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مقدمه

ــد  ــش درآم ــی و افزای ــواد غذای ــعه م ــش توس ــزه نویدبخ ــدس پایی ــت ع کاش
ــه  ــار ب ــدس از به ــت ع ــتم کاش ــر سیس ــت. تغیی ــم اس ــی دی ــاورزان در نواح کش
پاییــز راهــکاری مؤثــر بــرای افزایــش بهــره وری مصــرف آب و ســودمندی اقتصادی 
آن اســت. انتشــار فنــاوری کاشــت پاییــزه عــدس راهــکاری مؤثــر بــرای بهبــود و 
افزایــش تولیــد کشــاورزان در مناطــق مختلــف دیــم اســت. کاشــت پاییــزه عــدس 
ــن  ــث باالرفت ــتانی، باع ــراوان زمس ــای ف ــب از بارندگی ه ــتفاده مناس ــر اس به خاط
عملکــرد و افزایــش درآمــد و خوشــحالی کشــاورزان می شــود. مؤسســه تحقیقــات 
کشــاورزی دیــم کشــور در حــال توســعه و گســترش الین هــای مقــاوم بــه ســرمای 
زمســتان و همچنیــن افزایــش تولیــد از طریــق به کارگیــری فنــاوری کاشــت پاییزه 

ــزه در ســطح وســیع اســت.  به صــورت مکانی
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معرفی عدس

ــم در  ــی دی ــی در سیســتم های زراع ــوالت غذای ــن بق ــی از مهم تری ــدس یک ع
زمان هــای قدیــم بــوده اســت. دانــه عــدس پروتئیــن زیــادی دارد و از لحــاظ ارزش 
غذایــی، گوشــِت فقــرا و غــذای ســالمتی افــراد ثروتمنــد نامیــده می شــود. عــدس 
ــدس  ــن از ع ــود. همچنی ــرف می ش ــا آرد مص ــت کنده ی ــل، پوس ــورت کام به ص
دانــه درشــت بــا کوتیلدون هــای زردرنــگ اغلــب بــرای پختــن همــراه بــا برنــج و 

ــود.  ــتفاده می ش ــده اس ــدم آسیاب ش گن

ــک  ــال های خش ــژه در س ــام به وی ــه احش ــرای تغذی ــدس ب ــن کاه ع همچنی
ــا کاه غــالت مصــرف می شــود. عــدس ماننــد ســایر بقــوالت  به صــورت مخلــوط ب
بــا باکتــری تثبیت کننــده بــه نــام رایزوبیــوم رابطــه همزیســتی دارد )رایزوبیــوم در 
گره هــای ریشــه عــدس رشــد می کنــد و باعــث تثبیــت نیتــروژن هــوا و تنظیــم 
آن بــرای گیــاه میزبــان و محصــوالت بعــدی ماننــد غــالت می شــود کــه در تنــاوب 
ــروژن  ــت نیت ــود وضعی ــر بهب ــالوه ب ــدس ع ــاه ع ــد(. گی ــرار می گیرن ــدس ق ــا ع ب
خــاك در تنــاوب بــا غــالت، باعــث شکســتن ســیکل آفــات و بیماری هــای غــالت 
ــب،  ــن ترتی ــوند. بدی ــر سیســتم های تک کشــتی ایجــاد می ش ــه در اث می شــود ک

ــی می شــود.  ــداری سیســتم های زراع ــث پای ــدس باع ــاه ع گی

تغییر سیستم کاشت عدس از بهار به پاییز موجب موارد زیر می شود:

• افزایش استفاده از بارندگی زمستانه؛

• افزایش بازدهی مصرف آب، فرار از خشکی؛ 

• افزایش پایداری تولید کشاورزان خرده پا؛

ــود اســتانداردهای  ــر و بهب ــرای کشــاورزان فقی • ایجــاد فرصت هــای شــغلی ب
غذایــی؛
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• ایجاد محصول پابلند و امکان برداشت مکانیزه؛

• افزایش میزان پروتئین برداشت شده؛

• افزایش تثبیت نیتروژن؛ 

• تغییر سیستم آیش و افزایش عملکرد غالت )در تناوب با عدس(؛ 

ــی و  ــی، حرارت ــه رطوبت ــرایط بهین ــر ش ــذور به خاط ــی ب ــش جوانه زن • افزای
ــی. ــی فوزاریوم ــاری پژمردگ ــش بیم ــز و کاه ــر در پایی ــکی کم ت ــش خش تن

ــش  ــر، دو راهــکار اساســی باعــث افزای ــه وجــود خشکســالی های اخی  باتوجه ب
ــم می شــود: عملکــرد عــدس در نواحــی دی

1- جایگزینی ارقام اصالح شده به جای توده های محلی؛ و 

2- تغییر سیستم کاشت از بهار به پاییز. 

این دو راهکار در زیر به اختصار تشریح می شوند. 

1- جایگزینی ارقام اصالح شده به جای توده های محلی

ــر از 20- درجــه ســانتی گراد  در نواحــی کوهســتانی کــه درجــه حــرارت کم ت
ــا تنــش خشــکی و  ــار کشــت می شــود؛ در نتیجــه، ب ــب در به اســت، عــدس اغل
گرمــای آخــر فصــل بهــار مواجــه می شــود و در نتیجــه تلقیــح گل هــا و دوره رشــد 
رویشــی و زایشــی گیــاه کاهــش می یابــد و عملکــرد دانــه افــت می کنــد. بنابرایــن 
ارقامــی را می بایســت انتخــاب کــرد کــه دارای قــدرت رشــد اولیــه خیلــی خــوب، 
تولیــد بیومــاس )ذخیــره ماده خشــک( بــاال، گلدهــی و رســیدگی زودتــر هســتند 

تــا از خشــکی انتهایــی و تنــش گرمــا فــرار کننــد )شــکل 1(. 
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شکل 1- مقایسه ارقام زودرس و دیررس عدس در کاشت پاییزه در خرم آباد

