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  به نام خدا
  : پيشگفتار

بـا هـدف ارائـه اطالعـات مقـدماتي در زمينـه        1390تان زمسـ مجموعه حاضر در 
در تيـراژ   و مناطق داراي اقلـيم مشـابه   استان سيستان و بلوچستان زراعت كلزا در

 نشريه با استفاده از نتايج چندين طرح تحقيقـاتي و اين . نسخه به چاپ رسيد 500
ات نگارنده و همكـاران اداره كـل پنبـه و دانـه هـاي      ترويجي و تجربي –تحقيقي 
منـابع طبيعـي   مركـز تحقيقـات كشـاورزي و    كشـاورزي و   وزارت جهـاد  روغني

سعي  بازديدهاي چندين ساله از مزارع كلزا سطح استان نوشته و و سيستان بررسي
اختيـار خواننـدگان    در مصـور و  زعات الزم به زبـان سـاده، مـوج   شده است اطال

م دقت فراوان در گردآوري مطالب ممكن است اشتباهاتي غعلير. ر گيردگرامي قرا
   نيز مشاهده شود كه بدين وسيله ضـمن پـوزش از خواننـدگان عزيـز درخواسـت      

سازنده ما را از راهنمائيهاي ارزشمند خـود   و شود كه با نظرات علمي سودمند مي
  . بهره مند سازند 

حسين  سيد محمدرضا سيد حسيني، ندسبرخود الزم ميدانم از زحمات آقايان مه
ي و خـانم  ي، حميدرضا فنانصراله مشهدي بنداني ،باس آذرع ،كيخا، بهزاد شهركي
كه اين مجموعه با استفاده از راهنمايي و حمايتهاي ايشان چاپ  منصوره صدرايي

  . گرديد سپاسگزاري نمايم
   

  هدي شهركيم
  ورزي كارشناس مسئول دانه هاي روغني سازمان جهاد كشا

  استان سيستان و بلوچستان
  1390زمستان -زاهدان 
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  : مقدمه
در جهان امروز دانه هاي روغني، در بين محصوالت زراعي اهميت و ارزش خاصي 

مرتبط اين ارزش را به تركيبات مهم و با ارزش انواع دانه هاي روغني مي توان  .دارد
 منبـع اصـلي    17ده و از از اركـان مهـم تغذيـه سـالم بـو     ) چربي ها(ليپيدها  .ساخت

از محصـول سـويا،    شده عمدتاً روغن نباتي توليد. دندمين مي گرگياهي ـ حيواني تأ 
 .بادام زميني و گلرنـگ بدسـت آمـده اسـت     ،آفتابگردان، كلزا، پنبه دانه، نخل روغني

كشت آن در سـالهاي   كنجاله و توسعه سريع سطح زير كلزا با بهبود كيفيت روغن و
توليـد   .يكي از پيشگامان توليد دانه هاي روغنـي قـرار داشـته اسـت    اخير در رديف 

هزار تن روغـن   12هزار تن بوده است كه با  38حدود  1340روغن كشور در سال 
 .خودكفايي وجود داشته است% 1/76به عبارتي  .گرديد مين ميأوارداتي نياز كشور ت

) ميليـون نفـري   20با جمعيـت  (  1340كيلوگرم در سال 5/2مصرف سرانه روغن از 
 در سـال هـاي اخيـر رسـيده    ) ميليون نفـر  70با جمعيت بيش از (كيلوگرم  7/16به 

عدم افزايش توليد روغن داخلي متناسب بـا رشـد جمعيـت موجـب كـاهش       .است
 50ميزان مصـرف روغـن نبـاتي از    . درصد سهم خودكفائي در كشور گرديده است 

افـزايش يافتـه و واردات    1387ال هزار تـن در سـ   1169به  1340هزار تن در سال 
نياز كشـور بـه واردات    روغن به بيش از يك ميليون تن رسيده است كه ميزان شديد

را نشان ميدهد بررسيهاي كارشناسي در كشور، ظرفيت هاي قابل مالحظـه توليـد و   
معرفـي ارقـام    وجود عملكردهاي باال در مزارع بسياري از كشاورزان و دسترسـي و 

اميـدهاي فـراوان بـراي     هاي كشـت جديـد حـاكي از    روش صول وپر مح جديد و
  .افزايش قابل مالحظه توليددانه هاي روغني كشور مي باشد

با توجه به افزايش قابل مالحظه جمعيت كشور در سه دهه اخير بـه همـراه افـزايش    
كه سـه تـا چهـار كيلـوگرم از سـرانه      ) كيلوگرم 16-17(مصرف سرانه روغن نباتي 

، اين موضوع معضل بزرگي )باشد كيلوگرم مي 12سرانه جهاني( است  جهاني بيشتر
به روغن خوراكي دركشور ايجاد نموده، بنابراين با عنايت به اينكـه   ر وابستگياز نظ
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 اكي مي باشد و بيشبيشترين وابستگي از بين كاالهاي اساسي مربوط به روغن خور
سـت توجـه بيشـتري بـه ايـن      مين مي گردد الزم اأدرصد آن از منابع خارجي ت90از

مجلس شوراي اسالمي به اين مهم توجه  1378بدين منظور در سال . محصول گردد
مين روغن خوراكي كشور أمين بودجه و اعتبار كافي براي توليد و تأخاص نموده و ت

وزارت جهادكشاورزي متعهد و مصـمم بـه    را در دستور كار خود قرار داده است كه
كشـور  ) 1383سال پايه (براين اساس برنامه ريزي ده ساله . دانجام اين رسالت گردي

كشت دانه هاي  .از نظر نياز به روغن خوراكي تهيه وتدوين و به استانها ابالغ گرديد
در  1377- 1378اسـتان از سـال زراعـي   ) كلزا، گلرنگ،آفتـابگردان و كنجـد  (روغني
شت آن بالغ بـر  سطح زير ك 1387-88هكتار شروع شده و تا سال زراعي  20سطح 
تن بوده درحالي كه  9 حدود 1378توليد محصول در سال ميزان . هكتار رسيد 3100

در سـال زراعـي    .اسـت  رسـيده تن  2626مقدار به  حدوداًاين ميزان  1387در سال 
هكتـار بـوده كـه ايـن ميـزان از       3700برنامه كشت انواع دانه هاي روغني ) 89-88(

حـال حاضـر    رشد داشته اسـت و در % 20راعي لحاظ سطح نسبت به سال گذشته ز
در دستور كار قرار  محصول بهزراعي اصولافزايش عملكرد در واحد سطح و  بيشتر

  .گرفته است
ميكـرو مـول    30اسيد اروسيك در روغن و كمتر از % 2كلزا با داشتن كمتر از  :كلزا

نوال معروف باشد كه به كا گلوكوزينوالت در كنجاله نوع خاصي از كلزاي روغني مي
ذيه انسـان و كنجالـه را بعنـوان    غروغن كلزا را براي ت ،دانه است اين دو خصوصيت

  .است نموده پروتئين براي تغذيه دام مناسبباالي  منبع
  :اهميت دانه روغني كلزا -1

ــان  ــزا در جه ــت كل ــزا  :اهمي ــه   (Brassica napus)كل ــق ب ــانواده متعل خ
يكي از گياهان روغني است كـه دانـه آن   كلزا . باشد مي) Cruciferea(چليپائيان

 باشـد  ميدرصد پروتئين  35-40درصد روغن و كنجاله آن حاوي  40-45حاوي 
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روغن كلزا به دليل تركيب مناسب اسـيدهاي چـرب غيـر اشـباع و درصـد پـايين       
بشـر از    .با كيفيت ترين روغن هـاي خـوراكي اسـت    ءاسيدهاي چرب اشباع جز

در نيمه  براسيكا پي برده بود ولي نه به اندازه اي كه قرنها قبل به ارزش گونه هاي
دوم قرن بيستم به ارزش آن واقف شد افزايش اخير در كشت و كـار كلـزا عمـدتاً    

نخـل روغنـي مقـام سـوم را در      كلزا بعد از سـويا و . براي توليد روغن بوده است
ي را در درصد كل توليد روغن نبـات  7/14بطوريكه حدود . مين روغن نباتي داردأت

افزايش جمعيت دنيـا و بهبـود اسـتانداردهاي     .جهان به خود اختصاص داده است
 .زندگي موجب افزايش توليد كلزا بـراي مصـارف روغـن خـوراكي خواهـد شـد      

