
  
  وزارت جهاد كشاورزي

  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

  معاونت ترويج و آموزش      

 

 :ترويجي  –تحقيقي نشريه 

 توصيه هاي فني كاشت، داشت و برداشت 

  عدس ديم و معرفي ارقام جديد

 

 

  سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان

  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

  وزشياداره رسانه هاي آم

1393  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  :شناسنامه

  توصيه هاي فني كاشت، داشت و برداشت عدس ديم و معرفي ارقام جديد: عنوان نشريه 

 محقق بخش حبوبات ديم مركز تحقيقات كشاورزي  -سيده سودابه شبيري:  دهنويسن

  مهدي قهرماني : مدير اجرايي 

  محمد رضا اسكندري  : ويراستار فني 

  سيما اشتري : ستار ادبي ويرا

  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي : ناشر 

  محمد صادق نوروزي فرد : طراحي و صفحه بندي 

   1393: سال نشر 

  جلد  1000: شمارگان 

  اداره رسانه هاي آموزشي : تهيه و تدوين 

  93-101-1-5: كد نشريه 
  مخاطبان و بهره برداران نشريه

  ان زراعتكارشناس - 1

  كشاورزان  پيشرو - 2

 ساير عالقمندان -3
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  مقدمه
ين گياهي بوده كه در اكثر غذاهاي مردم بخصوص اقشار كم در آمد مورد ئم پروتحبوبات  از منابع مه

جايگاه  خاصي در تناوب زراعي هوا در خاك، ازت  حبوبات به لحاظ تثبيتريشه . گيرداستفاده قرار مي

 حدودعدس  عملكرد در ايران ميانگين .)5(دارا مي باشند مله غالت جاز زراعي محصوالت  ساير آن با

 عدس ورهاي مهم توليد كننده كش و كه نسبت به ميانگين عملكرد جهاني استكيلوگرم در هكتار   399

  . )6و7(.است بسيار پايين 

در كشور با  و نخود بر اساس آمارهاي منتشره از سوي وزارت جهاد كشاورزي، سطح زير كشت عدس

آن بصورت ديم و مابقي % 90ش از ميليون هكتار است كه بي 7/0تا  9/0ها بين  نوساناتي در برخي سال

استان برتر و عملكرد استحصالي  10ميانگين سطح زير كشت عدس ديم در . گردد بصورت آبي كشت مي

بندي  همچنين در اين جدول رتبه. )1(آمده است 1در جدول ) 1380- 90(در واحد سطح طي سنوات اخير 

  . ستاستانهاي توليد كننده محصول عمده عدس ديم ذكر گرديده ا

استان برتر و عملكرد استحصالي آنها در واحد  10ميانگين سطح زير كشت عدس ديم در  -1جدول

  )1380-90(سطح طي دهه اخير
  

 عدسسطح زير كشت و عملكرد 

 (450) 51                                اردبيل -1

            (420) 29                               شرقي.آ -2

 (290) 21                                  زوينق -3

 (460) 19                                لرستان -4

 (350) 19                              خراسان -5

 (330) 18.9                            زنجان -6

 (400) 6.8                              فارس  -7

 (420) 5.7                              همدان-8

 (440) 5.3                             سمنان -9

اعداد داخل پرانتز ميانگين عملكرد به كيلوگرم و اعداد خارج از آن نيز ميانگين سطح زير كشت به * 
  .هزار هكتار است

  

ند، كه به موثر مي باش يراندر ا عدسگياه  مختلفي در پايين بودن عملكرد  فاكتور هايو  عوامل 

  :طورخالصه در ذيل آورده شده است
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  توسط كشاورزان  رعايت اصول عمليات آماده سازي بستر بذر در شرايط ديمعدم  -

بوته در مزارع كشاورزان  تعدادعدم كاربرد ميزان بذر مناسب توسط كشاورزان ، به طوري كه  -

  . مي باشديشنهادي توسط محققين و كارشناسا ن پكمتر از نصف 

به لحاظ عدم رعايت زمان كاشت مناسب، تنش خشكي و گرماي آخر فصل خسارت زيادي به  -

 .گياه عدس وارد مي نمايند

 عدم كنترل به موقع علف هاي هرز -

 عدم كنترل به موقع آفات عدس -

 ردگي فوزاريومي و ويروسيژمپحساسيت ارقام بومي و محلي به بيماري برق زدگي ،  -

 قم متحمل به خشكي و گرماي آخر فصلراستفاده از عدم  -

 

