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  :مقدمه 
ان روغنـی کشـور، بـیش از دو دهـه     تـرین گیاهـ   عه کشت کلزا به عنوان یکی از مهـم از شروع توس

هـاي نخسـت بـه دلیـل کمبـود اطالعـات و تجربـه کارشناسـان و          زراعت کلزا در طی سـال . گذرد می

از جمله مشکالتی . کشاورزان با مشکالت متعددي در زمینه کاشت، داشت و برداشت مواجه بوده است

هـرز   هـاي  ها و علـف  شوند، تشخیص به موقع و مدیریت آفات، بیماري که باعث ناپایداري تولید کلزا می

صـورت گرفتـه اسـت،    نتایج تحقیقات متعددي کـه در داخـل کشـور     هرچند اکنون براساس. باشد می

ده در اختیار کلیه مـروجین و  اند، اما الزم است اطالعات به دست آم ها مشخص شده حل مشکالت و راه

  . کاران کشور قرار گیردکلزا

حد وا تنان و پرندگان از عوامل محدود کننده  تولید در آور، نرم آفات متعددي از جمله حشرات زیان

 از اهمیـت خاصـی برخـوردار    آور ها حشرات زیـان  زنند و در بین آن سطح هستند که به کلزا صدمه می

کنند، به دلیـل وجـود    میتغذیه براسیکا اغلب حشراتی که بطور اختصاصی از گیاهان جنس . شندبا می

که براي ایـن   ترکیباتی به نام گلوکوزینوالت یا مشتقات آن در اعضاي مختلف گیاهان این جنس است

حشـرات در  . کنند ریزي عمل می گروه از حشرات به عنوان عامل جلب کننده و محرك تغذیه و یا تخم

و مرحلـه تشـکیل    رویشی گیاه کلزا یعنی مرحله گیاهچه، رشد رویشی، مرحله گلدهیمراحل مختلف 

سازد کـه حشـرات    می اشاره شده این امکان را فراهمبندي  تقسیم. شوند غالف در مزارع کلزا ظاهر می

، هـر چنـد کـه    گیرندموجود در مزارع کلزا در هر یک از این مراحل به طور جداگانه مورد بررسی قرار 

هاي حشرات در طی  شته و عالوه بر آن بر خی از گونهکامال مشخصی در بین این مراحل وجود ندا مرز

کلزاکـاري منـاطق مختلـف     مزارع گونه آفت از 36تا کنون . همه مراحل رشدي گیاه کلزا حضور دارند

ها مهـم و از نظـر اقتصـادي حـائز      یده است، اما تعداد معدودي از آنآوري و شناسایی گرد کشور جمع

هـا،   زا، شـامل قـارچ   عوامـل بیمـاري   .شـود  اهمیت هستند که در فصل اول این مجموعه شرح داده می

. باشند هم محدود کننده در تولید کلزا میوامل مها نیز از ع ها و نماتد ها، ویروس ها و فیتوپالسما باکتري

عامل فیتوپالسمایی در مزارع کلزا مشاهده  1عامل ویروسی و  5عامل قارچی،  9تاکنون وجود حداقل 

زا، بخصوص عامل بیماري پوسـیدگی   هاي بیماري در بین این عوامل، اهمیت قارچ. و گزارش شده است



 

 

یت این دو بیماري به حدي است که حتی اگر تمـام شـرایط   اهم. سفید ساقه و ساق سیاه بیشتر است

. تواند منجر بـه خسـارت سـنگین شـود     م باشد، اپیدمی این دو بیماري میبهینه براي کشت کلزا فراه

هاي ناشی از  اي و اختالل اختالالت تغذیه(یرزنده عالوه بر عوامل پاتوژنیک ذکر شده، بعضی از عوامل غ

در بخش دوم این دستنامه . ت باعث خسارت اقتصادي قابل توجه گردندنیز ممکن اس) عوامل محیطی

  .      پردازد به معرفی و مدیریت این عوامل می

حصول ند اولیه این مکشوند، زیرا رشد  از معضالت مهم کشت کلزا محسوب میهرز نیز  هاي علف

. زرعه غلبه نمایندهرز در م هاي شود که علف هرز را ضعیف نموده و سبب می هاي رقابت با علف

در هنگام برداشت کلزا، رسند و سبز هستند،  نشده که معموال دیرتر از کلزا میهرز کنترل  هاي علف

سازد، رطوبت  این، برداشت را با مشکل مواجه میهاي کمب ضمن اینکه به علت گره خوردن بین تیغه

بدین ترتیب، از کیفیت و قیمت . شوند نجر به کپک زدن و فاسد شدن آن میبذر را افزایش داده م

بر موارد فوق، نظر به اینکه  عالوه. گردد شده و درآمد کمتري نصیب زارع می محصول کاسته

توانند  یق نیز میباشند، از این طر هاي مشترك با کلزا می هرز میزبان انواع آفات و بیماري هاي علف

%  27هرز در مزارع کلزاي ایران حدود  يها به طور میانگین، خسارت علف. ردندسبب خسارت به کلزا گ

در مواردي نیز . باشد درصد در نقاط و شرایط مختلف متفاوت می 46تا  16گزارش شده که بین 

مطالب مربوط به . درصدي محصول کلزا گردیده است 300هرز منجر به افزایش  هاي کنترل علف

  .هرز در فصل سوم گنجانده شده است هاي علف

  :اننگارندگ                
  پرویز شیمی -اکبر کیهانیان  علی –آزاد  همایون افشاري          
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  هاي هوایی هاي قارچی اندام بیماري

   )Sclerotinia stem rot( پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

زاترین  از خسارتیکی  Sclerotinia sclerotiorumبا عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه بیماري 

  ). 1380، آزاد افشاري(باشد  می هاي شمال کشور ویژه در استان بههاي کلزا  بیماري

  

  عالئم بیماري

یا محل اتصال دمبرگ به ساقه ) 1شکل(ها  ها روي پهنک برگ اولین عالئم بیماري بعد از ریزش گلبرگ 

سپس ، آید سوخته به وجود می شکل آب هاي بی نخست لکه ،در محل آلودگی). 2شکل(شود  ظاهر می

محل آلودگی . شود هاي قارچ در سطح لکه ها ظاهر می رنگ پنبه مانندي متشکل از ریسهپوشش سفید

هاي هوایی  عالئم بیماري ممکن است روي تمام اندام. شود متالشی می در اثر فعالیت قارچ پوسیده و

 .هاي پائین ساقه مورد حمله قرار گیرند افتد که بخش زمانی اتفاق می اما خسارت شدید، گیاه ظاهر شود

تا دور ساقه را احاطه  شود و به تدریج دور هاي سفید قارچ می محل آلودگی روي ساقه پوشیده از ریسه

). 3شکل(ممکن است ساقه در محل آلودگی بشکند ، در صورت شدید بودن پوسیدگی. کند می

هاي  از عالئم دیگر بیماري تشکیل سختینه. شوند محل آلودگی خشک میهاي واقع در باالي  بخش

باشد  هاي آلوده به ویژه در بخش طوقه می درشت و سفید خاکستري تا سیاه رنگ قارچ در داخل ساقه

در صورت تداوم شرایط مساعد براي ). 4شکل(که با شکافتن ساقه به راحتی قابل مشاهده هستند 

هاي قارچ تشکیل  ت غالف ها نیز آلوده شده و بپوسند و روي آنها سختینهممکن اس، پیشرفت بیماري

  .شود

  
  عالئم روي پهنک برگ -1

  
  محل اتصال دمبرگ   -2

  
  شکستن ساقه -3

  
  سختینه داخل ساقه - 4 



 

 

  چرخه بیماري

ها هنگام  سختینه. ماند در خاك زنده میهاي مقاوم  ها به صورت سختینه قارچ عامل بیماري سال

ها هم چنین  سختینه. شوند برداشت از سطح و داخل گیاه آلوده جدا شده و در سطح خاك پخش می

ها  در شرایط عادي سختینه. ممکن است همراه بذر منتقل شده و موقع بذرپاشی وارد خاك شوند

 رهاي موجود د سختینه، تقریبا هم زمان با گلدهی کلزا. مانند سال در خاك زنده می 3حداقل به مدت 

آسکوسپورها ). 5 شکل( شوند هاي کوچک ظاهر می و آپوتسیومجوانه زده  متري سطح خاك چند سانتی

هاي پژمرده جوانه زده و آنها را آلوده آسکوسپورها نخست روي گلبرگ. باشند منبع آلودگی گیاه می

ها موجب آلودگی  ها به شاخه ها یا محل اتصال برگ هاي آلوده پس از افتادن روي برگ گلبرگ. کنند می

کند  ها و ساقه اصلی سرایت کرده و گسترش پیدا می به دنبال آن آلودگی به شاخه. شوند محل تماس می

)., 2007et alRimmer .(  

  
  جوانه زنی سختینه و ظهور آپوتسیوم -5

  مدیریت بیماري

هاي قارچ عامل بیماري هستند و بقایاي گیاهی آلوده حاوي  از آنجا که منبع اولیه آلودگی سختینه -

آوري و سوزاندن بقایاي گیاه بعد از برداشت براي از بین بردن  باشد، جمع تعداد زیادي سختینه می

  ). 1380آزاد،  افشاري(شود  ها توصیه می سختینه

  . ها استفاده شود واهی شده و عاري از سختینهدر هنگام کشت بایستی از بذر گ -

ها در خاك، داشتن طیف میزبانی وسیع و هوازاد بودن اسپورهاي  نظر به پایداري طوالنی مدت سختینه

با این وجود برقراري . عامل بیماري، برقراري تناوب کوتاه مدت تاثیر چندانی در کنترل بیماري ندارد



 

 

شود، زیرا رعایت تناوب باعث  یاهان غیرمیزبان نظیر غالت توصیه میبا گ) ساله 4تا  3(تناوب زراعی 

  ). 1380افشاري آزاد، (شود  هاي کلزا می کاهش سایر بیماري

ها به عمق خاك و پوسیدن سریعتر آنها  اجراي شخم عمیق بعد از برداشت باعث انتقال سختینه -

  .شود می

ه مدت یک ماه باعث از بین رفتن سختینه در مناطق شالیکاري، غرقاب نمودن کرتها حداقل ب -

  .شود می

انتخاب تاریخ کشت مناسب، براي کاستن از مدت همزمانی مرحله فنولوژیکی حساس گیاه و اوج آزاد  -

هاي عامل  براي این منظور الزم است در هر منطقه تاریخ ظهور آپوتسیوم. شدن آسکوسپورها، مفید است

  ).1380آزاد،  افشاري(بیماري تعیین شود 

هرچند حساسیت ارقام مختلف کلزا در مقابل این بیماري قدري متفاوت است، اما درحال حاضر همه  -

  ). Bradley et al., 2006(باشند  ارقام تجاري پرمحصول کلزا حساس به اسکلروتینیا می

باعث افزایش فعالیت ) کود دامی پوسیده، کمپوست، کود سبز(افزودن مواد آلی به خاك  -

ها در خاك  هاي مفید خاك شده و درنتیجه منجر به از بین رفتن سریع تر سختینه روارگانیسممیک

  .گردد می

کشها تاثیري در  افتد، ضد عفونی بذر با قارچ با توجه به اینکه آلودگی از مرحله گلدهی به بعد اتفاق می -

درصد گلدهی کلزا و  50ا ت 20هاي زیر در مراحل  مصرف یکی از قارچکش. جلوگیري از بیماري ندارد

  ):1389دلیلی و همکاران، (شود  قبل از شروع آلودگی توصیه می

  لیتر در هکتار 1به میزان  Tebuconazole (250 EW)قارچکش تبوکونازول  -

  کیلوگرم در هکتار 1به میزان  Rovral TS (52.5% WP)قارچکش رورال تی اس  -

  لیتر بر هکتار 5/1به میزان Alto combi(420 SC)قارچکش آلتوکمبی  -

  

  )Blackleg(ساق سیاه 



 

 

زاي کلزا در کشور  هاي مهم و خسارت یکی دیگر از بیماري Phoma lingamبیماري ساق سیاه با عامل 

آزاد،  افشاري(هاي گلستان، مازندران، گیالن، اردبیل و خوزستان شایع است  باشدکه به ویژه در استان می

1387.(  
  عالئم بیماري

هاي گرد تا  هاي واقعی به صورت لکه مرحله گیاهچه عالئم بیماري نخست روي کوتیلدون ها و برگدر 

در ). 7و  6شکل هاي(شوند  نامنظم به رنگ سفید تا خاکستري با نقاط ریز فراوان به رنگ سیاه ظاهرمی

ائین ساقه آلودگی پ).8شکل(شوند  مراحل بعد روي ساقه به صورت لکه و شانکرهاي کشیده مشاهده می

شانکر طوقه معموال ). 9شکل(زاترین حالت بیماري است  شود که خسارت باعث ایجاد شانکر طوقه می

پیکنیدها به صورت نقاط سیاه رنگ به فراوانی در ناحیه شانکرها . شود منجر به خوابیدن ساقه گیاه می

ها  ها، دانه دگی شدید غالفدر صورت آلو. کند ها نیز حمله می عامل بیماري به غالف. شوند تشکیل می

  .هاي آلوده چروکیده هستند دانه. شوند نیز آلوده می

  
لکه هاي گرد روي  -6

  کوتیلدون ها 

  
لکه هاي نامنطم   - 7 

  روي برگ 

  
  شانکر ساقه  -8

  
  شانکر طوقه -9

  

  چرخه بیماري

به حالت انگلی به زندگی عامل بیماري پس از برداشت محصول روي بقایاي کلزا و گیاهان خانواده کلم 

هواي مرطوب و معتدل روي بقایاي گیاه آلوده اندام باردهی جنسی قارچ ودر آب. دهد ادامه می

. کنند شوند که منبع اصلی پایداري قارچ هستند و تولید آسکوسپور می تشکیل می) سودوتسیوم ها(

رچ که روي بقایاي کشت سال قبل آسکوسپورهاي قا. ماند عامل بیماري همچنین در بذر آلوده زنده می

آسکوسپورها معموال به دنبال یک . آیند شوند، منبع اصلی آلودگی اولیه به حساب می تشکیل می



 

 

هاي مزارع اطراف را  توانند بوته شوند و می بارندگی از سودوتسیوم ها خارج شده و توسط باد منتشر می

کوسپورها روي کوتیلدون ها و برگ هاي جوان کلزا آس. کیلومتري از منبع اصلی آلوده سازند 5تا فاصله 

ها  ها یا مستقیما از طریق زخم زنند و از طریق روزنه درجه سانتی گراد جوانه می 20تا  5در دماهاي بین 

اولین عالئم ظاهري را چند روز بعد از وقوع آلودگی  .شوند به بافتها رخنه کرده و باعث آلودگی می

پیکنیدیوسپورها نیز . شوند هاي قارچ تشکیل می محل آلودگی اولیه پیکنیدیومدر . توان مشاهده کرد می

و اغلب در اثر  توانند به صورت هوازاد به فواصل دور منتقل شوند قادر به ایجاد آلودگی هستند، اما نمی

دگی از اینرو به نظر می رسد که در ایجاد آلو. شوند هاي مجاور منتقل می برخورد قطرات باران به بوته

  ). Salam et al., 2003(اولیه پیکنیدیوسپورها از اهمیت کمتري برخوردار هستند 

  

  مدیریت بیماري

باشد، الزم است بقایاي محصول پس از برداشت  ازآنجا که بقایاي آلوده کلزا مهمترین منبع آلودگی می -

روز در از  10به مدت همچنین غرقاب کردن مزرعه . با شخم عمیق به زیر خاك منتقل یا سوزانده شود

  ). Petrie, 1995(بین بردن منبع آلودگی بسیار موثر است 

ها هم زمان با اوج آزاد شدن  تاریخ کشت بایستی به صورتی انتخاب شود که ظهور گیاهچه -

  ). McGee, 1977(آسکوسپورهاي عامل بیماري نباشد 

رسال قبل زیر کشت کلزا بوده اند، الزامی کیلومتر فاصله از مزارعی که د 5درمورد مزارع بذري رعایت  -

  .است

پایداري عامل بیماري در مزرعه نسبتا کم است و جمعیت آن در عرض یک تا دو سال به میزان زیادي  -

تواند روش  لذا برقراري تناوب دو تا سه ساله با گیاهانی غیر از خانواده چلیپائیان می. کند کاهش پیدا می

تواند به عنوان منبع اولیه  به ذکر است که بقایاي گیاهی کلزاي بهاره میالزم . کنترل موثري باشد

  ). Petrie, 1994(آلودگی براي کشت پائیزه عمل کند 



 

 

کاهد  هرز خانواده چلیپائیان که میزبان عامل بیماري هستند، از میزان آلودگی می هاي کنترل علف - 

)Petrie, 1994 .(  

  ).Kutcher et al., 2008(شود  ارقام در طی تناوب توصیه می استفاده از ارقام مقاوم و تغییر-

گرم در هر  25/1به مقدار  )WP 50%(براي کنترل شیمیایی بیماري ضد عفونی بذر با کاپتان -

محلول پاشی  گرم در هر کیلوگرم بذر، سپس 5/1به مقدار   )WP %52.5(رورال تی اس یا  کیلوگرم بذر

به مقدار یک لیتر در هکتار یا ) EW 250(تبوکونازول، با  برگی 6تا  2هاي هوایی در مرحله  اندام

به مقدار یک کیلوگرم ) WP 60%(کاربندازیم یا به مقدار یک لیتر در هکتار ) EC 250(پروپیکونازول 

  ).1394دلیلی، (توصیه می شود  در هکتار

  

  (Alternaria black spot)لکه سیاه آلترناریایی 

هاي قارچی مخرب و رایج گیاهان جنس براسیکا از جمله کلزا  آلترناریایی یکی دیگر از بیماريلکه سیاه 

 .Alternaria brassicae ،A(باشد که توسط گونه هاي مختلف آلترناریا  و خردل درسراسر دنیا می

brassicicola ،A. raphani ،A. alternata (کشت و در  در ایران، تقریبا در تمام مناطق. ایجاد می شود

ظهور بیماري در مراحل اولیه رشد ممکن . شود تمام مراحل رشد روي برگ و ساقه کلزا مشاهده می

در مراحل بعد با تخریب برگ و ساقه موجب کاهش سطوح . است منجر به مرگ گیاهچه شود

میزان خسارت بستگی به شدت آلودگی دارد . کاهد فتوسنتزي گیاه شده و از میزان عملکرد می

  ). 1387آزاد و همکاران،  فشاريا(

  عالئم بیماري

هاي هوایی ظاهر  روي تمام اندام) با هاله زرد یا بدون هاله(هاي تیره رنگ  عالئم بیماري به صورت لکه

ظهورعالئم روي گیاهچه ها بالفاصله بعد از جوانه زنی ممکن است باعث مرگ یا کوتاه ماندن . شود می

عالئم . ب گونه بیمارگر ممکن است خاکستري یا دودي سیاه باشندرنگ لکه ها برحس. گیاهچه شود

هاي گرد با  شود که به تدریج بزرگتر شده و به شکل لکه بیماري نخست روي برگ هاي پائین ظاهر می



 

 

ریزند، سپس  هاي پائین میضمن پیشرفت بیماري برگ. آید خطوط متحدالمرکز به ابعاد مختلف در می

عالئم ). 10تصویر(شود  هاي میانی و فوقانی گیاه ظاهر می کوچک روي برگ هاي عالئم به صورت لکه

 11شکل هاي(شود  هاي فرو رفته به رنگ گرد به رنگ سیاه ظاهر می روي ساقه و غالف به صورت لکه

ها  آلودگی شدید غالف. متصل شدن این لکه ها ممکن است منجر به سیاه شده کامل غالف گردد). 12و

هاي مسن موجب خسارت  آلودگی برگ. شود انه ها در مجاورت محل آلودگی میباعث پوسیدگی د

شود، اما آلودگی غالف ها منجر به باز شدن  هاي آلوده کنترل می چندانی نمی شود و با حذف کامل برگ

  . شود ها و ریزش دانه می غالف

  

  
  هاي روي برگ      لکه -10

  
  هاي روي ساقه       لکه -11

  
  هاي روي غالف لکه -12

  

  

  چرخه بیماري

ماند، اما انتقال بیماري از  عامل بیماري درمناطق معتدل روي بذر آلوده یا بقایاي گیاهان آلوده زنده می 

افتد، زیرا در  یک فصل به فصل بعد در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري به طریق مزبور اتفاق نمی

هاي بیمارگر، آلودگی را از فصلی به  کشت بوده و سایر میزباناین مناطق در کل فصول سال مزارع زیر 

در مناطق اخیر اسپورهاي هوازاد قارچ بیمارگر منبع اولیه ). Mehta, 2002(کنند  فصل دیگر منتقل می

تولید کالمیدوسپور  A. raphaniو  A. brassicae. دهد آلودگی این بیماري پلی سیکلیک را تشکیل می

بل شرایط نامساعد بسیار مقاوم هستند، به طوري که حتی در اثر یخبندان طوالنی کنند که در مقا می

به فراوانی روي ساقه، غالف و دانه گیاه آلوده تولید  A. raphaniکالمیدوسپورهاي . مانند زنده می

. شوند) میکرواسکلروت(توانند تبدیل به ریز سختینه  می A. brassicaeهاي  همچنین کنیدي. شوند می



 

 

هاي کروي شکل و تیره رنگ هستند که مقاوم به شرایط نامساعد بوده و روي  اندام ها ز سختینهری

ها، تعداد زیادي کنیدي به  در اثر جوانه ریز سختینه. شوند هاي آلوده و در حال پوسیدن تشکیل می اندام

گیرد که روي  میآلودگی اولیه توسط اسپورهایی صورت . آید که منبع آلودگی اولیه هستند وجود می

در . شوند هرز زمستان گذران تولید شده و توسط باد منتشر می هاي بقایاي محصول سال قبل یا علف

توانند به عنوان منبع آلودگی اولیه عمل  کالمیدوسپورها نیز می A. raphaniو  A. brassicae مورد

هاي آلترناریا در  هاي گونه کنیدي .در مناطق معتدل معموال بذور آلوده منبع آلودگی اولیه هستند. کنند

گاهی ممکن است همه . زنند صورت وجود رطوبت و دماي مناسب با تولید لوله تندش جوانه می

تنها از طریق  A. brassicae. هاي تندش متعدد تولید نماید سلولهاي اسپور جوانه زده و هر اسپور لوله

هم به طور مستقیم و هم از  A. brassicicolaما هاي هوایی به داخل بافت گیاه نفوذ می کند، ا روزنه

روز بعد از  3-4. شود به طور مستقیم وارد بافت گیاه می  A. raphaniها نفوذ نموده و طریق استمات

شود و به دنبال آن اسپورهاي جدید عامل بیماري تشکیل شده  اي ظاهر می تلقیح، در محل آلودگی لکه

 ,Tsunda and Skoropad(شوند  هاي ثانوي می ایجاد آلودگی شوند و باعث و توسط باد منتشر می

1977.(  

  :مدیریت بیماري

باشد، اما برخی  در حال حاضر ارقامی که کامال مقاوم به لکه سیاه آلترناریایی باشند، در دسترس نمی -

  ).Meena et al., 2010(ارقام متحمل هستند 

هرز و رعایت تراکم مناسب بوته  هاي بموقع علف کشت زود هنگام بذر سالم بعد از شخم عمیق، حذف -

همچنین مصرف . شود در واحد سطح، اجتناب از آبیاري در مرحله گلدهی و غالف بندي توصیه می

  ).Sharma and Kolte, 1994(کاهد  پتاسیم به صورت کود پایه از آلودگی می

کاپتان توصیه + و ترکیب کاربندازیم هاي مانکوزب، ریدومیل ام زد  کش در صورت نیاز استفاده از قارچ -

  ). Khan et al., 2007(شود  می

  



 

 

  )Downy Mildew(سفیدك کرکی 

کلزا در سراسر مناطق کشت این گیاه در دنیا  Peronospora brassicaeسفیدك کرکی با عامل 

آزاد،  افشاري(شود  در ایران نیز در اکثر استانها و اغلب در مرحله گیاهچه مشاهده می. گسترش دارد

1380.(  

  

  عالئم

هاي هوایی مشاهده شود، اما معموال روي روي کوتیلدون ها یا  عالئم بیماري ممکن است در تمام اندام

. شود دار به رنگ سبز روشن ظاهر گیاهچه می هاي کوچک زاویه قعی به صورت لکههاي وا اولین برگ

شکل در سطح رویی برگ  ها سپس بزرگتر شده و به صورت نکروز به رنگ سفید خاکستري و بی لکه

). 14شکل(شود  در سطح زیرین برگ کنیدیوفورها و کنیدیهاي قارچ ظاهر می). 13شکل(شوند  دیده می

در شرایط مزرعه عالئم مزبور بندرت از . شود شدید، برگ چروکیده شده و خشک می در صورت آلودگی

رسد که مرحله حساس گیاه، مرحله اول رشد گیاهچه  از این رو به نظر می. رود برگ اول فراتر می

). 15شکل(شود  در صورت شدید بودن آلودگی، عالئم بیماري روي شاخه گل نیز ظاهر می. باشد می

خوردگی و پوشش سفید رنگ در این ناحیه بروز  اخه گل به صورت ضخیم شدن و پیچعالئم روي ش

شاخه گل  .هاي مورد حمله می باشد سلول) هیپرتروفی(کند که در نتیجه بزرگ شدن بیش از اندازه  می

. کند که فرم خمیده دارند و فاقد دانه هستند هاي غیرطبیعی تولید می کند و یا غالف تولید غالف نمی

شود، اما در مراحل بعد  هاي رویشی قارچ و اسپور دیده نمی مراحل اول آلودگی در شاخه گل، اندام در

  .شوند ها در سطح بافتهاي آلوده تولید می کنیدي

  
  عالئم در سطح رویی برگ -13

  
       عالئم در سطح زیرین برگ -14

  
  شاخه گل آلوده -15



 

 

  چرخه بیماري

بیمارگر هم  .تواند در خاك به مدت طوالنی زنده بماند بذرزاد است و می عامل بیماري هم خاکزاد و هم

ماند  ها، پایدار می چنین توسط ااسپورهاي تولید شده در بافت هاي آلوده کلزا  و نیز سایر میزبان

)McMeekin, 1969 .(ااسپور پس از . گیرد آلودگی اولیه معموال توسط اسپورهاي خاکزاد صورت می

نقش بذر آلوده در شروع . کند لید لوله تندش نموده و مستقیما به گیاهچه رخنه میجوانه زدن تو

ممکن است آلودگی اولیه در اثر توسعه سیستمیک آلودگی در گیاه باشد، اما . آلودگی مشخص نیست

هاي قارچ  در اثر آلودگی اولیه در گیاهچه، کنیدي. شود این حالت در شرایط طبیعی بندرت دیده می

هاي اصلی  معموال برگ. کنند شود که به عنوان منبع آلودگی ثانوي عمل می تیلدون ظاهر میروي کو

هاي ثانوي، بیماري گسترش  شوند و به دنبال آن با وقوع آلودگی هاي هوازاد آلوده می گیاه توسط کنیدي

ش به صورت ها جوانه زده و با ایجاد لوله تند در صورت وجود شبنم در سطح میزبان، کنیدي. یابد می

ها به بافت میزبان رخنه کرده و با رشد بین سلولی در بافت میزبان توسعه  مستقیم یا از طریق استمات

. کند ، تماس خود را با سلول میزبان تثبیت می)هاستوریوم(یافته و با ایجاد چنگگ داخل سلولی 

ا تحت شرایط طبیعی در اطالعات دقیق در زمینه ارتباط بین آلودگی برگ و گل ها وجود ندارد، ام

