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مقدمه

کلزا یکی از دانه های روغنی مهم است که عالوه بر تامین روغن مورد نیاز، باعث 
گسترش اشتغال در بخش صنعت شده و کنجاله مورد نیاز طیور را نیز تامین می کند.  
تاکید بر کشت کلزا تنها به دلیل تامین روغن خوراکی نیست، زیرا زراعت کلزا عالوه 
بر اینکه مزایای مناسبی برای کشاورز دارد، به دلیل بهبود برنامه تناوبی باعث افزایش 
عملکرد محصوالت زراعی که در تناوب با کلزا قرار دارند نیز می شود. به عبارت دیگر 
برای پایداری زراعت گندم، گنجاندن کلزا در برنامه تناوبی از اهمیت خاصی برخوردار 
است. از طرف دیگر زراعت پاییزه کلزا، استفاده بهینه از نزوالت آسمانی را به دنبال 
دارد. توسعه صنعت زنبورداری نیز یکی دیگر از جنبه های مثبت زراعت کلزا است.
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مدیریت زمان

    کلزا از جمله محصوالتی است که زراعت آن نیازمند مدیریت مطلوب است 
و نقش مهمی در بهبود عملکرد دانه دارد. با این حال، بسته به شرایط اقلیمی هر 
منطقه میزان تاثیر فاکتورهای به زراعی متفاوت است. در منطقه خوزستان تاریخ 
به دلیل کاهش طول  تاخیری  تاریخ کشت های  از عوامل مهم است و  کاشت یکی 
دوره رشد و هم چنین ظهور مراحل زایشی از جمله خورجین دهی و دانه بندی در 
دمای باالی آخر فصل به طور محسوسی کاهش عملکرد دانه را به دنبال دارد. انتخاب 
زمان مناسب عملیات زراعی و گزینش ارقام سازگار با منطقه از جمله عوامل مهم 

دستیابی به عملکرد باال است.

تشریح مراحل رشد و نمو کلزا

مرحله سبز شدن و توسعه برگ ها

از زمان شروع ظهور لپه ها در سطح خاک و تولید اولین برگ های حقیقی آغاز 
می شود و با شروع مرحله روزت کامل می شود )شکل1(.

 

شکل1- سبز شدن و توسعه برگ ها
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مرحله روزت

به  این مرحله بسته  انتهای  ایجاد می شود و در  لپه ها و نقاط رشد فاصله  بین 
ژنوتیپ حدود بیست میانگره قابل تشخیص است. یکی از ویژگی های این مرحله 
افزایش سطح برگ است. گیاه کلزا چند هفته )بسته به تاریخ کاشت بین 3-1 هفته( 
در این مرحله باقی خواهد ماند و با افزایش دما برای مرحله بعدی )ساقه رفتن و 
گل دهی( تحریک می شود. با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان طول این مرحله 

در منطقه خوزستان کوتاه است )شکل2(.

شکل2- گیاه کلزا درمرحله روزت

مرحله رشد طولی ساقه

تشکیل  نیز  جانبی  ساقه های  و  گل ها  هم زمان  و  شده  آغاز  ساقه  طولی  رشد 
می شوند. در این مرحله عالوه بر رشد طولی ساقه، ریشه نیز به رشد و نفوذ در خاک 
ادامه می دهد )شکل3(. جوانه های گل های اولیه در اوایل مرحله رشد طولی ساقه 

توسط برگ ها احاطه شده اند.  
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شکل3- رشد طولی ساقه و نفوذ و رشد ریشه در خاک

مرحله ظهور گل آذین

توسعه گل آذین هم زمان با توسعه و رشد ساقه است. هم زمان با رشد طولی ساقه، 
جوانه های گل آذین نیز قابل مشاهده می شوند )شکل4(.

 

شکل4- مرحله ظهور گل آذین
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گل دهی 

با ظهور اولین گل و باز شدن آن در ساقه اصلی آغاز می شود )شکل5(. طول دوره 
گل دهی بسته به ژنوتیپ و تاریخ کاشت متفاوت است. طول دوره گل دهی در تاریخ 
کاشت های زود )مهر ماه( در ارقام زودرس )4815( و دیررس )Hyalo50( به ترتیب 
64 و 72 روز است. با تاخیر در تاریخ کاشت )آذر ماه( طول این دوره در ارقام زودرس 
)4815( و دیررس )Hyalo50( به ترتیب به 27 و 35 روز کاهش می یابد. مراحل 
رشد طولی ساقه و گل دهی از نوعی هم پوشانی برخوردار هستند. مرحله گل دهی 
با تبدیل شدن 90درصد گل ها به خورجین و  ظهور خورجین ها پایان می پذیرد.