  دستورالعمل زراعت عدس در مناطق ديم -

  :آماده سازي زمين -

در شرايط ديم مي باشد، رعايت اصول فنـي عمليـات   ) درصد92(نظر به اينكه غالب سطح زير كشت عدس

طوبت خـاك  آماده سازي زمين كشت به منظور ذخيره حداكثر رطوبت در خاك در استفاده بهينه گياه از ر

كاربرد گاوآهن برگرداندار موجب از بـين رفـتن رطوبـت ذخيـره شـده در خـاك مـي        . بسيار مهم مي باشد

استفاده از گاوآهن قلمي، پنجه غازي براي آماده سازي زمـين كشـت مـي توانـد در حفـظ رطوبـت       . گردد

  .خاك بسيار مؤثر باشد

  كاشت
  :انتخاب بذر  -

رقـم گچسـاران و كيميـا در منـاطق     (براي كشـت در منـاطق مختلـف    استفاده از بذور اصالح شده و مناسب 

بـه   رمعتدل ديم و ارقام كيميا و بيله سـوار در منـاطق معتـدل بـه صـورت كشـت پـاييزه و در منـاطق سردسـي         

  )صورت كشت بهاره

  :ميزان بذر -

وزن صد دانه و نـوع   بهميزان بذر با توجه . بوته در متر مربع دارند 200گياه عدس براي توليد مطلوب نياز به 

  .كيلوگرم در هكتار متغير است 110كيلوگرم تا  70رقم از 

  :زمان كاشت -

  آذر 15آبان لغايت  15: مناطق معتدل سرد
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  نيمه دوم اسفند تا نيمه دوم فروردين به محض گاورو شدن زمين: مناطق سرد

  آذر 15آبان لغايت  15:مناطق نيمه گرمسير و گرمسير 

در كشـت پـاييزه   ) WUE(زمستانه با كشت بهاره نشان مي دهد كـارايي مصـرف آب   مقايسه تفاوت كشت

كشت از بهـار بـه پـاييز، ميـزان افـزايش عملكـرد        ربه طوري كه با تغيي. نسبت به كشت بهاره بسيار باال است

  .درصد است 69كشت پاييزه نسبت به كشت بهاره در گياه عدس 

گـردد و هـر گونـه    ر رسيدن به عملكرد هاي باال محسـوب مـي  ديكي از از عوامل مهم و مؤثر زمان كاشت 

لـذا ضـروري    .تأخير در زمان كاشت موجب كاهش طول دوره رشد شـده و عملكـرد را كـاهش مـي دهـد     

در منـاطق سـرد كشـور در    . است به محض گاورو شدن خاك مزرعه در اولين فرصت اقدام به كشت نمـود 

تـا نيمـه دوم   ) كشـت پـاييزه يـا زمسـتانه    (دس پـس از كشـت  صورت اطمينان از عدم جوانه زدن بذر هاي عـ 

درصـد بـيش    50عملكرد استحصالي در كشت انتظاري . اسفندماه، مي توان به صورت انتظاري كشت نمود

  .از كشت بهاره است

  

  داشت
  :كودهاي شيميايي -

تياج زيـادي  توسط ريشه هاي آن و مصرف ازت بعد از تثبيت ازت، اح عدس به لحاظ تثبيت ازت آزاد هوا

 P2O5كيلـوگرم   15-30). به عنوان استارتر( كيلوگرم ازت خالص  20-30كاربرد . به كودهاي ازته ندارد

  .مصرف پاييزه توصيه مي شود در هكتار به  صورت

  :كنترل علف هاي هرز -

  :كنترل مكانيكي -

د با بسـتن يـك   سانتي متر است كه در زمان كشت توصيه مي شو 25فاصله رديف كشت جهت گياه عدس 

سـانتي متـري    50لوله سقوط پس از دو لوله سقوط در رديفكار هاسيا يا كشت گستر كه فاصله رديف هاي 

