف آب و يي كارااه،يتفاع گ ارنيهمچن. شودمي مناسب ي حرارت- يرطوبت

  ).1395نژاد، علي (بدايمي بهبود زي ندي و ثبات تولشي افزاتروژني نتيتثب
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عدس متحمل به سرما  هاي الينداد كهنتايج گزارشات در كشور ايتاليا نشان 

هاي متحمل به ژنوتيپانتخاب . كنندمي گراد را تحملسانتي  درجه-25دماي  تا

، كانوني و احمدي )1373(پيما و مقصودي ذرع، )1369(ر پوسرما توسط پناه

گودرزوند و  )1383 (همكاران و باقري، )1383 (همكاران و صمدي يزدي، )1375(

  . انجام شده استنيز ) 1395(چگيني و همكاران 

 در شرايط ديم عدس مهمترين عوامل محدود كنندة توليد خشكي و سرما

متر  ميلي300ندگي بلندمدت در اردبيل حدود متوسط بار. باشد مياستان اردبيل

 از محصول ،چنانچه از اين مقدار بارندگي به نحو مطلوب استفاده شود. است

ولي به دليل عدم استفاده زارعين . گرددتوليد ميعدس، عملكرد قابل قبولي 

مناطق سردسير و معتدل استان از زمان كاشت مناسب، امكان برداشت اقتصادي 

هاي هاي سالنتايج تحقيقات و پژوهش. گرددعمالً غيرممكن ميمحصول عدس 

ترين گياه در برابر سرما اخير نشان داده است كه عدس در بين حبوبات، متحمل

هاي مربوط به سه تاريخ كاشت پاييزه، بهاره و انتظاري در نتايج بررسي. است

هر و قسمت شمناطق سردسير استان نظير اردبيل، خلخال، نمين، نير، مشگين

سردسير منطقه گرمي نشان داد كه بيشترين ميزان عملكرد توليدي، مربوط به 

ها، در كاشت پاييزه، به علت تحمل كمتر ژنوتيپ. شيوه كشت انتظاري است
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در صورت استفاده از . خسارت سرما موجب كاهش عملكرد اين محصول شد

در كشت بهاره، به . دتوان عملكرد قابل قبولي توليد كرهاي محتمل ميژنوتيپ

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

يونجالي،  مصطفايي(يابد و خشكي، عملكرد اين محصول به شدت كاهش مي

1395.(  

زني در اواخر فصل زمستان به ، در صورت جوانه و پاييزهدر كشت انتظاري

متحمل ، به سرما )زنيجوانه( رشد عدس دليل اين كه عدس در اين مرحله از

نتايج پژوهش در شرايط اردبيل نشان . اي از سرما نخواهد ديد بنابرين صدمه،است

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

 هكتار مزرعه عدس، محصول عايد شده در حالي كه در همان سال، كشت بهاره

 مصطفايي ( كيلوگرم در هكتار گرديده است1200ول، منجر به توليد اين محص

 كارايي دهدمي نشان بهاره كشت با  پاييزهكشت تفاوت مقايسه .)1395يونجالي، 

 كه طوري به. است باال بسيار بهاره كشت نسبت به پاييزه كشت در آب مصرف

 69س به ميزان عد محصول عملكرد افزايش منجر به پاييزه، به بهاره كشت تغيير

  . )1395، شبيري (گرديد درصد
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-مي عملكرد محصول محسوب افزايش در مؤثر عوامل از يكي كاشت، زمان

