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 گانسندینو پیشگفتار

 و بحرانی مسائل از يکی عنوانغذا و امنیت غذايی به تأمینتوجه به رشد جمعیت کشور،  با

از منابع ارزی کشور صرف واردات  توجهیقابلساالنه مقادير  متأسفانه. استمطرح  برانگیزچالش

 وخوراکی انسان  روغن تأمین به دلیل یروغن یهادانه ،بیندراينشود که محصوالت غذايی می

 تنداش رغمیعل رانيا کشور. است داربرخور يیباال اریبس یارزبر، از وریط و دام هيتغذ در کنجاله

 یهاانهروغن و د واردکننده یاصل یاز کشورها یکيهنوز  متأسفانه ،یروغن یهادانه دیتول لیپتانس

 تأمینخوراکی کشور از طريق واردات  درصد مصرف داخلی روغن 9۱و بیش از  باشدیم یروغن

 .گرددمی

استخراج  یبرا ایاست که در سطح دن یزراع اهانیگ ترينمهماز  یکي(، .Brassica napus L) کلزا

 یروغن یهادانه انیدر م دیتول زانیم ازنظررشد ساالنه  زانیم نيشتریو از ب شدهکشتروغن 

 با ار راهبردی محصول اين تولید و کار و کشت ادامه برنج، تولید هزينه بودن باال. برخوردار است

دور بايد  چنداننه ایآينده در فعلی روند ادامه با کهطوریبه. است ساخته مواجه جدی چالش

از  ریوبهره افزايش جهت در خاصی تمهیدات کهاين مگر باشیم، شالیزارهامنتظر تغییر کاربری 

مازندران و گلستان با  الن،یگ یهاکشور شامل استان یاراضی انديشیده شود. مناطق شمال نيا

 هزار ۳92 حدود مساحتبرنج در کشور با  یاصل تولیدکننده ،یمیمساعد اقل طيدارا بودن شرا

 نيا ترشیدر ب متأسفانهجهت کشت کلزا،  یاراض نيا یباال لیپتانس رغمیعل .باشندیم هکتار

 منظورهب لذا. گردندیبدون استفاده رها م بعدازآنو  شودیفقط پنج ماه از سال برنج کشت م یاراض

 اهگی کشت به توجه واردات، کاهش و خوراکی روغن زمینه در شتریب يیاتکاخود به یابيدست

 لزا،ک کهازآنجايی. باشدیم برخوردار ادیيز اهمیت از برنج برداشت از بعد شالیزارها در کلزا روغنی

 شناخت دهد،می نشان زراعی بهینة مديريت به مناسبی پاسخ و است مديريت پذير یگیاه

 خواهد کمک اهیگ نيا عملکرد پتانسیل به شدن ترنزديک به آن مناسب مديريت و هامحدوديت

 .کرد



 تیعالف دهه دو از شیب تجربهقصد آن دارند که با استفاده از شناخت و  سندگانيکتاب نو نيا در

 ،یقاتیپروژه تحق هاده یاجرا شامل که زاریشال در کلزا اهیگ کشت خصوص در یقاتیتحق

 دیدر تول تیموفقعوامل  ترينمهم باشد،یم کشاورزان مزارعاز  ديبازدو  يیدانشجو یهانامهانيپا

د خو نيد یتا حدود انندبتو قيطر نيگذاشته و از ا یخوانندگان گرام اریمحصول را در اخت نيا

 دهرچن یگام کتاب نيا که رودیم آن دیام. ندينما ادا زيعز بردارانبهرهکشور و  یرا به جامعه علم

 و کشور یمصرف روغن از یبخش نیمأت و یزاریشال یاراض در کلزا کشت توسعه جهت در کوچک

 .باشد برنج دیتول یداريپا و کارانشالی درآمد شيافزا

 

 رانیا رشت،

 0011پاییز 
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 مقدمه اول: فصل

 

 

 زاریشال در دوم کشت توسعه لزوم -0-0

 در ترايینپ تولید هزينه و سطح واحد در عملکرد افزايش به دلیل دنیا در برنج تولید جديد شرايط

 ايران و ژاپن جنوبی، کره نظیر کشورهايی در برنج تولید تا است شده موجب کشورها، برخی

 از تحماي جهت در تدابیری کشورها از بسیاری دلیل همین به. نباشد جهانی عرصه در رقابتقابل

 هایيتمحدود دلیل به نیز ايران در. نگردد اساسی مخاطره دچار تولید تا اندگرفتهپیش در تولید

 جزهبسنتی بودن عملیات کشت برنج راهی  و آب کمبود اراضی، کوچک بودن نظیر برنج تولید

کاهش ضايعات و  ،زاریاز شال یوربهره شيافزاارائه راهکارهای مختلف برای کاهش هزينه تولید، 

 کارشالیهای فرعی از بقايای برنج، برای حفظ تولید داخلی و افزايش درآمد استحصال فراورده

 وجود ندارد.

 کشاورزی محصوالت دیتول شيافزابه  شتریتوجه ب ،يیغذا مواد به ازین رفتن باال و تیجمع شيافزا با

 از برداریبهره شيافزا ،کشاورزی محصوالت دیتول شيافزا هایوهیاز ش یکي و بوده اجتنابغیرقابل

 یهاوهیش جایبه سال در چند کشتی یهاوهیش کردن نيگزيجا راه از ن،یمع مدت یط نیزم

 پس یبارندگ و دما بودن مساعد ،سال از یمین از شیب در زارهایشال بودن یخال. است یکشتتک

 هایخاک وجود و برنج رشد دوره طول بودنکوتاه  نده،يآ سال در آن دوباره نشاء تا برنج برداشت از



 

5  فصل اول: مقدمه 

 داشته چند کشتی یهاوهیش استقرار برای يیباال لیپتانس زارهایشال که ودشیم موجب زیحاصلخ

 (.۱۴9۳ همکاران، و یزيتبرباشند )

به کشور یدانشگاه و یقاتیتحق مراکز یسو از یاديز یهاپژوهش اخیر سال چند در ،روازاين

 باعث و بوده کشتقابل برنج از پس شالیزارها در کهصورت گرفته است  محصوالتی معرفی منظور

؛ ۱۴89و همکاران،  یاصغر؛ ۱۴82، همکاران و یزداني) شوندیم اراضی اين از وریبهره افزايش

 انيدی؛ مج۱۴9۴و همکاران،  ی؛ رومان۱۴9۲زاده و همکاران،  فی؛ لط۱۴9۲و همکاران،  یسرور

 (.۲۱۱2و همکاران،  الفتی ؛۱۴9۴ همکاران، و یعیرب؛ ۱۴9۳و همکاران، 

کارايی بیشتری  با تابشمنابع تولید از قبیل زمین، آب، مواد غذايی و  یچند کشت یهاوهیشدر 

. شوندبهتر کنترل می های هرزها، آفات و علفبیماری مانندشوند و عوامل نامطلوب استفاده می

باعث افزايش درآمد اقتصادی  وری مناسب از زمین شالیزاربهرهکشت دوم در شالیزار عالوه بر 

 یهادر استان هکتار هزار ۳92 حدود. با توجه به سطح کشت زراعت برنج شودمی کارانبرنج

برداری بهینه لزوم بهره ،(۱۴98 ،یوزارت جهاد کشاورز یزراع محصوالتنامه آمار) کشور یشمال

 ریاخ انیسال در. استمنظور تولید محصوالت کشاورزی و افزايش تولیدات ملی امری ضروری به

به کشت  یتوجه جد ،ینیرزميز آب منابع کاهش و کشور در یجو نزوالت کمبود به علت

 نيا ديتردیب و شودیم محسوب یوزارت جهاد کشاورز یاصل یهااستیاز س زهيیمحصوالت پا

 .شد خواهد دنبال یشتریب شدت با ندهيآ یهاسال در دگاهيد و نگرش

 مشخص کرد: ليدر موارد ذ توانیم را زاریدر شالحاصل از کشت دوم  اهداف

 کشاورزی تولیدات افزايش -۱

 در تمام طول سال شالیزارهااستفاده بهینه از  -۲

 موجود امکانات و هانهاده از بهینه استفاده -۴

 کشور با ترويج و اشاعه کشت گیاه روغنی کلزا یازموردنبخشی از روغن مصرفی و  تأمین -۳

 طیور و دام خوراک در جنبی هایفرآورده از استفاده -۵
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 زراعی تناوب رعايت -2

 هرز هایعلف و هابیماری ،آفات کنترل -3

 سموم مصرف کاهش یجهدرنت زيستیطمح آلودگی کاهش -8

 هامیکروارگانیسم فعالیت افزايش و خاک بافت اصالح -9

 اراضی نوسازی و تجهیز ازجمله زيربنايی هایفعالیت اجرای -۱۱

 یروغن یهادانه تیاهم -5-0

 محصوالت نيا .روندیم به شمار جهان يیغذا ريذخا گروه نیدوم غالت از پس یروغن یهادانه

 عنوانبه که محصوالتی بین در. هستند زین نیپروتئ یحاو چرب، یدهایاس بودن دارا بر عالوه

 یاويژه جايگاه از کلزا روغنی گیاه ،قرار گیرند مورداستفاده هاشالیزار در توانندمی دوم کشت

 یهادانه محصوالت ترينمهم از یکي روغن درصد ۳۱ از شیب بودن دارا با اهیگ نيا. است برخوردار

 همکاران، و تانیوناکي) دينمایم دیتول را انسان هيتغذ جهت سالم و یفیتباک روغن که است یروغن

 سال گذشته، از مقام ششم به مقام دوم پس ۳۱ یرتبه آن ط ،یروغن یهادانه نیب در و( ۲۱۱۱

. ردیگیدر تناوب با غالت قرار م یراحتبه کلزا(. ۲۱۲۱ همکاران، و چئو) است يافتهارتقاء ا،يسو از

 وغنر از یبخش تأمین بر عالوه رانيا یشمال مناطق در کلزا کشت که تیواقع نيا به تيعنا با

 تیاهم رد،یگیم صورت ميد صورتبه و یاریآب بدون کشاورزان یبرا درآمد جاديا و کشور یمصرف

 شتک به یکشاورز علوم محققان و يیاجرا مسئوالن تریجد توجه لزوم و یاراض نيا در کلزا کشت

 .طلبدیم را کياستراتژ اهیگ نيا

 که است شده سبب اخیر هایسال در نباتی روغن مصرف سرانه افزايش به همراه جمعیت افزايش

 طريق از (هزار تن صدششو  میلیونيک)حدود  کشور یازموردن مصرفی روغندرصد  9۱ از بیش

 کهیطوربه شود،می کشور از ارز یامالحظهقابل مقدار خروج موجب امر اين که شود تأمین واردات

 يرانا) است شده یروغن یهاروغن خام و دانه واردات صرفدالر  اردیلیم چهارتا  ریاخ یهاسال در

 کاهش و خوراکی روغن زمینه در خودکفايی به يابیدست منظوربه روينازا (،۱۴92 ،یستاکونوم



 

0  فصل اول: مقدمه 

 نندهکینتأم مثابهبه برنج برداشت از بعد هاشالیزار در کلزا روغنی گیاه کشت به توجه واردات،

 شالیزارهای همچنین. است برخوردار ایالعادهفوق اهمیت از کشور یازموردن مصرفی روغن از بخشی

 مورد روغن تأمین اصلی منابع از يکی عنوانبه توانندمی زمین بودن بالاستفاده زمان در استان

 پايداری موجب کشاورزان درآمد و تولید افزايش و اشتغال ايجاد ضمن و قرارگرفته برداریبهره

 .شوند خاک و محیط شرايط بهبود نیز و خود اراضی در کارانشالی حفظ و برنج تولید



 

 

 کلزا دوم: فصل

 

 

 کلزا یشناساهیگ -0-5

 رودالس راسته به متعلق(، Brassica napus subsp. Napus) علمی بانام سالهيک گیاهی کلزا،

(Rhoedales )بو شب خانواده و (Brassicaceae )گونه ترينمهم روغنی کلزای. است انیپائیچل اي 

 روغنی شلغم آن در که است ایناحیه آن موطن ترينمحتملو  باشدمی براسیکا جنس زراعی

(Brassica campestris )روغنی کلم و (B. Oleracea )اززيرا کلزا  اند،رويیده هم مجاورت در 

و  یاریهیبريد حاصل به وجود آمده است )آل هایکروموزومتالقی اين دو گونه و دو برابر شدن 

و  یشيرو یهااندام یهایژگيو از یبرخ به ادامه، در(. ۱۴38و همکاران،  یزي؛ عز۱۴39همکاران، 

 .شودیم اشاره کلزا یشيزا

 شهیر -0-0-5

 یمتر ود عمق تا تواندیم وباشد يک ريشه اصلی عمودی و غالباً بلند به شکل دوک می یدارا کلزا

 یجانب یهاشهير یدارا نیهمچن. (۲۱۱2)درسبال و همکاران،  کندنفوذ  شتریب یخاک و حت

 یباال یهاهيال در شتریب و کردهافقی است و کمتر در عمق خاک نفوذ  معموالًاست که  یمتعدد

 یخشک و سرما به اهیگ تحمل در يیبسزا نقش شهير یگستردگ و نفوذ عمق. هستند پراکنده خاک

ر . ددينماگیاه را در ارتفاع زياد با کشت متراکم در مقابل بادهای شديد حفظ  است قادر و دارد

 شود.میسنگین رسی، عمق نفوذ ريشه کامالً محدود  هایخاک



 

6  فصل دوم: کلزا 

 ساقه -5-0-5

 یرحلهم خاتمه و بهار شروع با و بوده مدور باًيتقر که است یمنشعب و راست یعلف ساقه یدارا کلزا

 یعفر یهاشاخه سپس و ندینشیم گل به عيسر رشد کي با و جاديا ،یاصل یساقه ابتدا روزت،

دهی و ارتفاعی دارد که ساقه اصلی در میزان شاخه یاديز اریبسثیر أت . تراکم بوتهکنندیم رشد

 تيريمد و یطیمح طيشرا ه،يتغذ ته،يوار به یدهشاخه زانیمکند. در آن شروع به انشعاب می

، ولی استر یتغممتر سانتی ۲۱۱تا  ۵۱های مختلف از دارد. ارتفاع ساقه در واريته یبستگ یزراع

 یدهشاخه(. کلزا غالباً از قوه ۱۴8۵ پور،متر است )خواجهسانتی ۱۵۱تا  8۱ارتفاع آن  معموالً

چنانچه تراکم بوته کم باشد،  ،خوبی برخوردار است و در صورت فراهم بودن مواد غذايی کافی

عملکرد دانه را جبران  یاديو تا حدود ز میتراکم را ترم کاهشهای متعدد، تواند با ايجاد شاخهمی

 (.۱۴8۱ ،یریدهش و رادیرانیکند )ش

 برگ -9-0-5

 دادتع. باشدیم دم برگ یو دارا یمعمول یدهیچسب آغوش،ساقه دهیچسب برگ سه نوع یدارا کلزا

 هلچ تا و بهاره پیت یهابوته در عدد دوازده تاپنج از تهيوار نوع به بسته یاصل یساقه یهابرگ

رشد  یدوره طول ،برگ دیتول یرو مؤثراز عوامل  یکي. کندیم رییتغ زهيیپا پیت یهابوته در عدد

 دانهمنفی بر عملکرد  یرتأثدهی رخ دهد، ها در ابتدای گل. چنانچه ريزش برگباشدیم اهیگ

 (.۱۴9۵ همکاران، و رادیرانی)ش بر آن ندارد یامالحظهقابلدهی، اثر گذارد، اما پس از گلمی

 گل -0-0-5

 نيآذگل. رسدیم درصد 3۱ به یگاه و بوده باال آن در یخودگشن اما دگرگشن، است یاهیگ کلزا

 گريد پرچم ۳ و کوتاه آن پرچم دو)که  پرچم شش گلبرگ، چهار کاسبرگ، چهار از متشکل کلزا

. دباشنیم گل یاديز تعداد یدارا کلزا یشيزا یاعضا. است یابرچه دو یمادگ کي و( است بلند

 ادامه یفرع یهادر شاخه ریتأخشروع و با چند روز  ن،يیو از وسط و پا یاصل یهاشاخه از یدهگل

 رهیو غ یوهوايآب طيکاشت، شرا خيتراکم، تار ه،يبسته به رقم، تغذ یدهگل دوره طول. ابديیم

 یهاگل و روز سه تا کي نیب زهيیپا یکلزا یهاگل. انجامدیم به طولهفته  2تا  ۴ نیب معموالً



 

  5 زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

 یهوا از شتریب مرطوب و سرد یهوا در هاآن دوام و مانندبازمی روز دو تا کي نیب بهاره یکلزا

 ورهازنب شوند،یم دیتول کلزا یهاگل در که یفراوان شهد و هاگلبرگ زرد رنگ. است خشک و گرم

 .است دهیرسزنبورها بر عملکرد کلزا به اثبات  تیمثبت فعال ریتأث. کندیم جلب کلزا مزارع به را

 نیخورج -5-0-5

فاقد کرک بوده و در انتها به يک منقار  ومتر است سانتی ۱۱تا  ۵ به طولکلزا، خورجینی  یوهیم

وسیله ديواره کاذبی )غشای میانی( ها بهباشد. برچهشود. هر خورجین دارای دو برچه میمنتهی می

دارند. اين ديواره هنگام رسیدن میوه ها در دو طرف غشای میانی قرار گردند. دانهاز هم جدا می

ها پس از نیعدد دانه تشکیل شود. خورج ۳۱تا  ۱۱شود. در هر خورجین ممکن است پاره می

ها خورجین .ابنديیزمان با توسعه گل، تکامل مو هم شدهیلتشکبه سمت باال  نيیگل، از پا حیتلق

ريزند. با اصالح ارقام مقاوم به ريزش تا ها میشوند و دانهپس از رسیدن از قسمت پايین باز می

 (.۱۴38 همکاران، و یزيعزحد زيادی از میزان اين خسارت کاسته شده است )

 دانه -6-0-5

 درهرچقها . دانهباشندیمای تیره تا سیاه رنگ قهوهبه معموالًکلزا دارای شکل کروی بوده و  دانه

 شدهیلشکتتر خواهند بود. پوسته دانه از سه اليه اپیدرم، پارانشیم و پیگمان تر باشند، روشننارس

در  گردد ودانه، آندوسپرم قرار دارد که اغلب از يک سلول تشکیل می يرپوستهزاست. در قسمت 

اند. وزن هزار دانه روغن آن را احاطه کرده از سرشارهای درشت و زير آن جنینی قرار دارد که لپه

 یکلزا باشد. وزن دانهگرم متغیر می 2تا  ۴بین  هيتغذ و مزرعه تيريمد تراکم، رقم، به ستهب ،کلزا

 (.۱۴9۵ همکاران، و رادیرانی)ش است بهاره یکلزا از شتریب یقدر معموالً زهيیپا

 کشت کلزا خچهیتار -5-5

 شوند،یم مصرف یچاشن و یسبز صورتبه که يیهاخردل با یکينزد ارتباط کلزا یروغن یهاگونه

 لزاک موطناند. بشر بوده موردتوجه يیدارو اتیمزه تند و ترش و خصوص به دلیل ربازيد از و دارند

 چون. است اروپا و ایآس هیناح آن خاستگاه یقواحتمالبه اما ستین مشخص قاًیدق هنوز



 

8  فصل دوم: کلزا 

 نينابراب؛ است پراکنده نیچ تا یغرب یاروپا از یوحش صورتبه یروغن شلغم به متعلق هایيرگونهز

 هیدر ناح یگريپاکستان و د -افغانستان هیدر ناح یکيدو موطن  یکه دارا رفتيپذ توانیم

 چون یباشد. از طرف رانيو ا هیآن ترک یفرع هیناح کيممکن است  نیباشد و همچن ترانهيمد

ه هم اروپا ب یخاور هیدر ناح یکلم و شلغم روغن یعنيکلزا  دهندهیلتشکدو گونه  هیپراکنش اول

 بیترک از همنطق نيا در بار نیاول یبرا کلزا اهیگ که باورند نيا بر یبعض ،ابنديیمو تداخل  دهیرس

 (.۱۴38 ،یری)دهش است آمده وجود به فوق گونه دو

است.  يافتهراهو ژاپن  نیبه چ ازآنجاسال قبل در هندوستان رواج داشته و  ۴۱۱۱کلزا از  زراعت

. به کانادا وارد شد Brassica napusو چند سال بعد  Brassica campestrisگونه  ۱9۴2سال  در

 در سازروغن روان کنندهینتأممنبع  عنوانبه ۱9۳۲کانادا در سال  غربکلزا در  یجهان دیتول

 یارمقد ،یو کمبود منابع روغن خوراک یگرسنگ ،یقحط لیاما به دل ،ديگرد آغاز دوم یجهان جنگ

 ۱9۳8در سال  یمصرف خوراک ی. امکان استفاده از روغن کلزا برادیرس يیغذا مصرف به آن از

. ديگرد ۱9۵2-۱9۵3 یهاسال در کلزااز  یقرار گرفت و منجر به استخراج روغن خوراک موردتوجه

 س،دایم ارقام. شد دیتول کانادا در نيیپا کیاروس دیاس زانیرقم کلزا با م نیاول ۱928در سال 

کانادا مورد  در که باشندیم نيیپا کیاروس دیاس با شده اصالح یهارقم نینخست از تورچ و اسپان

 شلغم و کلزا یهارقم روغن کیاروس دیاس زانیم ۱933 و ۱93۲ یهاسال نیب. اندقرارگرفتهکشت 

عنوان رقم تاور به  ۱93۳(. در سال ۱۴82 فر،ی)جعفر افتي کاهش درصد ۲ از کمتر به ینروغ

 در. دش یبود معرف نيیپا نوالتيکوزگلوو  کیاروس دیاس مقدار یدارارقم دو صفر کلزا که  نیاول

 یمعرف از پس یمدت .شد متوقف باًيتقر باال نوالتيگلوکوز زانیم با کلزا یهارقم دیتول ۱98۱ سال

 رقم به توانیم که ديگرد آزاد و اصالح زین یروغن شلغم صفر دو یهارقم ،کلزا صفر دو یهارقم

 یهارقم. دارد زین یکمتر بریف ک،یاروس دیاس و نوالتيگلوکوز قدارم بر عالوه که کرد اشاره کندل

واد م زانیو کاهش م ديارقام جد دیتول با. اندافتهيسه صفر شهرت  یهابه رقم یژگيو نيا یدارا

 .افتي شيافزاتوسعه کشت آن  یصعود ریس ،مضر در روغن و کنجاله کلزا
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 رانیا در کلزا کشت سابقه -9-5

 یجيترو یهایبررس هاسال در آن. شد آغاز یشمس ۳۱ دهه اواخر از رانيا در کلزا دیتول و کشت

بهاره کشت  صورتصفر محسوب شده و به کياز گروه  يیکه کلزا ۱اورو یسوئد یهارقم یرو بر

 سترشگ ،روغن استاندارد طيشرا بودنن دارا و یزراع تیعدم موفق لیبه دل یول گرفت انجام شد،یم

 به برنج با تناوب در زمستانه کشت عنوانبه رانيا در کلزا کشت سابقه. ديمحدود گرد اریآن بس

برنج آمل و در تناوب با ارقام برنج  قاتیتحق ستگاهيا در که گرددیبازم ۱۴۵۲ و ۱۴۵۱ یهاسال

 یشمس ۱۴3۱ دهه لياوا در. (۱۴8۲ ،یعیو رب یری)نص شد انجام ینوریم یو فوج 2۵ چونگيتا

 قاتیو از آن زمان تحق شدانجام  یکلزا در مناطق آمل، تنکابن و سار نيرقم و ال ۱۱ یابيارز زین

 یرینص) دارد انيشمال کشور جر یکاریشال یتوسعه کشت کلزا در اراض یبرا وستهیصورت پبه

در  دهدینشان م مطالعات. (۱۴99 همکاران، و یعیرب؛ ۱۴8۴ همکاران، و یعیرب ؛۱۴8۲ ،یعیرب و

داشته و  مثبت ریتأث یمحصول اصل یرو تواندیم نیکلزا در زم یايکلزا، بقا-برنج یکشت تناوب

 یشيدر آزما نیهمچن(. ۲۱۱۵ همکاران،و  لیوتعداد دانه در خوشه برنج شود ) شيافزا باعث

است )کاموشیتا و  شدهگزارشدر تناوب با کلزا  برنج عملکرد درصد 9 تا شيافزا چهارساله،

 یزاریشال یکه در اراض کردند گزارش زین( ۱۴8۱و همکاران ) سالکهن(. ۲۱۱3 همکاران،

. شتدا یمشهابر عملکرد برنج رقم یداریمثبت و معن ریتأثمازندران، کشت کلزا در تناوب با برنج، 

 در را برنج ارقام انیم در کشت سطح نياالترب یمشها یمحل رقم که است یضرور نکته نيا ذکر

 رقم نيا کشت به یکاریشال یاراض درصد 3۱ تا و دهدیم اختصاص خود به کشور یزارهایشال

 .دارد اختصاص

 مؤسسهدر  یاگسترده طوربه ۱۴39 سال از برنج برداشت از پس کلزا کشت نهیزم در قاتیتحق

 ،یطحس یهاکاشت، تراکم بوته، زهکش خيشامل تار یزراعبه یهانهیزم در وبرنج کشور  قاتیتحق

 انجام. دارد ادامه کماکان و آغازشده رهیغ و يیایمیش یکودها زانیبستر بذر، م هیته اتیعمل

 جيترو و اجرا بخش با تنگاتنگ ارتباط یبرقرار و گذشته سال ۲۱ یط در یقاتیتحق یهاتیفعال
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01  فصل دوم: کلزا 

کلزا  یشينما یهالوتيپا و یجيترو یدهايبازد قيطر از کلزا کشت یدستاوردها اشاعه به منجر

 .(۲-۴و  ۲-۲، ۲-۱ یها)شکل ديگردکشاورزان  یبرا

 
 برنج قاتیمؤسسه تحق یزاریشال یدر اراض دهیگلمزرعه کلزا در زمان  ،5-0 شکل

 

 کشور برنج قاتیتحق مؤسسه یزاریشال یکلزا در اراض ارعاز مز شرویو کشاورزان پ نیمروج یجيترو ديبازد ،5-5 شکل
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 یزاریشال یکلزا در اراض ارعاز مز یروغن یهادانه قاتیتحق بخش و یکشاورز جهاد وزارت نیمسئول ديبازد ،5-9 شکل

 برنج کشور قاتیمؤسسه تحق

 کلزا یاقتصاد تیاهم -0-5

را در اکثر  محصول دیتول توان ،برجسته اتیخصوص از یاپاره واسطهبه ،یزراع اهانیگ از یبرخ

 زانیم. کندیم فايا ایمردم دن یروغن خوراک تأمیندر  مهم ینقشکلزا  اهی. گاشندبیم دارا یاراض

. (۲۱۲۱ )فائواستت، است بوده تن ونیلیم ۴/۲3 به کينزد ۲۱۱9 سال در کلزا روغن یجهان دیتول

 تسا ایاسترال و اروپا هياتحاد ن،یچ هند، کانادا، به مربوط جهان یدیتول یکلزا درصد 8۵ حدود

 ندکسي)ا باشدیم دالر ۱۴۴۱حدود  یجهان یهر تن روغن کلزا در بازارها متیق(. ۲-۱)جدول 

 دباشمحصول  نيا تولیدکننده یکشورها یبرا یداريپا درآمدمنبع  تواندیو م (آ ۲۱۲۱ ،یوندم

هر تن گندم حدود  متیدالر و ق ۵۱۱ یلنديتا دیهر تن برنج سف یجهان متیق سه،يمقا یبرا)

 روغن)دانه،  کلزا مشتقات صادرات ساالنه. (ب و ج ۲۱۲۱ ،یموند ندکسي)ا (باشدیدالر م ۲8۱

 .(۲۱۱۵ کافتا،) کندیم کانادا ديعا دالر اردیلیم 9 از شیب یدرآمد( کنجاله و

 تن ۳) رلندياتن در هکتار( و  ۴/۳نروژ ) تن در هکتار(، ۳/۳دانمارک ) یکشورها ۲۱۱9 سال در

 کيمکز مقابلو در  دادند اختصاص خود به جهان سطح در را کلزا دانه عملکرد نيباالتر( هکتار در
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 نیانگیم. نمودند دیتول راعملکرد  نيترکم در هکتار لوگرمیک 223معادل  یعملکردبا  کستانیو تاج

 (.۲۱۲۱ فائواستت،) باشدیمتن در هکتار  ۴اروپا  هياتحاد یهادر کشور دانه کلزا عملکرد

 ۲۱۱9کلزا در سال  دکنندهیتول یاز کشورها یدر تعداد دیتول زانیکشت و م ريسطح ز ،5-0 جدول

 (.۲۱۲۱ فائواستت،: منبع)

 (تن) دیتول (لوگرمیک) عملکرد (هکتار) کشت ریز سطح کشور

 ۲۴2۵8۴9 ۱۱۱2 ۲۱۱98۴2 ایاسترال

 ۱82۳88۱۱ ۲۲۳۱ 8۴۱9۲۱۱ کانادا

 ۱۴۳8۳3۱8 ۲۱۵۲ 2۵29398 نیچ

 9۲۵۵22۱ ۱۵۱۱ 2۱۲۴9۴۱ هند

 ۴۲8۱۴۲۱ ۲۵2۳ ۱۲39۲۱۱ نياوکرا

 نرخ رشد .(۲-۳)شکل  باشدیم رشد حال در کشورها از یشمار در کلزا کشت ریاخ یهاسال یط

 شودیزده م نیدرصد تخم 8 رانيدرصد و ا ۳۱درصد، پاراگوئه  ۵۱در نروژ  کلزا روغن دیتول ساالنه

 (.۲۱۲۱ ،متحدهياالتا ی)وزارت کشاورز

 یوزارت کشاورز: منبع) ۲۱۱9 سال با سهيمقا در ۲۱۲۱ سال در کلزا روغن دیتول ساالنه رشد نمودار، 5-0 شکل

 (.۲۱۲۱ ،متحدهياالتا
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  09 زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

 ،همکاران و یاحمد)منبع:  ۱۴93-98 یها در سال زراعاستان کیکلزا به تفک دیتول زانیکشت و م ريسطح ز ،5-5 جدول

۱۴99) 

 
 .باشدیم تن به دیتول زانیم و عملکرد و هکتار به کشت ريز سطح

 



 

00  فصل دوم: کلزا 

کشت  ريز سطح( ۲-۲)جدول  ۱۴93-98 یدر سال زراع یکشاورز جهاد وزارت آمار اساس بر

( یدر هکتار )کشت آب لوگرمیک ۱9۱2عملکرد  نیانگیهکتار و با م ۲۱۳۱۱۱حدود  رانيکلزا در ا

عملکرد کلزا در استان مازندران  انیم نيبوده است. در ا (ميدر هکتار )کشت د لوگرمیک 282و 

 برداشت زا بعد دوم کشت عنوانبه شتریبکه  باشدیم یآبکشت  دردر هکتار  لوگرمیک ۱۲3۵حدود 

 .(۱۴99و همکاران،  ی)احمد ردیگیم انجام برنج

 کشت پروژه موفقیت در ایعمده عامل تواندمی کلزا زراعت در مناسب زراعی هایروش کارگیریبه

کننده بزرگ دیتول نیعنوان دومبه نیامروزه در چ .باشد شالیزارها در برنج برداشت از پس کلزا

 قرارزا کل- برنج یدو کشت ستمیس قالب در هانیزم از هکتار ونیلیم هفت از شیب ،کلزا در جهان

 و بانجین) کندیم تأمینکشور را  نيا یدیتول یکلزا درصد 92از  شیب( که ۲-۵)شکل  دارد

 (.۲۱۱9 همکاران، وژانگ  ؛۲۱۱2 همکاران،

 
 تمسیسبه  نیچ یزارهایهکتار از شال ونیلیاز هفت م شی. ساالنه بنیدر چ دو کشتیتک و  جيرا یهاستمیس ،5-5 شکل

 .(۲۱۱9)ژانگ و همکاران،  ابديیکلزا اختصاص م-برنج دو کشتی

 -برنج  مستیس کشتسطح  شيامکان افزا زودرس، ارقام از استفاده گسترش با شودیم ینیبشیپ

به  ن،یچ موفقتوجه به تجربه  با(. ۲۱۱2 ،و همکاران فو) برسدهکتار  ونیلیم ۲۱ تا نیچ درکلزا 
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 یاراض درعنوان محصول دوم پس از برداشت برنج کشت کلزا به لیتوجه به پتانس ،رسدیم نظر

خالء عملکرد  اصالح منجر شود. رانيادر  یروغن یهادانه دیتول شيافزا به تواندیم ،یزاریشال

 عملکردبا  سهيدر مقا مازندران یزارهایدر هکتار شال لوگرمیک ۱۲3۵عملکرد  انیموجود )اختالف م

 کلزا کشت توسعه به کشاورزان بیترغ باعث تواندیم( نیچ یزارهایشال هکتار در تن دو از شیب

 يیو ضمن کمک به خودکفا شدهدر زمستان  رهاشده یزاریشال یهکتار اراض هزار صد چند در

کاهش فروش  درنتیجهمد کشاورزان و آدر شيموجب افزا ،یروغن یهادانه تأمین نهیکشور در زم

 شمال کشور گردد. یارزشمند کشاورز یاراض یکاربر رییو تغ

ه نسبت ب کاریو بهبود نگرش کشاورزان شال یسازبه نقش فرهنگ بايد ،یزراع عوامل در کنار

 در کلزا کشت بر گذارریتأث عوامل نيشتریب( ۱۴93باالگفشه ) نژادمیرحکشت کلزا توجه شود. 