ايجاد گردد و با استفاده از تراكتور چرخ باريك و كولتيواتور مي توان علف هاي هرز را در فاصله خطـوط  

  .متر كنترل نمودسانتي 50

  :كنترل شيميايي -

مي توان علـف  ) ليتر در هكتار 2(يا گاالنت) ليتر در هكتار 1(ف كش انتخابي سوپرگاالنت با استفاده از عل

ليتـر در   2(با استفاده از علف كـش انتخـابي لنتـاگران   . كرد هاي هرز نازك برگ در مزارع عدس را كنترل

  .توان علف هاي هرز پهن برگ يكساله در مزارع عدس را كنترل نمودمي) هكتار
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  :تكنترل آفا -

كه از آفات انباري مهم عـدس  ) .Callosobruchus maculates F(سوسك چهار نقطه اي حبوبات 

گـرم در متـر مكعـب فسـفيد      5/1معـادل (گـرم در متـر مكعـب فسـفين     5/0محسوب مي گردد با اسـتفاده از  

  ن اين آفت را كنترل نموداساعت گازدهي مي تو 72در مدت ) آلومينيوم

  :كنترل بيماري ها-

ترين بيماري عدس در كشور مي باشد كه در اثر بيماري پژمردگي فوزاريومي عدس مهم: فوزاريوم بيماري

نظر به اينكه مديريت بيماري هاي خاكزاد مشكل است و . شودايجاد مي Fusarium oxyporiumقارچ

ه بـذور از  كاربرد عاري از بيماري، از بين بردن بقاياي آلوده و استفاده از قارچكش هـاي ضـدعفوني كننـد   

كليه ارقام محلي بـه ايـن بيمـاري حسـاس مـي      . جمله روش هاي توصيه شده براي كنترل اين بيماري هستند

  .سال از كشت ارقام محلي خودداري گردد 5گردد زمين هاي آلوده به اين بيماري تا لذا توصيه مي. باشند

  برداشت 
  :زمان برداشت -

 .اي روشن مايل به زرد تغيير يابند، آماده برداشت مي باشددرصد غالف هاي عدس به رنگ قهوه  90وقتي 

  .تأخير در زمان برداشت، ميزان غالف يا دانه بسيار افزايش مي يابد

  :روش برداشت -

كليه ارقام محلي داراي تيپ بوته نيمه ايستاده و يا گسترده مي باشند كه امكان برداشت مكـانيزه آنهـا ميسـر    

 cutterتوان توسط موور و يا بوته ايستاده رقم عدس گچساران و رقم كيميا ميبا توجه به تيپ . نمي باشد

bar در اراضي تسطيح شده برداشت نمود.  

  انبارداري -

از انبار كردن بذور عـدس در  . در صد باشد 10-12نياز است درصد رطوبت بذر عدس در زمان انبار كردن 

در صورت آلوده بـودن بـذور عـدس بـه سوسـك      . انبارهاي گرم و مرطوب و بدون تهويه خودداري گردد

گـرم در متـر مكعـب     5/0بـا اسـتفاده از   ) .Callosobruchus maculates F(چهار نقطه اي حبوبـات 

ساعت گازدهي مي توان آن را كنترل  72در مدت ) گرم در متر مكعب فسفيد آلومينيوم 5/1معادل (فسفين 

  .)2(نمود
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  در زمينه معرفي ارقام حبوبات ديم كشورنژادي بخش  آوردهاي به دستمهمترين 

سيس موسسه تحقيقـات كشـاورزي ديـم كشـور     أاصالحي حبوبات از بدو ت هاي مختلف در طي برنامه

مشخصـات عمـومي   ). 4(انـد  توسط محققان بخش حبوبات ديم معرفي شده) رقم 3(تاكنون ارقامي از عدس

