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  مقذمه

ثش داسا ثٛدٖ  ػالٜٚ ٌيبٞبٖايٗ . دٞٙذسٚغٙي دغ اص غالر، دٚٔيٗ رخبيش غزايي خٟبٖ سا سـىيُ ٔي ٞبي دا٘ٝ     

، (.Brassica napus L) وّضا ٞبي سٚغٙي،دس ثيٗ دا٘ٝ. ثبؿٙذچشة، حبٚي دشٚسئيٗ ٘يض ٔي ٞبيرخبئش غٙي اػيذ

وّضا يىي اص ٟٕٔششيٗ ٌيبٞبٖ سٚغٙي . ثبؿذػٙٛاٖ يىي اص ٟٕٔششيٗ ٌيبٞبٖ سٚغٙي دس ػٌح خٟبٖ ٌٔشح ٔي ٜة

دِيُ داؿشٗ كفبر وّضا ثٝ .اػز وٝ دس ؿشايي آة ٚ ٞٛايي ٔٙبًك ٔخشّف ايشاٖ لبثّيز وـز ٚ ٌؼششؽ داسد

صساػي ثؼيبس ٔٙبػت ٔب٘ٙذ سحُٕ ٘ؼجي ثٝ ؿٛسي، اسصؽ سٙبٚثي ثبال، ػِٟٛز ػّٕيبر وبؿز، داؿز ٚ ثشداؿز، 

ثٛدٖ دشب٘ؼيُ ػّٕىشد ٚ دسكذ سٚغٗ ثبال ٚ داؿشٗ سٚغٙي ثب ويفيز ٌّٔٛة ثشاي ٞضيٙٝ ٘ؼجشبٌ دبييٗ سِٛيذ، داسا 

دس حبَ . سٛا٘ذ خٟز وـز دس اوثش ٘مبى وـبٚسصي ايشاٖ سٛكيٝ ؿٛدصساػز دس وـٛس ثؼيبس ٔٙبػت ثٛدٜ ٚ ٔي

اػز وٝ  حبهش وّضا ثٟششيٗ ٌٛ٘ٝ ٌيبٞي ثشاي لشاس ٌشفشٗ دس ػيؼشٓ ٞبي صساػي ٔجشٙي ثش ٌٙذْ ٚ خٛ دس ايشاٖ

ٔي سٛا٘ذ دس كٛسر سٛػؼٝ ػٌح صيش وـز ٚ سفغ ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ صساػز آٖ ػالٜٚ ثش ايٗ وٝ ٘مؾ صيبدي دس 

سٛا٘ذ ثؼيبسي اص ٔـىالر ٔشثٛى ثٝ وـز افضايؾ سِٛيذ سٚغٗ ٚ وبٞؾ ٚاثؼشٍي ثٝ سٚغٗ داؿشٝ ثبؿذ، ٔي

ٚا٘ذ دس سٙبٚة ثب صساػز ٌٙذْ ٚ خٛ لشاس روّضا ٔيثٙبثشايٗ . ٔشذاْٚ ٌٙذْ ٚ خٛ دس يه لٌؼٝ صٔيٗ سا وٓ وٙذ

دس  .ٞبي ٞشص ثىبٞذ ٚ ثبػث افضايؾ ػّٕىشد دا٘ٝ ايٗ ٔحلٛالر ؿٛدٞب، آفبر ٚ ػّفثيٕبسي ٌْشفشٝ ٚ اص سشان

 .ؿٛدسش ٚ دبيذاسسش ٔيٚالغ ثب وـز وّضا صساػز ٌٙذْ ٚ خٛ ثؼذي ثٝ اكٌالح ثيٕٝ ؿذٜ، الشلبدي

يىي اص ٟٕٔششيٗ داليُ ٘بدبيذاسي سِٛيذ دس ٌيبٞب٘ي ٘ظيش  ٕ٘ٛٔشاحُ ٔخشّف  ثشٚص سٙؾ خـىي دساص ًشفي،       

سبثيش سٙؾ خـىي ثش ٞش وذاْ اص اخضاي ػّٕىشد ثؼشٝ ثٝ ٔشحّٝ ٚ ؿذر سٙؾ دس وّضا، . وّضا، ٌٙذْ ٚ خٛ اػز

داؿشٗ يه ٔذيشيز ثذيٟي اػز ثب  .داؿشٝ ثبؿذ دا٘ٝ سٛا٘ذ سبثيش ٔشفبٚسي ثش ػّٕىشدٔشفبٚر ثٛدٜ ٚ دس ٘شيدٝ ٔي

سٛاٖ سبثيش سٙؾ خـىي ثش ٌيبٜ وّضا سا ثٝ حذالُ سػب٘ذ ٚ دس ٚالغ وبٞؾ ػّٕىشد ٘بؿي اص ٔضسػٝ ٔٙبػت ٔي

يه ٌيبٜ دس حبَ سؿذ دس ٔضسػٝ دس ثيـشش ًَٛ فلُ سؿذ سحز سبثيش سٙؾ ٞبي . ؿشايي سٙؾ سا وبٞؾ داد

ا صيبد وشدٜ ٚ ًَٛ دٚسٜ سؿذ ٚ دشب٘ؼيُ ػّٕىشد سا دٔبٞبي ثبال ػشػز ٕ٘ٛ ٌيبٜ س. سًٛثشي ٚ حشاسسي لشاس داسد

ٞبي سٙؾ. سٙؾ ؿذيذ ٔٙبثغ فشٛػٙشضي سا ٔحذٚد وشدٜ ٚ ًَٛ دٚسٜ سؿذ صايـي سا وٓ ٔي وٙذ. وٙذوٓ ٔي

ثٙبثشايٗ . سٛا٘ٙذ اص ًشيك سبثيش ثش ٔٙبثغ ٚ ٔمبكذ ٔٛاد فشٛػٙشضي ػجت وبٞؾ ػّٕىشد دا٘ٝ ؿٛ٘ذخـىي ٚ ٌشٔب ٔي

 ٔخشّفٞبي ٕ٘ٛي غييشار ػّٕىشد دا٘ٝ ٚ وبسايي ٔلشف آة ثٝ ؿشايي ٔحيٌي ًي دٚسٜثخؾ ثضسٌي اص ر

سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ٚلٛع خـىي ٚ ٌشٔبي ا٘شٟبي فلُ سؿذ ٔي ثٝ ٚيظٜاي، سحز ؿشايي ٔذيششا٘ٝ. ثؼشٍي داسد

 . سـىيُ دا٘ٝ، وبٞؾ وبسايي ٔلشف آة ٚ دس ٘شيدٝ وبٞؾ ػّٕىشد دا٘ٝ ؿٛد
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 بر کلسا در مراحل مختلف رضذ و نمو تنص خطکی تاثیر -1

  مرحله سبس ضذن -1-1

، غيش وّضا ص٘يػجت سبخيش دس خٛا٘ٝاٚايُ دٚسٜ سؿذ وٕجٛد آة دس خـىي ثؼشش ثزس دس صٔبٖ وبؿز ٚ      

ٟٕٔششيٗ اثش سٙؾ خـىي ًي ايٗ دٚسٜ ثش اخضاي . ؿٛدٔيػجض ٚ ٕٞچٙيٗ وبٞؾ دسكذ  ػجضؿذٖيىٙٛاخشي 

ٚلٛع سٙؾ خـىي دس صٔبٖ ػجض . (2008فشخي ٚ ٕٞىبساٖ، ) ثٛسٝ دس ٚاحذ ػٌح اػزوبٞؾ سؼذاد  ،ػّٕىشد

ٞبي ٞشص يىي اص ػٛالت افضايؾ ؿذيذ سشاوٓ ػّف. ؿٛدٔيؿذٖ ٔٙدش ثٝ وبٞؾ سؼذاد ثٛسٝ دس ٚاحذ ػٌح 

ٚ  ٞبي سِٛيذسٛا٘ذ ػجت افضايؾ ٞضيٙٝٞبي ػجض ؿذٜ وّضا دس اٚايُ فلُ سؿذ اػز وٝ ٔي٘بؿي اص وبٞؾ ثٛسٝ

 . (1ؿىُ ) ٕٞچٙيٗ وبٞؾ وٕيز ٚ ويفيز ٔحلَٛ ؿٛد

ٞبي ٔخشّف خٙغ ثشاػيىب دس ٌٔبِؼبر سبثيش ٔيضاٖ سًٛثز خبن ثش ػشػز ٚ دسكذ ػجض ؿذٖ ثزٚس ٌٛ٘ٝ      

ثب افضايؾ سًٛثز خبن دسكذ ػجض (. 1388، اػذي ٚ فشخي، 2ؿىُ ) صيبدي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفشٝ اػز

ٔيضاٖ دسكذ ػجض ؿذٖ ٟ٘بيي . دسكذ ػجض ؿذٖ وبٞؾ يبفشٝ اػز 50صٔبٖ الصْ سب ؿذٖ ٟ٘بيي افضايؾ ٚ ٔيضاٖ 

دسكذ اػز، وٝ  83ٚ  58، 45، 4دسكذ ثٝ سشسيت حذٚد  18ٚ  15، 13، 11ثشاي دسكذ سًٛثز ٚص٘ي خبن 