ربه تج ،یکار خانوادگ یروین زانیم مانند یرا عوامل النیاستان گ یزارهایشال در برنج با تناوب

 نيا رد نیهمچن. نمودگزارش  ،شدهاستفادهکار  یرویو مقدار ن یدیکشت کلزا، مقدار شلتوک تول

و  یجيترو یهاهیعداد توصت ،یجيو ترو یآموزش یهاشرکت در کالس مانند یعوامل ریتأثمطالعه 

 شيدهنده لزوم افزاکه نشان است شده دانسته مؤثرکشت کلزا  رشيپذ زانیدر م مهیسابقه ب

و  معتمد( و ۱۴98) یجوزائاست.  یجيمختلف ترو یهاروش قيبه کشاورزان از طر یبخشیآگاه

از  یریگو بهره یجيترو یهاکالس در کشاورزاندانستن شرکت  مؤثرضمن  زین( ۱۴98همکاران )

 سابقهو  درآمد یکه کشاورزان دارا کردند گزارشگسترش کشت کلزا،  درمروجان  یهاهیتوص

 کشاورزان نيا. دارندنسبت به کشت کلزا در تناوب با برنج  یشتریب رشيدر کشت برنج، پذ شتریب

 التمحصو به نسبت یجامع اطالعات از و دارند یشتریب یريپذسکير باال، یمال قدرت به دلیل

 شرویپ کشاورزان قيو تشو آموزشتوجه به  شيافزا رسدیم به نظر نيبنابرا برخوردارند، دوم کشت

 .ودششمال کشور  یدر اراض محصول نياباعث گسترش کشت  تواندیم ،توسعه کشت کلزا یبرا
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 کلزا دیتول یایمزا -5-5

 و است یروغن ارزشمند یهااز دانه یکيدرصد روغن،  ۳۳از  شیلحاظ داشتن ب به کلزا دانه .أ

 یرشتیب تيمز یدارا یاهیگ یهااغلب روغن به نسبت ،نیاولئ درصد 2۱ به کينزد داشتن لیدل به

 .است

 مقاوم است. مهین یاهیخاک گ یکلزا در برابر شور کهطوریبه ؛خاک یشور برابر در تحمل .ب

از کشور  یمناطق در توانیمرا  زهيیپا یزودرس کلزا ارقامفصل بهار  در ؛زودرس ارقام وجود .ج

 .مودن آماده عاًيسر یبعد کشت یبرا را نیزم و کرد برداشت ودشیمکه کشت بهاره گندم انجام 

 .دارد وجود کشور شمال یزاریشال یارقام به عنوان کشت دوم در اراض نيامکان کشت ا نیهمچن

 گريد یروغن یهادانه نرخ از شتریب یعاد تیوضع در یجهان یبازارها در کلزا دانه یبها .د

برابر ارزش ذرت  ۵/۲جو و  ،گندم متیق برابر دو حدود در و دانهپنبه ،ايسو ،آفتابگردان رینظ

 .است یادانه

 ورهد طول در خاک سطح پوششکلزا با  زهيیزراعت پا ،محیطیزيست مسائل با ارتباط در .ه

 خاک یاضاف تراتین خود قیعم شهير از استفاده با و کندیم یریخاک جلوگ شياز فرسا ،زمستان

 در یژگيو نيا. سازدیمزمستانه محدود  یهایرندگبا اثر در را آن یشستشو و نموده جذب را

 در ینیرزميز یهاآب سطح که مازندران و النیگ یهااستان در برنج برداشت از پس کلزا زراعت

رددگیم یدنیآشام یهاآب یآلودگ باعث ،زمستان در تراتین شدن شسته و است باال ینواح آن

 .است تیاهم حائز ،

روغن  لوگرمیهر ک دیتول یکمتر است. برا ،مهم یروغن یهادانه با سهيمقا در کلزا یآب ازین .و

و در  مترمکعب ۲۱حدود  اي، در زراعت سومترمکعب ۵۱توسعه کشت پنبه به حدود  قياز طر

 حدود زهيیپا یکلزا کشت یبرا کهدرحالی ،است ازین آب مترمکعب ۱۱ از شیب آفتابگردانزراعت 

 .است ازین آب مترمکعب ۵-۲

 چرخه قطع با و محصوالت نيا یمتوال کشت در فاصله جاديا با غالت باکلزا در تناوب  کشت .ز

 سموم مصرف در جويیصرفه و هاآن تیجمع کاهش باعث هرز یهاعلف و هایماریب ،آفات یزندگ

 .شودیم محیطیزيست یهایآلودگ کاهش و
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محصول مناطق  کيکلزا  کهدرحالی ،دارندگرم  وهوایآببه  ازین یروغن یهادانه اغلب .ح

 .دارد یعیوس یسازگارزمستان  درکشور ما  یوهوايآب طياست که با شرا ریمعتدل و سردس

 .است اينسبت به کنجاله سو یشتریب نیتاميو و فسفر یدارا کلزا کنجاله .ط

 مقاومت ،مطمئن بازار وجود عملکرد، ثبات مطلوب، یزراع صفات بودن دارا سرما، به مقاومت .ی

 نعتص جاديو امکان ا زهیمکان اتیامکان انجام عمل ،یباال، مقاومت به خشک رطوبت و هایماریب به

 .(۱۴82 فر،یجعفر) اشدبیم کلزا یايمزا ريسا از یزنبوردار

 کلزا یهاگونه -6-5

 ليذ شامل موارد هاگونهاين. وندشیمکشت  ایدر سراسر دن یروغن اهانیگ عنوان هب کلزا گونه پنج

 :(۱۴38و همکاران،  یزي)عز دنباشیم

۱- Brassia napus L.  ژنومبا AC  ۱9و=n :در عموماً که است یمعمول یکلزا همان گونهاين 

 .شودیم کشت کانادا و اروپا

۲- Brassica rapa L. ژنوم  باA  ۱۱و=n :شودیم دهینام یروغن شلغم گونهاين. 

۴- Brassica juncea L.  با ژنومAB  ۱8و  =n :و هند شمال در ایگسترده طورهب گونهاين 

 .شودیم کشت نیچ مختلف یهابخش

۳- Brassica carinata  با ژنومBC  ۱3و =n :آن جوارهم ینواح و یوپیات فالت به گونهاين کشت 

 .شودیم محدود قايآفر شرق در

۵- Sinapis alla L.  با ژنومD  ۱۲و =n :گونهاين Brassica hirta در  گونهاين .شودیم دهینام زین

 به خردل زرد معروف است. کايو در شمال آمر دیاروپا به خردل سف
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 کلزا یفیک یبندطبقه -5-5

 ۱۱۱ -۲۱۵ و روغن در کیاروس دیاسدرصد  ۲2 – 2۱ یحاوگروه  ني: ا۱یسنت یکلزا -۱

 قامار هستند یژگيو نيا یدارا که یارقام به. است کنجاله گرم هر در نوالتيوکوزگل کرومولیم

 .شودیگفته م ۲ریه

 ۱۱۱-۲۱۵و  کیاروس دیدرصد اس ۵کمتر از  یکه حاو يیارقام کانادا ايصفر:  کيارقام  -۲

 .شودیگفته م ۴ریل ارقام نيا به. هستند کنجاله گرم هر در نوالتيوزگلوک کرومولیم

 نوالتيگلوکوز کرومولیم ۱8 -۴۱و  کیاروس دیدرصد اس ۲کمتر از  یارقام دو صفر: که حاو -۴

 .هستند

گفته  زیارقام کندل ن نيا به. باشندیم یروغن شلغم شده اصالح مارقا شامل که: صفر سه ارقام -۳

 هستند. بریو ف نوالتيگلوکوز ،کیاروس دیاس زانیم حداقل یدارا ارقام نيا. شودیم

 از کمتر و کیاروس دیاس درصد ۲ حداکثر یدارا کنجاله گرم هر در که کلزا یزراع ارقام هیکل به

 .شودیم گفته کانوال باشند کیفاتیآل یهانوالتيگلوکوز کرومولیم ۴۱

 بذر یهایژگیو -8-5

 ذورب راًیاخ البته. باشندیم اهیس تا قرمز به ليمتما یاکلزا کوچک و گرد و به رنگ قهوه بذور

یلیم ۱ – ۵/۲ نیب تواندیماست که  متریلیم 3۵/۱ – ۲ معموالً. قطر بذر انديافتهافزايش زردرنگ

 کشت و فصل تهيگرم با توجه به وار ۳ - 2 از است ممکن کلزا دانه هزار زنو. باشد ریمتغ متر

کنجاله دانه آن  نیهمچن .است درصد ۴۵-۵۱ حدود در معموالً زیروغن دانه ن زانی. مدينما رییتغ

 نسبت. است درصد ۵ حدود در نیز دانه رطوبت میزان. باشددرصد پروتئین می ۳۴تا  ۴8 یدارا

                                                           

1. Traditional Rapeseed 

2. High Erusic Acid Rape (HEAR) 

3. Low Erusic Acid Rape (LEAR) 
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 ،انسان مصرف برای که است ۱:۲ برابر تقريباً کلزا روغن در لینولنیک اسید به لینولئیک اسید

 (.۱۴83)احمدی،  رودنسبت متعادلی به شمار می

 کلزا کنجاله و روغن ،بذر یجزئ هیتجز -0-8-5

 است شدهیانب( ۲-۵ و ۲-۳، ۲-۴) جداول درروغن و کنجاله کلزا  ،دانه در موجود باتیترک زانیم

 (.۱۴82 فر،ی)جعفر

 ()درصد کلزا دانه در موجود باتیکتر زانیم ،5-9 جدول

 خاکستر اناتیوسیزوتیا نیپروتئ روغن رطوبت

۴/3 ۴3/۴9 99/۲۲ ۲۲/۱ ۴۱/۵ 

 

 موجود در روغن کلزا باتیترک زانیم ،5-0 جدول

 )درصد( کیاولئ آزاد چرب یدهایاس استر عدد شدنیصابون عدد یدی عدد شکست بیضر

۳3۱۲/۱ 3/98 8/۱39 ۳/۱33 ۱8/۱ 

 

 موجود در کنجاله کلزا )درصد( باتیترک زانیم ،5-5 جدول

 میزیمن میکلس میپتاس فسفر تروژنین

۱3/2 ۵2/۱ 33/۱ ۳/۱ ۲3/۱ 
 

 کلزا در موجود نامطلوب باتیترک -3-5

 و کيسفرف دیاس ،تیتیف ک،یاروس دیاس نوالت،يدر کلزا شامل گلوکوز موجود نامطلوب باتیترک

 کیاروس دیاس و کنجاله در بریف و کيفسفر دیاس ،تیتیف نوالت،يگلوکوز حضور محل. باشدیم بریف

 .است روغن در

 هانوالتیگلوکوز -0-3-5

 داشتهوجود  یاهیگ یهااز خانواده یتعدادهستند که در  يیایمیاز مواد ش یگروه هانوالتيگلوکوز

در ارقام  نوالتيگلوکوز زانیم. شوندیم هاآن یهاگزنده اندام یو اغلب سبب بروز طعم تند و بو

 ،اشدبیماساس هر گرم ماده خشک  بر کرومولیم 8۱-۱۵۱صفر حدود  کيارقام  زیکلزا و ن یميقد

 خشک ماده گرم هر در کرومولیم ۱8 از کمتر به ینژادبه اتیعمل اثر در ديدو صفر جد امارق در اما
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 یطیمح لعوام ،صفر دو ارقام نوالتيگلوکوز زانیم یکیبودن ژنت نيیعالوه بر پا .است يافتهکاهش

 درجه ازنظر تفاوت ،یجو عوامل ،یگوگرد کود از استفاده هنگام دارگوگرد یگازها وجود رینظ

 هانوالتيگلوکوز زانیم در نوسان باعث توانندیم يیمواد غذا ريبا سا اهیگ هيتغذ و بذر دنیرس

 ۱۱ از کمتر به است ممکن ،صفر دو ارقام در موجود نوالتيکوزگلو زانیم کهطوریبه ،شوند

 (.۱۴33 ،یآباد)عشرت ابدي کاهش زین خشک ماده گرم هر در کرومولیم

 ۱کیاروس دیاس -5-3-5

 ایمالحظهقابل زانیم به که کلزا دانه در موجود نامطلوب و غیراشباع چرب یدهایاس از یکي

است که وجود آن در روغن  کیچرب اروس دیاس ،دهدیم کاهش را آن يیغذا ارزش و تیفیک

 غده ،قلب عضالت به زدن صدمه باعث کیوسار دیاس. شودیم خالص صورتهمانع از مصرف آن ب

 آغازشده کیاروس دیاس بدون ارقام دیتول جهت در یاصالح یکارها امروزه. شودیم کبد و هیکل فوق

ال ارقام کانو نيبه ا ،هستند کیاروس دیاس از یزیناچ زانیم یدارا که اندشدهاصالح یارقام و است

 (.۱۴33،یآباد)عشرت نديوگیم

 رشد مراحل بندیتقسیم -01-5

هستند،  یترشامل مراحل کوتاه هاآناز  یعمده که تعداد یرشد کلزا به چند مرحله یدوره

 :(۱۴39 همکاران، و)زواره  است ريکه شامل مراحل ز (۲-2)شکل  است شدهتقسیم

 (صفر ی)مرحله 5شدن سبز و زنیجوانه -0-01-5

 بذر یپوسته از چهشهير ابتدا. شودیم مشخص یفرع یمرحله پنج توسط شدن سبز و یزنجوانه

 شه،ير از ترروشن یکم و ترصاف تر،میضخ یظاهر با لپه، ريز محور. شودیظاهر م ،خورده شکاف

 طرفبه را هالپه و شده باال قسمت در آن شدن خم باعث لپه ريز محور یطول رشد. گرددیم زيمتما

 .کندیم تيهدا خاک سطح یباال

                                                           

1. Erucic acid 

2. Lobes 
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 (0 ی)مرحله 0برگ دیتول-5-01-5

یم طول شود،یم تشخیصقابل انگره،یم نیاول که یزمان تا برگ دیتول شروع از زتور یمرحله

شود،  دیتول اهیگدر هر  یقیبرگ حق ۴۱از  شیمساعد ممکن است ب طيدر شرا ازآنجاکه. کشد

 يیهابرگ با همراه ،ماندهباقی اهیگ یرو که هابرگ یجا شمارش یوسیلهبه برگ دیتول یمرحله

 دم برگ ،شوندیم لیکه بعداً تشک ۲یآغوش ساقه یهابرگ .گرددیم نییتع ،اندبازشده تازه که

 .چسبندیمدارد که به ساقه  يیهازهيآو برگشانپهنک و نداشته

 (5 ی)مرحله 9ساقه یطول رشد-9-01-5

؛ دينما دیتول انگرهیم ۲۱از  شیکشت گردد، ممکن است ب یمعمول طيدر شرا زهيیپا یکلزا چنانچه

 در که یطول. است آشکارشده و کرده رشد یهاانگرهیم تعداد یهيپا بر ساقه رشد مراحل ،نيبنابرا

 مک نور طيشرا در ساقه یطول رشد اگر. است متریسانت پنج حداقل شود،یم انينما هاانگرهیم آن

 چند از شیب گاهچیه که شود لیتشک یترکوتاه یهاانگرهیم است ممکن شود، انجام نيیپا یدما و

 .کنندینم رشد متریلیم

 (9 ی)مرحله 0گل یجوانه نمو-0-01-5

 اطراف در برگ یهاجوانه فقط ابتدا در. است شدهتقسیم نه تا کي یفرع مراحل به مرحله نيا

 یبرجسته یحلقهمانند  چندروزه یدوره کيجوان گل در  یهاجوانه. است آشکار رشد، ینقطه

 شروع از قبل مرحله نيا. شوندیم ظاهر برآمده، يیانتها رشد ینقطه اطراف در که یمانند انگشت

. پیونددب به وقوع کلزا زودهنگام کشت کي از بعد زيیپا اواخر در مثالً است ممکن و بوده ساقه رشد

ظاهر  ک،يساقه و پا یهعتوس محضبه یول ستند،یساقه آشکار ن یتوسعه مراحل در گل یهاجوانه

 از هاآن اطراف یهابرگ حذف اي هاآن از یبخش حذف بدون هاجوانه نيا حالت، نيا در. شوندیم

 نیهم به. هستند سبز و نبوده جدا هابرگ از هاجوانه هنوز مرحله نيا در. گردندیم رؤيتقابل باال،

                                                           

1. Peduncle 

2. Sessile 

3. Stem Elongation 

4. Flower Bud Development 
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 ساقه، یطول رشد با. انددهینام «سبز یجوانه یمرحله» را، مرحله نيا پژوهشگران یبرخ لیدل

 لیدل نيا به. ابنديیم توسعه هاکيپا نيترنيیپا و جداشده هابرگ از جوان هایآذينگل اکثر

 زرد که هستند يیهاگل نیاول ،ینيیپا یهاگل یهاجوانه. شودیممسطح فرض  به شکل آذينگل

 یشتریب یهاجوانه دمگل رشد، یادامه با. نامندیم هم «زرد یمرحله» را حالت نيا که شوندیم

 .رسندیم یدهگل به هاجوانه نيترنيیپا و شده زرد

 (0 ی)مرحله 0دهیگل -5-01-5

 فرعی یمرحله نه به ساقه هر روی بر دهیگل. است ههمرا گل هایجوانه شدن باز با دهیگل 

 و است بازشده گل يک تنها که شودمی شروع هنگامی کيفرعی  یمرحله. است شدهتقسیم

 .ندارد وجود شدن باز برای ایزنده گل یزمانی است که هیچ جوانه نه یمرحله

 (5 ی)مرحله 5نیخورجنمو  -6-01-5

نسبت  یوسیلهبه مرحله اين. شودیم بندیتقسیم نهتا  کي یثانويه مراحل به زین نیخورجنمو  

مراحل اول و آخر که  جزبه. شوندمی توصیف(، نیخورج)از ده  يافتهتوسعه یبالقوه هاینیخورج

وانهج شامل بالقوه هاینیخورجگیرد، قرار می مورداستفاده نیخورجبرای تعريف آغاز و پايان نمو 

 هايینیخورجافتاده است و يا  هاآن گلبرگ که نیز هايیگل همچنین ،بازشده يا نشده باز گل های

 شامل اند،افتاده که هايینیخورجيا  هاگل پايک. باشدمی دارند، طول مترسانتی ۲ از کمتر که

سانتی يک تخمدان يا نیخورجبارور نشده در حالت عادی يک  هایگل. شوندنمی موضوع اين

يا بیشتر به  مترسانتی دو. بنابراين طول گذارندمی باقی گلبرگ افتادن از بعد بالفاصله را متری

 .شودمی گرفته نظر در نیخورجعنوان شاخص نمو 

                                                           

1. Flowering 

2. Pod Development 
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 (6 ی)مرحله 0بذر نمو -5-01-5

 در بذرها اغلب زيرا نیست، مناسب کامل یبه کار بردن يک مرحله برای نمو بذر در خوشه 

 و دشو تقسیم قسمت سه به بايد خوشه بنابراين. دارند قرار نموی مراحل از ایگسترده یمحدوده

 آن یاندازه یوسیلهبه بذر نمو ابتدا در. شود گرفته کار به خوشه ثلث ترينپايین برای هاتوصیف

 زواره) گرددمی تعیین بذر سختی با درنهايت و رنگ یوسیلهبه بذر نمو بعداً ولی شود،می سنجیده

 .(۱۴39 همکاران، و

 
 یدگید( رس ؛دهیخورجینج(  ؛یدهب( گل ؛تکلزا در مرحله: الف( خروج از روز اهیگ، 5-6شکل 

                                                           

1. Seed Development 





 

 

 زاریشال در کلزا کاشت سوم: فصل

 

 

 اکولوژی کلزا -0-9

 در .شوندمی کشت متنوعی بسیار شرايط تحت و قاره پنج هر در کلزا روغنی مختلف هایگونه

متحمل هستند  هابه دامنه وسیعی از خاک Brassica هایگونه کلزا، تولیدکننده کشورهای

-به عنوان منبع روغن گیاهی کشت می کلزا(. ارقام بهاره و زمستانه ۱۴38)عزيزی و همکاران، 

 .باشندمی یشتریب عملکرد یدارا معموالًولی ارقام زمستانه در شرايط مساعد  شوند،

 دما -0-0-9

 ه، اما با اصالح ارقام جديد، سازگاری اين گیاباشدیم سردمحصول مناطق معتدل و معتدل  ،کلزا

تا  ۲۱ر کلزا در دمای مطلوب وبذ درصد 9۱است. بیش از  يافتهگسترشو سرد نیز  گرمطق ابه من

در تمام مراحل رشد تا  ،زهيیپا یزنند. کلزاروز جوانه می دوتا  کيگراد در مدت درجه سانتی ۲۵

حدودی نسبت به سرما مقاوم است، ولی تحمل آن به سرما در حالت روزت بسیار زياد و در مرحله 

 -۲۵در صورت رشد کافی در پايیز و ايجاد روزت قوی، دمای  کلزا،باشد. دهی بسیار کم میگل

خوبی پوشش برف به باگراد را درجه سانتی -۴۱ یدما وگراد را بدون پوشش برف درجه سانتی

 گراد،یسانت درجه ۴۵ تا ۵ از بهاره رشد پیت با ارقام در اهیگ رشد يیدما دامنهنمايد. یمتحمل 

 صفر از زمستانه رشد پیت با ارقام در و گرادیسانت درجه ۴۲ تا ۴ از نینابیب رشد پیت با ارقام در
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درجه  ۳۱ين گیاه قادر است برای دوره کوتاه، دمای ا البته. باشدیم گرادیسانت درجه ۴۱ تا

 (.۱۴9۵ همکاران، و رادیرانیگراد را نیز تحمل کند )شسانتی

 نور -5-0-9

ساعت روشنايی،  ۲۳تا  ۱۱در دامنه  کهطوریبهدامنه فتوپريود برای کلزا بسیار گسترده است. 