  .آمده است 2  آنها در جدول

  )3(شده عدس توسط بخش تحقيقات حبوبات ديمفهرست ارقام معرفي  -2جدول 
  

/       خصوصيات   
  نام 

  سوار بيله  كيميا  گچساران

  ILL 6212  FLIP 92-12L  ILL 6037  شجره

  ICARDA  ICARDA  ICARDA  منشاء

  1391  1388  1378  سال معرفي

متوسط ارتفاع 
 (cm)بوته

37  35  27  

واكنش به بيماري 
  فوزاريوم

  ممقاو  نيمه مقاوم  مقاوم

  5/26  27  5/27  ميزان پروتئين دانه

متوسط عملكرد  
  (kg/ha)دانه

910  1110  950  

آب و هواي   اقليم مناسب كشت
  مشابه گچساران

مناطق معتدل سرد و 
  گرمسير نيمه

مناطق معتدل و 
  گرمسير نيمه

در مناطق (پاييز  پاييز  زمان كشت
، بهار در )معتدل

  مناطق سردسير

در مناطق (پاييز
هار در ، ب)معتدل

  مناطق سردسير

  

  عدس گچساران -1

  )گرمسيرديم كشور مناسب كشت در مناطق گرمسير و نيمه(

المللـي از طريـق مركـز ايكـاردا وارد آزمايشـات مقايسـه        در قالب آزمايشـات بـين   ILL 6212عدس رقم  

هـاي محيطـي و    علت دارا بودن خصوصيات مناسب زراعي و تحمل بهتر نسـبت بـه تـنش   ه عملكرد شده و ب

  .تحت عنوان رقم عدس گچساران معرفي شد 1378بيماريها انتخاب و در سال 
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  خصوصيات زراعي رقم عدس گچساران  -

تـر از   اين رقم داراي قدرت رويشي خوب و سازگار بـه شـرايط آب و هـوايي منطقـه گچسـاران و زودرس     

، تيپ بوته نيمه ايسـتاده و مقاومـت   cm 37گرم، ارتفاع بوته آن  47وزن هزار دانه آن . باشد اهد محلي ميش

نتايج حاصل از آزمايشات چندين سـاله نشـان   . باشد آن نسبت به بيمارها خيلي بهتر از ساير ارقام موجود مي

در هكتار بوده است  كـه نسـبت بـه    كيلوگرم  914داده كه ميانگين عملكرد اين رقم در طول ساليان بررسي 

كيلوگرم در هكتار اضافه محصول توليد نموده است كه با كاشت اين رقـم در هـر هكتـار     324شاهد محلي 

  .ريال ارزش افزوده نسبت به ارقام محلي عايد خواهد شد 243000

  

  توصيه هاي به زراعي    -

بسـته بـه   و ) كيلوگرم در هكتار 65-75(ر متر مربع دانه د 200تراكم بذر مناسب براي اين رقم براساس        

 .باشد ميتاريخ كاشت نيمه اول آذر ماه ترين  مناسبدر مناطق گچساران . گردد وزن هزار دانه آن تنظيم مي

 10-25هـاي فقيـر مصـرف      ميزان مصرف كودها بستگي به نتايج تجزيـه خـاك منطقـه داشـته و در خـاك     

گرمسـير ديـم كشـور كـه      اين رقـم در منـاطق گرمسـير و نيمـه     .گردد ه ميكيلوگرم نيتروژن در هكتار توصي

  . )2(قابل توصيه است ،داراي آب و هواي مشابه با گچساران باشند

 عدس كيميا -2

رقم پرمحصول و پايدار جهت كشت پاييزه درمناطق معتدل سرد و نيمه گرمسير ديم 

  كشور

. گـردد  در شرايط ديم كشت مي آن درصد% 93ه هزار هكتار است ك 220سطح زير كشت عدس در ايران 

ترين عملكرد در واحد  كيلوگرم در هكتار، پايين 457كيلوگرم در هكتار باالترين و ايران با  1306كانادا با 

باشد كه از جملـه مهمتـرين آنهـا     عوامل مختلفي در پايين بودن عملكرد گياه عدس موثر مي. سطح را دارند

 كـار  عـدس زراعـي توسـط كشـاورزان     عدم رعايت نكات بـه  وين عملكرد ارقام بومي توان به پتانسيل پاي مي

بيماري پژمردگـي فوزاريـومي از   . نمايند بيشتر كشاورزان از ارقام محلي براي كشت استفاده مي .اشاره نمود

ردار در منطقه بيله سوار مغـان از اهميـت زيـادي برخـو     باشد كه غالباً جمله بيماري خسارت زا در كشور مي

خوشـبختانه تـاكنون گزارشـي مبنـي بـر       .سفانه كليه ارقام محلي نيز به اين بيماري حسـاس هسـتند  أبوده و مت