 .ثيبٍ٘ش سبثيش ٔيضاٖ سًٛثز خبن دس ػجض ؿذٖ ٚ اػشمشاس اِٚيٝ ثزٚس اػز

 

 

 

 

 
 ة  اِف 

 ثذػجضي ٘بؿي اص سٙؾ خـىي(ٞبي ٞشص، ةسشاوٓ ثٛسٝ دبييٗ وّضا ٚ سٛػؼٝ ػّف( اِف -1ؿىُ
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دسكذ ػجض ؿذٖ  50سبثيش ٔيضاٖ سًٛثز خبن ثش دسكذ ػجض ؿذٖ ٟ٘بيي ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيضاٖ صٔبٖ الصْ سب  -2ؿىُ 

 .دسكذ ػجض ؿذٖ ثزٚس ٞؼشٙذ 50اػذاد داخُ دشا٘شض ثيبٍ٘ش سؼذاد سٚص سب . ثزٚس ٚاسيشٝ سبثيٗ

      

ٞب ٚ ص٘ي ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ ِٚي سؿذ خٛا٘ٝوٝ آة وبفي ثشاي خٛا٘ٝ افضايؾ ٔي يبثذصٔب٘ي  ٔٛهٛع إٞيز      

ايٗ ٔؼبِٝ يىي اص (. ؿٛداكٌالحبٌ ثٝ آٖ دٚ ٘ٓ ؿذٖ ٌفشٝ ٔي)ٞبي خٛاٖ ثب وٕجٛد آة ٔٛاخٝ ٌشدد ٌيبٞچة

ِضا ثبيؼشي اص ؿٛد وٝ لجُ اص وبؿز نثٙبثشايٗ سٛكيٝ ٔي. ٔـىالر ػٕذٜ صساػز وّضا دس ٘ٛاحي ديٓ وـٛس اػز

صساػز ثٝ ػجبسر ديٍش دس . ٞب ٌٕٔئٗ ؿذٚخٛد سًٛثز وبفي دس خبن ثشاي ػجض ؿذٖ ٚ اػشمشاس اِٚيٝ ٌيبٞچٝ

دس كٛسر ػذْ ٚخٛد ثبس٘ذٌي ٔٙبػت دس صٔبٖ وبؿز وّضا ثبيؼشي سبسيخ وبؿز چٙذ سٚصي ثٝ سبخيش افشذ  ديٓ،

دس ٚالغ اٌشچٝ احشٕبَ . ؿز وّضا الذاْ ٕ٘ٛدسب دغ اص ثبس٘ذٌي ٚ ٚخٛد سًٛثز وبفي دس خبن ٘ؼجز ثٝ وب

وبٞؾ ػّٕىشد دا٘ٝ ثب سبخيش دس وبؿز ٚخٛد داسد ِٚي دس ػٛم سيؼه سِٛيذ وبٞؾ يبفشٝ ٚ احشٕبَ اص ثيٗ 

 . يبثذسفشٗ ثزٚس خٛا٘ٝ صدٜ وبٞؾ ٔي

ثشاي دس كٛسر داؿشٗ ثبس٘ذٌي وبفي ٚ يب ٚخٛد آة آثيبسي خٟز وبؿز، ثٟشش اػز  ،دس ٌٔٙمٝ ٌٙجذ      

 ثبس٘ذٌي ٚ دس اثش ػذْ ٚخٛدِٚي . وبؿز وّضا دس ٘يٕٝ اَٚ آثبٖ ٔبٜ كٛسر ٌيشددػشيبثي ثٝ ػّٕىشد ثبال 

ٚ دغ اص دس ٘يٕٝ دْٚ آثبٖ ٔبٜ  وّضا دس ٌٔٙمٝ ٌٙجذ وـز ؿشايي ديٓثٟشش اػز وٝ دس  سًٛثز وبفي دس خبن

ّٔىشد لبثُ لجِٛي سِٛيذ وشدٜ ٚ ٕٞچٙيٗ كٛسر ٌشفشٝ سب ٌيبٜ ثشٛا٘ذ عإًيٙبٖ اص ٚخٛد سًٛثز وبفي دس خبن 

ٚ  1382فشخي، ) ٞبي خـىي ثؼذ اص ػجض ؿذٖ ثٝ حذالُ ثشػذٞبي ػجض ؿذٜ دس اثش سٙؾخٌش اص ثيٗ سفشٗ ٌيبٞچٝ

 ػجض ؿذٖ ثزٚس وّضا اص ٘ٛع. ٌشْ اػزٔيّي 5سب  3وّضا ثؼيبس سيض ثٛدٜ ٚ ٚصٖ دا٘ٝ آٟ٘ب حذٚد ٌيبٜ ثزٚس  .(1383

 درصذ ٍسًی رطَبت خاک
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ايٗ ٔؼبِٝ إٞيز . ٞب اص خبن خبسج ٔي ؿٛ٘ذٔٛلغ ػجض ؿذٖ ٔحٛس صيش ِذٝ سؿذ وشدٜ ٚ ِذٝ طيُ ثٛدٜ ٚ دسادي

 . ثؼشش ثزس ٔٙبػت خٟز وبؿز وّضا سا دٚ چٙذاٖ ٔي وٙذ

وٝ  ؿشايٌيدس . ؿٛدٚخٛد ثؼشش ثزس ٔٙبػت ٚ ثب سًٛثز وبفي ػجت ػجض ؿذٖ ػشيغ ٚ يىٙٛاخز ثزٚس ٔي      

ٚسصي، صٔيٗ سا آثيبسي في ٘جبؿذ الصْ اػز لجُ اص ا٘دبْ ػّٕيبر خبنسًٛثز ٔٛخٛد دس خبن خٟز ؿخٓ وب

ثشاي وبٞؾ اثشار خـىي ثبيؼشي سٛخٝ ؿٛد وٝ آة  .ٕ٘ٛد ٚ دغ اص ٌبٚسٚ ؿذٖ ٔجبدسر ثٝ ا٘دبْ ؿخٓ ٕ٘ٛد

ٔٙبثغ سبٔيٗ آة خبن ؿبُٔ ٔيضاٖ آة رخيشٜ . ٞبي ػجض ؿذٜ سبٔيٗ ؿٛدٔٛسد ٘يبص ٌيبٜ ثٝ ٘حٛي ثشاي ٌيبٞچٝ

سحز ؿشايي ديٓ ٔيضاٖ آة رخيشٜ ؿذٜ . ؿذٜ دس خبن، ٘ضٚالر ا٘دبْ ؿذٜ ًي دٚسٜ فٛق ٚ آة آثيبسي اػز

حفظ ٚ دس خبن إٞيز ثؼيبس صيبدي خٟز سبٔيٗ سًٛثز خبن ًي اٚايُ فلُ سؿذ داسد، ثٙبثشايٗ ثبيؼشي 

ٚ سؿذ اِٚيٝ  ػجض ؿذٖ ٌٕٔئٗ خٟز ٚثز خبن ثشاي سبٔيٗ سًٛثز ٔٛسد ٘يبص ثشاي ثؼشش ثزسػبصي سىرخيشٜ

وٓ يب  ٚسصي حفبظشيخبنٞبي دس ايٗ اسسجبى اػشفبدٜ اص سٚؽ .ٞب ٔٛسد سٛخٝ ثيـششي لشاس ٌيشدٔٙبػت ٌيبٞچٝ

ثيـششي لشاس  ؿٛد ٔٛسد سٛخٝٚسصي ٚ وبؿز ا٘دبْ ٔيوٝ ثب سّفبر سًٛثز وٕششي ػّٕيبر خبن ٚسصيخبن

 . ٌيشد

 

  دهی ساقه روزت و مرحله -1-2

ثٝ ًٛس وّي ٘ؼجز ثٝ . ٔشحّٝ سٚصر، يه ٔشحّٝ ثؼيبس ٟٔٓ ثٝ خلٛف دس اسلبْ سيخ صٔؼشب٘ٝ وّضا اػز     

ٔشاحُ ػجض ؿذٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔشحّٝ سؿذ صايـي، ٔشحّٝ سٚصر ٚ چٙذ ٞفشٝ لجُ اص آٖ دس وّضا حؼبػيز وٕششي 

ِٚي ثٝ ٞش حبَ ثشٚص سٙؾ خـىي ًي ايٗ دٚسٜ ػجت وبٞؾ ػٌح ثشي، وبٞؾ سِٛيذ ثٝ خـىي داسد، ٘ؼجز 

  سٙؾ خـىي دس ايٗ ٔشحّٝ . ؿٛدٔبدٜ خـه، وبٞؾ سؿذ سٚيـي ٚ دس ٘شيدٝ وبٞؾ دشب٘ؼيُ سِٛيذ دا٘ٝ ٔي

 . س٘ذٞب ثٝ سً٘ ػجض سيشٜ سب اسغٛا٘ي دس آٔذٜ ٚ سمشيجبٌ ثٝ حبِز ايؼشبدٜ لشاس ٌيسٛا٘ذ ػجت ؿٛد سب ثشئي

دس ايٗ ٔشحّٝ ثيٗ . ؿٛدٕٞضٔبٖ ثب ٌشْ ؿذٖ ٞٛا ٚ خشٚج ٌيبٜ اص ٔشحّٝ سٚصر ٔشحّٝ سؿذ ػشيغ آغبص ٔي     

