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  )پیش گفتار(مقدمه  - 1
متناسب با جمعیت،  براي تأمین غذاي خود سپري نموده و هاي مختلفی رابشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره

. هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استگوناگون شکار تا کشتهاي هاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي
. به امنیت غذایی با مفهوم امروزي آَن  است نساننگرش ا مهم جلوه نموده است دیدگاه ودر حال حاضر  اما آنچه

از  نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و دهدبررسی سوابق نشان می
با  معنی که کشاورزي هم، مانند یک کارخانه بایستیبدین ؛صنعتی تغییر یافتکشاورزي سنتی به کشاورزي 

اینچنین دیدگاهی . تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد را) محصول(حداکثر خروجی هاي بیشتر نهادهمصرف 
منجر  اورزي را تحت تأثیر خود قرار داد وکش تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و چند دهه گذشته، باورها و در

توسعه، امنیت رغم علی ها به حدي بود کههاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. هاي متعددي گردیدبه بروز ناپایداري
امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي . انسان در معرض تهدید جدي قرار گرفتغذایی 

مختلف مورد  يهازمانکه در جمله مفاهیمی است  ها بر اساس ترجیحات غذایی ازهمه زمان همه افراد جامعه در
  مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست شود در موارد بسیاري مشاهده می. بوده استتأکید 

هاي چار آلودگیمدیریت نادرست د و آب ، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك وها همانند کود و سمنهاده
گردد تا جایی که هم می آلودگی میکروبیو شیمیایی همانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده سموم 

چنین  در. شده استهاي اصلی مردم تبدیل یکی از دغدغهبه کشاورزي  محصوالتنگرانی از کیفیت اکنون 
جمله آنها  از. محصوالت کشاورزي تعریف گردید هاي متنوعی براي گواهیکشورهاي مختلف سامانه شرایطی در

کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی  در. ارگانیک اشاره نمود و) GAP( 1عملیات کشاورزي خوببه توان می
الزامات تولید، فراوري، « اول تولید محصوالت ارگانیک که با استاندارد. شده در قالب دو استاندارد پیگیري گردید

دوم تولید  شکل گرفت و »)11000( رسانی مواد غذایی ارگانیکگذاري و بازارصدور گواهی، برچسببازرسی و 
صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد « ها که با استانداردمحصوالت با نشان حد مجاز آالینده

  . پا برعرصه گذاشت »ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده
تسریع در مراحل اداري وتشویق  ها با هدف تسهیل ومجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397سال  در

در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97در مورخ  تولیدگنندگان مورد بازنگري قرار گرفت و
  .اندازي گردیدراه) cerganic(موسوم به سرگانیک  گواهی شده پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک وآن 

هاي فنی تولید اختیار داشتن دستورالعمل ها نیاز به درعملیاتی نمودن گواهی حد مجاز آالینده براي اجرایی و
به همین دلیل تفاهم نامه همکاري فیمابین . مشهود بود کامالًآن محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد 

اساس  سالمت غذا منعقد گردید که بر زیست وترویج کشاورزي و دفتر محیط سازمان تحقیقات، آموزش و
دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي  تدوین و قراردادي تهیه و

با  هااین دستورالعمل. قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد واگذار گردید تا در
 خاك و مشارکت مؤسسات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات

                                                             
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه  تهیه نهال و ی، تحقیقات اصالح وکپزشسسه تحقیقات گیاهؤ، مآب
-که نسخهشد تدوین  غذا تهیه و سالمت زیست ومهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط تحقیقات فنی و

  . گرددارائه میگواهی شده  کلزااي از دستورالعمل تولید 
  

  ها گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده -2
ها و عملیات زراعی کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشدمی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد « .عنوان گامی مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ها در محصوالت کشاورزيیندهمجاز آال
  مندي از با بهرهاین دستورالعمل  .مورد بازنگري مجدد قرار گرفت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 

نشان ، فرایند دریافت هاي تخصصیها و شرکترسانسازي فرآیندها و استفاده از خدماتهاي نوین، سادهسامانه
رسانی محصوالت اطالع و یا پایگاه 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . حد مجاز را تسهیل و تسریع نموده است

  . مراجعه نمودتوان می cerganic.maj.ir گواهی شده و ارگانیک به آدرس
 

  ICM(2(مدیریت تلفیقی محصول  -3
تضمین  آن اجرايروشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است که ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

تواند درآمد واقعی  می  ها و انرژي مصرفی کاهش مصرف نهاده کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و با
ده و تولید هاي نوین و مناسب تلفیق شهاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. دهدکشاورز را بهبود 

این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل . رساندمحیطی به تعادل میاقتصادي محصوالت زراعی را با مدیریت زیست
-پیچیده بین محیط زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت عناصر ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول اجزاي اصلی  .باشد
هاي مدیریت ها با بهترین روشهر یک از این مؤلفه. باشدها و مدیریت مالی میغذایی، مدیریت آفات و بیماري