كـار ايـن گيـاه را     كشت و ارقام ويژه بازارهاي خاص صنعتيهمچنين ايجاد 
رهاي اروپايي نسـبت  كشو توليد كشورهاي كانادا، چين، هند و. مي دهد  افزايش 
. درصد افزايش داشـته اسـت   3/44،6/21،  73، 9/82به ترتيب  1985 -86به سال

كيلـوگرم   2564حـدود   1993ميانگين عملكرد دانه در كشورهاي اروپايي در سال 
بـاالترين  . كيلـوگرم بـوده اسـت    978در هكتار و در كشـورهاي آسـيايي حـدود    

كشـورهايي  . يلـوگرم در هكتـار اسـت   ك 3400عملكرد مربوط به كشور انگلستان 
چون چين، كانادا، هند، فرانسه، انگلستان، آلمان، لهستان، سوئد، چـك  اسـلواكي،   

  .شوند پاكستان و بنگالدش در زمره مهمترين توليد كنندگان كلزا محسوب مي
 16بـيش از  با توجه به اينكـه مصـرف سـرانه هـر ايرانـي       :اهميت كلزا در ايران

ني ايـران نيـاز روغـن    ميليـو  70سال برآورد  شده بـا جمعيـت    كيلوگرم روغن در
در حـالي كـه در بـين مـواد غـذايي      . تـن خواهـد بـود    000/120/1كشور در سال

 85وابسـتگي حـدود   . بيشترين وابستگي به واردات مربوط به روغن نبـاتي اسـت  
ايـن در  . كنـد  درصدي به واردات روغن نباتي امنيت غذايي جامعه را تهديـد مـي  

ي است كه بررسـي هـاي كارشناسـي نشـان ميدهـد كـه امكـان دسـتيابي بـه          حال
خودكفايي در اين كاالي اساسي با بهره بـرداري بهينـه از امكانـات آبـي و خـاكي      

با توليد دانه هاي روغني در داخل كشور عالوه بر توليد روغن  .كشور وجود دارد
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 85حدود . (اتي استخوراكي، كنجاله مورد نياز كشور نيز كه بخش عمده آن وارد
ـ ) درصد  .مين خواهـد شـد  أدر داخل توليد و مواد اوليه غذايي دام و طيور كشور ت

علت ه شد ب دانه هاي روغني سويا و آفتابگردان كه در گذشته در كشور كشت مي
امكـان   امكان كشت در اقلـيم هـاي مختلـف    تابستانه بودن و نياز آبي زياد و عدم

معرفي گياه جديد كلزا به زراعت كشـور محـدوديت   اما با  توسعه چنداني نداشت
  .هاي مذكور برداشته شد 

در استان سيستان و بلوچسـتان كلـزا    :اهميت كلزا در استان سيستان و بلوچستان
همـه سـاله حـدود    بطـور متوسـط   بعنوان يك محصول زراعي مهم بشمار رفته و 

كه از  دهد مي هكتار از سطح محصوالت زراعي پاييزه را به خود اختصاص 2000
    تن دانه توليد و خريـد تضـميني آن توسـط دولـت انجـام      3000اين سطح حدود 

كشت كلزا در تناوب با غالت بخصوص گندم بمنظور مبـارزه بهينـه بـا    . مي شود
 زكنترل آفات و بيماريها وتوليد محصول پايدار در استان بسـيارحائ  علفهاي هرز و
به مشكالت توسعه كشـت محصـوالت بهـاره    بايد بپذيريم با توجه  .اهميت است

تواند جايگاه رفيع  كلزا با توجه به ويژگيهاي خاص خود مي )آفتابگردان و كنجد(
  .و قابل توسعه اي در جامعه گياهي استان پيدا كند

  :خصوصيات كيفي دانه و كنجاله كلزا -2
  
  
  
  

                                                                 
  بذر كلزا -1شكل 
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  تركيب شيميايي دانه كلزا  

  
  ارتباط رنگ پوسته دانه كلزا با تركيب شيميايي دانه

  درصد فيبرخام  درصد پروتئين  درصد روغن  رنگ دانه
  7/13  3/39  9/39  قهوه اي تيره
زرد مايل به 
  قهوه اي

2/42  41  5/11  

  9/8  1/42  5/45  زرد
    
  تركيبات نامطلوب موجود در كلزا و محل حضور آنها  

  محل حضور  تركيب نامطلوب
  روغن  اسيد اروسيك
  كنجاله  گلوكوزينوالت

  كنجاله  فيتات
  كنجاله  اسيد فسفريك

  كنجاله  فيبر

  درصد 40-45  درصد روغن در دانه كلزا
  درصد 38-43  درصد پروتئين در كنجاله

  درصد 13حدود  درصد فيبر كنجاله
  درصد 12-16  درصد پوسته دانه
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  اسيد چرب موجود در روغن كلزا
نام 

  محصول
درصد اسيدهاي 

چرب غير اشباع    
 با چند پيوند دو گانه

درصد اسيدهاي 
چرب غير اشباع  
با يك پيوند دو 

  گانه

درصد 
اسيدهاي چرب 

  اشباع

  5  65  29  كلزا
  
  :موارد مورد استفاده كلزا -3
رف كلزا استخراج و تصفيه روغن بمنظـور اسـتفاده در تغذيـه    مهمترين مورد مص 

از ديدگاه تغذيه روغنهاي گياهي به دليل داشتن مقادير فراوانـي از   .باشد انسان مي
همچنين از كنجالـه   .اسيدهاي چرب اشباع نشده به چربيهاي حيواني برتري دارند

  .شود كلزا نيز در تغذيه دام استفاده مي
  :ناسي كلزاخصوصيات گياه ش -4

كـه حاصـل    ) Brassicacea(كلزا گياهي است از خانواده شب بو يا چليپائيـان 
      Brassica)و شلغم روغنـي   (Brassica campestris)تالقي گونه هاي كلم

 oleracea) پ بهـاره و  تيـ  گياهي است يكسـاله داراي دو  .باشد در طبيعت مي
 .شود اي زيادي از آن منشعب ميمدور كه شاخه ه يك ساقه اصلي تقريباً ،پاييزه

تعـداد برگهـاي سـاقه اصـلي      .كند سانتي متر تغيير مي 50-200ارتفاع بوته بين 
 كلـزا گيـاهي اسـت عمـدتاً     .عدد در بوته متغير است 5-12بسته به نوع واريته از

سانتي متر كـه   5-10خود گشن، ميوه كلزا غالف يا به عبارتي خورجين به طول 
 15-40در هـر خـورجين   . شـود  ر انتها به يك منقار ختم ميفاقد كرك بوده و د

كلزا محصول مناطق معتدله است اما با اصالح ارقام جديـد  . شود دانه تشكيل مي
كلزا در تمامي مراحـل   .سازگاري اين گياه به مناطق سرد نيز گسترش يافته است
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ر رشد تا حدودي نسبت به سرما مقاوم است و در حالت روزت تحمـل آن بسـيا  
عمليات اصالح كلزا در آغاز بيشتر در جهت تغييـر خصوصـيات   . گردد زياد مي

كيفي نظير كاهش ميزان اسيد اروسيك و گلوكوزينوالت بذر متمركـز شـده بـود    
ولي به تدريج بدليل امكان كشت در شرايط آب و هـوايي سـرد نيـز اصـالحاتي     

در هـر منطقـه   با توجه به مطالب فوق انتخاب رقم مناسـب   .صورت گرفته است
در كلـزا عملكـرد دانـه تـابعي از تعـداد       .براي موفقيت توليد حائز اهميت اسـت 

ارقام ديـر  . باشد دانه مي هزار تعداد دانه در غالف و وزن غالف در واحد سطح،
  .رس و متوسط رس تعداد غالف بيشتري از ارقام زود رس دارند

ل مشخصي تقسيم بندي رشد و نمو كلزا را ميتوان به مراح :رشد و نمو كلزا
ـ كه مدت زمان هرمرحله  )2شكل( نمود نـور و مـواد   ، رطوبـت ، ثير دمـا أتحت ت

  .غذايي قرار دارد

 مراحل مختلف رشد و نمو كلزا -2شكل
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در اين مرحله بذر رطوبت جذب نموده متورم و  ) :جوانه زني( قبل از سبز شدن
به رشد گياهچه  منجر ريشه به طرف پايين رشد كرده و .شود پوشش دانه جدا مي