. ؿٛددٞي ٘بٔيذٜ ٔيٞب، ٔشحّٝ ػبلٝؿشٚع سؿذ ًِٛي ػبلٝ. ؿٛ٘ذٞب ٔـخق ٔيٞب فبكّٝ افشبدٜ ٚ ػبلٝٔيبٖ ٌشٜ

ػب٘شي ٔشش سؿذ ًِٛي وشدٜ ثبؿٙذ،  1سب  5/0ٞب ثيٗ اٍ٘شٜدسكذ ثٛسٝ ٞب اِٚيٗ ٔي 50ثٝ ػجبسر ديٍش صٔب٘ي وٝ دس 

ثب سٛخٝ ثٝ سؿذ ػشيغ ٌيبٜ دس ايٗ ٔشحّٝ سبٔيٗ ٘يبصٞبي ٌيبٜ ؿبُٔ آة ٚ ٔٛاد . دٞي ؿشٚع ؿذٜ اػزٔشحّٝ ػبلٝ

سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ػٌح سٙؾ خـىي دس ايٗ ٔشحّٝ ٔي. غزايي ثشاي دػشيبثي ثٝ حذاوثش سِٛيذ هشٚسي اػز

ٞبي فشػي، د سٚيـي، وبٞؾ اسسفبع ثٛسٝ، وبٞؾ سِٛيذ ٔبدٜ خـه، وبٞؾ سؼذاد ؿبخٝثشي، وبٞؾ سؽ

دس ثؼيبسي اص ٔٙبًك سحز وـز وّضاي . ٞبي ٌُ ٚ دس ٘شيدٝ وبٞؾ دشب٘ؼيُ سِٛيذ دا٘ٝ ؿٛدوبٞؾ سِٛيذ آغبصي

رخيشٜ ؿذٜ خبن ديٓ دس وـٛس ٔؼٕٛالٌ دس ايٗ ٔشحّٝ سًٛثز وبفي ثشاي ٌيبٜ ٚخٛد داسد، وٝ اص ًشيك سًٛثز 

 . ؿٛديب ٘ضٚالر سبٔيٗ ٔي
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 مرحله گلذهی و پر ضذن دانه -1-3

        ٚ ٌُ ٚاسد ٔشحّٝ غٙچٝ( دس اسلبْ صٔؼشب٘ٝ)ػبصي ٞبي وّضا ثب سٛخٝ ثٝ دٔبي ٞٛا، ًَٛ سٚص ٚ ثٟبسٜثٛسٝ      

دٞي ؿشٚع ؿذٜ ٜ غٙچٝٞبي ظبٞش ؿذٜ لبثُ سٚيز ثبؿٙذ ٔشحُٞب غٙچٝدسكذ ثٛسٝ 50صٔب٘ي وٝ دس . ؿٛ٘ذٔي

ثب سٛخٝ ثٝ سؿذ ػشيغ وّضا دس ًي ايٗ دٚسٜ ٚ دس ٘شيدٝ ٘يبص صيبد ٌيبٜ ثٝ آة ٚ ٔٛاد غزايي ثبيؼشي ٔٛاد . اػز

سشيٗ ٌّذٞي حؼبع ،ٞبي ٌيبٞئب٘ٙذ ثؼيبسي اص ٌٛ٘ٝ. غزايي ٚ سًٛثز وبفي دس اخشيبس ٌيبٜ لشاس ٌشفشٝ ثبؿذ

سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ؿذيذ ػّٕىشد دا٘ٝ ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ سٙؾ خـىي ٔي ٔشحّٝ ٘ؼجز ثٝ سٙؾ خـىي دس وّضا ثٛدٜ

ٞبي صساػي دس وّضا ثبيؼشي ثٝ ايٗ ٘ىشٝ سٛخٝ داؿز ثٙبثشايٗ دس ا٘شخبة سبسيخ وبؿز، سلٓ ٚ ػبيش ٔذيشيز. ؿٛد

دس كٛسر ػذْ ٚخٛد سًٛثز ٔٙبػت دس خبن ٚ . وٝ دٚسٜ ٌّذٞي ثب ثٟششيٗ ؿشايي آة ٚ ٞٛايي ٔلبدف ؿٛد

ٚخٛد ٘ضٚالر ٚ دس كٛسر داؿشٗ آة خٟز آثيبسي سبٔيٗ سًٛثز ٔٛسد ٘يبص ٌيبٜ ًي ايٗ ٔشحّٝ  ٕٞچٙيٗ ػذْ

وبٞؾ سؿذ سيـٝ ؿذٜ ٚ اثشار سـذيذي  دس لجُ اص ٌّذٞي، ثبػثخـىي سٙؾ ؿذيذ . ثؼيبس هشٚسي اػز

أشي  ٞبي ؿذيذٞبي خٛاٖ دس اثش سٙؾٞب، ثٝ خلٛف غالفيضؽ غالفس. سٚي وبٞؾ خزة آة داسد

سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ؿذيذ سؼذاد دا٘ٝ دس ٚاحذ اٌش ايٗ سٙؾ خـىي ثب دٔبٞبي ثبال ٔلبدف ؿٛد ٔي. َٚ اػزٔشذا

  .ػٌح ؿٛد

ٚ سِٛيذ  فشٛػٙشضوبٞؾ ، وبٞؾ سؼشق، وبٞؾ ػٌح ثشيسٙؾ خـىي ًي دٚسٜ ٌّذٞي وّضا، اص ًشيك       

وبٞؾ سؼذاد  ،فشػيٞبي وبٞؾ سؼذاد ؿبخٝ ،وبٞؾ ًَٛ دٚسٜ ٌّذٞي ،وبٞؾ دٚاْ ػٌح ثشي، خـه ٔبدٜ

وبٞؾ سؼذاد دا٘ٝ  ٚ دس ٟ٘بيز وبٞؾ سؼذاد غالف، وبٞؾ ًَٛ غالف ،ؿٛ٘ذٞبيي وٝ ثٝ غالف سجذيُ ٔيٌُ

ثٙبثشايٗ ٔذيشيز صساػي ثبيؼشي ثٝ ؿىّي كٛسر ٌيشد وٝ . ؿٛد وبٞؾ ػّٕىشد دا٘ٝسٛا٘ذ ػجت ٔي  دس غالف

ٔشحّٝ ٘ؼجز ثٝ سٙؾ  حؼبع سشيٗثٙبثشايٗ . ًي دٚسٜ فٛق ٌيبٜ ثب ؿشايي آة ٚ ٞٛايي ٔٙبػجي ٔلبدف ؿٛد

ثٝ ٞبي وـز ٔٙبػت دس ثؼوي ٔٛالغ دس ٔٛلغ ٌّذٞي اٌشچٝ دس سبسيخ ،خـىي ثشاي وّضا ٔشحّٝ ٌّذٞي اػز

سب حذٚدي ( ٔثُ آثيبسي ثبسا٘ي)حشي اٌش ا٘دبْ آثيبسي  .ٔـىُ وٓ آثي ٘ذاسيٓٞبي ٔٙبػت يدِيُ ٚخٛد ثبس٘ذي

سٚصٜ ثشاي ٌّذٞي ٚ ثب يه ٘يبص  30 حذٚد ثب يه دٚسٜ فشهي .ػجت وبٞؾ سّميح ثـٛد ا٘دبْ آٖ الصْ اػز

ٔششٔىؼت دس  2100يب  ٔششٔيّي 210حذد ٔشش دس سٚص ٔيضاٖ آة ٔٛسد ٘يبص وّضا ًي دٚسٜ ٌّذٞي ٔيّي 7ٔشٛػي 

الصْ ثٝ روش اػز وٝ . سبٔيٗ ؿٛد آثيبسيٚ آة  ٘ضٚالر، سًٛثز رخيشٜ خبن، وٝ ثبيؼشي اص ًشيك اػز ٞىشبس

سٛا٘ذ ٔشفبٚر ايٗ ػذد سمشيجي ثٛدٜ ٚ ثؼشٝ ثٝ ٌٔٙمٝ، سلٓ، ٚهؼيز سؿذي وب٘ٛدي ٚ ؿشايي آة ٚ ٞٛايي ٔي

 . ثبؿذ

ايٗ . وّضا ًي دٚسٜ ٌّذٞي ٚ سـىيُ دا٘ٝ ثيـششيٗ ٔيضاٖ سجخيش سؼشق ٚ دس ٘شيدٝ ثيـششيٗ ٘يبص آثي سا داسد     

يبثذ، ٔؼبِٝ ثٝ ايٗ دِيُ اػز وٝ ًي ايٗ دٚسٜ ػالٜٚ ثش ايٗ وٝ ٔؼٕٛالٌ دٔبي ٞٛا ٘ؼجز ثٝ ٔشاحُ لجّي افضايؾ ٔي

ثشي سا ٘يض داؿشٝ ٚ دس ٘شيدٝ ثيـششيٗ ٘يبص آثي ٚ وّضا ثيـششيٗ ػٌح ثشي ٚ دس ٚالغ ثيـششيٗ ؿبخق ػٌح 

