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مقدمه

کلــزا گیاهــی از خانــواده چلیپاییــان )Cruciferea( و از جنــس کلمیــان 
)Brassica( اســت. زراعــت کلــزا از 3000 ســال قبــل در هندوســتان رواج داشــته و 
از آنجــا بــه چیــن و ژاپــن راه یافتــه اســت. در اروپــا اســتخراج روغــن از دانــه کلــزا 
ــه جنــس براســیکا اســت، دســت کم از  ــق ب ــه متعل ــای دیگــری ک ــه گونه ه و دان

قــرن شــانزدهم رواج داشــته اســت.

یکــی از پنــج گونــه از جنــس براســیکا کــه در جهــان به عنــوان دانــه روغنــی 
ــه  ــن گون ــزا )Brassica napus(. ای ــه کل ــت از: گون ــارت اس ــود، عب ــت می ش کش
کلــزای معمولــی اســت کــه عمومــاً در اروپــا و کانــادا کشــت می شــود و در کانــادا 
بــه »کلــزای آرژانتینــی« معــروف اســت؛ زیــرا اولیــن بــار از آنجــا بــه کانــادا وارد 
ــا عــدد کروموزومــی  ــزه ب ــام بهــاره و پایی ــزا دارای ارق ــوع کل ــن ن شــده اســت. ای
ــاره  ــام به ــود. ارق ــوب می ش ــیکا محس ــس براس ــه جن ــن گون ــت و مهم تری 38 اس
ــی  ــود؛ ول ــت می ش ــی کش ــی گیاه ــع روغن ــوان منب ــه به عن ــن گون ــتانه ای و زمس

ــد. ــوالً پرمحصول ترن ــت مســاعد معم ــام زمســتانه در وضعی ارق

ــا مســائل و مشــکالتی خــاص  کشــت کلــزا در ایــران به رغــم اینکــه از ابتــدا ب
ــزا در  ــر کل ــاله اخی ــد ده س ــرعت تولی ــت. س ــترش اس ــه گس ــوده، رو ب ــه ب مواج
ــه  ــویا و پنب ــد از س ــاه بع ــن گی ــه ای ــد ک ــان می ده ــور نش ــف کش ــق مختل مناط
ســومین گیــاه روغنــی مهــم در کشــور اســت. به عــالوه، هــر ســال بخــش بســزایی 
ــد  ــت تولی ــن، اهمی ــود. بنابرای ــن می ش ــارج تأمی ــاز کشــور از خ ــن موردنی از روغ

ایــن محصــول دوچنــدان شــده اســت.
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اهمیت و جایگاه کلزا

ــزا از مهم تریــن دانه هــای روغنــی اســت کــه به دلیــل داشــتن ویژگی هــای  کل
خــاص می توانــد نقــش مهمــی در کشــاورزی منطقــه ایفــا کنــد. بــرای مثــال، در 
ــا غــالت در کنتــرل آفت هــا و بیماری هــا و علف هــای هــرز مؤثــر اســت  تنــاوب ب
و باتوجه بــه اینکــه در هــر دانــه اش بیــش از 40 درصــد روغــن و حــدود 25 درصــد 
پروتئیــن دارد، در تأمیــن روغــن خوراکــی می تــوان از آن بســیار اســتفاده کــرد. از 
مزایــای دیگــر آن می تــوان بــه اصــالح ســاختمان خــاك و مفیدبــودن در صنعــت 
زنبــورداری و کم بــودن هزینــه تولیــدش در مقایســه بــا دیگــر محصــوالت اشــاره 
کــرد. توســعه کشــت گیــاه کلــزا به دلیــل ســازگاری بــا وضعیــت آب وهوایــی اکثــر 
مناطــق کشــور، راه حلــی مهــم بــرای تأمیــن روغــن خــام موردنیــاز کشــور و رهایی 

از وابســتگی بــه واردات اســت.