)BMP(3  کشاورزي مرتبط بوده و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد
  . مراجعه نمائید 3براي اطالعات کامل و بیشتر به پیوست . دش

 

  اختصاصی تولید آن شرایط عمومی و معرفی محصول و - 4
درصد روغن و  42-45یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوي  .Brassica napus Lکلزا  با نام علمی 

روغن کلزا با برخورداري از ترکیب مناسب اسیدهاي چرب غیر . درصد پروتئین می باشد 36-40کنجاله آن حاوي 

                                                             
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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ن میزان تریو داشتن پایین) 3اومگا (، اسید آلفا لینولنیک )6اومگا (، اسید لینولئیک )9اومگا (اشباع اسید اولئیک 
ترین کنجاله کلزا نیز به عنوان یکی از مناسب. خوراکی است  ترین روغنبا کیفیت%) 7حدود (اسیدهاي چرب اشباع 

 (Winter type)و زمستانه  (Spring type)این گیاه داراي دو تیپ رشد بهاره . باشدمنابع در تغذیه دام و طیور می
با تیپ رشد زمستانه و در اقلیم هاي گرم و مرطوب شمال وگرم و  هاي معتدل سرد و سرد، ارقامدر اقلیم .است

همچنین امکان کشت ارقام با تیپ رشد بهاره در مناطق . شوندخشک جنوب، ارقام با تیپ رشد بهاره کشت می
این محصول از بهترین گیاهان تناوبی . معتدل سرد و سرد بعد از رفع خطر یخبندان در اواخر زمستان وجود دارد

چهار سال یک بار کلزا در تناوب با گندم کشت  هر بهتر استباشد و براي پایداري تولید گندم باید گندم می با
رعایت . درصد اراضی زیر کشت گندم در الگوي کشت پایدار به کلزا اختصاص یابد 25بنابراین الزم است . شود

یابی ی باشد، دستکاربردي سالیان گذشته م هاي تحقیقاتی و تجربیاتدستورالعمل تولید کلزا که نتیجه فعالیت
  .ارقام توصیه شده کلزا در هر منطقه را به دنبال خواهد داشت گواهی شده به تولید محصول

  

  مدیریت قبل از کاشت -5
 تولید محصول گواهی شده ویژگی هاي مهم در انتخاب محل -5-1

  اقلیم مناسب  - 5-1-1 
. به سرما متحمل است که این تحمل در حالت روزت بسیار باالستکلزا در تمام مراحل رشد تا حدي نسبت 

درجه  5میزان حرارت الزم براي کلزا بر مبناي دماي پایه . گراد است درجه سانتی 5دماي پایه کلزا در حدود 
افزایش  1300تا  1100روز رشد از  -اگر درجه. روز گزارش شده است-هدرج 1300تا  1100گراد، بین سانتی
گیاه کلزا با وجود اینکه بیشترین . شودطول سیکل رشد کم شود، از مقدار عملکرد محصول کاسته می یابد و

 - 20تواند تا  که می طوري دهد، در برابر سرما مقاوم است، بهواکنش را در برابر عناصر اقلیمی از خود نشان می
بندي ر به چهار دسته تقسیمهاي اصلی کشواقلیممطالعات انجام گرفته  بر اساس. گراد را تحمل کند درجه سانتی

  .ارقام متفاوتی براي کشت موفق کلزا به شرح زیر پیشنهاد شده استیک  رشده اند که در ه
دشت (هاي گلستان، مازندران، گیالن و اردبیل این اقلیم شامل استان ):سواحل خزر(اقلیم گرم و مرطوب 

در این اقلیم، میزان بارندگی در . رسدگراد میدرجه سانتی - 7 باشد و حداقل دماي هوا در زمستان تامی) مغان
ها در این استان. کندنیاز آبی کلزا را در اغلب سال ها تامین می) به جز دشت مغان و شرق گلستان(اکثر مناطق 

اقلیم ارقام با  در این. هاي شمالی البرز کشت نمود، آیش و دامنه)شالیزار(توان کلزا را در تناوب با گندم، برنج می
) مخصوص شالیزارها(و صفار  RGS003تیپ رشد بهاره شامل ارقام آزاد گرده افشان دلگان، ظفر، ساري گل و 

  . شوندارقام هیبرید بهاره مورد تایید توصیه می
جنوبی هاي دیگر شامل قم، یزد و خراسان هاي جنوبی و برخی از استاناین اقلیم شامل استان :اقلیم گرم و خشک

در این اقلیم ارقام با تیپ رشد بهاره شامل ارقام . رسددرجه سانتی گراد می - 7باشد که حداقل دماي هوا در زمستان تا می
 . شوندو ارقام هیبرید بهاره مورد تایید توصیه می RGS003آزاد گرده افشان دلگان، صفار، ظفر، ساري گل و 
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-درجه سانتی -14از کشور است که حداقل دماي هوا در زمستان  این اقلیم شامل مناطقی :اقلیم معتدل سرد
در این اقلیم ارقام با تیپ رشد . باشدمتر می 1200فاع از سطح دریا کمتر از ره یخبندان کمتر از دو ماه و ارتگراد، دو