    هيپوكوتيل به طرف باال رشد كرده و لپـه هـا را بـه طـرف بيـرون خـاك        شود مي
  .برد مي
  

  
  جوانه زني و ظهور برگهاي لپه اي كلزا -3شكل

  
. و يك ساقه كوتاه تشكيل مي دهد روز پس از كشت ظاهر 4-8گياهچه  :گياهچه 

خاك بوسيله كلئوپتيـل محافظـت   برخالف گندم كه در مراحل اوليه نقطه رشد در 
شود نقطه رشد كلزا در باالي خاك بين دو لپـه قـرار دارد ايـن نقطـه رشـدي       مي

  .   كند گياهچه كلزا را در مقابل شرايط محيطي نسبت به غالت حساس تر مي
                       

  
  )انسيستان و بلوچست(گياهچه كلزا   -1/4شكل    گياهچه دو برگي كلزا -4شكل
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شـود برگهـاي    روز پس از سبز شدن تشكيل مـي  4-8قيقي اولين برگ ح :روزت
ريشه هـا   .شوند مسن تر و بزرگتر در پايين و برگهاي كوچكتر در مركز ايجاد مي

  .يابد كند اما قطر آن افزايش مي طول ساقه تغيير نمي. كنند توسعه پيدا مي
  

  
                مرحله روزت كلزا   -5شكل

  

  
  )سيستان و بلوچستان(مرحله روزت كلزا -1/5لشك

  
        تشـكيل غنچـه هـا بـا افـزايش دمـا و طـول روز آغـاز         :ساقه دهي و غنچه دهي

و خوشه غنچه هـاي گـل بـا     شوند برگهاي متصل به ساقه اصلي باز مي .شود مي
  .شوند بلند تر شدن ساقه اصلي بزرگ مي
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  مرحله ساقه دهي و غنچه دهي كلزا -6شكل

  
گلدهي با باز شدن پايين ترين گلچه ها در ساقه اصلي شروع شـده و بـا    :گلدهي

شاخه هاي ثانويـه چنـد روز   . يابد گل به طرف باالي ساقه ادامه مي 3-5باز شدن 
هفته ادامـه پيـدا    2-3گلدهي ساقه اصلي بمدت  .كنند ديرتر شروع به گلدهي مي

  .رسد ثر مينموده و با حد اكثر گلدهي ارتفاع گياه به حداك

      
  مرحله گلدهي كلزا -7شكل
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  )سيستان و بلوچستان(مرحله گلدهي كلزا  -1/7شكل
شود كه آخرين گلها روي ساقه اصـلي   رسيدگي زماني آغاز مي :رسيدگي و بلوغ

مين كننـده  أو  جداره غالف مهمترين منبع ت در اين مرحله ساقه .شوند تشكيل مي
پر شدن بذر و پس از آن رسيدگي بـا تغييـر   . اشندب مواد غذايي براي رشد دانه مي

ود و بـه تـدريج   شـ  متمايل به زرد ميساقه و غالف  .كند رنگ گياه نمود پيدا مي
    تبـديل  پوسـته سـبز بـه قهـوه اي     همزمان با رسيدگي  .شود خشك و شكننده مي

وقتي دانه هـاي همـه غالفهـا     .رود و رطوبت بذر به سرعت از دست مي شود مي
در هنگـام برداشـت رطوبـت بـذر بايـد       .رود رنگ يافت بوته ها از بين مي تغيير

  .درصد باشد 10حدود 

  
  مرحله رسيدگي كامل -9مرحله رسيدگي فيزيولوژيك      شكل -8شكل
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  : كلزا )نياز آب و هوايي(اكولوژي -5
اين محصـول را مـي تـوان در    . كلزا محصول مناطق معتدل و معتدل ساحلي است

 ضريب تبخير و تعرق در .مناطق گرمسير كشت كرد و رتفاعات بلندتربسياري از ا
بـدين لحـاظ شـرايط آب و هـوايي      .ميليمتر مي باشـد  740و حدود  اين گياه باال

كشور ما از نظر آب و هوايي اگـر چـه   . مرطوب را برخشكي هوا ترجيح مي دهد
گي معهـذا بـدليل تقـارن دوره بارنـد     جزء مناطق خشك جهان محسوب مي شود

مستعدي براي  نسبتاً شرايطساليانه با دوره زراعي تيپ رشد پاييزه و بهاره در پاييز 
نياز حرارتي كلزا بـراي جوانـه زنـي هماننـد     . زراعت اين محصول فراهم مي شود

در صـورت وجـود   . درجه سانتيگراد قرار دارد 2-4غالت سردسيري در محدوده 
 يدامنه فتوپريود. يگراد جوانه مي زنددرجه سانت 2رطوبت كافي بذر كلزا در دماي 
قادر بـه   ساعت روشنايي 24تا 10بطوريكه در دامنه  براي كلزا بسيار گسترده است

  .اما بطور كلي كلزا گياه روز بلند است .رشد و نمو مي باشد
  :تناوب زراعي

در . بهترين تناوب زراعي كلزا كاشت آن بعد از غالت دانه اي و يا آيش مي باشـد 
اولـين  . ساله كاشت كلزا ميان دو محصول در نظر گرفته مي شـود  3زراعي  تناوب

اختصـاص داده شـود كـه داراي     يمحصول در اين نوع تناوب بايستي به محصـول 
پوسـيدگي   بيماري كلزا به. مقاومت كامل يا نسبتاً خوب به بيماري ساق سياه باشد

  .حاصل از اسكلروتينيا بسيار حساس مي باشد ساقه
كـه حسـاس بـه    ) چشم بلبلي (ي نظير آفتابگردان، لوبيا خشك خوراكي محصوالت

     بيماري اسكلروتينيا مي باشد خطر آلـودگي بـه ايـن بيمـاري را در كلـزا افـزايش      
اگر در تنـاوب  . مي دهد، به شرط آنكه قبل از اين محصول مورد كشت قرار گيرد
ت اسـتفاده شـود   زراعي سه ساله از محصوالت حساس به اسكلروتينيا بـه ضـرور  

  .بايستي از سموم قارچ كش استفاده نمود
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كاشـت   در سالهايي كه شرايط محيطي مناسب انتقال اسپور ها توسط هوا مي باشد
كلزا بدون استفاده از سموم قارچ كش و توجه به فاصله تنـاوب زراعـي خسـارت    

  اردبه كلزا و) در مناطق مرطوب(اقتصادي قابل توجهي توسط قارچ اسكلروتينيا 
  بنـابراين غـالت    .كلزا گياهي است كه به ريزش دانـه حسـاس اسـت   . خواهد شد

دانه اي بهترين گياه براي تناوب زراعي خواهد بود كه بعـد از كلـزا مـورد كشـت     
سموم علف كش پهن بـرگ بـراي كنتـرل آن اسـتفاده     مي توان از  زيرا .قرار گيرد

  .نمود
خـودداري   بايـد  مين زراعي جـداً از كاشت مخلوط كلزا و خردل زراعي در يك ز

      ارزش بـازاري هـر دوي آنهـا را كـاهش     ،زيرا كشـت مخلـوط دو محصـول    شود
بعالوه كلزا در زميني كه مورد هجوم خردل وحشي قرار گرفته قـادر بـه   . مي دهد

در اين گونه از مزارع به شرطي مي توان از كلزا اسـتفاده نمـود كـه    . رقابت نيست
م چرانده شود و خالي از علف هرز گردد يا اينكه از رقم مقاوم قبالً زمين توسط دا

  .به اين علف هرز استفاده نمايندكلزا 
بقاياي تمام سموم علف كش به غير از سولفونيلورا، ايميدازولينون و تريـازين كـه   
       در محصوالت سال قبل بـر جـاي مانـده اسـت همـراه بـا خـود علـف هـرز بـه          

    هميشـه بـه بـر چسـب هـاي موجـود در روي      . رساند جوانه هاي كلزا آسيب مي
علف كش ها رجوع كنيد كه در روي آن نحوه كـاربرد سـموم بـر اسـاس تنـاوب      

  .زراعي نوشته شده است
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ميـان  از  و Hyola401هيبريـد   ها،از ميـان هيبريـد   :ارقام مناسب كاشت -6
بـا توجـه بـه     .باشـند  ارقام مناسب كشت در استان ميRGS003  رقم ،OP ارقام