 

شکل 5- مرحله گل دهی گیاه کلزا
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خورجین دهی و نمو دانه

که  زمانی  می شود.  آغاز  خورجین ها  طولی  رشد  گل دهی،  مرحله  اواسط  در 
10درصد خورجین های ساقه اصلی به ابعاد نهایی خود برسند، مرحله خورجین دهی 
پایان  این مرحله  برسند،  نهایی  ابعاد  به  تمام خورجین ها  تقریبا  زمانی که  و  آغاز 
می یابد. طی چند روز بعد از گرده افشانی، رشد سریع خورجین ها از نظر طولی و 
وزنی آغاز می شود )شکل6(. قبل از شروع رشد سریع دانه، خورجین ها تا حدودی 
رشد طولی خود را به اتمام می رسانند و وقتی که دیواره های خورجین به حداکثر 
اندازه و وزن خود رسیدند، دانه فقط به 35درصد وزن خشک نهایی خود می رسد.

شکل6- مرحله خورجین دهی و نمو دانه
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رسیدن

رسیدگی کلزا با  زرد شدن برگ های پایین گیاه آغاز می شود که به تدریج به 
در  می یابند.  ریزش  برگ ها  زمان  گذشت  با  می یابد  گسترش  ساقه  انتهای  طرف 
این مرحله دانه ها سبز هستند و در خورجین های انتهای ساقه به وزن نهایی خود 
به رنگ رسیده در خواهند آمد که  ادامه خورجین ها زرد و سپس  نرسیده اند. در 

درون آن ها دانه هایی به رنگ سیاه قابل مشاهده است )شکل7(.
 

شکل7- رسیدگی گیاه کلزا

زمان برداشت
در این مرحله بوته خشک شده، تمامی دانه ها تغییر رنگ یافته و خورجین ها به 

راحتی باز می شوند. 

مدیریت زمان در زراعت کلزا در شمال خوزستان

در جدول 1 فعالیت های مختلف زراعت کلزا و زمان اجرای این فعالیت ها به طور 
خالصه آمده است.
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

1
ب 

ت مناس
تامین رطوب

برای آماده سازی زمین
ک برای تهیه 

نرم شدن خا
زمین

نیمه اول 
مهر

ت
آبیاری قبل از کاش

2
ک

س از انجام دیس
پ

ب برای 
ک دانه مناس

تشکیل خا
استقرار و سبز شدن بذر

نیمه دوم 
مهر

ک ورزی
خا

3
تسطیح زمین

ب برای 
ایجاد شرایط مناس

ب مزرعه
ت و آبیاری مناس

کاش

س از 
پ

خرد کردن 
کلوخه ها و 
ایجاد بستر 

ب
مناس

مسطح کردن زمین با ماله

4
نمونه برداری و آزمون 
ک و توصیه کودی 

خا
پایه

تامین عناصر غذایی مورد 
نیاز گیاه با مصرف کودهای 
فسفره، پتاسه، و نیتروژنه و 
احیاناً گوگرد و عناصر غذایی 
س آزمون 

کم مصرف "بر اسا
ک"

خا

س از تهیه 
پ

زمین

کاربرد فسفر و پتاسیم و عناصر غذایی کم مصرف تماماً قبل از 
ک )میزان مصرف بر 

ک سطحی با دیس
ت و مخلوط با خا

کاش
ک تعیین می شود(.

س نتایج آزمون خا
اسا

نکته۱. چنانچه امکان کاربرد کودهای فسفر و پتاسیم به صورت 
نواری عمقی)5 سانتی متر دور از بذر و 5 تا 10سانتی متر عمق( 
وجود داشته باشد، از میزان کودهای فسفر و پتاسیم به میزان 
50 درصد کاسته می شود. مصرف کود نیتروژن"30 درصد قبل از 
ت هم زمان با کاربرد کودهای فسفر و پتاسیم و کم مصرف، 

کاش
35 درصد در مرحله خروج از روزت یعنی شروع ساقه رفتن و 

35درصد در انتهای غنچه دهی و یا ابتدای گل دهی".

ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

جدول1- مدیری
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

4
نمونه برداری و آزمون 
ک و توصیه کودی 

خا
پایه

تامین عناصر غذایی مورد 
نیاز گیاه با مصرف کودهای 
فسفره، پتاسه، و نیتروژنه و 
احیاناً گوگرد و عناصر غذایی 
س آزمون 

کم مصرف "بر اسا
ک"

خا

س از تهیه 
پ

زمین

ش استفاده  می شود: 
نکته۲. برای تامین گوگرد به سه رو

ف( تامین بخشی از نیتروژن مورد نیاز در مرحله پایه از 
ال

مابقی  و  125کیلوگرم"  میزان  به  "سولفات آمونیوم  منبع 
به کارگیری  ب( 

یا  اوره  کود  منبع  از  نیاز  مورد  نیتروژن 
ک اول 

ف، در مرحله سر
ت ال

توصیه صورت گرفته در قسم
تامین  امکان  پ( چنانچه 

یا  و  یعنی در شروع ساقه رفتن 
یا  گرانوله  عنصری  گوگرد  از  نباشد  میسر  سولفات آمونیوم 
گوگرد آلی گرانوله به میزان 250 کیلوگرم در هکتار همراه 
س به میزان 2درصد استفاده شود. یعنی 

با باکتری تیوباسیلو
به ازای هر 100کیلوگرم در هکتار گوگرد عنصری گرانوله، 

س مصرف شود.
2کیلوگرم باکتری تیوباسیلو

گوگرد  تبدیل  شرایط  بودن  آهسته  به  توجه  با  نکته۳. 
ت گوگرد 

ت چند هفته قبل از کاش
عنصری به سولفات بهتر اس

ک سطحی مخلوط شود.
با خا و  اضافه  ک 

به خا عنصری 
ک کاربرد )استفاده 

نکته۴. هرگز از سولفات آهن به صورت خا
ک و به صورت جامد( استفاده نشود، بنابراین، در صورت لزوم 

در خا
از این کود به صورت محلول پاشی در مرحله شروع ساقه رفتن 

و بنا به ضرورت دو هفته بعد به میزان 4 در هزار استفاده شود.
کم مصرف،  غذایی  عناصر  کاربرد  در  اول  ت 

اولوی نکته5. 
ت.

ک و به صورت جامد( اس
ک کاربرد )استفاده در خا

خا

ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

ادامه جدول1- مدیری
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

4
نمونه برداری و آزمون 
ک و توصیه کودی 

خا
پایه

تامین عناصر غذایی مورد 
نیاز گیاه با مصرف کودهای 
فسفره، پتاسه، و نیتروژنه و 
احیاناً گوگرد و عناصر غذایی 
س آزمون 

کم مصرف "بر اسا
ک"

خا

س از تهیه 
پ

زمین

اما، چنانچه به هر دلیل این امر میسر نشد امکان محلول 
ت 3 تا 5 در هزار در مرحله شروع 

پاشی روی و منگنز با غلظ
ت های  1 تا 2 در هزار در 

س و بور با غلظ
ساقه رفتن و نیز م

مرحله شروع ساقه رفتن وجود دارد. به این کار منابع کودی 
ک مورد استفاده 

س و اسید بوری
سولفات های منگنز، روی و م

قرار می گیرند. 
ک انجام نشده باشد توصیه 

نکته6. چنانچه آزمون خا
عمومی کودهای شیمیایی برای دستیابی به عملکرد 3تن در 
ب 360، 155 و 135 کیلوگرم در هکتار اوره، 

هکتار  به ترتی
ت. زمان مصرف بر 

سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم اس
مبنای توضیحات باال صورت گیرد.

5
ش 

ف ک
سم پاشی )عل

ک کاربرد ترفالن(
خا

ف های هرز
برای کنترل عل

س از تهیه 
پ

زمین و 
مصرف کود

ترفالن به میزان 2 لیتر در هکتار
 

6
ک

دیس
برای مخلوط کردن کود و سم 
ت 

ک و هم چنین یکنواخ
با خا

ک
شدن خا

س  از 
پ

کودپاشی 
و  سم پاشی 
ش 

) علف ک
ترفالن(

ک
ک سب

دیس

ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

ادامه جدول1- مدیری
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ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

ادامه جدول1- مدیری

ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

7
ایجاد جوی و پشته

ت 
ایجاد شیار و جویچه جه

عملیات آبیاری

س از 
پ

ک 
دیس

ک
سب

ت.
ف روی پشته 75 سانتی متر اس

ت دو ردی
ش کاش

ب ترین رو
مناس

نکته: درصورتی که از سامانه آبیاری بارانی استفاده شود، می توان 
ت نواری به جای شیوه جوی و پشته ای  استفاده کرد. 