ٞب ًي دٚسٜ دش ؿذٖ دا٘ٝ، ؿبخق ثب سيضؽ ؿذيذ ثشي ،دغ اص ايٗ ٔشحّٝ. ثيـششيٗ ٔيضاٖ سجخيش سؼشق سا داسد
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سغٓ افضايؾ دٔبي ٞٛا ًي اٚاػي ٚ اٚاخش دٚسٜ دش ؿذٖ دا٘ٝ ػٌح ثشي ثٝ ؿذر وبٞؾ يبفشٝ ٚ دس ٘شيدٝ ػّي

ثٝ ٞش حبَ ٔيضاٖ آة ٔلشفي سٛػي وّضا ػالٜٚ ثش . ٘يبص سجخيش سؼشق وّضا ٔؼٕٛالٌ وٕشش اص دٚسٜ ٌّذٞي اػز

اص ٘ظش ػشػز سؿذ ٚ ٘يبص آة ٚ ٔٛاد غزايي،  ٚهؼيز ٌيبٜ ؿبخق ػٌح ثشي ٚ سمبهبي سجخيشي اسٕؼفش ثٝ

ٚ خلٛكيبر سلٓ  خبن، ػبخشٕبٖ ثبفز، ػٕك ٘فٛر سيـٝ، ٘ٛع ػيؼشٓ آثيبسيخبن،  ػششعٖ آة لبثُ دٔيضا

سٛا٘ذ دس كٛسر ثٝ دِيُ ًٛال٘ي ثٛدٖ ًَٛ دٚسٜ ٌّذٞي، ٌيبٜ ٔيروش ايٗ ٘ىشٝ هشٚسي اػز وٝ  .ثؼشٍي داسد

ٌُ ٚ غالف ٚ ثٝ ٞش حبَ ٌيبٜ دشب٘ؼيُ ٔـخلي ثشاي سِٛيذ . سٙؾ، ثب آثيبسي سب حذٚدي خٛدؽ سا ثبصيبثي وٙذ

  .سٛا٘بيي حفظ ظشفيز ٔـخلي اص آٖ سا داسد

دسكذ سًٛثز  70سب  50دس ثيـشش اساهي سحز وـز وّضا، وبٞؾ سًٛثز خبن ثٝ ٔحذٚدٜ ثٝ ًٛس وّي،      

لبثُ اػشفبدٜ خبن سبثيش صيبدي سٚي ػّٕىشد دا٘ٝ ٘ذاسد، ِٚي وبٞؾ ثيـشش ٔيضاٖ سًٛثز ػجت وبٞؾ ؿذيذ 

دسكذ ٔي سػذ ػّٕىشد دا٘ٝ  70صٔب٘ي وٝ دسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبدٜ خبن ثٝ حذٚد . ؿٛدػّٕىشد دا٘ٝ ٔي

 70سب  50٘ؼجز ثٝ ؿشايي ثذٖٚ سٙؾ وبٞؾ ٔي يبثذ، اٌشچٝ دس ٔحذٚدٜ دسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبدٜ خبن ثيٗ 

 . دسكذ ايٗ وبٞؾ ػّٕىشد ٘ؼجز ثٝ ؿشايي ثذٖٚ سٙؾ ؿذيذ ٘يؼز

     

  مذیریت مسرعه -2

 سریع سطح برگگسترش  -2-1

ٞبي ٌيبٞي ديٍش سِٛيذ ساثٌٝ ٔؼشميٕي ثب ٔيضاٖ سؼشق ا٘دبْ ؿذٜ اص آٖ خبيي وٝ دس وّضا ٔب٘ٙذ ثؼيبسي اص ٌٛ٘ٝ

اص وُ ٔيضاٖ  ثبيؼشي ػٟٓ سؼشقسٛػي ٌيبٜ داسد، ثٙبثشايٗ ثشاي افضايؾ سِٛيذ ٔبدٜ خـه ٚ دس ٘شيدٝ ػّٕىشد دا٘ٝ 

د وٝ ٖساٞىبسٞبي ٔذيشيشي ثبيؼشي ثٝ ؿىّي ثبؽدس ٚالغ، . ؽ يبثذافضايآة ٔلشف ؿذٜ دس فشآيٙذ سجخيش سؼشق 

يب ثشاي ٌيبٜ  لبثُ دػششعسٛا٘ذ اص ًشيك افضايؾ آة ٔيايٗ ٔؼبِٝ . ػٟٓ آة ٔلشفي ٌيبٜ دس سؼشق افضايؾ يبثذ

ٔحلَٛ  ًي دٚسٜ ثشداؿزخبن افضايؾ رخيشٜ سًٛثز . ا٘دبْ ؿٛدٚ يب ٞش دٚ سٚؽ روش ؿذٜ وبٞؾ سجخيش 

-ٞبي ٌيبٜ ثٝٞبي ٔٛثش خٟز افضايؾ آة لبثُ دػششع سيـٝيىي اص سٚؽ( دٚسٜ آيؾ)وّضا  وبؿزسب  لجّي

 . خلٛف دس اٚايُ فلُ سؿذ اػز

خٟز وبٞؾ سجخيش، وبٞؾ ( ثٝ كٛسر ػشدبثٝ ٚيظٜ )حفظ ثمبيبي ٌيبٞي سٚي ػٌح خبن دس ايٗ اسسجبى  

   اص ٟٕٔششيٗ اثضاسٞبي ٔذيشيشي احشٕبِيٞبي ثبس٘ذٌيٚخٛد افضايؾ ٚسٚد آة ثٝ خبن دس كٛسر  ٚ سٚا٘بة

وبٞؾ  ٚ ايٗ ثمبيبي ػشدب ٕٞچٙيٗ ػجت وبٞؾ ػشػز ثبد، وبٞؾ سػيذٖ سـؼـغ ثٝ ػٌح خبن. ثبؿٙذٔي

ٞبي ٞشص دس ايٗ دٚسٜ، ٔذيشيز ػّف. ؿٛدسجخيش سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ٔيضاٖ ٔيدٔبي خبن ؿذٜ وٝ دس ٘شيدٝ 

يىي ديٍش اص اثضاسٞبي ٔذيشيشي خٟز افضايؾ ػٟٓ .سٚسي اػزٞب ثؼيبس مخٟز وبٞؾ سّفبر آة اص ًشيك آٖ

سبسيخ وبؿز ٔٙبػت ػجت ػجض ؿذٖ ػشيغ ٚ يىٙٛاخز ثزٚس ٚ ٕٞچٙيٗ سؿذ . سؼشق ا٘دبْ وـز ثٝ ٔٛلغ اػز
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ٞب ػشيؼبٌ ػٌح صٔيٗ سا ثذٛؿب٘ٙذ وٝ دس ٘شيدٝ ؿٛد وٝ ثٛسٝايٗ ٔؼبِٝ ػجت ٔي. ؿٛدٞبي وّضا ٔيػشيغ ٌيبٞچٝ

 . يبثذوبٞؾ ٚ ٔيضاٖ سؼشق ٌيبٜ افضايؾ ٔئيضاٖ سجخيش 

ٌؼششؽ ػشيغ ػٌح ثشي ػجت سؼشيغ دس خزة حذاوثش سـؼـغ خٛسؿيذي، افضايؾ فشٛػٙشض، افضايؾ سِٛيذ 

ٞبي ٔلشفي ٞبي ٞشص ٚ حذاوثش وبسايي اػشفبدٜ اص آة، ٔٛاد غزايي ٚ ػبيش ٟ٘بدٜٔبدٜ خـه، وبٞؾ سؿذ ػّف

ايٗ ٔؼبِٝ ثٝ خلٛف دس ؿشايي وٕجٛد سًٛثز حبئض إٞيز ثٛدٜ ٚ ثبيؼشي اص ٔيضاٖ آة ٔٛخٛد . ؿٛدٔي

دس ٚالغ سحز چٙيٗ ؿشايٌي ٘ٝ سٟٙب ثبيؼشي حذاوثش آة ٕٔىٗ ثٝ خبي سجخيش اص ػٌح . حذاوثش اػشفبدٜ سا ثشد

ادٜ خـه ٚ دس ٘شيدٝ ػّٕىشد سِٛيذ ْ)خبن دس فشآيٙذ سؼشق اص ًشيك ٌيبٜ اػشفبدٜ ؿٛد، ثبيؼشي وبسايي سؼشق 

 .   ثٝ ثيـششيٗ ٔيضاٖ ٕٔىٗ افضايؾ يبثذ( دا٘ٝ ثٝ اصاي آة ٔلشفي دس فشآيٙذ سؼشق

 

 ورزی مناسب و افسایص رطوبت خاکخاک -2-2

ٞبي خبن ٚسصي حفبظشي ؿبُٔ ٞبي ٘ٛيٗ خبن ٚسصي ٔب٘ٙذ ػيؼشٓدس سؼذادي اص ؿشايي، اػشفبدٜ اص سٚؽ  

سٛا٘ذ دس وبٞؾ سّفبر آة اص ٔي وـز ٔؼشميٓ دسٖٚ وبٜ ٚ وّؾ ٚ ثذٖٚ ؿخٓديؼه سٟٙب،  ؿخٓ حذالُ،

ػٌح خبن، وبٞؾ فـشدٌي خبن ٘بؿي اص سشدد صيبد ٔبؿيٗ آالر، افضايؾ ثمبيبي ٌيبٞي سٚي ػٌح خبن ٚ 