رسد كه ايـن بيمـاري از    زدگي از مزارع عدس ايران گزارش نشده است لذا به نظر مي خسارت بيماري برق

لـف كشـور در  بهاركشـت    كشاورزان عدس را در مناطق مخت. باشد اهميت كمتري در كشور برخوردار مي
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گـردد و   هـاي بـاال محسـوب مـي     ر در رسـيدن بـه عملكـرد   ؤثزمان كاشت يكي از عوامل مهم و مـ . كنند مي

نظـر بـه   . دهـد  خير در زمان كاشت موجب كاهش طول دوره رشد شده و عملكرد را كـاهش مـي  أهرگونه ت

تدل و نيمه گرمسيري تحمـل نماينـد   توانند سرماي زمستان را در مناطق معتدل سرد، مع اينكه ارقام عدس مي

وري مصــرف آب حاصــل از  ان بهـره زتوانـد ضــمن افـزايش ميــ   بنـابراين كشــت پـاييزه در ايــن منـاطق مــي   

  . هاي زمستانه، موجب افزايش چشمگير عملكرد در واحد سطح گردد بارش

 -حقيقـي تسـت ، سـازگاري، ت   Bتسـت،   A  به طور كلي ميانگين عملكـرد ايـن رقـم در كليـه آزمايشـات      

كيلـوگرم در هكتـار مـي باشـد  در صـورتي كـه         1133تطبيقي و تحقيقي  و ترويجـي در سـالهاي مختلـف    

دهـد  ايـن    كيلوگرم در هكتار بود كه نشان مي 807ميانگين عملكرد  ارقام شاهد  در آزمايشات فوق الذكر 

نگين وزن صد دانه اين رقـم در  ميا. در صد عملكرد باالتري نسبت به ارقام شاهد توليد نموده است 40الين 

بـا توجـه بـه    . گـرم بـوده اسـت    3گرم بوده در صورتيكه وزن صد دانه ارقام  محلي  5هاي بررسي  طول سال

هاي كرمانشاه، لرستان، ايالم، شيروان و گلستان  باالترين عملكرد را نسبت بـه سـاير    اينكه اين رقم در استان

و همچنين نتايج تجزيه پايداري آن حاكي از اين است كه اين رقـم   ها و ارقام محلي توليد نموده است الين

ها و ارقام  مورد بررسي بوده است لذا اين رقـم بـراي  كشـت در منـاطق مـورد       پايدارترين رقم در بين الين

  .با نام كيميا معرفي گرديد 1388اشاره در سال 

  

  :توجيه اقتصادي -

هـاي كرمانشـاه، لرسـتان، ايـالم،      الهاي مختلف بررسي در استانميانگين عملكرد دانه رقم عدس كيميا در س

با توجه به سطح زيركشت عـدس در منـاطق يـاد    . در صد بيشتر بود  40شيروان، نسبت به ارقام شاهد محلي 

باشد، با ترويج و جايگزيني اين رقم در مـزارع كشـاورزان     هكتار در شرايط ديم مي 61000شده كه بالغ بر 

تن افزايش توليد در سال بدست خواهد آمد كه با در نظر گـرفتن قيمـت عـدس     10000يش از اين مناطق، ب

ارزش افـزوده عايـد كشـور خواهـد     ميليـارد ريـال    80 بطـور متوسـط مبلـغ    ، ساليانه )ريال 8000در حدود (

  .)2(شد
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  عدس بيله سوار -3

  عدس دانه درشت جهت كشت در مناطق ديم كشور

در ايكـاردا حاصـل شـده اسـت و در سـال       ILL4605و ILL4349قي دو الين از تال ILL 6037(اين رقم 

  .در قالب آزمايش بين المللي مورد ارزيابي و انتخاب قرار گرفته است 1374

  :صه مشخصات دستاوردخال

دانه درشتي، متحمل به بيماري پژمردگي فوزاريومي، باال بودن و پايداري عملكرد از صفات بارز ايـن رقـم   

نتايج بررسي هـا در آزمايشـات در سـالهاي مختلـف در منـاطق اجـرا نشـان داد ميـانگين         . شودمحسوب مي 