2- تغییر سیستم کاشت از بهار به پاییز

تولیــد عــدس به طــور چشــمگیری بــا تغییــر کاشــت عــدس از بهــار بــه پاییــز 
ــتانه و  ــی زمس ــاه از بارندگ ــر گی ــتفاده بیش ت ــش اس ــه دلیل ــد ک ــش می یاب افزای
ــد  ــت. رش ــول اس ــیدگی محص ــع رس ــرق در موق ــر و تع ــش تبخی ــن کاه همچنی
ــه، باعــث افزایــش کاه و کلــش  ــر افزایــش عملکــرد دان گیاهــی مطلــوب عــالوه ب
می شــود کــه بــرای تغذیــه احشــام ارزش خیلــی زیــادی دارد. معرفــی ارقــام مقــاوم 
ــث  ــرز، باع ــای ه ــرل علف ه ــی و کنت ــای قارچ ــتانه و بیماری ه ــرمای زمس ــه س ب
موفقیــت کاشــت پاییــزه عــدس در نواحــی کوهســتانی معتــدل و ســرد می شــود. 
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آماده سازی زمین

ــد  ــم می توان ــرایط دی ــذر در ش ــتر ب ــازی بس ــات آماده س ــول عملی ــت اص رعای
نقــش مهمــی در ذخیــره و حفــظ رطوبــت خــاك بــرای اســتفاده بهینــه گیــاه از 
رطوبــت ایفــا کنــد. باتوجه بــه اینکــه محصــول عــدس غالبــاً در شــرایط دیم کشــت 
می شــود، رعایــت اصــول فنــی عملیــات آماده ســازی بســتر بــذر ضــروری اســت. 
کشــاورزان بــا پاشــیدن بــذر عــدس بــا دســت و اســتفاده از گاوآهــن برگــردان دار 
و گاوآهــن شــش خیش یــا دیســک بــه عملیــات کشــت پایــان می دهنــد. کاربــرد 
گاوآهــن برگــردان دار موجــب ازبین رفتــن رطوبــت ذخیره شــده در خــاك می شــود. 
اســتفاده از گاوآهــن قلمــی مجهــز بــه غلطــک )شــکل 2( و پنجه غــازی )شــکل 3( 
بــرای آماده ســازی زمیــن کشــت می توانــد در حفــظ رطوبــت خــاك بســیار مؤثــر 
ــن  ــاد در ســطح زمی ــدار بســیار زی ــه مق ــش ب باشــد. در صــورت وجــود کاه و کل
ــل 30 درصــد  ــه حداق ــرد، به طوری ک ــا را جمــع آوری ک ــداری از آن ه بایســتی مق
ســطح زمیــن از بقایــا پوشــیده باشــد )شــکل4(. ایــن بقایــا در حــد مطلــوب باعــث 
به حداقل رســاندن خطــر فرســایش، کاهــش تبخیــر رطوبــت خــاك و درعین حــال 
ــدن  ــی خــاك و بازگردان ــواد آل ــق افزایــش م افزایــش حاصلخیــزی خــاك از طری
مــواد غذایــی بقایــای گیاهــی بــه داخــل خــاك اســت. همچنیــن حفــظ بقایــای 
ــای  ــی گونه ه ــتقرار برخ ــی و اس ــد از جوانه زن ــب می توان ــد مناس ــی در ح گیاه
ــی  ــای گیاه ــظ بقای ــرای حف ــوب ب ــد مطل ــد. ح ــری کن ــرز جلوگی ــای ه علف ه
بیــن مناطــق و سیســتم های تولیــد، تفــاوت زیــادی دارد. ســپس اجــرای شــخم 
عمیــق بــا گاوآهــن پنجه غــازی و قلمــی و )در صــورت وجــود کلــوخ( اســتفاده از 
ــِم عــدس عامــل اصلــی در خــاك ورزی و  دیســک ضــروری اســت. در زراعــت دی
کاشــت، حفــظ و ذخیــره رطوبــت اســت. ازایــن رو ماشــین های کاشــت حفاظتــی 
کــه بتواننــد بیش تریــن مقــدار رطوبــت را در بســتر بــذر حفــظ کننــد، ارجحیــت 
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ــن  ــی وارون دارای بیش تری ــه ای ت ــوع تیغ ــیاربازکن ها، ن ــواع ش ــن ان ــد. در بی دارن
مقــدار حفــظ رطوبــت و کاهــش تبخیــر در محــل قرارگیــری بــذر و شــیاربازکن 

ــذر اســت.  جفــت دیســک دارای بیش تریــن تبخیــر در بســتر ب

شکل 2- گاوآهن قلمی مجهز به غلتک 

شکل 3- گاوآهن قلمی )راست( و گاوآهن پنجه غازی )چپ(
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شکل 4- کاربرد درو بسته بند برای جمع آوری کاه و کلش 

ــا  ــاران، کیمی ــد گچس ــدس مانن ــده ع ــام اصالح ش ــزه ارق ــت پایی ــرای کاش ب
ــرز  ــای ه ــا علف ه ــرد ت ــر ک ــر صب ــی مؤث ــع بارندگ ــا موق ــتی ت ــوار بایس و بیله س
ــاوب  ــه در تن ــل ک ــال قب ــه س ــو( ریزش یافت ــا ج ــدم ی ــم )گن ــالت دی ــه غ و دان
ــا  ــن ب ــازی زمی ــه آماده س ــدام ب ــپس اق ــوند، س ــبز ش ــد، س ــرار دارن ــدس ق ــا ع ب
اســتفاده از شــخم بــا گاوآهــن پنجه غــازی و قلمــی کــرد، زیــرا روش دســت پاش 
ــذر،  ــع ب ــی در توزی ــذر، ناهمگن ــر ب ــت بیش ت ــرف و هدررف ــب مص ــذور موج ب
ــا علف هــای هــرز در  ــارزه ب ــذر در عمــق مناســب، دشــواری در مب عدم اســتقرار ب

ــود.  ــذر می ش ــات ب ــت و تلف دوره داش

عملیــات خــاك ورزی بــرای کاشــت پاییــزه عــدس دارای دو اولویــت اســت کــه 
ــل شــرح داده شــده اند: در ذی

ــه عمــق 20 ســانتی متر  ــت اول شــامل اســتفاده از گاوآهــن قلمــی ب 1- اولوی
بعــد از برداشــت غــالت پاییــز )در صــورت وجــود کلــوخ، اســتفاده از هرس بشــقابی 
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یــا دیســک قبــل از کاشــت بــه عمــق 10 ســانتی متر( اســت. 

