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کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی است که در سطح جهان مطرح می باشد و :. خالصه

کشت و کار آن در ایران نیز به دالیل متعدد از جمله دامنه سازگاري وسیع با شرایط آب و 
د، هوایی نقاط مختلف کشور، دارا بودن درصد و کیفیت روغن باال، پتانسیل باالي تولی

مقاومت نسبی به خشکی، امکان کشت دیم آن، مناسب بودن براي قرار گرفتن در تناوب 
توسعه پایدار همراه با ثبات . زراعی در زراعت هاي  آبی و دیم مورد توجه واقع گردیده است

تولید، در این گیاه مستلزم رعایت اصول فنی کاشت تا برداشت است که در این نشریه تالش 
ساس یافته هاي تحقیقاتی بدست آمده در اقلیم گرم به ویژه در استان سیستان گردیده ، بر ا

و بلوچستان نیازمندي هاي کلزا بصورت کاربردي ارائه تا مورد استفاده بهره برداران قرار 
  .گیرد

 درصورتی که اثر ترجمه باشد لطفا عنوان و مشخصات کامل ماخذ اصلی را مرقوم فرمائید
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   پیشگفتار
تا  میلیارد نفر و 8به 2025بر اساس پیش بینی ها جمعیت جهان تا سال 

میلیون نفر به  80نفر می رسد ساالنه حدود میلیارد 9/8به  2050سال 
درصد افزایش جمعیت در کشور هاي در 97جمعیت جهان افزوده می شود و

نیاز به تولید غذا دو برابر خواهد  2025بنابراین تا سال  .حال توسعه می باشد
امنیت غذایی کشورهاي درحال توسعه بیشتر از سایر کشورها تحت تا  .شد

دانه هاي روغنی پس از غالت، . )1388افی و همکاران، ک( می گیرد ثیرقرار
این محصوالت عالوه بر دارا . دومین ذخائر غذایی جهان را تشکیل می دهند

کشورهایی که  .بودن ذخایر غنی اسیدهاي چرب، داراي پروتئین نیز هستند
 ،اندنی تصمیم به افزایش تولید داشته ـغبه لحاظ اهمیت تولید دانه هاي رو

ی و حمایتی زمینه افزایش تولید ـعلم ،فنی ،هاي گوناگون اقتصادي به روش
ساسی در سبد در ایران روغن به عنوان یکی از کاالهاي ا .را فراهم ساخته اند

عدم افزایش تولید روغن  .هاي دور مورد توجه بوده استغذایی خانوار از سال 
از سوي  داخلی متناسب با رشد جمعیت از یک سو و افزایش سرانه مصرف

در حال حاضر طوریکه ه ب .است دیگر موجب افزایش وابستگی کشور گردیده
درصد مصرف داخلی روغن خوراکی کشور از طریق واردات تامین  80بیش از 

لزوم برنامه ریزي بلند مدت و منسجم با هدف نیل به خودکفایی . می گردد
ار و رعایت در تولید روغن خوراکی از یک طرف و تاکید بر کشاورزي پاید

دیگر در سال هاي اخیر جستجو براي  عی در تولید محصول از طرفتناوب زرا
مناسب که بتواند جایگاه مطلوبی در تناوب با غالت پاییزه داشته  یمحصول

کلزا یکی از .باشد، نظرها را به سوي کشت کلزاي پاییزه معطوف کرده است
 ی باشد و کشت ومهمترین گیاهان روغنی است که در سطح جهان مطرح م

آن با  دامنه سازگاري وسیعبه دالیل متعدد از جمله کار آن در ایران نیز 
 ،دارا بودن درصد و کیفیت روغن باالتلف کشور، خشرایط آب و هوایی نقاط م

پتانسیل باالي تولید، مقاومت نسبی به خشکی و در نتیجه امکان کشت دیم 
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طور روز ه بزراعی آبی و دیم  آن، مناسب بودن براي قرار گرفتن در تناوب
هاي زراعی کشور  دهه پیش در نظام این گیاه تا دو .افزون استمرار دارد

سال هاي اخیر و همگام با افزایش توجه جهانی به  جایگاهی نداشت، ولی در
توسعه  .است این گیاه، سطح زیرکشت آن به طورنسبتاً مناسبی افزایش یافته

، داشت و گیاه مستلزم رعایت اصول فنی کاشت همراه با ثبات تولید، در این
به نژادي، بهزراعی و ( در دهه گذشته پروژه هاي تحقیقاتی. است، برداشت
انتقال یافته هاي آن ها که زیادي در سطح منطقه اجراء شده است ) ترویجی

به سطح مزرعه و عرصه تولید می تواند گره گشاي بخشی از مشکالت تولید 
یافته هاي تحقیقاتی بدست آمده نتایج تا یه تالش گردیده، در این نشر.  باشد

بدون شک  .قرار گیرد بصورت کاربردي ارائه تا مورد استفاده بهره برداران
مطالب ارائه شده خالی از نقد و اشکال نبوده که از خوانندگان استدعا دارم با 

در . مایندمنت گذاشتن بر ما ، راهنمایی هاي ارزشمند شان را از ما دریغ نفر
شیرعلی کوهکن، حسین اکبري  آقایان زحمات از دانم می الزم برخودپایان 
مهدي  شهرکی، بهزاد کیخا، حسین حسینی، سید محمدرضا سید مقدم،

در  ،و محمد خواجه داد کشته گر بندانی مشهدي نصراله ،آذر عباسشهرکی، 
  تشکر و قدردانی نمایم   ،تهیه این نشریه

  
 حمیدرضا فنایی
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  مقدمه -1
درصد چربی گیاه روغنی جدیدي است که در اغلب سیستم هاي  44تا  40با کلزا 

گیاهی مناسب، براي تناوب با غالت و تولید در مناطق . شود کشاورزي دنیا کشت می
بعد از سویا و  ،خشک و شور است و بعنوان سومین منبع مهم تامین روغن خوراکی

از خانواده   کلزا .)2006اسکارث و تانگ، ( نخل روغنی قرار گرفته است
Brassicaceae  از  هک کلزا یک آمفی دیپلوئید طبیعی است .باشد می  شب بویا  

 Brassica و یک نوع شلغم Brassica oleraceaیک نوع کلم  یريدو رگ

campestris پنج  .آن هیچ نقشی نداشته است در و بشراد گردیده جایطبیعت  در
دو  .در سطح جهان بعنوان دانه روغنی کشت می شوند  Brassicaگونه از جنس

  :تند از، عبارمی شوندزراعت  مهمترین آنها که در دنیا گونه از 
  (Brassica napus) گونه کلزا

شود و در کانادا به  این گونه کلزاي معمولی است که عموما در اروپا و کانادا کشت می
براساس است زیرا براي اولین بار از آنجا به کانادا وارد  کلزاي آرژانتینی معروف

ر ، سطح زی)FAO(اطالعات منتشره  از سوي سازمان جهانی خواربار وکشاورزي 
. شده استمیلیون هکتار  36374397حدود  2013کشت کلزاي جهان در سال 

بوده و مهمترین گونه جنس  38بهاره و پائیزه با عدد کروموزومی داراي ارقام 
Brassica  شود محسوب می.   

  :(Brassica rapa)گونه شلغم روغنی
بار از آنجا وارد زیرا براي اولین  ،گونه در کانادا به کلزاي لهستانی معروف استاین 

. باشد هاي بدون غده شلغم واقعی می این گونه یکی از گونه .کانادا شده است
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مقاومترین ارقام کلزا به سرما به این گونه تعلق دارد که در دماهاي پائین از سرعت 
  ).1381شیرانی راد، (باشند رشد نسبتا باالیی برخوردار می

.   

  
Brassica rapa      Brassica napus  

 
 کلزا در جهان سطح زیر کشت و تولید -2

 36374397و تولید کلزا در جهان به ترتیب  میالدي سطح زیر کشت 2013در سال 
درصد   5/45 و  29، میالدي 2000بود که نسبت به سال تن  72532995 هکتار و 

سهم آسیا از این سطح کشت  میالدي  2013سال  در. افزایش داشته استبه ترتیب 
هند به  کانادا، چین و سه کشور. تن بود 23337116هکتار  و تولید  14749852

ایران با سطح زیر  . از جهت سطح زیر کشت بودندترتیب داراي مقام اول، دوم و سوم 
 2013درصد از سهم جهانی  را در سال  47/0هزار هکتار سطحی معادل  170کشت 

استان سیستان و  سطح زیر کشت کلزا در. )2013فائو، ( میالدي داشته است
این   91-92و  در سال زراعی هکتار  1400،  90- 91بلوچستان در سال زراعی 

  .  رسید تن  2000بیش از با تولید دانه   هکتار  1700میزان به 
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 نقش روغن کلزا در سالمتی و مصارف آن -3

پایین بودن درصد اسیدهاي . کنجاله می باشد روغن و، حاصل از دانه کلزا هوردآفردو 
چرب اشباع آن نسبت به روغن هاي گیاهی دیگر سبب گردیده تا روغن کلزا به 
 عنوان یک روغن خوراکی مفید به طور قابل توجهی مورد پذیرش عمومی قرار گیرد

درصد  5/3، ینئدرصد پروت 5/46کنجاله کلزا حاوي حدود  .)2006اسکارث و تانگ، (
 بروز اي چرب اشباع در اسیده .درصد فسفر قابل جذب می باشد 2/1 چربی و

متخصصین تغذیه براي کاهش بطوریکه . بیماریهاي قلبی عروقی نقش بسزائی دارد
هاي زیادي براي جایگزین کردن اسیدهاي  تالش فخطرات احتمالی در سالمت انسان

در مقایسه با سایر روغن کلزا  .نمودندبجاي اسیدهاي چرب اشباع  چرب غیر اشباع
اسید هاي چرب با زنجیره کوتاه و مقادیر از  یل محتوي باالبه دلروغن هاي نباتی 

 .هاي خوراکی است با کیفیت ترین روغن همانند زیتون جزوپایین اسید هاي چرب اشباع 
یک میزان کلسترول مضر را ئاول اسید. دارد یک رائاول این روغن بیشترین میزان اسید

اسید  با داشتن این روغن. اردندکلسترول مفید هیچ گونه اثري بر کاهش می دهد اما
اسید اوریک و اسید . خون می شود سبب کاهش غلظت تري گلیسرید آلفالینولئیک

میریستیک در روغن کلزا وجود ندارد و میزان اسید پالمیتیک در این روغن خیلی 
  .باشد  ناچیز می

 



ČĎ 
 

  کلزا  همیتا -4
بدلیل وجود تیپ  در بین دانه هاي روغنی مهم کلزا گیاهی است که امکان کشت آن

کلزا بهترین . و گرم کشور وجود دارد دبهاره در فصل پاییز مناطق سر وهاي پائیزه 
ی در تناوب با محصوالتی مانند گندم و جو ـگیاه در بین دانه هاي روغنی از نظر زراع

براساس برنامه پنجم توسعه، . و به صورت پاییزه کشت می شود .شناخته شده است
هزار هکتار در کشت آبی و دیم افزایش  755هزار به  200زسطح زیرکشت آن ا

 تولیدضریب افزایش کنار روغن در طرح محوري در  .)1387بی نام، ( خواهد یافت
با در تناوب زراعی این گیاه قرار گرفتن  از طریق بهبود عملکرد گندم ،روغن داخلی

کشت هاي پاییره در تک محصولی زراعی سیستم گی به وابست. کلزا اولویت می باشد
در و کاهش تولید ذایی غقر مواد ف،  علف هاي هرزافزایش  ونچ عوارضیمنجر به 

ر اساس ب .متقبل می شوندهر سال هزینه هنگفتی را  انکشاورزو  گردیدهگندم مزارع 
جهت قرار گرفتن گزینه اي مناسب کلزا  ،بررسی هاي تحقیقاتیبدست آمده از نتایج 

و  می نمایدمین را آزاد گندم ززودتر از  کلزا .می باشد زراعیدر الگوي کشت و تناوب 
بسیار حائز اهمیت در بهار  کشت دومآماده سازي زمین براي تسریع در این جهت 

   .می باشد
  تناوب زراعی و جایگاه کشت کلــــزا در آن-5

نتایج مطالعات  . رعایت تناوب زراعی باعث تقویت گیاه و افزایش محصول می شود
بهبود عملکرد گندم که داده در خصوص کلزا نشان و کشور ام گرفته در سطح دنیا انج
به این گیاه مدت زمان طوالنی است که  و امکان پذیر بوده  کلزابا  تناوب زراعی در