ر د عيطول روز سبب تسر شيافزا است و روزبلندباشد. کلزا يک گیاه قادر به رشد و نمو می

ندارد، ولی رشد رويشی کلزا  تأثیریارقام اصالح شده کلزا زنی جوانهدر نور  .دشویم اهیگ یدهگل

 گیرد.ثیر نور قرار میأتحت ت

 رطوبت -9-0-9

ترين مرحله شود. حساسمی عملکردکلزا و کاهش  رشد دورهکمبود رطوبت سبب کوتاه شدن 

د شدي کاهشاست. کمبود آب در اين مرحله سبب  یدهرشد و نمو کلزا به کمبود آب، مرحله گل

 زیدهد. رطوبت زياد نشده و وزن هزار دانه و میزان روغن دانه را کاهش می نیخورج و گلتعداد 

 ایهخاکدر  بنابرايندهد. های قارچی گرديده و مقاومت به سرما را کاهش میبیماری سبب توسعه

 و رادیرانی)ش آب اضافی توجه کرد خروجکشی خاک برای بايد به زه ،سنگین با رطوبت زياد

 .(۱۴8۱ ،یریدهش

 وهواآب -0-0-9

رشد  در طول فصل یدانه کلزا دارد. دما و بارندگ يیایمیش بیبر ترک یمهم ریتأث یطیمح طيشرا

 وبترط و نيیپا یدما در باشند،یم مطرح کلزا روغن تیفیک و دانه دیتول در مهم عامل دو عنوانبه

دما  ،یوهوايآبعوامل  نی. در بابنديیم شيافزا راشباعیغ چرب یدهایاس و روغن زانیم باال،

 ریتأث موجود در دانه کلزا تحت نیروغن و پروتئ زانیدانه کلزا دارد. م تیفیرا بر ک ریتأث نيشتریب

 نيترشیب کهطوریبه. ردیگیهوا قرار م یدرجه حرارت، طول روز و رطوبت نسب ،یبارندگ راتییتغ

 شود،یم دیتول نيیپا ینسب رطوبت و معتدل نسبتاً یدماها کوتاه، یروزها طيشرا در روغن مقدار
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و  رادیرانی)ش گرددیم دیتول باال یدماها و بلند یروزها طيشرا در نیپروتئ مقدار نيشتریب اما

 (.۱۴9۵همکاران، 

 کلزا نمو و رشد مراحل -5-9

و تا مرحله  آغازشدهزنی بذر فرايندی است تدريجی که از زمان جوانه ،رشد و نمو گیاهان زراعی

يابد. گیاهان زراعی در دوران رشد و نمو خود تحت تأثیر عوامل رسیدگی و بلوغ بذر ادامه می

را افزايش داده يا کاهش دهند. برخی  هاآنگیرند که ممکن است رشد و باروری گوناگونی قرار می

رزان است ولی عوامل از حوزه اختیار کشاو خارجاز اين عوامل طبیعی، مانند باد، باران و يخبندان 

ها و ساير عملیات متداول از عواملی کشکودها، حشره ،های کشتروشديگری مانند استفاده از 

دهد. تأثیر قرار می گردد و رشد و نمو گیاهان را تحتهستند که به دست کشاورز اعمال می

فاوت مت هاآننمو العمل گیاهان نسبت به عوامل گوناگون با توجه به مرحلة رشد و چگونگی عکس

بندی دورة رشد و نمو گیاهان زراعی، آشنايی و تصور يکسان افراد است. بنابراين هدف از مرحله

 (.۱۴38و همکاران،  یزيباشد )عزاندرکار کشت و تولید با مراحل مختلف رشد و نمو میدست

در سال  یندبمیتقس نيبهترقرار گرفت.  موردبررسیمراحل فنولوژيکی کلزا توسط محققین زيادی 

اس بر اس .انجام شد سیمکپ و یبرادل- لوستریتوسط س روزدرجه حرارت و طول  یبر مبنا ۱98۳

 میتقس لکام یدگیرس تا یزنجوانه از شیپ از مرحله هفت به کلزا یفنولوژ مراحل یبندمیتقس نيا

 واملع به ،هاآن تعداد که شودیم میتقس مرحله ريز یتعداد به مرحله هر یبندمیتقس نيا در. شد

 .دارد یبستگ یزراع اي و یکیژنت ،یطیمح
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 (۱98۳) سیکپیو م یبرادل – لوستریس یبندکد اساس بر کلزا یفنولوژ یبندمیتقس ،9-0 جدول

 کد تعاریف
 ۱ شدن سبز و یزنجوانه

 ۱/۱ خشک بذر
 ۲/۱ بذر آماس

 ۳/۱ چهريشه ظهور
 2/۱ لپه زير محور توسعه

 8/۱ لپه ظهور
  (شوندمی شمرده زخم محل توسط رفته بین از هایبرگ) برگ تولید -۱

 ۱۱/۱ سبز رنگ به و باز دولپه هر
 ۱۱/۱ حقیقی برگ اولین ظهور
 ۱۲/۱ حقیقی برگ دومین ظهور
 ۱۴/۱ حقیقی برگ سومین ظهور
 ۱۳/۱ حقیقی برگ چهارمین ظهور
 ۱۵/۱ حقیقی برگ پنجمین ظهور

۱ ۱ 
۱ ۱ 

 ۱۱/۱ حقیقی برگ دهمین ظهور
۱ ۱ 
۱ ۱ 

 ۲۱/۱ حقیقی برگ بیستمین ظهور
  ساقه توسعه -۲

 ۱۱/۲ )روزت( نیست شناسايیقابل ایمیانگره هیچ
 ۱۱/۲ شودمی مشخص میانگره اولین
 ۱۲/۲ شودمی مشخص میانگره دو
 ۱۴/۲ شودمی مشخص میانگره سه

۱ ۱ 
۱ ۱ 

 ۱۱/۲ شودمی مشخص میانگره ده
۱ ۱ 
۱ ۱ 

 ۲۱/۲ شودمی مشخص میانگره بیست
۱ ۱ 
۱ ۱ 

  (اصلی)ساقه  گل جوانه نمو -۴
 ۱/۴ دارند وجود برگ هایجوانه فقط

  ،۴-۱ جدول ادامه
 کد فيتعار
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 کد تعاریف
 ۱/۴ اندپوشیده هابرگ وسیلهبه گل هایجوانه

 ۵/۴ هستند هابرگ از باالتر گل هایجوانه
 2/۴ شودمی طويل دمگل اولین
 3/۴ زرد رنگ به گل جوانه اولین

 9/۴ زرد رنگ به و آذينگل روی در گل هایجوانه نصف از بیش
  دهیگل -۳

 ۱/۳ شوندمی باز هاگل اولین
 ۲/۳ اندداده گل يا و دهیگل مرحله در آذينگل روی جوانه درصد ۲۱
 ۴/۳ اندو يا گل داده دهیگل در مرحله آذينگل روی جوانه درصد ۴۱
 ۴/۳ اندو يا گل داده دهیگل در مرحله آذينگل روی جوانه درصد ۴۱

۱ ۱ 
۱ ۱ 

 8/۳ اندو يا گل داده دهیگل در مرحله آذينگل روی جوانه درصد 8۱
 9/۳ دهیگل ، مرحله پايانمشاهدهقابل آذينگل روی هایجوانه کلیه

  )میوه( خورجین نمو -۵
 ۱/۵ مترسانتی ۲ خورجین ترينپايین طول

 ۲/۵ دارند طول مترسانتی ۲ از بیشتر هاخورجین درصد ۲۱
 ۴/۵ دارند طول مترسانتی ۲ از بیشتر هاخورجین درصد ۴۱

۱ ۱ 
۱ ۱ 

 8/۵ دارند طول مترسانتی ۲ از بیشتر هاخورجین درصد 8۱
 9/۵ دارند طول مترسانتی ۲ از بیشتر هاخورجین کلیه

  بذر نمو -2
 ۱/2 بذور پیدايش

 ۲/2 بذور نیمه شفاف، اندازه کامل اکثر
 ۴/2 سبزرنگ بذور اکثر

 ۳/2 ایقهوه سبز رنگ به هايیلکه دارای بذور اکثر
 ۵/2 ایقهوه رنگ به بذور اکثر

 2/2 تیره ایقهوه رنگ به بذور اکثر
 3/2 نرم ولی سیاه رنگ به بذور اکثر
 8/2 سخت و سیاه رنگ به بذور اکثر
 9/2 سخت و سیاه رنگ به بذور کلیه
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 سازگاری-9-9

 یدرجه جنوب ۳۱به  کينزد يیایاست و از عرض جغراف عیوس نسبتاً کلزا یمیاقل یسازگار فیط

 ردیگیم قرار کار و کشت مورد( کانادا و نروژ)در  یشمال درجه 2۱ از شیب تا( ایاسترال قاره)در 

 عرض به)بسته  ايدر سطح از متر ۲۵۱۱ از کمتر ارتفاع تا تواندیم زین راني. در ا(۱۴9۵ ،یری)نص

 امارق که هرچند است، روزبلند یاهیگ روز، طول به واکنش ازنظر کلزا .گردد دیتول( يیایجغراف

 هس اهیگ کي ،یفتوسنتز ریمس ازنظر. باشند تفاوتیب روز طول به نسبت است ممکن شده اصالح

 نيسرمادوست قرار دارد. بهتر اهانیدر گروه گ ،رشد مطلوب حرارت ازنظر و رودیبه شمار م ۱کربنه

 نيا. ديآیم به دست گرادیسانت درجه ۲۱ تا ۱۵ حدود یروزشبانه یدما نیانگیدر م اهیرشد گ

 نکهيمشروط بر ا د،يتحمل نما یمدت کوتاه یرا برا گرادیسانت درجه ۳۱ یدما تواندیم اهیگ

 دوره لطو کاهش نمو، عيتسر سبب باال، یدماها با اهیگ رشد یزمانهمنباشد.  یتحت تنش رطوبت

 یعملکردها کاهش به درنهايت و شده فتوسنتز افت و عملکرد اجزاء کاهش ،یشيزا و یشيرو رشد

 کلزا از شتریب یروغن شلغم مقاومت سرما، برابر در مقاومت ازنظر. شودیم منجر روغن و دانه

گل در بوته سبب شده است که کلزا در مقابل  یاديو وجود تعداد ز اديز سطح برگ .باشدیم

 یتا حد یمقاومت نشان دهد. کلزا در برابر تنش رطوبت یادياز تگرگ تا حد ز یخسارات ناش

 مواد انتقال در یباالتر راندمان ،يیهوا یهابه اندام شهيباال بودن نسبت ر لیمقاوم است و به دل

 زین زهيیپا ارقام. باشدیم یروغن شلغم از ترمقاوم داشته و یکيولوژيزیف اتیخصوص ريسا و دانه به

( نیسنگ مهین تا)سبک  هاخاک از یعیوس محدوده در اهیگ نيا. ترندمقاوم یخشک به بهاره ارقام از

با ساختمان  قیبا بافت متوسط، عم يیهاخاک آن، رشد یبرا یاراض نيترمناسب یول کند،یم رشد

 ۵/2حدود  pHو  یکاف یو مواد آل اديرطوبت ز ینگهدار تیمناسب و قابل یزهکش یخوب، دارا

 موجب تواندیم یماندابتحت کشت، حساس است و وقوع  یدر اراض یمانداببه  اهیگ ني. اباشدیم

 الن،یهمانند گ پرباران یدر نواح درنتیجه ،شود دانه روغن درصد کاهش زین و هایماریب توسعه

 یزراع اهانیدر گروه گ یتحمل به شور ازلحاظکلزا،  .نمود توجه یماندابوقوع  احتمالبه ديبا

خنک،  یدانه، رطوبت باال و دما پر شدنزمان  در (.۱۴9۱ ،یدی)سقرار دارد  یمتحمل به شور

                                                           

1. C3 
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 رابطه روزانه یدما نیانگیمروغن دانه با  زانی. مگرددیروغن م و کیفیت تیکم شيموجب افزا

دار مق از کشور یشمال مناطق در تولیدشده ارقام روغن تیفیک و درصد اساس نيا بر. دارد عکس

 برخوردارند. یمناسب تیفیو ک

 رقم انتخاب -0-9

ه دهند کمینشان  یامنطقهرا در  یسازگار نيارقام بهتر اغلب ،یمیواسطه تنوع گسترده اقلبه

 طی(، مح۲۱۱9 و همکاران، یلی)ل یفنولوژ ریتأثکلزا، تحت  ارقام .اندشدهاصالحکشت در آن  یبرا

 هاآنو اثرات متقابل  یکیژنت یفاکتورها (،۲۱۱3و همکاران، التاسی؛ س۲۱۱3 )ژانگ و همکاران،

( قرار ۲۱۱9 )زو و همکاران، یزراع تيريمد ریتأثتحت  نی( و همچن۲۱۱3)ژانگ و همکاران، 

 لیدخ عوامل نيا از یامجموعه ارقام، عملکرد لیپتانس به یابیدست جهت نيابنابر. رندیگیم

 بر اساس و شود توجه منطقه یاقلیم شرايط با هاآن یسازگار به بايد ارقام انتخاب در. باشندیم

 کشور شمال یزاریشال یاراض در. (۴-۱)شکل  شوند یمعرف مناسب ارقام ،یمقدمات دقیق آزمايشات

ده از ا، استفاکلز برداشت با برنج نشای یزمانهم مانند ایمحدودکنندهو با در نظر گرفتن عوامل 

ا کلز ارقام یاصلی معرف هایاولويتاز  ،که دارای عملکرد باالی دانه و روغن باشند یارقام زودرس

ز ا عبارتارقام کلزا  رشيدر پذ گريصفات د ترينمهم یبر زودرس عالوه. باشندیم یاراض در اين

 ،یرحیم و یربیعاست ) خوابیدگیو مقاومت به  روغن درصد رسیدگی، يکنواختی دانه، عملکرد

( االب کیاولئ دیاس)درصد  روغن تیفیک مانند یعوامل د،يارقام جد یمعرف یبرا نیهمچن .(۱۴9۱

 ،(۲۱۱۳-۲۱۱۵سال ) ۱۱ یمثال، ط برای .رندیقرار گ موردتوجه ديبا یغرقاب طيو تحمل به شرا

 یبعض. است شدهثبت نیچ در برنج برداشت از بعد دوم کشت عنوانبه بیشتر کلزا، ديجد رقم ۲۱۵

(. ۲۱۱3 همکاران، و هو) کنند دیدر هکتار دانه تول لوگرمیک ۴۴۱۱از  شیتا ب توانندیم ارقام نيا از

 ارقام با سهيمقا در درصد ۲2 )تا کمتر یهانیخورج یدارا نیچ در شدهمعرفی ديجد ارقام

 ،(درصد ۱۳)تا  کمتر یفرع یهاشاخه تعداد یبوده و در عوض دارا شتری( و ارتفاع بوته بتریميقد

 یهاتعداد بوته ،یاستراتژ نيا بر اساسهستند.  یشتریو وزن هزار دانه ب نیدانه در خورج تعداد

 باوجودو  يافتهافزايشبوته  هزار ۴۳۵-۳۱۵بوته به  هزار ۲۲۵-۴۱۱در هر هکتار از  شدهکشت
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 نيا. افتي شيدرصد افزا ۴۳/9تا  زین هاآنعملکرد  متوسط رسند،یها چند روز زودتر مبوته کهآن

 طيسازگار با شرا ديجد ارقام یمعرفو  جاديا یبرا قاتیتحق یباال تیاهم دهندهنشان هاتیموفق

دون ب رانيا یزاریشال یتوسعه سطح کشت کلزا در اراض رسدیم به نظر. است منطقه هر یطیمح

 ژهيبه توجه و ازیو ن ستین سریم یسادگبه ران،يا یزارهایشال طيشرا با سازگار ديجد ارقام یمعرف

 .شودیم احساس گريد زمان هر از شیبامر  نيبه ا

 
 برنج برداشت از بعد یزاریشال یاراض در کلزا مختلف ارقام کشت ،9-0 شکل

 :کرد یبنددسته زير دسته سه بهتوان می را موجود ارقام طورکلیبه

 دوره طولشديد  يتمحدود با شالیزارهايی یبرا طورکلیبه ارقام اين :زودرس ارقام خیلی( الف

ام . ارقکنندیزود اقدام به کشت برنج م خیلی کشاورزان در اين اراضی و باشندمی مناسبرشد 

 گیرند.و رقم صفار در اين گروه قرار می ۳8۱۵ يوالها(، ۴-۲)شکل  ۴۱8 هايوال

. باشندیم مناسبرشد  دوره طول تيمحدود با يیزارهایشال یارقام برا اين: زودرس ارقام( الف

خوزستان  یزارهایو شال گلستان استان)شمال ( ۴-۳)شکل  دلگان ،(۴-۴)شکل  ۳۱۱ واليها ارقام 

 .آسا از اين دسته هستند رقم و( ۴-۵)شکل RGS003 ، تراپر،(الميو ا

رشد مناسب  دوره طول تيمحدود بدون يیزارهایشال یارقام برا اين :رسمتوسط ارقام( ب

 شتک به رتريد کشاورزان و ردندا یهمپوشان کلزا برداشتهستند. در اين اراضی کشت برنج با 
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 ،استان مازندران( بندانی)مناطق م ظفر ،۳۲۱ واليها ،۵۱ واليها ارقام. کنندیم مبادرت برنج

 ( مناسب اين مناطق هستند.گلستان استان جنوب و مازندران استانآرام ) و آگاماکس

 یاراض در برنجمبادرت به کشت  کلزابعد از برداشت  کاریاست که چون کشاورزان شال ذکرشايان

ه از ارقام بهاراست که  بهترو مازندران  النیاستان گ هایتمامی شهرستاندر  کنند،یم یزاریشال

 .شود یریجلوگ یدر کشت شال ریتأخبا برداشت زودتر کلزا از  و شودو زودرس استفاده 

 918 هایوال هیبرید -0-0-9

 ودز نشاکاری که مناطقی در خصوصاً) زارهایشالکاشت در  برایعملکرد باال و زودرسی  به دلیل 

جزو ارقام  و باشدمی کانادا کشور از رقم اين منشأ. (۱۴9۱ ،یعی)رب گرددمی توصیه( گیرد انجام

 رکشو جنوب گرم مناطق و کشور شمالبهاره محسوب گرديده و جايگاه کشت آن در شالیزارهای 

 مقاوم. باشد هکتار در تن ۴ از بیش تواندیم مزرعه صحیح مديريت صورت در آن عملکرد. است

 هایاستان يیوهواآب شرايط با خوبی سازگاری و باشدمی يکنواخت رسیدگی دارای و ورس به

 .باشدمی ارديبهشت اواسط آن برداشت. دارد کشور شمال

 
و  یزمان شروع گلده ازنظر( راست سمت) ۳۱۱هايوال  رقم با آن سهيمقا و( پچ)سمت  ۴۱8هايوال  رقم کشت ،9-5 شکل

 برنج برداشت از بعدبرنج کشور  قاتیتحق مؤسسه یزاریشال یاراض در یدگیرس
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 010 هایوال هیبرید -5-0-9

 وباشد آن از کشور کانادا می منشأباشد. می ۴۱8تر از هايوال روز ديررس 3تا  ۵رقم حدود  اين

به نوع زمین و میزان  بستهبوده و  ۴۱8آن بلندتر از هايوال  ارتفاعشود. ارقام بهاره محسوب می جزو

 عملکرد، یداريپا ،هکتار در تن ۴ از بیشرسد. عملکرد سانتیمتر می ۱2۱-۱3۱ حدود به کود دهی

های يی استانوهواآبشرايط  با خوب یسازگار ويکنواخت  رسیدگی ازنظر ،ورس بهمتحمل 

 .(۴-۴)شکل  باشدیمشمالی کشور 

 
 برنج برداشت از بعدبرنج کشور  قاتیتحق مؤسسه یزاریشال یاراض در ۳۱۱هايوال  رقم کشت ،9-9 شکل

 رقم دلگان-9-0-9

 دارا بودن پتانسیل عملکرد نسبتاً باال چون یهای مطلوبويژگی واجد افشانآزادگردهرقم  نيا

خوب در مناطق اقلیم گرم و خشک کشور  یسازگار ،تن در هکتار ۴به  کينزد)متوسط عملکرد 

(، کیفیت خوب روغن، ارتفاع مناسب اولین خورجین از رانشهري)دزفول، زابل، بوشهر، بهبهان و ا

 یکانیزه، تراکم بیشتر خورجین در ساقه اصلی، زودرسبرداشت م در سطح زمین برای سهولت
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 درت برای کشو  بودهتحمل به ورس م و تحمل نسبی به بیماری اسکلروتینیايی ساقه ،ینسب

 بیانگر کشت ۳-۴شکل  (.۱۴93و همکاران،  يی)فنا شودیم هیو گرم جنوب توص شمال مناطق

 .(باشدیبرنج کشور در رشت م قاتیتحق مؤسسه یزاریشال یاراضرقم دلگان در  آمیزیتموفق

 
 برنج برداشت از بعد یزاریشال یاراض دردلگان  رقم کشت ،9-0 شکل

 RGS003رقم -0-0-9

 یشته و داراارس قرار دمتوسط در گروه ارقام بهاره وبا منشأ آلمان ، افشانآزادگرده رقم نيا

عملکرد  یبه ورس و ثبات نسب، مقاوم درصد ۳۴تا  ۳۱چون عملکرد باال، درصد روغن  یاتیخصوص

که  یدر نقاط النیاستان گ یزاریشال یدر تناوب کشت کلزا با برنج در اراضرقم  نيا، باشدیم

است. متوسط  کشتقابلخرداد(  لياوا اي بهشتي)اواخر ارد رديپذیصورت م رتريکشت برنج د

 (.۵-۴)شکل  باشدیتن در هکتار م ۵/۲عملکرد آن 
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 برنج برداشت از بعدبرنج کشور  قاتیتحق مؤسسه یزاریشال یاراض در RGS003رقم  ،9-5شکل 

 (PF7045/91) گلساریرقم -5-0-9

تر افشان از کشور آلمان، تیپ نیمه بهاره، نسبت به سرما متحمل، ديررساين رقم آزادگرده منشأ

تن در صورت  ۴متحمل به خوابیدگی، با عملکرد دانه بیش از  نسبتاً، ۳۱۱و  ۴۱8از ارقام هايوال 

 کشور شمال شالیزار غیر اراضی در عمدتاً آن کشتنسبی جايگاه  ديررسیمديريت خوب، به علت 

 .باشدمی جنوب خشک و گرم مناطق و

 
برنج برداشت از بعدبرنج کشور  قاتیتحق مؤسسه یزاریشال یاراض در گلیساررقم  ،9-6شکل 
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 (۱۴9۵ ،نامبی) کلزا بهاره ارقام مهم مشخصات ،9-5جدول 

 ارقام

 خصوصیات
Hyola401 Hyola308 Hyola50 RGS003 Sarigol Zafar Dalgan 

 ايران ايران آلمان آلمان استرالیا استرالیا استرالیا مبدأ

 افشانآزادگرده افشانآزادگرده افشانآزادگرده افشانآزادگرده هیبريد هیبريد هیبريد رقم نوع

 روغن میزان

)%( 
۳3-۳۳ ۳2-۳۴ ۳3-۳۳ ۳۵-۳۲ ۳۵-۳۲ ۳۵-۳۲ ۳۵-۳۲ 

 کیفیت

 روغن
 صفر دو صفر دو صفر دو صفر دو صفر دو صفر دو صفر دو

 زودرس رس متوسط رس متوسط زودرس زودرس زودرس خیلی زودرس رسیدگی

 مناطق

 کشت

 مرطوب گرم

 گرم و شمال

 جنوب خشک

 مرطوب گرم

 گرم و شمال

 جنوب خشک

 مرطوب گرم

 گرم و شمال

 خشک

 جنوب

 مرطوب گرم

 گرم و شمال

 جنوب خشک

 شمال مرطوب گرم

 خشک گرم و

 جنوب

 مناطق

 استان بندمیان

 مازندران

 خشک گرم

و  جنوب

 شمال کشور

 ويژگی

 خاص

 يکنواختی

 رسیدگی،

 پايداری

 عملکرد

 زودرسی،

مناسب کشت 

دوم در 

 شالیزارها

 باال عملکرد
 اولیه رشد

 سريع

 رس، متوسط

 نسبی پايداری

 مناسب عملکرد،

 گرم معتدل مناطق

 رس، متوسط

 نسبی پايداری

 عملکرد

 و باال عملکرد

 پايدار

 

 کلزا مطلوب خاک -5-9

؛ ودششنی کشت می یلوم هایخاکرسی نسبتاً سنگین تا  هایخاکوسیعی از  محدودهکلزا در 

عمده  های، از ويژگیندبرای اين گیاه مناسب نیست ،بندندهايی که پس از باران سله میاما زمین

شدن زمین در  یغرقاب، زيرا دينما عبور آن از سهولتبه  آبخاک مناسب برای کلزا آن است که 

است. در حالت  آورزيانیاهچه و مرحله رشد رويشی برای رشد و نمو گیاه طول دوره خروج گ

 عمیق و رطوبت نگهداری قابلیت دارای مناسب، زهکشی خوب، ساختمان دارای بايد خاک ،آلايده

 پايداری از یچشمگیر طوربه رطوبت یاديز و است ضرورت يک زهکشی، کلزا زراعت در. باشد

(. ۱۴8۱ ،یریدهش و رادیرانیش) کندمی کمک هابیماری گسترش به و کاهدیم کلزا یزمستانه

مناسب  یرطوبت کاف رهیذخ نبودبودن خاک و  ریفق به دلیل یساحل یهاخاک در کلزا کشت

 شرطبه متوسط بافت با یهاخاک که دهدیم نشان یزاریشال یدر اراض یامزرعه اتی. تجربستین

عملکرد را داشته باشند.  نيبهتر توانندیم یسطح یهازهکش احداث اي و یعیطب زهکش داشتن

داری کاهش معنی طوربهعملکرد  ۵/۵تر از پايین pHو در  است 2-3برای کلزا  pH ترينمناسب

 با يیزارهایشال و هارودخانه هیحاش در واقع یآبرفت و یاهيپاکوه ،یکوهستان یزارهایشاليابد. می
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 با یهازاریشال در. هستند مناسب کلزا کشت یبرا مناسب زهکش با سبک تا متوسط خاک بافت

. دکر کلزا کشت به مبادرت توانیم یسطح یهابا احداث زهکش و خروج آب زین نیسنگ بافت

 نبايد ینزم ضعیف زهکشی و آب ايستايی شرايط در کلزا توجه نمود که دينکته با نيبه ا البته

 .ستندین کلزا کشت مناسب وجههیچبه ،یمانداب باحالت يیزارهایشال و شود کشت

 کاشت عمق -6-9

 کلزا بذرهای کشت بارندگی، اثر در هاخاک بستن سله و شالیزاری هایخاک بودن سنگین به علت

 کشت یدر عمق کمتر چه هر بذرها. ردیصورت گ خاک یمترسانتی ۱-۲در عمق کم و در  دباي

ادر به . بذور کلزا قگیردمی انجام بهترشدن  سبز و زنیجوانهحضور اکسیژن کافی،  به دلیل شوند،

در  ریتأخ با رمتسانتی ۵کاشت در عمق بیش از  اما ،های بیشتر هم هستندزنی از عمقجوانه

 جاديرای اب نياندازد، بنابرامی ریتأخ به را پايیز در گیاهچه تکامل و ضعیف را بذر بنیهزنی، جوانه

 هیصتو رمتتا دو سانتی کياز  شیهرگز عمق کاشت ب ،یزاریشال یکلزا در اراض کنواختيمزرعه 

 .شودینم

 کاشت خیتار -5-9

 یابیتدس منظوربه. دارد کاشت تاريخ به یاديز بستگی آن عملکرد که است گیاهانی ازجمله کلزا

اريخ کاشت ت هر منطقه انجام شود. شدهتوصیهعملکرد دانه، کشت بايد در تاريخ کاشت  لیبه پتانس

بوته کلزا قبل از شروع سرما به مرحله شش تا هشت برگی رسیده و تحمل  شود،مناسب باعث می

 فصلزود باعث جذب آب و مواد غذايی در  یلیخ کاشتپیدا نمايد.  خبندانيخوبی به سرما و 

 ریتأخديگر  یسو از. دهدبقای گیاه در زمستان را کاهش می و شودمی هابوته زياد رشدپايیز و 

خطر سرمازدگی  مسئلهباعث کاهش رشد و عدم ذخیره کافی مواد غذايی شده و اين  کاشتدر 

 ورهد شدن کوتاه به دلیل نیز گرم مناطق در مناسب کاشت تاريخ رعايت عدم. دهدرا افزايش می

 دانه عملکرد شديد افت باعث فصل، آخر گرمای با یشيزا دوره حساس مراحل شدنمواجه و رشد

 تاريخ از قبل روز ۲۱ تا ۱۵ حداقل منطقه هر در کلزا مناسب کاشت تاريخ طورکلیبه. شودمی
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در  کشور، شمال یزارهایشال در(. ۱۴99و همکاران،  رادیرانیش) باشدمی گندم مناسب کاشت

 ويژهبهحمله آفات  احتمال، کشت فصل یابتدا در باال یدماوجود  به دلیل، کلزا کشت زودهنگام

 منطقه در برفامکان بارش  و زودهنگام یدهگل به دلیل گريد یسودارد و از  وجودکک  آفت

، خوابیدگیخسارت  موجب کلزا یدهگل دوره با آن یزمانهم و بهمن و ید یهاماه در النیگ

 بوده النیگ در شتریب یسرمازدگ تيمحدود ني. البته اشودیو کاهش عملکرد کلزا م یسرمازدگ

 ناطقم نکهيا به دلیل جلگه در کلزا کشت یبرا. ندارد وجود یمشکل نیچن اغلب مازندران یبرا و

 و کاشت خيتار جداگانه کیتفک به ازین برخوردارند، یمشابه وهوایآب از ینسب طوربه مختلف

د مانن النیگ استان سرد مناطق در طورکلیبهاما  است،هر شهرستان  یبرا یکيفنولوژ مراحل

مراحل  ترعيتا کلزا سر ردیصورت گ یزودتر یدر بازه زمان حاًیکاشت ترج خيتار ،شهرستان آستارا

 (.۴-۴و به مرحله روزت برسد )جدول  کند یخود را ط یرشد

 در کلزا کشت که داد( نشان ۱۴8۴و همکاران ) ربیعی توسط گرفتهانجام مطالعات از حاصل نتايج

 دهه در کاشت و است يرپذامکانآبان با موفقیت  ۱۵مهر تا  ۱۱کاشت  هایتاريخ در گیالن منطقه

منطقه مازندران زمان مناسب کاشت  در. داشت به همراه را روغن و دانه عملکرد بیشترين مهر سوم

( نشان داد که در منطقه شرق مازندران ۱۴9۵رامئه ) جينتاآبان ماه است.  ۱۱مهرماه تا  ۱۵

 ۲۵با کشت در تاريخ کاشت مطلوب ) سهي( در مقاآبان ماه ۲۵) یریتأخ)شهرستان نکا(، کشت 

جز وزن هزار دانه عملکرد دانه به یارتفاع بوته، عملکرد دانه و اجزا داریمهرماه( سبب کاهش معن

کاشت )هفتم آبان ماه  خيدر تار ریتأخروز  ۱۱در استان مازندران،  یگريشود. طی مطالعه دمی

(. بر ۱۴92دار عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره شد )رامئه، کاهش معنیمهرماه( سبب  ۲3 یجابه

آبان  ۱۱مهر تا  ۱۱ هيکوهپا یمهر و در اراض ۴۱مهر تا  ۱۵ بندانیدر مناطق دشت و م ،اساس نيا

 .شودیم هیتوص
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 کشور شمالمختلف  شالیزاری مناطق در کلزا اهیگ یفنولوژ ،9-9 جدول

 دشت: مناطق النیگ استان( الف

 مرحله رشد
 خیتار

 انیروز پا انیماه پا روز شروع ماه شروع

 ۱۱ آبان ۱۱ مهر کاشت

 ۲۱ آبان ۱۵ مهر ینگیسبز

 ۲۵ اسفند ۱۵ بهمن یدهگل

 ۲۵ بهشتيارد ۱۱ بهشتيارد رسیدگی فیزیولوژیک

 ۴۱ بهشتيارد ۱۵ بهشتيارد رسیدگی برداشت

 ۴۱ بهشتيارد ۱۱ مهر رشد دورهطول 

 

 رودبار: شهرستان النیگ ( استانب

 رشد مرحله
 خیتار

 انیپا روز انیپا ماه شروع روز شروع ماه

 ۲۵ آبان ۱۵ آبان کاشت

 ۱۱ آذر ۲۲ آبان ینگیسبز

 ۱۵ نيفرورد ۲۱ بهمن یدهگل

 ۵ خرداد ۱۵ بهشتيارد فیزیولوژیک یدگیرس

 ۱۱ خرداد ۲۱ بهشتيارد برداشترسیدگی 

 ۱۱ خرداد ۱۵ آبان رشد دورهطول 

 

 مازندران( استان ج

 رشد مرحله
 خیتار

 انیپا روز انیپا ماه شروع روز شروع ماه

 ۱۱ آبان ۵ مهر کاشت

 ۲۱ آبان ۱۱ مهر ینگیسبز

 ۲۱ اسفند ۱ بهمن یدهگل

 ۲۱ بهشتيارد ۱ بهشتيارد رسیدگی فیزیولوژیک

 ۲2 بهشتيارد 3 بهشتيارد رسیدگی برداشت

 ۲2 بهشتيارد ۵ مهر رشد دورهطول 
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 شالیزاری نیزم یسازآماده -8-9