ارقام کلزا و تاریخ کاشت

در اســتان اردبیــل، مناطــق مختلــف کشــت کلــزا عبــارت اســت از: پارس آبــاد، 
بیله ســوار، گرمــی، مشکین شــهر، اردبیــل، نمیــن، کوثــر، خلخــال، نیــر. ارقــام زیــر 

در ایــن مناطــق کشــت می شــود:

الــف. مناطق گــرم: ارقــام هیبریــد Hyola 420، Hyola 401 و آزاد گرده افشــان 
RGS003، ســاری گل و برخــی ارقام خارجی

Zarfam و Modena ،Okapi ب. مناطق معتدل سرد: ارقام آزاد گرده افشان

Licord و Okapi ،Opera ،Modena ج. مناطق سرد: ارقام آزاد گرده افشان
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تاریخ کاشت برای مناطق مختلف به صورت زیر است:

الف. مناطق گرم: 10 تا 30 مهر

ب . مناطق معتدل سرد: 20 شهریور تا 10 مهر

ج. مناطق سرد: 10 تا 30 شهریور

منطقــه مغــان در گــروه الــف )مناطــق گــرم( قــرار می گیــرد. مقــدار بــذر الزم 
بــرای کشــت کلــزا حــدود 5 تــا 7 کیلوگــرم در هکتــار بــا فاصلــه هــر ردیــف 20 تــا 

ــانتی متر اســت. 30 س

سطح زیرکشت کلزا

بــرای تأمیــن بخشــی از نیازهــای داخلــی، ســطح زیــر کشــت کلــزا از 
ــی  ــال زراع ــار در س ــه 86000 هکت ــی 78-1377 ب ــال زراع ــار در س 5000 هکت
ــق اســت  ــن محصــول متعل ــر کشــت ای ــن ســطح زی 88 -1387 رســید. بیش تری
ــدران و اردبیــل به ترتیــب  ــا 26/2 درصــد. اســتان های مازن ــه اســتان گلســتان ب ب
ــه  ــی 96-1395 در منطق ــال زراع ــد. در س ــرار می گیرن ــدی ق ــای بع در جایگاه ه

ــزا کشــت شــد. ــار کل ــر 8000 هکت ــغ ب مغــان بال

آماده سازی زمین و کاشت

ــرای سبزشــدن  ــذر مناســب ب ــز اســت، تهیــه بســتر ب ــزا ری ــذر کل ازآنجاکــه ب
یکنواخــت و ایجــاد تراکــم کافــی بوتــه از اقدامــات اولیــه برای رســیدن بــه عملکرد 
مناســب اســت. ایــن کار بــا ایجــاد پوشــش گیاهــی کافــی در مزرعــه برای اســتفاده 
بهینــه از شــرایط محیطــی انجــام می شــود . بنابرایــن، بــرای تهیــه مناســب بســتر 

بــذر، عملیــات زیــر ضــروری اســت )شــکل 1(.
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ــن  ــکان، زمی ــی ، در صــورت ام ــد از برداشــت محصــول قبل ــه اول، بع در مرحل
ــه  ــد گاورو، شــخم اولی ــاك در ح ــت خ ــیدن رطوب ــس از رس ــود. پ ــاری می ش آبی
زده می شــود. در مرحلــه دوم، بــرای خردشــدن کلوخ هــا و بقایــای محصــول قبلــی 
ــک  ــن دیس ــود زمی ــه می ش ــه توصی ــاك مزرع ــدن خ ــن یکنواخت ش و همچنی
ــرای  ــوم، ب ــه س ــود. در مرحل ــه صــاف ش ــا مال ــا ب ــود و ســپس ناهمواری ه زده ش
پخــش یکنواخــت علف کــش و کودهــای ازت و فســفر و پتــاس در ســطح مزرعــه، 
مجــدداً دیســک ســبک زده می شــود تــا ایــن مــواد بــا خــاك مخلــوط شــود. در 
ــتفاده از  ــوم اس ــالت )روش مرس ــای غ ــا بذرکاره ــزا ب ــت کل ــر، کاش ــه آخ مرحل

ــود. ــام می ش ــد انج ــذرکار جدی ــی( و ب ــی کار همدان خط

شکل 1- تهیه بستر بذر برای کاشت کلزا در مغان
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بذرکار کشت کلزا