 بيشتر ) 401هايوال(  هيبريد در حال حاضر آزمايشات تحقيقاتي و تجارب اجرايي
الزم به ذكـر   .شود در شمال استان كشت مي) آرجي اس( در جنوب استان و رقم

نيز جزء ارقامي هستند كـه    Sarigol و Hyola308، Hyola420: است كه ارقام
اما دو رقم فوق الذكر نسـبت بـه    شوند در مناطق گرم و خشك جنوب توصيه مي

 3همچنين با عنايت بـه اجـراي    .ساير ارقام از لحاظ عملكرد برتري نشان داده اند
 –طرح تحقيقي تطبيقي كلـزا در شهرسـتانهاي دلگـان     2طرح تحقيقي ترويجي و 

مـديريت همـاهنگي تـرويج     –با همكـاري مـديريت زراعـت    (ايرانشهر و سرباز 
ت كشــاورزي و منــابع طبيعــي سيســتان و مــديريت مركــز تحقيقــا –كشــاورزي 

و مقايسه عملكرد ارقام و اليـن هـاي پيشـرفته كلـزا در     ) شهرستانهاي فوق الذكر
 15شرايط زارعين استان بنظر مي رسد، ارقامي همچون بهبهان، زابل صفر و زابـل  

نيز جزء ارقام مناسب استان باشند كه نتيجه گيري نهايي پـس از تجزيـه و تحليـل    
تايج بدست آمده از اين آزمايشات بصورت گزارش نهايي منتشر و در اختيار بهره ن

  .برداران عزيز استان قرار خواهد گرفت
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  :دنشو ميمناطق گرم وخشك توصيه مشخصات ارقامي كه در  -1-6
  ارقام
  
  

  خصوصيات

Hyola401 R.G.S003  Hyola308  Hyola420  Sarigol  
  

  ايران  كانادا  داكانا  آلمان  كانادا  مبدا
آزادگرده   هيبريد  نوع رقم

  افشان
آزادگرده   هيبريد  هيبريد

  افشان
  41-43  42-45  40-43  42-45  42-45  درصد روغن
  دوصفر  دوصفر  دوصفر  دوصفر  دو صفر  كيفيت روغن

به ( دوره رويش 
  )روز

180-150  200-175  170-155  190-160  210-180  

  8/3  8/3-3/4  2/3  2/3  12/4  وزن هزا دانه
بهاره زود   بهاره  بهاره  تيپ رشد

  رس
بينابين   بهاره

متحمل به 
  سرما

گرم مرطوب   مناطق كشت
شمال و گرم 
  خشك جنوب

گرم مرطوب 
شمال و گرم 

خشك 
  جنوب

گرم مرطوب 
شمال و گرم 

خشك 
  جنوب

گرم مرطوب 
شمال و گرم 

خشك 
  جنوب

گرم مرطوب 
شمال و گرم 

خشك 
  جنوب

ويژگي هاي 
  بارز

يكنواختي در 
 ،سيدنر

پايداري 
  عملكرد

رشد اوليه 
  سريع

 ،زود رسي
مناسب 

كشت دوم 
  در شاليزارها

متحمل به 
 ،ورس

پايداري 
  عملكرد

 ،متوسط رس
پايداري 
نسبي 
  عملكرد
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  :آماده سازي بستر بذر -7
تهيه صحيح و مناسب زمـين نقـش عمـده اي      باشد از آنجايي كه بذر كلزا ريز مي

آب و مواد معدني خاك، رسيدن همزمان بوته هـا  در يكنواختي مزرعه، استفاده از 
بسـتر  . كيفـي محصـول دارد   تسهيل در عمليات برداشت و باالخره افزايش كمي و

كاشت در زراعت كلزا بايستي حتي االمكان نرم و بدون كلوخ هاي درشت خـاك  
باشد تا سطح تماس بذر با خاك بيشتر شده، جوانه زدن آن سـريعتر و يكنواخـت   

كلزا به خاك هاي عميق بـا بافـت خـوب و     باتوجه به ريشه عميق، .صورت گيرد
دامنه هاي وسيعي از خاك هـاي   اين گياه در. غني از آهك و مواد غذايي نياز دارد

     كلـي  بطـور . شـود  رسي به نسبت سنگين تا خاك هـاي شـني سـبك كشـت مـي     
        خاك هايي كه براي كشت گنـدم مناسـب باشـند بـراي كلـزا نيـز مطلـوب تلقـي        

  . مي شوند
  :توصيه هاي فني مرحله كاشت -8
از عوامل بيماري زا در گياهان قارچها هستند كه با ايجـاد   :ضد عفوني بذر -1-8

شود  بذري كه كاشته مي. شوند بيماري هاي گوناگون باعث كم شدن محصول مي
اشد مورد حمله قارچهـاي  ب نداشته رطوبت كافي براي آماس و جوانه زدن چنانچه

همچنين مورچه ها هم بذور كاشـته شـده را    ،خاكزي قرار گرفته و از بين مي رود
بـذور قبـل از    ،لذا الزم است جهت جلـوگيري از خسـارت   .جمع آوري مي كنند
ضد عفوني  توسط آنها توان بذور كلزا را سمومي كه مي .شوندكاشت ضد عفوني 

توضيح اسـت ضـد عفـوني    الزم به  .كربوكسين تيرام مي باشد كاپتان،: شامل ودنم
بذور كلزا براي مبارزه با بيماريهاي كلـزا نخواهـد بـود بلكـه بـراي جلـوگيري از       

مصـرف   و مقدار باشد بيماري هاي خاكزي و دور شدن مورچه ها و حشرات مي
 80باشد و به طور عملي مقدار  برچسب سم مي در آن بيشتر از مقدار توصيه شده

  .گرم بذر الزم خواهد بودكيلو 8 براي گرم سم آغشته سازي
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بـه  ) تريفلـورالين (استفاده از علف كش تـرفالن   :علف كش مورد استفاده -2-8
ليتـر در هكتـار قبـل از      350-500ليتر در هكتار با حجـم آب مصـرفي   5/2ميزان 

سـانتيمتر بـا خـاك     10كاشت پس از شخم و آماده سازي بستر كاشـت تـا عمـق    
  .شود مخلوط توصيه مي

مقدار بذر مصرفي در هكتار براي داشتن تعداد بوته مورد نظـر   :بذر ميزان  -3-8
نحوه كاشت، ريزي و درشتي بذر و قـوه ناميـه آن بسـتگي     ،به وضعيت تهيه زمين

كنـد و اگـر بسـتر بـذر بـه       كيلوگرم در هكتار تغيير مـي  8تا  2دارد كه معموال از 
نجام گيرد مصـرف  خوبي تهيه شده و كاشت با رديف كار مناسب و بنحو صحيح ا

ـ   تواند سبز كـامالً  مي ركيلوگرم بذر گواهي شده در هكتا 5تا  4 مين أمطلـوبي را ت
نمايد در زمينهاي سنگين كه عمليات تهيه زمين به خوبي انجام نگرفته و كاشت به 

 10تـا   كيلـوگرم و بعضـاً   8گيرد مقدار بـذر مصـرفي    روش دستپاش صورت مي
  . يابد كيلوگرم افزايش مي

تراكم مناسب بوته در هر هكتار بـه عوامـل متعـددي بسـتگي      :تراكم بوته - 4-8
توان به شرايط آب و هـوايي منطقـه بـراي كاشـت كلـزا،       دارد كه از آن جمله مي

حاصلخيزي خاك، زمان كاشت و رقم مورد كشت اشـاره نمـود پـس از زمسـتان     
بوتـه در   65تا  35بوته در متر مربع و براي برداشت  80تا  40تراكم مطلوب برابر 
با در نظر داشتن درصـد قـوه ناميـه شـرايط محيطـي و نيـز       . متر مربع خواهد بود

بذر در متـر مربـع    100محاسبه افت بوته در جريان زمستان گذراني كاشت تعداد 
كلزا در تراكم هاي كم عليرغم شـاخه   .شود مي براي حصول تراكم مزبور پيشنهاد

ـ  ه در واحـد سـطح عملكـرد كمتـري خواهـد      بندي بيشتر بعلت كاهش تعداد بوت
      در تراكم هاي بيشـتر تعـداد شـاخه هـاي انشـعابي در تـك بوتـه كـاهش          .داشت