و ارقام هیبرید  SLM046زمستانه شامل ارقام آزاد گرده افشان نیما، نفیس، اوکاپی، احمدي، طالیه، لیکورد، زرفام و 
  .شوندزمستانه مورد تایید توصیه می

-درجه سانتی - 14این اقلیم شامل مناطقی از کشور است که حداقل دماي هوا در زمستان کمتر از  :اقلیم سرد
ا تیپ در این اقلیم ارقام ب. باشدمتر می 1200فاع از سطح دریا بیشتر از یخبندان بیشتر از دو ماه و ارتـ گراد، دوره

و ارقام  SLM046رشد زمستانه شامل ارقام آزاد گرده افشان نیما، نفیس، احمدي، اوکاپی، طالیه، لیکورد، زرفام و 
  .شوندهیبرید زمستانه مورد تایید توصیه می

متر  میلی 1250تا  350راي رشد مطلوب گیاه بمقدار بارندگی مورد نیاز  .است بلند گیاه روز کلزاطورکلی  به
  .نیازهاي اقلیمی کلزا آورده شده است 1در جدول  .باشد می

  

  نیازهاي اقلیمی کلزا - 1جدول 

Climatic  
characteristics 

Class,  degree of limitation and rating scale 
      S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 
100 95 85 60 40 25 0 

Precipitation of 
growing cycle 

(mm) 

700-450      
700-1000 

450-350    
1000-1250 

350-250   
1250-1500 

250-200    
1500-1750 - <200             

>1750 

Monthly rainfall of 
vegetative stage 

(mm) 

65-45   
65-90 

45-20   
90-120 

20-12      
>120 

12-8              
- - <8 

 

Monthly rainfall of 
flowering stage 

(mm) 

75-60         
75-90 

60-30         
90-120 

30-15        
>120 

15-10          
 - - <10 

Monthly rainfall of 
ripening stage 

(mm) 

60-50          
60-70 

50-30          
70-100 

30-10           
100-120 

<10          
>120 -  

Mean temp. of 
growing cycle 

(°C) 

18-20        
18-15 

20-23          
15-12 

23-25         
12-10 

25-30        
10-8 

>30             
<8  

Mean temp.of 
vegetative stage 

(°C) 

10-8          
10-12 

8-4.9            
12-18 

4.9-4            
18-24 

4-2 
24-28 - <2              

>28 

Mean temp. of 
flowering stage 

(°C) 

18-14          
18-22 

14-12           
22-26 

12-10           
26-32 

10-8             
32-36 - 

<8             
>36 

Mean temp. of 
ripening stage (°C) 

20-16             
20-24 

16-14           
24-30 

14-12             
30-36 

12-10             
36-42 

<10            
>42 
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قـرار  توجـه  مورد وارد زیر نیز پیشنهاد گردید الزم است م انتخاب زمین  عالوه بر موارد عمومی که در باال براي
  . گرفته و عملیاتی شود

  .از فاضالب استفاده نشده باشد در سه سال گذشتهحداقل با توجه به سوابق کشت و کار در آن  -1
 .متر از آن فاصله داشته باشد  50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده -2

 .هاي سم و کود غیرمعتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت -3
  .سموم نباشد و نگینهاي غیرمجاز فلزات سخاك مورد استفاده حاوي غلظت - 4
در اراضی با شیب باال و با مدیریت ضعیف حفاظت خاك کشت نگردد زیرا باعث افزایش فرسایش خاك  - 5

هاي باالتر بایستی مدیریت حفاظت خاك به درصد بوده در شیب 8-12شیب عمومی مناسب کمتر از . گرددمی
براي استفاده از  .آورده شده است 2در جدول نیازهاي خاکی کلزا  .نحوي باشد که فرسایش خاك مشاهده نشود

  :این جداول دانستن نکات ارائه شده در ذیل الزم است
خاك  هاي در ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شرایط اقلیمی و مشخصه

نما ارائه  طور جداگانه براي اقلیم، خاك و زمین صورت جداولی به این نیازها غالباً به. باشد نما مورد نیاز می و زمین
 .اند و در هر یک از این جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردید شده

  .محدودیت در نظر گرفته شده استچهار سطح  ،یژگیهر و يبرا
  )S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت

ها تأثیر کمی بر کـاهش عملکـرد محصـول     محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: کم محدودیت
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80دارند و عملکرد محصول بیش از 

ها تأثیر متوسطی بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط
درصد عملکرد مطلوب است و سودآوري محصول نیز نسبتاً قابـل قبـول    80تا  40محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).S2, 2, 60-85(است 
ها تأثیر زیادي بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید

و سودآوري محصول خیلی کم اسـت   ملکرد مطلوب استدرصد ع 40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 
)S3, 3, 40-60.( 