ٞب، ثٟجٛد ػبخشٕبٖ خبن ٚ دس ٟ٘بيز افضايؾ آة لبثُ دػششع ٌيبٜ ثؼيبس دس ٘شيدٝ ثٟجٛد ٚهؼيز خبن دا٘ٝ

ٞب سا ٚسصي وٝ وّٛخٝٞبي خبناػشفبدٜ اص سٚؽ ،وٝ ٘فٛردزيشي خبن دبييٗ اػز ٔٛالغس ثؼوي د. اؿذٔفيذ ة

ػجت ثٟجٛد  ،ٌزاسدٔي ثبليلؼٕز ػٕذٜ وبٜ ٚ وّؾ سا ثش ػٌح خبن  ٌزاؿشٝ ٚدس فلُ آيؾ ثٝ خب 

ٚ ثبدي ٚسصي ٘ؼجز ثٝ خبن ٚسصي وبُٔ ػجت وبٞؾ فشػبيؾ آثي ايٗ ٘ٛع خبن. ؿٛد٘فٛردزيشي خبن ٔي

الصْ ثٝ روش اػز وٝ ا٘دبْ ؿخٓ حذالُ ثبيؼشي دس اِٚيٗ فشكز ٕٔىٗ دغ اص ثشداؿز ٔحلَٛ لجّي . ؿٛدٔي

ٞبي ثٝ ػجبسر ديٍش دس خبن .ثشاي ايٗ ػُٕ ثٟشش اػز سًٛثز خبن دس حذ ٔشٛػي ثبؿذ. كٛسر ٌيشد

  .خـه ٚ خيّي ٔشًٛة ثٟشش اػز چٙيٗ ؿخٕي كٛسر ٍ٘يشد

ػز وٝ ثبيؼشي سٛخٝ ؿٛد ثمبيبي ٔحلَٛ لجّي دس ػجض ؿذٖ ٚ اػشمشاس ثزٚس سيض روش ايٗ ٘ىشٝ هشٚسي ا 

ؿذٜ  سخّخُ صيبد خبنػجت  ي ٌيبٞيصيبد ثٛدٖ ثمبيب، وّضاثزٚس دس ٔٛلغ ػجض ؿذٖ . وّضا اخشالَ ايدبد ٘ىٙٙذ

   ايٗ أش. ؿٛدٞبي وّضا ٔيٞبي ٌيبٞچٝلٌغ سٕبع خبن ثب ثزس ٚ ٕٞچٙيٗ سيـٝ سٛا٘ذ ػجتوٝ ايٗ ٔؼبِٝ ٔي

سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ دسكذ ػجض ؿذٖ ثزٚس، ػذْ يىٙٛاخشي دس ػجض ؿذٖ، سبخيش دس ػجض ؿذٖ ٚ دس ٘شيدٝ ٔي

خزة سًٛثز ٚ ٞبي وّضا لبدس ثٝ ؿٛد سب سيـٝٞب ثب خبن ػجت ٔيػذْ سٕبع سيـٝ. وبٞؾ سشاوٓ ثٛسٝ ؿٛد

ٔيضاٖ ٚ ٘ٛع ثمبيب ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيضاٖ صٔبٖ ثبلي ثٙبثشايٗ دس صٔبٖ ثبصٌشدا٘ذٖ ثمبيب ثٝ خبن ثٝ . ٘جبؿٙذٔٛاد غزايي 

ثمبيبي ٌيبٞي اص ٘ظش ػشػز سدضيٝ ثب يىذيٍش ٔشفبٚر ثٛدٜ ٚ ايٗ ٔؼبِٝ . ٔب٘ذٜ سب وـز وّضا ثبيؼشي سٛخٝ ؿٛد

ٞبي سدضيٝ وٙٙذٜ، ػالٜٚ ثش ٘ٛع ثمبيب، ؿشايي خبن ٔب٘ٙذ ٚخٛد ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ. ٘يض ثبيؼشي ٔٛسد سٛخٝ لشاس ٌيشد
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دس سش ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ ػجبسر ديٍش دس ٔٙبًك ٌشْ. ثز خبن ٘يض ثش ػشػز سدضيٝ ثمبيب ثؼيبس ٔٛثش اػزدٔب ٚ سًٛ

سٛاٖ ٔيضاٖ ثمبيبي ثيـششي سا ٞبي وبفي ٔيْعٞبيي ثب ٔيضاٖ سًٛثز ٔٙبػت ٚ ٕٞچٙيٗ ٚخٛد ٔيىشٚاسٌب٘يخبن

صا ٘يض ثبيؼشي ٔٛسد سٛخٝ لشاس دس ايٗ اسسجبى ٔيضاٖ صٔبٖ ثبلي ٔب٘ذٜ سب وـز وُ. سٚي ػٌح خبن ثبلي ٌزاؿز

 . ٌيشد

ٞبي صيشيٗ خبن ػخز ؿذٜ ٚ يىي اص ٔؼبئُ ٟٔٓ دس ايٗ اسسجبى ا٘دبْ ؿخٓ ػٕيك دس اساهي اػز وٝ اليٝ 

ٞبيي ثب ٘فٛردزيشي دبييٗ ػجت ٚخٛد اليٝ. ٞب ٔـىُ ثٛدٜ ٚ يب غيش ٕٔىٗ اػزٞبي وّضا دس ايٗ اليٝ٘فٛر سيـٝ

ٔشش ٘يض ٔي سػذ ِٚي ػٕالٌ دس  دٚٚ حشي  5/1ًِٛي سيـٝ اسلبْ ٔٛخٛد وّضا ثٝ  ؿٛد وٝ اٌشچٝ دشب٘ؼيُ سؿذٔي

ػذْ ٘فٛر . ٔشش سدبٚص ٘ىٙذػب٘شي 60سب  40ٞبي ايٗ ٌيبٜ اص ثؼيبسي اص اساهي صيش وـز وّضا ػٕك ٘فٛر سيـٝ

وبسايي هؼيف ٞبي خبن ػجت سش خبن ٚ دس حميمز ٌؼششؽ ٘بوبفي آٟ٘ب دس اليٝٞبي دبييٗٞب ثٝ ػٕكسيـٝ

ٞبي ٔحيٌي ٔب٘ٙذ سٙؾ خـىي ٚ ٞبي وّضا ثٝ سٙؾٌيبٜ دس خزة آة ٚ ٔٛاد غزايي ٚ ٕٞچٙيٗ حؼبػيز ثٛسٝ

آالر ٚيظٜ اص آٖ خبيي ا٘دبْ ؿخٓ ػٕيك ٘يبص ثٝ ٔبؿيٗ. ؿٛدٞب ٔيػشٔب ٚ ٕٞچٙيٗ افضايؾ احشٕبَ خٛاثيذٌي آٖ

اسد ِزا ا٘دبْ ؿخٓ ػٕيك ٔؼٕٛالٌ دس ٔضاسع وّضا وٕشش ٚ دس ٚالغ سشاوشٛسٞبيي ثب لذسر ٚ سٛا٘بيي وــي ثبال د

 . سايح اػز

اي وٝ ثبيؼشي ثٝ آٖ سٛخٝ ؿٛد ايٗ اػز وٝ ثؼيبسي اص اساهي وـٛس وٝ ثٝ وـز وّضا اخشلبف دادٜ ٘ىشٝ

اي افـبٖ ٞبي صساػي داساي سيـٝايٗ ٌٛ٘ٝ. ؿٛد ًي ػبِيبٖ ٌزؿشٝ ػٕذسبٌ سحز وـز ٌٙذْ ٚ خٛ ثٛدٜ اػزٔي

ٞبي ػخز دس اي ٔؼشميٓ اػز حؼبػيز وٕششي ثٝ ٚخٛد اليٝ٘ؼجز ثٝ ٌيبٜ وّضا وٝ داساي ػيؼشٓ سيـٝ ثٛدٜ ٚ

دس ٚالغ دس ثؼيبسي اص اساهي سحز وـز وّضا دس وـٛس، ثٝ دِيُ . ٔششي خبن داس٘ذػب٘شي 60سب  40اػٕبق 

ٞبي ػخز ٚ ٘فٛر ٜوـز ٔذاْٚ ٌٙذْ ٚ خٛ ًي ػبِيبٖ ٌزؿشٝ ٚ ا٘دبْ ؿخٓ وٓ ػٕك دس ايٗ اساهي، الي

سش خبن سـىيُ ؿذٜ اػز وٝ ايٗ ٔؼبِٝ يىي اص داليُ اكّي ػذْ سٛػؼٝ ٔٙبػت سيـٝ ٞبي دبييٗ٘بدزيشي دس اليٝ

وبٞؾ ٔٛاد آِي خبن ٚ ٕٞچٙيٗ سشدد . ثبؿذٞبي وّضا ٚ دس ٘شيدٝ حؼبػيز ثيـشش ٌيبٜ ثٝ سٙؾ خـىي ٔيثٛسٝ

اػشفبدٜ اص صيش ؿىٗ دس  دس چٙيٗ ٔضاسػي. ٔؼبِٝ داؿشٝ اػز آالر وـبٚسصي ٘يض ٘مؾ صيبدي دس ايٗصيبد ٔبؿيٗ