 40بر اساس آزمايشات در تراكم معمول بعد از زمستان گـذارني  حـدود   . يابد مي
  .تواند حد اكثر عملكرد را توليد نمايد بوته مي 80تا 
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ـ      عملكرد د :تاريخ مناسب كاشت -5-8       ثيرأانه روغنـي كلـزا بـه شـدت تحـت ت
را به دنبال  خير در زمان كاشت اين گياه كاهش عملكردأد، تردا تاريخ كاشت قرار

جهت پوشش مناسب مزرعه و رشد مطلوب و افزايش تحمـل بـه   . خواهد داشت
هفتـه قبـل از    6بطوركلي كلـزا بايـد   . سرما كلزا بايد در تاريخ مناسب كشت شود

كاشـت زود  . كشت شود) درجه سانتيگراد -4دماي كمتر از (خبندان شروع اولين ي
هنگام باعث جذب مقدار زيادي آب و مواد غذايي در طول فصل پائيز و در نتيجه 

. شود كه اين مسئله بقاي گياه را در زمستان كاهش مي دهـد  رشد زياد بوته ها مي
خيره كـافي مـواد   خير باعث كوچك ماندن گياه و عدم ذأت از طرف ديگر كاشت با

بـا توجـه بـه    . دهـد  غذايي شده و اين مسئله نيز خطر سرمازدگي را افـزايش مـي  
آزمايشات انجام شده بهترين و مناسبترين تاريخ كاشت كلزا در اسـتان سيسـتان و   

  .بلوچستان نيمه اول آبانماه مي باشد
در  .گردد كلزا به دو روش دست پاش و مكانيزه كشت مي: روش كاشت  -6-8

    در كشـت مكـانيزه  . مسطح و صـاف باشـد   كشت دست پاش بستر بذر بايد كامالً
توان همانند گنـدم بـا فاصـله     كلزا را مي .توان از رديفكار غالت استفاده نمود مي

سانتي متر كشت نمود اين فاصله در خطي كار غالت قابـل تنظـيم    20بين رديف 
  .شود توصيه ميسانتيمتر  5تا  3عمق كاشت مناسب كلزا  .است
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   :فني مرحله داشت  هاي توصيه – 9
جوانه كلزا به رقابـت زود هنگـام علـف هـرز بسـيار       :مبارزه با علف هرز -1-9

 ،مبـارزه زراعـي   :ثر مبارزه با علف هرز مـي توانـد شـامل   ؤبرنامه م. حساس است
      رزهـ هـاي  اصوالً كلزا يـك رقيـب خـوبي بـا اكثـر علف     . نيكي و شيميايي باشدمكا

  .مي باشد
خردل وحشي يك بذر آلوده كننده جدي براي كلـزا اسـت كـه مـي توانـد باعـث       

بايد توجه ويژه اي بـه كنتـرل   . كاهش كميت و حتي عدم قبولي آن در بازار گردد
     پيش از كاشت داشت يا در زمين هـايي كـه آلـوده بـه علـف هـرز       علف هرز در 

عالوه بر عمليات زراعي براي مبـارزه   .نمودمي باشد از كاشتن كلزا در آن اجتناب 
هرز، براي رسيدن به تراكم مناسب در كلزا اصالح قدرت جوانه زني  هاي با علف

 با توجـه بـه تـاريخ بذرافشـاني،     .باعث مي شود به خوبي با علف هرز رقابت كند
ميزان و عمق كاشت مي توان علف هرز چند ساله را در سـال قبـل بـراي كاشـت     

عمق كمي از خاك كاشته مي شود كـج   ل نمود به علت اينكه بذر كلزا دركلزا كنتر
     ايـن ابـزار   . نمـي شـود   بيل و دندان فنري دوار براي مبارزه با علف هـرز توصـيه  

  .مي تواند به جوانه هاي كلزا صدمه زده تعداد بوته در هكتار را كاهش دهد
ط بـا خـاك هسـتند و    تري فلورالين و سوناالن دو علف كش قبل از كاشت مخلو

سموم در خاك هاي شني استفاده از اين . شده اند معرفيبراي مبارزه با علف هرز 
 .تر توصـيه مـي شـود   به ميزان كم بيشتر ليآو در خاك هاي با مواد  بيشتربه ميزان 

تري فلورالين و سوناالن بايستي هميشه بصـورت قبـل از كاشـت در خـاك هـاي      
ي اين سموم نازك برگان يـك سـاله و بعضـي از    هر دو. خالي از كشت بكار رود

براحتي كنترل مي كند ولي خردل وحشي قابل كنترل  راخرفه  همچونپهن برگان 
  . نيست

علف كش پهن برگ بصـورت   براي كنترلو كلتوديم  كوئيزالوفوپكاربرد مخلوط 
هرز نازك  هاي زياد توصيه نمي شود چون ممكن است باعث كاهش كنترل علف
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قبل از پر كردن مخزن سم به طور كامل بقاياي سموم علـف كـش كـه     .برگ شود
لفونيولريا وبقايـاي علـف كـش سـ    . براي كلزا مضر مي باشد، بشوييد و پاك كنيـد 

. كلـزا باشـد  بـراي   بعالوه علف كش فنوكسي به مقدار ناچيز مي تواند خيلي مضر
 –ديكامبــا - MCPو  D.2.4كلـزا خيلــي بــه علــف كـش پهــن برگهــا از قبيــل   

  . گليفسفات و علف كش سولفونيلوريا حساس مي باشد
بهترين روش آبياري قبل از كشت و به هنگام آماده : كنترل غير شيميايي-1-1-9

بايست پس از سبز شدن علفهاي هـرز نسـبت    سازي زمين است در اين روش مي
  .به انجام عمليات خاكورزي اقدام نمود

بـه مقـدار   ) تريفلورالين( ف كش ترفالنبا استفاده از عل :كنترل شيميايي-2-1-9
توان نسبت به كنترل علفهاي هـرز باريـك    ليتر در هكتار مخلوط با خاك مي 3-2

براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ پـس  . نمود اقدامبرگ و برخي از پهن برگها 
گاالنـت  (توان از علف كش  از سبز شدن كلزا و قبل از شروع رشد سريع  نيز مي

ليتـر   2سي سي در هكتار و يا علف كش فوكوس بميزان  600-700ان بميز) سوپر
 2بميزان ) گاالنت(  برگي علف هاي هرز و يا علف كش 3-6در هكتار در مرحله 

الزم به ذكر است . ليتر در هكتار استفاده نمود 3بميزان  )نابواس( ليتر در هكتار يا 
ثر ؤوان شـده اسـت مـ   استفاده از علف كشهاي ذكر شده فقط در مراحلـي كـه عنـ   

  .خواهد بود
مرحله آبياري نيـاز دارد    5كلزا همانند گندم در طول دوره رشد به  :آبياري -2-9

 ،پس از كاشت اگر سبز يكنواخت و قابل قبولي در مزرعه ايجاد شده باشد معموالً
با عدم انجام آبياري تا اين  .نيازي به انجام آبياري تا مرحله روزت كامل نمي باشد

 5بـه عنـوان توصـيه عمـومي ايـن       .حله امكان توسعه ريشه فراهم خواهد شـد مر
  .غالف بندي و پرشدن دانه گلدهي، ساقه رفتن، روزت،: مرحله عبارتند از

پس  .گويند حذف بوته هاي اضافي را تنك كردن مي :كردن وجين و تنك -3-9
تاه اسـتقرار آنهـا   از اولين آبياري گياهچه ها از خاك بيرون آمده و بعد از مدتي كو



٢٢ 
 

شود و شروع به توليد برگهاي واقعي مي نمايند چون در اغلب  در خاك كامل مي
باشد بايستي نسبت بـه حـذف    موارد بوته ها و تراكم آنها بيش از حد مطلوب مي

براي كلزا بهترين زمان از نظر تنك كردن چه از نظـر  . بوته هاي اضافي اقدام گردد
ز نظر صدمه نديدن گياه در زمان برگهاي لپـه اي يـا   كاهش هزينه كارگري و چه ا

در اين مرحله حتي حذف كردن بوته ها توسط دست خيلـي   .باشد كوتيلدوني مي
آسان خواهد بود ولي چنانچه در اين مرحله گياه تنك نشود بايستي صبر كـرد تـا   

 6تـا   4بوته ها استقرار كامل يافته و از حالت شكنندگي خارج شده و در مرحلـه  
  .برگي اقدام به تنك كردن نمود

: و بيماريها آفات -4-9  
توان به الرو برگخوار كلزا و شته مومي  از مهمترين آفات كلزا در استان مي :آفات