در حــال حاضــر ســطح زیــر کشــت کلــزا در منطقــه مغــان افزایــش یافتــه و 
به دلیــل تنــاوب مناســب آن بــا غــالت و رغبــت کشــاورزان بــه کشــت کلــزا، حتــی 
ظرفیــت ایــن وجــود دارد کــه به جــای غــالت، کلــزا کشــت شــود. بــه همیــن دلیل، 
ــت  ــی، وضعی ــزایی دارد. ازطرف ــت بس ــود اهمی ــوع موج ــای متن ــی بذرکاره بررس
جــوی و اقلیمــی منطقــه )بارش هــای پی در پــی در تاریــخ کاشــت مناســب 
کلــزا؛ یعنــی 10 تــا 30 مهرمــاه( بویــژه در ســال های اخیــر، مشــکالتی در تهیــه 
زمیــن و کاشــت بموقــع محصــول کلــزا ایجــاد کــرده اســت. در چنیــن وضعیتــی 
ــقوط آزاد(  ــتفاده ار روش س ــت )اس ــر روش کاش ــت، تغیی ــاد اس ــت زی ــه رطوب ک
ــد  ــب تر )مانن ــیاربازکن مناس ــا ش ــد ب ــت جدی ــین های کاش ــتفاده از ماش ــا اس ی
بــذرکار اگرمســتر( ضــروری اســت. بــذرکار متــداول بــرای کاشــت کلــزا، خطــی کار 

همدانــی اســت )شــکل 2(.

شکل2- خطی کار همدانی: ابزار متداول برای کاشت کلزا در مغان
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روش کار و ارزیابی بذرکارها

ــن،  ــه زمی ــزا، دو قطع ــذرکار کل ــب ترین ب ــاب مناس ــرای انتخ ــی ب در تحقیق
ــت  ــه از اراضــی تحــت پوشــش مدیری ــار، در دو منطق ــک به مســاحت 2 هکت هری
ــاد انتخــاب شــد. در  ــات جهــاد کشــاورزی آراز و دشــت شهرســتان پارس آب خدم
ــذرکار جدیــد اســت، و در  ــا خطــی کار اگرمســتر کــه ب یکــی از ایــن دو زمیــن، ب
ــذر کاشــته شــد و  ــذرکار مرســوم اســت، ب ــی کــه ب ــا خطــی کار همدان دیگــری ب

ــا هــم مقایســه و ارزیابــی شــد. عملکــرد ایــن دو ب

در ارزیابــی بذرکارهــا شــاخص های مربــوط بــه بــذرکار بــا هــم مقایســه شــد؛ 
ــی  ــاننده ها، یکنواخت ــیاربازکن ها و پوش ــوع ش ــه ای، ن ــر مزرع ــت مؤث ــل ظرفی مث
توزیــع افقــی و عمــودی و نیــز شــاخص های زراعــی ماننــد ســطح ســبز و اســتقرار 

ــد. ــروژه را نشــان می ده ــه در پ ــای به کاررفت ــه. شــکل 3 بذرکاره بوت

شکل 3- بذرکارهای به کاررفته در کاشت کلزا
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ــذرکار  ــوع ب ــر مزرعــه ای دو ن ــج تحلیــل و بررســی ظرفیــت مؤث نمــودار1 نتای
ــزا  ــج بررســی درصــد سبزشــدن کل ــد. نتای ــی را نشــان می ده اگرمســتر و همدان
بــا دو بــذرکار مختلــف بــا تراکــم بــذر مســاوی نشــان داد بــذرکاری بــا خطــی کار 
ــی  ــذرکار همدان ــا ب ــدگی و ب ــد سبزش ــن 92 درص ــور میانگی ــه ط ــتر ب اگرمس
ــع  ــی توزی ــاظ یکنواخت ــن ازلح ــی دارد. همچنی ــدگی را در پ ــد سبزش 84 درص
ــی  ــی کار همدان ــبت به خط ــتر نس ــی کار اگرومس ــتفاده از خط ــه اس ــا، نتیج بذره

ــکل 4(. ــت )ش ــر اس مطلوب ت

نمودار1- ظرفیت مزرعه ای مؤثر بذرکارهای به کاررفته برای کاشت کلزا
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شکل 4- مقایسه سطح سبز و یکنواختی توزیع بذر در بذرکارهای به کاررفته )سمت راست: 
بذرکار اگرمستر؛ سمت چپ: بذرکار همدانی(

عملکرد کلزا

ــزا  ــوص کل ــد مخص ــتفاده از ه ــا اس ــرداد ب ــه اول خ ــان از نیم ــزا در مغ کل
ــان  ــرد نش ــاظ عملک ــل ازلح ــج تجزیه وتحلی ــکل 5(. نتای ــود )ش ــت می ش برداش
می دهــد میانگیــن عملکــرد دانــه در کاشــت بــا بــذرکار اگرمســتر برابــر اســت بــا 
3205 کیلوگــرم در هکتــار و در خطــی کار همدانــی برابــر اســت بــا 2912 کیلوگرم 
در هکتــار. به عبارتــی، نتایــج نشــان می دهــد کــه بــا اســتفاده از بــذرکار اگرومســتر 