. هاي واقعی آنها آلوده باشد، ممکن است گل ها نیز آلوده و یا عاري از آلودگی باشد  گیاهانی که برگ

  .    باشد هاي هوازاد می بیشتر آلودگی گل ها در اثر آلودگی ثانوي ناشی از کنیدي

  

  مدیریت بیماري

به اقدامات کنترل خاص نیاز ندارد، مگر این  شود، لذا سفیدك کرکی معموال باعث کاهش عملکرد نمی -

  .که باعث کاهش شدید تراکم بوته شود

هرز  هاي در مناطقی که خسارت بیماري زیاد است، تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان و کنترل علف -

هاي  هاي کلزا، انهدام بقایاي گیاهی بعد از برداشت، حذف شاخه خانواده کروسیفردر فاصله بین کشت

 Bains and(شود  هیپرتروفی شده به ویژه در مزارع بذري و انتخاب تاریخ کشت مناسب توصیه می گل

Jhooty, 1979.( 



 

 

استفاده از ارقام مقاوم توصیه . از نظر واکنش ارقام کلزا به سفیدك کرکی اختالف زیادي وجود دارد -  -

  ). Ebrahimi et al., 1976(شود  می

در هزار یا  3تا  2کش کاپتافول با دز  عالوه براین مصرف قارچ. موثر استتیمار بذر با متاالکسیل  -

. شود هاي گل توصیه می در هزار در زمان ظهور عالئم بیماري روي تعدادي از شاخه 1متاالکسیل با دز 

گیرد  روز صورت می 15تا  10بار سمپاشی، برحسب زودرس یا دیر رس بودن رقم به فواصل  3تا  2

)Sharma, 1980 .(  

  

  )Powdery Mildew( سفیدك پودري

باشد که معموال  هاي رایج کلزا در کشور می از بیماري Erysiphe cruciferarumسفیدك پودریبا عامل 

ها پوشیده  ها و غالف سازد، مگر این که به صورت اپیدمی درآمده و تمام برگ خسارت چندانی وارد نمی

  ). 1380آزاد،  افشاري(هاي قارچ گردد  از اندام
  

  عالئم بیماري

. شود ، اما معموال روي گیاهان مسن ظاهر میشود هاي هوایی گیاه دیده می عالئم بیماري روي تمام اندام

هاي  هاي آردي سفید مایل به خاکستري به شکل گرد در هردو سطح برگ عالئم نخست به صورت لکه

ها افزایش  اندازه لکه) دماي نسبتا باال(تحت شرایط محیطی مساعد . شود پائینی گیاه آلوده ظاهر می

عالئم بیماري روي ساقه مشابه ). 16شکل(پوشاند  ساقه را میها و  یافته و به هم متصل شده و تمام برگ

باشد و تمام سطح ساقه نخست پوشیده از توده سفید رنگ شده سپس با گذشت  ها می عالئم روي برگ

آلودگی شدید باعث ضعف رشد و کاهش تعداد غالف ها ). 17شکل(آید  اي درمی زمان به رنگ قهوه

هاي آلوده  غالف. شود ل اولیه آلودگی لکه هاي سفید دیده میدر غالف هاي سبز در مراح. شود می

هاي آلوده کوچک مانده،  غالف. شوند هاي قارچ پوشیده می سپس با توده سفید رنگ میسلیوم و کنیدي

در ). 18شکل(نوك آنها پیچیده شده، در قاعده داراي تعداد کمی دانه بوده و در نوك فاقد دانه هستند 



 

 

هاي آلوده  ت زمان کلیستوتسیوم هاي قارچ در هر دو طرف برگ، ساقه و غالفشرایط مساعد با گذش

  .شوند که به صورت اجسام کوچک سیاه رنگ پراکنده یا متمرکز قابل مشاهده هستند تشکیل می

  
  عالئم روي برگ - 16

  
  عالئم روي ساقه -17

  
  ها عالئم روي غالف -18

  

  چرخه بیماري

کند و پایداري آن از فصلی تا فصل  فصل زراعی تولید کلیستوتسیوم میقارچ عامل بیماري در پایان 

بیمارگر ممکن است به صورت میسلیوم نیز در گیاهان . گیرد دیگر توسط کلیستوتسیوم ها صورت می

رخنه قارچ محدود به سلولهاي . گیرد آلودگی اولیه توسط آسکوسپورها صورت می .میزبان پایدار بماند

بعد از تثبیت بیمارگر، در سطح اپیدرم گیاه . شود تشکیل می) هاستوریوم(آنها چنگک اپیدرم است و در 

پوشش سفید رنگ آرد مانند ایجاد شده در سطح گیاه،  .شوند کنیدیدوفورهاي قارچ روي آنها ظاهر می

گیرد  ها صورت می هاي ثانوي توسط کنیدي آلودگی. باشد هاي قارچ می در واقع کنیدیوفورها و کنیدي

  ). 1380افشاري آزاد، (
  مدیریت بیماري

از آنجا که میزان رطوبت نسبی هوا در وقوع و گسترش بیماري تعیین کننده است، لذا انتخاب تاریخ  -

درصد  40ها در  حداکثر جوانه زنی کنیدي. کاشت مناسب راهکار خوبی براي کنترل بیماري است

درصد رطوبت نسبی، جوانه زنی اتفاق  30از درصد و کمتر  60باالي . گیرد رطوبت نسبی صورت می

  ).Saharan and Sheoran, 1988(افتد  نمی

هرچند سطوح مختلفی از مقاومت به سفیدك پودري در بین ارقام کلزا وجود دارد، اما مصونیت کامل  -

  ). Cebrat et al., 1995(شود  مشاهده نمی



 

 

هاي گوگردي وتابل اقدام به  قارچکش در صورت لزوم می توان از طریق پخش گوگرد یا پاشیدن -

 Singh and(آورد  روز نتیجه خوبی ببار می 10مصرف سه بار کاراتان به فاصله . کنترل بیماري نمود

Solanki, 1974.(  

  

  )White Rust(زنگ سفید 

  . هاي نسبتا کم اهمیت کلزا در ایران است از بیماري Albugo candidaزنگ سفید با عامل 

  عالئم بیماري

هاي برجسته  در آلودگی موضعی جوش. آلودگی به زنگ سفید ممکن است سیستمیک یا موضعی باشد 

و زیرین ) 19شکل(میلی متر، به رنگ سفید یا زرد متمایل به کرم در سطح فوقانی  1- 2به قطر 

. هایی به یکدیگر متصل شوند شوند که بعدا ممکن است به صورت لکه برگ ها ظاهر می) 20شکل(

تر  بعد از مسن. شود ا پس از بلوغ خرد شده و پودر گچ مانندي حاوي اسپورانژیوم ها آزاد میه جوش

در صورتی که بوته از طریق ساقه یا در مرحله گلدهی مورد . ریزند هاي آلوده می شدن جوش ها، برگ

شود  آید و سبب ضخیم ساقه و شاخه گل می حمله قرار گیرد، آلودگی به صورت سیستمیک در می

شوند و  هاي آلوده نیز تغییر فرم داده، گلبرگ ها تبدیل به اندامی شبیه کاسبرگ ها می گل). 21شکل(

  . هایی برگ مانند یا میوه مانند تغییر شکل دهند ها ممکن است به اندام پرچم

  
  سطح رویی برگ -19

  
  سطح زیرین برگ -20

  
  شاخه گل  -21

  

  چرخه بیماري

ااسپورهایی که در بافتهاي متورم تشکیل می . گیردتوسط ااسپورها صورت می پایداري عامل بیماري 

با فراهم شدن شرایط . شوند شوند، به عنوان منبع پایداري بیمارگر در بقایاي آلوده گیاه وارد خاك می



 

 

ااسپورها . کنند که منبع اولیه آلودگی در کلزا هستند مساعد ااسپورها جوانه زده و تولید زئوسپورمی

آلودگی بذر ممکن است موجب آلودگی موضعی شود یا منجر به آلودگی . شوند مراه بذر نیز منتقل میه

هاي  در مقایسه با برگ) پائینی(هاي مسن  برگ. سیستمیک گردد که شروع آن در مرحله گیاهچه است

هاي  دونترین محل آلودگی اولیه، کوتیل محتمل. از حساسیت بیشتري برخوردار هستند) باالیی(جوان 

شوند که  ها ظاهر می ها در روي آنها اسپورانژیوم پس از آلودگی کوتیلدون. در حال خروج از خاك است

شوند و به راحتی توسط باد پراکنده شده و  بعد از بلوغ به صورت توده پودر سفید رنگ آزاد می

ح برگ یا ساقه خیس فرود در صورتی که اسپورانژیوم ها در سط. آورند هاي ثانوي را به وجود می آلودگی

زئوسپورها بعد از مدتی شنا کردن به . کنند آیند، در طی چند ساعت جوانه زده و تولید زئوسپور می

درآمده و سپس با تولید لوله تندش به اپیدرم میزبان رخنه ) کیست(صورت مدور با دیواره محکم 

  ). Petrie, 1975(ه وجود آید روز بعد ب 10هاي جدید ممکن است در طی  اسپورانژیوم. کنند می

  مدیریت بیماري

از آنجا که وقوع و شدت بیماري برحسب زمان کشت فرق می کند، از این رو انتخاب تاریخ کشت  -

  ).Virendra et al., 1995(آید مناسب اقدام موثر در کنترل بیماري به حساب می

 )Rao & Raut, 1994(استفاده از ارقام مقاوم و متحمل  -

نظیر متاالکسیل، کاپتافول، مانکوزب، (هایی که بر علیه سفیدك کرکی موثر هستند  اغلب قارچکش -

از آنجا که ممکن است بذر مورد استفاده . باشند ، در کنترل زنگ سفید نیز موثر می)بنومیل، کلروتانیل

ند موثر باشد توا هاي تماسی می آلوده به اسپورهاي زنگ سفید باشد، لذا ضد عفونی بذر با قارچکش

)Jalaluddin et al., 1993.(  

  

  

  

  



 

 

  هاي قارچی ریشه و طوقه بیماري

  )Rhizoctonia Rot and Crown Rot(و طوقه  پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه

از بیماریهاي هاي مهم ریشه و طوقه  Rhizoctonia solaniبیماري پوسیدگی ریزوکتونیایی با عامل 

بی، مازندران، مرکزي، فارس، کردستان، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان هاي آذربایجان غر کلزا در استان

  ). 1387آزاد و همکاران،  افشاري(باشد  و خوزستان می

  

  عالئم بیماري

ها موجب  حمله عامل بیماري به گیاهچه. آلودگی ممکن است در مراحل مختلف رشد کلزا اتفاق بیفتد

در  طوقهعالئم پوسیدگی هیپوکوتیل و . شود پوسیدگی و مرگ آنها قبل یا بعد از خروج از خاك می

پوکوتیل را فرا شود که بعدا دور تا دور هی سوخته ظاهر می اي تیره آب هاي قهوه ها به صورت لکه گیاهچه

کند اغلب بافت خارجی هیپوکوتیل متالشی شده و هیپوکوتیل ضعیف  گرفته و به طرف باال پیشروي می

میرد  شود و قادر به سرپا نگهداشتن گیاهچه نخواهد بود، درنتیجه گیاهچه افتاده و می و باریک می

در گیاهان . باشد ارع کلزا میدر مز پوسیدگی ریشه گیاهچه ها ازعالئم دیگري این بیماري). 22 شکل(

اي تا قرمز رنگ در پاي بوته نزدیک سطح  هاي قهوه مسن ممکن است عالئم بیماري به صورت زخم

در گیاهان مسن . شود می اي دور ریشه پوسیدگی قهوهآلودگی شدید منجر به . خاك ظاهر شود

موجب ر این صورت مشاهده شود، که دپوسیدگی پاي ساقه همچنین ممکن است عالئم به صورت 

ها و حتی ریزش برگ  هاي نکروزه روي برگ ایجاد لکه). 23 شکل( شود رسیدن پیش از موعد گیاهان می

یا تعداد زیادي بوته در یک محل ایجاد در تک بوته آلودگی ممکن است . نیز ممکن است دیده شود

زنده اي که  هاي آلوده بوته. )24شکل( شود هاي خالی در مزرعه مشاهده می د، دراین صورت لکهشو

  .به کندي به رشد ادامه دهند اند، معموال مانده



 

 

  
  پوسیدگی هیپوکوتیل -22

  
  پوسیدگی ریشه -23

  
  اي مزرعه آلودگی لکه -24

  

  چرخه بیماري

. ماند ها زنده می در خاك، روي بقایاي کلزا و سایر میزبان) اسکلروت(عامل بیماري به صورت سختینه  

قارچ . ممکن است به محض جذب آب، حتی قبل از جوانه زنی، مورد حمله قارچ قرار گیرندبذور کلزا 

هاي گیاهان  عامل بیماري با مساعد شدن شرایط محیطی یا دراثر ترشحات بذور جوانه زده یا ریشه

ي ها عامل بیماري معموال به ریشه هاي جوان و آبدار و بافت. کند میزبان فعال شده و شروع به رشد می

هاي پایداري کوچک در داخل یا  هاي گیاه تولید اندام هیپوکوتیل حمله کرده و به دنبال مرگ سلول

مانند تا گیاه  هاي پایداري قارچ به صورت خواب در خاك زنده می اندام. کند سطح بافت هاي آلوده می

  .)Schwartz and Gent, 2009(میزبان حساس دیگري درکنار آنها شروع به رشد نماید 

  مدیریت بیماري

فراهم کردن شرایط تسریع در جوانه زنی و رشد قوي گیاهچه، ازجمله استفاده از بذر با کیفیت خوب،  -

، کوددهی متعادل، تهویه خاك، اجتناب از آبیاري زیاد، )تاریخ کشت مناسب(کشت بذر در خاك گرم 

اي و تناوب با غالت  علوفه حذف بقایاي محصول قبل، اجتناب از کاشت کلزا بعد از کشت لگوم هاي

)Soon et al., 2005 .(  

 به خاك و ) تریکودرما قارچحاوي باکتري هاي باسیلوس، سودوموناس یا (اضافه کردن مواد بیولوژیک  -

 & Schwartz(ي رایج کاربوکسین، ایپرودیون، دیویدند، کاپتان و تیرام ها ضدعفونی بذر با قارچکش

Gent, 2009(  

  



 

 

  ) Fusarium wilt and Root Rot(دگی ریشه فوزاریومی پژمردگی و پوسی

تاکنون ازآمریکا، کانادا، هند، فرانسه  Fusarium oxysporumپژمردگی فوزاریومی کلزا با عامل 

آزاد و همکاران،  افشاري(گزارش شده است، اما تاکنون در ایران از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است 

1387.(  

  عالئم بیماري

شود که به  هاي پائین ظاهر می هاي هوایی به صورت زرد شدن و پژمردگی برگ اولیه روي اندام عالئم 

هاي آلوده به رنگ  حاشیه برگ). 25 شکل(کند هاي جوان پیشروي می تدریج به سمت باال و برگ

از پائین  ها هاي بزرگ را داده و در نهایت ریزش برگ ها به هم پیوسته و تشکیل لکه اي در آمده، لکه قهوه

. شود هاي شدیدا آلوده مشاهده می ها در بوته پژمردگی دائمی و ریزش قبل از موعد برگ. شود شروع می

تغییر رنگ دور تا دور ساقه را احاطه کرده و از پائین ساقه . آید اي روشن در می ساقه اصلی به رنگ قهوه

اي قرمز تغییر رنگ  گ به قهوهبافت ریشه، ساقه و دمبر). 26 شکل(کند به سمت باال پیشروي می

تغییر رنگ آوندها در ساقه اصلی جزو عالئم مهم تشخیص بیماري است و معموال ). 27 شکل(دهد  می

هاي آلوده بخصوص در صورتی که آلودگی و  بوته. آید بعد از ظهور عالئم اولیه در برگ ها به وجود می

شکل (و غالف ها کوچک و فاقد دانه هستند  استرس در طی مرحله گیاهچه اتفاق بیفتد، کوتاه مانده

  .روند و گاها خشک شده و از بین می) 28 هاي

  عالئم روي غالف -28  عالئم روي ریشه -27  عالئم روي ساقه - 26  عالئم روي برگ -25

  

  

  



 

 

  چرخه بیماري

در . ماند می عامل بیماري در فواصل کشت کلزا به صورت کالمیدوسپور روي بقایاي محصول آلوده زنده

هاي فرعی به  هاي ناشی از خروج ریشه ها جوانه زده به صورت مستقیم یا ترك شرایط مناسب اسپور

. شود پیشروي میسلیوم منجر به آلودگی بافت آوندي و تغییر رنگ و انسداد آنها می. کنند ریشه رخنه می

یز تشکیل شده، روي خاك هاي هوایی ن اسپورها روي بخش. شود انسداد آوندها باعث پژمردگی می

شوند، اما معموال  ها از طریق بافت آوندي آلوده می گاهی دانه. کنند ریخته و مجددا خاك را آلوده می

 ).Schwartz & Gent, 2004(رود  آلودگی دانه قبل از این زمان اتفاق ازبین می

  

  مدیریت بیماري

  . فوزاریومی کلزا می باشداستفاده از ارقام مقاوم بهترین راه حل کنترل پژمردگی  -

کشت بذر با کیفیت باال در خاك گرم، تهیه خوب بستر بذر بطوري که سرعت سبز مزرعه افزایش  -

اي که  هاي رایج، استفاده از ارقام مقاوم، اجتناب از کشت در مزرعه یابد، ضد عفونی بذر با قارچکش

ه با گیاهان غیر میزبان نظیر غالت دانه ریز سال 5سابقه پوسیدگی ریشه یا پژمردگی دارد، برقراي تناوب 

سانتی متر بین  20تا  10به عمق ) با ساب سویلر(یا ذرت، حذف بقایاي گیاهی آلوده، سله شکنی 

ها براي کاهش  سانتی متر روي ردیف 7تا  5ها، اجتناب از کشت متراکم، تنظیم فاصله کشت  ردیف

  ).Schwartz and Gent, 2004(شود  رقابت براي آب، توصیه می

شود،  هاي رایج چندان موثر نیست و تنها در اوایل رشد موجب حفاظت می کش ضد عفونی بذر با قارچ -

هاي تدخینی در  کش استفاده از قارچ. کند که بیماري بیشتر در اواخر فصل به گیاه حمله می در حالی

 Lange and(باشد  ون به صرفه نمیکنترل پژمردگی فوزاریومی بسیار موثر است، اما از نظر اقتصادي مقر

McLaren, 2003.(  

  

  



 

 

  ) Pythium Damping-off(مرگ گیاهچه پیتیومی 

ایجاد می   )P. irregulareو  Pythium debaryanum(این بیماري که توسط گونه هاي قارچ پیتیوم 

زیر کشت شود، در ایران روي کلزا از اهمیت چندانی برخوردار نیست و تنها در مزارعی که قبال 

  ).1387آزاد و همکاران،  افشاري(شود  اند، دیده می هاي اصلی عامل بیماري بوده میزبان

  

  عالئم

پوسیدگی بذر، باریک . )29شکل ( عالئم بیماري به صورت سبز غیر یکنواخت مزرعه مشاهده می شود

  . و مرگ گیاهچه قبل از خروج گیاهچه از خاك، از عالئم دیگر این بیماري است) 30شکل (شدن ریشه 

   
  مرگ گیاهچه  -29

  
  باریک شدن ریشه -30

  

  چرخه بیماري

مانند و در شرایط  هاي مختلف این قارچ خاکزي هستند و سالها به صورت ااسپور در خاك زنده می گونه

کنند که با پاره شدن آن زئوسپورها آزاد  ئوسپورانژیوم میمناسب جوانه زده و تولید لوله تندش، سپس ز

هاي سنگین و  در خاك. سازند ها را آلوده می شده و همراه آب آبیاري در مزرعه حرکت کرده و گیاهچه

  ).Schwartz and Gent, 2009(مرطوب شرایط براي توسعه این بیماري مساعد است 

  

  مدیریت بیماري 

  . العات چندانی در دسترس نیستدر مورد ارقام مقاوم اط -



 

 

زنی و خروج  اي که سرعت جوانه استفاده از بذر با کیفیت خوب و کشت در بستر خوب تهیه شده -

جلوگیري صدمه . اجتناب از کشت در خاك متراکم و زهکشی نشده. کند گیاهچه از خاك را تقویت می

داخته و فرصت آلودگی بذر و گیاهچه را هایی که جوانه زنی را به تاخیر ان ها، و سایر استرس کش علف

تناوب زراعی روي کنترل پیتیوم تاثیر چندانی ندارد، زیرا عامل بیماري داراي طیف . دهد افزایش می

. کند افزایش میزان بذر مصرفی تا حدي محل خالی بذور از بین رفته را جبران می. میزبانی وسیع است

براي کنترل پیتیوم و ضدعفونی بذر با  حاوي تریکودرما همچنین استفاده از مواد بیولوژیک تجاري

متوکسونام یا تیرام براي کنترل بیماري در مراحل اول رشد گیاه /هاي کاپتان، متاالکسیل  کش قارچ

  ).Schwartz and Gent, 2009(شود  توصیه می. شود توصیه می

  

  )Verticillium wilt(ورتیسلیوز 

هاي مهم کلزا در  یکی از بیماري Verticillium dahliaeیا پژمردگی ورتیسلیومی با عامل  ورتیسلیوز

این بیماري هنوز در ایـران مشـاهده و گـزارش    . است سوئد و آلمانبرخی از کشورهاي اروپایی از جمله 

  ). 1387آزاد و همکاران،  افشاري(نشده است 
  

  عالئم بیماري

از زمان گلدهی به هاي مسن  برگ). 31شکل(ر ابتداي رشد است است کوتولگی یکی از عالئم بیماري د 

اصلی و ریشه  .)32شکل(شوند  ه زرد مییکطرفبه علت پر شدن آوندها با میسلیوم قارچ به صورت بعد 

 واند  طور کامل پوسیدهه هاي جانبی اغلب ب که ریشه ، درحالیرآمدهد طوقه به رنگ خاکستري تیره

هاي ورتیسلیومی، عامل این بیماري باعث  برعکس سایر بیماري .شوند خاك کنده میها به راحتی از  بوته

اغلب در یک . شود رس شدن محصول و کاهش شدید عملکرد می پژمردگی نشده و عمدتا باعث پیش

در زیر . )33شکل( آوندهاي چوبی آلوده وجود داردتا سیاه در محل اي روشن  طرف ساقه نوارهاي قهوه

در  ها ریزسختینهگاهی . شود میتولید ) ریز سختینه(قارچ اندام استراحتی  زیاديتعداد ساقه اپیدرم 



 

 

ساقه پاره کوتیکول و  آیند تشکیل شده و گیاه آلوده به رنگ خاکستري تیره در مینیز سطح بافت ها 

ن سیاه آوندهاي داخل آرنگ و  اند پرشدهگرد سیاه رنگی رسد که با  نظر میه هاي ساقه ب بافت .شود می

  .)34شکل (است خاکستري 

  
  کوتولگی -31

  
  م روي برگیعال – 32

  
  عالیم روي ساقه  -33

  
  ها  ریز سختینه -34

  

  چرخه بیماري

در شرایط مساعد . ماند هاي روي بقایاي گیاه و در خاك زنده می عامل بیماري به صورت ریز سختینه

. استهاي گیاهان جوان  ریشه درمنبع اصلی آلودگی حاصله میسلیوم ها جوانه زده و  ریزسختینه

گرچه .لذا در گسترش بیماري دخالت کمتري دارند، شوند سطح میزبان تشکیل میر ها بندرت د کنیدي

عالئم اولیه معموال تا اواخر بهار مشاهده اما ، شودآلودگی ممکن است خیلی زود در پائیز شروع 

هاي آوندي گیاهان آلوده  هاي آوندي در بافت بیماريعوامل  ربیماري همانند سایاین عامل . شود نمی

منبع . کند یابد و عالئم خشکیدگی ساقه را تنها در مراحل پیشرفته بیماري ایجاد می گسترش می

 ,Thiedemann( هاي آلوده است آلودگی دیگر که اهمیت کمتري دارد، آلودگی بذر تولید شده در غالف

2008(.  