نتایج حاصل از  .براي کاشت گندم محسوب می شودمناسب عنوان تکیه گاهی 
عملکرد ضی جنوب کشور نشان داد که بررسی اثر زراعت کلزا بر عملکرد گندم در ارا

گندم در مقایسه با زراعت تک کشتی گندم در داراب -کلزا-دانه گندم در تناوب گندم
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رودي و همکاران، ( درصد افزایش یافت  5و در دزفول  10در زابل  ،درصد 13
1386.(   

یه هاي مختلف خاك را جهت تغذ اینکه توانایی استفاده از الیه عالوه برریشه کلزا 
عمودي در  منافذمی توانند از رشد ریشه علف هاي هرز جلوگیري و با ایجاد  ،ددار

زمین سبب فعالیت بهتر کرم ها ي خاکی و روان شدن بهتر آب و گرما در خاك 
آزاد . کلزا مهم استتناوب زراعی با  گیاه مناسب در انتخاب زمین و پیش. شوند

در این زمین، آماده سازي براي کافی زمان و فراهمی  کشتنمودن زودتر زمین جهت 
 بسیارگزینه بدلیل فراهمی شرایط فوق  گندم  -  تناوب کلزا .انتخاب مدنظر می باشد

یکی  ،تخلیه می کند نخود نیز به عنوان گیاهی که خیلی زود زمین را .است یمناسب
مین و مناسبی نیز بر ز اثربقوالت ضمن اینکه . از بهترین پیش گیاهان براي کلزا است

کشت پیاپی کلزا در یک زمین یا کشت  .)1379حجازي، (مجصول بعد از خود دارند 
باعث تشدید بیماري ها می شود که   Brassicaآن در تناوب با سایر گیاهان جنس

  .عامل آن چندین سال در خاك زنده می ماند

  
  گندم-تناوب کلزا - 1شکل 
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  نیازهاي اکولوژیکی کلزا - 6
است که  (Winter type)و زمستانه   (Spring type)تیپ رشد بهاره این گیاه داراي دو 

معتدل سرد و سرد، در اقلیم هاي . دگلدهی نیاز به زمستان گذرانی دارن برايهاي زمستانه  تیپ
 و معتدل گرم، گرم جنوب ،گرم و مرطوب شمال هاي لیمارقام با تیپ رشد زمستانه و در اق

صورت ه کشت کلزا تقریباً در تمام اقالیم کشور ب. شوندرشد بهاره کشت می  تیپ ارقام با
درصد  90نشان داده اند، بیش از  آزمایشات. )تولید کلزادستورالعمل ( گیرد پاییزه انجام می

روز  4تا  2 در مدت) دماي مطلوب(درجه سانتی گراد  25تا  20بذور کلزا در دماي
درصد کاهش می  67تا  34ه درجه ب 3تا  2جوانه می زنند در حالیکه در دماهاي 

کلزا در تمام مراحل رشد تا حدودي نسبت به سرما مقاوم است و در حالت . یابد
 5درجه حرارت پایه براي این گیاه معموال . می باشدروزت تحمل آن بسیار زیاد 

درجه سانتی  30تا 25درجه حرارت مطلوب براي رشد و نمو کلزا و درجه سانتی گراد 
درجه سانتی گراد براي دوره هاي کوتاه نیز می  40 ،ادر به تحملولی ق .استگراد 

باشد و چنانچه درجه حرارت مرحله رویشی باالتر از مرحله گلدهی و دانه بستن 
کلزا طی فرایندهاي سازگاري در فصل پاییز . باشد، عملکرد نهایی افزایش خواهد یافت

درجه ، یت رشد و نموبسته به وضع. به درجه حرارت هاي پایین مقاوم می شود
. درجه سانتی گراد را تحمل نماید - 20تا  -15سازگاري و رقم، کلزا می تواند سرماي 

ط ـتوس ، رشدحساس  گیاهانی که سیستم ریشه آنها به خوبی توسعه یافته و نقاط 
رکود زمستانه از . اهاي پایین نیز زنده می مانندـدر دم ،برگ ها پوشیده شده باشد

درجه سانتی گراد می رسد، شروع می  2سط درجه حرارت روزانه به زیر زمانی که متو
در بین . عدد است 10تا  8تعداد مطلوب برگهاي حقیقی در پایان رشد پاییزه . شود

بیشترین . تمامی عوامل آب و هوایی دما بیشترین اثر را روي کیفیت دانه کلزا دارد
ت هاي معتدل و رطوبت نسبی مقدار روغن تحت شرایط روزهاي کوتاه، درجه حرار
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می شود و بیشترین میزان پروتئین وقتی تولید می شود که روزها  پایین تر تولید
   ).1381شیرانی راد، ( کوتاه و درجه حرارت باال است

    تنش هاي محیطی - 7
  رشد و عملکرد گیاهان زراعی تابعی از کلیه عوامل محیطی و اثرات متقابل آن ها 

، رطوبت )بارندگی، درجه حرارت، رطوبت، نور و باد(محیطی مانند  هر عامل. می باشد
خاك، مواد غذایی وگازها بسته به مقدار آنها در محیط، می توانند رشد  و نمو گیاه را 

تنش عبارت است از هر  ).1386کوچکی و خواجه حسینی، (افزایش یا کاهش دهند 
شد گیاه که رشد و نمو را گونه تغییر در عوامل طبیعی نسبت به شرایط بهینه ر

 .کاهش و یا به طور نامطلوب تغییر داده و موجب کاهش رشد و عملکرد گیاه گردد
بنابراین تنش   .تنش باعث تغییر و اختالل در فرآیندهاي فیزیولوژیکی گیاه می شوند

می توانند تولید گیاهان ... هاي محیطی مانند گرما، یخ زدگی، شوري، خشکی و
  . )1389کافی و همکاران، (تأثیر قرار دهند زراعی را تحت 

  تنش سرما -1- 7
هاي محیطی موثر در رشد گیاهان و تولید  سرمازدگی یکی از مهمترین استرس

طور کلی سرمازدگی عبارت است از تغییرات فیزیکی و یا ه ب. محصوالت زراعی است
ین که با پیدایش فیزیولوژیکی ایجاد شده در گیاه، در اثر رو به رو شدن با دماي پای

درصد از اراضی دنیا احتمال وقوع سرما وجود دارد  93در بیش از  .عالئم همراه است
بنابراین، دراغلب مناطق . درصد از این مناطق در معرض یخبندان قرار دارند  81و 

کافی و ( معتدله کره زمین رشد و نمو گیاهان تحت تأثیر سرما قرار می گیرد
یخبندان برروي کلزا و  آسیب سرما). 1996ون و همکاران، یلسنو  1379همکاران، 

معموالً در پاییز و اوایل بهار در دماهاي نزدیک به صفر و در طول زمستان در دماهاي 
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سرما کاهش سرعت سبز ). 1987بران، (زیر صفر درجه سانتی گراد اتفاق می افتد 
  سبب بوته ها را شدن گیاهیچه ها و در نتیجه طوالنی تر شدن سبز و استقرار 

شدت عالیم سرمازدگی بستگی به گونه، رقم، ). 1983آچارا  و همکاران، (می گردد 
بیشترین صدمات ناشی از . اندام گیاهی، درجه بلوغ، سن و مدت زمان سرمادهی دارد

  .سرما در گیاهان هنگامی است که گیاه در دماي پایین، براي مدت طوالنی قرار گیرد
دماهاي زیر صفر خارج از دامنه تحمل بوته هاي کلزا، یخ زدگی  تنش سرما به صورت

نهایت به مرگ  قسمت هاي مختلف گیاه همچون  طوقه و ریشه را باعث گردیده و در
در کشت هاي دیر هنگام پاییزه، سرعت ). 1989 الرچرو نیونر،( گیاه منجر می گردد

یل در محلول شدن و سبز و استقرار گیاهچه در اثر کاهش فعالیت آنزیم هاي دخ
جانسون  نیکی فروك و (حرکت ذخایر بذر به سمت نقاط مریستمی، کاهش می یابد 

در مطالعه  که بر روي ارقام کلزا ) 1993(  تیوتونیکو و همکاران .)1994، فالنکن
مت به سرما در ارقام این گونه باعث وانجام دادند نتیجه گیري کردند که القاي مقا

با مطالعه ژنوتیپ هاي بهاره و ) 1380( ناجی. ابر سرما شدافزایش تحمل در بر
زمستانه کلزا به این نتیجه رسید که بین ارقام  مطالعه شده اختالف معنی داري از 

وي  .تاثیر داردبقاي زمستانی بوته ها  نظر تحمل به سرما وجود دارد و تاریخ کاشت بر
حساس از نظر درصد و همچنین اختالف معنی داري بین ژنوتیپ هاي مقاوم و 

 5/1به طور کلی گیاهان با وزن خشک معادل   .سرعت جوانه زنی بذر  مشاهده کرد
. میلی متر مقاومت بیشتري در برابر سرما  دارند 8گرم در بوته و قطر طوقه در حدود 

بوته هاي کلزا از طریق در زمان کاشت مطلوب با فراهم کردن میزان رشد مناسب 
آنها در برابر سرما، افزایش معنی دار عملکرد دانه در واحد سطح کاهش آسیب پذیري 

   .)1379،  و همکاران یاريلآ (را در پی دارد 
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   تنش شوري - 2- 7
 هاي مناطق خشک و نیمه خشک شوري و سدیمی بودن یکی از مشکالت مهم خاك

 ربوطم و غالب نخست اثر .کند می محدود را گیاه عملکرد و رشد طریق  سه از بوده که

 با. دنبال دارد به را اسمزي پتانسیل کاهش که است خاك در محلول امالح کل به

آوردن  دست به براي گیاه و یافته کاهش آب آزاد انرژي اسمزي، پتانسیل کاهش
که  انرژي از بخشی بنابراین .کند صرف بیشتري حیاتی انرژي باید آب مشخص مقداري

 بدین و شده آب آوردن دست به صرف دارد، نیاز آن به نمو و رشد براي گیاه خود

 در خاص هایی یون وجود مربوط به دوم اثر .یابد کاهش می آن عمومی ترتیب رشد

 مستقیماً توانند می به تنهایی بر یا و سدیم کُلر، نظیر هایی یون. شود می خاك محلول

 . نندک ایجاد گیاه اختالل جذب هاي مکانیسم در و شده گیاه در سمیت بروز موجب

  اي  تغذیه تعادل بروز عدم موجب که است دوم نوع اثر زاییدة حقیقت در سوم اثر
 به منجر زیاد به مقدار آن نظایر و کلر سدیم، هاي یون وجود که معنی بدین .شود می

 انتقال و جذب و  نهایتاً شده خاك محلول در موجود غذایی عناصر تعادل خوردن هم بر

   مختل به گیاه خاك مانند کلسیم، پتاسیم و منیزیم از ضروري غذایی عناصر سایر
   .)1381همایی، ( گردد می

اصالح روش ، اصالح شیوه کشت، کاشت گیاهان و ارقام زراعی متحمل به شوري 
استفاده ، )افزایش تعداد دفعات آبیاري و حفظ رطوبت خاك در منطقه ریشه ( آبیاري

ر از عناصر کم مصرف بخصوص روي و استفاده بیشت، از مواد آلی در خاکهاي شور
 مدیریت بهره برداري از خاکهاي شوراز راهکارهاي  می تواند کاربرد گوگردو  آهن

 آستانهمی تواند  کلزاطبق بررسی هاي انجام شده  ). 1388کافی و همکاران، (باشد 
مقاومت به شوري  ).1998شانون،  (را تحمل کند  دسی زیمنس بر متر 10شوري 
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گیاهان در اوایل رشد نسبت به شوري  .داً ازگندم بیشتر و از جو کمتر استکلزا حدو
   . حساس تر از مراحل بعدي هستند

 هاي واریته که رسیدند نتیجه این به خود مطالعات در )2004( نیلی مک و اشرف

 و بالعکس کمتر کلر و سدیم غلظت داراي شوري با مواجه هنگام در شوري  به متحمل

بوردي و  باي .خود دارند هوایی بخش در بیشتر کلسیم و منیزیم پتاسیم، غلظت
 صفات باالي مقادیر واسطۀ به  SLM046  گزارش کردند که رقم) 1389(همکاران 