برگي در صورت مساعد بودن شرايط  4- 5 از مرحله كلم نام برد الرو برگخوار
از  شود عالئم ظاهري سوراخ شدن برگهاست چنانچه محيطي سبب خسارت مي

لحاظ جمعيتي افزايش يابند الزم است با استفاده از سم آندوسولفان و فوزالن به 
اوج خسارت شته ها زماني است كه هوا گرم شود . در هزار استفاده كرد 2نسبت 

  زارععنايت به حمله اين آفات ازحاشيه مو بيشتردر فروردين ماه اتفاق مي افتد با 
  .در هزار استفاده كرد 5/1تاسيستوكس مي توان نسبت به كنترل آن با سم م

 و باد به شبنم صبحگاهي زماني انجام شود كه احتمال بارش باران، سمپاشي بايد
جمعيت خسارت جدي به گياه كلزا موقعي اتفاق مي افتد كه . حداقل رسيده باشد

سوسك هاي ككي به حداكثر خود برسد اين سوسك ها از گياهك تازه جوانه زده 
اولين برگ حقيقي كلزا  سوسك هاي بالغ از لپه هاي كلزا و .مي كندكلزا تغذيه 

  تغذيه مي كنند و باعث ظهور سوراخ بزرگي در گياه مي شود و گياهك كه شديداً
اند از كاهش  صدمه ديده ممكن است بميرد و گياهاني كه كمتر خسارت ديده

  .قدرت رشد رنج خواهند برد



٢٣ 
 

ات براي تغذيه مي شود در صورتيكه هواي هواي آفتابي و داغ باعث فعاليت حشر
مرطوب تغذيه حشرات را كاهش داده و مساعد براي رويش محصول  خنك و

كشاورزي است هواي خشك و گرم باعث پژمردگي و مرگ گياهي شده و در 
در بعضي موارد . نتيجه قسمتي از محصول كشاورزي را از دست خواهيم داد

حشرات از يك گياه به گياه ديگر اتفاق  توسعه بيماري در يك مزرعه از حركت
. مورد هجوم قرار گيرد مي افتد كه در اين مورد ممكن است كل مزرعه سريعاً

گذشته، اتفاق ) جوانه زني(خسارت جدي معموالً وقتي گياه از مرحله گياهچه 
نمي افتد زماني كه گياه كلزا با قدرت رشد نمايد، سوسك فقط مي تواند باعث 

 اتفاق مي افتد كه الروهاي اين سوسك ازثير عمده زماني أت. شود ريزش برگ ها
  .ريشه گياه تغذيه مي كند

. تناوب زراعي مي تواند تلفات ناشي از سوسك ككي در گياهان را كاهش دهد
مواد غذايي كافي براي گياه كمك خواهد كرد كه از خسارت  بايك بستر خوب 

وجود چند . حشره است بگريزدسوسك در مرحله جوانه زني كه حساس به آن 
سوسك ككي يا چند سوراخ ايجادشده توسط آن در يك گياهچه نگران كننده 

درصد از برگ ها را سوراخ  25نيست بنابراين اگر سوسك ها زياد باشند و حدود 
به زمين بيافتند در كلزا اين خسارت اقتصادي است و بايستي سريعاً  و نموده

زني سك ككي نظارت مكرر در مرحله حساس جوانه كليد كنترل سو. كنترل گردد
  .مي باشد

هليكس اكسترا سموم ضد عفوني كننده بذور ثبت شده  –گاچو پالتينوم  –گاچو 
در عمليات آفت كشي از سمومي استفاده كنيد كه به زنبور عسل . در كلزا مي باشد

     . آسيب نرساند
تنـاوب  . ليـد كلـزا باشـد   بيماري گياهي مي تواند مشـكل جـدي در تو   :بيماريها

دو  .زراعي بايستي بدقت طراحي شود تا ميزان بيماري را در حـداقل نگـه داشـت   
بيمارهـاي كـم گـزارش    . بيماري عمده در كلزا اسكلروتينيا و ساق سياه مي باشـد 
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دو . سفيدك دروغين و زردي مينا –لكه سياه  –شده در كلزا عبارتند از زنگ سفيد 
و گونـه  ) غير بيماري زا(ف يگونه ضع: كلزا وجود دارد  نوع بيماري ساق سياه در

كه گونه بيماري زاي آن ايجاد پوسيدگي عميق در ساقه گياه در ) بيماري زا(سمي 
اين پوسيدگي قدرت رويش گياه را كـاهش داده و  . نزديكي خاك باعث مي گردد

اي بـر  1991گونه بيماري زاي آن در سـال  . ممكن است باعث حفره در گياه شود
 .مزرعـه كلـزا يافـت شـد     23در فصل زراعي در  آمريكا اولين بار در ايالت داكوتا

ساق سياه قارچي است كه اسپورها ي آن بوسيله باران و وزش باد يـا بـذر آلـوده    
     مقـاوم  بيمـاري واريته هايي از كلزا وجود دارند كـه بـه ايـن نـوع     . انتقال مي يابد

   مقاومت بيشتري به ايـن بيمـاري از خـود نشـان    عموماً گونه آرژانتيني . مي باشند
در نـواحي كـه   . واريته لهستاني بيشتر به اين بيماري حساس مـي باشـند   .مي دهد

ساق سياه كلزا در آنجا گزارش شده است استفاده از ارقام مقاوم به اين بيمـاري و  
ساق سياه در خردل مشكل . تناوب زراعي در كنترل اين بيماري ضروري مي باشد

پوسـيدگي سـاقه    .چنداني ايجاد نمي كند زيرا بسيار مقاوم به اين بيماري مي باشد
يك بيماري بـا قـدرت كشـندگي زيـاد در آب و هـواي      ) كپك سفيد( اسكلروتينيا

مرطوب مي باشد كه اين قارچ مي تواند به شكل جسم سخت سياه رنگ قـارچي  
ر گاه آب و هوا به مدت سال در خاك زنده بماند كه ه 6-5بنام اسكلرويتنا حدود 

هفته بصورت مرطوب باقي بماند با جذب رطوبت خاك اسكلروتينيا جوانـه   2-1
 5/4 -9آپوتيشا حـدود  . بنام آپوتيشا مي كند ،زده و توليد اجسام نازك شبيه قارچ

  .كند ميسانتي متر طول دارد كه ميليون ها اسپور هوايي را توليد 
مقدار بعد از گلدهي حساسترين موقع بـه ايـن   كلزا اصوالًدر مرحله گلدهي و يك 

اسپورها گلبرگهاي كلزا پژمرده شده در آب و هواي مرطـوب را   .بيماري مي باشد
آلودگي ايجاد شده در گلبرگهاي مرده كلزا به بافـت هـاي مجـاور    . آلوده مي كنند

ا نتيجه به شاخه و گياه مرده هجوم برده و باعث ايجاد حفره ي منتقل مي شود و در
         ساقه هـاي پوسـيده شـده، شـكل سـفيدي بـه خـود       . مسكن براي خود مي نمايد
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براي مزارعي كه مورد هجوم به اسكلروتينيا شده باشد حداقل بـه يـك    .مي گيرند
در طـول مـدت ايـن    . تناوب سه ساله زراعي بدون كاشت كلزا توصيه مـي گـردد  
حساس به اين بيماري تناوب زراعي ضروري است كه از كاشتن محصوالت بسيار 

قـارچ كـش هـاي كـوادريس،     . از جمله آفتابگردان و لوبياي خشك، اجتناب كـرد 
رونيالن و تاپسين ام براي از بين بردن و مبارزه بـا اسـكلروتينيا در كلـزا بـه ثبـت      

 ثير باز دارندگي در بيماري اسكلروتينيا به موقـع قـارچ كـش نيـاز    أت .رسيده است
روز بعد از آغاز گلدهي  7تا  3درصد يا  15-10گلدهي كوادريس در مرحله  ،دارد

گل در ساقه اصلي رقم آرژانتينـي   10-18بايستي بكار برده شود كه در اين مرحله
كوادريس، وقتي اولين گلبرگ كلزا خشك شد و به زمين افتد بايسـتي  . وجود دارد

ــود   ــرده ش ــار ب ــ. بك ــد    أت ــي كاه ــرات آن م ــم، از اث ــن س ــاربرد اي   . خير در ك
روز،  10تـا   4درصد يـا   20 – 50يالن و تاپسين ام بايستي در مرحله گلدهي رون