از شیوه کش

8
شیپر

ت کردن پشته ها 
یکنواخ

برای قرارگیری بذر در عمق 
یکسان

س از 
پ

ایجاد جوی 
و پشته یا 

فاروئر
ک ورزی ثانویه

خا

9
ت با دانه ربز کارها

کاش

ریزدانه کار با تراکم 4کیلوگرم و 
ب بودن خاک دانه 

درصورت نامناس
ب 

ها تا 6 کیلوگرم. عمق مناس
ت. 

ت 3-1 سانتی متر اس
کش

کارنده های موجود در منطقه 
شامل ریز دانه کار، خطی کار 

غالت مجهز به ریز دانه کار

نیمه دوم 
مهر ماه تا 20 

آبان ماه

ب در منطقه خوزستان اوالیل مهرماه تا 
ت مناس

تاریخ کاش
ش عملکرد 

ت های تاخیری کاه
ت. تاریخ کاش

20 آبان ماه اس
 ،H

yola50 ت در منطقه
دانه را بدنبال دارد. ارقام مورد کش

H و دلگان هستند. 
yola4815 ،H

yola401

10
سمپاشی

سم بوتیزان استار )2/5-2 لیتر 
در هکتار(

ت 
س از کاش

پ
و قبل از آبیاری

ت و قبل از آبیاری اول 
س از کاش

ش پ
ف ک

ت که این عل
بهتر اس

ت.
انجام گیرد، اما قبل از آبیاری دوم نیز قابل استفاده اس
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ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

ادامه جدول1- مدیری

ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

11
آبیاری 

ک آب(
)خا

ت مورد نیاز 
ت تامین رطوب

جه
برای جوانه زنی

س از 
پ

ت بذر
کاش

ب منطقه،  
ش آبیاری غال

1- در آبیاری ثقلی-  جویچه ای، رو
مدت زمان آب اول به گونه ای باشد که پشته )محل 
ث 

شود. ادامه آبیاری باع
قرارگیری بذر( کامال مرطوب 

ش تلفات آب می شود. 
افزای

ت آبیاری )با 
ک تا دو نوب

2- در شیوه آبیاری بارانی غالبا ی
ت الزم 

مقدار تقریبی 20 تا 25میلی متر( برای تامین رطوب
ت.  

برای جوانه زنی کافی اس
ت و قبل از 

3- درصورت وقوع بارندگی شدید در زمان کاش
ک، به دلیل کوبیدگی و سله 

سبز شدن گیاهچه ها در سطح خا
ب مشکل در جوانه زنی 

ت سب
ک، ممکن اس

بستن سطح خا
ک، 

ت برای جلوگیری از سله بستن خا
شود. بنابراین بهتر اس

ش شدید و در مدت 
مزرعه آبیاری شود. در صورتی که بار

ت بیشتری دارد.
کوتاهی اتفاق افتد آبیاری مزرعه اهمی

12
آب دوم

ک اوره
و مصرف کود سر

ت برای 
ادامه تامین رطوب

جوانه زنی و تامین نیتروزن 
س از جوانه زنی

اولیه گیاه پ

3 تا 5 روز 
س از

پ
 آب اول

س از آب 
ت از 3 تا 5 روز پ

ک و تاریخ کش
ت خا

بسته به باف
اول انجام شود.

ک( 
س آزمون خا

ک )1/3 مقدار توصیه شده بر اسا
کود سر

را می توان در آب حل کرده و به صورت کودآبیاری در اختیار 
گیاه قرار داد.
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ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

ادامه جدول1- مدیری

ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

13
مبارزه شیمیایی با 

ف های هرز )سم پاشی 
عل

ش(
ف ک

عل
ف های هرز

کنترل عل
در مرحله 4 

تا 6 برگی

ف های 
لونترل به میزان 0/8لیتر در هکتار )برای کنترل عل

ت سوپر به میزان 1لیتر در هکتار )برای 
گ(، گاالن

هرز پهن بر
گ(

ک بر
ف های هرز باری

کنترل عل

14
مبارزه مکانیکی با 

ف های هرز
عل

ف های هرز
کنترل عل

در مرحله 
10 تا 12 

برگی )حدود 
س 

14 روز پ
از کاربرد 

ش های 
ف ک

عل
س رویشی(

پ

کولتیواتور بیلچه ای

15
ک اول

کود سر
تامین نیتروژن ) و احیاناً 

گوگرد(

مرحله روزت 
)مشاهده 
غنچه در 

انتهای شاخه 
اصلی و شروع 

ساقه رفتن(

ف 4 ستون شرح 
ت ردی

" طبق توضیحات ذکر شده در قسم
عملیات اجرایی در مزرعه"