ــش  ــای کل ــن ردیف ه ــدس در بی ــتقیم ع ــت مس ــامل کش ــت دوم ش 2- اولوی
غــالت دیــم )گنــدم یــا جــو( بــا اســتفاده از ماشــین آالت مناســب و دســتگاه های 
ــت  ــکل های 5 و 6(. کش ــت )ش ــکی اس ــیاربازکن دیس ــا ش ــتقیم ب ــت مس کاش
عــدس در بیــن ردیف هــای کلــش غــالت به جامانــده از ســال قبــل بــه ایســتایی 
افزایــش می دهــد  بوته هــای عــدس کمــک می کنــد، تهویــه ســایه انداز را 
ــان  ــزه در زم ــت مکانی ــه برداش ــود و ب ــاری می ش ــر بیم ــش خط ــب کاه و موج

ــد.  ــک می کن ــول کم ــیدن محص رس

شکل 5- کاشت عدس در بین ردیف های ایستاده کاه و کلش گندم 

شکل6- بذرکار کشت مستقیم با شیاربازکن دیسکی 
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زمان کاشت

کشـاورزان بـرای کاهـش علف هـای هـرز، در بهـار اقدام به کشـت عـدس می کنند. 
تاریخ کاشـت مناسـب موجب بهره وری بهینه از عوامل اقلیمی نظیر موارد ذیل می شـود:

• درجه حرارت؛
• رطوبت؛

• طول روز؛ 
• تطابق زمان گل دهی با درجه حرارت مناسب.

بــا تأخیــر کشــت در بهــار در اثــر مواجه شــدن گیــاه عــدس بــا تنــش خشــکی 
ــه در واحــد ســطح به شــدت کاهــش  و گرمــای آخــر فصــل، میــزان عملکــرد دان
می یابــد. در کشــت پاییــزه، عــدس قــادر اســت مرحلــه رشــد رویشــی خــود را بــا 
ــه افزایــش  ــد )شــکل 7( کــه ب ــی خــاك هماهنــگ کن ظرفیــت رطوبتــی و دمای
ــرد،  ــدل س ــق معت ــت در مناط ــب کاش ــان مناس ــود. زم ــر می ش ــول منج محص
ــان  ــت. زم ــت 20 آذر اس ــان لغای ــیری 15 آب ــیری و گرمس ــدل و نیمه گرمس معت
ــوب  ــاال محس ــرد ب ــه عملک ــیدن ب ــر در رس ــم و مؤث ــل مه ــی از عوام ــت یک کش
ــه تأخیــر در زمــان کاشــت، موجــب کاهــش طــول دوره رشــد  می شــود و هرگون
رویشــی و زایشــی و کاهــش عملکــرد گیــاه عــدس می شــود. لــذا ضــروری اســت 
بعــد از بارندگی هــای مؤثــر پاییــزه کشــاورزان اقــدام بــه کشــت ارقــام اصــالح نماییــد. 

شکل7- کاشت پاییزه ارقام اصالح شده عدس در خرم آباد 
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توصیه ارقام 

در طــی برنامه هــای مختلــف اصــالح حبوبــات دیــم از بدو تأســیس مؤسســه تحقیقات 
کشــاورزی دیــم کشــور تاکنــون، ارقــام عــدس )گچســاران، کیمیــا و بیله ســوار( توســط 
محققــان بخــش حبوبــات دیــم معرفــی شــده اند. مشــخصات عمومــی ارقــام مذکــور در 

جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. 

جدول 1- فهرست ارقام معرفی شده عدس توسط مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

بیله سوارکیمیاگچسارانخصوصیات /  نام ارقام

ILL6212FLIP92-12LILL6037شجره

ICARDAICARDAICARDAمنشاء

137813881391سال معرفی

373527ارتفاع بوته )سانتی متر(

مقاومنیمه مقاوممقاومواکنش به بیماری فوزاریوم

27/52726/5میزان پروتئین دانه )درصد(

9101،110950متوسط عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار(

آب وهوای مشابه اقلیم مناسب کشت
گچساران

مناطق معتدل سرد و 
نیمه گرمسیر

مناطق معتدل و 
نیمه گرمسیر

پاییززمان کشت
پاییز )در مناطق 

معتدل(، بهار در مناطق 
سردسیر

پاییز )در مناطق 
معتدل(، بهار در مناطق 

سردسیر
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روش کاشت 

ــات  ــری از تلف ــق جلوگی ــزه( از طری ــب )مکانی ــت مناس ــتفاده از روش کاش اس
ــکان  ــرز و ام ــای ه ــرل علف ه ــبز محصــول، ســهولت در کنت ــی س ــذر، یکنواخت ب
ــش  ــد و افزای ــه تولی ــش هزین ــث کاه ــرز، باع ــای ه ــی علف ه ــرل مکانیک کنت
ــود:  ــر می ش ــوارد زی ــب م ــدس موج ــذر ع ــت پاش ب ــود. روش دس ــرد می ش عملک
ناهمگنــی در توزیــع بــذر، عدم اســتقرار بــذر در عمــق مناســب، تلفــات بــذر، ســبز 
غیریکنواخــت، دشــواری در مبــارزه بــا علف هــای هــرز در دوره داشــت، ناهماهنگــی 
در رســیدن محصــول و عدم امــکان برداشــت مکانیــزه به دلیــل ناهمــواری ســطح 
خــاك. کشــت مکانیــزه عــدس هــم باعــث جوانه زنــی ســریع و یکنواخــت، ســبز 
ــازده مصــرف آب بیش تــر و ایجــاد زمیــن  ــا ب یکنواخــت گیــاه، اســتحکام گیــاه ب
ــن  ــزه محصــول می شــود. بهتری صــاف و موجــب افزایــش امــکان برداشــت مکانی
ــتند،  ــه کار هس ــک و تک دان ــای پنوماتی ــدس بذرکاره ــت ع ــرای کش ــا ب بذرکاره
ــای  ــود از ردیف کاره ــه می ش ــتید، توصی ــی نداش ــا دسترس ــه آن ه ــر ب ــی اگ ول
هاســیا، کشت گســتر بــرای کاشــت مکانیــزه اســتفاده کنیــد. شــایان ذکــر اینکــه 
اســتفاده از بذرکارهــا بــدون پرس کــردن بذرهــا توســط چرخ هــای پــرس مدنظــر 
ــای  ــاد چرخ ه ــردن ب ــا خالی ک ــرس ی ــای پ ــر چرخ ه ــا تغیی ــه بایســتی ب اســت ک