  مدیریت بیماري

هاي قارچ در خاك، تاثیر چندانی در کاهش  ب زراعی به دلیل پایداري طوالنی مدت سختینهتناو

کشی براي کنترل  تاکنون هیچ قارچ. استفاده از ارقام متحمل تنها راه کنترل بیماري است. بیماري ندارد

  ).Thiedemann, 2008(بیماري پژمردگی ورتیسلیومی کلزا معرفی نشده است 



 

 

  ) Club Root(ریشه گرزي 

هاي مهم کلزا در اروپا،  یکی از بیماري Plasmodiophora brassicaeبیماري ریشه گرزي با عامل 

هاي  این بیماري هنوز در ایران مشاهده نشده است و جزو بیماري. امریکا، کانادا و نیوزلند است

هاي اسیدي و فاقد زهکشی داراي  به طور کلی بیماري در مناطق سردسیر و خاك. اي است قرنطینه

  ).Strelokov and Dixon, 2014(اهمیت است 

  

  بیماري عالئم

گیاه آلوده در مراحل اولیه رشد داراي رشد طبیعی و ظاهري سالم است، اما بتدریج با توسعه بیماري  

روي ریشه اصلی و . آیند هاي مسن قبل از موعد به رنگ زرد یا قرمز در می گیاه کوتوله مانده و برگ

رنگ سفید سپس  هاي فرعی گال یا برجستگی هاي نامنظم دوکی یا کروي شکل، نخست به ریشه

ها به رنگ سفید و توپر  داخل این برجستگی). 35شکل(شود  اي قرمز با سطح ناصاف مشاهده می قهوه

کلم که توخالی و داراي شکل منظم هستند، سرخرطومی هاي ناشی از  است و از این رو به راحتی از گال

   .گردند متمایز می

  
  گال هاي گرزي شکل ریشه -35

  چرخه بیماري

در خاك پایدار مانده و به عنوان منبع ) ااسپورها(عامل بیماري به صورت اسپورهاي استراحتی  قارچ

انتقال ااسپورها از خاك یک مزرعه به مزارع دیگر ممکن است از طریق . کند اولیه آلودگی عمل می

وجود ااسپورها در خاك آلوده بدون این که میزبان . ابزارهاي کشت، کفش یا جریان آب صورت گیرد

هرز خانواده چلیپائیان نظیر  هاي تواند روي علف عامل بیماري می. زنده می مانند 10داشته باشد تا 



 

 

زنی  شود که زئوسپورهاي اولیه در اثر جوانه میزبان درصورتی آلوده می. کیسه کشیش پایدار بماند

اپیدرم تارهاي کشنده هاي  زئوسپورها سپس آنکیسته شده و به سلول. اسپورهاي استراحتی، آزاد شوند

بعد از ورود بیمارگر به تارهاي . ها ظاهرا به طور مستقیم است کنند پروسه رخنه به سلول ریشه رخنه می

سپس . آیند هاي اولیه در بافت آلوده به وجود می ها و به دنبال آن زئوسپورانژیوم کشنده، پالسمودیوم

هاي دیگر را آلوده کرده و  ا ریشه بخشزئوسپورهاي حاصله از زئوسپورانژیوم هاي اخیر مجدد

هاي ثانوي تولید چندین میلیون اسپور  پالسمودیوم. آورند هاي ثانوي را به وجود می پالسمودیوم

هاي ریشه به سرعت متالشی شده و اسپورهاي استراحتی را در خاك  کنند، سپس گال استراحتی می

  .)Strelokov and Dixon, 2014(کنند  رها می

  

  مدیریت

کنترل بیماري به دلیل پایداري طوالنی مدت اسپورهاي استراحتی عامل بیماري در خاك مشکل  -

از کشت کلزا در مزارعی که وجود عامل  الزم است. باشد استفاده از ارقام مقاوم موثرترین روش می. است

در  P. brassicaeاز آنجا که اسپورهاي . ریشه گرزي در آنها محرز گردیده است، خودداري شود

زنند و یا جوانه زنی آنها بسیار ضعیف است، بدین جهت اضافه کردن آهک  هاي قلیایی جوانه نمی خاك

 .برسد 2/7خاك به  pHمقدار آهک بایستی تا حدي ادامه یابد که . به خاك مزرعه توصیه شده است

کشی مزرعه براي همچنین فعالیت اسپورهاي قارچ به وجود آب در بین ذرات خاك بستگی دارد، لذا زه

با توجه به پایداري طوالنی مدت اسپورهاي استراحتی قارچ در خاك، . شود کاهش آلودگی توصیه می

هرز خانواده  هاي تناوب کوتاه مدت تاثیري در کاهش بیماري ندارد و از آنجا که عامل بیماري به علف

کاهش بروز بیماري حائز اهمیت  کند، لذا کنترل آنها در چلیپائیان از جمله کیسه کشیش نیز حمله می

  ).Donald, and Porter, 2009(است 

  

  



ترین  ویروس موزائیک شلغم، ویروس موزائیک کلم گل و ویروس زردي غربی چغندرقند از مهم

  ).1380شهرآیین و همکاران، 

Turnip yellow mosaic virus, TuMV(  

. گیرد و بذر زاد نیست صورت می) از جمله شته سبز هلو شته کلم

آلودگی زود هنگام و شدید به این ویروس باعث 

هاي  ها ممکن است داراي خال برگ). 3

ها و  ها، چروکیدگی غالف کم شدن تعداد غالف

  
  لکه هاي نکروز برگ -37

هرز هم خانواده کلم، اجتناب از کشت زود هنگام در پائیز و 

Cauliflower mosaic virus, CaMV (  

تواند خسارت قابل توجه به  یک بیماري شته زاد است که در صورت آلودگی در مراحل اول رشد، می

وجود . شود آلودگی قبل از ساقه رفتن موجب کوتولگی، کاهش تعداد گل و دانه می

  ).38شکل (هاي مسن از عالئم بارز بیماري است 

  بیماریهاي ویروسی

ویروس موزائیک شلغم، ویروس موزائیک کلم گل و ویروس زردي غربی چغندرقند از مهم

شهرآیین و همکاران، (روند  زاي کلزا در ایران بشمار می هاي بیماري

Turnip yellow mosaic virus, TuMV( ویروس موزاییک شلغم

از جمله شته سبز هلو شته کلم(ها  انتقال این ویروس توسط شته

آلودگی زود هنگام و شدید به این ویروس باعث . سازد آلودگی بعد از رزت خسارت زیادي وارد نمی

36شکل(شود  میها  کوتولگی، چروکیدگی و پریده رنگ شدن برگ

کم شدن تعداد غالف). 37شکل(هاي نکروز و نقوش خطی باشند 

  . تولید دانه کمتر از عواقب آلودگی است

  
  پریدگی رنگ و چروگیدگی برگ 

هرز هم خانواده کلم، اجتناب از کشت زود هنگام در پائیز و  هاي هرز بویژه علف هاي از بین بردن علف

  . شود کنترل ناقلین توصیه می

Cauliflower mosaic virus, CaMV( ویروس موزائیک کلم گل

یک بیماري شته زاد است که در صورت آلودگی در مراحل اول رشد، می

آلودگی قبل از ساقه رفتن موجب کوتولگی، کاهش تعداد گل و دانه می. نمایدمحصول وارد 

هاي مسن از عالئم بارز بیماري است  هاي حلقوي پریده رنگ روي برگ

 

 

بیماریهاي ویروسی

ویروس موزائیک شلغم، ویروس موزائیک کلم گل و ویروس زردي غربی چغندرقند از مهم

هاي بیماري ویروس

  

ویروس موزاییک شلغم

انتقال این ویروس توسط شته

آلودگی بعد از رزت خسارت زیادي وارد نمی

کوتولگی، چروکیدگی و پریده رنگ شدن برگ

هاي نکروز و نقوش خطی باشند  سبز یا لکه

تولید دانه کمتر از عواقب آلودگی است

36 - 

  مدیریت

از بین بردن علف

کنترل ناقلین توصیه می
 

ویروس موزائیک کلم گل

یک بیماري شته زاد است که در صورت آلودگی در مراحل اول رشد، می

محصول وارد 

هاي حلقوي پریده رنگ روي برگ لکه



 

 

  
لکه هاي حلقوي روي برگ -38  

  مدیریت

هرز خانواده براسیکا، از بین بردن بقایاي کلزاي بهاره، هر گونه اقدامی که مانع تغذیه  هاي مبارزه با علف

  . ها شود، از جمله به تاخیر انداختن تاریخ کشت براي کاهش آلودگی توصیه می شود شته از گیاهچه

  

  ) Beet western yellows virus, BWYV( ویروس زردي غربی چغندر قند

شود، یک  نامیده می) Turnip yellow virus, TuYV(ویروس که اکنون ویروس زردي شلغم این 

در صورت آلودگی در مراحل . شود ویروس شته زاد است که سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول می

  . درصد خسارت وارد نماید 50اول رشد کلزا ممکن است تا 

شود، سپس  رنگ شدن نوك یا حاشیه برگ ها ظاهر می اولین عالئم به صورت قرمز، زرد یا بنفش :عالئم

. ها سبز یا پریده رنگ هستند ها و رگبرگ دمبرگ). 39شکل(زردي در در وسط برگ اتفاق می افتد

هاي آلوده کوتوله مانده و تولید  بوته. هاي تغییر رنگ یافته ضخیم شده و ممکن است فنجانی شوند برگ

شود و خسارت کمتري  در مراحل بعدي رشد موجب کوتولگی نمیآلودگی . کنند گل و دانه کمتري می

  . وارد می سازد

   
  زرد و بنفش رنگ شدن برگ ها -39

  قبلیهمانند بیماریهاي ویروسی  :مدیریت



 

 

  هاي باکتریایی و فیتوپالسمایی بیماري

بیماري باشند، از جمله  هاي باکتریایی در برخی از گیاهان خانواده کلم حائز اهمیت می بیماري

 لکه برگی با عامل، Xanthomonas campestris pv. campestrisبا عامل  پوسیدگی سیاه

Xanthomonas campestris pv. raphani ،با عامل  پوسیدگی غالفPseudomonas syringae pv. 

maculicola پوسیدگی نرم با عامل ،Pseudomonas marginalis pv. marginalis اسکب با عامل ،

Streptomyces scabies  و گال طوقه با عاملAgrobacterium tumefaciens . این بیمارگرها هرچند در

  .اند برخی از کشورها روي کلزا گزارش شده اند، اما تاکنون در ایران روي کلزا حائز اهمیت نبوده

  

  )Phyllody(فیلودي یا گل سبز 

باشد که  بیماري یک نوع فیتوپالسما میعامل . بطورکلی از اهمیت اقتصادي چندانی برخوردار نیست

. هاي برگ مانند است هاي گل به اندام مهمترین عالئم بیماري تغییر اندام. شود توسط زنجرك منتقل می

در غالف هاي آلوده دانه تشکیل . شود عالئم آلودگی بطور پراکنده از اواسط فصل به بعد ظاهر می

  ).  40 شکل(شود نمی

  
  کلزاعالئم فیلودي  -40

  مدیریت

  و مبارزه شیمیایی با ناقل  ، انتخاب تاریخ کاشت مناسبهرز اطراف مزرعه هاي کنترل علف

  

  



 

 

  اختالالت تغذیه اي

  کمبودها

  کمبود ازت

هاي مسن پائین به صورت پریدگی رنگ و زرد شدن ظاهر  عالئم کمبود ازت نخست روي برگ: عالئم

بطور کلی رشد گیاه کاهش یافته، ). 41شکل(شود  مشاهده میها نیز  گاهی ارغوانی شدن برگ. شود می

زمان گلدهی . یابد اندازه سطح برگ کم شده، ساقه اصلی باریک و ضعیف و شاخه بندي کاهش می

بعضی از عالئم کمبود ازت مشابه کمبود گوگرد و ). تصویر (شود  کوتاه، تعداد غالف و اندازه آنها کم می

  . کلسیم است

  
  عالئم کمبود ازت روي برگ هاي پایین – 41

  

  مدیریت

تن دانه  3براي تولید . کند کیلوگرم ازت خالص از خاك جذب می 70تا  60کلزا براي تولید هرتن دانه، 

شود که البته باید پس از آزمون خاك مقدار  کیلوگرم در هکتار ازت خالص توصیه می 150کلزا مصرف 

قبل از ساقه رفتن و % 33ازت هنگام کاشت، % 33. ه شده کسر شودازت موجود در خاك از مقدار توصی

شیرانی و (شود  مصرف می) پایان مرحله تشکیل غنچه ها(باقیمانده قبل از شروع گلدهی % 33

  ).Dreccer et al., 2000، 1381دهشیري، 

  

  

  



 

 

  کمبود فسفر

شدن نوك و حاشیه برگ که بعدا  و بعد ارغوانی) سبز تیره متمایل به آبی(تر شدن رنگ برگ  تیره: عالئم

رنگ ساقه نیز ممکن است ). 42شکل(یابد، از عالئم بارزکمبود فسفر است به کل سطح برگ گسترش می

گاهی . به رنگ سبز مایل به آبی درآمده و برخی مواقع به رنگ ارغوانی یا متمایل به قرمز مشاهده شود

هاي  ها مشاهده شود با این تفاوت که برگممکن است همانند کمبود ازت ته رنگ نارنجی در برگ 

کوتاه ماندن ریشه، کوتولگی، کوچک ماندن غالف ها از عالئم دیگر کمبود . جوان رنگ سبز تیره دارند

  ).43شکل (فسفر است 

  
  کمبود فسفر روي برگ -  42تصویر

  
  کوچک ماندن غالف در اثر کمبود فسفر -  43تصویر

  

براي  .کند از خاك جذب می کیلوگرم در هکتار فسفر 15تا  12دانه حدود کلزا به ازاي هر تن : مدیریت

شود که باید مقدار  توصیه می) P2O5(کیلو در هکتار فسفر خالص  70تن کلزا در هکتار مصرف  3 تولید

توصیه شده را پس از آزمون خاك و کسر مقدار فسفر موجود در خاك در زمان کاشت مصرف نمود 

  ).,Bolland 1997، 1381شیرانی و دهشیري، (

  

  کمبود پتاسیم

گرایش گیاه به : عالئم اختصاصی تر عبارتند از .شود کمبود پتاسیم باعث کاهش رشد می: عالئم

پژمردگی، زرد کم رنگ شدن نوك و حاشیه برگهاي مسن که به تدریج به سمت رگبرگ میانی گسترش 

در صورت ). 45 شکل(شود  برگها ظاهر میمتعاقبا نقاط نکروتیک در حاشیه ). 44شکل(کند  پیدا می

کمبود پتاسیم در خاکهاي شنی اسیدي در نواحی پر باران . میرند کمبود شدید، برگ ها بطور کامل می

  . شود مشاهده می



 

 

  
  زرد شدن حاشیه برگ در اثر کمبود پتاسیم  -44

  
  نکروز حاشیه برگ ناشی از کمبود پتاسیم -45

 100تن کلزا در هکتار مصرف  3براي تولید . کند پتاسیم از خاك جذب میکلزا مقدار زیادي : مدیریت

  ). Cowell, and Doyle 1993(شود  در زمان کشت توصیه می) O2K(کیلو گرم در هکتار پتاس خالص 

   

  کمبود گوگرد 

شدید هایی که کمبود  شود، اما در خاك اي در مزرعه ظاهر می کمبود گوگرد معموال به صورت لکه:عالئم

عالئم مشخص کمبود گوگرد در کلزا در مرحله اول رشد  .شود گوگرد دارند در کل مزرعه دیده می

اغلب زرد . باشد می) 47شکل(ها  و ارغوانی رنگ شدن حاشیه و پشت برگ) 46شکل(فنجانی شدن 

ود پذیري خ برگها ضخیم و شکننده شده و انعطاف. شود نیز مشاهده می) 48شکل(هاي جوان  شدن برگ

ها و گلها ممکن است نشانه کمبود گوگرد  در مرحله زایشی کم رنگ شدن غنچه. دهند را ازدست می

شود  در مراحل بعد به صورت ارغوانی شدن، کوچک ماندن و ضعیف پر شدن غالف ها ظاهر می. باشد

  ). 49شکل(

  
  فنجانی شدن برگ -46

  
  ارغوانی شدن -47

  
  زرد شدن برگ -  48

  
  شدن غالفارغوانی  -49

ستفاده . هاي حاوي گوگرد، نیاز به مقادیر قابل توجهی گوگرد دارد کلزا به دلیل داشتن پروتئین: مدیریت

احمدي و (کند  از بروز کمبود گوگرد جلوگیري می) سولفات آمونیوم(از کودهاي ازته حاوي گوگرد 

  ).Leach, and Malhi 2001، 1377فرزادفر، 



 

 

    کمبود کلسیم

پژمردگی و خم شدن ساقه گل . شود اي ظاهر می عالئم کمبود کلسیم معموال به صورت لکه :عالئم

هاي کلروز در  دهنده به طرف پائین و خشک شدن گل آذین در باالي محل خسارت دیده و ایجاد لکه

کمبود کلسیم معموال در ). 51و 50شکل هاي(بخش میانی برگ از عالئم بارز کمبود کلسیم است 

  . شود هاي اسیدي، شنی با مواد آلی اندك و اراضی ماندابی مشاهده می خاك

  
   پژمرده شدن و افتادن گل آذین -  50

  
  لکه هاي کلروز در وسط برگ -51

اضافه کردن آهک به خاك براي باال بردن واکنش خاك و زهکشی اراضی ماندبی : مدیریت

)2001 Flore, and Karamanos (  

  

  کمبود منیزیم

در صورت کمبود شدید برگها خشک  .)52شکل(هاي مسن  ها در برگ زرد شدن بین رگبرگ :عالئم

  . شود هاي اسیدي مشاهده می کمبود منیزیم در خاك. ریزند شده و پیش از رسیدن می

  
  کلروز بین رگبرگ  -52

  منیزیماستفاده از کودهاي سولفات پتاس حاوي : مدیریت



 

 

  کمبود بر

هاي اسیدي مناطق  کمبود بر در خاك. در بین عناصر کم مصرف، نیاز کلزا به عنصر بر زیادتر است

 pHاغلب این خاکها داراي بر کمتري هستند و اضافه کردن آهک براي افزایش . شود پرباران دیده می

  .گرددتواند باعث تشدید کمبود بر  خاك و مناسب کردن آن براي رشد کلزا، می

ها  هاي کم رنگ در سطح برگ ها به طرف پائین، زردي بین رگبرگ، ایجاد خال پیچیده شدن برگ :عالئم

هایی که در مرحله ساقه رفتن بر دریافت نکنند،  بوته). 53شکل(باشد  از عالئم مشخصه کمبود بر می

  . کنند دانه تولید نمی

   
  زردي بین رگبرگ هاپیچیده شدن برگ و خال هاي کم رنگ    -53

شود  کیلوگرم در هکتار برطرف می 2کمبود بر با مصرف برات سدیم یا محلولپاشی با حدود :  مدیریت

)1999 ,al. et Pageau.(  

  

  کمبود منگنز

پریدگی کل هاي جوان و رنگ  بخصوص در برگ) مشابه کمبود آهن(ها  زرد شدن بین رگبرگ: عالئم

  . )54شکل( شود هاي خیلی قلیایی و شنی مشاهده می در خاك. گیاه از عالئم کمبود منگنز است

  
  زرد شدن بین رگبرگ ناشی از کمبود منگنز -54



 

 

درصد  30کیلوگرم در هکتار در هنگامی که بوته ها  10سولفات منگنز به مقدار  محلولپاشی: مدیریت

  . زمین را پوشانده باشند

  

  ود رويکمب

هاي قلیایی کربناتی و  در خاك. در بین عناصر کم مصرف، کلزا نیازمند به مقدار بیشتري روي دارد

  . شود مزارعی که کود فسفره زیاد مصرف شده باشد، دیده می

و توقف گلدهی از عالئم ) 55 شکل(ها  ها، پریدگی رنگ برگ کوچک ماندن و ضعف عمومی بوته :عالئم

  .باشد میبارز کمبود روي 

  
  پریدگی رنگ برگ ها – 55

Grewal (اند  درصد سطح زمین را پوشانده 25محلولپاشی سولفات روي در زمانی که بوته ها  :مدیریت

1997 ,al. et ،1995 .,al et Huang.(  

  

  کمبود مس

 30بیش از (هایی که مواد آلی خیلی زیاد دارند  هاي شنی با مواد آلی کم، همچنین در خاك در خاك

  . شود ، دیده می)سانتی متر 30درصد به عمق 

کلرزه شدن بین رگبرگی بالفاصله بعد از خروج گیاهچه از خاك، برنزه شدن سطح فوقانی برگ  :عالئم

  .هاي گل دهنده کوتاه یر در گلدهی و تولید شاخهدر برگ هاي جوان است، پژمردگی برگ، تاخ



 

 

محلولپاشی سولفات مس یا اکسی کلرور مس به میزان یک کیلو گرم در هکتار در مرحله رزت  :مدیریت

  ).al et Kruger,. 1985(سانتی متر است  10زمانی که ارتفاع بوته ها 

  

  کمبود آهن  

هاي قلیایی به صورت زردي شدید  کمبود آهن در کلزا گزارش نشده است، اما احتمال دارد در خاك

  . برگ ها قابل مشاهده باشد

  

  کمبود مولیبدن 

هاي اسیدي یا بازالتی  کمبود مولیبدن مشکل خاك. کمبود مولیبدن بندرت در کلزا بروز می کند

  . است

رگبرك اصلی از عالئم این عارضه در گیاهان خانواده کلم باریک شدن پهنک برگ و ضخیم شدن : عالئم

Gupta (توان از بروز این عارضه جلوگیري نمود  با اضافه کردن سدیم مولیبدات قبل از کشت می. است

1981 Lipsett, and.(  

  

  مسمومیت ها

عالیم . شود میو سنگین دیده ) 5پائین تر از  pH(هاي خیلی اسیدي  در خاك: مسمومیت ناشی از منگنز

حاشیه برگها در نهایت خشک ). 56شکل(شود  به صورت زردي کوتیلدون ها وحاشیه برگ ها دیده می

  ).Moroni et al.,, 2009(کند  شده و رشد گیاه کاهش پیدا می

   
  زردي حاشیه برگ ها  - 56



 

 

هاي اسیدي با ظرفیت بافري پائین و باال بودن یون آلومینیوم  در خاك :مسمومیت ناشی از آلومینیوم

  )Clune and Copeland, 1999). ( 57شکل (شود  قابل تبادل دیده می

         
  آلومینیومناشی از مسمومیت  -57

 

. شود میهاي رسوبات دریایی دیده  مسمومیت ناشی از زیاد بودن بر بویژه در خاك: برناشی از مسمومیت 

 Brennan et(در مقایسه با گندم و جو بیشتر است ) Brassica junce(تحمل کلزا به ویژه خردل هندي 

al., 2014.(  

   ).58شکل(شود  به صورت سوختگی نوك برگ گیاهچه ها دیده می: عالئم

  
  سوختگی نوك برگ ناشی از بر -58

  

  اختالل هاي ناشی از عوامل محیطی

  سرمازدگی

در مرحله . کلزا به سرما و عالئم سرمازدگی در مراحل مختلف رشد بسیار متفاوت استحساسیت 

برگی حساس، از مرحله رزت تا گلدهی نسبتا مقاوم و از زمان گلدهی به بعد تا  6جوانه زدن تا مرحله 

  .زمانی که دانه ها آبدار هستند، کمترین مقاومت به یخبندان را دارد



 

 

هاي کلزا  گیاهچه. شود ر مرحله جوانه زدن باعث خشک شدن گیاهچه میوقوع سرماي شدید د :عالئم

درجه  -8تا  - 5(توانند چند روز سرماي قابل توجه  چنانچه در دماهاي نسبتا خنک رشد کرده باشند، می

اند، نسبت به سرما حساس  هایی که در شرایط گرم رشد کرده اما گیاهچه. کنند گراد را تحمل می سانتی

در این مرحله . درجه سانتی گراد نیز از بین بروند - 3تا  - 2ن است در اثر سرماي ناگهانی بوده و ممک

درصورتی که جوانه مرکزي خسارت ندیده باشد، گیاهچه پس از برطرف شدن سرما مجددا شروع به 

سرماي شدید در مرحله رزت و بعد از ساقه رفتن باعث خسارت به سرشاخه ها ). 59شکل(کند  رشد می

توانند با ایجاد شاخه هاي فرعی جدید،  در این مرحله بوته ها پس از افزایش دما می). 60شکل(شود  می

گلهاي . شود یخبندان در مرحله گلدهی باعث عقیم ماندن گلها می). 61شکل(خسارت را جبران نمایند

یخبندان . یزندگر هاي باز نشده معموال از سرمازدگی می تر هستند و غنچه باز شده به یخبندان حساس

خسارت زیادي وارد ) درصد رطوبت در دانه 60با بیش از (بندي  تواند در مرحله تشکیل غالف و دانه می

ها، ترکیدگی سطح خارجی غالف، چروکیده شدن و ریزش غالف از  سبز مایل به زرد بودن غالف. نماید

هاي صدمه دیده  دانه. کند یخبندان از پر شدن دانه جلوگیري می). 62شکل(عالئم سرمازدگی است 

چروکیدگی دانه یا عدم تشکیل دانه از عوارض . دهند رنگ سبز و تورم طبیعی خود را از دست می

یخبندان شدید قبل از اینکه رطوبت دانه کاهش یافته باشد، باعث ). White, 2000(سرمازدگی است 

معموال صدمه ) درصد 20ز داراي رطوبت بیش ا(هاي نارس  دانه. شود کاهش کیفیت روغن نیز می

رشد دانه . گریزند درصد رطوبت دارند، بطور طبیعی از خسارت می 20هایی که کمتر از  بینند، اما دانه می

سبز ماندن دانه موقع برداشت باعث سبز . ماند ها باقی می در اثر یخبندان متوقف شده و کلروفیل در دانه

  .)Moisey et al., 2010(شود  رنگ شدن روغن استحصالی وکاهش کیفیت می

  
  رشد مجدد گیاهچه -59

  
  خسارت سرشاخه -60

  
  زودرس شدن دانه ها -62  جانبی رشد جوانه هاي -61



 

 

چند روز بعد از وقوع یخبندان و قبل از اقدام به هر عمل، الزم است میزان خسارت ارزیابی  :مدیریت

در گیاه سالم . براي این منظور بایستی جوانه وسط رزت را از نظر سبز بودن مورد بررسی قرار داد. شود

. استکوتیلدون ها و سایر برگ ها ممکن است سیاه شده باشند، اما جوانه وسط رزت هنوز سبز 

در صورتی که نیاز . شود روز بعد شروع می 10تا  4برحسب شرایط آب و هوایی، رشد مجدد گیاه در طی 

هرز بایستی مجددا تراکم بوته هاي زنده  هاي کش باشد، قبل از اقدام به کنترل علف به مصرف علف

ن باقی مانده فرصت داد روز دیگر به گیاها 2تا  1قبل از مصرف هر فرآورده اي، الزم است . ارزیابی شود

روز براي  5تا  4در صورتی که خسارت سرمازدگی زیاد باشد، بهتر است . تا بهبودي خود را باز یابند

هاي جدید هستند بهتر قادر به  گیاهانی که داراي برگ. ارزیابی بوته هاي زنده و رشد مجدد صبر نمود

همچنین مزرعه را از نظر فعالیت . ش باشندک کش هستند، حتی اگر مقاوم به علف متابولیزه کردن علف

گرچه جمعیت کک ممکن است موقع ارزیابی کم باشد، اما در . کک برگی باید مورد بررسی قرار داد

 ,.Moisey et al(یابد  و هواي آفتابی به سرعت افزایش می) درجه سانتی گراد 15باالتر از (دماهاي باال 

2010( . 