 شده رشد دوره طول كاهش موجب كاشت، زمان تأخير در هر گونه بنابراين ،گردد

 خاك شدن محض گاورو به است ضروري  لذا.گرددميرا  عملكردو كاهش 

زمستانه عدس در  يا پاييزه كشت در. نمود كشت به داماق فرصت اولين در مزرعه،

-مي ماه، اسفند دوم نيمه تا بذور زنيعدم جوانه صورت در كشور، سردسير مناطق

براساس نتايج تحقيقات . نمود كشت صورت انتظاري اين محصول را به توان

 كشت بهاره از بيش  درصد50انتظاري،  كشت در استحصالي انجام يافته، عملكرد

 حفاظت خاك و آب قاتي پژوهش مركز تحقجينتابراساس ). 1395، شبيري (است

 درصد 51 عدس نسبت به كشت بهاره ي آبزهييكشت پادر  ن،ي كوهمي ديدر اراض

 از سه شيبهاره بكشت  نسبت به مي عدس دزهييكشت پادر و  عملكرد شيافزا

 .)1395د، نژاعلي(مشاهده شد  عملكرد شي درصد افزا310برابر و معادل 

كشت پاييزه و انتظاري حبوباتي مانند نخود و عدس، سبب بهبود تثبيت زيستي 

مشاهده شده است كه تثبيت نيتروژن در كشت پاييزه حدود . گرددنيتروژن مي

 كيلوگرم در هكتار 25- 45 كيلوگرم در هكتار و در كشت بهاره حدود 80- 120

-كشت مستقيم و خاك(اظتي كشت پاييزه عدس در كوهين به روش حف. باشدمي

 برابري مقدار نيتروژن كل خاك نسبت به كشت 2-3موجب افزايش ) ورز مركب
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هاي تثبيت مرسوم گرديد كه دليل آن حفاظت از اركان اصلي خاك به نفع باكتري

 ).1394مقدم، كريمي(باشد كننده نيتروژن خاك مي

تغيير رنگ داده و برودت در اثر ي ظاهر شده، هابرگاثر خسارت سرما، ابتدا ر ب

- آيند؛ سپس در صورت افزايش شدت سرما، خسارت ميبه رنگ ارغواني در مي

گراد، موجب ايجاد خسارت در  درجه سانتي-18تداوم سرما و افت دما به زير . بينند

 درجه -22در شرايط بدون پوشش برف و در دماي زير . شودشاخه اصلي مي

- البته اين شرايط در كشت پاييزه در ژنوتيپ. رود از بين ميگراد، كل گياهسانتي

افتد ولي در كشت انتظاري، خسارت بسيار كمتر بوده هاي حساس عدس اتفاق مي

از عوامل موثر بر . باشدو در صورت وقوع هم از طريق جوانه فلسي قابل جبران مي

دي چون توان به موارعدم موفقيت كشت پاييزه عدس در مناطق سردسير مي

شدت برودت هوا، فقدان پوشش برف، احتمال گرم شدن هوا در فصل پاييز و رشد 

 . )1395يونجالي،  مصطفايي (زياد گياه عدس اشاره نمود
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   روش اجرا

.  رسيخاك لوميبافت  با )روستاي پيراقوم(منطقه اردبيل : محل كشت

 22 درجه و 39اردبيل از نظر مختصات جغرافيايي، در عرض جغرافيايي  منطقه

 . دقيقه شرقي واقع شده است59 درجه و 47دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 

هاي معتدل و قرار گرفتن در ارتفاع هاي سرد و بهار و تابستاناردبيل با زمستان

متر  ميلي310 متر باالتر از سطح دريا، ميانگين بارش ساليانه حدود 1390حدود 

  ).الف1396نام، بي( فراهم كرده استه پاييزشت اشرايط مناسبي را براي ك

 از ،خاك در رطوبت حداكثر ذخيره منظور به: كشت زمين سازيآماده

  .استفاده گرديد زمين سازيآماده براي غازيپنجه و قلمي گاوآهن

  مترمربع دربذر  150 تعداد :ميزان بذر مصرفي

  1395 سالمهر ماه اواخر  :زمان كاشت

  )دانه درشت و متحمل به سرما( رديسسبز پعدس  :رقم كشت شده

  متري خاكسانتي 8  حدود:عمق كاشت بذور

  متر سانتي 25 :كشت رديفدو  فاصله

  متر سانتي2:  از همديگرفاصله دو بذر

   گرم5/7:  دانه100وزن 
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   كيلوگرم 120 :ميزان بذر مصرفي در هكتار