ــود.  ــدس ش ــده ع ــذور کاشته ش ــدن ب ــع از پرس ش ــا مان آن ه

در صــورت اســتفاده از خطی کارهــا، بســتن یک درمیــان نازل هــای بــذر 
به منظــور کنتــرل مکانیکــی علف هــای هــرز توصیــه می شــود. همچنیــن 
ــرل مکانیکــی  ــدون کنت ــف 25 ســانتی متر )ب ــه می شــود فواصــل بیــن ردی توصی
ــکل های 8 و  ــد )ش ــانتی متر باش ــف 2/5 س ــه روی ردی ــرز( و فاصل ــای ه علف ه
ــده از  ــش به جامان ــای کل ــن ردیف ه ــزه در بی ــورت مکانی ــدس به ص ــت ع 9(. کاش
ــه  ــن تهوی ــد، همچنی ــک می کن ــدس کم ــای ع ــتایی بوته ه ــه ایس ــل، ب ــال قب س
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ــا و  ــر بیماری ه ــش خط ــب کاه ــد و موج ــش می یاب ــی( افزای ــایه انداز )کانوپ س
ــود. ــدس می ش ــینی ع ــت ماش ــود برداش بهب

مکانیزاســیون در زراعــت حبوبــات نســبت بــه ســایر محصــوالت زراعــی 
ــرای  ــل ب ــات مکانیزاســیون عام ــد، انجــام عملی ــدان گســترده نیســت؛ هرچن چن
ارتقــای فنــاوری در افزایــش عملکــرد، کاهــش هزینه هــا و ایجــاد تســهیالت بــرای 
کشــاورزان نقــش مهمــی دارد و قــادر اســت بــا ایجــاد و تعمیــم شــرایط مطلــوب، 

ــی فراهــم کنــد. ــواد غذای ــاه عــدس و جــذب م ــرای رشــد گی شــرایط را ب

شکل 8- کاشت مکانیزه و سنتی عدس

نکته: عمق کاشت در حدود 5 سانتی متر توصیه می شود.
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شکل 9- کنترل علف های هرز با کولتیواتور دستی در کشت مکانیزه

میزان بذر

ــع  ــه در مترمرب ــر از 100 بوت ــدس کم ت ــه ع ــداد بوت ــاورزان تع ــزارع کش ــاً در م غالب
اســت کــه ایــن عامــل باعــث افزایــش تبخیــر رطوبــت از ســطح خــاك می شــود. عملکــرد 
عــدس در شــرایط دیــم 43 درصــد شــرایط آبــی اســت کــه ایــن تفــاوت فاحــش، اهمیــت 
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــان می ده ــر را نش ــد بیش ت ــرای تولی ــاك ب ــت خ ــظ رطوب حف
ــش  ــور افزای ــطح به منظ ــد س ــوب در واح ــم مطل ــت تراک ــت، رعای ــظ رطوب ــل حف عوام
کارایــی مصــرف آب و جلوگیــری از تابــش مســتقیم آفتــاب بــه ســطح زمیــن و کاهــش 
تبخیــر رطوبــت از ســطح خــاك اســت. مناســب ترین میــزان بــذر مصرفــی بــرای ارقــام 
اصالح شــده گچســاران، کیمیــا و بیله ســوار، 200 تــا 250 دانــه در مترمربــع )حــدود 75 

ــم توصیــه می شــود.  ــوع رق ــه و ن ــه وزن صــد دان ــار( باتوجه ب کیلوگــرم در هکت
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ضدعفونی کردن بذر 

بــرای پوشــش مناســب بــذر علیــه بیماری هــای بــذرزاد، قارچ کش هــای 
ذکرشــده در جــدول 2 توصیــه می شــوند. 

جدول 2- قارچ کش های مناسب بذر علیه بیماری های بذرزاد

میزان مصرفقارچ کش

دو در هزارمانکوزب

دو در هزارکاربوکسین تیرام

یک گرم در هر کیلوگرمکاپتان

2 تا 3 سی سی در هر کیلوگرمویتاواکس

2 گرم در هر کیلوگرمتکتو

ــر مــوارد ذکرشــده در جــدول 2، اســتفاده از آفت کش هــای لیندیــن،  عــالوه ب
کاربوفــوران و فوتیــوکارپ بــرای تیمــار بذرهــای عــدس توصیــه می شــود.

میزان کود مصرفی 

عــدس به لحــاظ تثبیــت بیولوژیکــی نیتــروژن هــوا توســط باکتــری هم زیســت 
ــه  ــادی ب ــاج زی ــت آن، احتی ــد از تثبی ــروژن بع ــرف نیت ــه های آن و مص ــا ریش ب
کودهــای نیتروژنــه نــدارد. ولــی به طــور کلــی مصــرف 20 تــا 30 کیلوگــرم نیتروژن 
ــرم  ــا 30 کیلوگ ــالوه 15 ت ــوم( به ع ــرات آمونی ــاً نیت ــار )ترجیح ــص در هکت خال
فســفر خالــص در هکتــار )بســته بــه میــزان اولیــه فســفر خــاك و فســفر مصرفــی 
غــالت در تنــاوب بــا عــدس(، به طــور همزمــان در موقــع کاشــت، از منبــع کــودی 
سوپرفســفات تریپــل در پاییــز به صــورت جایگــذاری در خــاك )مصــرف عمقــی( 



23توصیه های فنی کاشت، داشت و برداشت عدس پاییز، ...

ــن  ــود. همچنی ــه می ش ــذر توصی ــل ب ــر از مح ــانتی متر پایین ت ــل 5 س و حداق
کاربــرد کودهــای بیولوژیــک رایزوبیــوم بــه شــرطی کــه مایــه تلقیــح ســازگار هــر 
ــذر(  ــا ب ــته ب ــار )آغش ــرم در هکت ــزان 1/5 کیلوگ ــه می ــد، ب ــود باش ــه موج منطق
ــدس  ــا ع ــت ب ــوم هم زیس ــی رایزوبی ــای بوم ــی از جدایه ه ــود. بعض ــه می ش توصی

توانســتند موجــب مــوارد ذکرشــده در جــدول 3 شــوند. 