  

  خسارت تگرگ 

ها، زخمی شدن  پاره شدن برگ. برحسب شدت و مرحله رشد کلزا متفاوت استخسارت تگرگ   

 شکل(افتد  ها در اثر بارش تگرگ اتفاق می ها و غالف و حتی قطع ساقه اصلی و شاخه ها، ریزش گل

هاي باقی  روي شاخه. شود خسارت تگرگ در مراحل اول رشد به راحتی توسط گیاه جبران می). 63

اما در صورتی که قبل از برداشت اتفاق . شود ی جدید با گل و غالف تشکیل میهاي جانب مانده شاخه

 شکل(شود بیفتد، باعث شکافته شدن غالف ها و ریز دانه شده و درنتیجه به خسارت سنگین منجر می

64.(  



 

 

  
  در اثر تگرگ زخمی شدن ساقه – 63

  
  شکافته شدن غالف و ریزش دانه - 64

  

  استرس خشکی

تمام مراحل رشد تاثیر سوء روي رشد گیاه برجاي می گذارد، اما میزان خسارت استرس خشکی در 

در مراحل اولیه رشد، کمبود آب عالوه بر تاثیر . برحسب مرحله رشد گیاه و شدت آن متفاوت است

مستقیم روي میزان رشد گیاهچه، باعث تاخیر رشد و نرسیدن آن به مرحله رزت قبل از شروع سرما 

عالئم خشکی در مرحله رزت . گیاهچه ها در طی فصل سرما دچار سرمازدگی می شوند شده و در نتیجه

برگ ها حالت . و قبل از ساقه رفتن به صورت سبز تیره تا ارغوانی شدن برگ ها مشاهده می شود

در مرحله زایشی، غنچه هاي گل ضعیف . ایستاده دارند، برگها ي مسن تر زرد شده و خشک می شوند

طول غالف هاي تشکیل شده کم می . اد گل ها و نتیجتا تعداد غالف ها کاهش می یابدمی شوند، تعد

خشکی دیر هنگام در زمان دانه بندي باعث تولید دانه هاي . شود و تعدا دانه در غالف کاهش می یابد

استرس خشکی بخصوص در مرحله گلدهی هم در عملکرد و هم در میزان روغن . چروکیده می شود

میزان خسارت خشکی عالوه بر آب موجود، به نوع . )Champolivier and Merrien, 1996(دانه دارد 

کلزاي کشت شده در خاك حاصلخیز به دلیل توسعه سیستم ریشه از آب موجود .خاك نیز بستگی دارد

به نحو بهتري استفاده می کند عالوه براین تحمل ارقام نسبت به استرس خشکی نیز متفاوت است 

)Buttar et al., 2006.(  

   

  



 

 

  خسارت گرما

درجه سانتی گراد در  25استرس گرما در دماهاي بیش از . اوایل گلدهی حساس ترین مرحله است

استرس گرما تحت شرایط خشکی . طی گلدهی و اوایل پر شدن غالف ها خسارت زیاد وارد می کند

  .س خشکی اثر کاهنده داردبارندگی کافی و باال بودن رطوبت نسبی هوا روي استر. تشدید می شود

  

  آب گرفتگی

برگهاي پائین زرد و ارغوانی می شود و به حالت . عالئم آب گرفتگی شبیه عالئم کمبود ازت است  

  ). 65شکل(کاهش رشد بعد از رفع آب گرفتگی مشاهده می شود . ایستاده رشد می کنند

  
  عالیم آب گرفتگی - 65

  

. روز آب گرفتگی باعث کاهش عملکرد می شود 3کلزا نسبت به آب گرفتگی حساس است و تنها 

تحقیقات چینی ها نشان . بوته هاي مسن در مقابل آب گرفتگی نسبت به گیاهچه ها متحمل تر هستند

داده است که مرحله گیاهچه حساس ترین مرحله و بعداز آن مرحله طویل شدن ساقه و غالف بندي می 

خیس بودن خاك باعث کمبود . شد، درحالی که کمترین آسیب پذیري مرحله گلدهی می باشدبا

خیس بودن خاك همچنین باعث ازدست رفتن . اکسیژن و نتیجتا کاهش تنفس و رشد ریشه می شود

چنانچه کوددهی قبل از کشت انجام شده باشد، کشاورز باید بداند که احتماال مقدار . ازت خاك می شود

هفته خیس بودن خاك، تقریبا نصف ازت مصرفی  3تا  2در طی . از کود مصرفی ازبین رفته استزیادي 

  . در اثر شستشو و دنیتریفیکاسیون ازبین می رود



 

 

در مورد مزرعه کشت شده، تا هنگامی که خاك مزرعه خشک نشده است، هیچگونه اقدامی  :مدیریت

ایستی چند روز منتظر بازیابی سالمت گیاهان حتی بعد از خشک شدن مزرعه ب. نمی توان انجام داد

پاشیدن مستقیم مواد . ریشه ها تا وقتی خاك خیس است، نمی توانند مواد غذایی را جذب کنند. شد

حتی وقتی که . غذایی روي برگها نیز فایده اي ندارد، زیرا جذب مواد غذایی از برگ ها محدود است

افته اند، الزم است در مورد میزان کود مصرفی بخصوص خاك خشک شده و گیاهان سالمتی خود را بازی

مصرف کود ازت زیاد باعث تحریک رشد رویشی و رسیدن محصول را به تاخیر . در آخر فصل دقت کرد

  ).Hammond, 2010, Hartman, 2011(می اندازد 
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  )Flea Beetles(ها  کک

Phyllotreta spp. & Psylliodes spp. (Col.: Chrysomelidae)  
باشند، که در اوایل رشد گیـاه در   می آفات کلزا مهمترین جزو هاي کلزا، یا کک هاي کک مانند سوسک

وارد  گیاهچه کم و بیش بـه گیاهـان خـانواده چلیپائیـان خصوصـاً کلـزا خسـارت       و مرحله کوتیلدونی 

هـاي   رسیبرطبق  .جهند و در هنگام خطر به سرعت می و متورم ها قوي ران پاهاي عقبی آن .کنند می

که  .Psylliodes sppو .Phyllotreta spp هاي  بیشترین خسارت مربوط به جنسایران بعمل آمده در 

  . کند هاي کلزا و دومی عالوه بر برگ به ساقه کلزا نیز خسارت وارد می جنس اولی به برگ

  

  Ph. corrugata Reiche کک برگی کلزا 

  آفتمشخصات 

متر بوده، شاخک ده مفصلی و  میلی 2/3تا  8/1شکل و به طول بیضی  Ph. corrugataحشرات کامل 

ران پاهاي  .ها پوشیده است پی ژیدیوم توسط بالپوش قطعات دهانی در قسمت جلوي سر واقع شده،

داراي  ها معموالً سخت و    بالپوش. دهند عقبی ضخیم شده که در هنگام خطر به حشره توان جهیدن می

و ) کهربایی( و بندهاي یک تا شش شاخک به رنگ حنائی ها پا، پنجه ساق. شد با قطه چین میخطوط ن

  .)a-1شکل (باشد  هاي بدن سیاه متالیک و متمایل به سبز و آبی می بقیه قسمت

تا  42/0شکل، نرم، سطح آن صاف و زردکمرنگ و شفاف و به طول  ها بسیار ریز، بیضی تخم

 4-3(هاي چندتایی  صورت انفرادي و یا دسته هها ب متخ. باشند متر می میلی18/0تا  25/0وعرض 56/0

    ).b-1شکل ( شوند ریشه گیاهان میزبان قرار داده می تمجاوردر ) دعد

و در سن  17/1تا 85/0ها در سن اول  به رنگ سفید متمایل به کرم و اندازه آن داراي سه سن الروي و

اي تیـره، داراي سـه جفـت پـاي      ها قهوه الرو سر و سینه. یابد متر افزایش می میلی 85/5تا  8/2آخر به

   ).c-1شکل (اي به طور پراکنده وجود دارند              اي ظریف و روي بدن نقاط تیره سینه



 

 

متـر و ضـمائم    میلـی  9/2تـا  -6/1هاي سیاه رنگ، بـه طـول   شفیره به رنگ سفید شفاف و داراي چشم

   ).1389و براري، کیهانیان ()d-1شکل ( داخلی بدن از بیرون مشخص است

  
 ، تخم)a( کلزا از راست به چپ به ترتیب حشره کامل مراحل مختلف زیستی کک - 1شکل 

)b(، الرو )c( و شفیره )d(   
  

  زیست شناسی

 ها، هاي اطراف پرچین کامل در زیر برگ هصورت حشره داراي یک نسل در سال بوده و باین آفت 

سپس در فروردین تا اوایل  .کند ی میگذران گیاهی زمستانبقایاي  ها، مناطق جنگلی و بادشکن

هاي  گذران خارج و ابتدا از برگ زمستانهاي  از محلمناسب شد، محیط دماي ماه وقتی  اردیبهشت

این حشرات در طول . نمایند تغذیه می تیرهکلم، تربچه، شلغم، خردل وحشی، کلزا و سایر گیاهان این 

ها تقریباً در اواسط خردادماه به صورت انفرادي و یا  نموده و تخمگیري  جفت) بهار(دوره تغذیه 

سانتیمتري خاك و در مجاورت 1-2در عمق ) عدد تخم 25به طور متوسط تعداد (تایی  هاي چند دسته

پایین دماهاي ریزي در  عمل تخم شود و تیره کلمیان گذاشته میریشه گیاه کلزا و یا سایر گیاهان 

 پستقریباً  ها تخم. کند گذران تا تیر ماه ادامه پیدا می یت حشرات کامل زمستانفعال. گردد متوقف می

سه  هرالروها  .کنند هاي فرعی گیاهان میزبان تغذیه می ریشه زا الروها و شوند میروز تفریخ  12از 

. دشک روز طول می 25-35 گذرانند و دوره الروي بین اندازي را در داخل خاك می مرحله پوست

انجامد و این  روز به طول می هفت تا نهباشد که معموالً بین  مرحله زندگی این آفت شفیره میآخرین 

ها خارج و این  نسل جدید حشرات کامل از شفیره. باشد می تیرماهدوره مصادف با اوایل تا اواسط 

از اپیدرم نسل جدید  کامل حشرات. باشد مصادف می در کشور ماهتا اواسط آذر یل تیر ماهاوا بامرحله 

. نمایند در کشت بهاره تغذیه می تیره کلمیانهرز  هاي کلزا، خردل هندي و علف هانهاي سبز گیا برگ



 

 

خر پاییز بسته به ارسد و در او تغذیه به حداقل می ناشی از با رسیدن فصل سرما معموالً خسارت

کیهانیان ( برند اه میزمستان گذران پن به مناطق ي کاملها سوسک ،ی مناطق مختلفیشرایط آب و هوا

،1387(.  

  
  Psylliodes percicus کک ساقه کلزا 

  مشخصات ظاهري آفت 

، در بعضـی مواقـع   )2شـکل (میلـی متـر    5/4-3ها به رنگ سیاه آبی، بـه طـول    حشرات کامل سوسک

هـاي   الروها سفید کرم و در پشت بدن الرو داراي لکـه . شود اي روشن دیده می ها به رنگ قهوه بالپوش

اي و رنـگ سـر    جفت پـاي سـینه   3میلی متر و داراي  7طول الروهاي بالغ تا . باشد تیره متعددي می

  ).  1384، و همکاران کیهانیان(اي تیره است  قهوه

        
  Psylliodes persicus حشره کامل کک کلزا گونه  - 2شکل 

  طرز خسارت
است که حشرات  افتد و این زمانی یاتفاق م پائیزه هاي کشت دراین آفت  در ایران بیشترین خسارت

هاي اولیه  برگ بافت در ابتدا از آفت این نمایند، تغذیه می) ها گیاهچه(ها  روي کوتیلدون آفت کامل

این شرایط برگ گیاهان  در .گیرد ها صورت می از ظهور گیاهچه پساین عمل تقریبا کند و  می تغذیه

ها  بافت اطراف مناطق تغذیه شده برگ در ادامه که هستندخسارت دیده داراي ظاهري سوراخ سوراخ 

  ).3شکل( دنرو از بین می

    
  هاي کلزاعالئم خسارت کک روي گیاهچه و کوتیلیدون - 3شکل 



 

 

در چنین شرایطی و  باشد می این آفت آفتابی، شرایط مناسبی جهت تغذیه و آب و هواي گرم و خشک

، نـک شـرایط آب و هـوایی خ   درولـی   .روند هاي کلزا از بین می سرعت آلوده شده و گیاهچهه مزرعه ب

بـه   آفـت  تغذیـه  .گیرنـد  و در داخل مزرعه پناه می شده کم ها اي سوسک نمناك و بادي فعالیت تغذیه

داخـل مزرعـه افـزایش پیـدا      در هـاي کلـزا   گیاهچه رشد و شود محدود می حاشیه مزرعههاي  گیاهچه

بیشترین خسارت از . از نابودي قادر به رشد مجدد نیستندپس کلزا هاي خسارت دیده  گیاهچه. کند می

اتفـاق   باشـد  در مرحله کوتیلیدونی و یا چند برگی می گیاهتا اواسط آذرماه یعنی زمانی که  اواخر مهر

توانـد   جمعیت حشره پائین باشد، گیاه کلزا می تراکم در اوایل فصل رشد، اگر ،ین حالهمدر . افتد می

زمـانی کـه تـراکم جمعیـت آفـت بسـیار زیـاد باشـد حملـه           .آفت را جبران نماید خسارتمقداري از 

 ,Maurya( شـود  را موجـب مـی   مرگ کامـل گیـاه   ،)بافت مریستم( بوته به قسمت انتهایی ها سوسک

 قـدرت  کاهش رشد گیاه، کاهش تراکم گیاه، افزایشموجب ها  حشرات کامل از گیاهچهتغذیه  ).1998

ر، افـزایش  بـذ  تأخیر در رسـیدن  ،زا به داخل گیاه و در نهایت ز، ورود عوامل بیماريهر هاي رقابت علف

بـذر باعـث   افزایش مقدار کلروفیـل در  . ددگر مقدار کلروفیل در بذر و پایین آمدن مقدار تولید بذر می

 .)Lamb, 1989( ه باشـد داشت شود که جدا کردن رنگ سبز کلروفیل از روغن هزینه زیادي را دربر می

حشـرات  ، بدین صورت اسـت کـه   Psylliodes percicusالزم به ذکر است که خسارت کک ساقه کلزا 

هـاي اولیـه    ها تغذیه کرده و در بـرگ  از کوتیلدون .Phyllotreta sppهمانند سوسک کک مانند  کامل

ماند  در این صورت اپیدرم باالیی و زیري برگ باقی می. نمایند هاي گرد مشخص می باعث ایجاد سوراخ

خسارتی که به وسیله الروهاي این سوسک ایجاد می شود از نظـر اقتصـادي داراي   ). اي تغذیه پنجره(

هـایی   گیاه را سوراخ کرده و داالن) هاي مسن برگ(هاي اولیه  الروها دمبرگ برگ. اهمیت زیادي است

را به نقطه رشد گیـاه   بعد از آن الروها به طرف ساقه گیاهان مهاجرت کرده و خود. نمایند را ایجاد می

در صــورتی کــه الرو سوســک کــک ماننــد  ) Nilsson, 1990(رســانند  مــی) قســمت انتهــاي گیــاه(

Phyllotreta spp نماید از ریشه کلزا و هم خانواده آن تغذیه می )Burgess, 1977.(  

  



 

 

  هاي کلزا انبوهی ککمدیریت 

از  پـس مـاه   ها در اواخر مهر یا اوایل آبان این سوسک ،پاییزههاي  ایران به دلیل متداول بودن کشتدر 

  .زنند و خسارت می دهنمو تغذیه شروع به ،و پس از استقرار شوند می کاشت ظاهر

بایسـتی از یـک برنامـه     مـی کاران کلـزا   کشت ،ها و آفات دیگر این سوسک جمعیت براي مدیریت مؤثر

. رسـد بخسـارت بـه حـداقل    ، فـت تا با کاهش جمعیت آنمایند استفاده ) IPM(مدیریت تلفیقی آفات 

هـاي اول کشـت جهـت تعیـین سـطح آلـودگی و خسـارت         منظم در هفته طوره مزارع کلزا بایستی ب

   .قرار گیرند بازدید مورد احتمالی

  

  مزرعه ازبرداري  ردیابی و نمونه -1

باشند، بنابراین الزم  می گذران در اوایل فصل فعال زمستان نسل حشرات کاملیزه، یپاهاي  در کشت

 سبز شده لزادر مزارعی که تازه ک .گردد شروعدر این زمان  ها آناي براي فعالیت  ردیابی مزرعه است

زرد و بشقابی  هاي چسبی ، از تله)درجه سلسیوس 14(مناسب  به حداقلهوا با رسیدن دماي  است

   )4شکل( رنگ

  

  

  ها تله بشقابی و چسبی زرد رنگ جهت ردیابی و برآورد جمعیت سوسک - 4شکل    
  

 خسـارت ). باشـد  نمی آفت با مبارزه براي عملیات این( نمود استفاده آفت جمعیت پایش براي توان می

 از .از اهمیت بیشتري برخوردار است هاي اول رویش گیاه هفته ها معموالً در تغذیه این سوسک ناشی از

 حشرات کامل. شوندمزارع باید روزانه براي تشخیص خسارت بررسی  ،کوتیلدونی تا چهار برگی مرحله

در شـرایط آب و هـوایی    ،و خشک اکثراً فعال بوده و برعکس آرام گرم، آفتابی، در شرایط آب و هوایی

 چنین شـرایطی که در شود  ها کاسته می اي از فعالیت آن به طور قابل مالحظهرطوب و بادي مخنک و 



 

 

هـا   توسـط ایـن سوسـک   ) خسـارت (مقدار خوردگی بـرگ  . در مزرعه باید اجتناب کرد ها آن از ردیابی

خسارت ایـن آفـت در حاشـیه     ،در بیشتر مواقع. باشد می براي تعیین اعمال مدیریت این آفتمعیاري 

ه احاطـه شـد   علفیهاي  هحاشیه مزرعه بوسیله کمربندي از پناهگا که وقتی بویژه است، مزارع مشهود

هـا از حاشـیه مزرعـه بـه      رسد، سوسک میدرجه سلسیوس  17به بیش از دماي هوا  هنگامی که. باشد

  .)Burgess, 1977(کنند  حرکت میداخل مزرعه 

و سـپس   شود می انتشار خسارت در ابتدا از حاشیه مزرعه شروع به بازدیدمیزان  و براي تعیین وسعت

ها بررسی و  و مقدار خسارت آن شدهتصادفی و در فواصل معین انتخاب طور ه داخل مزرعه بهاي  بوته

هـاي   از سطح بـرگ درصد  25 طور متوسطه وقتی ب .شود بوته برآورد می خوردگی براي هر درصد برگ

اگـر   .هـا اسـت   پاشی بـرگ  آستانه اقتصادي براي سم ،ها خسارت دیده باشند حقیقی گیاه یا کوتیلدون

 توانـد  وارده را مـی  بـوده و خسـارت  رو به رشد باشد محصول  درصد 25ها کمتر از  سطح خسارت برگ

 هـا  خوردگی برگاگر سطح . )Knodel and Olson, 2002،1386کیهانیان و خواجه زاده، ( جبران نماید

 جمعیـت و  در شـرایط فشـار  . بایسـتی فـوري انجـام شـود     پاشی برگ می سم ،باشد درصد 25بیش از 

بروز خسارت غیر قابـل جبـران   باعث  پاشی در سم دو روزه تایک تأخیر یک  ها، سوسک شدید خسارت

  .خواهد شد

بازدیـد روزانـه   ، ها به سرعت افزایش یافتـه در ایـن صـورت    گرم و خشک جمعیت کک يهوا آب ودر 

شـده باشـد    بـه حاشـیه مزرعـه محـدود     فقط اگر خسارت .)Maurya, 1998( باشد مزرعه ضروري می

کـه حشـرات   و آفتـابی  در هواي گرم . ادرا کاهش دها  کک جمعیت حاشیه مزرعه پاشی سم توان با می

پاشـی شـاخ و بـرگ اسـتفاده      سم برايکش  در سطح خاك و گیاه فعال هستند، از سموم حشرهکامل 

صـبح زود و یـا   پاشـی   سـم حاشیه مزرعه بهتر اسـت   در کندوي زنبور عسل صورت وجود در. دشو می

انـد قـادر هسـتند     را گذرانـده برگـی   چهـار مرحله یی که کلزاهاي  بوته. ام شودانج غروب آفتابهنگام 

 ,Burgess( مرکزي تغذیه کرده باشند  ها از جوانه مگر اینکه سوسک خسارت بیشتري را تحمل نمایند،

1977( .  



 

 

  کنترل زراعی-2

-جوانهها زودتر ذرکند که ب کاشت کمک می مناسب عمق رعایت کاشت به موقع و: تاریخ کاشت - الف 

ها مصون  در برابر خطر حمله سوسکاي  ها به سرعت استقرار یابند و در نتیجه تا اندازه زده و بوته

  . )1388 ،کیهانیان و خواجه زاده( بمانند

جهت جلوگیري از طغیان این آفت در مناطقی که جمعیت آن زیاد باشد، بایستی  :زراعی باونت -ب

هاي متعددي  به خصوص در مناطقی که میزبان....) کلزا و -کلزا، جو-گندم(یک برنامه تناوب زراعی 

   .ودبینی ش وجود ندارد، پیش

 تواند می رشد کلزا،کم در اوایل  در مناطق خشک و نیمه خشک دو نوبت آبیاري به فواصل: آبیاري-ج

بیشتر شده و شرایط براي  نیز رطوبت مزرعه) کوتیلدونی(حساس گیاه ضمن تسریع در گریز از مرحله 

  .گردد  نامناسب هاي کلزا کک و خسارت نشو نما

  کنترل شیمیایی -3

چو وگـائ  هـاي،  ها بـا حشـره کـش   ضـدعفونی بـذر  ، مـا  هـاي انجـام گرفتـه در کشـور     بر اساس بررسی

تیامتوکسـام  (و یـا کـروزر   به ازاي یک کیلـوگرم بـذر    گرم 14تا 12 به مقدار) WS70ید راایمیداکلوپ(

FS350 ( دشو توصیه می کیلوگرم بذریک در  میلی گرم 12تا  10به مقدار )   ،کیهانیـان و خواجـه زاده

ده و تواند به عنوان یک روش جلـوگیري کننـ   کش سیستمیک می حشره اینضدعفونی بذر با ). 1386

  Helixسموم چو همچنین ازودر سایر کشورها عالوه بر سم گائ. حفاظت کننده مورد استفاده قرارگیرد

جهـت ضـدعفونی بـذر اسـتفاده     باشـد،   کش و قارچ کش می که ترکیبی از سموم حشره Helix Xtraو

 نزیا سطحها به  وقتی جمعیت سوسک عالوه بر ضدعفونی بذر، .)Knodel and Olson, 2002( شود می

با استفاده از سموم ماالتیون  هاي کلزا نیز گیاهچهپاشی  سم باشد، رسیده )با نظر کارشناسان( اقتصادي

) (EC50   به مقدار یک لیتر در هکتـار، دیـازینون(EC60)   و  لیتـر در هکتـار  میلـی   1200 بـه مقـدار

کیهانیـان و خواجـه   ( لیتر در هکتار توصیه شـده اسـت   میلی 250-400به مقدار(Sc 35%) کونفیدور 

   .)1386زاده، 



Brevicoryne brassicae   
بـه   سـه گونـه شـته   مزارع کلـزا  در .باشند

Myzus persicae    شـته  ه وجـود دارد کـ

 .Lلـی گونـه   ي جمعیـت بیشـتري بـوده و   

  . به نام شته خردل در مناطق جنوبی کشور اهمیت بیشتري دارد

رنگ بدن این شته سبز یا آبی مایل به خاکستري با پوشش گرد سفید مومی، بیضی شکل و در افراد 

اي تیره اسکلریتی نسبتا بزرگ روي بندهاي شکمی و اکثرا به صورت نوار عرضی 

ها  بال هاي بالدار در بعضی مواقع کوچکتر از بی

متمایل به سبز و اي تیره تا سیاه و شکم زرد 

اي تیره و در طرفین  داراي دو لکه تیره در قسمت جلویی بندهاي شکم، شاخک شش بندي و قهوه

دم مثلثی شکل که در وسط دو زائده مزبور قرار 

آیند  اکستري مومی در میها گالبی شکل و سبز روشن که در اواخر مرحله پورگی به رنگ خ

      

  
  شته مومی بالدار، بی بال، پوره و جلد پورگی

در آب و هواي معتدل و گرم کلنی شته مومی شامل افراد 

نمایند  هایی را می زائی و بدون دخالت افراد نر تولید پوره

در زمستان  .آید ترتیب چندین نسل به وجود می

.Brevicoryne brassicae L  (Hom.;Aphididae)شته مومی کلم

باشند ها می کلزا در کشور ما شتهعوامل محدودکننده تولید

Brevicoryne brassicae   Lipaphis erysimi, وMyzus persicae 

ي جمعیـت بیشـتري بـوده و   رااکثر مناطق ایـران دا  تقریبا در B. brassicaeمومی کلم 

به نام شته خردل در مناطق جنوبی کشور اهمیت بیشتري دارد

  مشخصات آفت 
رنگ بدن این شته سبز یا آبی مایل به خاکستري با پوشش گرد سفید مومی، بیضی شکل و در افراد 

اي تیره اسکلریتی نسبتا بزرگ روي بندهاي شکمی و اکثرا به صورت نوار عرضی  لکه قهوه

هاي بالدار در بعضی مواقع کوچکتر از بی ماده. میلی متر است 8/2تا  6/1طول بدن بین 

اي تیره تا سیاه و شکم زرد  سر و قفس سینه ، قهوه. باشند هاي مشخص می

داراي دو لکه تیره در قسمت جلویی بندهاي شکم، شاخک شش بندي و قهوه

دم مثلثی شکل که در وسط دو زائده مزبور قرار . اي شکل وجود دارد لوله) کورنیکول(شکم دو زائده 

ها گالبی شکل و سبز روشن که در اواخر مرحله پورگی به رنگ خ

    ).Blackman, and Eastop, 2000، 1387کیهانیان ، 

      
شته مومی بالدار، بی بال، پوره و جلد پورگی - 5شکل      

  زیست شناسی
در آب و هواي معتدل و گرم کلنی شته مومی شامل افراد . باشد تولید مثل شته مومی به دو صورت می

زائی و بدون دخالت افراد نر تولید پوره باشد که دائما به طریق زنده میبال 

ترتیب چندین نسل به وجود می  زا به وجود آمده و بدین هاي زنده ها ماده

 

 

شته مومی کلم
عوامل محدودکننده تولید زایکی 

Brevicoryne brassicae هـاي  نـام 

مومی کلم 

erysimi به نام شته خردل در مناطق جنوبی کشور اهمیت بیشتري دارد

  
مشخصات آفت 

رنگ بدن این شته سبز یا آبی مایل به خاکستري با پوشش گرد سفید مومی، بیضی شکل و در افراد 

لکه قهوه 8بال  بی

طول بدن بین . هستند

هاي مشخص می وبا رگبال

داراي دو لکه تیره در قسمت جلویی بندهاي شکم، شاخک شش بندي و قهوه

شکم دو زائده 

ها گالبی شکل و سبز روشن که در اواخر مرحله پورگی به رنگ خ پوره. دارد

کیهانیان ، ) (5شکل(

زیست شناسی
تولید مثل شته مومی به دو صورت می

بال  ماده بی

ها ماده که از آن



 

 

د روش در مناطق سر. شود دراین مناطق، شته هم به صورت پوره و هم افراد کامل ماده دیده می

تولیدمثل شته تغییر نموده و در فصل پائیز با توجه به کاهش شدید درجه حرارت و طول دوره 

گذاري در زیر یا روي  گیري نموده و پس از آن تخم ها جفت روشنایی، نرها به وجود آمده و با ماده

ند و اوایل در اوخر اسف. گیرد هاي پیر صورت می بقایاي گیاهی کلزا، سطح خاك و یا روي سطح برگ

ها باز شده و شته ماده از آن خارج که با توجه به شرایط محیطی شروع  بهار پس از گرم شدن هوا تخم

سرعت رشد . انجامد روز به طول می 30-40یک دوره زندگی شته مومی معموال. نماید به تولید مثل می

پوره هاي تازه متولد . شود پوره توسط هر ماده در روز تولید می 5-6روز بوده و معموال  8-12پوره 

ها باقی مانده و شبیه حشرات کامل مادر بوده  ها معموال مدتی در قسمت پشتی بدن ماده شده از ماده

مرحله پورگی  4ها داراي  پوره. باشند متر طول می میلی 5/0و فقط از نظر جثه از آن کوچکتر و داراي 

). 1387کیهانیان، (نسل گزارش شده است  20باشند؛ تعداد نسل این آفت در شرایط مرطوب تا  می

بیشترین جمعیت شته مومی  بستگی به شرایط آب و هواي و )اسفند -بهمن(بعد از سرماي زمستانه 

شته  .رود در اواخر فروردین و اردیبهشت مشاهده شده و سپس بتدریج روبه کاهش می روي کلزا کلم

این شته شرایط . شوند ها مخفی می ي این غنچهال هاي گل بوده و در البه مومی معموال شبیه غنچه

جمعیت شته مومی . کند هاي پیچ خورده کلزا تحمل می سخت سرماي زیر صفر را مدتی در زیر برگ

. نماید در هواي گرم و خشک افزایش پیدا نموده ولی در هواي خنک و سرد و بارانی کاهش پیدا می

ها  در مهاجرت شته و پائین بودن کیفیت غذاییهاي میزبان  عوامل آب و هوایی، سخت شدن بافت

هرز و  هاي علف(در این صورت حشرات بالدار به مناطق دیگري که داراي میزبان مناسب . نقش دارد

  ).1384کیهانیان و همکاران، (برند  جهت تغذیه وجود دارد هجوم می) سایر گیاهان زراعی خانواده کلم

  نحوه خسارت
طق کلزاکاري کشور وجود دارد ولی سطح آلودگی و کاهش عملکرد وابسته شته مومی کلم در تمام منا

ولی معموال شیوع آن در مناطق گرم خشک و . باشد به شرایط محیطی بوده و هر ساله متفاوت می

شته مومی . باشد معتدل کشور نظیر تهران، مرکزي، اصفهان، فارس، آذر بایجان و کردستان باالتر می

خانواده کلم نظیر کلزا، کلم، شلغم، خردل، تربچه، خردل هندي و منداب و  فقط به گیاهان زراعی



 

 

هرز از جمله تربچه وحشی، خردل وحشی، کیسه کشیش، شلمی و قدومه حمله  هاي همچنین به علف

زمان شروع آلودگی و استقرار کلنی اولیه . باشد ها کلزا وکلم می ولی حساس ترین میزبان آن. نمایند می