عنوان محصول دوم بعد از برداشت سطح کشت کلزا به شيکننده در افزااز عوامل محدود یکي

و نرم  هيتهو ح،یتسط به ازیکلزا برای سبز کردن ن های. بذراست نیزم یسازآماده اتیعمل برنج،

 هاقسمت از یبعض در آب ست،ین مسطح نیزم کهمزارع  رخیخاک دارند. در ب یسطح هيبودن ال

 ریتأث بذر کردن سبز درصد یرو که است معمول حد از تربزرگ هاخاکدانه اندازه و شده جمع

 فصل ديشد یهایاز آغاز بارندگ پیشکامل  طوربه ديبا نیزم یسازآماده (.۴-3)شکل  دارد یمنف

دچار مشکل خواهد  یورزخاک اتیعمل ريانجام شخم و سا صورت ينا ریغ در .ردیگ انجام زيیپا

 (.۱۴8۲ ،یعیو رب یریشد )نص

 ري( که در ساهيو ثانو هیاول یورزخاک) یسازآماده اتیشخم و عمل یمرسوم برا یهانیماش کاربرد

 نیسنگ بافت و یرطوبت طيشرا. استبا مشکل مواجه  زاریدر خاک شال شود،میاستفاده  هازراعت

پس از برداشت برنج از  جاماندهبه یهاساقه یايو وجود بقا زيیپا فصل ديشد یهایبارندگخاک، 

 اي روش شنهادیپ نيبنابرا هستند،مرسوم  یورزخاک یهانیماشکننده در کاربرد عوامل محدود

 جاديمنظور توسعه سطح کشت، ابه زاریشال درکشت کلزا  یبرا یورزخاکمناسب  یهاروش

 برخوردار است. یاديز تیاز اهم دیتول نهيو کاهش هز اهیرشد و نمو گ یمطلوب خاک برا طيشرا

 یورزخاک یهاروش -3-9

 0متداول یورزخاک -0-3-9

 و ذرب مناسب بستر جاديا یبرا مشخص يیایجغراف منطقه کي در که یسنت یورزخاک اتیعمل

 تهکاررفبه اتیعمل. نامندیم متداول یورزخاک اتیعمل روند،یم کار به نیمع محصول کي دیتول

 یهاستمیس متداول، یورزخاک یهاستمیس از یاریبس. است متفاوت مختلف محصوالت یبرا

 ندهست برگردان دار گاوآهن از استفاده شامل که هايیآن ژهيوبه هستند، هم یاهیگ یايبقا بدون

 اتیعمل ،برنجمتداول، بعد از برداشت محصول  یورزدر روش خاک (.۱۴82 زار،سبزه و)آسودار 

                                                           

1. Conventional Tillage 
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 توانمی مرحله اين در. شودیم زده متریسانت ۲۵ -۴۱ عمق در برگردان دار گاوآهن توسط شخم

پیش از کاشت مانند ترفالن را نیز با خاک مخلوط کرد و از کودهای شیمیايی پايه نیز  کشعلف

منظور خرد نمودن به واتوریروت اي سکيو پس از دو تا سه روز مبادرت به زدن داستفاده کرد 

 ،وشر نيدر ا کلزا کشت یبرا بذر بستر یسازآماده. نمودبستر بذر  يینها یسازآماده وها کلوخه

 آب شدن جمع و یبارندگ علت به هم یموارد در و است یانرژ اديز مصرفو  نهيمستلزم وقت، هز

باعث از  یزاریشال یامکان تردد تراکتور در اراض نبودخاک و  اديو رطوبت ز شخم یارهایش در

 .(۴-3)شکل  شودیمدست رفتن زمان کشت 

 0یورزکم خاک -5-3-9

 ستم،یس نيا در. شود انجام متداول یورزخاک به نسبت یکمتر تیفعال و شدت با که یستمیس هر

 واحد به ازای یکمتر یروین که یورزخاک ادوات اي است يافتهکاهش یورزخاک اتیعمل تعداد

 .روندیم به کار مرسوم یورزخاک ستمیس در که اندشده یادوات نيگزيجا دارند، ازین سطح

 
 

 
. یزاریشال یهانیزم در کلزا موقعبه کشت و یسازآماده الف،. شده سازیآماده یشالیزار اراضی در کلزا کشت، 9-5شکل 

 )ج(. نامناسب و)ب(  مناسب یسازآماده با ینیزم در محصول عملکرد زانیم و یگلده یزمانهم در تفاوت

                                                           

1. Minimum Tillage 
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 آن درون اي خاک یرو را یطيشرا ديبا شود، محسوب یحفاظت یورزخاک یستمیس کهنيا یبرا

 نیچن. کند یستادگيا آب انيجر و باران باد، شيفرسا اثرات مقابل در بتواند که آورد به وجود

 حال در اهانیگ اي محصول ماندهیباق لهیوسبه خاک سطح حفاظت حالت دو از یکي با یداريپا

 کم روش(. ۱۴9۵ ا،ینی)افضل ديآیم به دست خاک سطح نفوذپذيری و یناهموار اي و رشد

. است شدهطراحی(، یورز)کم خاک کار مرحله کي در بذر يینها بستر هیته یبرا یورزخاک

: است ريز یاختصاص یهاستمیس از یکي شامل ،یقبل محصول نوع به بسته ،یحفاظت یورزخاک

 یورزخاک ،ینوار شخم مزرعه، واتوریروت اي سکيد ،یاغهیت گاوآهن رشکن،يز اي زلیچ گاوآهن

 (.۱۴9۵ ا،ینی)افضل ورزیبدون خاکو  یاپشته

 0یورزخاک بدون -9-3-9

. اندمیم یباق نخوردهدستخاک از برداشت تا کاشت دانه و از کاشت دانه تا برداشت،  ،روش نيا در

(. ۱۴9۵ ا،ینی)افضل است خطی کارها و کارهافيرد توسط خاک زدن به هم یورزخاک عمل تنها

 کشت یبرا توانندیم هستند، میتنظ قابل عمق یدارا که غالت ورزکخایبکارنده  یهانیماش

. دشوناستفاده  ورزیخاک اتیعمل گونهچیه بدون( متریسانت دو تا کي حدود) کم عمق در کلزا

 برنج یآورجمع و برداشت از بعد توانیم ورز،خاکیب آالتنیبه ماش یصورت عدم دسترس در

 با برنج یايبقا در را کلزا بذر ازدر هکتار  لوگرمیک 8-۱۱ت شخم، مقدار ایعمل گونهچیه بدون

 و ارگرفتهقر برنج یايبقا ريز در کلزا بذر حالت، نيا در. کرد پخش فوژيسانتر کودپاش با اي دست

عنوان به تنهانه برنج یاي. بقازندیم جوانه روز ۳-8 مدت در نیزم رطوبت و حرارت درجه به بسته

د بلکه از خسارت پرندگان در حمله به بذر و نشویم خاک سطح از آب اديز ریمانع تبخ ،مالچ

 ،یورزخاک بدون کشت مشکالت ترينمهم از. دنکنیم یریجلوگ یاديز حدود تا زیها ناهچهیگ

 روازاين دارند، زهکشی مشکل که است هايیخاک در مزارع شدن غرقابی و هرز هایعلف رشد

 وندش کشت مناطقی در و شوند مديريت ويژه طوربه روش نيا در هرز یهاعلف که شودمی توصیه

 و نيیپا نهيهز(. با توجه به ۱۴8۲ ،یعیو رب یری)نص هستند ترمرتفع و مناسب زهکشی دارای که

                                                           

1. No-Tillage 
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تواند در توسعه کشت کلزا یم یروش نیچن جي، توسعه و ترویورزخاک بدون کشت یسهولت اجرا

 یعیوس صورتبه یورزخاک بدون کشت(. ۱۴9۱ ان،یرجب و یعی)رب باشد برخوردار یباالئ تیاز اهم

 (.۲۱۱9 همکاران، و لو) ردیگیم قرار مورداستفاده نیچ در برنج برداشت از پس کلزا کشت یبرا

 واتوریروت با بذر بستر هیته -0-3-9

 اگر. است شدهطراحی(، یورز)کم خاک کار مرحله کي در بذر يینها بستر هیته یبرااين روش  

 و گاوآهن یبرا یارزشمند نيگزيتواند جایگرفته شود، م به کارمناسب  طيدر شرا روتیواتور

ام در فصل کشت کلزا، انج اديز یهایبارندگ و خاک بافت بودن نیسنگ به توجه باباشد.  سکيد

 اي ریتأخباعث  تواندیم آن با مرتبط یهانهيهز و یانرژ مصرف بر عالوه ،زارهایشالشخم کامل در 

ت کش نيبرابنا شود، خاک ساختمان بيتخر و یفشردگ نیز و کشت فصل دست دادناز  یگاه

 یزمان تيمحدود دلیلبه  یورزکاهش خاک ینوع تلزمسال، مس کيدر  برنج محصول از بعد کلزا

 .استبستر محصول دوم  هیته یبرا

 
( ج یورزخاک بدون روش به کلزا میمستق کشت( ب. ورزیکم خاک ستمیدر س نیزم یسازآماده اتی( عملالف ،9-8شکل 

ه(  .یورزخاک کم روش به میمستق کشت در کلزا شدن سبز( د. یورزخاک بدون روش به میمستق کشت در کلزا شدن سبز

 یورزخاک بدوندر روش  یمزرعه کلزا در زمان گلده

 



 

  05 زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

 تراکتور تردد خاک، اديز رطوبت و باال رس اد،يز یبارندگ علتبه که یزاریشال نیسنگ یاراض در

 ۱۱در عمق  واتوریروت دو بارتا  کي) ورزیکم خاک اتیاز عمل توانیم ست،ین پذيرامکان یراحتبه

 انگریب یزاریشال یهادر خاک قاتیتحق جينتا (.۴-8)شکل  کردخاک( استفاده  یمتریسانت ۱۵تا 

 استفاده و یانرژ مصرف کار، یروین د،یتول یهانهيکاهش هز به دلیل ورزیکم خاکآن است که 

با  ینيگزيجا تیقابل دارایو استفاده بهتر از منابع خاک  آالتنیماش کمتر تردد زمان، از نهیبه

 و یعی)رب است( واتوریروت از استفاده+  برگردان دار گاوآهن با شخم) یورزخاکمتداول  ستمیس

 (.۱۴99 همکاران، و یعیرب ؛الف ۱۴9۱ همکاران،

 زا یبرخ و کلزا عملکرد بر بذر زانیم و ارقام ،یورزخاک اثر خصوص در شدهانجام یبررس جينتا

 با متداول یورزخاک روش اگرچه که داد نشان مازندران در خاک یکيزیف و یستيز اتیخصوص

 ،داشت یبرتر ورزیبی خاک و ورزیکم خاک به نسبت هکتار در لوگرمیک ۲9۱3 عملکرد نیانگیم

 دتریمف ورزیکم خاک اي ورزیبی خاک روش از استفاده منطقه، در کلزا زراعت یداريپا یبرا اما

 (.۲۱۱8 ،و همکاران ترابی) است

 سکید دومرتبه با نیزم هیته -5-3-9

 هاخاک انواع در باًيتقر که است یورزخاک یابزارها ترينمهم از یکي سکيد اي یبشقاب هرس 

 یايقاب ازجمله اهیگ یايبقا اختالط و برش و هیاول یورزخاک در نیسنگ سکيد. است استفادهقابل

 اکخ يیرو هيال با و خرد را یسطح یايبقا سست، را نیزم سطح سک،يد. دارد یاديز کاربرد برنج

 اي ردو با ديبا نیزم شود، استفاده برنج یايبقا در یورزخاک یبرا سکيد از اگر. کندیم مخلوط

 دوم، سکيد در. باشد مورب اي عمود اول نوبتبه نسبت ديبا دوم سکيد. شود زده سکيد شتریب

. کندیم نرم را خاک بستر و دهدمی برش را اول سکيد از جاماندهبه یهاکلوخه سکيد یهاپره

خاک و میزان و نوع بقايای گیاهی نیز در قدرت  مقاومتعواملی مانند نوع خاک، رطوبت خاک، 

 ها مؤثرند.نفوذ ديسک
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 بذر کاشت -01-9

بافت  ظرازن زاریشال غیريکنواختی تیوضع و خیزبرنج مناطق یوهوايآب مختلف طيبا توجه به شرا

توان یم جبرن با تناوب در کلزا اهیت گکش برای يینشا و میاز دو روش کشت مستق ،یخاک و زهکش

 .کرداستفاده 

 میمستق کشت -0-01-9

 نیزم رد میصورت مستقبهبذر  ،هستند زيیدر پا ینسبتاً گرم وهوایآب یکه دارا یدر مناطق اغلب

 جامانزير  به شرح روش چند به زاریشال نیروش، کاشت بذر کلزا در زم نيکه در ا شودیم کشت

 .ردیگمی

 يک اغلب. است معروف یریتأخ کشت هب روش اين :برنج برداشت از پیش بذرپاشی( الف

 در دستی صورتبه را کلزا ورکیلوگرم در هکتار از بذ ۱۱-۱۲مقدار  برنج، برداشت از قبل هفته

 ودهب امان در خورشید نور مستقیم تشعشع از کلزا بذور مدت اين در. پاشندمی برنج مزرعه داخل

. میانگین عملکرد در اين روش حدود کنندمی استفاده زنیجوانه برای خاک موجود رطوبت از و

ر تواند دو آسان بودن کشت بذر، اين روش می کمتن در هکتار است که با توجه به هزينه  يک

 . از مزايای اينشود استفاده مناطقاز  یبرخکافی در  تحقیقاتصورت انجام مطالعات بیشتر و 

ای از خسارت لپه هایبرگهای هرز و همچنین در امان ماندن بذور کلزا و رشد علفروش عدم 

 (.۱۴8۲ ،یعیو رب یریپرندگان است )نص

گاوآهن  ابرا بالفاصله  نیزم برنج، برداشت از بعد روش نيدر ا: برنج برداشتبعد از  بذرپاشی( ب

 اهیرشد گ و یزنجوانه تا کنندیم طور کامل نرمهخاک را ب وشخم زده  سکيد اي( واتوریدوار )روت

هکتار  در لوگرمیک 2-8 زانیم به توانیم رابذرها  ن،ی. پس از آماده کردن زمردیانجام گ یراحتبه

 خاک با بذر کردن مخلوط منظوربه وکرد  یبذرپاش ،یفوژيسانتر کودپاش با اي دست لهیوسبه

 یريکنواختغ سبز سطح و شودیم بذر اديز تلفات موجب اتیعمل نيا. نمود سکيد زدن به اقدام

ها بوته سبز شدن رند،یگیم رقرا خاک مختلف یهامقع در بذور چون روش ني. در اکندیم جاديا

و  نای. سابدي شيافزا بذر مصرف زانیم ديبا آن جبران یبرا جهینتدر است، کمتر و کنواختيریغ
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کال در شهرستان نکا(،  عيمازندران )با( گزارش کردند که در مزارع شرق استان ۱۴9۱رامئه )

 نییتع یبرا ديبا نيآمد، بنابرا به دستبذر در هکتار  لوگرمیعملکرد دانه با مصرف پنج ک نيشتریب

 هیوصت کي عنوانبه .ردیالزم صورت گ یهر رقم و هر منطقه بررس یبرا یبذر مصرف زانیم نيبهتر

 نیگسن خاک بافت و نامناسب یزهکش با يیزارهایشال در کنواختيمزرعه سبز  جاديا یبرا یکل

 استفاده نمود. شدهیهتوصالبته در محدوده  یشتریب بذر زانیم از توانیم

 نشایی کشت -5-01-9

 ریأختبا  اي یطیمح طينامساعد بودن شرا به دلیل یزاریشال یاغلب موارد کشت کلزا در اراض در

 نامساعد طيشرا وقوع. ردیگینم صورتاز دست دادن زمان مناسب،  به دلیل اي شودیم انجام

 ببس ،شالیزارها در مناسب زهکشی نبود و خاک ازحدیشب رطوبت اد،يز یبارندگ مانند یطیمح

 شده، بذر کنواختيریغ یزنجوانه باعث جهینتدر شود،یم زمین موقعبه و صحیح سازیآماده عدم

 رفع یبرا. شودینم جاديا بوته مطلوب تراکم و نگرفتهصورت  یخوببه کلزا یهااهچهیاستقرار گ

 به دلیل کلزا يینشا کشت. (۴-9)شکل  کرد کشت ینشاکار صورتبه را کلزا توانیم مشکل نيا

 هایاهچهگ رفتنن بین از ها،بوته مطلوب استقرار ن،یزم یسازآماده یبرا یکاف فرصت مانند يیايمزا

 یهاهچهایگ دیتول زمستانه، یسرما خسارت کاهش زياد، هایبارندگی اثر در کشت فصل ابتدای در

 رد مناسب کاشت شيآرا و تراکم جاديا ،یاصل نیزم به مناسب زمان در هااهچهیگ انتقال و یقو

 کشت از بعد سوم کشت عنوانبهمواقع  یبعض در یهرز و حت یهاعلف رقابت کاهش ،یاصل نیزم

 شيافزا نیهمچن(. ب ۱۴9۱ همکاران، و یعیرب) شوداستفاده  تواندیم حبوبات مانند یمحصوالت

بذر  میبا کشت مستق سهيکلزا در مقا يیدانه، ماده خشک و شاخص برداشت در کشت نشا دیتول

 (.۲۱۲۱ ،و همکاران کونک) است شدهگزارش
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 شالیزاردر  کلزا يینشا کشت ،9-3شکل 

 از نهیهب استفاده امکان بلکه شودیم بذر مصرف در يیجوصرفه باعث تنهانه کلزا يینشا کشت

 زا استفاده بهبود در یمؤثر نقش ینشاکار. کندیم فراهم را شتریب دیتول برای وقت، و نیزم

 زمان شدن کمتر اي رشد دوره کاهش با نیهمچن و دارد سطح واحد در کود و بذر مانند يیهانهاده

 درنتیجه و آب مانند يیهانهاده از استفاده يیکارا شيافزا موجب تواندیم مزرعه در اهیگ دیتول

ده و سپس به دا انجام خزانه در را هیاول رشد اهیگ ،ینشاء کار. در روش شود دیتول نهيهز کاهش

 .کند یط خزانه در را خود رشد دوره از روز ۴۵ تا تواندیم نيشود و بنابرایمنتقل م یمزرعه اصل

 شمال یازارهیشال در میکشت مستق با سهيمقا در کلزا يیکشت نشا اثرگذارو  مهم یايمزا يگراز د

-۱۱ لشک) با کشت برنج اشاره نمود کمتر آن یبه برداشت زودتر کلزا و همپوشان توانیم کشور

۴.) 
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 کشت اهانیگ کهدرحالی. یدهزمان شروع گل ازنظر يیو کشت نشا میکشت مستق یمارهایت نیتفاوت ب ،9-01شکل 

 اند.را شروع نموده یدهگل میمستق کشت اهانیگ از يیهاتک بوته تنها هستند، کامل یدهگل مرحله در يینشا

 ازنظر و است اديز میبا کشت مستق سهيکلزا در مقا يیکشت نشا نهيهز ا،يمزا نيا تمام باوجود

 یبرا نیچ در یاديز مطالعات ریاخ چند سال درست. یصرفه نهمه کشاورزان به یبرا یاقتصاد

و  ابدي کاهش نديفرا نيا انجام نهيهز سويک ازتا  است شدهانجام کلزا يینشا کشت کردن زهیمکان

 رسدیم به نظر(. ۲۱۱3 همکاران، و هوبا کشت برنج به حداقل برسد ) یتداخل زمان گريد یاز سو

 الزم زین رانيا یزاریشال یاراض درکلزا  يیکشت نشا شيکمک به افزا یمطالعات برا نيانجام ا

 عبارت است از: خزانه در يکنواخت و سالم هایگیاهچه تولید برای الزم نکات. باشد

 ؛پذير باشدساختمان خاک پوک و نفوذ ازنظربوده و  سبک بافت دارای ترجیحاً خزانه خاک (الف

 باشد؛ مناسب زهکشی دارای خزانه بستر (ب

 کندن همچنین و گرفتهانجام یراحتبه اضافی هایآب خروج تا باشد متر ۲/۱ بذر بستر پهنای (ج

 باشد؛ ترراحت نشاء انتقال و

 شود؛ پاشیمحلول اوره کود با هاگیاهچه یبر رو نشاء از قبل هفته يک (د

 ۱۱ فيدرون رد و مترسانتی ۲۱-۲۵ رديف فواصل در برگی ۳-۵ مرحله در را هاگیاهچه (ه

 کرد؛ نشاکاری بايد متریسانت

 .شود استفاده بزرگ و قوی هایگیاهچه ازحد ممکن  تا نشاها انتقال در (و
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 شتک اقتصادی مسائل زمینه در تحقیقات ضرورت ،شالیزارها در کلزا نشايی کشت توسعه برای

و  زراعیبه مسائل مناسب، ارقام مناسب، تراکم ،رديف فواصل کاشت، مناسب هایتاريخ نشايی،

 ینشاکار تاريخ اثر یبررس منظوربه. است برخوردار خاصی اهمیت از يینشا کشت کردن زهیمکان

( ۱۴8۲-8۵) سال سه به مدت یپژوهش کلزا، یدبخشام ارقام زراعی مهم صفات برخی و عملکرد بر

 نشان نتايج(. ۴-۱۱)شکل  شدمؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت انجام  یشالیزار یدر اراض

 عملکرد و روغن ،بیشترين عملکرد دانه آبان ۱۵ یتاريخ نشاکار ،ینشاکار یهاتاريخ بین در که داد

. بین کردکیلوگرم در هکتار تولید  8۱۲۵و  ۱۲۱8، ۲3۳۱ یهامیانگین با یببه ترت را بیولوژيکی

 یببه ترتکیلوگرم در هکتار  8۲8۳و  ۱۲2۵، ۲8۵۲ یهابا میانگین ۳۱۱ يوالها رقم ز،یارقام کلزا ن

 کشت رسدیم به نظربیشترين عملکرد دانه، روغن و عملکرد بیولوژيکی را به خود اختصاص داد. 

ی در راستای گسترش زراعت مؤثرآذر( روش  ۱آبان تا  ۱زمان مناسب )تاريخ  در کلزا ارقام ینشاي

و همکاران،  یعی)رب شودحصول حداکثر عملکرد دانه و شاخص برداشت می سببو  ستا کلزا

 (.ب ۱۴9۱

 
 یزاریشال یمختلف کاشت در اراض یهاخيارقام کلزا در تار ینشاکار ،9-00شکل 
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ر عملکرد و کلزا ب میو مستق يیکشت نشا سهيو مقا یبررس منظوربهمطالعات صورت گرفته  جينتا

نشان  ۱۴9۵-93 یهاسال یط النیاستان گ یزاریشال یرقم دلگان در اراض یصفات زراع یبرخ

 با میمستق به کشت نسبت لوگرمیک ۴۲2۵عملکرد دانه  نیانگیکلزا با م يیداد که کشت نشا

. (۱۴99و همکاران،  یعی)رب بود برخوردار ینسب یبرتر از لوگرمیک ۴۲۳2 دانه عملکرد نیانگیم

 اعثب تواندیم آن یباال نهيهز ،يینشا کشت در که بود آن انگریب پروژه نيا یاقتصاد یبررس

 یهاهنيهز به مربوط يینشا کشت نهيهز نيشتریب. شود کشت روش نيا توسعه در یمشکالت

 يیشان کشت یباال عملکرد به توجه با بنابراين بود، کشت روش نيا ینشاکار اتیعمل یکارگر

 یطراح ،یزاریشال یروش در توسعه سطح کشت کلزا در اراض نيا لیاستفاده از پتانس برای ،کلزا

است.  یضرور یمیاقل طيکلزا با توجه به بافت خاک و شرا نشاکار یهادستگاه اي نیو ساخت ماش

 دتوانیم زین یدست ینشاکار یهانهيهزمنظور کاهش به بوته البته استفاده از تراکم کمتر

 صورت مهرماهدر  يیکشت نشا یاحداث خزانه برا اتیعمل قیتحق ني. در اردیگ قرار یموردبررس

 تصوربه کلزا یينشا کاشت و هکتار در لوگرمیک 8/۱ یمبنا بر يینشا کشتگرفت. مقدار بذر برای 

 زانهخ از نشاء انتقال و کندن عمل. گرفت انجام برگی چهار مرحله در لخت شهير روش به و دستی

 ندهک کامل طوربه شهير رامونیپ خاک که گرفت صورت یاگونهبه و لیب توسط یاصل نیزم به

 یوراخس یزتنوک چوب کي توسط ،يینشا کشت انجام یبرا. نرسد یبیآس کلزا یهاشهير به تا شود

به فواصل  کشت یهافيرد یرو درو  مترینتسا ۲۵ فيرد نیدر فواصل ب متریسانت ۳-۵ عمق به

 (.۴-9 لک)ش گرفت صورت بوته تک صورتکرده و سپس کشت نشاء کلزا به جاديا متریده سانت
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 کلزا یهااهچهیگ( ب نشاها؛ آماده شدن مرحله در خزانه( الفلخت:  شهيخزانه کلزا رقم دلگان به روش ر ،9-05شکل 

 دهیگل زمان در يینشا مزرعه( د یساقه ده شروع زمان در يینشا مزرعه( ج ؛ینشاکار هنگام
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 شالیزارها در یزهکشلزوم  -00-9

 یندگبار اثر در باشند،یم اديز یبارندگ زانیم و نیسنگ بافت با یهايخاک یکه دارا یدر مناطق 

 ن،یچنهم یغرقاب طي. شراباشدیم مضر کلزا بذور رشد یبرا که گرددیم جاديا یغرقاب طيشرا اديز

از آب  تواندیخاک م هرحالبه. شودیعدم سبز شدن بذور م درنتیجهموجب سله بستن خاک و 

منافذ  باشد، آب اديز یلیخ یبارندگ ينکها ايبوده و  فیضع یکشاست که زه یآن زمان اشباع شود و

و  نيیپا دماکه  یمانز. کندیم یریجلوگ یدر قسمت گاز ژنیاکس و از انتشار پرکرده خاک را

که  ی. زمانباشدیم ضرریب کند و نسبتاً اریبس ژنیاکس هیتخل باشند،یم در حالت رکود اهانیگ

جانوران  اهان،یگ شهيتوسط ر ژنیگراد( مصرف اکسیدرجه سانت ۲۱از  شتری)ب رودیباال م دما

طور هب ،ساعت ۲۳را در مدت کمتر از  ژنیاکس تواندیخاک م یهاسمیکروارگانیو م موجود در خاک

 در و ابديیم کاهش شدتبه کلزا نمو و رشد یطيشرا نیچن در کند. هیتخل وخاکآبکامل از 

 شمال یزاریشال یاراض در .شود منجر زین مزرعه ینابود به تواندیم تیوضع نيا تداوم صورت

م سال، دو مهیدر ن نیبودن زم غرقاب و اديز یهایبارندگ خاک، بافت بودن نیسنگ به دلیل کشور

 و اهاهچهیگ خوب رشد بذور، کنواختي دنتوسعه کشت کلزا، سبز ش یبرا یتوجه به امر زهکش

 باعث یغرقاب طيشرا که کرد گزارش( ۱۴8۲) یاحمد عتيشر. است اجتنابیرقابلغ باال عملکرد

 در دانه تعداد ها،نیتعداد و طول خورج تواندیروز غرقاب م دهتنش  و شده بوته ارتفاع کاهش

 يیتوانا هدفبا دو  یزهکش ،لذاشدت کاهش دهد. را به روغن درصد و دانه هزار وزن ن،یخورج

 یهااز مزرعه به سمت زهکش شدهخارجانتقال آب  يیآب از سطح مزرعه و توانا تيخروج و هدا

 نتخابا یبه نحو ديبا کلزا کشت یهامکان ،ديگریانببه. ردیگ قرار موردتوجه ديمنطقه با یاصل

 را مزرعه از خارج به آن انتقال يیتوانا مزرعه، داخل از آب خروج مشکل حل صورت در که شوند

 یهازهکش بودن دارا به دلیل شده ینوساز و زیتجه یزارهایشال اساس، نيا بر. دنباش دارا زین

 نيبهتر آالت،نیماش از استفاده يیتوانا و مزرعه یهاکرت یانتها از آب خروج یبرا شدهطراحی

 .هستندتوسعه کشت کلزا  یمکان برا
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 و دانه عملکرد بر هاکه اثر فاصله زهکش ندنشان دادای در مطالعه( ۱۴82و همکاران ) يزدانی

با  طولی هایزهکش تیمارهای به مربوط عملکرد بهترين و است دارمعنی مترمربعدر  بوته تعداد

 .است هکتار در کیلوگرم ۲۳9۴ میانگین با عرضی زهکش دارای و متر ۳ فاصله

 بوته تراکم -05-9

ود تواند تا حدهای کم میگیاهی است که به دامنه وسیعی از تراکم سازگاری دارد و در تراکم کلزا

های فرعی جبران کند. البته بايد زيادی کمبود تعداد گیاه در واحد سطح را با افزايش تعداد شاخه

 هب رسیدن برای وباشد دانه می تولیدکنندهگیاهان  ازجملهتوجه داشت که کلزا  نکتهبه اين 

 مترمربع در بوته 2۱-8۱ تراکم. دارد نیاز بوته تراکم از مطلوب حد يک به دانه عملکرد پتانسیل