 عملکرد بیولوژیک، عملکرد برگ، سدیم به پتاسیم نسبت پتاسیم برگ، غلظت چون 

 عملکرد با مقاوم رقمیعنوان  به شوري باالي سطوح در پرولین و فتوسنتز دانه، میزان

بررسی طی  .شدندارزیابی حساس  رقم عنوان باالتر و رقم الیت به کارآیی و بیشتر
تحمل نسبی ارقام کلزا به شوري در مناطق جنوبی استان خوزستان تنش شوري 

روز، فاصله  9/2درصد، طول دورة گلدهی  5/6سبب شد تا متوسط جوانه زنی ارقام 
سانتی متر، تعداد خورجین در  6/45روز، ارتفاع ساقه  5/2زمانی کاشت تا رسیدگی 

گرم و عملکرد  95/0عدد، وزن هزار دانه  1/2عدد، تعداد دانه در خورجین  8/23بوته 
. کیلوگرم در هکتار نسبت به شرایط مطلوب کاهش یابد 9/1174دانه بطور متوسط 

یوال در اراضی براساس نتایج این آزمایش کشت هیبریدهاي زودرس و پرمحصول ها
بدون محدودیت شوري و لب شور و در صورت عدم دسترسی، رقم آزاد گرده افشان 

RGS003 1384، راهنما( جهت کشت در اراضی لب شور توصیه می گردد(.    
   تنش خشکی  -7-3 

تا  54بطور نسبی میزان کاهش پتانسیل عملکردگیاهان زراعی بسته به نوع تنش بین 
تنش خشکی به عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد  .شددرصد متغیر می با 82

درصد اراضی کشاورزي جهان را  60تا  40و عملکرد گیاهان زراعی است که حدود 
 .)2006و شاهو و همکاران،  1997 بري و همکاران، ( تحت تاثیر قرار می دهد
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متوسط کاهش عملکرد سالیانه محصوالت کشاورزي به واسطه خشکی در جهان 
در حال . درصد در سال می تواند افزایش یابد 70درصد است که تا بیش از  17ود حد

درصد از جمعیت جهان در مناطقی که با کمبود آب مواجه اند،  7حاضر تقریبا 
واالك، ( افزایش یابد 2050درصد تا سال  67زندگی می کنند و این میتواند به 

تنش ناشی از کمبود آب متاثر می  کلزا همانند بسیاري از گیاهان زراعی از ).2000
زایشی نسبت به رشد شود، بطوري که هم در مرحله رشد رویشی و هم در مرحله 

  زایشی نشان رشد تنش کم آبی حساس است اما بیشترین حساسیت را در مرحله 
رویشی تنش بیشتر بر رشد سبزینه اي گیاه رشد در مرحله  ).1385قبادي، (می دهد 

تنش خشکی بر روي سه مرحله مهم از رشد ی بعد از این مرحله تاثیر می گذارد ول
تشکیل دانه اثرات و  گرده افشانی و لقاح، پیدایش و تشکیل گل، زایشی یعنی
هاي تنش در مرحله پیدایش و تشکیل گل از میزان ظهور سلول. گذاردشدیدي می

ها را به دانه تنش در مرحله گرده افشانی و لقاح،تعداد کندبنیادي گل جلوگیري می
هاي گرده و تنش خشکی رشد دانه. دهدهاي گرده کاهش میعلت پسابیدگی دانه

-رشد لوله گرده در خامه و بافت تخمدان و تخمک را نیز تحت تاثیر قرار می

اثر تنش در مرحله  .شودهمچنین پژمردگی کالله مانع رشد لوله گرده می.دهد
لکرد بالقوه بستگی به وزن و تعداد دانه دارد ها بسیار بارز است چون عمپرشدن دانه

 باشدکه این امر مستلزم گرده افشانی کامل و تجمع مواد فتوسنتزي در دانه می
تحقیقات نشان می دهد که کلزا اصوالً در مراحل جوانه زنی،  ).1372سرمدنیا، (

مراحل گلدهی و رشد در آبیاري . به خشکی حساس استمیوه دهی گلدهی و 
مندهام و ( باعث افزایش تعداد خورجین در متر مربع می شود ها خورجین

   ).2007و سینکی و همکاران،1379 شیرانی راد،، 1995سالیسبوري، 
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کاهش معنی داري را تحت تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات ) 2006(آل بارك 
رشدي، عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا گزارش کرد و اعالم داشت که با افزایش 

روز ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد غالف در بوته، تعداد  28و  14به  7ور آبیاري از د
در گزارشات . دانه در غالف، وزن دانه و عملکرد دانه کاهش معنی دار نشان دادند

کاهش سطح برگ، تعداد دانه و اندازه آن،  محققان دیگر نیز کاهش ماده خشک کل،
نهایت عملکرد دانه بواسطه کمبود اب ذکر گردیده وزن هزار دانه و در  تعداد غالف،

 ).2006و محمد و نسیم،  2008، نصري و همکاران، 1996جنسون و همکاران،(است 
بیشترین کاهش عملکرد دانه را زمانی که تنش آبی در ) 1388( و همکاران فنایی

تند مرحله نمو خورجین اتفاق افتاد، مشاهده کردند و اعالم داش و مرحله گل دهی 
که کاهش عملکرد دانه تحت تأثیر تنش هاي آبی در طی گل دهی و نمو خورجین تا 

دانه به کاهش وزن دانه پر شدن حد زیادي به کاهش تعداد غالف در گیاه و در طی 
مرتبط است و تعداد غالف در بوته در بین اجزاء عملکرد بیشترین حساسیت را به 

   . تنش آبی داشت
   تنش غرقابی -4- 7

ژو، (غرقابی و خشکی دو عامل اصلی کاهش عملکرد کلزا محسوب می شوند  تنش
در مناطق مختلف کشور، احتمال وقوع هر دو  که باتوجه به گستردگی کشت) 1994

مشاهده شده است که در برخی از . رویش کلزا وجود دارد نوع تنش در طول دوره
در منطقه در ابتداي فصل کلزاي زمستانه  سال ها، رشد و استقرار گیاهچه هاي جوان

تاثیر . روند از بین می در اثر بارش بیش از حد باران مختل شده و یا به کلی) پاییز(
اقلیمی  روزه بر میزان کاهش عملکرد کلزا، بسته به شرایط 30تا  3دوره هاي غرقابی 

؛ گوتیرز بویم و همکاران،  1995ژو و لین، (گیاه، بسیار متفاوت است رشدي  و مرحله
هفته، منجر به کاهش ارتفاع بوته، تعداد   4تا  3 بروز تنش غرقابی به مدت). 1996
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ژو ( برگ هاي سبز، سطح برگ ها و وزن خشک کل گیاهچه هاي کلزاي زمستانه شد
کمبود مواد غذایی و ظهور عالئم سمیت برخی عناصر، عامل اصلی . )1995 ،و لین

استفنس و همکاران، (شود  یغرقاب محسوب م کاهش رشد گیاهان در خاك هاي
محلول خاك کاهش داده و  وقوع غرقابی دسترسی گیاه به یون ها را در ). 2005

کلزا می  بویژه باعث کاهش دسترسی گیاه به نیتروژن، فسفر، کلسیم و پتاسیم در
که محلول  گزارش کردند)  1998( لئول و ژو ). 1996گوتیرزبویم و همکاران، (شود 

کلزا با یونیکونازول، باعث کاهش خسارت تنش غرقابی در آنها می  پاشی گیاهچه هاي
اولین تاثیر تنش غرقابی همانند تنش خشکی، ابتدا بر ریشه هاي گیاه ظاهر  .شود 

در خاك هاي غرقابی ).  2005، استفنس و همکاران،  1995لین،  ژو و(می شود 
افت هاي ریشه را در ب انتشار اکسیژن به سوي ریشه ها آن قدر کاهش می یاید که

حساس ترین مرحله  ).1379کافی و همکاران، (شرایط کمبود اکسیژن قرار می دهد 
   ).  1995ژو و لین، (رشد گیاه کلزا به تنش غرقابی مرحله گیاهچه اي است 

    غذایی عناصر  و تنش -5- 7
تنش خشکی و شوري از طریق تأثیر بر قابلیت دسترسی، انتقال و توزیع عناصر   

یانکی (کنند  معدنی در گیاهان کارآیی جذب عناصر معدنی را دچار اختالل می
تنش خشکی عمومأ جذب نیتروژن، پتاسیم، منیزیم، سدیم و کلرید را ). 2005

). 1971عبدل رحمان و همکاران (  افزایش و جذب آهن و فسفر را کاهش می دهد
 .وري ایفاء می کنندنقش مهمی در مقاومت گیاه به تنش خشکی و شغذایی عناصر 

عناصر غذایی از قبیل نیتروژن، فسفر، منیزیم براي حفظ کارائی مصرف آب و پتاسیم 
سردانز و االز (براي کنترل تلفات آبی از گیاه داراي نقش هاي مهمی می باشند 

2008.(  
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پتاسیم بعد از نیتروژن متحرك ترین عنصر غذایی در گیاه می باشد و از اندامهاي  
در شرایط کمبود پتاسیم، ). 1995مارشنر، ( ندامهاي جوانتر منتقل می شودپیر به ا

در شرایط تنش، تولید . حساسیت گیاهان به تنش هاي محیطی افزایش می یابد
پتاسیم باال نقش بازدارندگی  . رادیکال هاي فعال اکسیژن به شدت تحریک می شود

نتز و اکسیده شدن در مقابل تولید رادیکال هاي فعال اکسیژن در طی فتوس
NADPH گیاهان با ذخیره پتاسیم مطلوب آب کمتري را از   .)2002،کک ماك( دارد
دهند، چون پتاسیم پتانسیل اسمزي را افزایش داده و نقش عمده اي در  دست می

بنابراین تغذیه گیاه از نظر پتاسیم، بر از دست دادن آب . تنظیم روزنه اي برگ دارد
  ). 1368سرمدنیا و کوچکی، ( ردطی تعرق تاثیر می گذا

تحت شرایط تنش سرما زمانی که غلظت پتاسیم در گیاه در دامنه اي از مصرف 
نتایج بررسی هاي  ).1990کفکافی، ( لوکس می باشد، گیاه بهتر عمل می کنند

 مصرف مقادیر باالتر پتاسیم تحت شرایط تنش رطوبتی متعدد نشان داده است که
 ،2002، شارما (را به دنبال داشته است  ماده خشک و دانه افزایش و بهبود عملکرد

   ). 1997الهادي و همکاران، و  2006، عامر
قدرت با سرعت و رشد رویشی را مرحله سبب می گردد تا گیاه  استفاده از نیتروژن

مقداري و ایجاد  پتانسیل بیشتري براي تحمل تنشبه طوري که  سپري نمایدبیشتر 
   .) 2007 ،گان و همکاران(نماید می  جبرانرا تنش خشکی در زمان خسارت از 

مصرف نامناسب و  ،معدنی و هاي خاکی چون، فقر مواد آلی با عنایت به محدودیت
متوالی   نامتعادل عناصر معدنی در اراضی مناطق گرم از یک طرف و برداشت

در یم باالخص پتاس توجه به تغذیه مناسب محصوالت بدون جایگزینی مناسب عناصر 
فنایی و همکاران، (  شرایط تنش و عدم تنش در کلزا بسیار حائز اهمیت می باشد

1388(    
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  برخی از صدمات ناشی از تنش هاي محیطی

  کامل  مرحله روزتعالئم  و میزان خسارت سرما در  - 2شکل  
با اعمال مدیریت مناسب از کود و آب وجود  رشد مجدد گیاهچهکه امکان 

  .دارد
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  غنچه دهیخشکی در مرحله عالئم تنش  -3شکل

  دهیدر مرحله گل خشکیعالئم تنش  -4شکل
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  در مرحله گل  و خورجین دهی خشکیعالئم تنش  -5شکل

  گرما بر روي غالف و دانه و بوته  کلزاعالئم تنش  - 6شکل
  



čĒ 
 

   
فنی اصول  مستلزم رعایتو رشدي نیازمند شناخت نیاز هاي  موفقیت در تولید کلزا

بوده که در زیر به  برداشت  از آماده سازي بستر کاشت تا مرحلۀرشد رة دوطول در 
  .آنها اشاره می شود

   در کلزاکاشت مناسب تهیه بستر  -8
کاشـت   آماده سازي زمین و تهیـه بسـتر  می باشد،  ریزاز آنجایی که بذر کلزا 
هـت  جتراکم بوتـه کـافی از اقـدامات اولیـه     رسیدن به جهت سبز یکنواخت و 