ي کلزا در مناطق مختلف ایران متفاوت است؛ این مرحله در تعدادي از مناطق هم زمان شته مومی رو

هاي پائیز بوده و در تعدادي دیگر اواخر زمستان و یا اوایل بهار  با چند برگی بوته کلزا در طول ماه

رگ ها و همچنین زیر ب شته مومی کلم معموال به صورت کلنی روي سطح برگ، ساقه و جوانه. باشد می

هاي گل و  هاي جوان، غنچه ها، ساقه کلزا تجمع نموده و با خرطوم بسیار نازك خود از شیره برگ

هاي انتهایی،  ها و جوانه و آثار این تغذیه به صورت پیچیدگی برگ) 6شکل(نمایند  ها تغذیه می غالف

تشکیل  هاي انتهایی و در نهایت ها، توقف رشد، خشک شدن جوانه ضعف و پژمردگی، زردي برگ

ترین مرحله حمله شته مومی به کلزا در مرحله تشکیل  حساس. شود هاي کوتاه تر نمایان می غالف

هاي گیاه  با تداوم تغذیه شته و ترشح عسلک اندام. باشد دهی می ها و غالف غنچه گل، باز شدن گل

). 1384و همکاران،کیهانیان  ،1387کیهانیان، (آورد  کثیف شده و مشکالتی را در برداشت به وجود می

باشد که توسط هر دو فرم بالدار و  بیماري ویروسی در گیاهان خانواده کلم می 20شته مومی ناقل

    ).Blackman, and Eastop, 2000(گیرد  بال انتقال صورت می بی

             
  کلنی شته مومی در انتهاي غنچه هاي کلزا - 6شکل             

  
  کنترل شته مومی در زراعت کلزاهاي مدیریتی جهت  روش

 حمایت از دشمنان طبیعی شته مومی - 1

هاي مهم  ها به گونه شته مومی کلم دشمنان طبیعی متعددي دارد و به دلیل اهمیت و شناخت آن

  .اشاره می گردد



 

 

 Coccinella septempunctata کفشدوزكهاي مختلف  و حشره کامل گونه الرو: الف

،C.undecimpunctata و  Hippodamia variegata. )7شکل(  

    
  حشره کامل و الرو کفشدوزك - 7شکل 

  
 Episyrphus balteatus, Eupoedes corollae, Paragusهاي مختلف مگس سیرفید الرو گونه: ب

compeditu, Leucopis sp. )8شکل.(  

  

    
  حشره کامل و الرو مگس سیرفید  -8شکل

  
  )9شکل( .Chrysopa spp. & Chrysoperla sppبالتوري: ج

    
  حشره کامل و الرو بالتوري - 9شکل 

  



 

 

  ).10شکل(باشند  می Diaeretiella rapaeگونهزنبور هاي مختلف پارازیتوئید خصوصا : د

    
  Diaeretiella rapaeهاي مومیایی شده توسط زنبور پارازیتوئید گونه  شته - 10شکل    

فعالیت شدید شته مومی شروع به فعالیت نموده و تا حدي نقش این حشرات مفید هم زمان با 

لذا با توجه به اهمیت و نقش کنترل کننده دشمنان طبیعی . اي در کاهش جمعیت آفت دارند عمده

ها و با در نظر گرفتن این موضوع که دشمنان طبیعی نیز در  جهت جلوگیري از افزایش جمعیت شته

اي عمل شود که  پاشی به گونه ند، ضروري است در موقع سمباش برابر سموم شیمیایی حساس می

  ).1384و کیهانیان و همکاران،  1387کیهانیان، (تلفات کمتري را به این دشمنان طبیعی وارد سازد 

   حمایت از حشرات مفید  - 2

وجود   .Apis mellifera L زنبور عسل بسیار زیادي از حشرات مفید خصوصا هاي در مزارع کلزا گونه

شن است و براي تولید بذر احتیاج به زنبور عسل و یا حشرات مشابه خودگ گرچه کلزا گیاه. دارند

ها ممکن است  غالف جهت گرده افشانی ندارد، ولی در طی فعالیت زنبور عسل استقرار بذر در داخل

شده  زنبور دارانبراي  و مورد توجه بسیار زیاد است شهدکلزا یک منبع خوبی از  .پیدا نماید افزایش

 يبسیار .داشته است صنعت زنبورداريتوسعه زیادي در  و همچنین افزیش سطح زیرکشت کلزا است

و سمی هستند  زنبور عسلبه  براي کنترل آفت در کلزا سموم در فرموالسیونشیمیایی  از ترکیبات

  .بکار گرفته شود هاي کنترل آفات تمهیداتی براي روش دراین رابطه بایستی

  هرز داخل و حاشیه مزرعه هاي نترل علفک- 3

-Capsella bursa، کیسه کشیش   .Sinapsis arvensis Lخردل وحشی  هرز شامل هاي کنترل علف

pastoris (L.)  قدومه ،Thlaspi arvense L.،  تربچه وحشیRaphanus raphanistrum L. شلمی  و



 

 

Rapistrum rugosum (L.) باشند، در داخل مزرعه و حاشیه مزرعه صورت  که میزبان شته مومی می

  ).1384کیهانیان و همکاران، (گیرد 

  کاشت به موقع - 4

خسارت  کلزا کاشت به مو قعبا توجه به سابقه آلودگی شته مومی در منطقه و رعایت تناوب زراعی، 

  .دهد کاهش میدر اوایل فصل را شته مومی اي  تغذیه

  برداري مداوم جهت کنترل شیمیایی نمونه - 5

جمعیت انبوه . برداري باید در خالف جهت باد و از حاشیه مزرعه و به صورت زیگزاگی انجام شود نمونه

ترین مراحل  حساس. ها به صورت متراکم وجود دارد شته مومی اغلب در داخل مزرعه روي بوته

، تشکیل ساقه، تشکیل غنچه و )برگی 6تا  3(آلودگی کلزا به شته مومی شامل مرحله روزت گیاه 

دست (، بایستی چندین بار)گرم و خشک(در صورت مساعد بودن هوا . هاي اولیه است تشکیل غالف

الزم به ذکر است که در . در هفته جمعیت و خسارت احتمالی شته مومی بررسی گردد) کم دوبار

. شوند ده و بتدریج در کل مزرعه پراکنده میابتداي امر، تراکم شته ها معموال در حاشیه مزرعه باالتر بو

پاشی به موقع حاشیه مزرعه از  توان با تمهیداتی نظیر، آبیاري بارانی، کانون کوبی و سم بنابراین، می

ولی معموال اگر . نرم مبارزه براي آفت مذکور وجود ندارد. خسارت آفت به کل مزرعه جلوگیري نمود

پاشی  در صورت نیاز به سم. پاشی صورت گیرد بود بایستی سم درصد مزرعه آلوده به شته مومی 20

در هزار، ایمیداکلوپراید به مقدار  7/0هاي اختصاصی نظیر پریمیکارب به مقدار  کل مزرعه با شته کش

در هزار، که براي سایر حشرات کم خطر هستند،  2در هزار و یا فلونیکامید به مقدار  7/0تا  5/0

 ). 1388، کیهانیان و همکاران، 1387کیهانیان، (پاشی نمود  متوان کل مزرعه را س می

  

  

  

  



Meligethes aeneus    

 ،اي متر، به رنگ سیاه تا قهـوه  میلی 1/

. ندشـو  سبز تا آبی فلـزي پـر رنـگ و بـراق دیـده مـی      

Pygidium ینهس .شود از باال دیده می 

) هـا  سر و بالپوش(روئی بدن  قسمت .باشد

شـاخک گـرزي شـکل،     ؛رنگ و ران وسطی در قسمت داخلی بدون دندانـه 

Nilsson, .(  

  
   روي گلهاي کلزا و از نماي نزدیک

 اي به رنگ سفید شیري یا کرم باشد و ظاهري شیشه

12( .  

  

  تخم هاي گذاشته شده در داخل غنچه ها توسط سوسک گرده خوار

Meligethes aeneus F.(Col.: Nitidulidae)) غنچه خوار (سوسک گرده خوار 

  مشخصات آفت

/5 -7/2 حشره کامل سوسک کوچک بیضی شکلی است به طول

سبز تا آبی فلـزي پـر رنـگ و بـراق دیـده مـی       به رنگ نورها در انعکاس  قسمت پشتی بالپوش

Pygidiumقسمت  فقط و هانتهاي بدن تمام مفاصل را پوشاند ها در

باشد ها ولی در قسمت جلوئی آن کم عرض می عرض بالپوش

رنگ و ران وسطی در قسمت داخلی بدون دندانـه  پاها سیاه. باشد منقوط می

Bhowmik, 2003 ،, 1994) (11شکل(مفصلی است 11

  
روي گلهاي کلزا و از نماي نزدیک  Meligethes aeneus حشرات کامل سوسک گرده خوار – 11

  

باشد و ظاهري شیشه می) مسطح( ها بیضی کشیده ودر طرفین پخ

12شکل(باشد  متر می میلی 6/0-8/0 در حدود ها و طول آن

تخم هاي گذاشته شده در داخل غنچه ها توسط سوسک گرده خوار - 12شکل 

 

 

سوسک گرده خوار 

مشخصات آفت

حشره کامل سوسک کوچک بیضی شکلی است به طول

قسمت پشتی بالپوش

ها در بالپوش

عرض بالپوش هم

منقوط می

11 کشیده و

11شکل     

  

ها بیضی کشیده ودر طرفین پخ تخم

و طول آن دارند

  



اي  سینهرنگ آن سفید متمایل به زرد، سر و سه جفت پاي 

در هر مفصل در  و عدد با موهاي ریز بسیار ظریف

ها بوده و رنگ  فیره شبیه تخمش ).13

 ,Bhowmik ) (13شکل(متر است  میلی

  
  سوسک گرده خوار کلزا 

ـ   داخل حفره ها در صـورت  ه هاي خـاك ب

ایـن   گـذرانی  براي زیست و زمستان مکان

خـود را درون  ایـن حشـره    ،شود ها جنگل یافت نمی

گذرانی  موسی و درختکاري شده بین این مزارع پناه داده و زمستان

 ، این حشرهگراد یدرجه سانت 11الی  9

بـه طـور    اسـفند مـاه   طـی  گراد در درجه سانتی

، چتربـان  )(Brassicaceaeهـرز خـانواده چلیپائیـان    

این  .کند ر تغذیه میگرده گل گیاهان مذکو

Brassica(  مـاده   تغذیه بـه هـر نـوع   را جهت

فـاز زایشـی قـرار    بطور گروهی به مزارع کلزا که در 

هـا   حشرات ماده قاعده غنچه گیري، پس از جفت

طور انفرادي ه ها را ب تخم. کنند ریزي می

رنگ آن سفید متمایل به زرد، سر و سه جفت پاي  متر و میلی 3-4 الرو این سوسک به طول

عدد با موهاي ریز بسیار ظریف 12تعداد مفاصل بدن الرو . سیاه است تا اي

13شکل(دو تا سه لکه کوچک سیاه رنگ وجود دارد  یی

میلی 2 طول آن در حدود ،آن شیري تا سفید زرد رنگ است

Nilsson, 1994.(  

  
سوسک گرده خوار کلزا و شفیره  الرو -13شکل 

    زیست شناسی

ها در هاي گودال شیب در ها و ها، پرچین این آفت در حاشیه جنگل

مکانکند و محیط جنگل بهترین  گذرانی می حشره کامل زمستان

ها جنگل یافت نمی ولی در مزارع بزرگ که در جوار آن. باشد

موسی و درختکاري شده بین این مزارع پناه داده و زمستانوهاي بلند با پوشش گیاهی ه

9 بهگذرانی  هاي زمستان با رسیدن درجه حرارت مکان

درجه سانتی 13 - 15ه و با رسیدن درجه حرارت هوا ب 

هـرز خـانواده چلیپائیـان     هـاي  شروع بـه پـرواز کـرده و روي علـف    

Umbelliferae( و گل سرخیان )Rosaceae( گرده گل گیاهان مذکو مستقر و از

Brassica(حشره گرده گل خانواده چلیپائیان خصوصاً جنس کلم 

بطور گروهی به مزارع کلزا که در  این حشرات سپس. دده غذائی دیگري ترجیح می

پس از جفت .کنند ها تغذیه می گرده گل از و کردهمهاجرت 

ریزي می تخم آن در )متر میلی 3به قطر (سوراخی  را جویده و با ایجاد
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باشد آفت می

هاي بلند با پوشش گیاهی ه کرت

با رسیدن درجه حرارت مکان. نماید می
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حشره گرده گل خانواده چلیپائیان خصوصاً جنس کلم 

غذائی دیگري ترجیح می

مهاجرت  دارند،

را جویده و با ایجاد



 

 

 طـور متوسـط تعـداد   ه یک حشره ماده ب .دهند در داخل غنچه قرار میعددي  5 -8هاي  یا در دستهو 

طـول دوره   .اند گزارش نمودههم عدد تخم  250ا را ت تعدادین ا ،عدد تخم می گذارد ولی در منابع 40

درجـه   18 -19 در درجـه حـرارت   .ها به درجه حرارت محیط بستگی دارد جنینی و زمان تفریخ تخم

روز  9تـا   4 هـا  آنشوند و تفـریخ بقیـه    تفریخ می بعد از سه روز ها درصد تخم 62گراد بیش از  سانتی

 2-4 و طـول دوره الروي  کـرده به تغذیه از گرده گـل  شروع  شدن الروها پس از ظاهر. کشد طول می

د و نافت الروها پس از تغذیه کامل به روي زمین می .داراي دو سن الروي است این آفت. باشد میهفته 

 18تـا   14طول دوره شـفیرگی  . دنشو سانتیمتر به شفیره تبدیل می 2-3 عمق بههاي خاکی  فرهح در

. شـوند  هاي خرداد تا تیر از خاك خـارج مـی   هاي جوان در ماه سوسک .)Nilsson, 1994( باشد روز می

تغذیـه نمـوده و    یهاي تیر و مرداد از گرده گل مزارع مختلف و نباتات وحشـ  این حشرات کامل تا ماه

. کنند هاي مناسب زمستانی خود مهاجرت می پس از تغذیه کافی جهت بقاي خود در زمستان به محل

  ). 1389کیهانیان و براري، (یک نسل در سال دارد خوار غالباً  سوسک گرده

  
  خسارتنحوه 

ترین آفاتی اسـت   هاي گرده خوار در تمام مزارع دانه روغنی کلزا پراکنده هستند و یکی از مهم سوسک

اما در کلـزاي زمسـتانه خسـارت کمتـري     . که به سرعت در مناطق کلزاکاري گسترش پیدا کرده است

شده باشد و یا حشرات کامل در مرحله ظاهر شدن کلزا بـه صـورت غنچـه    دارند مگر اینکه دیر کشت 

باشد که در این صورت به کلزا خسارت ببار آورده و یا کلزا در سالها ي متمادي در این مناطق کشت و 

خسارت در کلزاي بهاره خیلی جدي است که قابل جبران نیست و ایـن  . آفت بخوبی مستقر شده باشد

  ).1389کیهانیان و براري، (شود  ا هم میه خسارت متوجه غالف

هـاي   بـه گـل  این آفت . گردند با تغذیه از گرده گلها موجب خسارت می ها الرو هم حشرات کامل و هم

خردل سـفید و   ترب، ، چلیپائیان خصوصاً کلزا شود و روي هاي هرز جلب می زرد گیاهان زراعی و علف

اي  فعالیت تغذیههاي وحشی این خانواده  گونه و نیز سیاه، محصوالت بذري کلم و شلغم، کلم صحرائی

کلزا در . میزان خسارت این حشره روي کلزا به زمان حمله آفت و فنولوژي گیاه کلزا بستگی دارد .دارد



اگـر زمـان ورود   . دهی به خسارت آفت بیشتر حساس است تـا در مرحلـه گلـدهی کامـل    

زیرا . یابد گردد میزان خسارت افزایش می

ها، و الروهایشان با تغذیه در  ریزي در داخل غنچه

هـا گشـته و در نهایـت باعـث عـدم       ها و از بین بردن گرده و مادگی موجب ریـزش غنچـه  

هاي خسارت دیده بصورت خشک شـده روي دمگـل بـاقی مانـده و یـا      

که پـس   د،مان میتوسط باد یا عوامل دیگر از بین رفته و فقط دمگل روي ساقه هاي میوه دهنده باقی 

Bhowmik, 2003  وNilsson, 1994.(   

  خوار خسارت دیده و خشک شده بوسیله سوسک گرده

هاي سایر گیاهان اعم از گیاهان  هاي کلزا، حشرات کامل از روي گل

هاي کلزا هجوم آورده و از گرده گـل تغذیـه   

این حشرات به قدري است که موجب جلب توجـه کشـاورزان   

کلزا قبل از ورود آفـت  ) غنچه(سپري شدن مرحله حساس 

مـوثر   تواننـد  مـی در گرده افشانی هـم  

عـدد   1-20خـوار متفـاوت و از    هاي اروپائی براي سوسک گـرده 

با این وجود ارتباط دادن مسـتقیم  . باشد

زیـرا در  . اشـد ب مـی امکان پـذیر ن  محصول

و درصـد   دده درصد گل می 70 کاشت شود، تنها تا

هـاي کلـزا تـا حـد قابـل       ضمن اینکه بوتـه 

دهی به خسارت آفت بیشتر حساس است تـا در مرحلـه گلـدهی کامـل     مرحله غنچه

گردد میزان خسارت افزایش میدهی کلزا مصادف  غنچه با مرحلهحشرات کامل به مزارع کلزا 

ریزي در داخل غنچه با تخم) ها عالوه بر تغذیه از گرده گل(حشرات ماده 

ها و از بین بردن گرده و مادگی موجب ریـزش غنچـه   درون غنچه

هاي خسارت دیده بصورت خشک شـده روي دمگـل بـاقی مانـده و یـا       غنچه. دگردن تشکیل غالف می

توسط باد یا عوامل دیگر از بین رفته و فقط دمگل روي ساقه هاي میوه دهنده باقی 

2003) (14شکل ( وضوح مشهود استه هاي معمولی ب از رشد غالف

  
خسارت دیده و خشک شده بوسیله سوسک گردههاي  غنچه - 14شکل 

هاي کلزا، حشرات کامل از روي گل گل غالباً در مرحله باز شدن کامل

هاي کلزا هجوم آورده و از گرده گـل تغذیـه    هرز، درختان میوه و جنگلی به سوي گل هاي زراعی، علف

این حشرات به قدري است که موجب جلب توجـه کشـاورزان   جمعیت  این مرحله گاهی در. 

سپري شدن مرحله حساس  گلها و اکثر شود البته به دلیل باز شدن

در گرده افشانی هـم   خسارت چندانی متوجه محصول نبوده بعالوه آن که

هاي اروپائی براي سوسک گـرده  در کشور آستانه زیان اقتصادي

باشد می اند باز نشده ها اي که جوانه سوسک روي هر گیاه، درمرحله

محصولاهش یا ک Meligethesجوم هبه  هاي بدون گل دمگل

کاشت شود، تنها تا نیز ي از حشرهرکلزا در شرایطی عاآزمایشاتی که 

ضمن اینکه بوتـه . هاي مشخص بدون غالف اختصاص دارد باقی مانده به پایه

 

 

مرحله غنچه

حشرات کامل به مزارع کلزا 

حشرات ماده 

درون غنچه

تشکیل غالف می

توسط باد یا عوامل دیگر از بین رفته و فقط دمگل روي ساقه هاي میوه دهنده باقی 

از رشد غالف

  

غالباً در مرحله باز شدن کامل

زراعی، علف

. نمایند می

شود البته به دلیل باز شدن می

خسارت چندانی متوجه محصول نبوده بعالوه آن کهبه مزرعه، 

آستانه زیان اقتصادي. باشند

سوسک روي هر گیاه، درمرحله

دمگلتعداد 

آزمایشاتی که 

باقی مانده به پایه



 

 

حمله اولیه خسارت آفت در زمانی که میزان بنابراین  .توانند خسارت اولیه را جبران نمایند توجهی می

نشـان داده اسـت    ها آزمایش. هاي کلزا باشد چندان اهمیت ندارد مصادف با باز شدن اکثر گل راتحش

 اي در محصـول  هـیچ کـاهش قابـل مالحظـه     هدرصـد بـود   50ها تا  گله ب ههنگامی که خسارت وارد

قادر است تا حدودي Brassica spp هاي جنس  گیاه کلزا همانند دیگر گونه. )35(مشاهده نشده است 

 ,Nilsson(اي این آفت را با تولیـد گلهـاي جدیـد جبـران کنـد       ارت وارده ناشی از فعالیت تغذیهخس

C.1994٣۶.(  

  

  خوار مدیریت سوسک گرده
باشد اما خوشبختانه در  می زمستانهخوار به کلزاي بهاره بیشتر از کلزاي  هاي گرده خسارت سوسک

هاي صحیح مدیریت  بیشتر متداول است و از این نظر با اعمال روش زمستانهکشور ما کشت کلزاي 

مگر اینکه کلزاي زمستانه دیر کشت شده خواهد بود خوار ناچیز  خسارت سوسک گرده ،در مزرعهآفت 

ی در مرحله تشکیل غنچه زودتر در مزرعه ظاهر شوند و یها به دلیل شرایط آب و هوا باشد و یا سوسک

  .ه دالیلی طوالنی گردد که خسارت از این جهت قابل اهمیت استدهی ب یا مرحله غنچه

بهترین روش مبارزه با این آفت یکنواختی تاریخ کشت و اسـتفاده از ارقـام زود گـل در کشـت پـائیزه      

هجوم حشرات کامل . گذرانی باشد ن دهی آنها قبل از خروج حشره کامل از محل زمستا باشد که گل می

افشـانی هـم    ارتباط مستقیمی با خسارت آفت ندارد عـالوه بـر آن در گـرده   هاي کلزا همیشه  روي گل

افشـان خصوصـا زنبـور     تاثیر نیست و در این مرحله به دلیل مصادف بودن با فعالیت حشرات گـرده  بی

در بعضی از کشورها در حاشیه مزارع کلزا از گیاهان تلـه  . شود عسل به هیچ وجه سمپاشی توصیه نمی

به منظور جلب و به تله انداختن ایـن آفـت    ....و  گل جعفري، کلم چینی و بروکسلی نظیر آفتابگردان،

  .نمایند استفاده می

بـه عنـوان مهمتـرین     Ichneumonidaeهـاي   و زنبـور   Coccinellidهـاي  هاي مختلـف سوسـک   گونه

بیمـاریزاي   ها و عوامل نماتدهمچنین . باشند خوار می هاي گرده هاي سوسک ها و یا پارازیتوئید شکارچی

  .)Bhowmik, 2003  ،Nilsson, 1994( خوار نقش دارند قارچی در کاهش جمعیت سوسک گرده



 

 

بـا اطمینـان از ایجـاد خسـارت اقتصـادي فقـط در مرحلـه         ،گیري مبـارزه شـیمیائی   در جهت تصمیم

یـه  گیري براي عملیـات کنتـرل شـیمیایی بـر عل     بنابراین تصمیم. ریزي نمود توان برنامه دهی می غنچه

اي این آفت در مزرعه با توجه به فنولوژي  خوار کلزا به ارزیابی دقیق میزان فعالیت تغذیه سوسک گرده

و به آشنایی میـزان تـراکم حشـرات    ) باشد دهی مر حله حساس به آفت می که مرحله غنچه(گیاه کلزا 

ی  قبل از باز شـدن  چنانچه آفت به دالیل شرایط آب و هوای. گردد مفید از قبیل زنبور عسل منوط می

هاي گل حمله نماید ناگزیر به مبارزه شیمیایی با استفاده از یکی از حشره  ها ظاهر شده و به غنچه گل

 5/0در هزار، ایمیداکلوپراید به مقدار  1ها نظیر بیسکایا، به مقدار یک در هزار، دیازینون به میزان  کش

  ).1392کیهانیان و همکاران، (در هزار خواهیم بود 

  

 Entomoscelis adonidis Pall.Coleoptera: Chrysomelidaeسوسک منداب 

   مشخصات آفت

بند و  11ها تسبیحی و داراي  متر و شاخک میلی 3/10 6-سوسک منداب بدن محدب و به اندازه 

اي تیره متمایل به  به رنگ نارنجی تیره و روي قاعده سر یک لکه قهوه. کشیده است 8و  7هاي  بند

جود ها سه نوار طولی به رنگ تیره و روي سینه اول یک نوار عرضی و روي بالپوش. سیاه وجود دارد

ها در حد فاصل دو بالپوش قرار گرفته و دو نوار دیگر در طرفین جانبی قرار گرفته  یکی از نوار. دارد

اي مایل  پنجه پاها ساده و سیاه رنگ و چهاربندي است و تخم حشره بیضی کشیده به رنگ قهوه. است

  ).Gerber, 1989(است ) 15شکل(متر  میلی 6/1تا  7/0به قرمز و اندازه آن 

    
  هاي سوسک منداب  حشره کامل و تخم -15شکل

  



 

 

اي تیره و سیاه در قسمت پشتی و در  الروها ابتدا به رنگ متمایل به زرد و در نهایت به رنگ قهوه

سطح شکمی به رنگ زرد متمایل به قرمز و در سطح بدن الروها موهاي ظریف چماقی شکل پوشیده 

اي قوي  سر الروها سیاه و پاهاي سینه. باشد متر می لیمی 14تا  13طول آخرین سن الروي . شده است

هایی وجود دارد و شفیره به رنگ زرد کهربایی و طول آن به  و در قسمت پشتی بدن الروها بر جستگی

  ).Gerber, 1989( )16شکل(رسد  متر می میلی 8 -10

    
  الروها و شفیره هاي سوسک منداب  -16شکل

  زیست شناسی

 1-2درعمق ) 15شکل( اي مایل به قرمز  هایی به رنگ قهوه زمستان را به صورت تخمسوسک منداب 

اي و بندرت  ها معموال به صورت دسته تخم. برد سانتیمتري خاك و یا زیر بقایاي گیاهی بسر می

هر حشره ماده به طور متوسط . شود ماه توسط حشرات کامل ماده گذارده می انفرادي از شهریور تا دي

ها بسته به شرایط محیطی متفاوت  طول دوره جنینی تخم. گذارد عدد تخم می 92د و روزانه عد 895

ها به  گیرد و الرو ماه صورت می هاي سن یک در نقاط مختلف از دي تا اسفند معموال خروج الرو. است

ها اغلب  آن تغذیه. کنند هاي وحشی و یا زراعی خانواده کلمیان تغذیه می محض خروج، از برگ میزبان

در صورت فقدان غذا قادر به تحمل . شود ولی در روز هم مشاهده شده است در شب انجام می

ها که دماي محیط پائین است و یا به هنگام وزش باد و  به عالوه شب. باشند گرسنگی طوالنی مدت می

. شوند پنهان میها  هاي پاي بوته ها یا زیر کلوخه بارش باران خود را به زمین انداخته و داخل شکاف

الروهاي سن چهارم پس از تکمیل تغذیه و رشد خود به داخل خاك رفته و در عمق سانتیمتري 

آنگاه چند روزي را در حالت . کنند اتاقکی را براي استراحت و سپري کردن مرحله شفیرگی ایجاد می

ه به دماي محیط دوره الروي بست. شوند توقف باقی مانده و سپس در همان جا به شفیره تبدیل می



 

 

. گردند کشد و پس از آن حشره کامل خارج می هفته طول می 2-3روز و دوره شفیرگی  24 -54

سانتیمتري خاك به تابستان گذرانی   15 -22حشرات کامل پس از تغذیه به حالت دیاپوز در عمق 

گیري  ك جفتاین حشرات در اواخر تابستان از خواب بیدار شده و پس از خروج از خا. پردازند می