 در کلزا مزرعه اگر. (۱۴8۱ ،یریدهش و راد یرانیش) شودمی محسوب کلزا برای لآهايد تراکم

 مترمربعدر  بوته ۱۱-۲۱تراکم  یدارا سرما و گرفتگیآبعدم سبز شدن بذور،  اثر در زمستان

د صورت عملکر يندر ا ،های خود را پر نمايندفاصله ،دهیشاخه افزايش با توانندمی هابوته ،باشد

تراکم داشته باشد.  مترمربعبوته در  2۱-8۱ای است که درصد عملکرد مزرعه 3۱تا  2۱اين مزرعه 

 گیاه با را هاآن رقابت و شده هرز هایتراکم پايین در مزرعه باعث افزايش تراکم علف حالينباا

برداشت  حالت ينا در که شودمی قطور و محکم هایساقه ايجاد باعث همچنین و دهدمی افزايش

های باالتر باعث افزايش زودرسی و يکنواختی در رسیدگی شود. تراکممزرعه با مشکل مواجه می

 مترمربع در بوته ۱۵۱تراکم باالتر از  هرحالبهشود. تر برداشت میهای نازک راحتشود و ساقهمی

 .دهندمی افزايش را هابیماری و ورس وقوع خطر ،دهدنمی افزايش را عملکرد اينکه بر عالوه نیز

زمان کاشت و حاصلخیزی خاک گرفته  ،خاک خصوصیات بر اساس تراکم ترينمناسب تصمیم

 ،به تراکم بیشتری از ارقام ديررس نیاز فقیر هایخاک و دير کاشتارقام زودرس،  معموالًشود. می

 اغلب ،یورزخاک زمان یباال رطوبت به دلیل زارهایشال درغنی دارند.  هایخاکو  زود کاشت

ر در پايین بودن درصد سبز شدن بذو به علت درنتیجه ست،ین مقدور کلزا یبرا مناسب بسترِ هیته

 یعاد طيشرا در شدهتوصیه زانیم از شتریب بذر تراکمرسیدن به تراکم مطلوب،  برای شالیزارها

 قیحقت از حاصل جينتا. است هیتوص قابل هکتار در بذر لوگرمیک 3 تا ۵ نیب اغلبو  شودیم مصرف
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( در خصوص اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر ۱۴82) همکاران و یدوج یاووزن توسط شدهانجام

 23دار و بدون گلبرگ نشان داد که تراکم عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزای گلبرگ

 زی( ن۱۴88و همکاران ) انیرجب است. یزاریشال یتراکم کشت در اراض نيبهتر مترمربعبوته در 

 يیتوانا مترمربع در بوته ۵3 تراکم با سهيمقا رد رمربعبوته در مت 8۱که تراکم  کردندگزارش 

 .کرد دیتول یشتریب عملکرد و داشته هرز یهاعلف برابر در یبهتر رقابت





 

 

 زارهایشال در گیاه تغذيه چهارم: فصل

 

 

خواص فیزيکی و شیمیايی خاک،  بر اساساز تهیه بستر بذر بايد آزمون خاک انجام گیرد و  قبل

ـف مختل اتیخصوص نییبه تع ديشا ،یمیزان مصرف کود تعیین شود. آزمون خاک در مفهوم کل

 عيرس يیایمیش رییگتر آن، اندازهقیدق یدر معن یخاک اطالق گردد، ول يیایمیو شـ یکـيزیف

 های مختلفروش انیباشد. از میم اهیگ يیغذا عناصر استفادهقابل مقدار نییتع منظوربهخاک 

 اساس و هيتواند پایبوده و م قیخرج و دقکم ع،يسر خاک آزمون خاک، زییحاصلخ یابيارز

 (.۱۴9۴ همکاران، و پوریقل)نور ـردیهای کودی، قـرار گهیتوص

 تروژنین -0-0

 ومی)آمون یمعدن شکل به را آن اهیگ که باشدیم نیپروتئ دهندهیلتشک مهم یاجزا از یکي تروژنین

 در و شودیم پروتوپالسم زانیم افزايش باعث تروژنین مصرف شيافزا. کندیم جذب( تراتین اي

 ريعس رشد ،یفتوسنتز تیفعال شيافزا باعث و شده تربزرگ برگ سطح و سلول اندازه آن، اثر

مل از عوا یکي اه،یگ ازین با مطابق تروژنین مصرف. شودیم نیخورج و گل تعداد افزايش گیاه،

. مصرف بهینه (۳-۱)شکل  باشدکننده برای رسیدن به پتانسیل عملکرد در کلزا میاصلی و تعیین

 هایآلودگی بروز از جلوگیری و کلزا کیفیت و عملکرد افزايش در بسزايی نقش تروژنین

 هاکود يیکارا افزايش سبب و داشته خاک در غذايی عناصر تعادل خوردن به همو  محیطیيستز

 اهیگ یاتیح فرآيندهای در که یمهم نقش به دلیل تروژنین. (۲۱۱2)ما و هراث،  گرددمی نیز
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 محدود را یزراع اهانیگ دیتول عناصر، ساير از شیب آن کمبود که است عنصری باشد،یم دارعهده

 ،یزراع اهانیگ عملکرد و دیتول رشد، شيافزا در تروژنین یکودها ریگچشم اثر باوجود .کندیم

 یهاآب یآلودگ شيافزا موجب تواندیم هانهيهز شيافزاعالوه بر  ،هاآن ازحدیشب مصرف

 تروژن،ین ازحدیشبمصرف  با (.۲۱۱3 همکاران، و)وانگ  گردد يیآبشو قيطر از یسطح و ینیرزميز

 یهادراتیه دیتول لیپتانس و يافتهاختصاص نیپروتئ لیتشک به یاز مواد فتوسنتز یشترینسبت ب

 دانه روغن زانیم روغن، سنتز جهت کافی سوبسترای وجود عدم اثر در. ابديیم کاهش کربن

 نيرشتیب که است ینحو به آن درصد کاهش و روغن عملکرد شيافزا نیب رابطه. يابدیم کاهش

 جاويدفر، و احمدی) گرددیم حاصل روغن، درصد کاهش یقدر با تروژنین کود مصرف یوربهره

محصول در  دیتول تروژن،ینمود که کمبود ن انیخود ب قاتیدر تحق (۱۴39) یرزاشاهی. م(۱۴33

 مرحله رد کلزا گیاه های. سطح بهینه نیتروژن در بافتکندیعناصر محدود م رياز سا شیکلزا را ب

است. در زير سطح دو درصد کمبود نیتروژن و در  درصد چهار یال مین و دو در حدود دهی،گل

. (۱۴38 همکاران، و عزيزی)باالی سطح پنج درصد، نیتروژن اضافی در بافت گیاه وجود دارد 

 شودیم دهيد هارنگ سبز روشن در ساقه و برگ صورتبهابتدا  معموالً تروژنیکمبود ن هیعالئم اول

 ترمسن یهابرگ و درآمده یارغوان رنگ به اغلب شده، کلروزه است ممکن هابرگ. (۳-۲)شکل 

 زراعت و کم انشعابات با کوتاه و فیضع یاصل یهاساقه اندک، اهیگ رشدممکن است پژمرده شوند. 

 نيبنابرا شود،یم محدود یگلده دوره و شده کم هانیخورج تعداد. ماندیم یباق پشتکم و فیضع

و  )احمدی کندیم لیدوره رشد را زودتر تکم ،یکاف تروژنین افتيدر طيبا شرا سهيگیاه در مقا

 نموی، مرحله هر در زراعی گیاه نیتروژن نیاز و مصرف الگوی شدن هماهنگ(. ۱۴33جاويدفر، 

 مصرف واقعی مديريت راهبردهای جهت، همین در. است ضروری عملکرد پتانسیل ظهور برای

 کاهش و گیاه در نیتروژن جذب افزايش موجب گیاه واقعی نیاز با کود فراهمی تطبیق در نیتروژن

 .(۲۱۱۱ همکاران، و باالسوبراماتیان) شودمی محیط به آن تلفات
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 ماری)بوته سمت راست( و ت تروژنیمصرف ن بدونشاهد  اهیگ کلزا. اهیبر رشد و نمو گ تروژنیمصرف کود ن ریتأث ،0-0 شکل

 (چپ سمت)بوته  تروژنین کودبا مصرف 

 
 دهيد یجوان به رنگ ارغوان یهامسن معموالً زرد شده و برگ یهابرگ ،کلزا اهیدر گ تروژنیکمبود ن عالئم ،0-5 شکل

 (یغرب یایاسترال یدولت محل ،یاو توسعه منطقه هیاول عيمنبع: بخش صنا) شوندیم
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 ودکشود. مديريت صحیح کلزا محسوب می دیمهم در تول اریعامل بس کيمصرف کود  تيريمد

 فیتظر و کیفیت بلکه شود،می منجر آن سودبخشی و گیاه عملکردهای سازیبه بهینه تنهانه

 ا،کلز عملکرد شيافزا جهت عوامل ترينمهم از یکي. کندمی تضمین خاکی منابع در را تولید

مستان زو قبل از  زیدر پائ تروژنین ازحدیشببودن  اديز .است تروژنین به آن یکود ازین نییتع

 یيانتها جوانه یسرمازدگ خطر تواندیم موضوع نياشود. می هابوته ازحدیشب رشد باعث یگذران

 و شاخ شدن زرد ها،بوته ارتفاع شدن کوتاه موجب تروژنین کمبود نیهمچن. دهد شيافزا را

 (۲۱۱3)و همکاران  فیرهورست. شودو کاهش عملکرد می هانیخورج تعداد کاهش ها،برگ

 :ردک محاسبه زير رابطه قيطر از توانمی را گیاه یازموردن نیتروژن کود مقدار که نمودند گزارش

 N)/ AEN0y -Target= (Y NF (۳-۱رابطه )

 :آن در که

NF  کیلوگرم در هکتار( یازموردن= کود نیتروژن( 

TargetY  کیلوگرم در هکتار( موردنظر= عملکرد( 

N0y )عملکرد در شرايط بدون کود نیتروژن )کیلوگرم در هکتار = 

NAE  افزايش در عملکرد به ازای هر واحد افزايش کود نیتروژن )افزايش کیلوگرم دانه بر کیلوگرم =

 (.شدهمصرفکود نیتروژن 

 کمک نیتروژن از استفاده کارايی بهبود و گیاه نیاز تأمینو مقدار مناسب نیتروژن به  بندیزمان

هترين ب و است کنندهیینتع هم کود مصرف زمان در گیاه رشد مرحله انتخاب اين بر عالوه. کندمی

 ازیموردن تروژنین کود. باشد متفاوت آن مصرف زمان به توجه با تواندروش مصرف نیتروژن می

 موضوع نيا و دارد مزرعه تيريمد و یوهوايآب طيشرا خاک، نوع زراعت، نوع به یاديز یبستگ

 تیلحال لیدل به. است تیاهم حائز مختلف طيشرا در یازموردن تروژنین کاربرد و صیتشخ یبرا

 یيکارا بودن نیپائ ليدال از یکي و بوده مهم اریبس کود مصرف زمان تروژن،ین یکودها فراوان

 .(۱۴89کهل،  ی)طوس است نامناسب زمان در هاآن از استفاده تروژنین یکودها
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کند. اين میزان خالص از خاک جذب می تروژنیکیلوگرم ن 3۱تا  2۱ دانه، تن هر تولید برای کلزا

هنگام شروع ساقه  سوميکصورت سرک )به دوسومدر هنگام کاشت و  سوميکصورت به تروژنین

ه ب کشور شمالی مناطق درشود. های گل( مصرف میديگر هنگام تشکیل غنچه سوميکرفتن و 

 ،دارداز دسترس ريشه گیاه وجود  تروژنیامکان شسته شدن و خروج ن زياد، هایبارندگی دلیل

 .است برخوردار زيادی اهمیت از پايه کود دادن بنابراين

 يیکارا و عملکرد بر تروژنین کود طیتقس نحوه و زانیم یبررس خصوص در شدهانجام پژوهش جينتا

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  ۱8۱نشان داد که مقدار  ۳۱۱ واليها کلزا رقم در تروژنین مصرف

(. همچنین مصرف ۳-۴شکل ظاهری نیتروژن، عملکرد دانه و روغن را دارا بود ) یابيبازبیشترين 

(، یقبل از گلده سوميک+  ساقه رفتنزمان  سوميک+  زمان کاشت سوميککود نیتروژن در زمان )

قدار مناسب در مراحل رشد گیاه و استفاده مناسب از آن علت در دسترس بودن نیتروژن به مبه

 ذبج افزايش با و شده تصعید و زدايینیترات ،يیآبشوباعث کاهش تلفات نیتروژن از طريق 

 خصوص در شدهانجام جينتا(. ۱۴89 ،یو طوس یعی)رب شد کلزا عملکرد افزايش موجب ،نیتروژن

 در، ۴۱8 واليهارقم کلزا یزراع صفات یبرخ و عملکرد بر تروژنین کود زانیم و کشت فواصل

 شدهتوصیهبرابر  ۴/۱کود  زانیو م متریسانت ۲۱ فاصله که داد نشان النیگ استان یزاریشال یاراض

عملکرد دانه و روغن کلزا را  نيشتریخاک و آب ب قاتیتحق مؤسسه یبر اساس دستورالعمل کود

 طقمنا یمیاقل خاص تیوضع و یبارندگ اديز زانیم به دلیل که رسدیم به نظر. داشت به همراه

 یکودها ازاندازهیشب مصرف از یریجلوگ و محیطیزيست مسائل تيرعا ضمن کشور، یشمال

 از ديبا ،یزاریشال یاراض در کلزا کشت یاقتصاد و قبولقابل عملکرد به یابیدست یبرا تروژنین

( ۱۴92(. پژوهش آبروان و همکاران )۱۴9۱ ،یعی)رب کرد استفاده یشتریب تروژنین کود زانیم

به اورزان کش یو کالله استان گلستان عملکرد واقع کشیگنبد، گال یهانشان داد که در شهرستان

ن در اي یابیدستقابلعملکرد  کهدرحالیدر هکتار است،  لوگرمیک ۱۳۵2و  ۱3۲8، ۱۱8۱ یبترت

و بین عملکرد واقعی  استکیلوگرم در هکتار  ۴۵۱2و  ۳۱۴۲، ۴۱۴۲ یببه ترتسه شهرستان 

الیکش ی گنبد، کالله و گهابا رعايت مديريت بهینه در شهرستان یابیدستقابلکشاورزان و عملکرد 

 ابییدستقابلکیلوگرم تفاوت وجود دارد. مقادير عملکرد واقعی و  ۲۴۱۳و  ۲۱2۱، ۱9۵۱ یببه ترت
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عملکرد  تفاوتآمد و  به دستکیلوگرم در هکتار  ۳8۱۱و  ۱۳۱3 یبترتبه شرق استان  درمجموع

عملکرد در همه مناطق  تفاوتترين داليل کیلوگرم محاسبه شد. از مهم ۴۴8۲ ،آمدهدستبه

درصد  ۲۵میزان کاربرد کود نیتروژن بود که عملکرد را در محدوده شرق استان با  موردنظر

 .عملکرد در شرق استان بود تفاوتدرصد  ۱2کرد. کاربرد کود گوگرد عامل  روروبهمحدوديت 

 
 زاریکلزا در شال اهیبر عملکرد گ تروژنیسطوح و زمان مصرف کود ن سهيمقا ،0-9شکل 

 تروژنین یپاشمحلول -0-0-0

 با مقايسه در مختلفی مزايای دارای که شدهمطرح ۱9۵۱ دهه اوايل از غذايی عناصر پاشیمحلول

 يک در هاکشآفت مانند شیمیايی مواد از بسیاری با زمانهم استفاده ازجمله آن خاکی کاربرد

قیمت کودهای شیمیايی در جهان، ضرورت اقتصادی بودن  روزافزونافزايش  .باشدمی مخزن

 یناآگاهانه و رويهبی مصرف اثر در خاک ساختمان تخريب و زيرزمینی هایتولید، آلودگی آب

مناسب برطرف شوند. تغذيه  هایروش با بايد که هستند مشکالتی ازجمله شیمیايی، کودهای

 در دنیا و هاآن از ترمؤثربرگی روشی است که برای کاهش مصرف کودهای شیمیايی و استفاده 

 مواد توانیم برگ قيطر از هيتغذ با. است شدهمطرح محیطیزيست خطرات کاهشهمچنین 
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ضرورت  .(۱۴39 ملکوتی، و رضايی) قرارداد اهیگ اریزمان ممکن در اخت نيترکوتاه در را يیغذا

ه نیاز گیاه ب تأمینو يا  هاريشه طريق از غذايی مواد کمبود جبران در غذايی عناصر پاشیمحلول

و ريان و همکاران  (۲۱۱3)در مرحله زايشی توسط پیر و همکاران  ويژههب هااين عناصر در برگ

دمای  پاشی،محلول انجام برای مناسب يیوهواآب شرايط نیهمچناست.  شدهگزارش (۲۱۱3)

 بر عالوهاست.  شدهگزارشپايین و رطوبت نسبی باال مانند شرايط اوايل صبح و يا اواخر غروب 

 موجب کود، خاکی مصرف کاهش و مغذی مواد از استفاده بهبود با تواندمی پاشیمحلول نيا

 تیاهممواد غذايی را افزايش دهد. با توجه به  ایريشه جذب و شده محیطی هایآلودگی کاهش

 مناسب ريمقاد و زمان انتخاب کلزا، عملکرد یاجزا و عملکرد در تروژنین کود مصرف مقدار و زمان

 و نیارعز یبرا شتریب یسودآور و عملکرد شيافزا در ایکنندهتعیین نقش تواندیم تروژنین کود

ن، قابلیت نیتروژ تأمینمشکل اصلی در  کهاين به توجه با. دينما فايا کلزا کشت توسعه درنتیجه

مکمل  عنوان به اوره پاشیمحلول از استفاده ،ارتباطدراينمعدنی آن است،  هایحل سريع فرم

 روی بر مناسبکودی  هایمحلول با غذايی مواد پاشیمحلولاست.  موردتوجهکاربرد خاکی 

 ی)طوس شود برگ طريق از غذايی عناصر همه جذب به منجر تواندمی رشد حال در گیاه هایبرگ

 .(۱۴89کهل، 

باشد و خطر تثبیت عناصر در خاک زياد و رطوبت  موردنظرسريع گیاه  واکنشدر مواقعی که 

نیتروژن در اثر بارندگی زياد و شرايط  يیآبشوخاک پايین باشد و همچنین در مواقعی که خطر 

 پاشی،غرقابی زمین وجود داشته باشد، با استفاده از محلول
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 زاریکلزا در شال اهیگ روی تروژنیکود ن یپاشمحلول ،0-0شکل 

از  حاصل جينتا .(۳-۳)شکل  کرد برطرف را گیاه نیتروژن به غذايی نیاز سريع طوربه توانمی

 یزاریشال یاراض در تروژنین پاشیمحلولزمان  وغلظت  اثر یدر خصوص بررس شدهانجام قیتحق

 هزار در ده غلظتبا  تروژنین پاشینشان داد که تیمارهای محلول کشور برنج قاتیتحق مؤسسه

 ساقه رفتن+ برگی 2-8) مرحله سه در یپاشمحلول ماریت و گلدهی از قبل+  رفتن ساقه زمان در
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طور مشترک بیشترين کیلوگرم در هکتار به ۴282و  ۴2۲9با میانگین  یبترتبه + قبل از گلدهی( 

کیلوگرم در هکتار( و تیمار شاهد بدون  ۲2۲۴) یپاشمحلولعملکرد و تیمار شاهد متداول بدون 

 ،و همکاران یعی)رب کیلوگرم در هکتار( کمترين عملکرد دانه را دارا بودند 9۵۱) تروژنیکود ن

با  سهيدر مقا یپاشدانه کلزا در اثر استفاده از محلول لوگرمیک ۱۱۱۱ شيافزابا توجه به  (.۱۴9۲

شت برای ک یاهيتغذروش  نياستفاده از ا یباال تیاهم تروژن،یاز ن یخاک اًمنحصراستفاده  ماریت

 با غلظت یپاشمحلول یمارت ،جينتا به توجه با درمجموع. شودیممشخص  یخوبکلزا در منطقه به

افزايش عملکرد دانه و روغن، توجیه  به دلیل ی+ قبل از گلده ساقه رفتندر هزار در مرحله  ۱۱

محلول ماریت نيعنوان بهتربه محیطیيستزهای اقتصادی کاهش مصرف کود و کاهش آالينده

 (.۱۴9۲ ،و همکاران یعیاست )رب توصیه قابل شالیزارهابرای کشت کلزا در  یپاش

 فسفر -5-0

 جذب خاک از فسفر هکتار در کیلوگرم ۱۵ تا ۱۲ حدود دانه، تن هر تولید ازای به کلزا گیاه

 ایکوده. ردیگیقرار نم زین يیآبشودر معرض  ست،ین متحرکفسفر در خاک  ازآنجاکه. کندمی

سرعت به رشد هیاول مراحل در کلزا. دارند کاربرد از بعد بالفاصله را استفاده تیقابل نيشتریب فسفری

زمان با هم ديکود فسفر با نيبنابرا؛ جذب ادامه دارد نيرا جذب کرده و تا هشت هفته ا فسفر

 عالئم از باريک هایبرگ و کم انشعاب با هايیساقه ضعیف، ایريشه سیستمکاشت مصرف شود. 

 هایلکه اب اغلب و آبی به مايل سبز رنگبه هابرگ فسفر، شديد کمبود در. باشندمی فسفر کمبود

د کمبو عالئمها از ديگر ها و کوتولگی بوتهکوتاه ماندن ريشه (.۳-۵)شکل  شوندمی ظاهر ارغوانی

 ومیدر هکتار فسفات آمون لوگرمیک ۱۵۱مقدار  (.۱۴9۴ همکاران، و پوریقلباشند )نورفسفر می

 است. مناسب یزاریشال یاراض درکشت کلزا  یبرا
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انا مونت یالتيا و دانشگاه( ای)استرال هادانهو توسعه  قیتحق انجمنبع: ا)من کلزا اهیدر گ فسفرکمبود  عالئم ،0-5 شکل

 ((متحدهاياالت)

 پتاسیم -0-9

 از رعتسبه رشد هیاول مراحل در عنصر نيا. است شتریب غالت با سهيمقا در میپتاس به کلزا ازین

 سطح واحد در مقدار نيشتریب به یدهگل دوره طول در میپتاس به ازین. شودیم جذب خاک

. است دیمف اریبس ینوار روش به آن مصرف خاک، در میپتاس اندک تحرک لیدل به. رسدیم

 م،یتاسپ شتریب تیتثب لیدل به شود، برده زيرخاک بعد و مصرف خاک سطح در میپتاس چنانچه

 نیاز مطلوب عملکرد و رشد حداکثر برای کلزا. داد شيافزا را یمصرف میپتاس کود مقدار است الزم

 یفتوسنتز مواد سمیمتابول ،یميآنز یهاستمیس در یمهم نقش میپتاس. دارد پتاسیم کافی مقدار به

 و( هایماریبو  آفات) زنده یهاتنش به نسبت را گیاه تحمل پتاسیم .دارد روغن به هاآن ليتبد و

کمبود  عالئم (.۱۴99 همکاران، و رادیرانیدهد )شدما و خشکی( افزايش می ،ی)شور یرزندهغ

در خصوص  شدهانجام شيآزما(. ۳-2است )شکل بوته  زرد شدنپتاسیم، کاهش رشد، پژمردگی و 

برنج کشور در رشت  قاتیتحق مؤسسه یدر زراعت کلزا در مزرعه پژوهش میمناسب پتاس زانیم

و  تشعملکرد دانه را دا نيشتریب م،یدر هکتار سولفات پتاس لوگرمیک ۱۵۱نشان داد که مصرف 

 م،یمصرف پتاس شيافزادر نظر داشت که با  يداست. با هیکشت کلزا در منطقه قابل توص یبرا

 تيرعا عنصر نيا مصرف در تعادل ديبا نيبنابرا ،خواهد داشت ینزول ریس زیروغن دانه ن زانیم

 (.۱۴89 ،یطوس و یعی)رب شود
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 (انگلستان پتاس، توسعه انجمن)منبع:  کلزا اهیدر گ میپتاسکمبود  عالئم ،0-6 شکل

 گوگرد -0-0

باشد که برای رشد کلزا ضروری است. هر تن کلزا یکلزا م یازموردن يیعنصر غذا نیگوگرد چهارم

گوگرد به شکل سولفات در  یکند. مقدار کافیبرابر گندم گوگرد از خاک خارج م پنجتا  چهار

 شيدهد و سبب افزایم شيماده خشک را افزا دیو تول یشيرشد رو توجهیقابلصورت خاک به

 ران،همکا و پوریقلگردد )نوریدر بذرها م نیمقدار پروتئ شيو عملکرد بذر با افزا نیتعداد خورج

جوان  یاهبرگ گوگرد، کمبود صورت در .از غالت است شتریبه گوگرد سه برابر ب کلزا ازین (.۱۴9۴

 یهالکه نيا بر عالوه .شوندیم شکل یفنجان و شده فیضع هاآنشده و رشد  ليمتما یبه زرد

 در گوگرد کیلوگرم ۵۱ مصرف. (۳-3)شکل  شودیم جاديا هابرگ یرو بر قرمز به ليما یارغوان

 یاحتمال ریتأث به دلیل گوگرد ازحدیشب مصرف البته. شودمی محصول واکنش حداکثر باعث هکتار

 .شودینم هیتوص( نوالتيگلوکوز شي)افزا کلزا دانه تیفیک بر
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 (یربغ یایاسترال یمحلدولت  ،یامنطقه توسعهو  هیاول عيصنا بخش)منبع:  کلزا اهیدر گ گوگردکمبود  عالئم ،0-5 شکل

 تروژنینسرک همراه با مصرف  صورتبه يا مزرعه خاک با مخلوط صورتتواند در پايیز بهمی گوگرد

 تروژنین هکتار در لوگرمیک ۲۱۱ ماریت( ۱۴9۱و همکاران ) یطبالوند یمحمدشود.  مصرف بهاردر 

 و مصرف یيکارا بیشترين زین و عملکرد نيشتریب حصول یبرا را گوگرد هکتار در لوگرمیک ۴۱ و

در  شدهانجام شيآزما نی. همچنکردند هیدر شهرستان رشت توص ۳۱۱ واليهارقم گوگرد جذب

و  رب گوگرد، عناصر اثر یبررس خصوص دربرنج کشور در رشت  قاتیتحق مؤسسه یمزرعه پژوهش

به  گوگرد گل یماریت بیترک که داد نشان ۳۱۱ واليهارقم کلزادانه  تیفیبر عملکرد و ک یرو

 لوگرمیک ۵/۱ یزانبه م یرو کالت و هکتار در لوگرمیک ۵/۱ براکس هکتار، در لوگرمیک ۱۱۱ یزانم

استفاده در منطقه قابل  یو برا شتروغن کلزا را دا تیفیعملکرد دانه و ک نيشتریدر هکتار ب

 (.۱۴9۴ همکاران، و یبیاست )حب هیتوص

 بُر -5-0

 یکيولوژيزیف و یکیمتابول یندهايدارد و کمبود آن باعث صدمه به فرا ازین بُر یاديبه مقدار ز کلزا

کمتر از  یکه دارا يیهاخاک در. شودیم یبعد از گلده وهیم لیعدم تشک زین و (۳-8)شکل  اهیگ

صورت هب کيبور دیدر هکتار اس لوگرمیک ۱۱-۱۵بر هستند، مقدار  لوگرمیدر ک گرمیلیم 8/۱

بُر  یزمغذيمصرف ر ،داد( نشان ۱۴9۱) همکاران و شجاع گزارش. شودیم هیتوص کنواختيپخش 



 

  63 زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

 لوگرمیک ۱9۴۱ ازشهرستان رشت  شالیزاری یاراض دررا  ۳۱۱ واليهارقم یتواند عملکرد کلزایم

 یبراعنصر  نيا یباال تیدهنده اهمکه نشان دهد شيافزا هکتار در لوگرمیک ۲۱88 بههکتار  در

 تواندیم بُر و گوگرد ،یرو یزمان کودهاهم مصرف نیهمچناست.  کلزامحصول  دیتول شيافزا

 اهیعملکرد گ و دهیبخش بهبود را دانه هزار وزنو  یفرع یهاو ساقه یدر ساقه اصل نیتعداد خورج

 مصرف که دادند نشان( ۱۴9۴و همکاران ) یبیحبدهد.  شيافزاهکتار  در لوگرمیک ۲۳8۲تا  را

صورت بوراکس و ]به بُردر هکتار[،  لوگرمیک میو ن کي یزانبه مصورت کالت و ]به یزمان روهم

 لوگرمیک ۱۱۱ یزانبه م وصورت گل گوگرد در هکتار[ و گوگرد ]به لوگرمیک میو ن کي یزانبه م

روغن دانه هم از  زانیو م شد دبا شاه سهيدرصد در مقا 3/۳8عملکرد تا  شيدر هکتار[ باعث افزا

 .افتي شيافزادرصد  ۵8/۳۲شاهد به  اهانیدرصد در گ ۴3/۴8

 شيافزا ضمن ادشدهيزمان سه کود که مصرف هم کردند( گزارش ۱۴9۳و همکاران ) انيدیمج

 باعثروغن دانه،  زانیم یدرصد ۲3وزن هزار دانه و  یدرصد ۱9عملکرد دانه،  یدرصد ۲9

 بر گرمیلیم 2/۲۲9 به شاهد اهانیگ دربر گرم  گرمیلیم ۴/۱۵8)از  کیاولئ دیاس زانیم شيافزا