کلـزا بـه دامنـه وسـیعی از     اگر چه  ،می باشددر کلزا عملکرد باال ی به دستیاب
امـا بایـد مـدنظر داشـته       ،)1381شـیرانی راد،  ( انواع خاك ها سازگاري دارد

فسـاد بوتـه   باشیم که زمین هاي مرطوب با باال بودن آب سطح االرض باعـث  
وبـرو  ر لپس از سبز شدن و در زمین هاي سنگالخی جوانه زدن بذر با مشـک 

مناسب خشـکه کـاري در خـاك بـا      و سبز نی جوانه زبه منظور   .خواهد شد
می باید انجـام   و لومی رسی  با بافت  هاي خاكشنی  و هیرم کاري در  بافت
براي اینکه بذور کلزا بتواننـد بـه سـرعت جوانـه زده و یکنواخـت سـبز        .گیرد
طوبت کافی بـراي  تا ربوده بستر کاشت مرطوب با بافت مناسب نیاز به . شوند

ـ   کلوخ .د نجوانه زنی و رشد را در اختیار داشته باش ر ظهـور  دار بودن زمـین ب
 بصـورت فشـرده و   بایـد  زمـین لـذا  . اثر می گـذارد  آن سبز شدن و  گیاهچه 

در زمین هـاي عمیـق و فشـرده  مقاومـت گیـاه در مقابـل        شودآماده  عمیق
. طمـئن تـر خواهـد بـود    ی براي ریشـه م سرمازدگی بیشتر و تامین مواد غذای

در انتخاب . شامل شخم، دیسک و ماله کشی می باشد بذرتهیه بستر عملیات 
ادوات و انجام عملیات نرم کردن خاك باید دقت شـود کـه خـاك بـا حـداقل      

پس از برداشـت   .خاك پودر نشود یاتعملطی این تردد ادوات نرم گردد و در 
زیـر خـاك بـردن بقایـاي     زدن شخم و بـه   ،محصول قبلی که گندم می باشد

و رها نمودن زمین تا یک ماه قبل از کشـت محصـول جدیـد کـه کلـزا      گندم 
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با خـرد کـردن بقایـاي گیـاهی کشـت      . )8شکل ( خواهد بود توصیه می شود
در خـاك،   آنهـا  و پوسـیده شـدن   دن قبلی بوسیله ساقه خردکن ها و برگردان

این عملیات  .)9شکل ( افزایش خواهد یافتخاك برگشتی به مواد آلی میزان 
درصد بهترین شرایط را براي شخم ایجاد مـی   15-20در رطوبت خاك حدود 

. کند به طوري که الیه خاك درحین برگردان شدن از هم گسسته مـی شـود  
شخم تابستانه در کنترل علف هاي هرز مؤثر بوده و در مـدیریت زراعـی یـک    

اك زراعـی بیشـتر   عمق این شخم نباید از عمق خـ . محصول نقش مهمی دارد
و  براي از بین بردن کلوخه هاي خاك، زدن دوبار دیسک عمود بر هـم   .باشد

توصیه می ( .استفاده از ماله ضروري است و هموار نمودن زمین جهت تسطیح
سـال   4تـا   3، در اکثر خاك ها هـر  الیه فشرده  وجود و یا ایجادگردد بدلیل 

کنترل بهتر براي قبل از کاشت  .)هاي زیر شکن استفاده شود از دستگاهیکبار 
هـاي   خاك پخش علـف کـش   تسطیحپس از نرم کردن و  هپاییز علفهاي هرز

 مخلـوط نمـودن آن بـا   به صورت یکنواخت در سطح مزرعـه و   پیش از کاشت
در  .)10شکل( توصیه می باشد قابل سانتیمتر خاك 12تا  10عمق  تادیسک 

بـه منظـور    )بادهـاي گـرم   وزش(شرایط خاص در مناطق با کشت هیرمکاري 
حفظ بیشتر رطوبت و افزایش دسترسی بـذور بـه رطوبـت جهـت سـبز بهتـر       

رطوبت زمین اجـازه ورود بـه آن را    در اولین زمان که  شود مزرعه توصیه می
بـذور  سبز شـدن  درصد  تاانجام گیرد کشت  و سپس اقدام به تهیه بستر ،داد
بـدون  ) بذر کار ردیفی همـدانی (الت کاشت با بذرکارهاي غ .دیاب فزایشامزرعه در 

جهت افـزایش یکنـواختی   . هاي سقوط بذر و مشابه گندم امکان پذیر است بستن لوله
سـانتی متـري    1-2سبز مزرعه و افزایش سرعت رشد بوته می بایـد بـــذر درعمـق    

  .خاك کشت شود
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  )آبیاري زمین پس از برداشت محصول قبلی(آماده سازي بستر کاشت -7شکل 

  )زیرخاك نمودن بقایاي محصول قبلی(آماده سازي بستر کاشت- 8 شکل

  
  )تسطیح و آماده سازي زمین جهت کشت(آماده سازي بستر کاشت -9شکل 
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   مناسب کلزا تاریخ کاشت -9
د باشمی تاریخ کاشت بیشتر از همه در معرض تغییر  ،از بین تمام جنبه هاي مدیریت

هدف از تعیین تاریخ  .ولید محصول میباشداغلب عامل تعیین کننده موفقیت در ت و 
به گونه اي بوده  رقم یا گروهی از ارقام  براي کاشت، پیدا نمودن بهترین زمان کاشت

زمان براي سبز شدن، استقرار و بقاي  که مجموعه عوامل محیطی حادث در آن
ط و هر مرحله از رشدگیاه از شرایط مطلوب برخوردار و با شرای اشدگیاهچه مناسب ب

کلزا از جمله گیاهانی است که به تاریخ کاشت حساس می .  محیطی نامساعد روبرو نگردد
در چند سال اخیر خسارت سرما و یخبندان در مزارع کلزا روند صعودي داشته باشد ،  

مهم  .تغییر در اقلیم جهانی و تداوم خشکی از دالیل اصلی این پدیده است. است
شت در اولین تاریخ کشت ممکن ، میتواند گیاه را در است که کشاورزان بدانند که کا

نشان داده است نتایج تحقیقات انجام گرفته . )11شکل ( مواجهه با سرما مقاوم نماید
 8تا  6که حداکثر مقاومت به سرما زمانی به وجود می آید که گیاه کلزا به مرحله 

ف کشور نشان می هاي تحقیقاتی در نقاط مختل بررسی از حاصل نتایج .برگی برسد
تاریخ کاشت هاي زودتر و تاریخ کاشت هاي دیرتر از حد معمول باعث دهد که 

به  ).1387و فنایی و همکاران، 1381شیرانی راد، ( میشوندکلزا کاهش عملکرد در
در صورتیکه . باید در تاریخ کاشت توصیه شده کشت گردد منظور تولید حداکثر دانه کلزا

اسب انجام گیرد بوته هاي سبز شده فرصت کافی براي رشد در طی کاشت دیرتر از تاریخ من
 د داشت ورشد کم بوته ها باعث خسارت سرما به مزرعه در طینه قبل از یخبندان نخواهورد

  . ، عملکرد و دانه به شدت افت می کنددر صورت زنده ماندن بوته ها نیز دوره می شود و این
در سطح منطقه ) 1387( سط فنایی و همکارانتوانجام شده  نتایج تحقیقات بر اساس

شود که ارقام  باعث می اوایل آبانماه کلزا کاشتسیستان و بلوچستان و استان 
ذرماه وارد مرحله آکلزا بدلیل شرایط مناسب رشد سریعا رشد نموده و در  زودرس
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ز درجه سانتی گراد نی -10که در این زمان ها تا  سرماي شدیداز روزت کامل شوند و 
هنگام در  کشت دیر .خسارت کمتري ببینند ،گزارش شده استدر شمال استان 

از بین رفتن محصول  بعضا باعثداده و در معرض سرما قرار را آبان ماه، بوته ها اواخر 
در کشت پاییزه کلزا، تاریخ کاشت از اهمیت ویژه اي برخوردار بنابراین  .شود می

آبان ماه  تا اوایل مهرماه اواخر (کاشت مناسب در تاریخ توصیه شده کشت ارقام  .است
 سببو مناطق گرم هم اقلیم و تا اواخر آبان ماه در جنوب استان ) در شمال استان

شته با شرایط اقلیمی منطقه را دا مناسب تطابقاین ارقام  يرشدمراحل می شود تا 
حفظ  مستانزودرس در پاییز و اوایل ز ارقام از خسارت سرما و یخبندان  و باشند 
تاخیرکاشت در مناطق گرمسیر اگر چه از نظر سرمازدگی مشکل چندانی ایجاد نمی . گردند

کند ولی به علت برخورد مرحله دانه بندي گیاه با گرماي شدید موجب کاهش شدید عملکرد 
  .می شود

خ تاری 1جدول ،  در قه با سایر مناطق متفاوت می باشدبه دلیل اینکه تاریخ کاشت در هرمنط
  .کاشت توصیه شده هر منطقه به تفکیک درج شده است 

 عملکرد بر گلدهی مرحله در گرما تنش و کاشت تاریخ اثر) 1385 (قبادي و همکاران 
و گزارش کردند که  را بررسی )Brassica napus L(. کلزاارقام  عملکرد اجزا و دانه

 مواجه گرما تنش زبرو و حرارت درجه افزایش با مناطق گرم در کلزا گلدهی مرحله
رقم کلزاي  9فنولوژیکی و سازگاري  ضمن بررسی خصوصیات) 1377(حجازي  .است

 ارقامی که گلدهی آنها به موقع بوده یعنی بعد از سرماي ،اروپایی نتیجه گرفت
نسبت به سایر ارقام براي  مستان به گل رفتند و تعداد دانه و غالف آنها بیشتر بود،ز

   .هستند تر محیط جدید کاشت مناسب
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  ارقام مناسب و دامنه تاریخ کاشت کلزا در برخی مناطق گرم کشور - 1جدول 

 )1389دستورالعمل فنی کشت کلزا، (

  رشد کلزامناسب در تاریح کاشت تاثیر  -10شکل 

  ارقام  تاریخ کاشت  مناطق  استان
 ,Hola401, Hyola308  آذر 15آبان تا  10  تمام مناطق   بوشهر

RGS003 
  ,Hola401, Hyola308  آذر 20آبان تا  5  تمام مناطق  جیرفت 

RGS003 
خراسان 
  جنوبی

و  Hyola401, RGS003  آبان 30مهر تا  10  تمام مناطق
 ساري گل

  ,Hola401, Hyola308  آذر 20آبان تا  5  قتمام مناط  خوزستان
RGS003  

سیستان و 
  بلوچستان

  شمال استان 
  جنوب استان

  آبان 30مهر تا  20
  ذرآ 15تا  آبان  1

Hola401, Hyola308,  
RGS003 و دلگان  

  کرمان
 ,Hola401, Hyola308  مهر تا آخر آبان 20  مناطق گرم

 
RGS003 

 ,Hyola401, RGS003  آبان 10مهر تا  10  تمام مناطق  یزد
  ساري گل و زرفام
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  ارقام مناسب کاشت  -10
 وجود داري معنی بلمتقا اثر محیط و کلزا مختلف ارقام بین که داده نشان تحقیقات 

 که است نیاز ارقامی به روغن و دانهبهینه  عملکرد آوردن بدست براي بنابراین دارد،
 با میتوان ترتیب این به .باشند داشته سازگاري نظر مورد اقلیم محیطی شرایط با

 عوامل از ناشی خسارت شدت از منطقه هر در کاشت مناسب زمان و رقم انتخاب
ها در جهت توسعه کشت این  یکی از اساسی ترین گامپس  .کاست محیطی نامساعد

بر اساس . گیاه انتخاب رقم یا ارقام مناسب و سازگار براي منطقه مورد کشت می باشد
آراد گرده افشان آر در کنار، رقم  401نتایج آزمایشات انجام شده هیبرید بهاره هایوال 

فنایی و ( دنباش می استان در سطحو رقم جدید به نام دلگان قابل توصیه  جی اس
آزاد گرده افشان جدید به نام دلگان براي مناطق رقم  ، )1393و  1387همکاران، 

داراي فصل رشد کوتاه، در جنوب استان سیستان و بلوچستان، بوشهر و استان 
هاي خشکی و گرماي آخر فصل و همچنین خسارت  زمینه فرار از تنشنیز خوزستان 