ها تأثیر خیلی زیـادي بـر کـاهش     محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصد عملکرد مطلـوب اسـت و هیچگونـه سـودآوري بـراي       20تا 0عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمیمحصول وجود 
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  نما براي کلزا نیازهاي خاکی و زمین -2جدول 

Land characteristics 

Class,  degree of limitation and rating scale 

S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 
Topography (t) 

Slope(%)   (1) 0-1 1-2 2-4 4-6 >6 
    (2) 0-2 2-4 4-8 8-16 >16 
    (3) 0-4 4-8 8-16 16-30 >30 

Wetness (w)       Flooding Fo - F1 F2 F3 
Drainage    (4) good Moderate Imperfect poor and poor but poor not 
     (5) imperfect Moderate Good aeric drainable drainable 

Physical soil       characteristics (s)       

Texture/structure CL SiCL, SiL, 
L, C<60s 

SC, SCL, 
SiCs, C>60s, 

LfS 

SL, LS, 
C<60v, Co, 

LcS  

S, Si, Cm, 
cS, SiCm, 

C>60v 
         Coarse fragment (vol%) 0-3  3-15 15-35  >35 
Soil depth (cm) >150 150-100 100-50 50-25  >25 
CaCO3(%) 0-20 20-40 40-50 50-60  >60 Primary 
  Secondary 0-6 6-15 15-25 25-35  >35 
        Gypsum (%) 0-10  10-20 20-30 >30  Soil fertilitycharacteristics 

(f) 
Apparent CEC (cmol(+)/kg 
clay) >24 24-16 <16(-) <16(+) 

Base saturation(%)      >80 80-50 50-35 <35   Sum of basic cations 
(cmol(+)/kg soil)  >8 8-5 5-3.5 3.5-2 <2  

pH(H2O)  6.6-6.2 6.2-6.0 6.0-5.5 5.5-5.0 <5.0  
 6.6-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5  >8.5 

Organic carbon (%) >1 1-0.5 <0.5    
Salinity and Alkalinity(n)       EC(dS/m) 0-4 4-6 6-8 8-12 >12  ESP(%)   0-15 15-25 25-35 35-45 >45   

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت - 5-2
برداري و تجزیه خـاك و آب نسـبت بـه توصـیه کـودي      قبل از کشت محصول کلزا الزم است ضمن انجام نمونه

بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیـر اقـدام نمـوده و    . براي مصرف کودهاي پایه اقدام نمود
هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بر اساس نتایج تجزیـه خـاك و آب نسـبت    ها براي تجزیه به آزمایشگاهسپس نمونه

عالوه بر تجزیـه خـاك و آب بـراي عناصـر غـذایی      . به توصیه کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد
-فهرسـت و دوره  3 شوند کـه در جـدول  ي واقع میگیرگیاه و توصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه

  . گیري آن آمده استهاي اندازه
  



                                                                                                             7                                                                                                                       دستورالعمل تولید کلزا گواهی شده

 

  روش نمونه برداري خاك - 5-2-1
پذیر نبوده و الزم است هنگامی که بخواهیم ویژگی خاکی را تعیین کنیم معموال آزمایش همه خاك امکان

خاك منطقه موردنظر باشند و در فاصله زمانی هاي خاك بایستی معرف و نماینده نمونه. برداري انجام گیردنمونه
هاي برداري از خاك بایستی بر اساس استانداردنمونه. خوش تغییرات نشوندگیري دستبرداري تا اندازهبین نمونه

در . رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده استموارد آن گرفته و انجام  1برداري از خاكنمونه
  .تر به استانداردهاي مربوط مراجعه شودبه اطالعات کامل صورت نیاز

تر از تر، شبیهاما مناطق نزدیک .کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی: برداريالگوي نمونه
در باشد که این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. دورتر استاز همدیگر مناطقی هستند که فاصله آنها 

  . برداري وجود داردالگوهاي مختلفی براي نمونه .علم زمین آمار اهمیت بسیاري دارد
از جمله  .شودبرداري انجام مینمونه ،که بر اساس شبکه مربع یا مستطیلی منظم :الگوي شبکه منظم -1

  .باشندمزایاي شبکه منظم آن است که به سادگی پیاده شده و ابعاد شبکه نیز قابل تغییر می
  

 
  برداري منظمنمونه -1 شکل

  

این روش و الگو در کشاورزي  .گیرددر منطقه موردنظر انجام میN ،W،S ،  Xکه به صورت  :الگوي نامنظم -2
  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(

  

  
 Xو  W برداري نامنظم به صورتنمونه - 2 شکل

  

                                                             
راهنماي  :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1هاي نمونه برداري استاندارد راهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 )10962- 3 استاندارد( ایمنی راهنماي: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد( روشهاي نمونه برداري
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بدین . شودتعیین شده به صورت تصادفی برداشته میهاي خاك از نقاط که نمونه :روش الگوي تصادفی -3
شوند اي استخراج میهاي رایانهمنظور نقاط نمونه برداري با استفاده از اعداد تصادفی که از جداول آماري یا برنامه