بر گرم(  گرمیلیم ۱۳/۲3شاهد به  اهانیبه گرم در گ گرمیلیم ۱۱/۱3 از) کینولنیل دیاس و( گرم

 شيزااف بر مثبت ریتأث ضمن تواندیو بُر م یزمان عناصر گوگرد، روکاربرد هم نيبنابرا شود،یم

ر ب یدیمف ریتأث ک،یاروس دیاسو کاهش  راشباعیچرب غ یدهایاس شيمحصول، با افزا تیکم

 .باشد داشته برنج با تناوب در کلزا محصول تیفیک
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 بخشبع: ا)من عنصر کمبود چپ، و عنصر از یکاف زانیم راست،. کلزا اهیگ شهيو ر برگدر  بُرکمبود  عالئم ،0-8شکل 

 یيو مناطق روستا یکشاورز ی)دفتر دولت و دکتر و. زورن یغرب یایاسترال یمحل دولت ،یامنطقه توسعه و هیاول عيصنا

 (آلمان( نگنيتور

 یرو -5-0

 حضور باال، تهيدیاس ها،خاک بودن یآهک مانند یمختلف ليبه دال رانيا یزراع یهاخاک در 

 ،یرو یکودها مصرف رواج عدم و فسفاته یکودها ازحدیشب مصرف ،یاریآب آب در کربناتیب

 صورتبه کرویم یکودها مصرف طورکلیبه(. ۱۴9۱ همکاران،عنصر رواج دارد )شجاع و  نيا کمبود

 ودک مصرفکودها دارد.  ینسبت به مصرف خاک اهیرشد و نمو گ یرو یبهتر ریتأث یپاشمحلول

و  یشاخه بند ،نیخورج تعداد ها،شهير رشد عملکرد،چون  یصفات شيافزا سبب کلزا در یرو



 

  50 زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

و  گراول) دهدیم شيافزا هادانه در را عنصر نيا غلظت نیهمچنو  شودمی اهیگ درفتوسنتز 

 برنج کشور در رشت قاتیمؤسسه تحق یدر مزرعه پژوهش شدهانجام شيآزما(. ۱999 ،همکاران

 لزاکم اقارعملکرد  دارمعنی شيافزا سبببا شاهد  سهيمقا در یرو سولفاتمصرف نشان داد که 

 (.۱۴9۱ همکاران، و اخالق)فانی  است شده

 یستیز یکودها -5-0

به یتسيز کود از یریگبهره ،محیطیزيست منابع حفظ و یکشاورز داتیتول یداريپا یراستا در

 یکودها. باشد مؤثر کلزا دیتول تیفیک و تیکم شيافزا در تواندیم یکود مکمل منبع کي عنوان

 تیحاصل از فعال داتیتول نیو همچن یاهیو اضافات گ یدام یحاصل از کودها یبه مواد آل یستيز

 تیالچون فسفر که در خاک فع یعناصر یفراهم ايو  تروژنین تیمرتبط با تثب یهاسمیکروارگانیم

رشد  محرک یهاهورمون دیبا تول توانندیم نیچنهم هاسمیکروارگانیم ني. اشودیگفته م کنندیم

شد و ر در( دروفوریس دیتول قي)از طر زایماریب یهازمیکروارگانیم با مقابله( و هانیاکس ازجمله)

محرک رشد، ازتوباکترها  یهایباکتر نی(. در ب۲۱۱۵ ،همکاران و احمد)شوند  واقع مؤثر اهینمو گ

 یودهاک کاربرد د،يترد بدون. رندیگیم قرار مورداستفاده یآل مواد دیتول یبرا یاگسترده طوربه

 ،یاقتصاد یهااز جنبه د،ندار خاک اتیخصوص هیکل بر که یمثبت اثرات بر عالوه یستيز

 یرو اازتوباکتره مثبت ریتأث از یمتعدد گزارشات. دنباشیم دیمف زین یو اجتماع محیطیزيست

 مانند یفمختل اهانیگ در هاتوهورمونیف دیتول و اهیگ آب تیوضع بهبود تروژن،ین تیتثب شيافزا

 شيآزما نتايج(. ۱۴9۳ همکاران،و  یسرور) دارد وجود ذرت و خردل توتون، کتان، جو، گندم،

 و عملکرد اجزای عملکرد، بر کروکوکوم ازتوباکتر هایسويه همیاری تأثیر خصوص در شدهانجام

 تـأثیر تحت کلزا دانة عملکرد که داد نشان( ۱۴9۳ همکاران،و  یسرور) رشت در کلزا کیفی صفات

 تثبیت رشد، محرک هایهورمون تولید .است داشته شاهد به نسبت داریمعنی افزايش ازتوباکتر

 انواع و سیدروفور تولید ،(یاتااندازه) فسفر ازجمله معدنی مواد کردن حلقابل نیتروژن،

 اين از يکی حداقل از استفاده بـا که روندمی شمار به ازتوباکتر اثر هایمکانیسم از بیوتیکیآنت

 ،یتروژنن تتثبی با ازتوباکتر کـه رسدمی به نظر. است شده گیاه عملکرد افزايش باعث ها،مکانیسم
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 نیتروژن، ازجمله غذايی عناصر جذب افزايش باعث ريشه توسعة و رشد محرک هایهورمون تولید

 اعثب کروکوکوم ازتوباکتر از استفاده مطالعه نيا جينتا اساس بر .است شده کلسیم و پتاسیم فسفر،

 شیمیايی کودهای مکمل عنوانبه آن از توانمی و شودمی کلزا کیفی صفات و عملکرد افزايش

 .کرد استفاده

 ۱3/۲۱ شيافزا سببکلزا با ازتوباکتر  حیتلق ( نشان داد که۲۱۱9 همکاران،و  ياسری) گزارش

ها، در تعداد شاخه یدرصد 38/۱۱ ،دانه نیدر تعداد خورج یدرصد ۵۱/۱2عملکرد دانه،  یدرصد

 نیپروتئ یدرصد 9۱/۴ شيافزا و روغن زانیم یدرصد 3۴/۱، هزار دانهدر وزن  یدرصد 9۲/۲

مؤسسه  یمزرعه پژوهش در همکاران و یفتح توسط شدهانجام شيآزما .است شده کلزا دانه

 ۵۱ و ازتوباکترزمان که مصرف هم آن است انگریب زین (۱۴9۱برنج کشور در رشت ) قاتیتحق

درصد و عملکرد دانه را  ۳۳به  ۳۱دانه کلزا را از  روغن درصدبا شاهد،  سهيدر مقا اوره کود درصد

 یقیتلف اثر یبررس با نیچنهمداد.  شيدر هکتار افزا لوگرمیک ۴۳۵۱در هکتار به  لوگرمیک ۱322از 

 اه،یگ تفاعار مانند یصفات در یداریمعن شيافزا کلزا، بر کودرمايتر قارچ و لوميریآزوسپ ازتوباکتر،

)مگاور و  شد مشاهده دانه عملکرد و برداشت شاخص بوته، در نیخورج تعداد ،یفرع شاخه تعداد

 (.۲۱۱۱ماحفوز، 

 شالیزارهانکات کاربردی تغذیه کلزا در  -8-0

در  عملکرد باال لیمزرعه خوب و با پتانس کيو داشتن  کلزا یکود متعادل تغذيه کي انجام یبرا

 :شودیم شنهادیپزير  موارد (۳-9)شکل  شرايط شالیزاری

 ۵۱ اوره، لوگرمیک ۵۱ کاربرد یعموم هیتوص از توانیم خاک، آزمون جينتا نبود صورت در (الف

 در ميزیمن سولفات لوگرمیک 3۵ و میپتاس سولفات لوگرمیک 3۵ پل،يتر فسفات سوپر لوگرمیک

 یدهگل شروع زین و یبرگ ۵ تا ۳ مرحله دو در است الزم. کرد استفاده کشت هنگام در هکتار

 .شود مصرف سرک صورتبه میپتاس کلرور لوگرمیک ۵۱ با همراه اوره کود لوگرمیک ۱۱۱ ريمقاد



 

  59 زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

 محرک یهاسمیکروارگانیم نیز و یگوگرد ،یآل یکودها شامل یبیترک اي یقیتلف یکودها از (ب

 .شود استفاده رشد

 شدر محرک یهاسمیکروارگانیم از اي بذرمال باتیترک از بذور، شدن سبز در یکنواختي یبرا (ج

 .گردد استفاده

 یاکوده از یجانب یهاشاخه دیتول بهبود و یده يشهر شيافزا منظوربه یبرگ ۵ تا ۳ مرحله در (د

 با یپاشمحلول صورتبه گوگرد یدارا یمیپتاس یکودها با همراه ۱۱-۵۲-۱۱ همانند باال فسفر

 .شود استفاده( آب تریل ۳۱۱ در هکتار در لویک سه) مناسب غلظت

 درصد ۴۱ یحاو کمدست) باال میپتاس باتیترک مصرف بر هیتوص ،یگلده شروع مرحله در (ه

 صورتبه( محلول یزمغذير عناصر درصد ۱۱دارای  کمدست) کرویم باتیترک با همراه( میپتاس

 و هدان تعداد شيافزا جهیدرنت و کلزا یهاگل حیتلق درصد شيافزا باعث که است یپاشمحلول

 یبرا هستند زین گوگرد یحاو که یمیپتاس یهاکود از يیهانمونه از توانیم. شودیم عملکرد

 .است سازنده شرکت هیتوص بر اساس مصرف زانیم. کرد استفاده مرحله نيا در یپاشمحلول

 ورتص درنیز  و باشد جذبقابل میپتاس به ميزیمن کم نسبت دهندهنشان خاک آزمون جينتا اگر (و

 منبع از یگلده قبل مرحله یپاشمحلول بیترک در کاشت، مرحله در ميزیمننکردن  مصرف

 .شود استفاده هزار در ۴ غلظت با محلول ميزیمن سولفات

 
 کلزا اهانیگ متوازن رشد و یشاداب بر مزرعه مناسب هيتغذ ریتأث ،0-3شکل 





 

 

 شالیزارها در يستيز ریغ وزيستي  یهاتنش پنجم: فصل

 

 

 هرز یهاعلف -0-5

هب کلزا. شوندیم محسوب کلزادر زراعت  کاهش توسعه کشت یاز عوامل اصل یکيهرز،  یهاعلف

 هرز هایعلف موردحمله رشد اوايل در ،رشدکم و کوچک گیاهک ريز، بذر نرم، بستر داشتن علت

 رشد اوايل ،کلزا گیاه در هرز هایعلف بحرانی دوره. يابدمی کاهش آن عملکرد و گیردمی قرار

تا مرحله چهار  ديباکه مزرعه کلزا  داد نشان( ۲۱۱۱و همکاران ) مارتین یهاافتهي. است گیاهچه

محصول  یدرصد ۱۱تا از کاهش  اشدهرز ب علف از یعار( شدن سبز از پس روز ۳۱) یبرگ

 یبحران دوره بر بوته تراکم ریتأث نییمطالعه تع در( ۱۴88و همکاران ) انیرجبشود.  یریجلوگ

بوته در مترمربع با  8۱تراکم  درکه  کردند گزارشدر منطقه رشت،  کلزا مزارع هرز علف کنترل

مراحل سبز شدن تا ظهور جوانه  نیب یببه ترتدرصد افت مجاز عملکرد،  ۵و  ۱۱در نظر گرفتن 

 شيآزما نيا جينتا. شد گرفته نظر در هرز علف کنترل یبحران دوره عنوانبه یگلده تا کاشت وگل 

 بوته 8۱ تراکم به نسبت مترمربع در بوته ۵3 تراکم در هرز علف کنترل یبحران دوره که داد نشان

 ،یاهیگ پوشش زودتر شدن بسته به امر نيبود. علت ا تریطوالن زیو دامنه آن ن شدهشروعزودتر 

 در هایگ یرقابت توان شيافزا جهیدرنت و هرز یهاعلف تعداد کاهش رشد، دوره طول بودن ترکوتاه

 رد (۱۴89) همکاران و یاصغر یهاافتهي جينتا .شودیم داده نسبت مترمربع در بوته 8۱ تراکم

 تحملقابلدرصد کاهش  ۵با در نظر گرفتن  که داد نشان رشت شهرستان یزاریشال یاراض
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 نیروزه ب 2۴دوره  کي( مترمربعبوته در  ۱۴۴)تراکم  متریسانت ۱۵کاشت عملکرد، در فاصله 

 ۱۱ کلزا و با احتساب یبرگ 8پس از کاشت مصادف با مراحل سبز شدن تا  88و  ۲۵ یروزها

 با مصادف کاشت از پس 2۳ تا ۴2 یروزها نیب روزه ۲8 دوره کي عملکرد مجاز کاهش درصد

 نییفاصله تع نيهرز در ا یهاعلفکنترل  یدوره بحران عنوانبه کلزا یبرگ 2 تا یبرگ ۲ مراحل

درصد کاهش  ۵با احتساب  زی( نمترمربعبوته در  22)تراکم  متریسانت ۴۱فاصله کاشت  در. ديگرد

مراحل  نیب یعنيپس از کاشت  9۵تا  ۴۲ یروزها نیروزه ب 2۴دوره  کيدر عملکرد،  تحملقابل

 نیروزه ب ۲3دوره  کيدرصد کاهش مجاز عملکرد  ۱۱کلزا و با در نظر گرفتن  یبرگ ۱۱تا  ۴

کنترل  یکلزا به عنوان دوره بحران یبرگ 3تا  ۳پس از کاشت مصادف با مراحل  33تا  ۵۱ یروزها

 .آمد دست به فاصله نيا در هرز یهاعلف

هب کلزا علت ینبه هم و دارد کمتری هرزعلف  ،شودمی استفاده کلزا برداشت از پس که زمینی

 مزارع هرز هایعلف ترينمهم. دارد شهرت هرز هایعلف از مزارع کنندهپاک زراعت يک عنوان

 بانام وحشی خردل. (۱۴89و همکاران،  یرا نام برد )اصغر ۲و ترشک ۱آالله توانمی شالیزاری

 .(۵-۱)شکل  باشدمی کلزا خانوادههم هرز هایعلف ينترمهم ازجمله ،Sinapis arvensisعلمی 

 دلیل به گلستان و مازندران هایاستان نظیر کشور از مناطق برخی در وحشی خردل رشد میزان

 به حساس گیاهی وحشی خردل. باشدمی زياد بسیار گیاه اين برای اقلیمی شرايط بودن مساعد

اين گیاه در مناطقی با شدت نور باال،  رشدرود. از بین می سريعاً شرايط اين تحت و بوده يخبندان

شود. در حالت طبیعی زمستانه محسوب می سالهيکباشد. خردل وحشی گیاهی بسیار زياد می

 به را زمستان پايیز، در زنیبذر اين گیاه قادر است در سرتاسر سال جوانه بزند. در صورت جوانه

آزاد و همکاران،  ی)افشار دهدمی ادامه خودکند و سپس در بهار به رشد سپری می زتور فرم

۱۴9۵.) 

 

                                                           

1. Ranunculus Bulbosus 

2. Rumex Crispus 
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 .«)فرانسه( چاردیپ وری( و اولایتالي)ا یلیمنابع، آگاتا فوس» یعلف هرز خردل وحش ،5-0 شکل
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 .است زير شرح به کلزا زراعت در هرز هایعلف کنترل مختلف هایروش

 زراعی کنترل -0-0-5

 زراعی روش بهترين غالت، با خصوصبه مناسب زراعی تناوب از استفاده: زراعی تناوب رعايت( الف

 هرز هایعلف و کلزا مزرعه در برگ نازک هرز هایعلف کنترل. باشدمی هرز هایعلف کنترل

 التمحصو با کلزا تناوب. است پذيرامکان یراحتبه موجود هایکشعلف با غالت مزارع در برگپهن

 .رساندمی حداقل به کلزا مزارع در را هرز هایعلف تراکم وجینی

 از قبل و شوند سبز هرز یهاعلف تا شود یاریآب کشت از قبل ماه کي نیزم: کردن ماخار( ب

خسارت  .شود انجام کشت و رفته نیب از هرز یهاعلف واتوریروت اي سبک سکيد با کلزا بذر کاشت

 و اکلز یشيرو رشد یةاول مراحل در نی. همچنرسدمی حداقل به روش اين با بستن سله از ناشی

 یهالهفاص میتنظ با برنج مخصوص یفيرد یهاکننیوج از توانیمها بوته ساقه رفتن به از قبل

 .کرد استفاده زین کلزا یهافيرد نیب هرز یهاعلف بردن نیب از یبرا کن، نیوج یهافيرد

 شود، مخلوط یوحش خردل مثل ،خانوادههم هرز یهاعلف با کلزا بذور اگر: سالم بذور کشت( ج

 وربذ که گردد دقت بذر هیته به هنگام ديبا نيبنابرا باشد،یم سخت اریبس هاآن کردن جدا

 (.۱۴8۲و همکاران،  ی)رود گردد هیته هرز علف از یعار و سالم مزارع از و باشد نداشته یناخالص

 ییایمیش مبارزه -5-0-5

 در تریل ۵/۲ تا ۲ زانیم به نیفلوراليتر کشعلف با یپاشسم مرحله کي: کلزا کاشت از قبل( الف

قرار  مورداستفادههرز در حال جوانه زدن در خاک  یهاکنترل علف یترفالن برا. شود انجام هکتار

 یهااندام بر کشعلف نياکند. یم یریحساس جلوگ اهانیشدت از رشد و نمو گو به ردیگیم

بوده و  ؤثرمها نهیاکثر گرام ی. ترفالن بر روابديیانتقال نم اهیو به داخل گ نداشته یریتأث يیهوا

را  یروباهدمو  یبذر اقیق ،یسوروف، ارزن وحش ازجمله سالهيک کيبار گهرز بر یهاعلف

 .نمايدیمکنترل  یخوببه
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 شود: تيرعا ديبا ريموارد ز ترفالناستفاده از  یبرا

 ریتأث کشعلف ،هستند کلوخه یدارا که يیهانیزم در .ردیگ انجام یخوببه نیزم یآماده ساز-ا

 .داشت نخواهد را الزم

 رايو بالفاصله با خاک مخلوط نمود، ز دیخاک پاش یقبل از کاشت بذر، رو ديرا با کشعلف نيا-۲

 .الزم را نخواهد داشت ریتأثو  شدهيهتجزنور  ریتأثتحت  ردیسرعت انجام نگهباگر عمل اختالط 

مخلوط  ينبنابرا رد،يپذیمتر صورت میسانت ۵تا  ۱۱ مرطوب در عمقعمل اختالط سم با خاک 

 باشد.یمناسب م سکيد اي واتوریکردن با روت

 روز باشد. ۱۵تا  ۱ نیب تواندیمتا کاشت کلزا  یپاشفاصله سم-۴

 در تریل ۴ تا ۵/۲ زانیم به استار زانیبوت کشعلف از :کلزا سبز شدن از قبل و کاشت از بعد( ب

 کشاين علف .گرددیم استفاده هرز علف و کلزا سبز شدن از قبل و کاشت از بعد هکتار

 خانوادههم هرزیهاعلف است قادر و باشدمی برگ يکبار و برگپهن هرز هایعلف کنندهکنترل

 کنترل به قادر هاکشعلف ريرا که سا شیکش سهیکو  ریخاکش ،یشلم ،یوحش خردل رینظ کلزا

 کشلفع مصرف به یازین کشعلف نيا از استفاده صورت در. دينماکنترل  یخوببه ستند،ین هاآن

 از پس هکتار در لیتر ۵/۲ میزان به بايد کشعلف اين مصرف. باشدینم کلزا کشت از قبل ترفالن

صورت گیرد. در  هرز هایعلف و کلزا شدن سبز از قبل و( اول بارندگی ديم مزارع)در  اول آبیاری

 برگ یشمعدان هرز علف به یديشد یکه آلودگ یزاریشال یهانیدر زم شدهکشت یمزارع کلزا

 آبیاری از پس هکتار در تریل ۵/۲ زانیم به کشعلف اين از توانیم دارند، یوحش آالله و بريده

کش در زمان کوتیلدونی کلزا استفاده نمود. اين علف هرز هایعلف و کلزا شدن سبز از قبل و اول

رويش گندم و جو  بینییشپ. در صورت يابدیمهست ولی کارايی آن کاهش  استفادهقابلهم 

 لیتر بوتیزان استار پس از آبیاری اول استفاده شود. ۴لیتر، از  ۵/۲ یجابهخودرو در مزرعه، 

 دنش سبز از پس برگپهن و برگ باريک هرز هایعلف کنترل منظوربه: کلزا شدن سبز از پس( ج

( هکتار در تریل ۱ تا 8/۱ زانیم به لونترال) کشبرگپهن يشیپس رو یهاکشعلف از توانمی کلزا

 اي هکتار در تریل ۲ زانیم به فوکوس اي هکتار در تریل ۱ تا 8/۱ سوپرگاالنت) کشبرگ کيبار و
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 زمان. در کرد استفاده هرز یهاعلف یبرگ چهار تا دو مرحله در( هکتار در تریل ۴ زانیم به اس نابو

 باشد ديبا گرادیسانت درجه ۳ شب در و ۱۱ روز در دما حداقل يشیپس رو یهاکشعلف مصرف

 (.۱۴99 همکاران، و رادیرانیش)

 ،یپاشسم از قبل و شود استفاده کشعلف مخصوص نازل از یپاشسم زمان در شودیم هیتوص

 زانیم. دارد یمهم نقش هاکشعلف یپاشسم در زین آب مصرف زانیم .شود برهیکال پاشسم

در هکتار است. در صورت استفاده  تریل ۴۱۱ – ۳۱۱ کلزا یهاکشعلف هیکل یبرا آب شدهتوصیه

آب  یمتفاوت است و از مقدار کم هاپاشسم ريکار آن با سا زمی، چون مکانکرونریپاش ماز سم

در  تریل ۱۱ -۱۲پاش استفاده شود که حدوداً سم شدهتوصیهآب  زانیاز م دي، بانمايدیماستفاده 

 .باشدیمهکتار 

 یکیمکان مبارزه -9-0-5

 نيترمناسب یول شودیم استفاده یمختلف یواتورهایکولت از کلزا، هرز یهاعلف با مبارزه منظوربه

به  نیزارع نیدر ب واتوریکولت نياست. ا یپنجه غاز – اییغهت یبیترک واتوریروش، استفاده از کولت

 هرز یهاباعث دفع علف نیشکل طرف L یغهدوتمعروف است.  (۵-۲)شکل  یریشمش واتوریکولت

 نيا. شودیم یجو کف در هرز یهاعلف دنيبر باعث وسط یغاز پنجه غهیت و شودیم پشته کنار

 نيا گريد یايمزا از. شودیم یشکن سله و رطوبت حفظ باعث خاک حداقل هم زدن با واتوریکولت

ا ب ی. از طرفاست راتیمناسب و آسان بودن تعم متیق ،یباال، سادگ یامزرعه تیظرف واتور،یکولت

 .نمود استفاده زین گريد محصوالت در هرز یهاعلف کنترل یبرا توانیم هاغهیت نیفاصله ب رییتغ

 
 یریشمش واتوریکولت ،5-5شکل 
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 کلزا هاییماریب -5-5

 (۵-۳)شکل  ساقه سفید یدگیپوس( و ۵-۴کلزا )شکل  اهیس ساق یماریبدو  یزاریشال مزارع در

 رد یغرقاب طيشرا زيرا ندارد، یضرورت آن با مبارزه بنابراين شود،یم مشاهده محدود صورتبه و

 عامل Phoma lingam قارچ. شودیم زایماریب عوامل هيزادما رفتن نیب از سبب یزاریشال مزارع

. نمايد هحمل گیاه به تواندمی کلزا رشد مراحل تمام در یبیمار اين. باشدمی کلزا سیاه ساق بیماری

 کوتیلدون روی آلودگی عالئم .شود گیاهچه مرگ به منجر است ممکن گیاهچه مرحله در آلودگی

های کشیده مشاهده زخم صورتبه ساقه روی و نامنظم تا گرد هایلکه صورتبه واقعی هایبرگ و

شود. بیماری ايجاد زخم )شانکر( در طوقه است که سبب ورس گیاه می خسارت نيشتریبشود. می

 ساق زایبیماری هاینژاد گسترش و آينده در شالیزارها در کلزا کشت سطح افزايش به توجه با

که  ودشمی توصیه صورت ينا در که شود بیماری کنترل به نیاز است ممکن مناطق، نيا در سیاه

 اهیس ساق یماریب عالئم مشاهده صورت در و قرارگرفته ديبازد مورد مزرعه یبرگ ۳ تا ۲ مرحله

 یپاشسم مزرعه هکتار در تریل ۲ یزانبه م کوریفول سم باها برگ یرو رنگکرم یهالکه صورتبه

 .(۱۴9۵آزاد و همکاران،  ی)افشار شود

عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیايی ساقه است. اولین عالئم  Sclerotinia sclerotiorum قارچ

به ساقه يا انشعابات  دم برگ، در محل اتصال هابرگپهنک یها روبعد از ريزش گلبرگ یبیمار

 محل بعد و ظاهرشده سوختهآب شکلیب یهانخست لکه ی. در محل آلودگشودیساقه ظاهر م

 ساقه پائین هایبخش که افتدیم اتفاق یزمان شديد خسارت. شودمی متالشی و پوسیده آلودگی

 را ساقه دورتادور يجتدربه ،درآمده سفید رنگ به ساقه یرو یآلودگ محل .گیرند قرار موردحمله

 شروع مرحله در ديبا یماریب نيمبارزه با ا ی(. برا۱۴9۵آزاد و همکاران،  ی)افشار کندیم احاطه

 با و شود کنترل ساقه يیاینیاسکلروت یماریب ازلحاظ مزرعهها گلبرگ زشير از قبل و یگلده

 .شود یپاشسم مزرعه هکتار در تریل ۲ یزانبه م کوریفول سمبا  آن عالئم مشاهده

 رگم و بذر یدگیپوس بیماری سبب امر نيا و است اديز اریبس زارهایشال در خاک رطوبت زانیم

 احداث با اي و شود انجام هاپشته یرو کشت که شود اتخاذ یبیترت ديبابنابراين  شود،یم اهچهیگ
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 ا،هکشزه احداث و یاپشته ستمیس بر عالوه. ابدي کاهش خاک رطوبت زانیم مناسب یهاکشزه

 ۵/۲ تا ۲ یزانبه م رامیت - نیکاربوکس مانند مناسب یهاکشقارچ از استفاده با مصرفی بذور بايد

( در مناطق مختلف ۱۴93علمدارلو ) ی. مطالعه پورمهدشود یضدعفون بذر لوگرمیک هر یبه ازا گرم

 هاییماریب وعیمنطقه از عوامل مهم در وقوع و ش یوهوايآب طيمازندران نیز نشان داد که شرا

 .رودیم به شمارويژه پوسیدگی سفید ساقه قارچی کلزا به

 
 (۱۴8۱ ،یریدهش و رادیرانیش) اهیساق س یماریب عالئم ،5-9 شکل

 

 
 (۱۴8۱ ،یریدهش و رادیرانیش) ساقه دیسف یدگیپوس یماریب عالئم ،5-0شکل 
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 کلزا آفات -9-5

 سوسک ،(۵-۵)شکل  کلم یموم شته به توانیم کشور یشمال مناطق در کلزا آفات ترينمهم از

 يیابتدا مراحل در ويژهبه (هاسکی)ل هاراب و حلزون و (۵-3)شکل  کک ،(۵-2)شکل  گرده خوار

روز کلزا باعث ب اهیاز گ هيبا تغذ توانندیپرندگان مختلف م نیهمچن. کرد اشاره( ۵-8)شکل  رشد

ت که دو آف دهدیم نشان نگارندگان فعالیت دهه دو از شیب اتیتجربخسارت به محصول شوند. 