 توسط هوا آزاد نيتروژن تثبيت دليل به عدس: شيميايي كودهاي مصرف

 به كودهاي نيتروژنه زيادينياز  ، آنتثبيت از بعد  نيتروژنمصرف و آن هايريشه

و  )به عنوان استاتر (خالص  در هكتار نيتروژنكيلوگرم 25مقدار همچنين . ندارد

  .مصرف شدبراساس آزمون خاك  كيلوگرم در هكتار فسفات آمونيوم در پاييز 30

 هايغالف درصد 90 وقتي (1396 خرداد ماه سال 25در : زمان برداشت 

صورت محصول  برداشت) فتيا تغيير زرد به مايل روشن ايقهوه رنگ به عدس

 . گرفت
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  ايجنت

  متر سانتي30 :ارتفاع بوتهمتوسط 

   شاخه4/2 : در بوتهتعداد شاخه اصليمتوسط 

   غالف4/53 :متوسط تعداد غالف در بوته

   غالف6/13 :متوسط تعداد غالف خالي

   غالف8/39 :داد غالف پرمتوسط تع

   بذر6/46 :در بوتهدانه متوسط تعداد 

   گرم87/10 : در بوته)كاه و كلش (كيبيولوژي متوسط وزن

   گرم22/3 : در بوتهوزن دانهمتوسط 

  كيلوگرم در هكتار 2640 :عملكرد دانه

 محصولعملكرد ، )1394در سال (براساس آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي 

 557 و در اراضي ديم كيلوگرم در هكتار 1256  حدودبي كشوراراضي آدر  عدس

 كيلوگرم در هكتار 800 استان اردبيل حدوداراضي آبي و نيز در هكتار كيلوگرم در 

براساس . گزارش شده است كيلوگرم در هكتار 707  حدود استانو در اراضي ديم
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 آبي و ديم استان  شرايطدرنتايج بدست آمده در اين مطالعه، اختالف عملكرد دانه 

  . باشد ميكيلوگرم در هكتار 1893 و 1800به ترتيب اردبيل، 

رقم سبز پرديس توسط دكتر خدابخش گودرزوند چگيني محقق مركز 

تحقيقات حفاظت خاك و آب پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در 

 توليد تحمل به سرماي سخت زمستان،. اراضي ديم كوهين اصالح گرديده است

ماده خشك باال، درشتي و وزن صد دانه مطلوب، ارتفاع مناسب جهت برداشت 

مكانيزه در اراضي مسطح و سازگاري با كشت مستقيم و بدون شخم از مزاياي اين 

اين رقم عالوه بر افزايش عملكرد دانه، از كيفيت دانه خوبي . باشدرقم مي

از آنجا كه . ها است از ساير عدسدار بوده و قيمت فروش آن در بازار بيشترربرخو

باشد، لذا بيش از اين عدس نسبت به ساير ارقام زودپز و داراي پوسته نازك بذر مي

كوبي ساير ارقام به سوسك بروخوس عدس حساس بوده و بايستي هنگام خرمن

دار، جهت  هاي آب دانهدها و عدم وجوعالوه بر اطمينان از خشك شدن بوته

كات فني در خصوص پيشگيري، كنترل و يا مبارزه با اين آفت به انبارداري نيز ن

   .طور كامل رعايت گردد

افزايش ميزان عملكرد دانه در واحد كشت پاييزه عدس داراي مزايايي چون 

، ستفاده بهينه از رطوبت ذخيره شدها گيري بيشتر از نزوالت آسماني،، بهرهسطح
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 تهيه مناسب بستر بذر و نيز امكان كاشت استفاده بهتر از ادوات مكانيزاسيون براي