جدول 3- مقدار و عملکرد افزایش یافته عدس

مقدارافزایش یافتهعملکرد افزایش یافته عدس

19 تا 25 درصدوزن خشک اندام هوایی

5 تا 12 درصدنیتروژن قسمت های هوایی

عملکرد دانه عدس به ترتیب نسبت به تیمارهای نیتروژنی و 
28 تا 36 درصدشاهد

نحوه مبارزه با علف های هرز

ــم  ــل مه ــی از عوام ــن اســت. یک ــم پایی ــدس در اراضــی دی ــاه ع ــرد گی عملک
ــه از لحــاظ  ــزارع عــدس اســت ک کاهــش عملکــرد، وجــود علف هــای هــرز در م
ــش  ــب کاه ــد و موج ــت می کنن ــدس رقاب ــا ع ــا ب ــی و فض ــواد غذای ــت، م رطوب
کیفیــت و کمیــت عــدس می شــوند. گیــاه عــدس در اوایــل دوره رشــد بــه علــت 
اینکــه قــادر بــه رشــد ســریع ســایه انداز نیســت، رقیــب ضعیفــی بــرای علف هــای 
ــا علف هــای  هــرز محســوب می شــوند )شــکل 10(. بایــد در اوایــل فصــل رشــد ب
هــرز مبــارزه کــرد. اکثــر مــزارع عــدس پوشــیده از علف هــای هــرز هســتند؛ علــت 
ایــن امــر، ناآگاهــی از چگونگــی کنتــرل مکانیکــی یــا شــیمیایی علف هــای هــرز 
یــا عدم دسترســی به موقــع بــه ســموم علف کــش و هزینــه بــاالی وجیــن دســتی 
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ــاك و  ــزی خ ــرز، حاصلخی ــف ه ــای عل ــه گونه ه ــرز ب ــای ه ــود علف ه اســت. وج
میــزان رطوبــت آن بســتگی دارد. پنــج روش کنتــرل زراعــی، دســتی، مکانیکــی، 
ــن  ــود دارد. ای ــدس وج ــرز ع ــای ه ــرل علف ه ــرای کنت ــی ب ــیمیایی و تلفیق ش

روش هــا در ادامــه معرفــی خواهنــد شــد. 

شکل 10- عکس العمل عملکرد دانه عدس به افزایش طول دوره تداخل )....( و عدم تداخل علف های 
هرز)- ( در روزهای بعد از جوانه زنی 

روش زراعی

زمــان مناســب شــخم قبــل از کاشــت می توانــد هجــوم و خســارت علف هــای 
ــذر علف هــای  ــز کــه ب ــر در پایی هــرز را کاهــش دهــد. بعــد از بارندگی هــای مؤث
ــام  ــا انج ــوان ب ــدند، می ت ــبز ش ــل س ــال قب ــه س ــالت ریزش یافت ــه غ ــرز و دان ه
ــا مکانیکــی )شــکل 11( و هــرس دندانه میخــی  ــا گاوآهــن پنجه غــازی ی شــخم ب
بــا علف هــای هــرز مبــارزه کــرد. عــالوه بــر ایــن، رعایــت تراکــم گیاهــی مناســب 
و همچنیــن رعایــت تنــاوب زراعــی عــدس بــا غــالت دیــم باعــث کاهــش تراکــم 

ــود.  ــرز می ش ــای ه علف ه
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شکل 11- کنترل علف های هرز به صورت مکانیکی 

کنترل دستی 

توســعه نیافته،  در کشــورهای  کنتــرل علف هــای هــرز  عمده تریــن روش 
ــر از روش هــای شــیمیایی و مکانیکــی علف هــای  ــه بهت ــرل دســتی اســت ک کنت
ــی  ــرای زارعان هــرز را کنتــرل می کنــد )شــکل12(. ایــن روش در ســطح کــم و ب
ــطوح  ــی در س ــد؛ ول ــه کار می کنن ــا در مزرع ــواده آن ه ــه خان ــت ک ــب اس مناس

ــت. ــه نیس ــان مقرون به صرف ــه و زم ــاظ هزین ــیع از لح وس

شکل 12-کنترل دستی علف های هرز 
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کنترل مکانیکی 

ــا اصــالح  ــا علف هــای هــرز پــس از رشــد، تنهــا ب ــارزه مکانیکــی ب امــکان مب
ــا  ــف کشــت 25 ســانتی متر، ب ــه ردی روش هــای کشــت میســر می شــود. در فاصل
ــا کنتــرل مکانیکــی علف هــای هــرز در مراحــل  ــور دســتی ی اســتفاده از کولتیوات
ــرد  ــرل ک ــانتی متر کنت ــا 8 س ــن 5 ت ــه را بی ــاع بوت ــوان ارتف ــد می ت ــه رش اولی
)شــکل 13(. عــالوه بــر ایــن، در زمــان کاشــت بــا بســتن یــک لولــه ســقوط پــس 
ــوان  ــور می ت ــک و کولتیوات ــرخ باری ــور چ ــتفاده از تراکت ــقوط و اس ــه س از دو لول
ــد از  ــی 30 درص ــرل مکانیک ــوع کنت ــن ن ــرد. ای ــرل ک ــرز را کنت ــای ه علف ه

ــد.  ــش می ده ــن کاه ــرای وجی ــری را ب ــای کارگ هزینه ه

شکل 13- کنترل مکانیکی علف های هرز عدس با کولتیواتور دوار
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کنترل شیمیایی

ــت  ــد مقاوم ــکالتی مانن ــروز مش ــث ب ــا باع ــه علف کش ه ــتگی ب ــروزه وابس ام
علف هــای هــرز بــه علف کش هــا و آلودگــی خاك هــا بــه ســموم شــیمیایی 
ــوان  ــی ذکرشــده در جــدول 4 می ت ــا اســتفاده از علف کــش انتخاب شــده اســت. ب