  . شوندتعیین می

  
  نمونه برداري تصادفی -3شکل 

 
اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهدر این روش منطقه به تعدادي سلول :اينمونه برداري تصادفی طبقه -4

  . شوندمشخصی از نقاط نمونه برداري بطور تصادفی انتخاب می

  
  ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4 شکل

  

  براي اراضی کشاورزي زراعی . شوداین عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می معموالً :عمق نمونه برداري
  . شودسانتی متري در نظر گرفته می 60- 90و  30-60، 0-30ها و براي باغ 60-30، 30-0

گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه
  . وزن دارد

. در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین کنند :هاترکیب نمونه
   .نمایندنمونه انفرادي را با یکدیگر مخلوط کرده و یک نمونه مرکب تهیه می 25در این حالت حداقل 

اي یا مارپیچی استفاده توانهاس) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :وسایل و ابزار نمونه برداري
هاي مرطوب مناسب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكاي بسته، براي خاكشود که نوع استوانهمی
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بایستی دقت نمود . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدر صورت عدم دسترسی به مته نمونه. باشدمی
  .ر گونه آلودگی و زنگ زدگی باشدبرداري فاقد هکه وسیله نمونه

هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانقل و نگهداري نمونهوحمل
همچنین . باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. و تغییر را به حداقل برساند

هاي خاك بایستی بالفاصله نمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدنمونهبایستی توجه داشت که خود ظرف 
  . برداري به آزمایشگاه منتقل شوندپس از نمونه
درج ... بردار وبرداري، زمان، عمق، نام نمونههاي خاك بایستی مشخصات محل نمونهبرروي نمونه :زنیبرچسب

بین رفتن یا پاك شدن آنها وجود  قرارداده شود به نحوي که امکان ازگردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن 
قدام و در اختیار آزمایشگاه پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن ا. نداشته باشد

  .گیردمی قرار
برداري بهترین شرایط نمونه. برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه

زمین . باشدروز پس از گذشت آبیاري می 3-5خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 
برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت مشکل خیلی مرطوب به دلیل بروز مشکل در نمونه

. ریزدین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله بیرون میهمچن. در وارد نمودن مته در زمین سخت است
  .برداري نیستلذا زمان مناسبی براي نمونه

  

  برداري آب روش نمونه -5-2-2
گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایانآب گیري  هدف از نمونه

گیري  تناوب نمونه ،گیري مان نمونه، زگیري این مقصود عبارتند از نقاط نمونهترین عوامل براي رسیدن به مهم .باشد
که براي ذکر شده  2347این موارد در استاندارد ملی ایران به شماره . و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش

 . شوداشاره می اما بطور خالصه برخی موارد در زیر. دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود

در صورت عدم دسترسی به ظروف . گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهاي میشیشه
ظرف را چندین بار با آب موردنظر برداري اما قبل از نمونه. کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می -

  .شستشو دهید
  .بسته و با ذکر تاریخ نمونه برداري آنها برچسب زده و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنید درب ظروف را کامالً - 
  

  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3
ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس هبراي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاد

انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه . مدیریت تلفیقی عمل نمود
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 باشدعناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می
  .)4تا  3جدول (

  
  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 3 جدول

 توضیحات عمق تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

  0-30 سال یکبار 5 قبل از کشت  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و خاك 
 هر ساله اندازه گیري شود

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  یکبار سال 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

در صورت تغییر بایستی پس از آن اندازه 
 .گیري انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

  .اندازه گیري در سال اول ضروري است -
در صورت وجود منبع آلودگی هر ساله  -

 .بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت *   

 
  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده -4جدول 

 توضیحات تواتر نمونه برداريزمان  نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3
  یکبارسال  3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

 گیري شوددر مناطق با احتمال یا سابقه سمیت بور، مقدار بور در آب اندازه.  



                                                                                                             11                                                                                                                       دستورالعمل تولید کلزا گواهی شده

 

  گواهی شده د ارقام سازگار براي توسعه محصولپیشنها خصوصیات مختلف ارقام در محصول و
کلزا را می توان به چهار اقلیم مختلف تقسیم هاي قبلی ذکر شد مناطق تحت کشت همانگونه که در بخش
و ) 5جدول ( هاي اقلیمی و شرایط رشدي براي هر یک از مناطق ارقام مختلف داخلینمود که بر اساس ویژگی

  . آمده است 7تا  5معرفی شده است که مشخصات آنها در جداول ) 7و  6جدول (خارجی 
  

  ارقام مناسب داخلی کلزا در مناطق مختلف کشور - 5جدول 
 ردیف رقم تیپ رشد مناطق گرم مناطق سرد