مستندات موجود از عملکردهاي به . نماید دهی را فراهم میکمتر آفات در زمان گل
هاي تحقیقاتی متعدد انجام شده در سالهاي  دست آمده در اراضی کشاورزان و طرح

نسبت به رقم ) کیلوگرم 450حدود (متعدد برخورداري از عملکرد دانه بیشتر 
RGS003  12ل شک( ) 1393فنایی و همکاران، ( دهد نشان میدر رقم دلگان را( .  
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  و سازگار در کلزا اسبنارقام مانتخاب  اثر -11شکل 
  

  روش کاشت کلزا -11
در کشت دست پاش بستر . گردد کلزا به دو روش دست پاش و مکانیزه کشت می 

 دیسک بسیار سبک ردن پس از پخش بذر، . گرددبذر باید کامالً مسطح و صاف 
توان از  در کشت مکانیزه می .الزامی است خاكذرات تماس کافی بین بذر و  جهت 
دانه مانند کلزا به دلیل کوچک بودن  محصوالت ریز در .کار غالت استفاده نمودخطی 

بلکه خطی  یردانجام گزیاد  نباید کشت در عمق ،بذر و ناهمواري سطح بستر بذر
 ین نهمچ .)1381شیرانی راد، ( کارها باید براي کاشت سطحی در خاك تنظیم شوند

تسریع در آماده سازي زمین و استقرار بذر  از طریق ادوات ترکیبی مانند کمبینات ها 
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انتخاب روش و    .هستندتوصیه قابل  که هند دمی زمان کشت را کاهش  ،در خاك
تواند بر میزان عملکرد  می نورالگوي کاشت مناسب به دلیل تفاوت در چگونگی توزیع 

نقاط کشور اکثر در ی ئروش فارو .)1386 سینی،کوچکی و خواجه ح(محصول مؤثر باشد 
رودي و  .داراي اهمیت استبا توجه به محدودیت منابع آبی انجام می شود که 

نتایج بدست آمده از بر اساس . )1385(و اطلسی پاك و همکاران  )1383(همکاران 
 کشت دو خط بر روي  یک(الگوي کاشت فاروئی  ،زمینه نتحقیقات انجام گرفته در ای

دار  برتري معنینسبت به روش کرتی  از جهت عملکرد دانه) سانتی متري  50پشته 
فنایی و ( نسبت به روش کرتی کمتر بود در این روش میزان آب مصرفیاما  نداشت

  .)13شکل (، )1384همکاران،
   مصرفیمیزان بذر -12

نشان داده اسـت کـه میـزان بـذر     تحقیقات انجام گرفته در نقاط مختلف کشور  نتایج 
 .کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داري برعملکرد نهایی نداشـته اسـت   10تا  6مصرفی 

تاثیر گذار بر سـبز  عوامل منفی  و  تاریخ کاشت ،نحوه تهیه بستر بذر  شیوه کاشت،اما 
میزان بذر مصرفی  فوق را تغییر دهـد   می تواند  در هر منطقه  شدن در ابتداي فصل

هکتـار   رم درـکیلوگ 8-10 میزان مصرف  التـغهاي در کشت با ردیفکار طوري که ب
با توجـه بـه   . قابل استفاده می باشد کیلوگرم در هکتار   10-12و در کشت دستپاش 

منطقه، عدم سـبز مناسـب در ابتـداي فصـل رشـد بـه دلیـل        و خاکی شرایط اقلیمی 
 10فزایش میـزان بـذر مصـرفی تـا     ناشی از عوامل زنده و غیر زنده محیطی، ا صدمات

کیلوگرم در هکتار بخصوص در کشت دست پـاش میتوانـد راهکـاري مناسـب جهـت      
  .)1384فنایی و همکاران،( باشد مطلوباطمینان از سبز 
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  با دوخط کشت روي پشته ئیکشت فارو-12شکل 
  فاصله خطوط کاشت-13

 ردیف بین فاصله تغییر طریق از که است بوته تراکم کلزا، گیاه رشد در موثر عوامل از 
 از بسیاري در. گردد می تنظیم سطح واحد در ردیف روي در ها بوته فاصله بین و ها

 مثبت  واکنش پذیري تراکم و باریک فواصل به گیاه این که شده مشخص ها، پژوهش
ت فاصله خطوط کاش .)1382،باقري  و ،2003،بیل جیلی و همکاران( می دهد نشان

و  ولیتگ ( داشته باشدتاثیر تواند بر کنترل علفهاي هرز، خوابیدگی و کوددهی  می
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نور  در ت یعدم محدوداز لحاظ  مناطق گرم با توجه به شرایط . )2001، همکاران
بطوریکه نتایج  ،باشد ترتواند در ایجاد عملکرد باال موثر فاصله خطوط کم می

 5/12و   20 يفاصله بین ردیف ها در زا کل که آزمایشات انجام گرفته نشان داده
به راحتی ها این فاصله ردیف . ي از عملکرد باالتري برخوردار بوده استی متر سانت

اول فصل ت هاي با توجه به خسار. باشد در خطی کارهاي غالت قابل تنظیم می
زمستان و  محیطی درصدمات  ،توزیع رطوبت در خاك غیر یکنواختی پرندگان،(

بوته در متر  70تا  60در هنگام برداشت تعداد  )تا پایان فصل رشدن بوته ها رقابت بی
کلزا در دامنه وسیعی از تراکم . باشد ، قابل قبول مییماند که تراکم مربع باقی می

 ،ایجاد میکروکلیماي نامناسب در تراکم انبوه غیر از .)14شکل ( بوته سازگاري دارد
تراکم بیش از . ارچی نیز گیاه را تهدید می کندودگی هایی مانند بیماري هاي قـآل

می حد باعث از دست رفتن استحکام گیاه و حساس نمودن گیاه به سرما و ورس 
که تراکم  گردیدهتنک  گیاهی تراکم بوته پایین در مزرعه باعث ایجاد پوششو  شود

حکم و باعث ایجاد ساقه هاي ماز طرفی می دهد و  علف هرز و رقابت آن ها را افزایش
در نقاط مختلف  پژوهشگران تحقیقات .می کندمشکل  را برداشتکه قطور می گردد 

ال براي  را ایده مربع متر بوته در 80تا  70کشور بسته به نوع رقم، تراکم بوته 
فنایی و همکاران،  ،1381جهان بین، ( اعالم نمودند ،دستیابی به عملکرد دانه باال

 .نه زدن بهتر بذر باید به عمق کاشت توجه نمودبراي جوا .)1382،باقريو  1387
نوع رقم، بافت و ساختمان خاك، رطوبت ا در نظر گرفتن بعمق کاشت مناسب کلزا 

 در مناطق خشک .در نظر گرفته می شودسانتی متر  5تا  3بین اطق خاك و اقلیم من
از   خاكتماس بیشتر با ضمن  بذر کمی عمیق تر کاشته شود تا  توصیه می گردد تا

   .رطوبت بیشتري هم جهت جوانه زنی استفاده کند
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  اثر تراکم بوته مناسب بر رشد کلزا-13شکل 
  میزان کود -14

سهم کود  .دهی یکی از معیارهاي مهم براي پایداري تولیدات کشاورزي است کود
ایش عملکرد درصد ازکل افز 50تا  30دهی در بهبود تولید گیاهان زراعی بین 

پرداختن به لذا  ). 2003اسکلریک و همکاران، ( محصول در جهان برآورد شده است
تمام جنبه هاي مدیریتی تولید محصول از جمله مدیریت صحیح تامین عناصر غذایی 



ĎĔ 
 

با عنایت به کوتاه تر بودن . مورد نیاز گیاه تنها راه نیل به عملکرد مطلوب می باشد
در مناطق گرم نسبت به فنولوژیکی مراحل  تر فتادن سریعو اتفاق افصل رشد کلزا 

در مزرعه کلزا می تواند کود هاي سرك ازته به ویژه  کودمناطق سرد اعمال مدیریت 
   .از حساسیت بیشتري برخوردار باشد

 نیتروژننتایج آزمایشات نشان داده است که نیاز غذایی کلزا در مقایسه با گندم به 
 چهار به را گیاه نمو و رشد دورة چنانچه. یز مغذي بیشتر استفسفر، پتاس و عناصر ر

 کنیم تقسیم رسیدگی و گلدهی رفتن، ساقه روزت، تشکیل تا زدن جوانه دوره
پهلوان و ( است گلدهی سپس و رفتن ساقه مرحله در نیتروژن به گیاه نیاز بیشترین

زایش پروتئین باعث کاهش درصد روغن و اف نیتروژنمصرف زیاد  .)1388همکاران، 
منجر به کوتاه ماندن بوته ها و کاهش کلروفیل  نیتروژنکمبود  .می گردد دانه کلزا

اخ و برگ از سبز تیره به سبز کم رنگ تا زرد شبه طوري که رنگ  .برگ ها می شود
مناطق خاك هاي قابل جذب در اکثر  میزان پتاسیم اینکه با عنایت به . یدامی گر

 ( می باشد  )میلی گرم در کیلوگرم خاك 200(یه شده زیر حد بحرانی توصگرم 
و اینکه پتاسیم از طریق کاهش دادن پتانسیل اسمزي اندام ها  )1993 گرانت و بایلی

تحت شرایط تنش رطوبتی سبب القاي تنظیم اسمزي گردیده که با این عمل امکان 
پتاسیم در  مصرف ،کاهش دادن دفعات آبیاري در مزارع کلزاي امکان پذیر می گردد

گوگرد در کنار عناصر پرمصرف . )1388فنایی و همکاران، ( باال ضرورت دارد مقادیر
از عناصر مهم در تولید روغن کلزا است که عالوه بر افزایش عملکرد، با اکسیداسیون 

 .خاك و جذب عناصر غذایی نقش مهمی داشته باشد pHتواند در بهبود  در خاك می
مقادیر کودي ذیل مورد نیاز  )تن دانه درهکتار 4الی  5/3( کلزا بمناسعملکرد براي تولید 

   : است



ďċ 
 

( هکتار اوره  کیلوگرم در  400کیلوگرم در هکتار ازت خالص تقریباً معادل  200 – 1
  )کیلو ازت خالص براي هر تن دانه تولیدي 65
در کیلـوگرم   150، تقریباً معـادل    ) P2O5(کیلوگرم در هکتار فسفر خالص  70 -2

براي هر تن  )  P2O5(کیلو  12-15( هکتار فسفات آمونیوم یا سوپر فسفات تریپل
  )دانه تولیدي

کیلـوگرم در   200تقریباً معادل   ، )K2O( کیلوگرم در هکتار پتاس خالص 100 -3
  هکتار سولفات پتاسیم

 استضروري    .از منابع کودي موجود) so3(کیلوگرم درهکتار گوگرد خالص  70 -4   
 .انجام دهندمبتنی بر آزمون خاك هاي بر اساس توصیه را  مصرف کود شاورزان  ک

ن داشته و با خاکی که کمبود نداشته باشد نسبت به مصرف کود عکس العمل پایی
پیش آمده که خود عاملی در احتمال برهم خوردن توازن عناصر  ،تجمع آن عنصر

در گیاه کلزا عالوه بر . ودب خواهد جهت ممانعت از جذب عناصر دیگر براي گیاه
.  می شوند حد زیادي بر بازده تولید آن مؤثر واقع ، عناصر ریزمغذي نیز تاماکروعناصر 

روي و بر، بر عملکرد کمی و ، پتاسیمطی بررسی تأثیر  )1379( جاویدفرو  ياحمد
فوق در افزایش عملکرد تأثیر مثبت  رقم کلزا گزارش نمودند که عناصر کیفی دو

  ).15شکل ( نداه داشت
  
  
  

 
 
  

  تغذیه متوازن در سمت چپ و تغذیه نامتوازن در سمت راست  -14 شکل
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   آبیاري -15
مرحله  ولی این اثر به رقم، داشته باشدکمبود آب می تواند اثر سویی بر عملکرد کلزا  

مراحل رشد زایشی در گیاهان از  .گیاه به خشکی بستگی داردمقاومت رشدي و 
در برخورد با تنش آب می باشند، بطوریکه وقوع تنش در این زمان  حساسترین دوران

فنایی و ( عملکرد را بسیار بیشتر از بروز آن در سایر مراحل رشد کاهش می دهد
بحرانی ترین نیز مشخص گردید که  بر اساس نتایج بدست آمده .)1388همکاران، 