ثذيٟي اػز ايٗ ػُٕ ثبيؼشي . ٞبي ٘فٛر ٘بدزيش خبن ثؼيبس هشٚسي اػزخٟز اص ثيٗ ثشدٖ اليٝٔٛاسد ٔٛسد ٘يبص 

 .ي لشاس داؿشٝ ثبؿذ سب ثٟششيٗ ٘شيدٝ ٕٔىٗ اسفبق ثيبفشذٚهؼيز سًٛثشي ٔٙبػتدس صٔب٘ي كٛسر ٌيشد وٝ خبن دس 

وبٞؾ سٚا٘بة دس ػٌح ٔضسػٝ ٞبي ٘ٛيٗ ٔذيشيشي خٟز افضايؾ رخيشٜ سًٛثز خبن، اػشفبدٜ اص سٚؽ چٙيٗٞٓ

         ٞبي ٔحشن سؿذ ٌيبٜ اػشفبدٜ اص ثبوششيٚ ٔٙبػت ٞبي ٔذيشيشي داس ثب سٚؽثٝ خلٛف دس اساهي ؿيت

 . ٔٛسد سٛخٝ لشاس ٌيشدٔي سٛا٘ذ 
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رقم   -2-3

ػبصد سب ثشاي ثؼيبسي اص ْ ٔيٜٞبي ثٟبسٜ، صٔؼشب٘ٝ ٚ حذ ٚاػي وّضا ايٗ أىبٖ سا فشاثٝ ًٛس وّي ٚخٛد سيخ     

ا٘شخبة سلٓ ٔٙبػت يىي اص ٟٕٔششيٗ . ؿشايي آة ٚ ٞٛايي ايشاٖ سلٓ ٔٙبػت ثشاي وـز ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ

خلٛف دس ٔٙبًمي اػز وٝ احشٕبَ ثشٚص خـىي دس آٖ اثضاسٞبي ٔذيشيشي خٟز وبٞؾ اثشار خـىي ثٝ 

 .(1393،بی ًام) دٞذدس وـٛس سا ٘ـبٖ ٔي وّضاثٟبسٜ ٔـخلبر ٟٔٓ اسلبْ  1خذَٚ  .٘بًك ٚخٛد داسدْ

 

 وـٛسدس  اسلبْ ثٟبسٜ وّضاثشخي اص ٔـخلبر  -1خذَٚ 

 50ٞبيٛال 003اعآسخي 420ٞبيٛال 308ٞبيٛال 401ٞبيٛالخلٛكيز 

وب٘بدا إِٓبٖ وب٘بدا وب٘بدا وب٘بدا ٔجذأ 

ٞيجشيذ افـبٖ  آصاد ٌشدٜ ٞيجشيذ ٞيجشيذ ٞيجشيذ ٘ٛع سلٓ  

 44-47 42-45 44-47 43-46 44-47سٚغٗ   دسكذ

دٚ كفش دٚ كفش دٚ كفش دٚ كفش دٚ كفش ويفيز سٚغٗ 

 150-180 155-185 150 -185 145-175 150-180( سٚص)دٚسٜ سؿذ 

ٔٙبًك وـز 
ٌشْ ٔشًٛة ٚ 

ٌشْ خـه   

ٌشْ ٔشًٛة ٚ 

ٌشْ خـه   

ٌشْ ٔشًٛة ٚ  

ٌشْ خـه  

ٌشْ ٔشًٛة ٚ  

ٌشْ خـه  

ٌشْ ٔشًٛة ٚ  

ٌشْ خـه  

     

ٞبي ٔٛسد ٔؼشفي اص ٞبي سحميمبسي ثٝ ػٕشي ٞذايز ؿذ سب سلٓفؼبِيزدس اػشبٖ ٌّؼشبٖ ٚ ٘ٛاحي ثب الّيٓ ٔـبثٝ       

ٔب٘ٙذ ٌّذٞي ٚ دش ؿذٖ دا٘ٝ آٟ٘ب ثب ؿشايي آة ٚ ٞٛايي ٔٙبػت ثشخٛسد  يًشيك صٚدسػي، ٔشاحُ حؼبع ٕ٘ٛ

ٞبي وّضا دس ٘ٛاحي ػٛاحُ ط٘ٛسيخٚ ػبصٌبسي دبيذاسي ٞبي دس آصٔبيؾثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ثشاي ايٗ ٔٙظٛس، . وٙذ

 ٔغبٖ، ػبسي ٚ ٌٙجذ ،وـبٚسصي ٌشٌبٖار قسحميٞبي ثٟبسٜ وّضا دس ايؼشٍبٜٞبي ط٘ٛسيخسؼذاد صيبدي اص خضس 

٘يٗ ذٚ ٞٓ 308ٚ ٞبيٛال 330ٞبيٛال ،50ٞبيٛال ،420، ٞبيٛال401ٚ دس ٟ٘بيز ٞيجشيذٞبي ٞبيٛال ٘ذوـز دادٜ ؿذ

داساي ثبالسشيٗ ػّٕىشد ٚ ثٟششيٗ  003اعٚ آسخي 500آدـٗ ،، وٛا٘شْٛآصاد ٌشدٜ افـبٖ ػبسي ٌُاسلبْ 

دٚسٜ سؿذ  داسايٞبي صٔؼشب٘ٝ سلٓؿٛد وٝ  سٛخٝ .خلٛكيبر صساػي ثٛدٜ ٚ خٟز وـز دس ٌٔٙمٝ ٔؼشفي ؿذ٘ذ

 . دس ٘شيدٝ دس ٔمبيؼٝ ثب اسلبْ ثٟبسٜ، ٔؼٕٛالٌ داساي سحُٕ ثٝ ػشٔبي ثبالسشي ٞؼشٙذٚ  سشي ثٛدًٜٛال٘ي

يىي اص ٘ىبر ٟٔٓ دس ايٗ اسسجبى ايٗ اػز وٝ ثبيؼشي ثشاي ٔٙبًمي وٝ احشٕبَ سٙؾ خـىي دس آٖ ٔٙبًك       

٘ظادي دس ٞبي ٔخشّف ثٝسحُٕ ثٝ خـىي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص اٞذاف ٟٔٓ دس اخشاي  ثش٘بٔٝصيبد اػز، ٔؼشفي اسلبْ ْ

دس ٚالغ دس ا٘شخبة ٚاِذيٗ ٚ ايدبد سٙٛع ط٘شيىي ثبيؼشي سحُٕ ثٝ خـىي اسلبْ ٔذ ٘ظش لشاس . ٘ظش ٌشفشٝ ؿٛد
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يب سحُٕ  ٞب ٚايٗ سحُٕ ثٝ خـىي ٕٔىٗ اػز اص ًشق ٔخشّف ٔب٘ٙذ صٚدسػي، ٌؼششؽ ثيـشش سيـٝ. ٌيشد

ا٘شخبة كفبر ٔشسجي ثب سحُٕ ثٝ خـىي ٚ دس ايٗ اسسجبى، سؼييٗ ٚ . حميمي دس ٔمبثُ خـىي اسفبق ثيبفشذ

دغ اص ا٘شخبة . ٞب اػزسشيٗ سٚؽاص ٔشذاَٚ يدس ؿشايي خـه ي ٔخشّفٞبط٘ٛسيخػّٕىشد ٕٞچٙيٗ ٔمبيؼٝ 

ٞبي ثب اي ٔٛسد ٘ظش وٝ ػٕذسبٌ اسلبْ ٚ اليٜٗٞب يب سلٓكفبر سحُٕ ثٝ خـىي، ثبيؼشي ايٗ كفبر ا٘شخبثي ثٝ اليٗ

 . ػّٕىشد دا٘ٝ ثبال ٚخلٛكيبر صساػي ٌّٔٛة ِٚي فبلذ آٖ كفز سحُٕ ثٝ خلٛف ٞؼشٙذ، ٔٙشمُ ؿٛد

اسسفبع ثٛسٝ ٔٙبػت، ا٘ذاصٜ ٚ صاٚيٝ ثشي ٔٙبػت، سيـٝ ٌؼششدٜ،  ٔب٘ٙذداؿشٗ كفبر ٔٛسفِٛٛطيىي ٌّٔٛة       

. ثبؿذدا٘ٝ دس غالف ٚ ٚصٖ دا٘ٝ صيبد اص خلٛكيبر ثبسص اسلبْ خٟز وـز ٔي، سؼذاد ٔٙبػجي غالف ٔٙبػتًَٛ 

ٞبي ٘ؼجشبٌ ػٕٛدي دس ٞبي افمي دس اثشذاي فلُ سؿذ ٚ ثشيثٟششيٗ حبِز صٔب٘ي اػز وٝ يه سلٓ داساي ثشي

ؿٛد سب ٌؼششؽ ٔي ٞبي افمي دس اثشذاي فلُ سؿذ ػجتثٝ ػجبسر ديٍش ٚخٛد ثشي. اٚاػي فلُ سؿذ ثبؿذ

صٔيٗ ٚ دسيبفز حذاوثش سـؼـغ خٛسؿيذي ثٝ ػشػز كٛسر ٌشفشٝ ٚ دس ٘شيدٝ ػٟٓ سؼشق اص ٔيضاٖ آة  ػٌح