ــرد. ــارزه ک ــرز مب ــای ه ــا علف ه ب

جدول4- علف کش های مورد نظر

نوع علف هرزمقدار مصرفنام علف کش

علف های هرز نازك برگیک لیتر در هکتارسوپر گاالنت

علف های هرز نازك برگ2 لیتر در هکتارگاالنت

علف های هرز پهن برگ یکساله2/5 تا 3/5 لیتر در هکتارپایردیت یا لنتاگران

علف کـش لنتاگـران بـا حجـم باالی پوشـش در هـوای گـرم و آفتابی وقتی کـه ارتفاع 
بوته هـای عـدس حـدود 8 سـانتی متر اسـت، می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، ولـی 
نمی تـوان آن را در هـوای سـرد و ابـری بـه کار بـرد. دو بار کاربـرد آن در مـزارع، علف های 
هـرز را به خوبـی کنتـرل می کنـد و باقیمانـده ای در خـاك نـدارد. عالوه بر موارد ذکرشـده 

از علف کش هـای جـدول 5 می تـوان اسـتفاده کـرد. 
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س
ف های هرز در مزرعه عد

ش های شیمیایی برای کنترل عل
ف ک

جدول 5- عل

مرحله رشدی گیاه
ش

ف ک
نام عل

میزان )کیلوگرم در هکتار(
ف های هرز

نوع عل

 
�ن
قبل از جوانه ز

گزاگارد )پرومتیرین(
کرب )پرونامید(

0/75-1

0/5
دولپه ای ها
ک لپه ای ها

ت

 )اوایل رشد(
�ن
س از جوانه ز

پ
ت سوالم(

ک )فلوم
براد استری

چلنج )اکلونیفن(
0/02

0/6
ک لپه ای ها

ت
ک لپه ای ها

ت

ط دوره رشد(
 )اواس

�ن
س از جوانه ز

پ
پ- بوتیل(

فوزیالید )فلوزیفوپ-
س اولترا )سیکوکسیدین(

فوکو
آگیل )پروپاکوئیزافوپ(

0/25-0/5

0/25-0/5

0/1-0/2

ک لپه ای ها
ت

ک لپه ای ها
ت

ک لپه ای ها
ت

ف های هرز انگلی
عل

ک(
Cadre oroban )ایمازاپی
پ )پندیمتالین(

استام
ت )ایمازتاپیر(

پرسوئی

3 تا 5 گرم در هکتار × 2
20/2

گل جالیز
س

س
س

س
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ــوارد  ــورد اســتفاده در عــدس شــامل م ــوق، علف کش هــای م ــوارد ف ــر م عــالوه ب
زیــر هســتند:

ــای  ــرل علف ه ــرای کنت ــار، ب ــا به ــز ی ــت در پایی ــل از کاش ــیت: قب گلیفوس
ــده؛  سبزش

تــری آالت )فارگــو(: قبــل از کاشــت، بــرای کنتــرل یــوالف و مشــابه، بــه میــزان 
ــر در هکتار؛ 0/5 لیت

تریفلورایــن )ترفــالن(: قبــل از کاشــت، بــه میــزان 1/1 تــا 2/3 لیتــر در هکتــار، 
ــرگ؛  ــرگ و پهن ب ــرز باریک ب ــای ه ــرل علف ه ــرای کنت ب

ــل از  ــار، قب ــر در هکت ــا 5/2 لیت ــدار 1/7 ت ــه مق ــوناالن(: ب ــن )س ــال فلورای ات
کاشــت، بــرای کنتــرل علف هــای هــرز باریک بــرگ و پهن بــرگ؛

پندیمتالیــن )پــرول(: بــه مقــدار 1/4 تــا 4/2 لیتــر در هکتــار، قبــل از کاشــت، 
ــرای کنتــرل علف هــای هــرز باریک بــرگ یکســاله و پهن بــرگ یکســاله دانه ریــز  ب

ــاج خــروس و ســلمه تره(. )ت

 بــرای زراعــت عــدس به صــورت رســمی هیــچ علف کشــی ثبــت نشــده، ولــی 
می تــوان از ســموم ذکرشــده در جــدول 6 اســتفاده کــرد. 

جدول 6- سموم رایج علف کشی در زراعت عدس

مقدار مصرفنحوه مصرفنام

1/5 لیتر در هکتارپیش کاشت و مخلوط با خاكلینوران یا آفالن

پندیمتالین پندیمتالین یا 
3 تا 4/5 لیترپیش رویشیاتسومپ

1/5 کیلوگرم در هکتارپیش رویشیپرومترین یا گزاگارد



توصیه های فنی کاشت، داشت و برداشت عدس پاییز، ... 30

کنترل بیماری ها 

ــر  ــه بیش ت ــت ک ــدس اس ــم ع ــای مه ــی از بیماری ه ــوم یک ــی فوزاری پژمردگ
ــه روش هــای  ــد. از جمل ــزارع عــدس خســارت وارد می کن ــه م ــاره ب در کشــت به
ــد از: رعایــت تنــاوب زراعــی،  ــرای کنتــرل ایــن بیمــاری عبارت ان توصیــه شــده ب
ــاری،  ــاری از بیم ــذور ع ــتفاده از ب ــز، اس ــه پایی ــار ب ــت از به ــان کاش ــر زم تغیی
ــذر،  ــده ب ــای ضدعفونی کنن ــتفاده از قارچ کش ه ــوده، اس ــای آل ــردن بقای ازبین ب

ــاوم )شــکل 14(. ــام مق و اســتفاده از ارق

شکل 14- ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریوم 
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ــا  ــدس ب ــای ع ــردن بذره ــل ضدعفونی ک ــی مث ــت زراع ــکات بهداش ــت ن رعای
ــا  ــزان 1 ت ــه می ــل ب ــا بنومی ــرام ی ــین تی ــا کربوکس ــوزب ی ــای مانک قارچ کش ه
ــاداری ایجــاد  ــور معن ــان کاشــت به ط ــر زم ــود. تغیی ــد ب ــد خواه ــزار مفی 2 در ه
همه گیــری بیمــاری را بــه عقــب می انــدازد، ســرعت همه گیــری را کاهــش 
ــد، درصــد و شــدت بیمــاری را کاهــش می دهــد و در نتیجــه از خســارت  می ده