 سیارب شيرو فصل یابتدا در ژهيوبه کلزا مزرعه به تواندیم کشور یشمال مناطق در ککو  حلزون

عه و مزر تیوضع یابيارز به خاطر ،فصل کشت ليمنظم اوا یدهايبازد نيبنابرا کند، وارد بیآس

 برخوردار است. يیبه سزا تیاهم از آفت دو نيا با مبارزه نوع انتخاب در مناسب یریگمیتصم

   
 یایاسترال یدولت محل ،یاو توسعه منطقه هیاول عي)منبع: بخش صنا در زراعت کلزا کلم یموم شتهخسارت  ،5-5ل شک

 (یغرب

 

   
 وسیجول سسهؤم ،یزراع اهانیگ یفدرال برا قاتی)منبع، مرکز تحق در زراعت کلزا خوار گرده سوسکخسارت  ،5-6 شکل

 (آلمان کوهن،
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 (لهستان ،پزشکییاهگ قاتیتحق مؤسسه س،يکلجد توماس)منبع،  خسارت آفت کک در زراعت کلزا ،5-5 شکل

داشتن قدرت  واسطهبههستند که  زیيهای رها، سوسککک ؛کلزا یاهیگ یها: ککالف

 رینظ یاهیگ یهاکک نيتردو گونه از مخربشوند. یعنوان کک خوانده مهب ،یجهندگ

Phyllotreta corrugata و Psylliodes cuprea آفت  نيرا در مزارع کلزا دارند. ا یفراوان نيشتریب

 رینظ رانياز مناطق ا یاریشود و در بسیشناخته م زیعنوان سوسک کک ساقه کلم نبه معموالً

 ۲-۴به طول  یها حشراتدارد. کک وعیش یزنجان، خوزستان و مرکز الن،یگلستان، مازندران، گ

ران پاهای عقبی  یسیاه متالیک و متمايل به سبز يا آبی و دارا ،هاکرنگ اين سوس ،متر بودهیلیم

بعد  وها . حشرات کامل روی کوتیلدونجهندب سرعتبههنگام خطر  شودیم باعث که هستندقوی 

دارای ظاهری سوراخ  يدهدخسارت. در اين شرايط برگ گیاهان کنندمیاولیه تغذيه  هایبرگاز 

 ی)افشار رودها از بین میبرگ شدهيهتغذو متعاقباً بافت اطراف مناطق  (۵-3)شکل  شده هستند

 (.۱۴9۵آزاد و همکاران، 

 ه،آلود یاهیگ یايبردن بقا نیاز ب چون يیهااز روش توانیدر مزارع کلزا م یاهیگدفع کک  یبرا

گرم در  ۱۲تا  8گائوچو به نسبت  کیستمیکش سبذر با حشره یضدعفون ،در کاشت ریتأخعدم 

در  تریل ۵/۱ یال ۱ زانی)به م Ec60% نونيازيد رینظ یاستفاده از سموم ايبذر و  لوگرمیهر ک

 در هکتار( استفاده نمود. تریل ۱ زانی)به م Sc35% دوریهکتار( و کنف
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 اتآف نيباشند. ایها مسکیکلزا، ل یشياز آفات مهم در مرحله رو یکي ؛هاراب و هاحلزون: ب

 افتيصورت متراکم باشد بهیم يیرطوبت باال یکه دارا هيسا یمزارع و نواح هیاغلب در حاش

خسارت آن در  حالينباا ،باشدیم مشاهدهقابل زیزمستان ن اواخرآفت در  نيد. اگرچه انشویم

 ليما یاقهوه اي یبه رنگ خاکستر معموالًها سکیاست. ل شتریب مراتببه اهیرشد گ هیمراحل اول

از برگ هيآفت با تغذ نيا .باشدیم ریمتر متغیسانت ۱۵ یال ۱ نیب هاآنبوده و اندازه  یبه نارنج

 در هارابشود. یدر سطح مزرعه م یریخسارت چشمگ جاديباعث ا یالپه یهاو برگ هیاول یها

 به خسارت باعث و باشدمی دوم درجه آفات از يکی عنوان به گلستان و مازندران کلزای مزارع

 و،کاه ،کلم ای،علوفه شلغم کلزا، نظیر گیاهی هایگونه از بسیاری جوان و)نرم(  ترد یهابافت

 .شوندمی غیره و زمینییبس ذرت، غالت،

تا  ۵ زانیبه م دیاز طعمه مسموم متالده توانی، محلزون عالئم خسارت نیدر صورت مشاهده اول

مزارع و به هنگام  هیگرم در مترمربع در حاش ۵ زانیبه م کوليطعمه مسموم فر اي لوگرمیک 2

 غروب استفاده کرد.

 ليخوار در اوابرگ یهاالرو تیها که هوا نسبتاً گرم و خشک باشد، جمعاز سال یدر برخ نیهمچن

 .نندکیوارد م توجهیقابلخسارت  ت،يريکه در صورت عدم مد ابديیم شيدر مزارع کلزا افزا زيیپا

آفت، ضمن حذف  نيیپا نیسن یهاعالئم خسارت الرو نیمواقع، در صورت مشاهده اول نيدر ا

 زانیآوانت به م ازجمله شدهتوصیهبا استفاده از سموم  يیایمیمزارع مبارزه ش هیهرز حاش یهاعلف

 .است تأکیددر هکتار مورد  تریدو ل زانیدورسبان به م اي و EC%۴۵ فوزالن اي یسیس ۴۱۱

 
 (۱۴8۱ ،یریراد و دهش یرانی)منبع: ش خسارت حلزون در زراعت کلزا ،5-8ل شک
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 Brevicoryne brassicae، Lipaphis erysimiهای گونه شته به نام سه کلزا مزارع در ؛هاشته: ج

 ترينمهماز  یکي (.B. brassica L) کلزا یشته موم ان،یم نيا ازوجود دارد که   Myzus persicaeو

خانواده  جاتيعنوان آفت سبزاغلب به ورود یبشمار م یآفات کلزا، شلغم، کلم و خردل وحش

درجه حرارت  ويژهبه یطیعوامل مح .کندیعمل م یهای روغنصورت آفت دانهبه یو گاه انیپائیچل

ها در نسل شته اديو ازد دمثلیتول .دهد شيآفات را افزا نيخسارت ا میرمستقیغ طوربهتواند یم

آفت محدود به مزارع  نيعمده ا خسارت ل،یدل نیمه. به ابديیم شيی گرم و مرطوب افزاوهواآب

 .کلزا در شمال کشور است

 ،(در هکتار تریل ۵/۱) ستوکسیمتاس رینظ کیستمیستوان از سموم یم یبا شته مومه رزمبابرای 

با  (در هکتار تریل ۱) موريو پر (در هکتار تریل ۵/۱) ماکروني(، دهکتار در تریل ۵/۱-۲) نیاکات

مزارع  یکيدر نزد کشاورزان که يیزارهایشال در استفاده نمود. روز ۱3 تا ۱۵ یپاشسم فاصله

 رادیفو)مصط گرددیم هیتوص موريپر کششته از استفاده ند،ينمایم زنبورعسلمبادرت به پرورش 

 (.۱۴93و همکاران، 

 ،شکلیضیبحشره کامل   Meligethes aeneusعلمی بانام (؛غنچه خوار) گرده خوار سوسک: د

ها، پرچینای است. اين آفت در حاشیه جنگلمتر، به رنگ سیاه تا قهوهمیلی ۵/۱ – 3/۲به طول 

گروهی به مزارع  طوربهکند. سپس می یزمستان گذرانحشره کامل  صورتبهخاک  در داخلها 

 در و کرده تغذيه گل گرده از هاگل بودن باز صورت در و کردهمهاجرت  یشيزا مرحلهکلزا در 

و  کنندیم یزيرتخمسوراخی در آن  جاديا با و دهيجو را هاغنچه قاعده هاگل بودن بسته صورت

. الروها پس از ظاهر شدن شروع به تغذيه از گرده کنندیم هيتغذ غنچه محتويات و هاگل گردهاز 

 سال در نسل کيغالباً  گرده خوار سوسکد. نافتپس از تغذيه کامل به روی زمین می و کردهگل 

زاد آ ی)افشار باشدیم زیناچ اریکاشت بس خيتار تيآفت در صورت رعا نيخسارت ا معموالً. دارد

 (.۱۴9۵و همکاران، 

 شوندیمبه شاخ و برگ کلزا  توجهقابلاواخر پايیز تا بهار پرندگان باعث خسارت  از ؛پرندگان: ه

و يکی از علل بازدارنده کشت محصول کلزا خسارت پرندگان مختلف در زمان رويش اولیه تا رشد 
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ر کنند که سايبه گیاه کلزا خسارت وارد می یدرزمانهای اين گیاه است. پرندگان ای بوتهپنجه

ان( های کلزا )پايیز و زمست. در زمان رويش بوتهندارد وجود طبیعت در هاآن موردعالقهگیاهان 

 یچکاوک کاکل ،(Alauda arvensis)گلستان و خوزستان چکاوک آسمانی  ،های مازندراندر استان

(Galerida cristata )تا قبل از مرحله  یدوبرگدر مراحل  هاگنجشک و یجنگل یکبوترها انواع

 .(۵-9)شکل  باشندمیزا رفتن خسارت ساقه

 
 (۱۴99 همکاران، و زادهیخالق)منبع:  کلزا زراعت به پرندگان خسارت ،5-3شکل 

 یدتعداشود که می کاهش خسارت پرندگان در زراعت کلزا از ابزارهای مختلفی استفاده منظوربه

 :از اندعبارت هاآن از

 هایطناب و هانخ از استفاده مزرعه، سطح در مترسک نصب نظیر بصری هایروش از استفاده( ۱

 فواصل با مزرعه سطح در نايلونی هایپرچم نصب مزرعه، روی مغناطیسی نوارهای و زرورق رنگی،

 و وشق مانند شکاری پرندگان ماکت و بالون کردن آويزان نور، انعکاس وسايل از استفاده مختلف،

 روی ارقام آزمايشی و تحقیقاتی. یتور گذار

سط با تفنگ تو یاندازتیر و گشت حلبی، کنسرو هایقوطی از استفاده نظیر صوتی یهاروش( ۲

 افراد گنجشک پران.

های مکانیکی، عادت کردن سريع پرندگان به تصاوير و اصوات در مورد کاربرد روش مهم یاربس نکته

 ایابزاره از استفاده زمان و استقرار محل بايدبا تکرار منظم است. بنابراين  یدائميکنواخت و 

 .نکنند عادت هاآن به سريع پرندگان تا يابد تغییر صوتی و بصری مکانیکی
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 یسرمازدگ -0-5

از  یتحمل را در برابر سرما دارد و در صورت برخوردار نيشتریب ،مهم یروغن اهانیگ نیکلزا در ب

نسبت به  کلزا ،وجودينبااسخت را تحمل کند.  یهاتواند زمستانیمناسب م یرشد طيشرا

 تیدر زمان کشت، باعث حساس یدینکردن نکات کل تيحساس است و رعا اریمزرعه بس تيريمد

 یبرا هيپا یدمادهد. یم شيشدت افزاشود و خطر خسارت زمستانه را بهیمحصول به سرما م نيا

مقاومت کلزا در برابر سرما به مرحله  زانیماست.  گرادیسانت درجه پنج تا صفر نیب کلزا رشد

 حلهمر در شتریب سرما خسارت طورکلیبهدارد.  یبستگ اهیگ زهيیرشد پا زانیها و مبوته یرشد

 اه،یگ یمرحله رشد شرفتیو با پ زيیدر پا .شودیم دهيد یدهگل و یبرگ چهار تا دو ،یلدونیکوت

قبل از  کلزا بوته (.۱۴98 ،یهمدان دوستزدانيکند )یم دایپ شيبه سرما افزا یسازگار يجتدربه

 ریدر غ د،ينما دایبه سرما پ یمقاومت خوب باشد تا دهیرس یبرگ 8تا  2به مرحله  ديشروع سرما با

رشد نخواهد داشت و احتمال خسارت  یبرا یبوته کلزا در مناطق سرد فرصت کاف صورت ينا

 معموالًحساس بوده و  اری. کلزا در مرحله سبز شدن به خسارت سرما بسابديیم شيسرما افزا

مرحله، سبب بد سبز  نيا ی)بدون پوشش برف( ط گرادیسانت درجه -۵ از ترنيیپا یوجود دماها

 کلزا .گرددیرفتن بذور سبز شده م نیباعث از ب زین یدر سبز شدن و در مواقع ریتأخشدن کلزا، 

 گرادیسانت درجه -۴۱ یرا بدون پوشش برف و دما گرادیدرجه سانت -۲۵ یدما ،روزت مرحله در

 .(کندیم فايا را قيعا نقش برف)پوشش  کندیم تحمل برف پوشش با را

 (.۵-۱۱)شکل  دشویکلزا م یهارنگ بنفش در برگ جاديصفر در ابتدا باعث ا ريز یوقوع سرماها

خسارت  جاديباعث ا دهيپد ني. اباشدیها منیانیو تجمع آنتوس دیتول به دنبال برگ شدن یارغوان

 .گرددیمهوا گرم شود، از شدت آن کاسته  کهیدرصورتشود و یبه بوته نم
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 (۱۴98 ،یهمدان دوستزداني)منبع:  شدن برگ کلزا در اثر سرما یارغوان ،5-01 شکل

ها در رأس ساقه، شود و با ظهور غنچهیساقه آغاز م یدما، رشد طول شيزمستان و با افزا انيدر پا

. باشدیم اهیگ یشيزا دوره در یسرمازدگ خسارت نيترحساسشود. یم یدهوارد مرحله گل اهیگ

 یشيزا دوره یبرا. گرددیم اهیبه گ بیسبب آس کلزا یشيدر دوره زا گرادیسانت درجه -۳ یدما

 در گرادیسانت درجه ۴۵ یباال یدما نیهمچن. است مناسب گرادیسانت درجه ۲۵ تا ۱۱ یدما

 .باشد نداشته یخوب لقاح کلزا که شودیم موجب یشيزا دوره

صفر درجه، ممکن است  کينزد یاما بروز سرما ،افتدیاتفاق م ندرتبه خبنداني ،یشيزا دوره در

 یشوند. سرما یدیو سف یدگيپرها دچار رنگاز برگ يیهاها را پژمرده کند و بخشبرگ یتا حدود

 یشدگخم نیشود، همچنیها مبرگ شدن یدسفو  یدگيپراغلب باعث رنگ یدهبهاره در زمان گل

(. چند روز پس از بروز سرما، ۵-۱۱)شکل  ممکن است مشاهده شود زین یجانب یهاساقه و شاخه

گل زشيدهنده خسارت سرما و رشود که نشانیاز ساقه مشاهده م یدر قسمت هانیخورجفقدان 

 ساقه در شکاف و ترک بروز باعثممکن است  یدهبهاره در زمان گل یسرما نی. همچنهاست

 نيبهتر در کلزا .(۱۴98 ،یهمدان دوستزداني) .دينمایم ورس مستعد را اهیگ که گردد اهیگ

و خسارت  بیچنانچه آس درنتیجه. کندیم نیخورجبه  ليرا تبد شيهاگل درصد ۳۱ طيشرا

)اگر خسارت در  شودیم جبرانمجدد،  یدهگل با افتد،اتفاق  یشيدوره زا یدر ابتدا یسرمازدگ

 (.است اديز میترم یبرا فرصت ،بپیوندد وقوع به یشيمرحله زا لياوا
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 در کاهش خسارت سرما مؤثرعوامل  -0-0-5

رخ  ديشد یسرما اي در کاشت ریتأخسرما در اثر  خسارت ؛کشت کلزا در زمان مناسب -الف

کلزا در مرحله روزت با  یهاکند و بوتهیفراهم م راها ، رشد مطلوب بوتهموقعبه کشت .دهدیم

گسترده وارد مرحله  یاشهير ستمیدر طوقه و س يیمواد غذا رهیذخ ،یکاف يیاندام هوا جاديا

 کشت یاز طرف زمستان خواهند داشت. یمقاومت را به سرما نيشتریشوند و بیم یزمستان گذران

 ودهنگامز یدهگل به دلیلو  دهيگرد یشيدر زمان ورود به مرحله زا عيسبب تسر زیزودهنگام کلزا ن

خسارت  موجب کلزا یدهگل دوره با آن یزمانهم و بهمن و ید یهاماه در برفامکان بارش  و

سرما  از خسارت یریدر جلوگ توجهیقابلکاشت مناسب، نقش  خيتار نيبنابرا؛ شودیم یسرمازدگ

 .دينمایم فايارا 

 شيدر مزرعه، باعث افزا ازحدیشبتراکم  جاديبذر و ا ازاندازهیشبمصرف  ؛مناسب یاهیتراکم گ -ب

 مقابل در فیضع اهانیگ درنتیجه و یداکردهپشدت کاهش به اهانیو رشد گ شدهها بوته نیرقابت ب

 .بود خواهند حساس سرما

 یریدر جلوگ تروژنیمصرف کود ن مناسبمقدار  ؛در زمان کاشت هيپا یمصرف متعادل کودها -ج

اندام  عيرشد سر یفسفر برا یکاف ريمصرف مقاد نیچنهم .تواند مؤثر باشدیم یاز خطر سرمازدگ

 زیتواند بر مقاومت به سرما نیاست و م الزمرشد  هیدر مراحل اول اهیگ یاشهير ستمیو س يیهوا

خصوص و به یطیمح یهامقاومت به تنش شيافزا یبرا میپتاس یاثر مثبت داشته باشد. مصرف کاف

 است. یضرور یسرمازدگ
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زمستان  یکه ط اهیگ يیهوا یهامنظور جبران خسارت وارده به اندامو به یپس از وقوع سرمازدگ

 ۱۵تا  ۱۱ یو غنچه ده ساقه رفتندر مراحل  تروژنیشود کود سرک نیم هیاند، توصرفته نیاز ب

 باتیترک یبرخ از استفاده نیچنهم(. ۱۴98 ،یهمدان دوستزدانيمصرف شود ) شتریدرصد ب

 موارد یرخب در سبک یاریآب انجام و باال پتاس با باتیترک و دیاس کیومیه نه،یآم یدهایاس رینظ

 (.۱۴98 ،یهمدان دوستزداني) باشد مؤثردر کاهش خسارت سرما  تواندیم زین سرما وقوع از پس





 

 

 کلزا برداشت ششم: فصل

 

 

 و بوده اديز کلزا در برداشت تلفات ها،دانه یدندررس یزمانهم عدم و هادانه بودن زير به دلیل

 نیهمچن. شودیجهت کاهش عملکرد محصول محسوب م یعامل نامناسب، زمان برداشت ،درنتیجه

 لزاک در. شودیآن م یبها شيافزا درنتیجهدانه و  تیفیبرداشت در زمان مناسب باعث بهبود ک

 طيشرا نيا تحت که شوند برداشت نارس طوربه هادانه که شودیم باعث موقع، از زودتر برداشت

. ديابیمروغن کاهش  تیفیک درنتیجه شده و اديز هاآنچرب آزاد در  یدهایو اس لیکلروف زانیم

ت و لذا جه انبارشدهبذرها در  یدگیدر پوس عيسبب تسر ،هادانهباال بودن رطوبت  نيا بر عالوه

. ددار يیباال یهانهيهز صرفبه ازیعمل ن نيرا خشک کرد که ا هاآن یستيها، باانبار کردن دانه

 شيافزا دانه هزار وزن و روغن مقدار( درصد ۱۱)رطوبت  کامل یدگیرس زمان تا کلزا بهاره ارقام در

 (.۱۴38و همکاران،  یزي)عز ابديیم

 گامبه هن مستقیم برداشت. گیردمی انجام یرمستقیمغ و مستقیم صورت دو به کلزا برداشت

 رسیدگی در يکنواختی به دلیل کلزا هیبريد ارقام. است پذيرامکان محصول يکنواخت رسیدگی

به اصلی ساقه هایخورجین بذور درصد 9۱ تا 8۱ وجود. هستند مناسب مستقیم برداشت برای

 برداشت در. (2-۱)شکل  است برداشت آماده مزرعه که دهدمی نشان مشکی يا تیره ایقهوه رنگ

 .دارد وجود ريزش درصد ۱۵ تا ۱۱ مستقیم

 یاصل ساقه وسط یهانیخورج از برداشت زمان نییتع یبرا کنواختي یدگیرس یدارا مزارع در

 و جداشده نیخورج پوشش اگر ند،ينمایم خم انگشت دو نیب و نموده جدا را نیخورج یتعداد

 هادانه یول شوند خم هانیخورج چنانچه یول .است یدهرس فرا برداشت زمان گردد، انينما هادانه
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 آماده و مزرعه کردن یخال جهت یگاه اما؛ است یدهفرانرس برداشت مناسب زمان نخورند، به چشم

 نیخورج رنگ اگر صورت نيا در گردد، برداشت زودتر کلزا ديبا الزاماً یبعد کشت یبرا نمودن

 برداشت را محصول توانیم باشد، شدهخارج یسبز حالت از هم هادانهرنگ و شده زرد به ليمتما

. نمود خارج مزرعه از و کرده درو مربوطه یهانیماش اي دست با را کلزا توانیحالت م نيدر ا .نمود

 که یزمان و کرد پخش دانه رطوبت کاهش و شدن خشک جهت یمناسب یجا در را آن سپس

 با یبوجار و یکوبخرمن ؛باشند شکننده کردن خم اثر در که نددش خشک یحد به هانیخورج

 است. اجراقابل کوچک مزارع در روش نيا. شد خواهد انجام نيکمبا اي کوبخرمن

 
 شالیزاردر  کلزا میمستق برداشت ،6-0 شکل

 نیيها از قسمت پادانه دنیو رس باشدیم عيو سر ناهماهنگ صورتهب کلزا یدگیرس کهازآنجايی

در برداشت تا  ریتأخ ابد،يیادامه م یفرع یهاباال و سپس ساقه طرفبهو  شروع یساقه اصل

 زمین سريع تخلیه برای. شودیبذرها م زشير شيدرصد( سبب افزا ۱۱کامل )رطوبت  یدگیرس

 .کرد استفاده غیرمستقیم برداشت از توانمی دانه ريزش کاهش و شالیزاری

   
 رشالیزادر  کلزا میرمستقیغ برداشت، 6-5 شکل
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. گیردمی انجام( یرمستقیمغ) یادومرحله برداشت کانادا مانند کنندهتولید کشورهای اکثر در

 درصد ۵۱ تا ۳۱ که است هنگامیشمال  یشالیزارها در غیرمستقیم برداشت برای مناسب مرحله

 یعی)رب درآيند سیاه تا روشن ایقهوه رنگبه اولیه فرعی شاخه و اصلی ساقه میانی قسمت هایدانه

 رسیدگی برای يیوهواآب شرايط به بسته روز ۵ تا ۴ بايد شدهيدهبر محصول(. ۱۴9۴ همکاران، و

 (.2-۲)شکل  شوند داده قرار رديف صورتبه مزرعه در کلزا بقايای روی سبز هایدانه

 :باشدیم ريز یايمزا یکلزا دارا یرمستقیمغ برداشت

 برداشت نیها در حدانه زشيکاهش تلفات ر -۱

 یعدجهت کشت محصول ب یاراض ترعيسر ننمود آزاد – ۲

 باد و تگرگ طوفان، مثل یطیمح طيشرا از یناش خسارت کاهش -۴

 محصول یدگیرس در یکنواختي -۳

د تا چن توانندیسبز و پر آب هستند، م هانیساقه و خورج یرمستقیمغدر برداشت  ازآنجاکه -۵

 مکانا میرمستقیغ روش نيبنابرا؛ کنند عمل منبع کيبه عنوان  هادانه یروز پس از برداشت برا

 .کندیم ريپذامکان را دانه عملکرد کاهش بدون و زودتر برداشت

 به نظر ،ازمان برداشت بر عملکرد ارقام کلز یدر خصوص بررس شدهانجامتحقیق  نتايج بر اساس

 رطوبت مقدار که یدرزمان توانمی را شمال یشالیزارها در کلزا برداشت غیرمستقیم رسدمی

 تا ضمن داد انجام د،نباش داشته رطوبت درصد ۴۵ حدود ساقة اصلی پايینی سوميک هایدانه

 در مختلف ارقام به توجه با کلزا محصول دورة رسیدگی روغن، و دانه عملکرد بیشترين به دستیابی

 .(۱۴9۴و همکاران،  یعی)رب شود ترکوتاه هفته کيحدود 

 محصول کلزا زودهنگامبرداشت  -0-6

 شورک یشمال یهااستان یزارهایشال در دوم کشت عنواناز داليل عدم توسعه کشت کلزا به يکی

 دباي برنج ینشاء کار و زمین سازیآماده برای کشاورززيرا  است، برنج کاشت فصل محدوديت

. داردیمباز برنج موقعبه در کاشت را کشاورز کلزا، يرهنگامد برداشت و باشد داشته کافی فرصت

 رایب مزرعه در فیزيولوژيکی رسیدگی از پس طوالنی به مدت کلزا ماندن باقی ديگر، طرف از
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 احتمالی خطرات و خوابیدگی ريزش، به دلیل روغن و دانه عملکردباعث کاهش  شدن خشک

 .مودن استفاده زین خشکاننده مواد ازتوان شود. برای برداشت زودهنگام کلزا میمی پرندگان حمله

 خشکانندهاز مواد  استفاده -0-0-6

 ف،مختل گیاهان در هاآن بهینه يیکارا و دنیا سطح در خشکاننده مواد وسیع کاربرد به توجه با

 ،دترزو برداشت و دانه رطوبت کاهش در تسريع برای کلزا برداشت از قبل خشکاننده مواد مصرف

 اب مبارزه آنکه ضمن. شودمی محسوب برنج نشای با کلزا تداخل عدم برای مناسب راهکار يک

 هاهخشکانند از استفاده مزايای ديگر از کلزا برداشت در سهولت و مزارع کردن تمیزهرز و  هایعلف

 ۱۴8۳-82 یهاسال در گرفته صورت قیتحق جينتا. (۱۴9۱ همکاران، و یعی)رب دنرومی به شمار

(، هکتار در کیلوگرم 2 و ۵، ۳) غلظت ۴ در سديم کلرات شامل خشکاننده تیمارهای خصوص در

 لیتر 3و  ۵، ۴) غلظت ۴ در آمونیوم فوزيت گالی(، هکتار در لیتر 2 و ۳، ۲) غلظت ۴ در رانداپ

 قاتیتحق مؤسسه یدر مزرعه پژوهش( هکتار در لیتر ۳و  ۴، ۲) غلظت ۴ در بنتازون و( هکتار در

 داریمعن کلزا دانه رطوبت کاهش بر خشکاننده مواد کلیه اثر که داد نشانبرنج کشور در رشت 

 و( 2-۴)شکل  داد انجام زودتر روز 3 تا ۴ بین را کلزا برداشت توانمی هاآن از استفاده با و بود

نج( )بر اصلی کشت برای را مزرعه ،هادانه ريزش از ناشی خسارت از جلوگیری ضمن ترتیبينابه

 (.۱۴9۱ همکاران، و یعی)رب نمود آماده

 

 یزودرس ازنظر شاهد و هکتار در لوگرمیک ۵ غلظت در ميسد کلرات خشکاننده ماریت سهيمقا، 6-9 شکل
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 شالیزارهابرخی از مشکالت توسعه کشت کلزا در  -5-6

هاست توسط محققین و سال ،کشور یشمال یهااستان یزارهایشالدوم کلزا بعد از برنج در  کشت

آوری و ايجاد اشتغال برای است که اين امر عالوه بر سود قرارگرفته موردتوجهای از کشاورزان عده

نمايد. دوم سال جلوگیری می ماه ششزارعین و نیروی کارگری فصلی، از خالی ماندن زمین در 

هزار هکتار  ۲۱ الن،یاستان گ یزاریشال یهزار هکتار از اراض ۱۱که بتوان در  شودیزده م نیتخم

 -نج بر یاستان گلستان نسبت به کشت تناوب یزارهایهزار هکتار از شال ۱۵از استان مازندران و 

 هانآروبرو است که به برخی از  يیهابا چالش یاراض نيا، کشت کلزا در وجودينبااکلزا اقدام کرد. 

 (.۱۴8۲ ،یعیو رب یری)نص شودیطور خالصه اشاره مبه

 اديز یبودن بافت خاک، بارندگ نی( سنگالف

 شمال یشالیزارها( آبگیر بودن اراضی و نبود طرح جامع زهکشی در ب

 صحیح مديريت اعمال و مناسب ريزیبرنامه عدم موجب که شالیزارهاپراکنده و کوچک بودن  (ج

 شود.می

 نیزم یسازآماده نهيزراعی و باال بودن هز اتیعمل یادوات مناسب برا کمبود( د

 رد.ک اشاره کلزا برداشت هد و بذرکار به توانمی هاآن ازجمله که کلزا ادوات و آالتینماش کمبود

 ناسانکارش و نیمروج کشاورزان، نبودن آشنا به جهت کلزا عملکرد لیپتانس به یابیدست عدم( ه

 برداشت و داشت کاشت، حیصح یهاروش به یکشاورز

 سرگردان یهادام مشکل و یاراض نبودن محصور( و

زا در راتون نسبت به کشت کل اي ایمانند لوب یمحصوالت ،شتریب یاقتصاد یسودآور ن،يا بر عالوه

 .شدبایم یزاریشال یرغبت کمتر کشاورزان به کشت کلزا در اراض یتناوب با برنج، عامل اصل
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آن با نشاء  یزمانهمبرداشت زودتر کلزا و عدم  خصوصدر  راهکارهایی -9-6

 برنج

 زندرانما و گیالن هایاستان در خصوصاً شالیزارهااز مشکالت عمده عدم توسعه کشت کلزا در  يکی

 نيا واردات يا و زودرسخیلی  ارقام یمعرف ينبنابرا. باشدمی برنج نشاء زمان با آن شدن مصادف

 رداشتب یپوشانهم کاهش جهت نيعالوه بر ا ،باشد مشکل نيا حل در يیبسزا نقش تواندیم ارقام

 :نمود استفاده نیز زير زراعی هایتوان از تکنیکمی برنج ینشا با کلزا

 تیيکنواخ و جانبی هایشاخه ايجاد از جلوگیری جهت شدهتوصیه بذر مقدار حداکثر از استفاده( ۱

 رسیدگی

 : فواصل رديف زياد سبب رشد(مترسانتی ۱۲-۲۱) باريک رديف فواصل در کلزا کاشت( ۲

ی را مشکالت ،هاقطور شدن ساقه آن بر عالوه گردد،یمدر رسیدگی کلزا  ریتأخو  هابوته ازحدیشب

 .داشت خواهد به همراه کلزانیز در زمان برداشت 

 کارشالی رزکشاو به را امکان اين کلزا یرمستقیمغ برداشت: کلزا یرمستقیمغ برداشت از تفادهاس( ۴

روز شالیزار را از کلزا زودتر تخلیه نموده و  ۵تا  ۴حداقل  ،مستقیم برداشت به نسبت که دهدمی

 زمین و نشای برنج مهیا گردد. یسازآمادهجهت 

 هتوصی مزرعه یآزادساز و آن زودتر برداشت جهت و رسیدگی زمان در کلزا زياد ريزش دلیل به( ۳

 رداشتب خسارت که است ضروری نکته اين به توجه. نگیرد صورت دير کلزا برداشت که گرددمی

 باشد.بسیار بیشتر از برداشت زودهنگام آن می ،دير

که سبب رويش  یبند ینخورجو اوايل  دهیگل زمان در تروژنین کودهای از نکردن استفاده( ۵

 .گرددمی یدگیرس یکنواختيو عدم  رسیدگی دورهو طوالنی شدن  کلزا مجدد

يکنواختی در رسیدگی  عدم موارد از یاریبس در ،کلزا مزارع از شدهانجام بازديدهای به با توجه( 2

 بهبود لذا. وردآمی به وجود برداشتمناسب  که مشکالتی را در تعیین زمان شدهمشاهده
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 توصیه( رهیغکود و  موقعبه مصرف ،هااحداث زهکش –زمین  یسازآماده) کاشت هایتکنیک

 .گرددمی

 برداشت کلزا از بعد زمین سريع نمودن آماده و خزانه احداث جهت زمین از مقداری اختصاص( 3

 خشکانندهاز مواد  استفاده( 8

 یزاریشال یدر اراض کلزا کشت تحقیقاتی هایاولویت -0-6

 و مستمر مطالعات انجام به منوط یزاریشال یاراض در آن کشت یداريپا و کلزا کشت توسعه 

 بهبود منظوربه آن جيو استفاده از نتا یقاتیتحق یهاپروژه یاجرا روينازا و باشدیم جانبههمه

 در لزاککشت  یداريدر توسعه و پا يیبسزانقش  تواندیمکردن کشت کلزا  یعملکرد و اقتصاد

 :نمود اشاره ريز موارد به توانیم هاپروژه نيا ترينمهم ازجمله. دينما فايا منطقه

 فواصل زهکشی با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی مربوط به آن ترينمناسبالف( تعیین 

 شالیزارهاو بررسی مناطق مستعد برای کشت کلزا در  يابیمکان( ج

 ات،آف به مقاومت کوتاه، رشد دوره طول قبیل از مطلوب خصوصیات با کلزا جديد ارقام معرفی( ه

 .رهیغ و ريزش ها،بیماری

 قهمنط پايدار کشاورزی در کلزا درازمدت جايگاه زمینه در یتحقیقات شودیم شنهادیپ نیهمچن

 :ازجمله. ردیگ انجام

 محصول نوانع به برنج با تناوب در خاک شیمیايی و فیزيکی خصوصیات بر کلزا بقايای تأثیر( الف

 اصلی

در  رهیو غ باقال -برنج -و يا کلزا شبدر -برنج -های زراعی از قبیل کلزا( بررسی کارايی تناوبب

 دائمی طوربهبرنج  -مقايسه با زراعت کلزا
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 موارد شامل موارد نيا. دارد ضرورت شالیزار در کلزا زراعت مختلف هاینظام بررسی نيا بر عالوه

 :باشندیم ليذ

 کلزا کشت مختلف هایسیستم در سنتی و مکانیزه زراعت بررسی( الف

 شالیزارهادر  کلزا يینشا کشت یاقتصاد هیتوج( بررسی ب

 کلزا کشت مختلف هایسیستم در تولید هایهزينه برآورد( ج

 شالیزار در کلزا یریتأخ( بررسی کشت د
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 ارزيابی عامل۱۴92. یآبادمحسنمجید مجیديان و غالمرضا  ،افشین سلطانی ،پیام ،آبروان .