16
ک دوم

کود سر
تامین نیتروژن

مرحله انتهای 
غنچه دهی و یا 
شروع گل دهی

ف 4 ستون شرح 
ت ردی

"طبق توضیحات ذکر شده در قسم
عملیات اجرایی در مزرعه"
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

17
مبارزه با شته مومی کلزا

ش خسارت شته مومی کلزا
کاه

مرحله روزت  
و غنچه    دهی

ت کلزا در شمال استان خوزستان 
این حشره مه مترین آف

ت کاهو 
ت باید از کاش

ت. برای جلوگیری از توسعه این آف
اس

و کلم در اطراف مزرعه کلزا خودداری شود. از بین بردن 
ش، منداب، 

ف های هرز میزبان )خردل وحشی، کیسه کشی
عل

ش 
ک( در حاشیه مزارع برای جلوگیری از افزای

شلمی و ترب
ت شته مومی کلم توصیه می شود. در خوزستان شته 

جمعی
ت که کنترل شیمیایی آن توجیه 

مومی کلزا تنها آفتی اس
ک ها، زنبورهای 

اقتصادی دارد. در آلودگی های کم  کفشدوز
ت شته مومی را 

انگل بالقوه و سایر دشمنان طبیعی جمعی
به طور طبیعی کنترل می کنند و نیازی به کنترل شیمیایی 
ت از اطراف مزرعه آغاز می شود. بنابریان با 

ت. هجوم آف
نیس

گ ها وجود دارد، می توان 
ت بر

ت که معموال در پش
مشاهده آف

با سم پریمیکارب )1 کیلوگرم در هکتار(  و یا ایمیداکلوپراید 
)1لیتر درهکتار( حاشیه مزرعه را سم پاشی کرد. اگر آلودگی 
در اکثر نقاط مزرعه دیده شد، سم پاشی کل مزرعه با سموم 
ت بازدیدهای دوره ای انجام شود 

فوق توصیه می شود. بهتر اس
ت، آن را کنترل کرد. در هر صورت برای 

تا با مشاهده آف
گ و میر زنبورهای گرده افشان، سم پاشی ها 

جلوگیری از مر
ف می شود. سایر آفات کلزا در شمال 

در مرحله گل دهی متوق
خوزستان خسارت زا نیستند.

ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

ادامه جدول1- مدیری
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ت کلزا در شمال خوزستان
ت زمان در زراع

ادامه جدول1- مدیری

ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ت
ت فعالی

عل
زمان اجرا

ت اجرایی داخل مزرعه
شرح عملیا

18
آبیاری

ت مورد نیاز گیاه
تامین رطوب

مرحله رشد 
و توسعه 
تا مرحله 

انتهایی رشد

ک 
ت خا

ت های آبیاری بستگی به باف
تعداد و فواصل بین نوب

ت با 
و شرایط اقلیمی دارد. به صورت تقریبی حدود 4 تا 5 نوب

ب در هکتار( 
میزان تقریبی هرکدام 60 میلی متر)600 مترمکع

س از سبز شدن تا 
ت آن پ

ت که دوتا سه نوب
آبیاری نیاز اس

ت دیگر در نیمه دوم اسفند و نیمه 
نیمه اول اسفند و دو نوب

اول فروردین اعمال شود. در کنار مقادیر تقریبی فوق برداشتن 
ک در محل عمق توسعه ریشه گیاه و استفاده 

نمونه ای از خا
ت.

ص زمان آبیاری بسیار موثر اس
شیوه لمسی در تشخی

از 

19
قطع آبیاری

ک شدن به مرحله 
نزدی

ت
رسیدگی و برداش

مرحله 20 درصد 
رسیدگی 

خورجین های 
ساقه اصلی 

)خورجین های 
گ می 

زرد رن
شوند(

آخرین آبیاری در مرحله 20 درصد رسیدگی خورجین های 
ساقه اصلی انجام شود.

20
ت کلزا

برداش
رسیدگی کلزا

85 تا 90درصد 
دانه های  

خورجین های 
ساقه اصلی و 

شاخه های اولیه 
گ قهوه ای 

به رن
روشن یا تیره

 متمایل شده اند.

 N
EW

C یا 
LA

A
S ت بوسیله کمباین های

برداش
H  انجام شود.

O
LLA

N
D
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یادداشت
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