تر شدن فصل رشد گياه هاي كارنده بذر نسبت به كشت بهاره، طوالنيبا دستگاه

رفتن عملكرد ، باال)باشدتر شدن رشد رويشي و زايشي گياه ميكه ناشي از طوالني(

عدم مواجه دوره رشد ، ها براي داممناسبارزش غذايي ، )كاه و كلش (كيبيولوژي

 محصول يزودرس با گريز از خشكي،  با تنش خشكي و گرماي تابستانگياهزايشي 

كاهش خسارت آفات ، خاكنيتروژن افزايش ميزان ذخيره ، و عرضه سريع به بازار

) هاافزايش ارتفاع بوتهناشي از (امكان برداشت مكانيزه  و هاي گياهيو بيماري

؛ گودرزوند 1395نژاد، ؛ علي1395يونجالي، ؛ مصطفايي1389نام، بي(باشد مي

همچنين در كشت پاييزه به دليل عدم فشردگي خاك ناشي از ). 1396چگيني، 

توان پس از برداشت عدس نسبت آالت، در فصل بهار به سهولت ميتردد ماشين

مانده در مزرعه مبادرت ورزيده و هاي هرز سبز باقي ورزي و يا حذف علفبه خاك

سازي بستر بذر در كشت پاييزه غالت را فراهم ت آمادهعمال شرايط مطلوبي جه

در صورتي كه در كشت بهاره به دليل كاشت بذر در شرايط مرطوب خاك، . نمود

فشردگي خاك افزايش يافته و در نتيجه كاهش تخلخل خاك موجب كاهش 

شود و از طرفي برداشت رطوبت قابل استفاده و سفتي بيش از حد خاك مي

سازي ترين ماه سال مواجه گرديده كه عمال آماده نيز با گرمديرهنگام محصول
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هاي هرز بستر بذر جهت محصول بعدي را با مشكل مواجه نموده و حذف علف

بنابراين اغلب مزارع . نمايدتأثير ميمانده را به دليل خشك شدن كامل بيباقي

هاي مفيد اكتريناگزير از آيش در سال آتي بوده و نيتروژن تثبيت شده به همراه ب

  .گردندتثبيت كننده نيتروژن در مدت كوتاهي از دسترس خارج مي
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   )1395سال (زمستان فصل ها در وضعيت بوته - 1شكل 

ها بعد از سرماي  وضعيت بوته-2شكل 

 1395شديد در بهمن ماه 
  ها  مرحله گلدهي بوته-3شكل 

 1396در فروردين ماه 

  ها  مرحله پايان گلدهي بوته-4 شكل

 در ارديبهشت ماه
   مرحله شروع پر شدن دانه -5شكل 

 در ارديبهشت ماه
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   وضعيت بوته  -7 شكل  مرحله شروع پر شدن دانه -6شكل 

    وضعيت بوته -8 شكل

  زمان مناسب برداشت عدس-10شكل  مزرعه عدس كشت مستقيم         -9شكل 
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   هابرداشت بوتهمرحله  -11 شكل

 

  
 هاي توليد شده عدس  اندازه و يكنواختي دانه-12 شكل
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   ترويجي فني و هاي توصيه

براي  غازيپنجه و قلمي آهن گاواستفاده از : زمين كشت سازيآماده -

   خاك در رطوبت حداكثر ذخيره

   غالت  با: تناوب-

  ر در متر مربعبذ 100-150 : بذر در مترمربعميزان -

   گرم5/7:  دانه100وزن  -

  كيلوگرم در هكتار 80-120 :ميزان بذر مصرفي -

  )محتمل به سرماو دانه درشت (سبز پرديس  عدس: رقم -

  ماه آبان اواخر تا مهر از اوايل  :زمان كاشت -

   توسط بذركار :كاشت بذر -

   توصيه شدههاي مناسبكش با قارچ: ضدعفوني بذور-

  متري خاكسانتي 7- 9  حدود:ت بذورعمق كاش -

  مترسانتي 25 :كشت رديفدو  فاصله - 

  متر سانتي2:  از همديگر دو بذرفاصله -

  . در صورت نياز يك بار آبياري صورت گيرد: آبياري-
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 در كيلوگرم 20- 30مقدار براساس آزمون خاك، : شيميايي كودهاي مصرف -

 كيلوگرم در هكتار فسفات 15- 30 و) استارتربه عنوان  (خالص هكتار نيتروژن

  .دوش مصرف در فصل پاييزآمونيوم 

يا گاالنت ) يك ليتر در هكتار(استفاده از سم سوپر گاالنت  : كنترل شيميايي-

كش انتخابي برگ و علفهاي هرز نازك علفكنترلبراي ) دو ليتر در هكتار(

  .سالهبرگ يكهاي هرز پهن علفكنترلبراي ) دو ليتر درهكتار(لينتاگران 

 اريمبي ترينمهم ،عدس فوزاريومي پژمردگي بيماري: هابيماري كنترل -

 اين كنترل براي توصيه شده هايروش جمله از .شودمحسوب مي كشور در عدس

 از عاري بذور از استفاده كاشت، زمان تغيير زراعي، تناوب: عبارتند از بيماري

 كننده ضدعفوني هايكشقارچ از فادهاست و آلوده بقاياي بردن بين از بيماري،

  .بذور

 عدس هايغالف درصد 90 كه زمانينيمه دوم خرداد ماه، : زمان برداشت -

   .دريمحصول انجام گ برداشت ،فتيا تغيير زرد به مايل روشن ايقهوه رنگ به
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