ٞبي ٘ؼجشبٌ ػٕٛدي دس اٚاػي فلُ سؿذ ٚ دس ثشي اص ًشفي سـىيُ. يبثذٔلشفي دس سجخيش سؼشق افضايؾ ٔي

وب٘ٛدي افضايؾ يبفشٝ ٚ دس ٚالغ سش ٞبي دبييٗؿٛد سب ٘فٛر ٘ٛس ثٝ اليٝٞب ػجت ٔيٞبي ٔيب٘ي ٚ ثباليي ثٛسٝلؼٕز

سؼذادي اص اسلبْ يب ٞيجشيذٞبي خذيذ وّضا . ٌيبٜ يب سلٓ ٔٛسد ٘ظش ثشٛا٘ذ ؿبخق ػٌح ثشي ثبالسشي داؿشٝ ثبؿذ

 . ؿٛ٘ذ داساي چٙيٗ خلٛكيبسي ٞؼشٙذوٝ دس حبَ حبهش دس ٔٙبًك ديٓ وـٛس وـز ٔي

اسلبْ ٔٙبػت خٟز وـز دس ؿشايي سٙؾ خـىي ثبيؼشي ثشٛا٘ٙذ حذاوثش وبسايي ػّٕىشد ثٝ اصاي ٔيضاٖ آة       

ثٝ اصاي ٔيضاٖ آة ثبيؼشي ثٝ ػجبسر ديٍش ايٗ اسلبْ . ٔلشفي ٚ ٕٞچٙيٗ حذاوثش ؿبخق ثشداؿز سا داؿشٝ ثبؿٙذ

ا ثٝ دا٘ٝ ٞبي دس حبَ دش ؿذٖ ٔٙمُ ٔلشفي ػّٕىشد ٔبدٜ خـه ثيـششي داؿشٝ ٚ لؼٕز اػظٓ ايٗ ٔبدٜ خـه س

ٔشش آة ٔلشفي دس دػز آٚسدٖ حذاوثش ػّٕىشد دا٘ٝ ثٝ اصاي ٔيّيٜ ثذٖٚ ؿه دس ؿشايي سٙؾ خـىي ة. وٙٙذ

 .ثبؿذفشآيٙذ سجخيش سؼشق يب آة ٔلشف ؿذٜ سٛػي ٌيبٜ حبئض إٞيز ٔي

ٕٞچٙيٗ  ٚسٚيـي ٞبيي ثب سًٛثز ٔحذٚد ٚ سٙؾ خـىي ا٘شٟبي فلُ سؿذ وبٞؾ ًَٛ دٚسٜ دس ٔحيي      

ٔب٘ٙذ ٔشحّٝ حُ صايـي احفظ سًٛثز خٟز ٔشدس ٘شيدٝ ٔيضاٖ سؿذ سٚيـي ٌيبٜ سب يه حذ ٔؼيٗ ٚ  وبٞؾ

صْ ثٝ روش ال .(1997ٞبثىٛر، ) ثبؿذثؼيبس ٔٛثش وّضا دس ثٟجٛد ػّٕىشد دا٘ٝ سٛا٘ذ ٔيٞب، دشؿذٖ دا٘ٝ ٌّذٞي ٚ

  اػز وٝ ٞش ٔىب٘يؼٕي وٝ ثشٛا٘ذ ًَٛ دٚسٜ دشؿذٖ دا٘ٝ سا ثذٖٚ سغييش دس ًَٛ دٚسٜ سؿذ افضايؾ دٞذ، غبِجبً 

ثٙبثشايٗ اٌش . سٛا٘ذ دس ٔٙبًك ثب سًٛثز وٓ ٚ سٙؾ خـىي ا٘شٟبي فلُ سؿذ، ػجت افضايؾ ػّٕىشد دا٘ٝ ؿٛدٔي

ثٝ ػجبسر ديٍش ثٟششيٗ . ثبؿذ، ثٟشش اص ٚهؼيز صٚدسػي اػزدزيشي ثباليي اص ٘ظش ٕ٘ٛ داؿشٝ سلٕي ثشٛا٘ذ سٌبثك

ٚهؼيز ؿشايٌي اػز وٝ يه سلٓ ثشٛا٘ذ دس ٔٛالغ سٙؾ خـىي ثب صٚدسػي اص خؼبسر سٙؾ فشاس وشدٜ ٚ 

ٞبي ثب ثبس٘ذٌي خٛة دٚسٜ سؿذي خٛد ػّٕىشد ٔٙبػجي ٘يض سِٛيذ وٙذ، دس حبِي وٝ دس ؿشايي ٔٙبػت ٚ دس ػبَ

 . ٘شيدٝ دشب٘ؼيُ سِٛيذ دا٘ٝ ثبالسشي ٘يض داؿشٝ ثبؿذ سا ًٛال٘ي وشدٜ ٚ دس
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 تاریخ کاضت -2-4

ٞبي ٔٙفي دٔبي ثبال ٚ سٙؾ سًٛثز ًي سبسيخ وبؿز يه اثضاس ٔذيشيشي ٟٔٓ دس ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ خٙجٝ      

ؿٛد سب ثٝ ػجبسر ديٍش سبسيخ وبؿز ٔٙبػت ػجت ٔي. ٞبي ٟٔٓ ٌّذٞي ٚ دش ؿذٖ دا٘ٝ دس وّضا اػزدٚسٜ

ٞبي دبييضٜ ٚ صٔؼشب٘ٝ ثب فِٙٛٛطي ٚ ٔشاحُ حؼبع سؿذ ٌيبٜ ٌٔبثك ؿذٜ ٚ سٙؾ ٌشٔبي ا٘شٟبي فلُ سؿذ ثبس٘ذٌي

 . (3ؿىُ ) وبٞؾ يبثذ

 

 

 

 
 ة   اِف 

           . ٞبي وّضا وٝ دس اثش وـز خيّي صٚد اسفبق افشبدٜ اػزخؼبسر ٌٙدـه سٚي ثشي( اِف -3وُ ؽ

 .ٞبي وّضااص سبخيش دس وبؿز ٚ سؿذ اِٚيٝ هؼيف ثٛسٝٞبي ٘جبسي ٘بؿي خؼبسر وه (ة

 

سشي دس اخشيبس وّضا لشاس ٞبي ًي فلُ سؿذ ثٝ ًشيك ٔٙبػتؿٛد سب ثبس٘ذٌيٞبي وبؿز صٚد ػجت ٔيسبسيخ     

ٌشفشٝ ٚ سبثيش سٙؾ خـىي ٚ ٌشٔبي ا٘شٟبي فلُ سؿذ ثش ٌيبٜ وبٞؾ يبثذ، وٝ دس ٘شيدٝ سِٛيذ ٔبدٜ خـه، 

ثب ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ( 2009)فشخي ٚ ٕٞىبساٖ . وبسايي ٔلشف آة، ؿبخق ثشداؿز ٚ ػّٕىشد دا٘ٝ افضايؾ يبثذ

 . ي وبٞؾ يبفزداسسبخيش دس وبؿز، وبسايي ٔلشف آة ثٝ ًٛس ٔؼٙي

 

 آبیاری  -2-5

ٞبي ٌّذٞي ٚ دش ٚخٛد سًٛثز ٔٙبػت دس خبن خٟز ػجض ؿذٖ يىٙٛاخز ٚ ػشيغ ٚ ٕٞچٙيٗ ًي دٚسٜ      

  دس كٛسر ٘يبص، ا٘دبْ آثيبسي سىٕيّي دس ايٗ ٔشاحُ . ؿذٖ دا٘ٝ خٟز دػشيبثي ثٝ ػّٕىشد ثبال هشٚسي اػز

أىبٖ ، ثٝ دِيُ ٚ ٔبص٘ذساٖ ٌّؼشبٖٞبي اػشبٖ دس. وّضا داؿشٝ ثبؿذسٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛثشي دس افضايؾ ػّٕىشد دا٘ٝ ٔي

وٕشش ثٛدٜ ٚ اٌش آثيبسي دس ايٗ دٚ فلُ ، ٘يبص ثٝ آثيبسي صساػز وّضاٞبي دبييضٜ ٚ صٔؼشب٘ٝ دس اػشفبدٜ اص ثبسؽ
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ٜ ٘ٛع ثؼشٝ ة وّضاة فلّي ٔٛسد ٘يبص آ. ثبؿذٔي ثٝ كٛسر سىٕيّيص٘ي ٚ يب خٟز سىٕيُ خٛا٘ٝا٘دبْ ٌيشد 

. ٔشش ٔي ثبؿذٔيّي 500سب  400ِٚي ثٝ ًٛس ٔشٛػي ثيٗ  ،ٚاسيشٝ، خبن، آة ٚ ٞٛا ٚ ٔذيشيز ٌيبٜ سفبٚر داسد

ٞبي صٚدسع آة ٚاسيشٝ. اػزٔشش دس سٚص ٔيّي 7 حذٚد حذاوثش ٔلشف ثب ٘يبص آثي ؿذيذٔلشف آة دس دٚسٜ 

ثشاي دػشيبثي ثٝ ػّٕىشد ٔٙبػت سٛاٖ ٌفز ثٝ ًٛس وّي ٔي .وٙٙذٞبي ديشسع ٔلشف ٔيوٕششي ٘ؼجز ثٝ ٚاسيشٝ

 دسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبدٜ خبن ثبؿذ 50٘بحيٝ سيـٝ ٚ دس ًَٛ فلُ سؿذ ثبالي   وٝ سًٛثز خبن دسثبيؼشي 

  .(1384فشخي ٚ ٕٞىبساٖ، )

سٙؾ وٓ دسكذ وُ آة لبثُ اػشفبدٜ ثبيذ ٔجبدسر ثٝ آثيبسي ٌيبٜ ٕ٘ٛد سب ٌيبٜ دچبس  50دس وّضا ثؼذ اص سخّيٝ       

دسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبدٜ خبن ٌٔٙمٝ ٔٛثش سيـٝ ٘يض اص ًشيك دبيؾ سًٛثز  50آٌبٞي اص سخّيٝ . آثي ٘ـٛد

دسكذ ٚص٘ي ٚ دسكذ  30ثشاي ٔثبَ اٌش سًٛثز ظشفيز صساػي دس خبن ٔضسػٝ ثشاثش . ٌشددخبن حبكُ ٔي

 15فبدٜ ايٗ خبن ثشاي ٌيبٜ ثشاثش دسكذ ٚص٘ي ثبؿذ وُ سًٛثز لبثُ اػز 15ٔشدٌي دائٓ ثشاثش طسًٛثز ٘مٌٝ ح

ثبيذ ( دسكذ اص سًٛثز لبثُ اػشفبدٜ ٌيبٜ 50خشٚج )دسكذ سًٛثز  5/7ؿٛد وٝ ثؼذ اص سخّيٝ دسكذ ٚص٘ي ٔي

  .ٔجبدسر ثٝ آثيبسي ٌيبٜ ٕ٘ٛد

ثبؿذ الصْ اػز لجُ اص ا٘دبْ سًٛثز ٔٛخٛد دس خبن خٟز ؿخٓ صدٖ وبفي ٕ٘ي دس ٔٙبًك خـه وٝ     

اػذي ٚ فشخي، ) سٚ ؿذٖ ٔجبدسر ثٝ ؿخٓ ٕ٘ٛد ٚسصي، صٔيٗ سا آثيبسي ٕ٘ٛد ٚ دغ اص ٌبٚػّٕيبر خبن

دس ايٗ ٔٙبًك اٌش ٔيضاٖ ثبسؽ ثشاي ػجض ؿذٖ ثزس وبفي ٘جبؿذ الصْ اػز ثؼذ اص وبؿز صٔيٗ، ٔضسػٝ . (1388

اييض ٘مؾ ٟٕٔي ٞب دس حسٛا٘ذ دس سؿذ ٌّٔٛة ٌيبٞچٝصيشا ػجض ؿذٖ يىٙٛاخز ٚ ػشيغ ثزٚس ٔي ،آثيبسي ٌشدد

ثشاي خٌّٛيشي اص ػّٝ . سٛا٘ذ ؿشٚع ؿٛدٔي ثٝ ٔحن ايٗ وٝ ثزس وبسي خبسٕٝ يبفز آثيبسي وّضا. داؿشٝ ثبؿذ

.  ٞب ػش اص خبن دس ثيبٚس٘ذ ادأٝ داؿشٝ ثبؿذؿٛد وٝ آثيبسي ٔشٙبٚة ٚ ػجه سب صٔب٘ي وٝ خٛا٘ٝثؼشٗ سٛكيٝ ٔي

ٞب ثبيذ ًٛسي كٛسر ٌيشد وٝ ٕٞيـٝ سًٛثز لبثُ دػششع ثيبسيٞب اص خبن آثؼذ اص ػش دس آٚسدٖ خٛا٘ٝ       

دس كٛسر ٔحذٚديز آة، يه ثبس آثيبسي لجُ اص وبؿز يب لجُ . دسكذ ثبؿذ 50دس ٘بحيٝ سيـٝ دس خبن ثبالي 

سأٔيٗ آة  .ثبؿذاص خٛا٘ٝ ص٘ي ٚ يه ثبس آثيبسي دس اٚاخش ٌّذٞي ثشاي ثذػز آٚسدٖ ػّٕىشد ٔشٛػي وبفي ٔي

ٞب ثش سؼذاد غالف سأثيش سٙؾ آة دس اثشذاي دٚسٜ سؿذ غالف .ٞب، إٞيز صيبدي داسدِٝ سؿذ غالفدس ؿشٚع ٔشح

  .ػبصدٌزاسد، حبَ آ٘ىٝ سٙؾ آة دس ثؼذ اص ايٗ ٔشحّٝ سؼذاد دا٘ٝ دس غالف سا ٔشأثش ٔئي

ٞبي صساػي ٔٙبػت ٞبي ثخؾ وـبٚسصي سٛػؼٝ سىِٙٛٛطي يب ٌضيٙٝدس ايٗ اسسجبى، يىي اص ٟٕٔششيٗ چبِؾ        

اي خٟز ثٟجٛد وبسايي ٔلشف آة ٚ دس ٘شيدٝ ػّٕىشد دا٘ٝ دس ٌيبٞبٖ صساػي، ثٝ خلٛف سحز ٘ٛاحي ٔذيششا٘ٝ

دس ايٗ ٘ٛاحي، ٔؼٕٛالٌ سحز دٔبي ٌشْ ٚ ٔٙبػت ٚ . (2009فشخي ٚ ٕٞىبساٖ، ) ٌشْ ٚ ٘يٕٝ خـه، اػز

ٚ ٔبدٜ خـه صيبدي سا داؿشٝ ثبؿذ، وٝ  ٕٞچٙيٗ سًٛثز وبفي اٚايُ فلُ سؿذ، وّضا لبدس اػز سؿذ سٚيـي

ٞبي ٌّذٞي ٚ دش ؿذٖ دا٘ٝ، ػجت وبٞؾ وبسايي ٔلشف سٛا٘ذ سحز ؿشايي سٙؾ ٌشٔب ٚ خـىي دس دٚسٜٔي
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سحز چٙيٗ ؿشايٌي، ا٘دبْ آثيبسي سىٕيّي ًي . ٚ سـىيُ دا٘ٝ ٚ دس ٘شيدٝ ػّٕىشد دا٘ٝ ؿٛد( 2004سش٘ش، )آة 

دٞي ٚ دش ؿذٖ دا٘ٝ ٚ ٕٞچٙيٗ سبسيخ وبؿز ٔٙبػت خٟز ثشخٛسد ايٗ ٞبي صايـي ٌيبٜ ٔب٘ٙذ ٔشحّٝ ٌُدٚسٜ

ٞبي ٔٙبػت ٔذيشيشي خٟز وبٞؾ اثشار ٔٙفي سٛا٘ذ اص ٌضيٙٝٔشاحُ حؼبع ثب ؿشايي آة ٚ ٞٛايي ٔٙبػت ٔي

 .سٙؾ خـىي ٚ ٌشٔب ثبؿذ

 

 :منابع مورد استفاده

ًشز (. سَیا، پٌبِ، کلشا ٍ آفتابگزداى)ی ّای رٍغيهباًی کاربزدی سراعت داًِ. 1388. فرجی. و ا. ا.اسدی، م

 . صفحِ 84. علن کشاٍرسی ایزاى

هَسسِ تحقيقات اصالح ٍ تْيِ ًْال ٍ  .کشَر دستَرالعول کشت کلشا در اقلين ّای هختلف. 1393. بی نام

 .  ّای رٍغٌیبخش تحقيقات داًِ. بذر

. 1، شوارُ 5جلذ . هجلِ علَم سراعی ایزاى. اثز تاریخ کاشت ٍ تزاکن بَتِ بز ارقام کلشا. 1382. فرجی، ا

 . 73تا  64صفحِ 

. در گٌبذ( رقن کَاًتَم)اثز فاصلِ ردیف ٍ هيشاى بذر بز عولكزد ٍ اجشای عولكزد کلشا  .1383. فرجی، ا

. 297-314. 3شوارُ . 20جلذ . هجلِ ًْال ٍ بذر

ی بز عولكزد ٍ اجشای عولكزد بزرسی اثز ًيتزٍصى ٍ آبيار .1384. اسدی. ا.صادقی و م. ، س.فرجی، ا

 .هجلِ علَم کشاٍرسی ٍ هٌابع طبيعی داًشگاُ گزگاى. ارقام کلشا در گٌبذ
Faraji، A.، N. Latifi، A. Soltani and A.H. Shirani Rad. 2008. Effect of high temperature 

stress and supplemental irrigation on flower and pod formation in two canola (B. napus L.) 

cultivars at Mediterranean climate. Asian J. Plant Sci. 7: 343-351.  

Faraji، A.، N. Latifi، A. Soltani and A.H. Shirani Rad. 2009. Seed yield and water use 

efficiency of canola (B. napus L.) as affected by high temperature stress and supplemental 

irrigation. Agric. Water Manag. 96: 132-140.  

Habekotte، B. 1997. Evaluation of seed yield determining factors of winter oilseed rape (B. 

napus L.) by means of crop growth modeling. Field Crops Res. 54: 137-151. 

Turner، N.C. 2004. Agronomic option for improving rainfall use efficiency of crops in 

dryland farming systems. J. Exp. Bot. 55: 2413-2425.  

 