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــدود 9 درص ــرد ح ــی، عملک ــی کار همدان ــبت خط به نس



15 معرفی مناسب ترین بذرکار کلزا

شکل 5 - عملیات برداشت کلزا در مغان

تحلیل اقتصادی پروژه

باتوجه بـه عملکـرد دانـه باال و سبزشـدگی مطلوب کاشـت با خطی کار اگرمسـتر 
و نیـز به دلیـل نداشـتن تفـاوت قیمت مشـهود با خطـی کار همدانی، می تـوان گفت 
اسـتفاده از بـذرکار جدیـد اگرمسـتر نسـبت  بـه روش متـداول )خطـی کار همدانی( 
مناسـب تر اسـت. بنابرایـن، با درنظرگرفتن سـطح زیر کشـت منطقه مغـان )بالغ بر 
10000 هکتـار( و نیـز اینکه با ایـن روش، عملکرد حدود 9 درصـد افزایش می یابد، 
پیداسـت کـه این روش نسـبت به روش مرسـوم، از لحـاظ اقتصـادی مقرون به صرفه 
اسـت. بـا ایـن روش، حـدود 50000 میلیـون ریـال نسـبت به روش مرسـوم اضافـه 

درآمـد حاصل خواهد شـد.
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نتیجه گیری

خطـی کار اگرمسـتر بـا میانگیـن ظرفیـت مزرعـه ای 0/72 هکتـار در سـاعت 
به نسـبت بـذرکار همدانـی کـه روش مرسـوم اسـت و میانگینـش 0/63 هکتـار در 

سـاعت اسـت، ظرفیـت مزرعـه ای بیش تـری دارد.
نتایـج نشـان می دهد ازلحاظ درصد سبزشـدن کلـزا با دو بـذرکار مختلف، روش 
بـذرکاری با خطی کار اگرمسـتر با میانگین 92 درصد سبزشـدگی، به نسـبت بذرکار 
همدانـی بـا 84 درصـد سـطح سـبز، مناسـب تر اسـت. ازنظـر شـاخص یکنواختـی 

فواصـل طولـی و عمقـی نیز خطی کار اگرمسـتر به روش مرسـوم برتـری دارد.
نتایـج عملکـرد بذرکارهـا نشـان می دهـد میانگیـن عملکـرد دانـه در شـرایط 
زارع بـرای خطـی کار اگرمسـتر و همدانـی به ترتیـب برابـر اسـت بـا 3205 و 2912 

کیلوگـرم در هکتـار.
نتیجـه مقایسـه اقتصـادی بذرکارهـای به کاررفته نشـان می دهد بذرکار اگرمسـتر 
نسـبت به روش کاشـت مرسـوم حـدود 9 درصـد افزایـش عملکـرد دارد. بنابرایـن، بـا 
درنظرگرفتن سـطح زیرکشـت منطقـه مغان )بالغ بـر 10000 هکتار(، بـا روش جدید 
حـدود 50000میلیـون ریال نسـبت به روش مرسـوم اضافه درآمد حاصل خواهد شـد.

پیشنهادها
طبــق بررســی های انجام شــده، کاشــت کلــزا بــا بــذرکار اگرمســتر در مقایســه 
ــر  ــب تر و پربازده ت ــاظ مناس ــه لح ــوم( از هم ــی )روش مرس ــی کار همدان ــا خط ب
ــوب در واحــد  ــه مطل ــداد بوت ــه ســطح ســبز مناســب، اســتقرار تع اســت؛ ازجمل
ســطح، افزایــش عملکــرد کلــزا. بنابرایــن، اســتفاده از ایــن روش بــرای کاشــت کلــزا 

ــان پیشــنهاد می شــود. ــه مغ در منطق
باتوجه بــه ویژگی هــای خــاص بــذرکار اگرمســتر، ازجملــه ایجــاد شــیار مناســب 
بــرای بــذر و پوشــش مطلــوب دانــه کلــزا در شــرایط و اقلیم هــای گوناگون، اســتفاده 

از آن پیشــنهاد می شــود.