اصلي گل در ساقه  14 -16بعد از ظهور گل در كلزا صورت گيرد كه در آن موقع 
  .وجود دارد

موقعي است كه كلزا بيشـترين توسـعه رنـگ را در     آن) درصد 50( گلدهيمرحله 
وم نيـام هـا در سـاقه اصـلي قـرار      در آن مرحله كمتر از يك س. سطح مزرعه دارد

درصد شكوفه بزنـد اغلـب قـارچ     5خواهند داشت و در ضمن محصول بيشتر از 
  . ثير كمي در كنترل اسكلروتينيا كلزا دارندأكش ها ت

ليتر در هر هكتار بكار برده شـود كـه    1سي سي تا  700كوادريس بايد در غلظت 
اين سم اگر . ييد شده استأم تسي سي بوسيله ثبت كنندگان س 700كاربرد مقدار 

   بكار برده شود، براي كنتـرل بيمـاري كـافي بنظـر     قبل از شروع ريزش گلبرگ ها
  .مي رسد

الزم به ذكر است بيماريهاي فوق الذكر بيشتر در نـواحي شـمال كشـور و منـاطق     
مرطوب مشاهده و گزارش گرديده و تاكنون در استان سيستان و بلوچستان چنـين  
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گزارش نگرديده است و تشريح موارد فوق الذكر صرفاً جهـت اطـالع   بيماريهايي 
  .خوانندگان محترم مي باشد

بمنظور مبارزه بهتر و مناسبتر با علفهاي هرز، آفات و بيماريها و همچنـين بدسـت   
بايسـت در تنـاوب بـا     آوردن عملكرد مطلوب در زراعت كلزا اين محصول را مي

  . غالت بخصوص گندم كشت نمود
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  بيماري ساق سياه كلزا  -10شكل 

  

                               
  چرخه زندگي بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي -11شكل

  

  
  لكه سياه آلترناريايي در برگ و غالف -12شكل
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    بيماري سفيدك دروغي در برگ كلزا -13شكل   

  
   

  
  بيماري سفيدك پودري -14شكل

  

  
  گل قاصدك از ميزبانهاي واسط سوسك گرده خوار -15شكل

  
  



٢٩ 
 

  
  الرو پروانه سفيدكلم    -16شكل

                                                                    

  
  تجمع شته مومي كلزا -17شكل

  
شبيه محصوالت غالت دانه ريز بـوده و  عكس العمل كلزا به كودها  :تغذيه -5-9

ازت و گوگرد كليد موفقيت بـراي رسـيدن بـه    . بستگي به حاصلخيزي خاك دارد
مواد نيتروژن دار و پتاسي نمي توانند بصـورت مسـتقيم بـا    . عملكرد باال مي باشد

سانتيمتر دورتـر   5بذر تماس پيدا كنند و بايستي بصورت نواري حداقل به فاصله 
ه شود آزمايش خاك براي تعيين صحيح مقدار مواد غذايي مـورد نيـاز   از بذر ريخت

كيلـو گـرم    2250. تمايل زيادي به مصرف گـوگرد دارد كلزا . گياه بايد انجام شود
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كيلو گرم گوگرد در سـاقه و بـرگ و حـدود     5/13حاصل از هر هكتار كلزا داراي 
در گنـدم فقـط   وگرد در بذر مي باشد در صـورتيكه همـين مقـدار    گكيلو گرم  17

كيلو گرم در ساقه و بـرگ دارد در نتيجـه    8وگرد در بذر و گكيلو گرم  5/6داراي 
ي دارد حتـي كمبـود گـوگرد در    يمقدار گوگرد در خاك در توليد كلزا نقش بسـزا 
يك نمونه آزمـايش بـراي تعيـين     .خاك عدم وجود كلزا در مزرعه را رقم مي زند

نگر درصـد گـوگرد در خـاك باشـد پـس      مقدار گوگرد در خاك نمي تواند نمايـا 
  . طع مختلف زماني و از قسمتهاي مختلف مزرعه نمونه برداري شودابايستي در مق

 25حدود  هستندي كه داراي گوگرد متوسط يا كم يبر اساس آزمايش خاك، خاكها
كيلوگرم گـوگرد در هـر    20تا  15ي با گوگرد زياد يكيلو گرم و براي خاكها 35تا 

كـود گـوگرد   . كلزا گوگرد را به شكل سولفات جذب مـي كنـد  . ستهكتار الزم ا
 ممكن است به شكل سولفات آمونيوم يـا تركيـب سـولفات آمونيـوم و بـا عنصـر      

براي كلزا كود مركب توصيه مي شود زيـرا در خاكهـاي    .گوگرد قابل تجزيه باشد
د در صورتيكه عنصر گـوگر . شني در اثر بارش زياد باران سولفات شسته مي شود

ممكن است در طي فصل مرطوب تجزيه شود و در سال بعد بر اساس نياز مـورد  
اگـر  . بهتر است گوگرد كافي را قبل يا در حين كاشت تهيه كرد .استفاده قرار گيرد

در فصل زراعي قبل از ظهور گلها كمبود گوگرد محرز گردد بـا بكـار بـردن كـود     
به عملكرد قابل قبول دست يافت تيوسولفات آمونيوم يا سولفات آمونيوم مي توان 

مقـدار كمـي از    .موقع بهترين عملكرد را در بـر خواهـد داشـت   يك كود دهي به 
براي جذب كود در اين زمان به باران سنگين . گوگرد بوسيله برگ جذب مي گردد

 ميزان كود مورد نيـاز حتمـاً   .نياز داريم كه سولفات قابل حل را به ريشه ها برساند
تن دانه  3آزمون خاك توصيه و اعمال شود اما بطوركلي براي توليد بايد بر اساس 

كيلوگرم قبل از كاشت همزمـان   70) (اوره( كيلوگرم در هكتار كود ازته 210كلزا 
كيلـوگرم در مرحلـه    70كيلوگرم شروع خـروج روزت،   70با آماده سازي زمين ، 

قبـل از  )  پـل سـوپر فسـفات تري  )(P2o5(كيلوگرم كود فسـفره   100، )غنچه دهي
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  )k2o(كيلـوگرم در هكتـار كـود پتاسـه      50كشت درحـين آمـاده سـازي زمـين،     
 50قبل از كاشت در حين آماده سـازي زمـين همچنـين مصـرف     ) سولفات پتاس(

كيلوگرم گوگرد در هكتار كه باعث افزايش كارايي مصرف ازت مـي شـود مـورد    
  .نياز است

  
  
  

  
  كمبود ازت در كلزا          -18شكل

  
                                                                    

  
  كمبود فسفر در كلزا -19شكل
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  كمبودپتاسيم در كلزا -20شكل

  

  
  كمبود گوگرد در كلزا -21شكل 

  

  
  كمبود بر در كلزا  -22شكل
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  :توصيه هاي فني مرحله برداشت -10
به خاطر ريز بودن دانه ها و هـم  . حساسي است بسياركار   كلزا برداشت محصول

عـالوه بـر ايـن    . تواند زياد و سنگين باشد زمان رسيدگي آنها، تلفات برداشت مي
دهد و در برداشت دير موقع بازشدن  زود برداشت كردن كيفيت بذر را كاهش مي

از ديد عملي و تجربـي محصـول زمـاني رسـيده     . يابد ريزش افزايش مي غالف و
امـا   .رسـيده باشـد  % 15همه دانه ها سياه شده و رطوبت دانه به كمتـر از  است كه 

بمنظور جلوگيري از برخورد با شرايط نامساعد و ريزش هاي ناشـي از رسـيدگي   
كشاورزان منتظر نمانند كه بوته ها بصورت كامـل رسـيده و    ،شود زياد توصيه مي

بـذور داخـل    درصـد تغييـر رنـگ    50و برداشت كلزا را در مرحلـه   شوندخشك 
د  نـ خورجين هاي ساقه اصلي و خورجين هاي شاخه هاي درجه يك شـروع نماي 

بنابراين در تصميم گيريهايي زراعي در رابطه با انتخاب رقم، تاريخ كاشت، ميـزان  
  . زمان برداشت نيز درنظر گرفته شودبهتر است ... بذر، كود، آبياري و

    

.     
  )سيستان و بلوچستان(دانه هاي رسيده داخل غالف -23شكل 
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  )سيستان و بلوچستان(كلزامزرعه آماده برداشت  -24شكل 