، سرتاسر دوره )ه دهیشروع غنچ(زمان براي آبیاري مزارع کلزا  در طی فاز رویشی 
لذا کمبود آب در طی این زمان ها می تواند . گل دهی و نمو خورجین ها می باشند

براي جلوگیري از وقوع تنش در مراحل حساس گیاه . سبب کاهش زیاد عملکرد شود
 70کمتر از این مراحل مقدار رطوبت خاك در ناحیه فعالیت ریشه در ست می بای

وقوع تنش در مراحل  .)1388فنایی و همکاران، ( گردددرصد رطوبت قابل دسترس ن
 ،نه تنها باعث کاهش عملکرد دانه کلزا نمی گرددگیاهچه اي اولیه رشد کلزا یعنی 

آب  در مراحل اولیه رشد گیاه کلزا سبب تنش  .شود میرشد قوي تر بوته  بلکه سبب
با فراهمی ي گردد که در مراحل بعد نفوذ بیشتر ریشه در خاك و گستردگی آن می
گیاه خواهد سبب  رشد بیشتر و بهتر آب و مواد غذایی این سیستم ریشه اي گسترده 

تعداد دفعات  ،بسته به نوع خاك و شرایط اقلیمی بر اساس نتایج بدست آمده .شد
در مناطق با بافت خاك شنی . می تواند متفاوت باشد رشد  کلزا در طول دورةآبیاري 

له می رسد اما در مناطق با بافت متوسط تا نسبتا سنگین مرح 10دفعات آبیاري تا 
معموالً پس از کاشت اگر  .خواهد بود نوبت 5تا  4 بین لوم و لوم شنی دفعات آبیاري 

نیاز به آبیاري تا مرحله روزت  ،سبز یکنواخت و قابل قبولی در مزرعه ایجاد شده باشد
یکنواخت باید آبیاري  د سبزنمی باشد اما اگر سبز یکنواخت نباشد، در جهت ایجا

البته انجام این آبیاري پس از کاشت فقط در بافت شنی خاك منجر به (، انجام شود
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سنگین منجر به سله بندي و عدم سبز  بهبود درصد سبز  مزرعه می گردد و بافت
آبیاري ، آب بودن ه عمومی در صورت فراهمیبه عنوان یک توص .)بذور کلزا خواهد شد

انجام ، باید و پر شدن دانهدهی خورجین گلدهی،  غنچه دهی،حل روزت، کلزا در مرا
دهی  خورجینگلدهی و  ،آبیاري در مراحل غنچه دهی ،در صورت کمبود آب و گیرد

که در طول دوره رشد و نمو  در صورتی ).1388فنایی و همکاران، ( ضروري است
توان از  می ،شودمیلی متر نزوالت جوي به طور یکجا حادث  25-30گیاه، حدود 

خودداري کرد و این میزان بارندگی را به عنوان یک نوبت  انجام آبیاري در آن مرحله
  . نمودتلقی آبیاري 

  اکلز هاي هرز علف  -16 
دلیل رشد ه ب .هاي هرز می باشند یکی از عوامل مهم محدود کننده کشت کلزا، علف

عوامل . ضروري می باشد هاي هرز مبارزه با علف ،آهسته کلزا در مراحل اولیه
 ،مهمترین  آنها حاصلخیزي .شدت رقابت کلزا و علف هاي هرز مؤثرند برمتعددي 

رطوبت، شرایط آب و هوایی منطقه، رقم کلزا، تاریخ کاشت، تراکم و پراکندگی بوته 
اصوال ًخسارت . در واحد سطح، نوع علف هرز، زمان رویش و تراکم آن می باشدها 

نسبت به علف هاي هرزي که دیرتر رویش  ،زودتر سبز می شوندعلف هاي هرزي که 
بسته به  هاي هرز علفمیزان خسارت وارده به کلزا تحت تاثیر . ، بیشتر استکنندمی 

 خسارت آن در که هرز علف از تراکمی .متفاوت گزارش گردیده استنوع علف  هرز 

آستانه . نام دارد صاديآستانه اقتاین تراکم . است مهم بسیار شود می حادث اقتصادي
 هرز علف کنترل هزینه آن در که شده تعریف هرز علف از تراکمی صورت به اقتصادي

 ).2002( داگوویش مطالعه در .)1991 اودونووان،( است کنترل از سود حاصل معادل
کاهش  رشد، دوره از اول روز 40 در وحشی، یوالف هرز علف با کلزا تداخل در

ت تاثیر حت) 2004(هلمن و همکاران  .رش گردیده استي گزادرصد 61 عملکرد
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 را ناشی از کاهش درصد 70کلزا کاهش عملکرد تا  با  ایرانی چچم تداخل علف هرز
خورجین گزارش  در دانه تعداد و بوته در تعداد خورجین جانبی، هاي شاخه تعداد
 خردل ونهخصوص گ به و) بو شب تیرة( کلزا خانواده هرز هم هاي علف وجود .کردند

 و موالن مک بررسی در. می شود کیفی و عملکرد کمی شدید کاهش سبب وحشی،
 کاهش کلزا، کشت از مترمربع هر در وحشی خردل بوته 10 حضور )1994( همکاران

 کلزاي محصول در خردل وحشی بذور درصدي 5 حضور و دانه درصدي عملکرد 20
 به را شده روغن استحصال در تگلیکوزینوال و اسیداروسیک باال رفتن شده، برداشت

 در وحشی خردل اقتصادي خسارت آستانه ،شده انجام مطالعات در .داشت همراه

نتایج نشان داده است  ).2005 آنونیموس،( است شده گزارش مترمربع در بوته 3 کلزا،
 تا بایستی کلزا مزرعه درصد، 10 از بیش عملکرد افت از جلوگیري منظور بهکه 

 نگه هرز علف از عاري برگی 6 مرحله تا هنگام زود کشت هاي در و برگی 10مرحله
   )2001، همکاران و مارتین ( شود داشته

  
  هرز علف هايکنترل  - 17

  80کلزا حدود ارع در مز موجودکه از میان علف هاي هرز  است هنتایج نشان داد
جداول  در می باشند علف هاي هرز چند ساله درصد علف هاي هرز یک ساله و بقیه

در مزرعه کلزا باریک برگ  و  علف هاي هرز پهن برگ به برخی از مهمترین  2و  1
ویژه   هاي روغنی به با توجه به روند رو به گسترش کشت دانه .اشاره گردیده است

هرز اتخاذ   هاي اخیر الزم است راهبرد مناسبی براي مدیریت علف هاي کلزا، در سال
  . شود
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  ابتداي فصلندم و جو خودرو در مزرعه کلزا در گ -15شکل 

                
  

  فصلنتهاي اعلف هرز پیچک در مزرعه کلزا در  -16شکل 
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  مزارع کلزا  پهن برگمهمترین  علف هاي هرز  - 2جدول 

  طول عمر  خانواده  نام علمی  نام فارسی  ردیف
پیچک   1

  صحرایی
Convolvulus arvensis Convolvulaceae الهچند س  

  چند ساله  Cardaria draba  Brassicaceae  ازمک  2
پنیرك   3

  صحرائی
Malva neglecta Malvaceae  یکساله  

یونجه زرد   4
  هندي

Melilotus officinalis Paoilionaceae یک ساله  

  یکساله Polygonum aviculare Polygonaceae  هفت بند  5
  الهیکس  Malcolmia africana Brassicaceae  درشتوك  6
  چند ساله  Alhagi pseudalhagi Paoilionaceae  خارشتر  7
  یکساله Chenopodium album Chenopodiaceae  سلمک  8
  یکساله  Sinapis arvensis Brassicaceae  خر دل وحشی  9
  یکساله Rapistrum rugosum Brassicaceae  شلــمی  10
  یکساله Stellaria media Caryophllaceae  گندمک  11

  
  مزارع کلزا  برگ مهمترین علف هاي هرز باریک - 3ول جد

  طول عمر  خانواده  نام علمی  نام فارسی  ردیف
  یکساله  Avena fatua Poaceae  یوالف وحشی  1
 Bromus  بروموس  2

danthoniae 
Poaceae  یکساله  

 Lolium  چچم  3
temulentum 

Poaceae یکساله  

  یکساله  Phalaris minor Poaceae  خونی واش   4
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 و شیمیایی ،بیولوژیکی مکانیکی، ،زراعی هاي روش از هاي هرز علف کنترل منظور به

  )1996و مارفی،  سوانتون( شود می استفاده تلفیقی
  کنترل زراعی -1- 17

شخم، آبیاري قبل از کاشت، رعایت تناوب زراعی و آیش، سله شکنی و کولتیواتور 
 تاریخ کشت درو سریع الرشد، زدن در حین نمو گیاهان، انتخاب ارقام سازگار 

روش ها زراعی است جمله  از  کود دهیو  روش کاشت ،مناسب بذرمیزان ، مناسب
 در هرز علف هاي گونه از بسیاري .بکار گرفته می شودکه براي کنترل علف هاي هرز 

لذا دارند  برتري زراعی گیاهان به نسبت کود عنوان به شده اضافه غذایی مواد جذب
این برتري  در مهم جزء یک بعنوان  از جهت میزان، نوع و زمان مصرف کود مدیریت

 ).2003 همکاران، و شاو بلک( مدنظر قرار گیردمی تواند 

هاي هرز  علفاز جمعیت زیادي  درصدسبز شدن  سبب  قبل از کاشت آبیاري زمین
 می توان تهیه بستر کشت  زراعی در زمان  ا انجام عملیاتمی گردد، بطوریکه ب

چون خودرو این روش بخصوص براي غالت . کردسبت به از بین بردن آنها اقدام ن
  . بسیار مؤثر استزا در مزارع کل گندم و جو 

  کنترل مکانیکی - 2- 17
از وجین . تکنولوژي جدید کنترل علف هاي هرز هستند ساختار روش هاي مکانیکی 

ولتیواتورها جزء این علف هاي هرز با دست تا عملیات شخم با ماشین هایی همچون ک
هاي وجین دستی، شخم، قطع کردن، مالچ، غرقاب  روش. روش قلمداد می شوند

 گر چه ا .کردن،آتش زدن و حرارت دهی جزء روش هاي کنترل مکانیکی می باشند

   زراعی گیاه به آسیب موجب موارد برخی در مکانیکی هاي ش رو از مکرر استفاده
  .)1995بولر، ( شود می
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  ترل بیولوژیکی  کن - 3- 17
کنترل بیولوژیکی علف هاي هرز استفاده از دشمنان طبیعی براي مقابله با علف هاي 

در . هرز به منظور کاهش جمعیت علف هاي هرز تا سطح قابل قبول اقتصادي است
سال هاي اخیر مفهوم کنترل بیولوژیکی به اندازه اي عمومیت یافته است که از 

یگزین آفت نوان روش علمی قابل دسترس می تواند جادیدگاه عمومی این روش به ع
  .)1384شیمی، (کش ها و علف کش ها شود 

   کنترل شیمیایی- 4- 17
در این روش با استفاده از مواد شیمیایی به طور انتخابی به از بین بردن انواع 

موفقیت علف کش هاي شیمیایی در . بخصوص از علف هاي هرز اقدام می شود
ز تا حد زیادي به زمان، نسبت و روش استفاده از آنها بستگی کنترل علف هاي هر

راه  تنهااستفاده از مواد شیمیایی و علف کش ها در بسیاري از موارد اگر چه . دارد
 ،)1384شیمی، ( مبارزه سریع، مؤثر و علمی با علف هاي هرز به شمار می روند

  دلیل به تنهایی به یشیمیای سموم کاربرد اند داده نشان مطالعاتاما ) 17شکل (
 علف سموم به تحمل سازوکارهاي رشد، متفاوت هاي ه دور هرز، علف هاي گونه تنوع

 نیست امکانپذیر زیست محیط آلودگی همچنین و گیاهی هاي گونه این در کش
  ).1991و وایز،  سوانتون(

  تلفیقی کنترل -5- 17
 ترکیب از استفاده با رزه هاي علف با مبارزه مدیریت هرز، هاي تلفیقی علف کنترل 

 بکارگیري. )1996و مارفی،  سوانتون ( است شیمیایی و مکانیکی هاي زراعی، روش

 به گیاهی را هاي گونه این با کارآمدتر مبارزه ،هرز علف تلفیقی کنترل هاي روش

   .)1386امینی و همکاران، (دارد همراه
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 روش( ها ردیف بین سیونلتیواوک تلفیق کردند که اعالم ) 1991( وایز و سوانتون