درصد بيشـتر از   20(كيلوگرم در هكتار بوده  951عملكرد اين رقم در سال هاي آزمايش و در مناطق اجرا،

 92/4(كيميـا  و رقـم ) گـرم  73/3(همچنين رقم بيله سوار با ميانگين وزن صد دانه ميانگين ارقام محلي) شاهد

  .از بازارپسندي باالتري برخوردار است كه براي كشت در مناطق مورد بررسي توصيه مي شود) گرم

  

  :عناوين مزيت ها و آثار اقتصادي  و اجتماعي حاصله-

هكتار از اراضي مستعد كشت در مناطق معتدل سرد  64000جايگزيني رقم جديد عدس بيله سوار در سطح 

تن افزايش توليد ساالنه خواهد داشت كه با احتساب قيمت هر كيلـو   11392 ي معادلو معتدل نيمه گرمسير

اسـتان هـاي   ميليارد ريال افزايش در آمد ناخـالص عايـد كشـاورزان در سـطح      76/341ريال معادل  30000

ريال گرانتر از عـدس دانـه    3000ضمنا قيمت هر كيلوگرم عدس دانه درشت حداقل . مورد نظر خواهد شد

  .ط به لحاظ بازارپسندي مي باشدمتوس

  

  :دستورالعمل كاشت،داشت و برداشت -

  با گاوآهن قلمي و سوئيپ در مهر و آبان: آماده سازي زمين

  آذر براي كشت پاييزه و اسفندماه براي كشت بهاره 15آبان لغايت  15:زمان كشت

  و يا كشت گستر) عميقكار(با رديفكار پنوماتيك، هاسيا: كشت

  در هزار با سم بنوميل يا مانكوزب  2به نسبت  :صرفيميزان بذر م

  سانتي متر 3:عمق كاشت

  :نياز غذايي

باشد نيازي به اضافه نمودن كود فسفره  ppm6اراضي كاشت نخود ميزان فسفر خاك بيش از اگر در : الف

ه بـه  رالزم اسـت بـا اضـافه نمـودن كـود فسـف       به خاك مزرعه نمـي باشـد و اگـر كمتـر از ايـن مقـدار باشـد       

  .رسانده شود ppm6مرز
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اگر درصد مواد آلي خاك بيشتر از يك در صد باشد نيازي به اضافه نمودن ازت به خاك مزرعه نمـي  : ب

كيلـو ازت خـالص بـه     20ديم زارها از نظر مواد آلي خاك فقير هسـتند ، مقـدار    باشد با توجه به اينكه غالباً

  .گرددعنوان آغازگر توصيه مي

سانتي متر بين خطوط كشت و با اسـتفاده از تراكتـور    50 طبا ايجاد خطو: با علف هاي هرزمبارزه مكانيكي 

  .چرخ باريك و كولتيواتور علف هاي هرز كنترل گردد

  )ليتر در هكتار 1تا  6/0(با علف كش سوپر گاالنت: مبارزه با علف هاي هرز باريك برگ

  )ليتر در هكتار 2(با علف كش لنتاگران: مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ

  )2(نيمه دوم خرداد در مناطق نيمه گرمسير و اواخر خرداد مناطق معتدل و معتدل سرد: زمان برداشت

  

 

  
  

پتانسيل كم عملكرد در  ارقام قديمي و در دسترس كشاورزان و همچنين با توجه به اين نكته كه 

ر حبوبات در كشور، از علل عمده پايين هاي بومي براي كشت و كار توسط زارعين ديمكا استفاده از توده
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رسد با ورود گسترده ارقام  گردند، به نظر ميدر كشور محسوب مي عدسبودن متوسط عملكرد گياه 

جديد در عرصه مزارع توليد عدس ديم و اهتمام محققان و مروجان جهت شناساندن و ترويج هرچه بيشتر 

يايي و اقليمي كشور، شاهد ايجاد تحوالت اساسي در ارقام جديد در بين ديمكاران مناطق مختلف جغراف

در اين راستا تامين و توليد انبوه بذر ارقام جديد  براي توزيع و .  افزايش ميزان توليد عدس ديم گرديم

  . ريزان بخش كشاورزي قرار گيرد كشت در مناطق مختلف نيز بايد مورد توجه مسئوالن و برنامه
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