ــد. ــی می کاه ــی فوزاریوم ــاری پژمردگ بیم

ــن و بهداشــتی ترین  ــن، اقتصادی تری ــاوم عــدس مؤثرتری ــام مق اســتفاده از ارق
روش کنتــرل ایــن بیمــاری اســت. باتوجه بــه اینکــه اســپور قــارِچ عامــل 
ــود  ــه می ش ــد، توصی ــده می مان ــاك زن ــال در خ ــا 5 س ــی ت ــی فوزاریوم پژمردگ
ــام و توده هــای  ــا 5 ســال از کشــت ارق ــن بیمــاری ت ــه ای ــوده ب در زمین هــای آل
ــه  ــام اصالح شــده ای از جمل ــِی حســاس خــودداری شــود و کشــاورزان از ارق محل

ــر اســتفاده کننــد:  مــوارد زی

• رقم بیله سوار )مقاوم(؛ 

• گچساران )مقاوم(؛ 

• رقم کیمیا )نیمه مقاوم(.

 عــالوه بــر ایــن، عملیــات زراعــی بــه شــرح جــدول 7 بــرای مبــارزه بــا بیماری هــای 
عــدس مــد نظــر قــرار گیرنــد. 
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جدول 7- عملیات زراعی برای مبارزه با بیماری های عمده 

عملیاتبیماری

برق زدگی

کشت دیر

جمع آوری و نابودکردن بقایای گیاهان آلوده

تناوب محصوالت

کشت عمیق بذر

دفن بقایای آلوده در عمق حداقل 10 سانتی متری

کشت بذور عاری از بیماری و مقاوم به بیماری مانند ارقام عدس گچساران، 
کیمیا، و بیله سوار 

کاشت زودتر از موعد در مناطقی که سابقه بیماری برق زدگی دارند )دو تا 
سه هفته(

پژمردگی فوزاریومی

استفاده از بذور عاری از بیماری و مقاوم به بیماری مانند رقم بیله سوار در 
مناطقی که شدیداً آلوده به بیماری فوزاریومی هستندتغییر سیستم کاشت 

عدس از بهار به پاییز و اجتناب از کشت هنگام باالبودن دما

تناوب زراعی چندساله

پوسیدگی طوقه
اجتناب از رطوب زیاد خاك هنگام کاشت، و )در مرحله گیاهچه ای( 

جمع آوری تمام مواد آلی تجزیه نشده هنگام آماده سازی بستر بذر

پوسیدگی خشک ریشه

اجتناب از خشکی

کشت به موقع تا محصول از خشکی رهایی یابد.

اجتناب از رطوبت باالی خاكپوسیدگی سیاه ریشه
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بیماری ویروسی 

بیمــاری ویروســی نیــز از دیگــر بیماری هــای مهــم عــدس اســت کــه هــر ســال 
بــه مــزارع عــدس خســارت می زنــد. توده هــای محلــی بــه ایــن بیمــاری حســاس 
هســتند. چهــار نــوع ویــروس کــه در بوته هــای آلــوده عــدس در ایــران مشــخص 

شــده اســت بــه شــرح ذیــل هســتند: 

1- ویروس موزاییک زرد لوبیا؛

2- ویروس موزاییک خیار؛

3- ویروس موزاییک یونجه؛ 

4- پیچیدگی برگ نخودفرنگی.

ایــن ویروس هــا به صــورت مکانیکــی و شــته منتقــل می شــوند. انتخــاب ارقــام 
ــا  ــان ویروس ه ــزارع میزب ــزارع عــدس و ســایر م ــن م ــه بی ــت فاصل ــاوم و رعای مق
بایســتی رعایــت شــوند و مزارع عــدس در جــوار مزارع شــبدر، یونجــه، نخودفرنگی، 
باقــال، خیــار، خربــزه و گوجه فرنگــی کشــت نشــوند. همچنیــن کاشــت در تاریــخ 
ــا شــته را بایســتی  ــان ویــروس و مبــارزه ب مناســب، وجیــن علف هــای هــرز میزب

در نظــر گرفــت.

کنترل آفات

شــته، مینــوز، کــرم بروخــوس، کــرم غالف خــوار و اگروتیــس از جملــه آفــات 
عــدس هســتند کــه هــر ســال خســاراتی بــه مــزارع عــدس وارد می کننــد. آفــت 
بروخــوس از مهم تریــن آفــات انبــاری عــدس محســوب می شــود. به ســبب 
ــی و  ــی و تلفیق ــرل زراع ــب کنت ــان مناس ــی و زم ــاورزان از چگونگ ــی کش ناآگاه
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شــیمیایی آفــات، هــر ســال خســارت زیــادی بــه محصــول عــدس وارد می شــود. 
کنتــرل شــیمیایی آفــات عــدس بــه شــرح جــدول 8 اســت. 

جدول 8- کنترل شیمیایی آفات عدس

آفاتگروه شیمیایینام آفت کش

کرم غالف خوار، بروخوس و مینوز پیرتروئیددلتامترین

کرم غالف خوار، بروخوس و مینوزارگاوفسفاتمتیداتیون

شته هاکلرونیکوتینیلایمیدالکوپرید

بروخوس موجود در دانه و انبار عدسارگانوفسفاتپریمینوس- متیل

ــم  ــاری مه ــات انب ــه از آف ــات ک ــه ای حبوب ــک چهارنقط ــرل سوس ــرای کنت ب
عــدس محســوب می شــود، اســتفاده از 0/5 گــرم در مترمکعــب فســفین )معــادل 
1/5 گــرم در مترمکعــب فســفید آلومینیــم( در مــدت 72 ســاعت گازدهــی توصیــه 
ــدت 12  ــد در م ــل برومای ــب متی ــرم در مترمکع ــا 20 گ ــن  ب ــود. همچنی می ش
ســاعت گازدهــی یــا 35 گــرم در مترمکعــب متیــل برومایــد در مــدت 2 ســاعت 

ــرد. ــرل ک ــت را کنت ــن آف ــوان ای ــی می ت گازده
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مدیریت تولید بذر ارقام اصالح شده