 مطلوب عملکرد به دستیابی ضمن )شیمیایی کنترل( کش علف مصرف و) مکانیکی

 همکاران و بستاوزي .دهد می کاهش را ها کش علف مصرف به نیاز کلزا گیاه در
 از پیش سموم از استفاده با هرز هاي علف کنترل بهترین کردند گزارش)  1991(

 کلزا شدن سبز از پش روز  60تا  30 هاي زمان در یونلتیواسوک از استفاده و کاشت

علف هاي هرز باریک برگ می توانند خسارت زیادي به کلزا وارد  .آمد دست به
باریک . افزایش دهد% 80نمایند به طوریکه کنترل آنها می تواند عملکرد کلزا را تا 

و  )یترل% 75(، گاالنت سوپر)لیتر در هکتار 2( برگ کش هاي ثبت شده فوکوس
توانستند به تنهایی و یا به همراه ترفالن علف هاي ) لیتر2-5/1(علفکش جدید پنترا

  .هرز باریک برگ را به خوبی کنترل نمایند
 +لیتر 8/0لونترل  +لیتر 5/2تیمار ترفالن) 1389( بر اساس گزارش فتحی و همکاران

بهترین  ،لیتر 75/0 گاالنت سوپر+ لیتر  8/0لیتر و تیمار لونترل  75/0گاالنت سوپر 
ین نتیجه ه اب) 1386(شیمی و همکاران  .تیمارها در کنترل علف هاي هرز کلزا بودند

هاي هرز مزارع کلزا را به مراتب بهتر از  رسیدند که علفکش بوتیزان تاپ علف
گاالنت سوپر کنترل می نماید و در باال بردن عملکرد کلزا + ترفالن  علفکش  هاي 
را در  لیتر در هکتار  3و  5/2لذا کاربرد این علفکش تا مقادیر . دارد نیز تاثیر راوان

جهت کنترل بعضی از علف هاي هرز پهن برگ   .دنردکمرحله پیش رویشی کلزا توصیه 
کاهو وحشی، بارهنگ، جعفري وحشی و انواع   نظیر ماشک، شبدر، یونجه وحشی، انواع کنگر،

میلی لیتر در   800 -600کش لونترل به میزان از علف که وصیه می شودــعلف هفت بند ت
علف کش  .سانتی متر می باشند، استفاده گردد 10هکتار زمانی که علف هاي هرز حدود 

لیتر درهکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کلزا می تواند در  5/2بوتیزان استار به میزان 
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ویژه علف هاي هرز هم  کنترل طیف وسیعی از علف هاي هرز نازك برگ و پهن برگ به
  .خانواده کلزا موثر واقع شود

  رل شیمیایی علف هاي هرز کلزا بسته به نوع علف هرزکنت -4جدول

  

 مصرفمقدار  فرموالسیون  محل عمل  نام تجاري  نام عمومی
  )در هکتار(

  زمان مصرف

  باریک برگ کش
 -آر -هالوکسی فوپ
  متیل استر

بازدارنده   گاالنت سوپر
ACCase 

EC 8/10%  700 برگی تا قبل از ساقه  3  سی سی
  رفتن علفهاي هرز

بازدارنده   فوکوس  دمسیکلوکسی
ACCase  

EC 10%  2 برگی تا قبل از ساقه  3  لیتر
  رفتن علفهاي هرز

بازدارنده   اس -نابو  ستوکسیدم
ACCase  

EC 5/12%  3 برگی تا قبل از ساقه  3  لیتر
  رفتن علفهاي هرز

  دو منظوره و پهن برگ کش
 -کوئین مراك

  متازاکلر
-اکسین مصنوعی  بوتیزان استار

بازدارنده سنتز 
  اسید چرب

SC 6/41 %
)3/8+3/33(  

پیش رویشی یا در مرحله   لیتر 5/2 -3
  کوتیلدونی کلزا

بازدارنده تقسیم   ترفالن   ترفلورالین
  سلولی

EC 48%  5/2-2 قبل از کاشت و مخلوط با   لیتر
  خاك

برخی (لونترل   کلوپیرالید
  )پهن برگ ها

  پس رویشی   لیتر SL 30%  8/0-6/0  اکسین مصنوعی
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  رشدل مختلف حاهاي هرز باریک برگ در مر علف کنترل شیمیایی -17شکل  
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   کلزا آفات - 18
 طی سال کشورخصوص در مناطق جنوبی ه با توجه به افزایش سطح زیر کشت کلزا ب

  که ضرورتا . ی گیردهاي اخیر، این گیاه از سوي آفات مختلفی مورد حمله قرار م
. شود و مبارزه الزم انجام در جهت حفظ کیفیت و کمیت محصول کنترلست می بای

فات آکلزا از مرحله گیاهچه اي تا رسیدن به رشد کامل مورد حمله طیف وسیعی از 
  . قرار می گیرد

به شدت مورد پروانه الرو  برگخوار  توسطدر اوایل فصل زراعی گیاهچه هاي کلزا 
برگی بطور  4- 5کشاورزان باید از مرحله  .شوند و خسارت می بینندی واقع متغذیه 
مزرعه سرکشی نمایند تا در مواردي که خسارت شدید باشد نسبت به  زمرتب ا

عالئم ظاهري آن سوراخ . در زمان مناسب اقدام نمایند تسمپاشی مزرعه علیه این آف
نه اقتصادي خسارت می توان شدن برگها است در صورت رسیدن جمعیت آنها به استا

   .در هزار استفاده نمود 2از سموم اندوسولفان و فوزالن 
در حال میوه هاي گل و  ،ساقه ،ته مومی کلم از جمله آفات مهمی است که به برگش

مکیدن شیره سلولی، باعث کاهش شدید رشد و ایجاد  رشد کلزا حمله نموده و با
مناطق خشک روي کلزا حالت  درن شته ای. )19و  18شکل ( ر شکل می گرددیتغی

زیادي به ارت که در صورت عدم رسیدگی و مبارزه با آنها سبب خس .طغیانی دارد
 میوهبا گرم شدن هوا در  مراحل گل دهی و  شته هااوج خسارت . محصول می شوند

 ،می باشند که میزبان شته مومی شب بوهاي هرز خانواده  حذف علف. دهی می باشد
باتوجه به اینکه آلودگی ازحاشیه . عیت و کنترل آفت بسیار موثر استدرکاهش جم

می مزرعه شروع می شود، درصورت مشاهده کلنی هاي شته با سمپاش هاي پشتی 
براساس بررسی هاي به عمل آمده توسط  .نمودقدام توان نسبت به کنترل موضعی ا

در  لیتر 1ر کنفیدو ،کارشناسان و محققین موسسه تحقیقات گیاهپزشکی سموم
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کیلوگرم 1پریمور و  هکتار لیتر در 2اکاتین  ،هکتار لیتر در 5/1متاسیستوکس  ،هکتار
کیهانیان و همکاران (روي شته مومی کلزا دارند را یی و تاثیر آبیشترین کاردر هکتار 

در صورت انجام مبارزه و حذف کامل آفت،   .)1381همکاران  شهیدي و( و) 1385
انداختن رشد و  در کلزا خسارت شته بدلیل عقب .مجدد می کندگیاه شروع به رشد 

زارعی ـمدر  .سبز ماندن گیاه و اشکال در برداشت، از خسارت دیگر گیاهان بیشتر است
 .پرورش داده می شود، بهتر است از سم پریمور استفاده گرددکه اطراف آن ها زنبور عسل 

. ه غنچه دهی و گل دهی می باشدآفات مهم کلزا در مرحلدیگر از  سوسک گرده خوار
را  میوه با از بین بردن گلچه ها و تغذیه از گرده گل هاي کلزا ،گرده افشانی و تشکیل

هاي اصولی مبارزه با  یکی از راه. مختل می کند و باعث کاهش عملکرد دانه می شود
براي . می باشدزراعی و رعایت دقیق تاریخ کاشت کلزا ه سوسک هاي گرده خوار، ب

و ) لیتر در هکتار 5/2(با این آفت می توان از سم هاي فوزالون شیمیایی مبارزه 
ابتدا و خسارت ناشی از پرندگان در . استفاده کرد) لیتر در هکتار 5/3(اندوسولفان 

بعضی مناطق به ویژه مناطق گرم و معتدل جنوب و شمالی انتهاي فصل رشد در 
مترسک و استفاده از ایجاد صدا،  ،براي کاهش خسارت .کشور بسیار مشهود است

   .شود توصیه میکاشت به موقع 
  بیماري ها -19

از مهمترین بیماریهاي کلزا می توان به پوسیدگی ساقه، ساق سیاه و آلترناریا اشاره  
تاکنون بیماري که سبب خسارت  ،بر خالف مناطق شمالی و مناطق سرد کشور .کرد

بی نام، نشریات سالیانه ( زارش نگردیده استدر سطح استان و مناطق جنوب گردد، گ
هاي به  ارقام مقاوم و نیز روش ،ضد عفونی شدهبذر با این وجود استفاده از .  )کلزا

در کنترل و زراعی از جمله تاریخ کاشت مناسب، تراکم مناسب، تناوب زراعی و آیش 
  .با بیماري هاي احتمالی قابل توصیه می باشد مبارزه
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  و غنچه دهی روزتل حاشته در مرظهور  - 18شکل              
  
  
  
  

  
  

  و پر شدن دانهمیوه دهی مرحله  شته درظهور  -19شکل 
  برداشت کلزا -20 

برخوردار است و به عوامل  اي کیفیت بذر به عنوان عامل تکثیر گیاه از اهمیت ویژه
نمو  و رشد دورهطول تغذیه و اجراي عملیات زراعی در  متعددي مانند خاك، اقلیم،
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مک دونالد (بستگی دارد  مادري از کاشت تا برداشت و نیز دوره پس از برداشت، گیاه
  ). 1997و همکاران، 

گزارش کردند از جمله عواملی که ممکن است برروي ) 2006( الیاس و همکاران
هاي برداشت،  برداشت، روش کیفیت بذر تأثیر بگذارند، مرحله رسیدگی، زمان

جوانه زنی بذر  آزمونهاي. خلوص و شرایط انبارداري آن هستند درجهخشکانیدن بذر، 
تشخیص داده و مقدار واقعی بذر الزم را جهت  اثر این عوامل را برروي کیفیت بذر

تأثیر زیادي بر کیفیت  عملیات برداشت بویژه زمان برداشت. مشخص میکنند کاشت
بوده و رسیدگی بذرها  طوالنی در کلزا دوره گلدهی نسبتا).  1992وایت، . (بذر دارند

میزان رطوبت بذرها، خورجین ها و کل بوته در  در این گیاه. نیز غیریکنواخت است
می یابد، از اینرو،  تدریج از پایین بوته به باالي آن کاهش مرحله رسیدگی به طی

  ).  2004حمیدي، (زیادي برخوردار است  تعیین زمان برداشت بذر از اهمیت
  نگام باعث افزایش میزان کلروفیل و در نتیجه کاهش کیفیت روغن ه برداشت زود

از سوي دیگر تاخیر در برداشت نیز باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی . می شود
  . می گردد ریزش غالف ها و دانه ها از محصول به دلیل ریزش

 قیقاتنتایج حاصله از تح. برداشت کلزا بصورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد
نشان داد که در روش برداشت بصورت غیر مستقیم ) 1386( فنایی و همکاران

درصد تغییر رنگ بذور داخل غالف هاي ساقه  30بیشترین عملکرد کمی و کیفی  در 
درصد  20بدست آمد که از لحاظ آماري با  1اصلی و غالف هاي شاخه هاي درجه 

ا توجه به بادهاي گرم و حشک  در بلذا  .بذر اختالف معنی داري نداشت تغییر رنگ
نباید  صبر کنیم تا بوته ها بصورت اواخر فصل رشد کلزا به منظور جلوگیري از ریرش 

وقتی که غال ف هاي ساقه اصلی رو به زردي گرائیده  .کامالً رسیده و خشک در آیند
باید  درصد دانه هاي غالف هاي ساقه اصلی رنگ شکالتی بخود گرفتند، 20- 30و 
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روز گذاشته  5-7ه ها از زیر پایین ترین غالف بریده شده و داخل مزرعه به مدت بوت
شود تا غالف ها و بذور داخل غالف ها بصورت یکنواخت خشک شوند سپس عمل 

   .)21و  20شکل ( خرمنکوبی انجام شود
 هزینه کارگري و جدا )کف برکردن ( برداشت بصورت غیر مستقیم نجائیکه در  آ زا