علوي، (این حشره یک نسل در سال دارد . کنند ریزي می روز بعد شروع به تخم 10تا  4نموده و بعد از 

  ). Gerber, 1989و  1353

  خسارتنحوه 

سوسک منداب در اغلب مناطق ایران وجود داشته و جمعیت آن بسته به میزبان و عوامل آب و هوایی 

. خورد ر مناطق کلزا خیز و مرطوب این آفت بیشتر به چشم میبه طوري که د. کم و بیش متغیر است

هاي مازندران، گیالن و زنجان در  هاي این آفت در استان خسارت آفت در مرحله روزت کلزا توسط الرو

هاي کلزا و  هاي این آفت با تغذیه از برگ حشرات کامل و الرو. ماه چشمگیر است هاي دي و بهمن ماه

  ).  17شکل (شود  اعث خسارت اقتصادي میخصوصا پارانشیم آن ب

  
  هاي کلزا  خسارت الروهاي سوسک منداب روي برگ - 17شکل 

  
  مدیریت سوسک منداب

هاي بعد تناوب زراعی  ها جهت کاهش جمعیت آفت در مزارع کلزا در سال ترین روش یکی از کارا

باشد و  گذرانی آفت به صورت تخم می با توجه به این که زمستان. باشد خصوصا بعد از کلزا گندم می

تابستان باشد و این آفت همزمان با شروع کشت کلزا در پائیز از مرحله  کلزا یک زراعتی پائیزه می

ماه و  3تا  2ها پس از زمستان گذرانی در طی  کند و تخم گذرانی خارج و جفت گیري و تخم ریزي می



 

 

هاي خارج  هاي مازندران، الرو در بعضی از مناطق از جمله طارم زنجان، رحمت آباد گیالن و کوهپایه

  .  کنند هاي کلزا تغدیه می ماه از برگ شده از تخم در دي

 Meiginia mutabilis ها مگس باشد که مهمترین آن اي دشمنان طبیعی متعدد میسوسک منداب دار

Fall.  از خانوادهTachinidae   1353علوي،(که روي الروهاي آفت زندگی انگلی دارد.(  

براي مبارزه شیمیایی با این آفت اگر جمعیت الرو یا حشره کامل باال باشد با یکی از سموم توصیه 

لیتر در هکتار،   Ec 60% 2/1 لیتر در هکتار، دیازینون  2-3به مقدار EC35%شده به نام هاي فوزالن 

کیلوگرم  1دار به مق  DF80%لیتر در هکتار و تیودیکارب  2 -5/2به مقدار   EC40.8%کلرپیریفوس 

  ). 1384خانجانی، (در هکتار با نظر کارشناسان حفظ نباتات منطقه استفاده نمود 

  

  Ceutorhynchus spp., (Col.: Curculionidae) سرخرطومی هاي ساقه کلزا

اي که در کشور تا کنون شناسایی شده است  سرخرطومی ساقه کلزا چندین گونه دارد و مهمترین گونه

کـه در ایـن     C. chalybaeusو  ;C. pallidactylus; C. picitarsis C. sulcicolls : عبـارت بودنـد از  

 و1389بـراري و همکـاران،   (شـود   پرداختـه مـی   C. pallidactylusمجموعه فقط به مشخصات گونه 

Keyhanian and Barari. 2010 .(  

  

  مشخصات آفت

اي با موهـاي نـامنظم و    متمایل به قهوهرنگ خاکستري ه متر، ب میلی 5/2 -5/3حشرات کامل به طول 

ها یـک لکـه    این موها در قاعده بالپوش. باشند ي سفید متمایل به خاکستري در سطح بدن می پراکنده

ساق و پنجه پاها بـه  . خرطوم باریک و به طرف پائین سر خم شده است .کنند روشن و واضح ایجاد می

 6/0و عـرض   7/0ها صـاف و شـفاف بـه طـول      تخم ).18شکل(باشد  اي متمایل به قرمز می رنگ قهوه

هـاي تخمریـزي    سوراخ). 18شکل(شوند  ها در داخل بافت دمبرگ و ساقه قرار داده می تخم .باشند می



 

 

هـاي   باشد که بـه صـورت لکـه    حشره ماده، عالئم اولیه خسارت این آفت روي دمبرگ و ساقه کلزا می

 ). 18شکل(شوند  کوچک و ناهموار مشاهده می

متر با بدنی خمیده، به رنگ سفید کـرم و بـا کپسـول سـر زرد متمایـل بـه        میلی 4-6طول  الروها به

متر و در داخل النه گلی در داخل خاك تشکیل  میلی 2شفیره در حدود  ).19شکل(باشند  اي می قهوه

همکـاران،   براري و) (19شکل (آید  شفیره در ابتدا به رنگ سفید ولی بعدا به رنگ زرد در می. شود می

1389 ،Vaitelyte et al., 2013.(  

      
  و سوراخ تخمریزي سرخرطومی ساقه کلزا تخم ها حشره کامل،  -18شکل

      
  الرو، شفیره و النه گلی سرخرطومی ساقه کلزا  -19شکل

  زیست شناسی

هایی در خاك  حشرات کاملی که به حد نهائی رشد خود در بهار رسیده در داخل پیله

 2گراد در عمق  درجه سانتی 5 -7به محض اینکه درجه حرارت خاك . نمایند گذرانی می تابستان

) گراد سانتی 15تا  10بر اساس متوسط درجه حرارت روزانه هوا از (سانتیمتري خاك رسید 

در ها تقریبا  بعد از دو هفته تغذیه کامل ماده. کنند ها به طرف مزارع کلزاي تازه پرواز می سرخرطومی

ماه  نمایند که معموال از نیمه دوم آذر تا اواسط دي گذاري می هاي تحتانی ساقه شروع به تخم قسمت

 , Vaitelyte et al., 2013 ،Volker and Rawlinson(باشد  در اکثر مناطق کلزاکاري کشور می

1992.(  



 

 

روز  6-11ینی طول دوره جن). 18شکل(آید  هاي کوچک مانند به وجود می گذاري لکه در محل تخم

باشند که الروهاي سن یک و دو معموال از دمبرگ و رگبرگ  الروها داري سه سن الروي می. است

ها  الرو. شوند کنند ولی در سن سوم الروي با ایجاد تونل داخل ساقه اصلی و ریشه می اصلی تغذیه می

را ترك نموده و در داخل رسند و سپس گیاه  در داخل ساقه تغذیه نموده و به حد نهایی رشد کامل می

گی جدا نشده و تا فصل بهار  هاي جوان از پوست شفیره سرخرطومی. شوند خاك به شفیره تبدیل می

در اکثر شرایط آب و هوائی ایران سرخرطومی ساقه کلزا داراي یک . مانند به همین صورت باقی می

  ). Vaitelyte et al., 2013(نسل در سال می باشد 

  

  نحوه خسارت

سرخرطومی ساقه کلزا یک آفت عمومی در مناطق کلزاکاري کشور بوده و خسارت منظمی نداشته 

درگیاهان خسارت دیده الروها با تغذیه از بافت گیـاه، در  . باشد ها زیاد می و تراکم آن در بعضی از سال

 و موجب ضعف و کـاهش رشـد رویشـی گیـاه و در     )20شکل(داخل دمبرگ و ساقه تونل ایجاد کرده 

این سرخرطومی به گیاه کلـزا عالئـم خسـارت بـه       در اثر حمله .گردند نهایت کاهش بذر و عملکرد می

ها  هاي خروجی الروها در قاعده ساقه شود سوراخ صورت بدشکلی در قسمت بیرونی ساقه مشاهده نمی

کـه    Verticilim dahliaeو  Phoma linganمکان مناسبی جهت آلودگی عوامل ثانویـه نظیـر قـارچ    

باشد و در حمله شدید این عوامل باعث کاهش در رشد محصول  هاي شانکر ساقه و پوسیدگی می عامل

  ).Inđić et al., 2009(گردد  و در نهایت تولید بذر می

  
  خسارت الرو سرخرطومی روي طوقه کلزا  -20شکل 

  



 

 

  مدیریت سرخرطومی هاي کلزا

الروهاي سرخرطومی   Ichneumonidaeهاي زنبور  تعدادي گونه  در منابع گزارش شده است که

نمایند که به عنوان دشمنان طبیعی سرخرطومی ساقه کلزا اشاره شده است  کلزا را پارازیته می

)Büchi, 1998( .هاي  جهت برآورد تراکم آفت معموال، شکار حشرات کامل سرخرطومی به وسیله تله

 دمبرگ رگبرگ اصلی، داخل الروها از تغذیه در اثر اصلی سارتخ. زرد طشتکی آبی مورد نیاز است

با توجه به تراکم کم این آفت در بعضی از  .گردد می طوقه و ساقه حادث ناحیه از یا و پایینی هاي برگ

شود در مناطق آلوده حتما تناوب زراعی رعایت گردد و  سال ها خسارت اقتصادي ندارد و توصیه می

همچنین کاشتن کلزاهاي زود گل در حاشیه مزرعه اصلی و در نتیجه پس از استقرار سرخرطومی ها 

مشاهده حشرات در صورت رل شیمیایی این آفت جهت کنت. ها اقدام به سمپاشی نمود روي این رقم

هاي کلزا، با نظر کارشناسان منطقه با  درصد بوته 20کامل آفت و وقوع تخمریزي آن روي بیش از 

 5/0، ایمیداکلوپراید به میزان در هزار 5/1 - 2به میزان کلرپیریفوس یکی از سموم حشره کش نظیر 

   ).1392براري و همکاران( توان اقدام به کنترل نمود می در هزار  2/1در هزار و دیازینون به میزان 

  

  Athalia rosae L.(Hymenoptera:Tenthredinidae.)) آتالیا(زنبور برگخوار شلغم 

Synonym: A. colibri Christ.  
  مشخصات آفت

ها ، سر و اطـراف قفـس سـینه سـیاه و بـراق،       متر، نرها کوچکتر از ماده میلی 8تا  6طول حشره کامل

بدون فشردگی مابین شکم و قفس سینه و به عبارت دیگر سـینه و  قسمت پشتی بدن زرد تا نارنجی، 

بندي و در انتها چماقی، بال ها شفاف و غشایی بـا یـک لکـه تیـره در     11شاخک . شکم هم قطر است

ها  هماد. قسمت حاشیه بال جلویی و در ماده ها انتهاي شکم باریک و نوك تیز و در نرها گرد می باشد

  )1390کمانگر و همکاران)( 21شکل( اي کامال مشخص در زیر شکم خود هستند  داراي تخم ریز اره



 

 

  
  حشره کامل زنبور برگخوار -21شکل 

ها را  ها توسط تخمریز اره مانند خود برگ  اي مانند بوده که ماده تخم ها شفاف، بیضی شکل و شیشه

ها  ها را به صورت تک تک در داخل آن اي بین پارانشیم و اپیدرم به وجود آورده و تخم بریده و حفره

  ).  1390کمانگر و همکاران )( 22شکل(دهند  قرار می

  

  

  ریزي زنبور برگخوارمحل هاي تخم  -22شکل 

  

الروهاي تازه تفریخ شده در ا بتدا به رنگ خاکستري روشن تا سبز روشن و در مراحل بعدي به رنـگ  

. باشـد  متـر مـی   میلـی  16 -18سن آخر الروي به طـول  . سبز و تیره تا سیاه مخملی تبدیل می شوند

جفـت پـا    3ي ظریف، با چروکیده و داراي موها )پوست(کپسول سر سیاه براق و قسمت سطحی جلد 

سـطح شـکمی و جـانبی    . در قفس سینه و هفت جفت پاي شکمی و یک جفت پاي اضافی یا مخرجی

  ).1390کمانگر و همکاران (الروها خاکستري رنگ است 

عالئم ظاهري . گردد اولین مرحله الروي با تغذیه روي گیاهان جوان باعث سوراخ شدن کا مل برگ می

تغذیه الروهاي مسن تر محدود بـه حاشـیه برگهـا شـده و     . ن برگ می باشداي شد تغذیه حالت پنجره

  ).1390کمانگر و همکاران ) (23شکل( بعضی و گاهی رگبرگ اصلی را مورد حمله قرار می دهند 



 

 

  
  الروهاي زنبور برگخوار شلغم  -24شکل 

  

متر، ابتدا به رنگ زرد مایل به سبز روشن بوده و به تدریج رنگ  میلی 6-7شفیره از نوع آزاد و به طول 

سـانتیمتري   1-5 داخل پیله ابریشمی پوشیده از ذرات ماسـه و خـاك در عمـق   گردد و  تر می آن تیره

جـود  در شرایطی که در داخل ظروف آزمایشی خـاك در دسـترس الرو آفـت و   . شود خاك تشکیل می

ماسه درست کند، فقط پیله نازك ابریشـمی تنیـده و    اي از ذرات خاك و نداشت، الرو بدون اینکه النه

  .)1390کمانگر و همکاران  )(24شکل( ودش در داخل آن تبدیل به شفیره می

    
 شفیره و النه گلی محل تشکیل شفیره -24شکل 

  

   زیست شناسی

اواسـط  (آخرین سن الروي زنبور برگخوارکلزا در یک پیله ابریشمی زمستان گذرانی نمـوده و در بهـار   

تبدیل به شفیره شده و حشرات کامل در اردیبهشت و خـرداد خـارج شـده و در همـان روز     ) فروردین

لمیان گذاري این آفت فقط روي گیاهان زراعی و وحشی خانواده ک تغذیه و تخم. نمایند جفت گیري می

Brassicaceae حشرات ماده پس از چنـد روز تغذیـه بـا    ). 1390کمانگر و همکاران (گیرد  صورت می

هاي انفرادي خود را را بریده و تخم) ترجیحا برگ هاي پیر و زرد شده( ها  تخم ریز اره مانند خود برگ



 

 

عدد  35هر حشره ماده تا . گذارند اي که بین پارانشیم و اپیدرم برگ به وجود آورده می در داخل حفره

تخم گذاري تا یک هفته طول کشیده و در طول دوره زندگی حد اکثر تـا  . تخم در هر برگ می گذارد

باشـد و   طول عمر ماده کمی بیشر از نرها مـی . عدد تخم می گذارد 7/131عدد و به طور متوسط 300

روز و در آزمایشگاه  4-8طبیعت  تفریخ تخم ها در. هاي بارور نشده تبدیل به حشرات نر می شوند تخم

روز می باشد که بسته به درجه حرارت محیط تفـریخ   10تا  7درجه سلسیوس بین  17 -18با دماي 

به محض خروج الروها از تخم، شروع به تغذیـه از سـطح   ). Alford et al., 2003(باشد  تخم متغیر می

. رسـانند  الیی و حاشیه برگ جهت تغذیه میهاي کلزا  نموده و به تدریج خود را به سطح با پائین برگ

درجه سانتیگراد به انـدازه دو برابـر وزن بـدن تغذیـه      20الروها طی مدت یک شبانه روز و در حرارت 

ها مشـاهده   اندازي نموده و بقایاي جلد خارج شده روي برگ بار پوست 5در طی دوره الروي .نمایند می

هاي کلزا افتاده و در ساعات خنک و اولیه صبح روي  ین بوتهالروها در ساعات گرم روز به پائ. می شود

الروهـا بعـد از تغذیـه    . کشـد  روز طول مـی  10-13طول دوره الروي. نمایند ها مستقر و تغذیه می بوته

اي بـه   درصد می باشد، انداخته و پس از تنیدن پیله 4-15کامل خود را به داخل خاك که رطوبت آن 

 4-8گی در فصل بهار  طول دوره شفیره. شوند متري خاك به شفیره می سانتی 1-5دور خود در عمق 

اي درطول دوره زندگی و تنظیم جمعیت ایـن   درجه حرارت و طول روز نقش عمده. کشد روز طول می

. آب و هواي مرطوب و سرد شرایط نامناسبی براي تمام مراحل زندگی این آفت می باشـد . حشره دارد

کنند و نسل سوم  حشرات روي علف هاي هرز چلیپائیان و یا خردل تغذیه میدر تیر و مرداد نسل دوم 

این آفت با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سیکل زنـدگی خـود را روي کلزاهـاي جـوان سـپري      

تغذیه . باشد می) نیمه اول مهر ماه(کنند که در منطقه مریوان مصادف با کشت پائیزه این محصول  می

هـرز خـردل وحشـی مشـاهده      هـاي کلـزا و علـف    در نسـل سـوم روي کوتیلـدون   الروهاي ایـن آفـت   

  ). 1390کمانگر و همکاران (شود می

  

  



 

 

   نحوه خسارت

هـاي کلـم،    این آفت را از تبریز گزارش داده است کـه الروهـاي آن از بـرگ    1340فرحبخش در سال 

آفـت فقـط در منطقـه      در حال حاضر). 1340فرحبخش،(کردند  تربچه، خردل، کلزا و شلغم تغذیه می

کردستان شهرستان مریوان و رود بار از استان گیالن روي کلزا به صورت قابل توجه وجود دارد ولی در 

سایر مناطق کلزا کاري کشور دیده شده است که خسارت خیلی کمی بـه ایـن محصـول وارد سـاخته     

در قاره اروپا کلـزا و  . اشداست ولی در آینده ممکن است جمعیت آن افزایش پیدا کرده و مشکل ساز ب

نماینـد، در ایـن صـورت در اغلـب مـوارد حملـه        خردل را که به عنوان علوفه و یا کود سبز کشت مـی 

در هـر  . اگر هـوا در پـائیز گـرم و خشـک باشـد     ” شود خصوصا الروهاي زنبور باعث خسارت شدید می

شـمال آمریکـا انتشـار دارد    صورت این آفت از اروپا تا شرق دور، شمال و جنـوب آفریقـا و همچنـین    

)Volker and Rawlinson, 1992، Winfield, 1992.(  

  

   خوار  مدیریت زنبور برگ

هـاي   و زنبـور  Tachinid هـاي  خوار کلزا بـه وسـیله انـواع مختلـف مگـس      جمعیت الروهاي زنبوربرگ

Ichneumonid شود  و نماتدهاي پارازیت کنترل می)Winfield, 1992.(  با در نظر گرفتن اینکه مصرف

باشد و در حال حاضر جمعیت ایـن آفـت    سموم شیمیایی همیشه همراه با خطرات زیست محیطی می

در منطقه آلوده به گونه اي نیست که همیشه اقدام به مبارزه شیمیایی نمود ولی با بازدیدهاي مداوم و 

ایش جمعیت آفت و خسارت اقتصادي آن اجراي روش هاي مدیریتی زیر به طور کامل و به موقع از افز

شـخم   -2. در قطعات کوچک جمع آوري الروها با دست در اوایل صبح -1. گیري نمود  می توان پیش

کشت -3. برد هاي موجود در خاك را در اواخر بهار از بین می عمیق بعد از برداشت محصول که شفیره

-4. رشد خوبی کرده و خسـارت کمتـري ببینـد    به موقع در پائیز که در زمان بروز و حمله آفت گیاه 

ضد عفونی بذر  -5. گردد آبیاري به موقع مزرعه  نیز باعث کاهش فعالیت آفت و از بین رفتن الروها می

دارد  روز پـس از سـبز شـدن مصـون نگـه مـی       40هـا را تـا    هاي سیستمیک که گیاهچه کش با حشره



 

 

)Winfield, 1992 .(6-هاي کارشناسی، فقط با یک  لزا، و وجود گزارشدر صورت عدم ضدعفونی بذر ک

در  1بـه مقـدار   % 60نوبت سمپاشی در اوایل صبح و یا عصر با سموم فسفره متداول نظیـر دیـازینون   

صالح الـدین  (شود  در هزار توصیه می 2در هزار و ماالتیون به مقدار   5/1به مقدار % 35هزار، فوزالون 

 ). Jotwani et al., 1968، 1389و همکاران،

  

 Plutella xylostella Schrank.(Lep.Plutellidae)شب پره بید کلم 

  .این آفت به پروانه پشت الماسی نیز معروف است 
  مشخصات آفت 

 7طول بـدن پروانـه تـا    . دار است هاي آن ریشک هاي جلو باریک و کشیده و کناره پره کوچک، بال شب

رنگ بدن پروانه خاکسـتري تیـره و رنـگ    . باشد متر می میلی 17هاي باز تا  متر و عرض آن با بال میلی

در حاشـیه عقبـی   . باشـد  هاي سـیاه مـی   ها یا لکه اي متمایل به زرد همراه با نقطه هاي جلویی قهوه بال

تـر از   هـاي جلـویی حشـره مـاده روشـن      وسط بال. هاي جلوئی نوار سفید رنگ موجداري قرار دارد بال

عقبی بـه رنـگ خاکسـتري تیـره، باریـک و در حاشـیه خـود مجهـز بـه          هاي  بال. باشد حشرات نر می

و عـرض آن   44/0ها بیضـوي و پهـن و طـول آن     تخم). 25شکل(هاي بلند و متراکم می باشد  ریشک

. باشـد  ها در ابتدا به رنگ زرد و سبز کم رنگ و در زمان تفریخ تیره رنگ می تخم. متر استمیلی 26/0

هـا گـذارده    هـا و نزدیـک رگبـرگ    عددي در پشت برگ 8تا  2هاي دسته ها به صورت تکی و یا در تخم

  ). 25شکل(شوند  می

    
  هاي بید کلم حشره کامل  و تخم - 25شکل 

  



 

 

. باشـد  متر و در وسط کمی قطور و دوکی شـکل مـی   میلی 10تا  8الروها پس از تکمیل رشد، به طول

روي . دهـد  هاي کوچک سیاه که ظاهري خاکستري رنگ به الرو می رنگ الروها سبز و منقوش به لکه

تـداد  در الروهاي جوان یـک نـوار سـبز تیـره در ام    . اي وجود دارد سر و بدن الرو موهاي ریز و پراکنده

شفیره ظریف و به طول میلـی متـر و بـه    ). 26شکل(تر وجود دارد  پشت و در طرفین دو نوار کم رنگ

اي و در داخل پیله نازکی قرار گرفته و به پشت برگ چسبیده اسـت   رنگ زرد روشن و متمایل به قهوه

   .)Talekar, and Shelton, 1993، 1384خانجانی، ()  26شکل(

    
  شفیره هاي بید کلمالرو و  - 26شکل 

  
  زیست شناسی

بیـد کلـم   . باشد هاي زمستانی می زمستانگذرانی آفت به صورت شفیره روي نباتات میزبان و یا پناهگاه

ها  هاي خود را در سطح زیرین برگ هاي ماده تخم گیري نموده و پروانه شب فعال بوده و در شب جفت

عـدد تخـم   150 -200ر طـول عمـر خـود جمعـا     پـره مـاده د   هر شـب . دهد ها قرار می و کنار رگبرگ

روز در حرارت مساعد تفـریخ و الروهـاي ریـز در     3-4ها در شرایط مساعد ظرف مدت  تخم. گذارد می

با رشد الروهـا و تغذیـه آفـت باعـث سـوراخ شـدن       . کند سطح زیرین برگ از پارانشیم برگ تغذیه می

دیل به شفیره شده و سپس حشرات بـالغ ظـاهر   ها تب ها و یا گلبرگ الروها روي برگ. شوند ها می برگ

خانجـانی،  (بید کلم در شرایط مساعد به مدت یک سال تعدادي زیـادي نسـل ایجـاد نمایـد     . شوند می

1384 ،Talekar, and Shelton, 1993.(  

  نحوه خسارت

کـه   یکی از مهمترین آفات گیاهان خانواده کلـم  .این آفت در تمام مناطق کلزاکاري کشور حضور دارد

باشند، شامل کلزا، کلم، گـل کلـم، کلـم قمـري، تربچـه و شـلغم        گلوکوسینوالت میتولیدکننده ماده 



 

 

بیولوژي آفت به صـورتی اسـت   ). Talekarand Shelton, 1993، 1384 و همکاران کیهانیان(باشد  می

کشت شده به همین علت در مناطقی که کلزا دیر . که خسارت چندانی روي گیاه کلزاي زمستانه ندارد

باشد و یا به علت شرایط آب و هوایی زمان ظهور حشرات کامل مصادف با مرحله رویشی گیاه باشد در 

هاي کلزا تغذیه و خسارت آن شدید  این صورت روي گیاه کلزا تخم گذاري نموده و الروهاي آن از برگ

و یـا اینکـه در سـطح    هاي اصلی را سوراخ کرده  الروهاي جوان پس از خروج از تخم رگبرگ. می باشد

ها جوان باشند، گیاه ممکن است بکلـی   اگر حمله آفت شدید و بوته. پردازد ها به تغذیه می زیرین برگ

هـا   از بین برود و این حالت ممکن است در اواخر تابستان زمانی که شرایط آب و هوایی مساعد و بوتـه 

دهـی در بعضـی از منـاطق از     ر مرحله غالفدر مزارع کلزا معموال د. نیز جوان و نرم هستند اتفاق افتد

کند به طوري کـه الروهـا داخـل     ها حمله می جمله لرستان و گلستان تراکم آفت زیاد شده و به غالف

  . کند ها رفته و ایجاد خسارت می غالف

  

  مدیریت بید کلم

یـدکلم  بـه   از مـوثرترین پارازیتوئیـدهاي ب  . باشد بید کلم داراي دشمنان طبیعی زیادي در طبیعت می

در خصوص ). 1384خانجانی،(باشند  می Diadromus  semiclausum  و  Cotesia plutellae هاي  نام

هاي فصلی و متعاقـب آن کـاهش دمـا،     مدیریت این آفت در اول فصل با توجه به احتمال ریزش بارش

این مرحله  از در هر صورت  اگر در . خسارت آن به میزان زیادي کاهش یافته و محسوس نخواهد بود

بـرداري   رویش کلزا افزایش دما در مناطق کشت کلزا باعث باال رفتن جمعیت آفت شود،  انجـام نمونـه  

هـاي مناسـب  جهـت کنتـرل      کـش  حشـره . گیري جهت کنترل ضروري خواهد بود منظم براي تصمیم

وکسـاکارب بـه   میلی لیتر در هکتار، ایند 750کش آتابرون حشره: شیمیایی آفت به شرح زیر می باشند

میلی لیتـر در هکتـار، کلرپیریفـوس بـه      1000میلی لیتر درهکتار، هگزافلومرون به میزان  250میزان

ماننـد آنتـاریو و    Btهـاي تجـاري    همچنـین از فـرآورده  ). 1394و همکاران، رضایی(در هزار  2میزان 

تـوان   تـرل ایـن آفـت مـی    بلتیرول با دز یک کیلوگرم در هکتار و بیولپ با دو لیتر در هکتـار بـراي کن  



 

 

الزم به یاد آوري است که چنانچه عملیات سمپاشی در مرحلـه الروي سـن یـک انجـام     . استفاده کرد

با توجه بـه سـابقه   . کش باال رفته و تلفات موثرتري در پی خواهد داشت گیرد حساسیت آفت به حشره

، Btهاي تجاري  فرآورده کش ها و حتی هاي مختلف حشره ظهور مقاومت در این حشره نسبت به گروه

و  رضــایی(هــاي گســترده و بــی رویــه کــامال ضــروري اســت  رعایــت احتیــاط در پرهیــز از سمپاشــی

  ). 1394همکاران،

  
  Pieris brassicae L.(Lep. Pieridae) سفیده بزرگ کلم 

  مشخصات آفت

هاي جلـو سـفید در    بال. باشد متر می میلی  40-50هاي باز پروانه بالغ نسبتا بزرگ، سفید، عرض با بال

در  هاي جلویی حشرات ماده دو خال سـیاه و  وسط بال. کناره باالیی داراي لکه بزرگ سیاه رنگی است