 RGS003 1 بهاره ■ 
  2 دلگان بهاره ■ 
 3 ساري گل بهاره ■ 
 4 ظفر بهاره ■ 
 5 اوپرا پاییزه  ■
 6 اوکاپی پاییزه  ■
 SLM046 7 پاییزه  ■
 8 زرفام پاییزه  ■
 9 طالیه پاییزه  ■
 10 احمدي پاییزه  ■
 11 لیکورد پاییزه  ■
 12 نفیس پاییزه  ■
  13  نیما  پاییزه   ■

  
 ارقام مناسب خارجی کلزا در مناطق سرد - 6جدول 

 شرکت تولید کننده کشور مبدا تیپ رشد نوع بذر نام رقم ردیف

 DSV آلمان زمستانه هیبرید دیفیوژن  1
 DSV آلمان زمستانه هیبرید ماراتون  2
 KWS آلمان زمستانه هیبرید بروتوس  3
 KWS آلمان زمستانه هیبرید تراویاتا  4
 KWS آلمان زمستانه هیبرید کودیاك  5
 NPZ آلمان زمستانه هیبرید روهان  6
 NPZ آلمان زمستانه هیبرید گارو  7
 اورالیس فرانسه زمستانه هیبرید آرتیست  8
 اورالیس فرانسه زمستانه هیبرید دانوب  9
 اورالیس فرانسه زمستانه هیبرید ناتالی  10
 اورالیس فرانسه زمستانه هیبرید نپتون  11
 اورالیس فرانسه زمستانه هیبرید هیدرومل  12
 سینجنتا آلمان زمستانه هیبرید اکتانز  13
 سینجنتا آلمان زمستانه هیبرید مدیا  14
 سینجنتا آلمان زمستانه هیبرید هارناس  15
 سینجنتا آلمان زمستانه هیبرید وسویو  16
 نویساد صربستان بینابین آزاد گرده افشان زالتنا  17
 نویساد صربستان بینابین آزاد گرده افشان زوریکا  18
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 ارقام کلزا خارجی جهت کشت در مناطق گرم -7جدول 

 شرکت تولیدکننده منشاء تیپ رشد نوع رقم رقم ردیف

 NPZ آلمان بهاره هیبرید آگامکس 1

 NPZ آلمان بهاره هیبرید تراپر 2

 NPZ آلمان بهاره هیبرید اسمیال 3

 NPZ آلمان بهاره هیبرید ماکرو 4

 NPZ آلمان بهاره هیبرید سالسا 5

 NPZ آلمان بهاره هیبرید سوالر 6

 Pacific seeds  استرالیا بهاره هیبرید  50هایوال  7

 Pacific seeds استرالیا بهاره هیبرید  4815هایوال  8

 Pacific seeds استرالیا بهاره هیبرید  60هایوال  9

 Pacific seeds استرالیا بهاره هیبرید  401هایوال  10

  
  کلزا کاشت و سازيآماده مدیریت -6

سبز یکنواخت و ایجاد تراکم بوته کافی از  برايباشد، تهیه بستر بذر مناسب از آنجایی که بذر کلزا ریز می
این کار با ایجاد پوشش گیاهی کافی در مزرعه براي  .باشداقدامات اولیه براي رسیدن به عملکرد دانه باال می

بنابراین براي تهیه مناسب بستر بذر، انجام عملیات زیر ضروري .  شوداستفاده بهینه از شرایط محیطی فراهم می
  . است

نظر آبیاري گردیده و پس از رویش علف هاي ، در صورت نیاز و امکان، زمین مورد بعد از برداشت محصول قبلی
عملیات ، )ورزي و خاکورزي خاك هاي پیش قابل رفت و آمد براي ماشین(کاهش رطوبت خاك به حد گاورو ز و هر

. شود اجرا ) بر اساس پیشنهاد مراکز تحقیقاتی منطقه(ورزي حفاظتی و یا مرسوم  تهیه بستر کاشت به روش خاك
کاشت مزاحمت ایجاد نماید، با  ورزي و در صورتی که بقایاي محصول قبلی براي عملیات خاكقبل ازکشت 

رفتن کودهاي شیمیایی، کاهش مقدار براي جلوگیري از هدر . توان آنها را خرد نمود استفاده از ساقه خردکن می
هاي مجهز وري کودها، بهتر است کود پایه به جاي پخش در کل سطح زمین، توسط کارنده مصرف و افزایش بهره

. ت بذر، به صورت نواري و نزدیک به محل استقرار بذر در خاك قرار داده شودبه سامانه کودکار، همزمان با کاش
سراسري کود توسط کودپاش  شدر صورت در مجهز نبودن کارنده به واحد کودکار، ناچاراً میتوان از روش پخ

  . استفاده کرد) سانتریفوژ(گریز از مرکز 
ي دیگر زمین  در مزرعه از یک نقطه به نقطه... حاصلخیزي خاك و مقدار نیاز به کود، سم، بذر، آب و  :نکته
در نقاط حاصلخیز و با (براي جلوگیري از تولید محصول آلوده و ناسالم در اثر مصرف زیاد کود و سم . کند فرق می