  

     
  )سيستان و بلوچستان(كلزامزرعه برداشت شده  -25شكل 

  

    
  )سيستان و بلوچستان( دانه هاي برداشت شده كلزا -26شكل 
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  :انواع برداشت در زراعت كلزا
روش درو يا برداشت كلزا با دسـت  : نبرداشت غير مستقيم يا سواتيگ نمود -1

البته كلزا يك گيـاه صـنعتي   . به وسيله داس يا دروگر رابرداشت غير مستقيم گويند
 هزينـه چـون هـم   . كـه بـا دسـت برداشـت شـود      ،شود است و هرگز توصيه نمي

فقط براي سطح كـم كـه    . و سخت است هم مشقت آور برد و باال مي كارگري را
جاد شده و يا براي آزمايشات تحقيقاتي ايـن روش اعمـال   براي كلزا خوابيدگي اي

گيـرد   بمنظور كاهش ريزش دانه برداشت غير مستقيم زماني صورت مي. شود مي
  .كه بعضي از كپسول ها يا دانه ها سبزند

در . به برداشت كلزا توسط كمباين برداشت مسـتقيم گوينـد  : برداشت مستقيم -2
در اين حالـت  . ستي به طور كامل رسيده باشنداين نوع برداشت بوته هاي كلزا باي

بايستي ميزان رطوبـت در  . ميوه ها خشك بوده و دانه ها به رنگ سياه خواهند بود
ارقام هيبريد كلزا به دليل رسيدگي يكنواخـت  . درصد باشد 12تا  10مرحله مزبور 

درصـد بـذور    90تا  85وجود . باشند و زودرس براي برداشت مستقيم مناسب مي
         اه در غـالف هـا ويژگـي كـاربردي جهـت شناسـايي بهتـرين زمـان برداشـت         سي
در برداشت مستقيم دقت در تعيين زمان مناسب برداشت، تنظـيم دقيـق   . باشند مي

   .كمباين و استفاده از هد مخصوص كلزا بسيار مهم است
                                           

  
  )سيستان و بلوچستان(زا توسط كمباينبرداشت مكانيزه كل -27شكل 
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با توجه به استفاده از ارقام مناسب وهيبريد جهت كشت كلزا در استان سيسـتان و  
  بلوچستان برداشت در اكثر مناطق استان بصورت مستقيم و كـامالً مكـانيزه انجـام   

به ذكر است كه در مناطق گرم با توجه به گرماي آخر فصـل رشـد    الزم .شود مي
ر منفي بر درصد و عملكرد روغن خواهـد داشـت تـاريخ مناسـب كاشـت      ثيأكه ت

   . باشد بمنظور برداشت محصول قبل از برخورد با گرماي آخر فصل بسيار مهم مي

ر مناطق گرم با توجه به دماي باالي محيط د :عمليات پس از برداشت كلزا  
عمليات پس و همچنين فساد پذير بودن محصول كلزا به دليل درصد باالي روغن 

اولين فرايند پس از برداشت كلـزا   .باشد از برداشت كلزا داراي اهميت فراواني مي
كه به طور معمـول دانـه تـا    . خشك كردن دانه جهت نگهداري و فرآيند مي باشد

درصد خشك مي شود زيرا در غير ايـن صـورت بـه دليـل فعاليـت       7-8طوبت ر
شي از تنفس رشد و فعاليت كپك ها تنفسي باالي كلزا بعد از برداشت و گرماي نا

) مايكوتوكسـين هـا  (و كلوخه شدن دانه ها به همراه توليد انواع سم هـاي قـارچي  
از آنجـايي كـه شـرايط     .سبب افزايش اسيدهاي چرب آزاد و اسيديته خواهد شـد 

هـوا دهـي و   ثير زيادي بر روي كيفيت روغـن دارد لـذا   أخشك كردن دانه كلزا ت 
  .باشد پس از برداشت بسيار مهم مي خشك كردن محصول كلزا

  
  )سيستان و بلوچستان( )قبل از هوادهي(عمليات پس از برداشت كلزا -28شكل
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  )سيستان و بلوچستان( )مرحله هوادهي(عمليات پس از برداشت كلزا -29شكل

  
  )سيستان و بلوچستان()مرحله كيسه گيري( عمليات پس از برداشت كلزا -30شكل 

ندمان استخراج روغن ارتبـاط مسـتقيم بـا مراحـل برداشـت      را :انبارداري كلزا
چنانچـه ميـزان آب   . نگهداري يا انبار نمودن دانه و انتقـال آن بـه كـار خانـه دارد    

موجود در دانه هاي روغني بيش از حد مجاز افزايش يابد قارچ ها به سرعت رشد 
    در انبـار  افـزايش حـرارت  . مي كنند و باعث فساد دانه هاي روغني خواهنـد شـد  

مي تواند باعث رشد باكتري هاي گرما دوست شود چنانچه شرايط مناسـب بـراي   
            اين بـاكتري هـا فـراهم باشـد رشـد آنهـا باعـث افـزايش حـرارت در انبـار نيـز           

يكـي درجـه   : براي نگهداري كلزا دو عامل اساسي را بايد در نظر گرفت .مي شود
  .بتوان آن را براي مدت طوالني نگهداري كردحرارت ودوم رطوبت نسبي سيلو تا 
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      رشـد و نمـو قـارچ هـا و     :از انبارداري ناصحيح كلـزا  مشكالت ناشي 
   احتراق خـود بـه خـودي،     كپك ها كه سبب اكسيداسيون و يا هيدروليز چربي ها،

  واكـنش هـاي  ) سـم هـاي قـارچي   (خوشه اي شدن، گسترش مايكو توكسين ها 
در افراد نسبت به اسپورهاي كپك ها در اثر تنفس خواهـد  ) حساسيت زا(آلرژيك 

انـديس  (چـرب آزاد   ييكي از نكات مهم در انبارداري كلـزا ميـزان اسـيدها    .شد
چنانچه در دانه كلزا طي انبـارداري ايـن دو انـديس    . و پر اكسيد مي باشد) اسيدي

اد و پر افزايش يابد در مراحل تصفيه روغن نمي توان به طور كامل اسيد چرب آز
كه هوا دهي دانـه   داز اين جهت توصيه مي شو. اكسيد را از روغن خام جدا نمود
    حضـور  (ناخالصـي هـاي همـراه بـا دانـه كلـزا        .در انبار به طور دائم انجام گيـرد 

درجـه حـرارت و رطوبـت نسـبي و تهويـه       .كيفيت اوليه دانه ها) علف هاي هرز
بر روي مقدار و كيفيت روغن استحصالي هواي داخل انبارها از عواملي هستند كه 

ثير دارد لذا بايد به اين عوامل در انبـارداري توجـه   أاز دانه كلزا در طي انبارداري ت
طي تحقيقات انجام شده معلوم شده است كه هرچه رطوبت اوليه دانه بيشتر  .شود

  .باشد تر باشد كلزا از عمر انباري كمتر برخوردار ميو دماي نگهداري انبارها باال
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      بايـد اشـاره كـرد كـه روغـن كلـزا يكـي از مناسـبترين         در پايـان  :نكته پاياني 
       پايين بودن ميزان كلسترول . مين سالمت بدن مي باشدأروغن هاي خوراكي براي ت

اي چرب اشباع شده در تركيب آن هاين روغن به دليل پايين بودن درصد اسيد در
روغن نسبت به ساير روغن هـاي نبـاتي محسـوب     اين اي براي مزيت فوق العاده

مزيت مهم ديگر اين روغن نسـبت   ،پايداري روغن كلزا در برابر حرارت. مي شود
درجـه سـانتيگراد    220اين روغـن حـرارت را تـا    .به ساير روغن هاي نباتي است

بـه طـوري كـه در اكثـر كشـورها از ايـن       . بدون تغيير در كيفيت تحمل مـي كنـد  
طعم روغن . سرخ و برشته كردن فرآورده هاي غذايي استفاده مي شود براي روغن

       بـراي تهيـه انـواع غـذاها اسـتفاده      و لذا از آن در طبخ غذا نيز بسيار مطبوع است
 مصرف اين روغن به دليل نداشتن كلسترول از نظر بهداشتي نيـز حـائز    .مي شود

       بـي و عروقـي توصـيه   اهميت است و براي جلـوگيري از بـروز بيمـاري هـاي قل    
  .مي شود
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