ها  تخم .)27شکل( هاي عقبی سفید و داراي یک خال سیاه است بال. حشرات نر بدون خال سیاه است

 شـود  ارهاي طـولی دیـده مـی   شـی   اي، زرد و به قطر نیم و طول یک میلی متر بوده و روي آن استوانه

  .)1384خانجانی،)(27شکل(

    
  حشره کامل و تخم هاي  پروانه سفیده بزرگ کلم -27شکل 

یکـی در وسـط و دو    ،در امتداد بـدن آن  الرو خاکستري مایل به سبز و داراي سه نوار طولی زرد رنگ

هاي بدن الرو دو نقطه بزرگ سیاه رنگ در  روي هر یک از حلقه. تاي دیگر در قسمت جانبی قرار دارد

سر الرو در ناحیه جلو سیاه و . دو طرف و دو نقطه سیاه کوچکتر در نزدیکی نوار وسطی دیده می شود

وهــاي نرمــی پوشــیده شــده تمــام بــدن الرو از م. در ناحیــه عقــب خالــدار و ســینه اول ســیاه اســت

  ).1384خانجانی، )( 28شکل(است



 

 

    
  الرو کامل و شفیره پروانه سفیده بزرگ کلم  -28شکل 

قسمت عقبی بدن آن . با خال هاي سیاه استخاکستري متمایل به سبز سه گوش، بدون پیله،شفیره 

 ). 1384نجانی، خا)( 28شکل(طوري است که به محل اتصال خود بوسیله رشته ابریشمی می چسبد 

  

  زیست شناسی 

در بهار حشرات بالغ . باشد زمستانگذرانی آفت به صورت شفیره روي نباتات میزبان و یا پناهگاه ها می

ها مخفی  و در ساعات آفتابی پرواز نموده و در روزهاي بارانی و ابري خود را در زیر برگ ظاهر شده

و اي  هاي خود را بطور دسته هاي نر و ماده پس از چند روز جفتگیري حشره ماده تخم پروانه. کنند می

-300در طول عمر خود  ماده پروانه. دهد پهلوي یکدیگر روي برگ قرار می 50 -100در هر دسته 

 7-10 پس از. گذارد روي بوته گیاهان خانواده  کلمیان میعدد تخم  150و به طور متوسط تخم  200

الرو این حشره . کنند ها خارج شده و دسته جمعی تغذیه می روز الروهاي زرد رنگ کوچک از تخم

 هوایی داراي این آفت بسته به شرایط آب و. شود کند بلکه روي گیاه میزبان شفیره می ایجاد پیله نمی

  .)1384خانجانی، (باشد  مینسل در سال   2 - 4

  

 Pieris rapae L. (Lep. Pieridae)سفیده کو چک کلم 

رساند  و به  وجود دارد و بیشتر عالوه بر کلم روي تربچه خسارت میاین آفت در تمام مناطق کشور 

کلزا، ترب، شلغم و همه خانواده  کلمیان مورد حمله . شود را سفیده تربچه نامیده می  همین جهت آن

 . گیرند این آفت قرار می

  



 

 

  شکل شناسی 

هاي جلو سفید در کناره باالیی  بال. باشد پروانه بالغ نسبتا کوچکتر از سفیده بزرگ و سفید رنگ می

هاي جلویی حشرات  وسط بال. ه پروانه قبلی کوچکتر استداراي لکه بزرگ سیاه رنگی است که از لک

متر و  میلی  10-15طول بدن حشره کامل  . ماده دو خال سیاه ودر حشرات نر یک خال سیاه است

ها  تخم. )29شکل( هاي عقبی سفید است بال. باشد متر می میلی 50هاي باز  عرض پروانه با بال

خانجانی، (باشد  و شبیه تخم هاي سفیده بزرگ کلم می ولی اي،  زرد و روي آنها شیارهاي ط استوانه

1384.(  

  
  

  حشره کامل و الروسفیده کوچک کلم -29شکل

  

رنگ . متر و شکل ظاهري آن تفاوت زیادي با الرو پروانه سفید بزرگ دارد میلی 30طول الرو کامل 

به طوریکه بدن الرو مخملی . و بدن آن از تعداد زیاده موهاي ریز و ظریف پوشیده شده است الرو سبز

یک نوار زرد کم رنگ در وسط پشت دو نوار زرد در طرفین بدن الرو قرار دارد  . رسد به نظر می

شفیره این پروانه مانند سفیده بزرگ بوده و رنگ آن برحسب شرایط محیطی از خاکستري ). 29شکل(

 ).1384خانجانی، (ا خاکستري متمایل به سبز یا خاکستري متمایل به زرد تغییر می نماید ت

  

  زیست شناسی

در بهار حشرات بالغ . باشد زمستانگذرانی آفت به صورت شفیره روي نباتات میزبان و یا پناهگاه ها می

هاي  ماده این آفت  تخم پروانه  .گذارد تخم میگیاهان خانواده کلمیان ظاهر شده و پروانه ماده روي 

 50یک پروانه ماده ممکن است به طور متوسط . گذارد خود را بر خالف سفیده بزرگ بطور انفرادي می



 

 

خانجانی، (نسل در سال بسته به شرایط آب و هوایی است 4-6این آفت داراي  .عدد تخم بگذارد

1384.(  

  

  Pieris napi L. (Lep.: Pieridae)سفیده شلغم

  مشخصات آفت
هاي جلو سفید در کناره باالیی  بال. باشد پروانه بالغ نسبتا کوچکتر از سفیده بزرگ و سفید رنگ می

هاي جلویی حشرات  وسط بال. داراي لکه بزرگ سیاه رنگی است که از لکه پروانه قبلی کوچکتر است

متر  میلی 45عرض پروانه با بال هاي باز. ماده دو خال سیاه و در حشرات نر یک خال سیاه است

). 30شکل(باشد  ها مشخص تر از دو گونه دیگر سفیده کلم می رگبال. هاي سفید است بال. باشد می

الرو سبز و بسیار شبیه سفیده بزرگ . شود ها شیارهاي طولی دیده می اي، زرد و روي آن ها استوانه تخم

د رنگی در طول بدن ایجاد شود که با هم نوارهاي زر هاي زردي دیده می هاي بدن لکه روي حلقه. است

  ). 1384خانجانی، (کنند  می

  
  حشره کامل سفیده شلغم -30شکل 

  

  زیست شناسی

در بهار حشرات بالغ . باشد گذرانی آفت به صورت شفیره روي نباتات میزبان و یا پناهگاه ها می زمستان

نسل در  4 - 6آفت داراي این . گذارد ظاهر شده و پروانه ماده روي گیاهان خانواده کلمیان تخم می

  ).1384خانجانی، (سال بسته به شرایط آب و هوایی است 

  



 

 

  نحوه خسارت

هاي گلستان، مازندران و گیالن  در مزارع کلزا استان. هاي سفیده کلم زیاد است دامنه انتشار پروانه

ممکن است گیاه را ها  ها بر اثر حمله به برگ الور این پروانه. ها دیده شده است بیشتر از سایر استان

تراکم این سه گونه . برگ نماید و بدینوسیله رشد گیاه را به تعویق انداخته و آنرا ضعیف کند بکلی بی

هاي کلزا در حال تغذیه  سفیده کلم در مزارع کلزا کم و ناچیز است ولی همیشه چندین الرو روي بوته

  ).31شکل(شوند و بدین صورت خسارت ناچیز است  در طبیعت دیده می

  
  الرو هاي سفیده بزرگ کلم روي کلزا -31شکل 

  

  هاي سفیده کلم  مدیریت پروانه

هاي سفیده کلم در مزارع کلزا چندان خسارت اقتصادي ندارند و بطور پراکنده در همه مزارع  پروانه 

این . تاکنون مبارزه شیمیایی بر علیه این آفت در هیچ یک از مزارع کلزا انجام نشده است. وجود دارند

 Apanteless glomeratusآفت داراي دشمنان طبیعی زیادي در طبیعت است  که مهمترین آن زنبور 

Reinh. هاي این آفت توسط  همچنین تخم. کنند هاي کلم را پارازیته می است که الروهاي سفیده

توان با  در صورت بروز طغیان توسط این آفت می. گیرند زنبورهاي پارازیتوئید مورد حمله قرار می

   ).Winfield, 1992، 1384خانجانی، (این آفات را کنترل نمود   Btترکیبات 

  

  

  



 

 

   Delia spp., (Diptera: Anthomyiidae)مگس ریشه کلم

مزارع ها که در گیاه کلزا  در  چندین گونه مگس در روي کلم هستند که مهمترین یا عمومی ترین آن

نـام   D. platura (Meigen)نام مگـس ریشـه کلـم     وجود دارد به هاي گلستان و مازندران کلزاي استان

مگس ریشه کلم روي کلم یا کلزا ، کلم برگی شلغم و بقایاي شلغم و همچنـین روي چلیپائیـان   . دارد

  ). 1384خانجانی، (کنند  زندگی می

  

  مشخصات ظاهري آفت

متر طـول و حشـرات کامـل شـبیه مگـس خـانگی ولـی کـوچکتر از آن          میلی 5-6حشره کامل داراي 

هـا   نرها سیاه خاکستري و مـاده . اي داراي چشمانی قرمز دارد در روي سر سفید مایل به نقره. باشد می

اي متمایل به خاکستري رنگ و یک نوار تیره در پشت شـکم و بـا موهـاي سـیاه  پوشـیده شـده        قهوه

اي مایل به قرمز،  ها قهوه باشند وشفیره متر طول می میلی 7 -8و داراي (Maggot)  استالروها بدون پا

  ).1384خانجانی، ) ( 32شکل (اي شکل هستند  همتر طول و بشک میلی 7-4

  
  

  حشره کامل و الرو مگس ریشه کلم -32شکل

  زیست شناسی

بعد از زمستانگذرانی به صورت شفیره در داخل خاك  حشرات کامل مگـس در ماههـاي فـروردین یـا     

گذارنـد،   متـر مـی   هاي  به اندازه یک میلـی  ها تخم اردیبهشت از خاك خارج شده و یک هفته بعد ماده

اشته ها گذ در درون شکافهاي ریشه” هایی بیش  از یک صدتائی مستقیما ها سفید رنگ و در دسته تخم

ها ي جـانبی کوچـک و بعـد     کنند در ابتدا روي ریشه روز بعد تغذیه می 8تا  4و الروها ي خارج شده 



 

 

شـوند   هفته الروها در داخل خاك  تبدیل بـه شـفیره مـی    4تا 3هاي اصلی مستقر و بعد از  روي ریشه

همچنین . شوند میهاي مورد حمله گیاه تبدیل به شفیره  ها این الروها در بافت بعضی وقت). 33شکل (

نسـل آخـري ممکـن اسـت      . شـود  یک نسل دوم در تیر و مرداد و نسل سوم شهریور و مهر ظاهر مـی 

باشـد   روز مـی  15تـا   8طول دوره آلودگی حشره کامـل از . هاي را کلزا آلوده نماید محصول تازه ریشه

  ).1384خانجانی، (

  
  الرو هاي مگس روي ریشه کلزا -33شکل 

    نحوه خسارت

تواند  در ارتفاعات اولین نسل مگس ریشه کلم در طول ماههاي خرداد و تیر وقتی که هوا خشک است می

هاي سطحی گیاه ممکن است از  شدت حمله پائیزه در صورتی است که نیمی از ریشه. خسارت ایجاد کند

هـا   قـه ریشـه  طو. بین رفته و به احتمال زیاد گیاهان ممکن است در اثر سـرماي زمسـتان از بـین برونـد    

هاي ریشـه جـانبی    باشد و قسمت هاي پوسیده می اي و داراي رگه درگیاهان جوان به رنگ قهوه” خصوصا

تغذیـه الروهـا مشـاهده    ” ممکن است از بین رفته و اگر قسمتی ازگیاه را ازخـاك خـارج کنـیم، معمـوال    

هـاي نکـروزه     و بافـت در قسمت الیه خارجی قسمتهاي حمله دیده دانـال هـاي متعـدد الروي    . شوند می

هاي تغذیـه اي   ن  دربعضی مواقع الروها در داال). 33شکل(شوند  شوند که باعث پوسیدگی می مشاهده می

ایجـاد کـرده    (P.chrysocephala)که بوسیله دیگر حشرات دیگري مانند سوسک کک مانند سـاقه کلـم  

باعث افزایش خسـارت   (.Ceutorhynchus spp)ها  چندین گونه دیگر از سرخرطومی. مانند است زنده می

  ).1384خانجانی، (گیاهان  خسارت دیده به شدت کوتاه شده و یا ممکن است از بین برود . شوند می

  



 

 

  مدیریت مگس ریشه کلزا

هـاي تخـم مگـس     هاي کارابید مهمترین شکارچی سوسک. مگس ریشه کلم دشمنان طبیعی زیادي دارد

هاي هرز، رعایت تاریخ کاشـت از تمهیـداتی    عمیق، کنترل علفتناوب زراعی، شخم . باشند ریشه کلم می

کنترل شیمیایی براي این آفـت  . شوند گیر جمعیت مگس ریشه کلم می باشند، که باعث کاهش چشم می

  ). 1384خانجانی، ( شود توصیه نمی

  

   پرندگان

ر پائیز تا بهار پرندگان شود خیلی شایع است از اواخ خسارتی که  بوسیله پرندگان در مزارع کلزا ایجاد می

 یکی از علل بازدارنده سطح زیرکشت محصولشوند و  باعث خسارت قابل توجهی به شاخ و برگ کلزا می

هاي کلزا  بوته. هاي این گیاه است اي بوته خسارت پرندگان مختلف در زمان رویش اولیه تا رشد پنجه کلزا

به همین دلیل خسارت . شود ن محسوب میدر اوایل رشدشان، از مواد غذایی مطلوب براي پرندگا

  .دشو سنگینی از طریق پرندگان به مزارع این محصول وارد می

چکاوك  و خوزستان گلستان ،در استانهاي مازندران) پاییز و زمستان(هاي کلزا  در زمان رویش بوته

زنی  زنی گیاه و تا قبل از مرحله ساقه در مراحل دو برگی تا پنجه (Alauda arvensis)آسمانی 

  ).1385خالقی زاده، )(34شکل(زا بوده است خسارت

  
  چکاوك آسمانی -34شکل

به این مزارع  (Tetrax tetrax)بال  و زنگوله (A. arvensis)هاي چکاوك آسمانی  مغان گونهمنطقه در 

ها، چکاوك آسمانی داراي پرواز گروهی و مهاجرت پاییزه و بر اساس این بررسی. کنند خسارت وارد می



 

 

ذیه غاي تجمع و ت چنانچه پرندگان به صورت دسته جمعی در نقطه. زمستانه در مناطق کشت کلزا بود

رغم  علی) فصل بهار(ر کلزا در زمان رسیدن بذ .گردند اي در سطح مزرعه می کنند، باعث خسارت لکه

، در مغان، زردپره (Emberiza bruniceps)اینکه گونه غالب در استان خراسان، زردپره سرسرخ 

 (Passer domesticus)، و در مازندران و گلستان گنجشک خانگی (E. melanocephala)سرسیاه 

و از این مزارع فقط به عنوان زا نبوده  ها، در زمان رسیدن کلزا خسارت ولی هیچیک از این گونه است

  ).1385خالقی زاده، (نمایند   آوري استفاده می مکانهاي امنی براي جوجه

  

  تشخیص خسارت پرندگان

  تشخیص خسارت پرندگان به دو صورت است 

که به تمایز خسارت پرندگان از دیگر آفات و تشخیص ) بررسی غیر مستقیم( بررسی آثار خسارت -

  خسارت گونه هاي مختلف پرندگان از یکدیگر و نیز بررسی فضله پرندگان 

که بیشتر به شناسایی گونه هاي خسارت زا و همچنین ) بررسی مستقیم(بررسی مشاهده اي خسارت 

  .....) اي، حرکتی، تولید مثلی و رهاي تغذیهرژیم غذایی، رفتا(ها  بیولوژي و اکولوژي آن

، ردپا، حضور فضله )خسارت ناشی از حشره، پستاندار یا پرنده( در زراعت کلزا بر اساس ماهیت خسارت

براي مثال آیا در . زا تعیین و تشخیص داده می شود و هر نوع عالمت آشکار دیگر، جانور خسارت

ن دیده می شود یا آثار مربوط به سایر جانوران مانند محصول خسارت دیده آثار منقار یا ضربه آ

در این مورد ). Hammond, 1977(یا دیگر پستانداران است ) اثر جویدن(ها، نرمتنان، جوندگان  کرم

زا  مهم ترین نکته، تمایز نحوه ایجاد خسارت پرندگان به محصوالت نسبت به سایر گونه هاي خسارت

هاي ریز و  ها به صورت سوراخ در زراعت کلزا عالمت خسارت کک مثال.  مانند خرگوش و غیره است

ها مشاهده  هاي هاللی شکل در برگ متعدد و خسارت خرگوش و دیگر پستانداران، به صورت برش

ها که متفاوت از خسارت دو مورد  در مورد پرندگان، خسارت با کندن فقط قسمتی از برگ. شود می

گیرد و  سارت پرندگان، در هر نقطه از برگ و گیاه صورت میهمچنین خ. شود قبلی است انجام می



 

 

مانند و برخالف  ها سالم باقی می باشد و دمبرگ ها، حداکثر تا دمبرگ می میزان خسارت به برگ

  ).35شکل(خسارت خرگوش، مقطع برش وجود ندارد

  
  خسارت پرندگان -35شکل 

  

با . هاي پرندگان نیز مسئله مهم دیگر در تشخیص خسارت است همچنین تشخیص خسارت بین گونه

ها را از خسارت زنگوله بال  استفاده از عالیم موجود در روي برگ کلزا می توان خسارت چکاوك

هاي کلزا  زیرا زنگوله بال ها به علت داشتن جثه و پاهاي بزرگتر، موجب له شدن برگ. تفکیک نمود

به عالوه فرم فضله در . شود ها، آثار له شدگی دیده نمی می شوند در حالی که در مورد خسارت چکاوك

ها به صورت باریک و بلند و به  شکل و به رنگ سبز تیره ولی فضله چکاوك زنگوله بال به صورت بی

  ). 1385خالقی زاده، (رنگ سبز روشن است

  

  مدیریت خسارت پرندگان

باشد و نباید انتظار داشت که  ناچیز پرندگان در زراعت کلزا  مقرون به صرفه نمیکنترل خسارت بسیار 

همچنین باید به بر آورد واقعی میزان خسارت پرندگان که درصد سطح . میزان خسارت به صفر برسد

برداري تصادفی از سطح سبز  براي این کار می توان از نمونه. شود دقت داشت سبز  محصول بیان می

در این صورت هزینه کنترل در مقابل . هاي کلزا و محاسبه درصد میزان خسارت استفاده کرد گیاهچه

هاي کنترل بکار  هزینه خسارت کمتر باشد تا کنترل پرندگان مقرون به صرفه باشد تا روش

اي نیاز به کنترل دارد، نباید اقدامات کنترلی را به تاخیر  اگر چنانچه مزرعه ).Hone, 1994(روند



 

 

خت و پس از شروع خسارت قابل مالحظه، دست به اقدامات کنترلی زد تا پرندگان به مزرعه عادت اندا

باید توجه داشت که پرندگان بر خالف آفات دیگر کشاورزي، داراي هوش و به عالوه قدرت . نکنند

تر  لها نسبت به بقیه آفات بسیار مشک به همین دالیل، کنترل آن. هاي زیاد هستند پرواز در مسافت

هاي مختلف  تواند موثر واقع شود بلکه باید از تلفیق روش است و معموال یک روش به تنهایی نمی

  ).   1385خالقی زاده، (استفاده شود

  روش زراعی - الف

هاي ارقام و رعایت مسایل زراعی  هاي کاشت، ویژگی هاي زراعی با استفاده از تغییر در سیستم در روش

. شویم ا در زراعت کلزا کاهش داد و لی مستقیما با خود پرندگان مواجه نمیتوان خسارت پرندگان ر می

اولین مرحله، باال بردن میزان بذر افشانده در نقاطی که خسارت پرندگان در زمان کاشت بذر زیاد 

دومین مرحله تاریخ کاشت مناسب است بدین صورت قبل از اینکه پرندگان ). Hurst, 1974(است

ساس گیاه  جهت صدمه و خسارت به مزرعه هجوم بیاورند زراعت کلزا از این دوره مهاجر به مرحله ح

سومین مرحله از کاشت محصوالت جذاب  و جالب . هاي کلزا خشبی شده باشند بحرانی گذشته و برگ

هاي استراحت یا تجمع پرندگان خسارت زا جلو گیري شود  توجه براي پرندگان در مجاورت محل

چهارمین مرحله ).  و کلزا در کنار هم منجر به کاهش خسارت پرندگان می شودکاشت مزارع گندم (

پنجمین . هاي بوته کلزا انجام شود بعد از رشد برگ) کش با مصرف علف(برگ  هرز پهن هاي کنترل علف

هاي کنار  معموال کاشت کلزا در زمین. االمکان  از ارقام مقاوم تر براي کاشت استفاده شود مرحله حتی

  ). 1385خالقی زاده، (ه داراي خسارت کمتر خواهد بودجاد

  روش مکانیکی -ب

شود که به  به منظور کاهش خسارت پرندگان در زراعت کلزا از از ابزارهاي مختلفی استفاده  می

هاي بصري عبارتند از روش کامال سنتی نصب مترسک  استفاده از روش: شود ها اشاره می مواردي از آن

هاي رنگی، زرورق و نوارهاي مغناطیسی روي مزرعه، نصب  تفاده از نخ ها و طنابدر سطح مزرعه، اس



 

 

هاي نایلونی در سطح مزرعه با فواصل مختلف، استفاده از وسایل انعکاس نور، آویزان کردن بالون  پرچم

   ).1385خالقی زاده، (تورگذاري روي ارقام آزمایشی و تحقیقاتی و ماکت پرندگان شکاري مانند قوش و

هاي کنسرو حلبی، گشت و تیرانداز با تفنگ توسط  استفاده از قوطی: هاي صوتی نیز عبارتند از روش

هاي داراي پرواز گروهی با استفاده از  پران، پخش صداهاي هشدار، ترس و وحشت گونه افراد گنجشک

ن سریع هاي مکانیکی، عادت کرد نکته بسیارمهم در مورد کاربرد روش. ابزارهاي صوتی الکترونیک

بنابراین حتما باید محل استقرار . پرندگان به تصاویر و اصوات یکنواخت و دایمی با تکرار منظم است

ابزارهاي مکانیکی بصري و صوتی تغییر یابد و زمان استفاده از وسایل صوتی نیز نامنظم و غیر قابل 

  ).1385خالقی زاده، (ها عادت نکنند بینی باشد تا پرندگان سریع به آن پیش

  روش شیمیایی -ج

. ها گردد تواند باعث کاهش خسارت آن استفاده از مواد شیمیایی به منظور دور کردن پرندگان نیز می

هاي بویایی و چشایی و حتی هاضمه باعث دور کردن یا  مواد شیمیایی از طریق اختالل در سیستم

نده استفاده در گذشته در بسیاري از مناطق دنیا، از مواد شیمیایی کش. شوند کاهش تغذیه پرندگان می

شد اما بتدریج با شناخت تاثیرات نامطلوب این سموم بر روي محیط زیست، موجودات و  می

ها اسید  ترین آن یکی از مهم. ها ممنوع شده است ها و حتی خود انسان، استفاده از آن اکوسیستم

براي کشاورزان ، ولی هزینه زیاد آن باعث به صرفه نبودن آن )Watkin, R. W. 1996(سینامیک است 

ها نیز با دز معین به عنوان دورکننده پرندگان به کار  کش ها و قارچ کش از بعضی از حشره. شود می

ها در نقاط مختلف مزرعه تا  به عنوان مثال، استفاده از ظروف محتوي اکاتین و قرار دادن آن. برند می

بینی  ی بخصوص چریش، پیشهاي اخیر با توسعه فرآورده هاي گیاه در سال. حدودي موثر است

  ).1385خالقی زاده، (شود که این مواد به تدریج جایگزین مواد شیمیایی صنعتی شوند می

  

  



 

 

  (Slugs)ها  راب

ــرم راب   ــان  (Mollusca)تنــان  هــا از شــاخه ن ــر رده (Gastropoda)جــانوري، رده شــکم پای ، زی

Pulmonata  و خانواده لیسک هاLimacidae ـ  . باشند می ه در جهـان وجـود دارد کـه بـر     چنـدین گون

  :ي زیر بیشتر به کلزا خسارت می زنند اساس بررسی منابع دو گونه

 Parmacella iberaراب بـزرگ خـانگی   -Deroceras reticulatum Mull.  2راب خاکسـتري  -1

Eichw. ) Volker and Rawlinson , 1992 ،Winfield, 1992.(  

  

  مشخصات  راب مشبک یا راب خاکستري

متر و معموال اندازه آن میلی 40-60به طول بیش از  Deroceras reticulatum Mull. راب مشبک

هاي سیاه و  اي مایل به قرمز و داراي لکه رنگ آن سفید مایل به زرد خاکستري یا قهوه. متغیر است

شود و  بدن از انتها به سمت قسمت قدامی باریک می. باشد طرح شبکه مانند در پشت بدن می

  ).36شکل(باشد ترشحات لزج به رنگ سفید شیري می

  
  راب خاکستري - 36شکل 

  

  Parmacella iberaمشخصات راب بزرگ خانگی

 70 -110طـول بـدن بـین    . باشـد  اي تا خاکستري و معموال رنگ این راب هم متغیر می به رنگ قهوه

متر و پوشش بدن بزرگ ، تقریبا بیضی شـکل و گوشـتی کـه قسـمت جلـویی پشـت حیـوان را         میلی

که جانور بدن خود را در حالت استراحت یا ترس  هنگامی. پوشاند و سطح خارجی آن دانه دانه است می



 

 

وسـیله   گیرد و بـدین  قرار می) مانتل( هاي بدن در زیر پوشش بدن نماید تمام اندام و منقبض می جمع

کف پا با دو نـوار  . در قسمت تحتانی بدن پا قرار دارد. دارد خود را از خطرات احتمالی محفوظ نگه می

د گیـر  تن در اثـر حرکـات مـوجی پـا صـورت مـی       طولی به سه قسمت تقسیم شده است و حرکت نرم

  ). 1377احمدي،  ) (37شکل(

  
  راب بزرگ خانگی -37شکل 

 

  ها  زیست شناسی راب

. باشـد  هستند بدین معنی که جفت گیري شان دو طرفه می) هرمافرودیت(ها جانوران دو جنسی  راب 

هر یک از طـرفین نـر و مـاده بـه صـورت      . گیرد در طی مدت بهار تا پائیز این جفت گیري صورت می

ها  متر در داخل شکاف زمین، زیر کلوخه عدد تخم به رنگ سفید شفاف و به قطر میلی 10-30گروهی

. عـدد تخـم بگـذارد     300هر جانور قادر اسـت تـا   . ها و بقایاي گیاهی می گذارند ها و چوب زیر سنگ

متر و به رنگ صورتی متمایل به  میلی 5تا  4هفته از تخم خارج شده و اندازه شان   3-4الروها بعد از 

ر جنسـی بـالغ   هفتـه از نظـ   6بعـد از  ) حرارت و رطوبـت (و بسته به شرایط محیطی . باشد ارغوانی می

زمستان گذرانی این جانور به صورت تخم . باشد  ماه می  6 -8طول دوره زندگی این راب ها . شوند  می

. باشد، اما ممکن است بعضی وقتها افراد کامل در زمستان کـه هـوا یخبنـدان نیسـت زنـده بماننـد       می