. CPAکننده عملکرد کلزا در شرق استان گلستان با استفاده از روش های مديريتی محدود

 .۳2-2۱ صفحات، ۲ شماره، 3 دوره، کشاورزی بوم شناختیفصلنامه علمی پژوهشی 

 ۱۴99حمیدرضا عبادزاده، فرشاد حاتمی، هلدا عبدشاه و آرزو کاظمیان.  ،کريم ،احمدی .

جهاد جلد اول: محصوالت زراعی. انتشارات وزارت  ۱۴93-98آمارنامه کشاورزی سال زراعی 

 .صفحه 93اطالعات و ارتباطات.  یمرکز فناورو اقتصادی،  يزیربرنامه، معاونت یکشاورز

 ،شرکت انتشارات)ترجمه(.  کلزا روغنی گیاه تغذيه. ۱۴33. جاويدفر فرزاد و محمدرضا احمدی 

 صفحه. ۱9۳روغنی.  هایدانه توسعه و کشت خاص سهامی

 ،و آموزش ،تحقیقات سازمان. روغنی هایدانه کاربرد و کیفیت. ۱۴83. محمدرضا احمدی 

 .صفحه ۱۲8. کشاورزی آموزش نشر. کشاورزی ترويج

 ،نشر آموزش ،یحفاظت یورزخاک یهاستمیس. ۱۴83. هومن زار،سبزه ،ینمحمدام آسودار 

 .صفحه ۴۳۴ ،یکشاورز

 در هرز هایعلف بحرانی دوره مقايسه. ۱۴89ربیعی.  و محمد خوشناممرجان  ،جعفر ،اصغری 

 هایعلف دانش مجله(. Brassica napus L) کلزا محصول تولید در آن یرتأث و کاشت فاصله دو

 .۳۱-۵2 صفحات، ۲ شماره ،2 سال هرز،
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 اکبر کیهانیان، مهدی مین باشی، سید علیرضا دلیلی، حسن براری، آزاد، همايون، علی افشاری

ها و آفات، بیماری مديريتاجرايی . دستورالعمل ۱۴9۵اله رامئه. مرتضی نورعلیزاده و ولی

 ،اورزیهای گلستان و مازندران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشهرز کلزا در استانهایعلف

 .صفحه ۵۳. کشور یپزشکگیاه تحقیقات مؤسسه

 قاتیتحق مرکز ،یکشاورز جهاد وزارت ،یورزخاک کم دستورالعمل. ۱۴9۵. صادق ا،ینیافضل 

 .صفحه ۲۱ ،یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و

 و)زراعت  یروغن یهادانه. ۱۴39. یشکار ز و فريدبريفر ،یشکار هوشنگ، ،یاریآل 

 .صفحه ۱8۲ ،یدیعم انتشارات(، یولوژيزیف

 یاقتصاد و یزيربرنامه معاونت ،یکشاورز جهاد وزارت .۱۴98. یزراع محصوالت آمارنامه، 

 صفحه. 9۲ .ارتباطات و اطالعات یفناور مرکز

 حبیب اله سمیع زاده الهیجی و محمد ربیعی.  ،مسعود اصفهانی ،عبدالعظیم ،اوزونی دوجی

 دارگلبرگ کلزای رقم دو دانه عملکرد اجزای و عملکرد بر بوته تراکم و کاشت آرايش اثر. ۱۴82

 .2۱-32 صفحات(، ۴۴) ۱ شماره، 9 دوره ايران، زراعی علوم مجله. گلبرگ بدون و

 یدالر دانه روغن اردیلیم ۳. واردات ساالنه ۱۴92 .یستاکونوم يرانا .

(http://iraneconomist.com/fa/news/164666/.) 

 ۱۴9۵-92 یمختلف کشور سال زراع هاییماقل. دستورالعمل تولید کلزا در ۱۴9۵نام. یب .

اصالح و  قاتیتحق مؤسسه کشاورزی، جيآموزش و ترو قات،یوزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحق

 صفحه. ۱۳نهال و بذر، هیته

 یماصداوس یخبرگزارکنترل آفات اول فصل کلزا.  یبرا یفن یهاهی. توص۱۴99.نامیب. 

(https://www.iribnews.ir.) 

 صباغ دکاظمیکه و سناصر پنجه ،یآقاجان یمحمدعل ،یعلمدارلو، رضا، محمد ساالر یپورمهد .

ساقه  يیاینیاسکلروت یدگیپوس یماریوقوع و شدت ب نیرابطه ب نییو تع یکم یابي. ارز۱۴93
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 شماره، 82 دوره ،گیاهی هاییتحقیقات بیمار یپژوهش یفصلنامه علمکلزا در استان مازندران. 

 .۱3۱-۱8۳ صفحات، ۲

 کشت مختلف هاینظام ری. تأث۱۴9۳قربان نورمحمدی و حمیدرضا مبصر.  ،اکبرعلی ،تبريزی 

 ۲شماره  ،9 جلد ،یزراع اهانیگ ولوژیيزیاکوف یپژوهش یعلم هي. نشرزاریشال خاک زییحاصلخ بر

 .۱9۲-۲۱۱ ات(، صفح۴۳)

 ات صف بر تروژنیکود ن زانیاثر فاصله خطوط کشت و م ی. بررس۱۴82سمانه. دهیس فر،یجعفر

 زادآ دانشگاه زراعت، ارشد یکارشناس نامهانيپا. زاریشال یرشد کلزا در اراض یهاشاخصو  یزراع

 .صفحه 98 اراک، واحد یاسالم

 استان  یزارهایعنوان کشت دوم در شالکشت کلزا به یمال یابي. ارز۱۴98. یصغر ،یجوزائ

 .صفحه 2۵ الن،یگ دانشگاه ،يیروستا توسعه ارشد یکارشناسنامه پايان. النیگ

 عملکرد بر گوگرد و یرو بر، عناصر ریتأث. ۱۴9۴. یعیرب محمد و انيدیمج دیمج م،يمر ،یبیحب 

 سيپرد یکشاورز یزراعبه مجله(. .Brassica napus L) کلزا روغن چرب یدهایاس بیترک و دانه

 .29-8۳ صفحات، ۱ شماره، ۱2 دوره حان،يابور

 خيتار و بذر زانیم ينترمناسب نییتع و یبررس. ۱۴39. یرینص یمرتض و صادق دیس ،ینیحس 

 سهمؤسمصوب معاونت  يی. گزارش نهایورزخاک اتیعمل بدون زاریشال یاراض در کلزا ارقام کاشت

 .مازندران در کشور برنج قاتیتحق

 دستورالعمل ۱۴99. ینیو اعظم السادات حس يیاسکو يیوفا بايفر ،ابوالقاسم ،زادهیخالق .

رل معاونت کنت ،. سازمان حفظ نباتاتچغندرقند و کلزا مزارع در پرندگان خسارت تيريمد يیاجرا

 صفحه ۱۱. آگاهییشپدفتر  ،آفات

 صنعتی دانشگاه دانشگاهی، جهاد انتشارات. صنعتی گیاهان. ۱۴8۵. محمدرضا پور، خواجه 

 .صفحه ۵8۱. اصفهان
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 دیدفتر تول ج،يمعاونت ترو کشاورزی، قاتی. زراعت کلزا. سازمان تحق۱۴38عباس.  ،یریدهش 

 .صفحه 2۳ ،یفن انتشارات و یجيهای تروبرنامه

 ،یریتأخکشت  طيکلزا به شرا ديجد یهانيو ال ی. واکنش ارقام تجار۱۴92اله.  یول رامئه 

 .۱۴-۴۱ صفحات، ۱ شماره(، ۴۴) ۲ جلد بذر، و نهال یزراعبه مجلهدر مازندران. 

 ،افت عملکرد دانه  زانیو م یزراع صفات بر کاشت در ریتأخاثر  ی. بررس۱۴9۵. الهیول رامئه

، ۳ شماره، ۲9 دوره ،یزراع یکاربرد یهاپژوهش هينشرکلزا در مازندران.  یهاالينارقام و 

 .۱۴-۲۳ صفحات

 مصرف کارايی بر آن مصرف زمان و نیتروژن کود. ۱۴89کهل.  یطوس یمحمد و پر ،یعیرب 

 دانش مجله. برنج از پس دوم کشت عنوانبه( .Brassica napus L) کلزا عملکرد و نیتروژن

 .۱۴۵-۱۵۱ صفحات، ۴ شماره، ۲ جلد پايدار، تولید و کشاورزی

 و میپتاس یمختلف کودها ري. اثر مصرف مقاد۱۴9۱کهل.  یطوس یمحمد و پر ،یعیرب 

 ،یزراع اهانیگ دیتول کیالکترون مجله. برنج کشت از بعد کلزا عملکرد اجزا و عملکرد بر تروژنین

 .۱۵۱-۱۵8 صفحات، ۱ شماره، ۵ جلد

 در دوم کشت برای کلزا مناسب یهاژنوتیپ انتخاب. ۱۴9۱ .یرحیم یمهد و محمد ،یعیرب 

 .۲۱۱-۲۱۴ صفحات ،۱ شماره ،3 جلد ،یزراع گیاهان تولید الکترونیک مجله .گیالن یشالیزارها

 اتیخصوص و دانه عملکرد بر تروژنیاثر فاصله کاشت و مقدار کود ن. ۱۴9۱محمد.  ،یعیرب 

نهال و  یزراعبهمجله . النیگ یزاریشال یاراض در دوم کشت عنوانبه ۴۱8 واليهارقم کلزا یزراع

 .۴99-۳۱۵ صفحات، ۲شماره  ۲3دوره  ر،بذ

 یپاشاثر محلول. ۱۴9۱. نیاعلی فرامرز و یاصفهان مسعود ،کهل یطوس یمحمد، پر ،یعیرب 

 واليهاکلزا رقم روغن میزان و دانه عملکرد زودرسی، و دانه رطوبت کاهش زانیمواد خشکاننده بر م

 .۲8۱-۲9۴ ات، صفح۴، شماره ۱۳جلد  ،. مجله علوم زراعی ايرانالنیدر منطقه گ ۳۱۱
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 و عملکرد بر نشاکاری تاريخ اثرب.  ۱۴9۱کهل.  یطوس یرپ و اینیعل فرامرز محمد، ،یعیرب 

. رشت منطقه در دوم کشت عنوانبه (.Brassica napus L) کلزا رقم چهار دانه عملکرد اجزای

 .۲۵۱-۲28 صفحات، ۴ شماره ،۲3 سال بذر، و نهال زراعیبه مجله

 روش خاک. اثر ۱۴99. یمسعود کاوس ومحمدرضا  زاده،یعل د،یمج ان،يدیمحمد، مج ،یعیرب

زراعی و عملکرد دانه کلزا رقم دلگان در  اتیبر خصوص تروژنیکود ن زانیکاشت و م وهیش ،یورز

 .۴۴۵-۴۳9 صفحات، ۳و دوم، شماره  ستیجلد ب. رانيا زراعی علوم هينشر. النیگ

 و ورزیخاک هاینظام اثرالف.  ۱۴9۱ .انیرجب ميمرو  زادهیمحمدرضا عل محمد، ،یعیرب 

 به مجله. شالیزار در دوم کشت عنوانبه کلزا در آن اجزای و دانه عملکرد بر برنج بقايای مديريت

 .۱۳3-۱2۳ صفحات، ۲ شماره، ۲ جلد بذر، و نهال زراعی

 ،عملکرد بر کاشت تاريخ اثر مطالعه. ۱۴8۴ فريبا صفا. ومحمدمهدی کريمی  محمد، ربیعی 

 علوم مجله. کوچصفهان منطقه در برنج از بعد دوم کشت عنوانبه کلزا ارقام زراعی صفات و دانه

 .۱33-۱83 صفحات، ۱ شماره، ۴۵ دوره ايران، کشاورزی

 تعیین. ۱۴9۴. یالنیج مهرداد و یمنيا ینیحس صادقدیس ،یاصفهان مسعود محمد، ،یعیرب 

شمال کشور.  یعنوان کشت دوم در اراضی شالیزاربه بهاره کلزای ارقام برداشت زمان بهترين

 .۲۲3-۲۴۴ صفحات، ۲ شماره، ۳۵ دوره ،ايران یمجله علوم گیاهان زراع

 و غلظت اثر. ۱۴9۲. لکه یطوس یپرو  واحد یشکر حسن ،یکاوس مسعود، محمد ،یعیرب 

 (Brassica napus) کلزا یزراع مهم صفات و دانه عملکرد بر تروژنین کود یپاشمحلول زمان

 شماره ،۱3 دوره خاک،وآب علوم ،یعیطب منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله. ۳۱۱ واليهارقم

 .۳۴-۵۲ صفحات، 2۳

 بر بوته تراکم ریتأث. ۱۴88. یعیو محمد رب یمحمدرضا احتشام ،یجعفر اصغر م،يمر ان،یرجب 

 شماره ران،يا هرز یهاعلف دانش مجله. رشت منطقه در کلزا هرز یهاعلف کنترل یبحران دوره

 .۱۴-۴۱ صفحات، ۵
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 کشت  رشيبر نگرش کشاورزان به پذ مؤثر عوامل یبررس. ۱۴93. زهرا باالگفشه، نژاد میرح

 یيارشد توسعه روستا یکارشناس نامهاني. پاالنیاستان گ یزارهایعنوان کشت دوم در شالکلزا به

 .صفحه 8۵ الن،یگ دانشگاه

 یروغن یهادانه يیغذا ازین تأمین ی. چگونگ۱۴39. یحامد و محمدجعفر ملکوت ،يیرضا، 

 .رانيکرج، ا ،ی. نشر آموزش کشاورز۱۱2شماره  یفن هيکود در زراعت کلزا، نشر نهیمصرف به

 یجيترو هينشر ،اکلز زراعت. ۱۴8۲و فرزاد جاويدفر.  امکیس پور،رحمان داود، ،یرود، 

 .فحهص ۵۴ ،یجيترو یهارسانه یزيرانتشارات دفتر برنامه

 یهایباکتر با بذر حیتلق اثر. ۱۴9۴ربیعی.  دسیدمحمدرضا و محم ،احتشامی ،اعظم ،رومانی 

 ريمقاد در( .Brassica rapa L) یاعلوفه شلغم علوفه عملکرد و تیفیک بر( PGPR) رشد ندهيافزا

-99 صفحات، ۲ شماره، ۱۳ دوره ،یاهیگ داتیتول و یفناور مجله. فسفر و تروژنین کود مختلف

88. 

 ،علوم مجله. کلزا در یزندگ مراحل يیشناسا یراهنما. ۱۴93. امام ییحي و محسن زواره 

 .۱-۱۴ صفحات، ۱ شماره ،۲ جلد. رانيا یزراع

 ریمس. یروغن یهادانهکشور به واردات روغن و  یدرصد 9۱ ی. وابستگ۱۴98. یمهد ،یسرور 

 (.کشور به واردات روغن و دانه یدرصد 9۱ یوابستگ /https://masireqtesad.ir/105339. )اقتصاد

 یاریهم ریتأث. ۱۴9۲. یخاواز کاظم و محمد ی،عیرب ،محمدرضا یدس ی،احتشام مونا، ،یسرور 

. رشت در کلزا یفیک صفات و عملکرد یاجزا عملکرد، بر Azotobacter chrococcum یهاهيسو

 .۱۳9-۱2۲ صفحات، ۱ شماره، ۱۵ دوره کشاورزی، زراعیبه مجله

 ری. تأث۱۴9۳. یرمضان یمهد ومحمد  ی،عیرب، محمدرضا یدس ی،احتشام مونا، ،یسرور 

 کلزا عملکرد یاجزا و کيولوژيزیبر صفات مرفوف Azotobacter chroococcumمختلف  یهاهيسو

(Brassica napus L.تحق .)3۲-8۵، صفحات ۲، شماره ۴ دورهخاک،  یکاربرد قاتی. 
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 و درصد  زشيبر عملکرد، ر برداشت خيتار و اتفون یپاشمحلول اثر. ۱۴9۱.درضایس ،یدیس

 ،زراعت ارشد یکارشناس نامهاني. پاHyola 401 رقم (.Brassica napus L)روغن دانه کلزا 

 صفحه. ۱۱۱. شاهد دانشگاه یکشاورز دانشکده

 عملکرد دانه در سه  یبذر بر عملکرد و اجزا ري. اثر مقاد۱۴9۱اله رامئه.  یاله و ول یول نا،یس

، شماره ۴دوره  ،یکشاورز یشناسبوم هيمازندران. نشر یدر نکا (.Brassica napus L)رقم کلزا 

 .۵۱۱-۵۱۵، صفحات ۳

 ،و بر ،یرو اثرات. ۱۴9۱. یعیرب محمد و محمود ،نژادقاسم د،یمج ،انيدیمج به،یط شجاع 

 در اکسیدانییآنت یهاميآنز یبرخ تیفعال و عملکرد یاجزا عملکرد، دانه، روغن زانیم بر گوگرد

 .صفحه ۵ ،یلیاردب محقق دانشگاه ک،یارگان یکشاورز یمل کنگره. کلزا

 کلزا رشد مختلف یهادوره در یغرقاب زمان طول و عمق اثر. ۱۴8۲. جعفر ،یاحمد عتيشر 

 ۱۱8 اصفهان، یصنعت دانشگاه زهکش، و یاریآب ارشد یکارشناس نامهانيپا. برنج برداشت از پس

 .صفحه

 ،هایدانه کشت توسعه خاص سهامی شرکت. کلزا. ۱۴32. فروزان زیکامب و لیاسماع شهیدی 

 .صفحه ۵۱. روغنی

 کلزا )کاشت، داشت، برداشت(،  ی. راهنما۱۴8۱. یریعباس دهش و نیرحسیام راد، شیرانی

 صفحه. ۱۱2 ،یکشاورز ینشر آموزش

 داود، ،یرود د،یحم ،یجبار حسن، اوغان، یریام بهرام، زاده،یعل ن،یرحسیام راد، یرانیش 

 ،یاحمد ملک ن،یافش ،یوانيا دون،يفر پور، ینورقل امک،یس ،رحمان پور اکبر،یعل ان،یهانیک

 وزارت کشور، در کلزا دیتول یفن دستورالعمل. ۱۴99. پرستدولت بهروز و هیرق ،یرضو ون،يهما

 هیته و اصالح قاتیتحق مؤسسه ،یکشاورز جيترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،یکشاورز جهاد

 .صفحه ۴۱ بذر، و نهال
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 یجبار امک،یس ،رحمان پور حسن، اوغان،یریام بهرام، زاده،یعل ن،یرحسیام راد، یرانیش، 

 هیقر ،یرضو اکبر،یعل زهان، یزيعز حامد، ،يیرضا دون،يفر پور،ینورقل ا،يناد ،فرد یصفو د،یحم

 آموزش قات،یتحق سازمان ،یکشاورز جهاد وزارت. کلزا زراعت دست نامه. ۱۴9۵. یوانيا نیافش و

 .صفحه 38 بذر، و نهال هیته و اصالح قاتیتحق مؤسسه ،یکشاورز جيترو و

 ،برداشت بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و میزان چند رقم  خيتار یرتأث. ۱۴82.یمهد صادقی

 ۱۱۱کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن.  نامهيانپاکلزا در استان گیالن. 

 صفحه.

 مکمل بر عملکرد و  تروژنیکود ن یپاشمحلول. اثر غلظت و زمان ۱۴89.یپر کهل، یطوس

 یکارشناس نامهيانپا. زاریبه عنوان کشت دوم در شال (Brassica napus. L)عملکرد کلزا  یاجزا

 صفحه. ۱2۵ الن،یدانشگاه گ یدانشکده کشاورز ارشد زراعت،

 زراعت، ،یولوژيزی)ف کلزا. ۱۴38. یخراسان یخاور دیسع و نیافش ،یسلطان ،یمهد ،یزيعز 

 .صفحه ۲۴۱ ،یدانشگاه جهاد انتشارات( )ترجمه(، یستيز یتکنولوژ ،ینژادبه

 روند استفاده از کلزا در مصارف خوراکی و مهار عوامل نامطلوب۱۴38.نيآبادی، پروعشرت . 

 .۱۴-۱3 صفحات، 39 شمارههای روغنی براسیکا: نشريه استاندارد کاالهای ايرانی. در دانه

 و یرو سولفات یپاشمحلول اثر. ۱۴9۱. یعیرب محمد و جهانفر ،انیدانش ه،یانس اخالق، یفان 

 گرهکن نیدوازدهم. النیگ در زهیپائ یکلزا رقم سه عملکرد یاجزا و عملکرد بر منگنز سولفات

 .صفحه 2 کرج، یاسالم آزاد دانشگاه ران،يا نباتات اصالح و زراعت علوم

 تيريمد ریتأث. ۱۴9۱. یمحمد و کاظم خاواز ی،عیرب محمدرضا،دیس ی،احتشام ام،یپ ،یفتح 

 و زراعت علوم کنگره نیدوازدهم. کلزا روغن درصد و عملکرد یاجزا عملکرد، بر کود یقیتلف

 .صفحه ۳ کرج، یاسالم آزاد دانشگاه ران،يا نباتات اصالح

 خسرو،  ریام ،يیدانا ،نیمحمدحساوغان، حسن، عالم خومرام،  یریام درضا،یحم ،يیفنا

 ،یفرناز، قدرت ،یعتيداود، شر ،یرود امک،ی، سرحمان پور ،یعسکر نینرجس، عبدالحس ،یکازرون
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 ،یریام فیس ر،یبص ،ی، صمداهلل .یرامئه، ول م،یابراه ،یبيابوالفضل، هزار جر ،یغالم. رضا، فرج

 لیپتانس با کلزا ديجد رقم دلگان،. ۱۴93 .گرکشتهو محمدخواجه داد  ن،یمقدم، حس یصابر، اکبر

-افتهي یجيترو -یعلم هينشر ،کشور جنوب خشک و گرم مناطق در کشت یبرا باال دانه عملکرد

 .۱3۴-۱2۱ صص: ۲ شماره، 3 جلد ،یباغ و یزراع اهانیگ در یقاتیتحق یها

 کلزا عملکرد و رشد یرو بر تراکم و ازت ری. تأث۱۴8۱. نیرام ،سالکهن (Brassica napus )

 ،ارشد زراعت دانشگاه مازندران ینامه کارشناسانيدو رقم برنج. پا یرو بر آن ریو تأث زاریدر شال

 .صفحه ۱۵۱

 نگیميپرا ری. تأث۱۴9۲. یعیو محمد رب محسن ،زواره محمد، ،انیابوطالب، حدثهزاده، مفیلط 

 پیژنوت کيعملکرد  یعملکرد و اجزا اهچه،یظهور گ اتیکاشت بر خصوص خيبذر در مزرعه و تار

، ۱، شماره ۳۳ دوره ران،يا یزراع اهانیگ علوم مجله. رشت در دوم کشت عنوانبه ایلوب یبوم

 .۲۴-۴۴ اتصفح

 و  یرو بر، گوگرد، عناصر ری. تأث۱۴9۳. یعیو محمد رب بهیط ،شجاع د،یمج ان،يدیمج

، یاهیگ داتیتول زار،یشال در دوم کشت عنوانبه دانه کلزا یفیو ک یبر عملکرد کم هاآن برهمکنش

 .۴۵-۵۱ صفحات، ۲ شماره ،۴8 دوره

 صادق  الیمحمد و ل ی،عیرب مور،یت ،پوریرضو ،جعفر ،انیدانش م،يمر ،یطبالوند یمحمد

و  نتروژیجذب ن يیمصرف و کارا يیو گوگرد بر عملکرد دانه و کارا تروژنی. اثر ن۱۴9۱. یکسمائ

رج، ک یدانشگاه آزاد اسالم ران،يکنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ا نیگوگرد در کلزا. دوازدهم

 صفحه. ۳

 شناخت و ۱۴93فرد.  اریو محمود هوشعباس  ،ایمژده ،نیامنوبهار،  ،مصطفوی راد، معرفت .

 تيريمد ،کشاورزی جيترو و آموزش قات،یکلزا. انتشارات سازمان تحق هایمارییآفات و ب تيريمد

 .صفحه ۲3. کشاورزی جيترو یهماهنگ
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 ،یهاشاخص یابي. ارز۱۴98. یکالشم یمحمد کاووس و یصغر ی،جوزائ م،يمحمدکر معتمد 

. النیگ استان یزارهایعنوان کشت دوم در شالکشت کلزا به رشياثرگذار بر پذ یرهایو متغ یمال

 .۴۴-۳۴ صفحات، ۱ شماره، ۱۱ دوره غالت، قاتیتحق

 در کلزا زراعت در ازت مصرف روش و زانیم نيترمناسب نیی. تع۱۴39. امرانک ،یشاهرزایم 

 .3-۱۱ صفحات، ۱۲ شماره، ۱۲ جلد کلزا، نامهژهيو آب، و خاک مجله. آبادیصف

 یهای روغنبرای کشت دانه لیدشت اردب یوهوايآب طيشرا ی. بررس۱۴9۵فاطمه.  ،یرینص 

 شيگرا یعیطب اییجغراف ارشد رشته یکارشناس نامهاني. پاANPکلزا و ذرت با استفاده از روش 

 .صفحه 9۱. یلیاردب محقق دانشگاه ،کشاورزی یشناسمیاقل

 انتشارات مؤسسه  ،یفن هي. نشرزاریشال در کلزا زراعت. ۱۴8۲.یعیرب محمد و یمرتض ،یرینص

 صفحه. ۴۴ ،برنج کشور قاتیتحق

 ودمحم رمضانپور، حسن، ا،ینقتیکامران، حق ،یشاه رزایم حامد، ،يیرضا دون،يفر پور،ینورقل 

 مهران، ،یافضل ،یهاد محمد رزاپور،یم ،یهاد ،یرحمان یاسد ن،یحس محمد ارزانش، رضا،

 خاک، یزیحاصلخ یقیتلف تيريمد دستورالعمل. ۱۴9۴. یبیغ یمحمدنق و یمهد محمد ،یطهران

 .صفحه ۳8. آب و خاک قاتیتحق مؤسسه

 مقابله با آن. سازمان  یدر کلزا و راهکارها ی. سرمازدگ۱۴98محمد.  ،یدوست همدانزداني

 تاناس یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ،یکشاورز جيترو و آموزش قات،یتحق

 .صفحه ۴2. یجيترو یهارسانه و دانش شبکه دفتر همدان،

 زهکش فاصله و نوع سهيمقا. ۱۴82 محسن و سیدفرهاد موسوی. ،قدسی ،محمدرضا ،يزدانی-

 منابع و یکشاورز فنون و علوم مجله. رشت در برنج زراعت از پس کلزا کشت در یسطح یها

 .۱-۱۱ صفحات، ۱ شماره، ۱۱ دوره ،یعیطب
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