  توصیه  ،رددگبرداشت کلزا می افزایش هزینه هاي از غالف ها سبب  ي دانهزسا
کلزا در سطح استان و برداشت مستقیم با عنایت به فراهمی دستگاه هاي  می گردد

همچنین امکان استقاده از کمباین هاي برداشت غالت با انجام تنظیمات و جایگذاري 
درصد  90تا 85ا کمباین در باز روش برداشت مستقیم کلزا  ،وص کلزاصپالت فرم مخ

میزان تلفات بذر بواسطه ریزش بذر در این روش  . شوداستفاده رسیدگی غالف و بذر 
براي  )کف برکردن ( برداشت بصورت غیر مستقیمهاي که در روش  از هزینه کمتر

  .)23و  22شکل (برآورد شده است  کشاورز ایجاد می گردد
هاي  زمان که بین کیفیت بذرهاي کلزا در گزارش کردند  )2001(  الیاس و کاپلند

و بذرهاي کلزاي برداشت شده در  داري وجود دارد مختلف برداشت اختالف معنی
داراي کیفیت بهتري از بذرهاي برداشت شده  14با رطوبت   مرحله رسیدگی کامل

برداشت کلزا قبل از . هستند درصد 30با رطوبت  رسیدگی فیزیولوژیک در مرحله
استفاده  کاهش عملکرد دانه نمی شود، اما اگر هدف از برداشت مل باعثرسیدگی کا

داده شود تا بذرها به مرحله رسیدگی  از آن به عنوان بذرگواهی شده باشد، باید اجازه
برداشت  در این صورت بذرهاي. برداشت محصول صورت گیرد کامل برسند و سپس

ها دلیل این افزایش کیفیت را آن .تري برخوردار خواهند بود شده از کیفیت مناسب
 جمله تجمع سیتوکینین اعالم کردند که در زمان رسیدگی ها از تأثیرگذاري هورمون

  .افتدی کامل در بذر کلزا اتفاق م
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 راي برداشت بصورت غیر مستقیمبزمان مناسب   -20شکل 

  با داس)غیرمستقیم (برداشت بصورت دو مرحله ایی  -21شکل 
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  برداشت بصورت مستقیم براي زمان مناسب  -22شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برداشت بصورت مستقیم با کمباین -23شکل 
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  کلزامزرعه در  اهمیت زنبور عسل -20
زراعی به مقادیر متفاوتی از دگرگشنی ناشی از فعالیت حشرات گرده افشان،  گیاهان

ی اگر به کمک حشرات به نباتات خودگشن هستند ول بعضی از . گردند  بهره مند می
  محصول بهتري . لقاح گردند )گرده اي غیر از گرده گل خود( روش دگرگشن

خیلی از گیاهان هنگامی که به کمک حشرات گرده افشانی می شوند، . می دهند
دسته اي دیگر از نباتات کامال  شان به نحو قابل توجهی افزایش می یابد و محصول

افشان هستند که با عدم فعالیت حشرات گرده افشان  وابسته به فعالیت حشرات گرده
نتایج متفاوت از نظر ). بذر شبدر(محصول تولیدي آنها بسیار کاهش خواهد یافت 

و باد در کلزا وجود دارد عده اي از  پژوهشگران  گرده افشانی به کمک حشراتتاثیر 
خودگشنی باالي این دانند و معتقدند به دلیل  باد را تنها عامل گرده افشانی کلزا می

گیاه حتی بدون وجود حشرات عملکرد آن کاهش چندانی پیدا نمی کند و در مقابل 
نتایج بررسی هاي زیادي از پژوهشگران حاکی از این است که وجود زنبورها موجب 

گزارش کرد ارقام کلزاي اصالح  ) 1997( ژیلبرت. افزایش عملکرد بذر کلزا می گردد
ت در مقابل آفات، با داشتن شهد گل بیشتر و با کیفیت بهتر شده ضمن افزایش مقاوم

 .می یابد موجب جلب بیشتر زنبوران عسل گردیده و به تبع آن محصول کلزا افزایش
عالوه بر این گزارش شده است که قدرت جوانه زنی بذر بوته هاي گرده افشانی شده 

آنچه  .افشانی نشده اندتوسط حشرات معموال بیشتر از بذر بوته هایی  است که گرده 
ظهور میوه و بذر  از بررسی هاي صورت گرفته قابل استنباط می باشد این است که 

وجود . کوچک و غیر متقارن اغلب اوقات نشانه اي از ناکافی بودن گرده افشانی است
می شود،  حشرات به ویژه زنبور عسل ضمن اینکه باعث تولید بیشتر بذر در هر غالف

یل شدن بذر نیز می شود که در اثر این عمل، بیشترین فرصت براي اعث زود تشکب
. گرددمی رسیدن محصول فراهم و موجب یکنواختی و زود برداشت شدن محصول 
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که با نگهداري زنبور عسل در مزارع کلزا و فعالیت باالي آنها در جمع  اف بر اینضم
  .عسل وجود خواهد شدامکان تولید کیلوگرم  100آوري شهد گل ها از هر هکتار تا 

  
  
  

  فعالیت زنبور عسل در کلزا-24شکل 
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  بخش تحقیقات دانه هاي روغنی
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 از ناشی شوري تنش تأثیر . 1389 .احمداف ، ع و طباطبایی. ج .، س.ا بوردي، باي -

 آب نشریه. کلزا پاییزه ارقام وکیفیت کمیت فیزیولوژیکی، برخصوصیات سدیم کلرور

 .334صفحه  2شماره ، 24  جلد .)کشاورزي صنایع و علوم(خاك و

عکس العمل گیاه کلزا به منابع مختلف و زمان .  1388. کیخا.فنایی، و غ .ر .ح .،ر  پهلوان، م، -
  .ازدهمین کنگره علوم خاك ایرانی. هاي تقسیط ازت در منطقه سیستان 

انتشارات جهاد : مشهد. فیزیولوژي گیاهان زراعی. 1368. کوچکی .ع و ،ح ،سرمدنیا، غ-
   .465ص . چاپ اول. دانشگاهی مشهد

مقاالت کلیدي اولین کنگره .هاي محیطی در زراعتاهمیت تنش.)1372(.ح.سرمدنیا،غ
  .157-169کرج،دانشگاه تهران،صفحات زراعت و اصالح نباتات ایران،دانشگاه کشاورزي 

. بررسی اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد ارقام کلزا در کرج. 1379. ح. شیرانی راد، ا -
  .صفحه 9. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

نت آموزش تجهیز معاو). کاشت، داشت و برداشت(راهنماي کلزا . 1381. ح. شیرانی راد، ا-
 . 15ص . انتشارات مرکز نشر آموزش کشاورزي. نیروي انسانی

مؤسسه تحقیقات گیاه . آزمایش علفکش بوتیزان تاپ در مزارع کلزا. 1386. شیمی، پ- 
 .پزشکی ایران

 -مجموعه مقاالت اولین سمینار علمی. مبارزه با علفهاي هرز کلزا در ایران. 1384. شیمی، پ-
  . 600- 607صفحات . روغن نباتی در ایرانکاربردي صنعت 

کارایی چند علف کش دو منظوره در . 1386 .ماکنالی .جمالی و آ .م.،ابطالی .ي، شیمی،پ-
  مشهد.خالصه مقاالت دومین همایش علوم علف هاي هرز ایران. مزارع کلزا

  معاونت ترویج ونظام بهره برداري .شته هاي کلزا  .1381 . شهیدي وهمکاران-
  .157 صفحه. انتشارات روزبه). کاشت، داشت، برداشت(کلزا . 1379. زي، الفحجا-
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چکیده  .اروپاییبررسی رشد و نمو و میزان محصول چند رقم کلزاي  .1377.حجازي، الف-
  .مقاالت پنجمین کنگره زراعت و اصالح نباتات

موسسه تحقیقات انتشارات . زراعت کلزا .  1379 . رودي .رحمان پور و د .جاویدفر ، ف، س -
    .دانه هاي روغنیتحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر  بخش 

گزارش . بررسی اثر فاصله ردیف بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا. 1381.جهان بین، ع -
  انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  سیستان . نهایی طرح تحقیقاتی

 . بی ارقام کلزا به شوري در مناطق جنوبی استان خوزستانبررسی تحمل نس. 1384. راهنما، ع-
  انتشارات موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر . نشریه نتایج تحقیقات به زراعی کلزا

بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در تناوب با .1386. الحانی .جهانبین و ا .ع ،رودي، د-
انتشارات موسسه تحقیقات اصالح و . ت به زراعی کلزانشریه نتایج تحقیقا. کلزا، گتدم و آیش

  .70ص. تهیه نهال و بذر
بررسی تأثیر روش کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزاي . 1383. هدایت زاده. هرودي، د و -

هشتمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، دانشکده علوم کشاورزي . عملکرد کلزا
  .390، ص 1383ور شهری 5-3دانشگاه گیالن، 

تاثیر نوع علف کش و الگوي کاشت در . 1388. ماکنالی. عنایت قلی زاده و آ .م، فتحی،ق-
خالصه مقاالت سومین همایش . RGS-003کنترل علف هاي هرز و عملکرد دانه کلزارقم 

  بابلسر. علوم علف هاي هرز ایران
اثر روش کاشت و میزان بذر . 1384. نارویی راد .ر .و م اکبري مقدم .، حکیخا.، غر،ح،فنایی -

  21جلد. مجله نهال و بذر. شرایط سیستان کلزا در 401بر عملکرد و اجزا عملکرد هیبرید هایوال 
  3شماره
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. 1386 .مدرس نجف آبادي .س.نارویی راد و س .ر .اکبري مقدم، م .کیخا، ح.فنایی،ح،ر،غ-
جلد  . مجله نهال و بذر. در منطقه سیستان اثر زمان برداشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا

  1شماره  23
ارزیابی عملکرد، . 1387.نارویی راد  .ر .م و سلوکی .قنبري، م .اکبري مقدم، ا .فنایی،ح،ر، ح-

پزوهش و . اجزائ عملکرد و برخی صفات زراعی ژنوتیپ هاي بهاره کلزا در منطقه سیستان
  79شماره . سازندگی در زراعت و باغبانی

 اثر تاریخ کاشت و .1387 .نارویی راد .ر .گلوي  و م .قنبري، م .اکبري مقدم، ا .نایی،ح،ر، حف-

 -مجله علمی. میزان بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه دو رقم کلزا  در شرایط  منطقه سیستان
  10جلد - 1شماره  . پژوهشی علوم زراعی ایران

 مصرف اثر . 1388 راد شیرانی .ح .ا و بنجار ريقنب .ا کافی، .م گلوي، .م ر، .ح فنایی، -

. هند خردل و گونه کلزا دو آب مصرف وکارایی عملکرد بر آبیاري آب میزان و پتاسیم کود
       273- 291.    3-)11.(ایران زراعی علوم مجله

 تاریخ اثر. 1385. نادري .ا سعید و عالمی .خ قرینه، .ح.م فتحی، .ق بخشنده، .ع .قبادي،م-

 علوم مجله. عملکرد کلزا اجزاء و دانه عملکرد بر گلدهی مرحله در گرما تنش و شتکا

  .1 شماره ،8جلد .ایران زراعی
انتشارات جهاد دانشگاهی : مشهد. اعت نوینرز. 1386. خواجه حسینی .م ر و. کوچکی، ع-

  .704ص . چاپ اول. مشهد
فیزیولوژي تنش هاي  .1388 .نباتی. معصوي و ج. ع، کمندي.ع، صالحی. م ،برزوئی. ا، کافی،م-

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. محیطی در گیاهان

انتشارات . گیاهانآب و هوا و عملکرد  .1379 .شریعت مدار.فو نظامی .ا ،گنجعلی.ا، کافی،م-
  .جهاد دانشگاهی مشهد
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 کلزابررسی کارایی حشره کش هاي مختلف درکنترل شته مومی .  1385. کیهانیان وهمکاران-
  .کنگره گیاهپزشکی .زراعت کلزا در
دانشکده . پایاننامه کارشناسی ارشد. ارزیابی مقاومت به سرما در ارقام کلزا.  1380م، . ا ،ناجی -

  ..82تا  50صفحات .  کشاورزي دانشگاه تبریز
 تا 7صفحات  .ایران زهکشی و آبیاري ملی کمیته. شوري به گیاهان واکنش .1381. ، مهمائی-
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