درحال حاضــر ارقــام مختلفــی از عــدس اصــالح و معرفــی شــده اند کــه 
ایــن امــر وجــود صنعــت بــذر را ضــروری ســاخته اســت؛ ولــی بیش تــر مناطــق 
ــامل  ــدس ش ــذر ع ــد ب ــد. اصــول تولی ــدس را کشــت می کنن ــی ع ــای بوم توده ه

ــر اســت. مــوارد زی

اجزای تشکیل دهنده برنامه تولید بذر 

برنامه هــای تولیــد بــذر دو جــزء اصلــی دارنــد. اولیــن جــزء، تکثیــر، فــرآوری، 
ــزء  ــر دو ج ــت. ه ــذر اس ــع ب ــزء دوم توزی ــذر و ج ــی ب ــرل کیف ــارداری و کنت انب
ــات  ــذور حبوب بایســتی توســط بخــش خصوصــی )تأســیس شــرکت های تولیــد ب
دیــم( یــا توســط بخــش دولتــی یــا بــا مشــارکت هــر دو بخــش صــورت پذیــرد. 

ــارت مهــم محســوب می شــود. ــک مه ــذر ی ــر ب ــام در تکثی تشــخیص ارق

طبقــات بــذر خالــص شــامل بــذر اصالحگــر )پرورشــی(، بــذر پایــه )مــادری( 
ــی  ــد زمین ــدس بای ــده ع ــذر گواهی ش ــد ب ــرای تولی ــت. ب ــده اس ــذر گواهی ش و ب
ــد،  ــه نمات ــی ب ــوری، آلودگ ــکل ش ــه مش ــاری از هرگون ــه ع ــود ک ــاب ش انتخ
علف هــای هــرز، و آب گرفتگــی باشــد و در فصــل زراعــی قبــل زیــر کشــت عــدس 

نبــوده باشــد.

 در ضمــن، خــاك ایــن مــزارع هــم بایــد عــاری از بیمــاری باشــد، زیــرا برخــی 
بیماری هــا ماننــد برق زدگــی و فوزاریــوم از جملــه بیماری هــای خاکــزی هســتند. 

بنابرایــن تولیــد بــذور در چنیــن مزارعــی را بایســتی مــردود اعــالم کــرد.
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برداشت عدس

در زمانــی کــه 90 درصــد غالف هــای عــدس بــه رنــگ قهــوه ای روشــن مایــل 
بــه زرد تغییــر یابنــد، گیــاه عــدس آمــاده برداشــت اســت. تأخیــر در زمان برداشــت 
ــا  ــتاده ی ــه نیمه ایس ــپ بوت ــبب تی ــود. به س ــا می ش ــالف و دانه ه ــزش غ ــث ری باع
خوابیــده توده هــای محلــی، امــکان برداشــت مکانیــزه آن هــا میســر نیســت. ولــی 
ارقــام اصالح شــده بــا تیــپ بوتــه ایســتاده و مناســب کاشــت پاییــزه ماننــد ارقــام 
ــار و همچنیــن کمبایــن در  ــا کاترب ــا مــوور و ب کیمیــا، گچســاران و بیله ســوار را ب

ــرد )شــکل های 15 و 16(.  ــوان برداشــت ک اراضــی مســطح می ت

زمان برداشت عدس

زمانــی کــه 90 درصــد غالف هــای عــدس بــه رنــگ قهــوه ای روشــن مایــل بــه 
زرد تغییــر یابنــد، عــدس آمــاده برداشــت اســت. تأخیــر در زمــان برداشــت، ریــزش 

ــا دانه هــا را بســیار افزایــش می دهــد. غــالف ی

روش برداشت 

کلیــه توده هــای محلــی دارای تیــپ بوتــه نیمه ایســتاده یــا گســترده هســتند 
ــه  ــه تیــپ بوت ــع برداشــت مکانیــزه آن هــا می شــود )شــکل 17(. باتوجه ب کــه مان
ــا  ــا را ب ــوان آن ه ــا و بیله ســوار می ت ایســتاده رقم هــای عــدس گچســاران و کیمی

ــار در اراضــی تسطیح شــده برداشــت کــرد. مــووو یــا کاترب



37توصیه های فنی کاشت، داشت و برداشت عدس پاییز، ...

شکل 15- برداشت مکانیزه عدس ارقام اصالح شده پابلند 

شکل 16- برداشت مکانیزه عدس با کمباین 
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شکل 17- برداشت دستی عدس 
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انبارداری

ــا  ــن 10 ت ــردن بی ــان انبارک ــدس در زم ــذر ع ــت ب ــد رطوب ــت درص ــاز اس نی
ــوب و  ــرم و مرط ــای گ ــدس در انباره ــذور ع ــردن ب ــد. از انبارک ــد باش 12 درص
بــدون تهویــه خــودداری شــود. در صــورت آلوده بــودن بــذور عــدس بــه سوســک  
چهارنقطــه ای حبوبــات )شــکل 18(، بــا اســتفاده از 0/5 گــرم در مترمکعــب 
فســفین )معــادل 1/5 گــرم در مترمکعــب فســفید آلومینیــوم( در مدت 72 ســاعت 

ــرد. ــرل ک ــوان آن را کنت ــی می ت گازده

شکل 18- سوسک چهارنقطه ای حبوبات 

راهبردهای نیل به عملکرد و تولید باالتر

ــر  ــادی در ســال های اخی ــی زی پیشــرفت های علمــی و دســتاوردهای تحقیقات
ــن دســتاوردها  ــه اگــر کشــاورزان از ای ــده اســت ک ــان به دســت آم توســط محقق
اســتفاده کننــد، خواهنــد توانســت عملکــرد را افزایــش دهنــد. از جملــه 
ــت،  ــان کاش ــر زم ــرد: تغیی ــاره ک ــر اش ــکات زی ــه ن ــوان ب ــتاوردها می ت ــن دس ای
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ــت،  ــت و برداش ــت و داش ــات کاش ــردن عملی ــش، مکانیزه ک ــردن آی جایگزین ک
مدیریــت علف هــای هــرز، اســتفاده معقــول از مــواد شــیمیایی و کودهــای زیســتی، 

ــم. ــرای شــرایط دی ــی ب ــام زراع ــوم، و اســتفاده از ارق ــت فوزاری مدیری