فزایش پیدا کـرده و امـا در   ها در مزارع بعد از گرماي زمستان در فصل رطوبتی و نمناك ا جمعیت راب

ها در شرایط طبیعـی وقتـی رطوبـت     رشد و نمو راب. رود  هاي گرم و خشک رو به کاهش می تابستان

  ). 1377احمدي، (افتد  باشد اتفاق می درجه می 20تا  5درصد و درجه حرارت  80تا  40خاك بین 

  

  



 

 

  نحوه خسارت

هاي سنگین و بارندگی زیاد  ناطقی که بیشتر خاكیکی از آفات مهم  کلزا در کشورهاي کلزاکار و در م

ها در مزارع کلزاي مازندران و گلستان به عنـوان یکـی از آفـات درجـه دوم      راب. ساز است دارد مشکل

ها در کلزا محدود به دوره نمناك و یا داراي میکروکلیماي رطوبتی باشد خصوصا  خسارت راب. باشد می

برداشت انباشته شده باشد که در ایـن صـورت الزم اسـت بعـد از      در مناطقی که بقایاي گیاهی بعد از

هـاي    هاي مزرعه میزبان خاصی ندارند و باعث خسـارت بـه بافـت    راب. برداشت شخم عمیق انجام شود

اي، کلـم، کـاهو، غـالت، ذرت،     هاي گیاهی نظیر کلزا، شـلغم علوفـه   و جوان بسیاري از گونه) نرم(ترد 

ها در پائیز از سطح خاك خارج شده و از زمـان تشـکیل کوتیلـدونها     راب. شوند زمینی و غیره می سیب

هـا تغذیـه    هاي اول و دوم کلزا  را به شدت مورد حملـه قـرار داده واز آن   تا تشکیل برگ)  ها گیاهچه(

هـا بـاقی    هاي خسارت دیده به طور نامنظم سوراخ شده و اثر کمـی در حاشـیه بـرگ    برگ. نمایند  می

ها یعنی روي سـطح گیاهـان و    در مسیر حرکت راب. مانند ها دست نخورده باقی می گگذاشته و رگبر

ها فقط در شب روي گیاهان  در آب و هواي خشک راب.شود  خاك، نوار ژالتینی براق به جا گذاشته می

در شرایط آب و هوایی خیلی نمنـاك و یـا   . نمایند متر حرکت می 15تا10فعالیت دارند و در یک شب 

مهمترین عاملی که موجب . ها همچنین  ممکن است در صبح زود و یا اوایل شب فعال باشند آنبارانی 

شـود پـائین بـودن مقـدار گلوکوزینولیـت در بعضـی از        هاي کلزا مـی  ها به تغذیه از گیاهچه عالقه راب

باشـد کـه    مـی  (Antifeedant)اي  گلوکوزینولیـت داراي خاصـیت ضـد تغذیـه    . باشـد  هاي کلزا می رقم

هـــا  زا از جملـــه راب جودشـــان در براســـیکاهاي روغنـــی باعـــث حفاظـــت از عوامـــل خســـارت و

   ).Bhowmik, 2003(شوند می

  
   ها در مزارع کلزا مدیریت راب
،  ( Carabidae)هـاي کارابیـده    هاي متعـددي نظیـر سوسـک    ها معموال به وسیله شکارچی جمعیت راب

  .شوند تیغی و دیگر جانوران چندخوار تا حدودي کنترل می ها، جوجه وزغ



 

 

هاي   پاشی  خصوصا در حاشیه مزارع با استفاده از  دانه بار طعمه ها در مزارع کلزا یک جهت مبارزه راب 

ي ها همچنین دانه. نماید ها را کنترل می کیلوگرم در هکتار به سهولت راب 5به مقدار % 4تیود یکارب 

کیلوگرم در مقایسه بـا تیودیکـارب و متالدئیـد کـارایی  بیشـتري         3-4به مقدار )  متیوکارب(مزورول 

  .دارد 

اصل زیـر   5هاي کاربردي زراعی بر اساس  ها به وسیله روش هاي شیمیایی  جمعیت راب عالوه بر روش

-2. باشـد  ا نمـی هـ  تناوب زراعی و کشـت محصـوالتی کـه مـورد عالقـه راب     -1. نماید کاهش پیدا می

کـه    هـاي سـفت خـاك عـالوه بـر ایـن       سازي مزرعه بعد از برداشت، شخم زدن و شکسـتن کلـوخ   پاك

ها  در معرض شرایط نامسـاعد محیطـی و    نماید،  تخم ها و راب ساختمان خاك را بهبود و اصالح  می

وده که کلزا بعد از شرایط مساعدي را فراهم نم-3. روند ها قرار گرفته وبدین صورت از بین می شکارچی

 ).Bhowmik, 2003(استفاده از ارقام مقاوم  -5. ها کش ضد عفونی بذر با قارچ-4. کاشت سریع رشد نماید
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  فصل سوم
  هاي هرز علف

  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

  هرز کلزا در ایران هاي مهم ترین علف

برگ  هرز پهن هاي هرز مزارع کلزا را علف هاي درصد علف 70بر اساس تحقیقات به عمل آمده در ایران، 

هرز  هاي سایر علف. باشند تیره کلزا می در صد آنها متعلق به تیره چلیپائیان یا هم 20تشکیل می دهند که 

هرز هم  هاي بنا بر این آمار، بیشترین آلودگی به علف. باشند می) Poaceae(ها  برگ از تیره باریک) درصد 30(

هاي  و کمترین در استان%) 35(و فارس %) 37(، تهران %)38(هاي آذربایجان شرقی  تیره کلزا در استان

بجز تیره (برگ  هنهرز پ هاي بیشترین آلودگی به علف. مشاهده گردید%) 4(و خوزستان %) 2(هرمزگان 

در مورد . به ثبت رسید%) 14(و کمترین در گلستان %) 75(و زنجان %)  88(در خوزستان ) چلیپائیان

%) 48(، سمنان %)49(، هرمزگان %)64(هاي گلستان  برگ نیز بیشترین آلودگی در استان هرز باریک هاي علف

، تهران %)13(، زنجان %)11(جان شرقی ، آذربای%)8(هاي خوزستان  و کمترین در استان%) 39(و فارس 

  .مشاهده گردید%) 13(و خراسان %) 13(

باشند و بنابراین در بوجاري از  بذر کلزا جدا  اندازه کلزا می هرز داراي بذر هم هاي تعدادي از این علف

ي از بذر تعداد. افسر و پنیرك راخ، شاه تی این بذرها عبارتند از خردل وحشی، شلمبیک، بی. شوند نمی

 Raphanus(هرز دیگر که در برخی از مزارع کلزا شایع هستند مانند تربچه وحشی  هاي علف

raphanistrum( منداب ،)Eruca sativa( ،قفا  زبان پس)Consolida regalis( جغجغه ،)Vaccaria spp.( ،

افته و سرشک) Lithospermum arvense(، سنگدانه )Lepyridiclis holosteoides(خطائی  ارشته

)Cephalaria indicus (بدین ترتیب باید به کنترل   .شوند نیز هم اندازه بذر کلزا بوده و در بوجاري جدا نمی

ضمنا روغن خردل . هرز توجه خاص شود تا محصول بدست آمده کلزا به آنها آلوده نگردد هاي این علف

والت است که براي مصرف انسان وحشی داراي مقادیر زیادي اسید اروسیک، اسید لینولنیک و گلوکوزین

در . گردد لذا، آلودگی کلزا به بذر خردل وحشی موجب کاهش کیفیت روغن آن می. باشند آور می زیان

به بذر خردل وحشی آلوده باشد، غیر قابل خوراکی % 5شده از کلزائی که بیش از  حقیقت روغن استحصال

  .اعالم شده است

  .و تصویر آنها در پایان فصالرائه شده است 1در جدول هرز کلزا ي ایران  هاي مهمترین علف



 

 

  هرز کلزا در ایران هاي مهمترین علف  -1جدول 
  دوره زندگی  تیره *نام انگلیسی  نام علمی  نام فارسی
  یکساله Sinapis arvensis wild mustard Brassicaceae  خردل وحشی
  یکساله Rapisrtum rugosum turnipweed Brassicaceae  شلمبیک
  یکساله Descurania sophia flixweed Brassicaceae  خاکشیر

-Capsella bursa    کشیش کیسه
pastoris 

shepherdspurse Brassicaceae یکساله  

  یکساله Polygonum spp. knotweed Polygonaceae  بند هفت
  یکساله Galium spp. bedstraw Rubiacae  راخ تی بی

  چندساله Cirsium arvense canada thistle Asteraceae  کنگر وحشی
  چندساله  Silybum marianum milk thistle Asteraceae  )خار مریم(کنگر ابلق 

  یکساله Sonchus spp. sowthistle Asteraceae  شیرتیغک
  یکساله Lactuca spp. wild lettuce Asteraceae  کاهو وحشی
  یکساله Senecio spp. groundsel Asteraceae  پیرگیاه
یکساله و دو  Vicia spp. wild vetch Papilionaceae  ماشک

  ساله
یکساله و دو  Melilotus spp. sweet clover Papilionaceae  )شاه افسر(یونجه زرد 

  ساله
یکساله، دو  Malva spp. mallow Malvaceae  پنیرك

  ساله
  و چندساله 

  یکساله Ammi majus greater ammi poaceae  وایه
  یکساله Avena spp. wild oats poaceae  یوالف وحشی
  یکساله Phalaris spp. canarygrass poaceae  خونی واش

  یکساله Lolium spp. ryegrass poaceae  چچم
 Alopecurus  روباهی دم

myosuroides 
slender foxtail poaceae یکساله  

 Triticum spp. Volunteer  گندم خود رو
wheat 

poaceae یکساله  

 Hordeum spp. Volunteer  جو خود رو
barley 

poaceae یکساله  

  ).Davis, 1984ِ(هرز آمریکا  هاي بر اساس نام گذاري انجمن علوم علف*  
  

  

  هرز در مزارع کلزاي ایران هاي مدیریت علف

هرز در مراحل اولیه کاشت  هاي علفلذا باید . هرز حساس است هاي کلزا در اوایل رویش، نسبت به علف

  :هرز کلزا در دو بخش غیر شیمیایی و شیمیائی بیان خواهد شد هاي مدیریت علف. کلزا کنترل گردند

  



 

 

  مدیریت غیر شیمیایی

از جمله (برگ  هرز پهن هاي با غالت مانند گندم، برنج، ذرت و غیره، بخصوص براي کنترل علف تناوب: تناوب

  .مفید است) بو که هم تیره کلزا هستند هرز تیره شب هاي لفخردل وحشی و سایر ع

این عمـل،  . هرز را بهبود می بخشد هاي رقابت کلزا با علف شده، بخصوص در اوایل زمان توصیه: موقع  کشت به

  .باشد بخصوص در رابطه با کنترل خردل وحشی بسیار مفید می

براي بذرهاي تهیه شـده  . باشد هرز نمی هاي شده، آلوده به علف دهد کلزاي کاشته تضمین می: بذر گواهی شده

هرز، داشتن قـوه نامیـه مناسـب، رقـم      هاي به صورت متفرقه، هیچ تضمین قانونی نظر تمیز بودن بذر از علف

نمایند نیز  تفاده میزارعینی که به صورت خودکفایی از بذر تولیدي خود اس. اعالم شده ویا سایر موارد نیست

در این موارد، اگر از بذر هیبریـد اسـتفاده شـده باشـد، بـذر تولیـدي خـالص        . با مشکالت مشابهی مواجهند

  . هرز را تشدید می نمایند هرز مخلوط با بذر نیز در زرعه تکثیر شده مشکالت علف هاي ضمنا علف. باشد نمی

شـده، اسـتفاده از رقـم مناسـب،      شت با تراکم توصـیه شده، کا رعایت عمق کاشت توصیه: رعایت اصول زراعی

شده و رعایت سـایر اصـول زراعـی سـبب      موقع آفات و بیماریها، کوددهی توصیه آبیاري صحیح و مدیریت به

ر و بدون فضاي خالی باشد و مجال رشد به علف می هرز داده نشود هاي شود تا مزرعه پ..  

در . هرز کـاهش مـی یابـد    هاي لزا شده و رقابت آن در مقابل علفشدن ک عدم رعایت تمام موارد فوق باعث ضعیف

  .یابند هرز بر مزرعه غلبه می هاي نتیجه علف

مفیـد  ) هـا  سـاله  بخصوص یـک ( هرز  هاي سازي مزرعه و پاکسازي خاك از علف براي آماده): ماخار( کاري هیرم

شـود سـبز    هـرز اجـازه داده مـی    هاي شود و به علف حدود یک ماه قبل از کاشت کلزا، زمین آبیاري می. است

شخم عمیق سبب . شوند هرز پس از سبزشدن ، با یک شخم سطحی مانند دیسک، حذف می هاي علف. شوند

هرز جدید مواجه خواهد  هاي شده در اعماق خاك خواهد شد که زمین را با سبزشدن علف باال آمدن بذور دفن

هرز چندساله مانند کنگر وحشی  هاي براي حذف ریشه علفگردد مگر  بنابراین، شخم عمیق توصیه نمی. نمود

  .....و 



 

 

هاي هرز کـه در سـطح    اگر بالفاصله پس از برداشت محصول استفاده شود، با سوزاندن بذور علف: افکن شعله

ضـمنا عبـور شـعله    . اند، از جمله خردل وحشی و بویژه در مناطق سرد سیر، سودمند است زمین ریخته شده

  .هرز موجود در سطح خاك را نابود سازد هاي تواند بذر علف مزرعه، قبل از کشت کلزا، میافکن روي خاك 

یک یا حداکثر دو بار وجین دستی و یا مکانیکی توسط ابزار مناسب در طول فصـل، معمـوال   : کنترل مکانیکی

هـاي هـرز، و    لیه علـف تواند پائیز، هنگام رویش او اولین وجین می. دارد هرز پاك نگه می هاي مزرعه را از علف

  .هرز جدید، انجام شود هاي وجین دوم  اواخر اسفند و یا بهار، پس از رویش علف

  

   کنترل شیمیایی

کش هـاي اختصاصـی    در صورت عدم امکان استفاده از کنترل غیر شیمیایی به هر دلیل، استفاده از علف

هـا هـر یـک خـواص      کـش  علـف . گـردد  مـی  اند، پیشـنهاد  کلزا که قبال آزمایش و  در مزارع کلزا توصیه شده

بـه عنـوان   . هرز موجود در مزرعه مصرف نمایند هاي کشی خود را دارند و زارع باید آنها را بر اساس علف علف

هـا   برگ کـش  دهند، بهتر است صرفا باریک ها تشکیل می برگ هرز مزرعه را باریک هاي مثال، اگر غالبیت علف

ها آنها  کش هرزي که علف هاي ها در مزرعه، علف کش ریزي براي مصرف علف نامهاز بر باید قبل . استفاده نمایند

  .را کنترل نمایند مطالعه نمود

  : باشند هاي توصیه شده در مزارع کلزاي ایران به شرح زیر می کش علف

سـط  لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خـاك تو  2به مقدار ) امولسیون% 48ترایفلورالین (ترفالن  -1

تـوان بجـاي اسـتفاده از     مـی . بالفاصله پس از سمپاشـی ) یک بار(و یا روتیواتور ) دو بار عمود بر هم(دیسک 

وسایل مکانیکی براي اختالط ترفالن، مزرعه را بال فاصـله پـس از سمپاشـی آبیـاري نمـود تـا مـانع تبخیـر         

بـراي آبیـاري سـنتی، بایـد     . نتیتواند بارانی باشد یا سـ  آبیاري می. کش وارد خاك شود کش شد و علف علف

. باشـد  ساعت مجاز نمـی  24شده هرچه زود تر توسط آب آبیاري خیس شود و تاخیر بیش از  زمین سمپاشی

کش وارد  باید توجه شود که خاکی که روي آن ترفالن پاشیده شده باید یکدست و فاقد کلوخ باشد، زیرا علف

کش قـادر بـه    این علف. هرز خواهند شد هاي بزشدن علفشود و همین کلوخ ها منبع س شده نمی خاك کلوخ



 

 

در صورت اجبار . باشد بو مانند خردل وحشی و شلمی نمی هرز تیره شب هاي کنترل گندم و جو خودرو و علف

ضـمنا یـک   . تر انجام شـود  خورده و کشت گندم بجاي آن، این کار هرچه سریع به برگردانیدن کلزاي ترفالن

بهـر صـورت، چـون گنـدم دیرتـر از موعـد کشـت        . نمایـد  تر می در خاك را رقیقشخم عمیق حضور ترفالن 

 . شود، نباید انتظار عملکرد معمول را از آن داشت می

باشد و با مقدار توصیه  زنی می برگ در مرحله جوانه برگ و باریک هرز پهن هاي کننده علف کش کنترل این علف

، )Chenopodeum album( سـلمک : هـا ماننـد   بـرگ  پهـن :  دهرز زیر را کنتـرل نمایـ   هاي تواند علف شده می

، )Portulaca oleracea( ، خرفـه )Abutilon theophrasti( ، گاوپنبـه ).Amaranthus spp(خـروس   تـاج 

، ).Polygonum spp( بنــد ، هفــت)Tribulus terrestris( ، خارخســک)Hibiscus trionum( کنــف وحشــی

 ، شـیرتیغی ).Galium spp( راخ تـی  ، بی).Salsola spp(علف شور ، )Heliotropium europium( پرست آفتاب

)Sonchus asper(کــاهوي وحشــی ، )Lactuca Spp( وایــه ،)Ammi majus(جــارو ، )Kochia scoparia( .

 Phalaris( واش ، خـونی ).Lolium spp( ، چچـم ).Echinocloa spp( سوروف: برگ مانند هرز باریک هاي علف

spp.(روبـاهی  ، دم )Alopecurus myosuroides(  ارزن وحشـی ،)Setaria spp.( جـومیش ، )Bromus spp.( ،

  .).Avena spp( و یوالف وحشی )Poa annua(ساله  چمن یک

 

 

راك کوین(سی  اس% 6/41استار  بوتیزان  -2 لیتر در هکتار بعد از کاشت، آبیاري  5/2به میزان ) متازاکلر+م

طبق دستورالعمل شرکت سازنده پس از سمپاشی،  بهتر است تا  .هرز هاي علفاول و قبل از سبزشدن کلزا و 

کش در زمان کوتیلدونی کلزا هم قابل استفاده اسـت، امـا کـارایی آن     این علف. هفته آبیاري صورت نگیرد 3

کـش   ایـن علـف  . لیتر بوتیزان استار اسـتفاده گـردد   3در صورت وجود گندم و جو خودرو از . یابد کاهش می

 .باشد زنی می برگ در مرحله جوانه برگ و باریک هرز پهن هاي کننده علف ترلکن

بـو از جملـه    لیتر در هکتار، قادر است برخی از علف هاي تیـره شـب   5/2شده  بوتیزان استار با مقدار توصیه 

خرگـوش   ، گـوش )Capsella bursa-pastoris(، کیسـه کشـیش   )Sysimbrium irio(خاکشیر، خاکشیر تلخ 

)Conringia orientalis(   تربچـه وحشـی ،)Raphanus raphanistrum(  و قدومـه  ،)Thlaspi arvense( را 



 

 

، ).Vicia spp(نماید، عبارتند ازماشـک   کش کنترل می برگ که این علف هرز پهن هاي سایر علف .کنترل نماید

ــان بــدل  ــاج).Anchusa spp(گاوزب  )Chenopodium album(، ســلمک  ).Amaranthus spp(خــروس  ، ت

و  ).Lamium spp(، غربیلک ).Xanthium spp(، توق ).Veronica spp(، سیزاب ).Centaurea spp( ،گندمک

بــرگ قابــل کنتــرل  نیــز عبارتنــد از ســوروف   هــرز باریــک هــاي علــف. )Cyperus esculentus(اویارســالم 

)Echinochloa crus-Galli(  ــبک ــو )Setaria verticilata(، چس ــم ).Phalaris spp(واش  نی، خ ، چچ

)Lolium spp.(  م روباهی د ،)Alopecurus myosuroides (   جوموشـک ،)Bromus spp.(  چچـم ،)Lolium 

spp.(  و قیاق بذري)Sorghum halepense(. 

  

 5-10لیتر آب در هکتار در زمان  200-300لیتر  در  1-8/0به مقدار ) ال اس% 30  کلوپیرالید(لونترل  -3

ایـن   .از یک لیتر لونترل ممکن است به کلزا صـدمه وارد آورد  مصرف بیش .هرزحساس هاي متري علف سانتی

هاي خاصی  برگ تیره هرز پهن هاي کش از دو برگی تا قبل از گلدهی کلزا قابل استفاده است و صرفا علف علف

 )Umbelliferae(؛ چتریـان  )Polygonaceae(بنـد   هاي هفت نماید، از جمله تیره هرز را کنترل می هاي از علف

افســر، شــبدر، یونجــه وحشــی و ماشــک؛ آفتــابگردان  ماننــد شــاه )Papilionaceae(ماننــد وایــه، نخودیــان 

)Asteraceae(    زمینـی   مانند شیرتیغی، پیرگیاه و کاهوي وحشی و انـواع کنگـر؛ سـیب)Solanaceae(   ماننـد

، )Rubiaceae(راخ از تیـره    تـی  هـرزي ماننـد بـی    ايهـ  علـف  کش، تک بر اساس اظهار بروشور علف. تاجریزي

لیتـر در هکتـار، و پنیـرك     7/0بـا حـد اقـل     )(Cariophylaceaeاز تیـره    )Agrostema githago(دانه  سیاه

)Malva Spp.(  از تیره)Malvaceae( کلزائـی کـه در    بدین ترتیب، مزارع. با توقف رشد نیز کنترل می شوند

در . هـا قـرار گیرنـد    کش لونترل استفاده شده نباید تا یک سال در تناوب با محصوالت ایـن تیـره   آنها از علف

 . زمینی، هویج، کاهو، سویا ، نخود، شبدر، یونجه و لوبیا غیر مجاز خواهد بود نتیجه، کشت پیاز، سیب

  

  

  



 

 

  :اند که عبارتند از یران توصیه شدهکش در مزارع کلزاي ا برگ سه باریک. کش ها برگ باریک

  لیتر در هکتار75/0به مقدار ) امولسیون% 8/10متیل استر  -آر-فوپ هالوکسی(سوپر  گاالنت

  لیتر در هکتار  2به مقدار ) امولسیون% 10سیکلوکسیدیم (فوکوس 

  . لیتر در هکتار 5/1-2به مقدار ) امولسیون% 40تفوریل -پی-کویزالوفوپ(پنترا 

در صـورت  . باشد برگ می هرز باریک هاي رفتن علف ساقه برگی تا قبل از به 3کش از  ف این سه علفزمان مصر

 .برگ متوقف شود هرز باریک هاي سمپاشی دیرتر، ممکن است فقط رشد علف

 

  ها  کش  نکات عمومی در باره سمپاشی علف

  .باشد میلیتر در هکتار  300-400شده در مزارع کلزا  آب مصرفی براي سموم توصیه

. استفاده شود اي آینهو یا  )ایوِن(اي  شرهنازله، باید حتما از نازل  در صورت استفاده از سمپاش پشتی و تک

زار ع باید قبل از سمپاشی، از . گردد توصیه میجت  تیهاي  تراکتوري استفاده شود، نازل اگر از سمپاش پشت

سمپاش پشتی باید حتمـا از نـوع تلمبـه از    . شته باشدها مطمئن شود گرفتگی در آنها وجود ندا کارکرد نازل

زدن، فشار سمپاش را در حـد نیـاز حفـظ     باشد تا بتوان در حین سمپاشی با تلمبه) برقی(بغل و یا اتوماتیک 

هاي داراي تلمبـه از بـاال، چـون     سمپاش. بار توصیه شده است 5/2تا 2ها فشار  براي این نوع سمپاشی. نمود

  .شوند توان براي حفظ فشار سمپاشی، تلمبه زد، توصیه نمی هنگام سمپاشی نمی

  
  جت نازل تی

  
ن     نازل ایوِ

  اي نازل آینه
  



 

 

  
  سمپاش برقی

  
  سمپاش تلمبه از باال

  
  سمپاش تلمبه از بغل

  
  سمپاش پشت تراکتور

  
           

  هرز کلزا هاي تصاویر علف

      
Ammi majus  Alopecurus myosuroides  Alopecurus myosuroides  

  دم روباهی کشیده  دم روباهی کشیده  وایه

      
Avena spp  Avena spp  Ammi majus  

  وایه  یوالف وحشی  یوالف وحشی



 

 

      
Capsella bursa-pastoris  Capsella bursa-pastoris  Capsella bursa-pastoris  

  کیسه کشیش  کیسه کشیش  کیسه کشیش

      
Cephalaria syriaca Cephalaria syriaca Capsella bursa-pastoris  

  کیسه کشیش  سرشکافته  سرشکافته

      
Cirsium arvense  Cirsium arvense  Cephalaria syriaca 
  سرشکافته  کنگر وحشی  کنگر وحشی



 

 

      
Consolida regalis  Consolida regalis  Consolida regalis  

  قفا زبان پس  قفا زبان پس  قفا زبان پس

      
Eruca  sativa  Descurania  sophia  Descurania  sophia  

  خاکشیر  خاکشیر  منداب

      
Galium  tricornutum  Eruca  sativa  Eruca  sativa  

  منداب  منداب  راخ تی بی



 

 

      
Lactuca  serriola  Galium  tricornutum  Galium  tricornutum  

  راخ تی بی  راخ تی بی  کن گاوچاق

      
Lactuca  serriola  Lactuca  serriola  Lactuca  serriola  

  کن گاوچاق  کن گاوچاق  کن گاوچاق

      
Lithospermum  arvense  Lepyrodiclis  holosteoides  Lepyrodiclis  holosteoides  

  خطایی ارشته  خطایی ارشته  سنگدانه وحشی



 

 

      
Lolium  rigidum  Lithospermum  arvense  Lithospermum  arvense  

  سنگدانه وحشی  سنگدانه وحشی  چچم

      
Malva  neglecta  Malva  neglecta  Lolium  rigidum  

  چچم  پنیرك  پنیرك

      
Melilotus  officinalis  Melilotus  officinalis  Melilotus  officinalis  

  )یونجه زرد(افسر  شاه  )یونجه زرد(افسر  شاه  )یونجه زرد(افسر  شاه



 

 

      
Polygonum  aviculare  Phalaris  minor  Phalaris  minor  

  واش خونی  واش خونی  بند هفت

      
Raphanus  raphanistrum  Polygonum  aviculare  Polygonum  aviculare  

  بند هفت  بند هفت  تربچه وحشی

      
Rapistrum  rugosum  Raphanus  raphanistrum  Raphanus  raphanistrum  

  تربچه وحشی  تربچه وحشی  شلمی



 

 

      
Senecio  vulgaris  Rapistrum  rugosum  Rapistrum  rugosum  

  شلمی  شلمی  پیرگیاه

      
Senecio  vulgaris  Senecio  vulgaris  Senecio  vulgaris  

  پیرگیاه  پیرگیاه  پیرگیاه

      
Sinapis  arvensis  Silybum  marianum  Silybum  marianum  
  کنگر ابلق  کنگر ابلق  خردل وحشی



 

 

      
Sounchus  oleraceus  Sounchus  oleraceus  Sinapis  arvensis  

  خردل وحشی  شیر نرم  شیر نرم

      
Vicia  villosa  Vaccaria  pyramidata  Vaccaria  pyramidata  
  جغجغک  جغجغک  اي ماشک گل خوشه

      
  Vicia  villosa  Vicia  villosa  

  اي خوشه ماشک گل  اي خوشه ماشک گل  گندم و جو خودرو 
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