در نقاط با حاصلخیزي کم (ر از نیاز گیاه و تولید محصول اندك و ضعیف در اثر مصرف کمت) نیاز کودي و سم کم
هاي خاص ها در هر نقطه از مزرعه براساس نیاز واقعی و ویژگی بایستی کاربرد نهاده) و نیاز کودي و سم زیاد

اي در دنیا وجود دارد که براي تعیین مقدار ها و فناوریهاي نوین و پیشرفتههم اکنون روش. مکانی آن نقطه باشد
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برداري تصادفی براي تعیین میانگین مقدار کود، سم، بذر و ، به جاي استفاده از روش مرسوم نمونهکود مورد نیاز
از (ها  موردنیاز و پخش یکسان آن در کل سطح مزرعه، از روش تعیین نیاز واقعی هر نقطه و کاربرد دقیق نهاده... 

این . کند ربرد نرخ متغیر نهاده استفاده میهاي مجهز به سامانه کاتوسط ماشین) نظر زمان، مقدار و محل کاربرد
کشاورزي دقیق بر دو پایه بنیادین تعیین . معرفی شده است "1کشاورزي دقیق"روش و فناوري جدید به عنوان 
در هر نقطه و کاربرد دقیق نهاده در هر نقطه از مزرعه در زمان مناسب و به ... دقیق مقدار نیاز به کود، سم و 

هاي مورد نیاز براي اجراي کشاورزي ها، الزامات و فناوري تعاریف، روش. استوار است) م و نه زیادنه ک(مقدار کافی 
  .دقیق در متون تخصصی مربوطه در دسترس است

 

  بذر کاشت براي مناسب بستر تهیه -6-1
براي نمونه  .تعداد کمی از عملیات مزرعه به اندازه خاکورزي در موفقیت یا عدم موفقیت تولید کلزا نقش دارند

زنی سریع و خروج و رشد سریع اثبات شده است که بهترین دفاع در مقابل رقابت علف هرز پهن برگ، جوانه
  .شود این امر با تهیه بستر مناسب و کاشت یکنواخت تامین می. هاستجوانه
  

   2تهیه بسترآرمانی براي کلزا) الف
کارشناسان و محققین و حتی کشاورزان عزیز بدانند که شود تا برشمردن ویژگیهاي بستر آرمانی باعث می

بدیهی است که رسیدن به شرایط آرمانی بسیار سخت و . هدف نهایی از استفاده از تکنولوژي ماشینی چیست
  .هزینه بر است الکن بهتر است این شرایط به عنوان هدف اصلی نصب العین کلزا کاران قرار گیرد

مسطح ـ یکدست ـ : آل براي کلزا به شرح زیر استدهیت بستر مناسب و اخصوصیا: هاي بستر کلزاویژگی
هاي به قطر یک درصد خاکدانه 45تا  30عاري از هرگونه گیاه ـ گرم ـ مرطوب در عمق کشت ـ در سطح خاك 

  .متر جهت جلوگیري از فرسایش باديمیلی 5متر و بقیه حدود میلی
  

  تهیه بستر و کاشت کلزاهاي پیشنهاى براي ها و روشماشین ) ب
ها قابل دهد که کلزا بوسیله طیف وسیعی از ماشیناي نشان میهاي تحقیقاتی و بازدیدهاي مزرعهبررسی

مختلفی جهت  اتکاشت را به ملحق يهاتوان ماشینکشت است از آنجا که شرایط هر مزرعه متغیر است می
  .کاشت مطلوب مجهز نمود اسلوب و روش بذرکاري به میزان خاکورزي نیز بستگی دارد

در کانادا که یکی از مناطق اصلی تولید کلزا در جهان است شش ماشین عمده جهت کشت کلزا مورد استفاده 
  .است

   (Double Disc press Drill)کارنده دو بشقابی فشاري ) الف
 (End-Wheel Double Disc Drill)بشقابی با چرخ انتهایی  هاي دوکارنده) ب
  (Single Disc Drill)هاي تک بشقابی کارنده) ج

                                                             
1 Precision Agriculture 
٢ Theoretical optimum seed bed   
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  (Hoe Drills)اي بیلچه هايکارنده) د
 (One -way Discer Seeder)کارنده بشقابی یکطرفه ) هـ
  (Airseeder)هاي پنوماتیکی کارنده) و
  

  

The M1000 is a double 
disc press drill seeder 
preferred by farmers who 
seed into pre-worked, 
harrowed seedbeds  
morris-industries.com  

  

New Holland P2000 series 
air Hoe drills.  

  
براي واریته ) و(و ) د(و نوع  (campestris)دهد که ماشین نوع الف براي واریته ها در آلبرتا نشان میارزیابی

(napus) اندمناسب .  
دقت بیشتري در کاشت یکنواخت کلزا ) الف(تحقیقات در ملفورت حاکی است که در حالت کلی، بذر کار نوع 

 )الف(توانند به خوبی بذر کار نوع اي نیز اگر به خوبی تنظیم شوند میاگرچه کارنده پنوماتیکی و بیلچه. دارد
  .کارکند

. گام استفاده از بذرکار پنوماتیک بسیار حائز اهمیت استسازي محیط اطراف بذر علی الخصوص هنفشرده
  .ترندهاي مرطوب مناسبشکل در شرایط خاك Vهاي فشاري چرخ
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چرا که . دهنده، باید بدون اینکه خاك سطحی را پودر کنند باعث فشرده شدن بستر بذر گردندهاي فشارچرخ
-شدن خاك سطحی باعث ایجاد سله شده و ظهور جوانهها و تحت شرایط آب و هوایی معین پودر در بعضی خاك

  .فشرده کردن خاك روي بذر در رسیدن رطوبت و اکسیژن به بذر تاثیر دارد.  اندازدهاي کلزا را به تاخیر می
به . کلزا از جمله گیاهانی است که عملکرد دانه آن بستگی زیادي به تاریخ کاشت مناسب دارد: تاریخ کاشت

منظور از تاریخ . داکثر عملکرد دانه، کشت باید در تاریخ کاشت توصیه شده منطقه انجام شودمنظور رسیدن به ح
بنابراین کشاورزانی که کلزا را در . باشدمی) تامین رطوبت کافی براي سبز شدن بذر(کاشت، تاریخ اولین آبیاري 

ریزي کنند که در تاریخ مهسازي زمین و کشت را طوري برنانمایند باید عملیات آمادهسطح وسیع کشت می
کاشت در زمان مناسب در مناطق سرد و معتدل سرد . کاشت توصیه شده کل قطعات کاشته شده را آبیاري نمایند

گرم ماده خشک، طول ریشه  8تا  6برگ کامل،  8تا  6(شود بوته کلزا قبل از شروع سرما با روزت قوي سبب می
گذرانی شود و تحمل بسیار باال به سرما و وارد زمستان) مترمیلی 12تا  10متر، قطر طوقه سانتی 25تا 20

شود گیاه کلزا به موقع با رشد رویشی کاشت در زمان مناسب در مناطق گرم سبب می. یخبندان پیدا نماید
وارد مرحله ) مترمیلی 20تا  15متر و قطر طوقه سانتی 40تا  35، طول ریشه 6شاخص سطح برگ برابر (مطلوب 

کشت در  تاخیر. زایشی شود و در مرحله بسیار حساس پرشدن دانه با گرماي شدید آخر فصل مواجه نگردد
بندي کند، ولی به علت برخورد مرحله دانهمناطق گرم نیز اگر چه از نظر سرمازدگی مشکل چندانی ایجاد نمی

  .شودگیاه با گرماي شدید موجب کاهش شدید عملکرد دانه می
ر اساس تحقیقات انجام شده و تجربیات حاصل شده تاریخ کاشت مناسب کلزا در هر منطقه به طور کلی ب 

در مناطق سرد و معتدل سرد اگر به دلیل . باشدحداقل سه هفته قبل از تاریخ کاشت توصیه شده گندم می
زمستان و بالفاصله  توان ارقام بهاره کلزا را در اواخرکشت کلزا در پائیز مقدور نباشد، می محدودیت منابع آب،

براي این کار زمین مورد نظر باید در طی فصل پائیز همراه با . پس از سپري شدن خطر یخبندان کشت نمود
بهمن تا  20سپس در مناطق معتدل سرد در محدوده زمانی. آماده شود یمیافزودن کودهاي پایه فسفره و پتاس

بذر ارقام بهاره . توان اقدام به کشت نموداسفندماه می 20تا  5اسفند ماه و در مناطق سرد در محدوده زمانی  5
گرم در کیلو 6تا  5صورت دو ردیف بر روي پشته با میزان بذر توان به وسیله دستگاه بذرکار ردیفی بهرا می

) مترسانتی 2(کار الزم است بذرکار را طوري تنظیم کرد که بذر در عمق مناسب براي این. هکتارکشت نمود
  . )8جدول ( قرار گیرد
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  هاي کاشت مناسب کلزا در مناطق مختلف کشورتاریخ -8 جدول
 ردیف استان اقلیم گرم و خشک اقلیم گرم و مرطوب اقلیم معتدل سرد اقلیم سرد

 1 آذربایجان شرقی - - مهر 15شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
 2 آذربایجان غربی - - مهر 15شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
 3 اردبیل - آبان 10مهر تا  10 - مهر 10شهریور تا  10
 4 اصفهان آبان 10مهر تا  10 - مهر 20اول تا  مهر 10شهریور تا  10

 5 ایالم آبان 15اول مهر تا  - مهر 20شهریور تا  20 -
 6 بوشهر آبان 20مهر تا  10 - - -

 7 تهران و البرز آبان 10مهر تا  10 - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
 8 چهارمحال و بختیاري - - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
 9 خراسان شمالی - آبان 10مهر تا  10 مهر 20اول تا  مهر 10شهریور تا  10
 10 خراسان رضوي آبان 10مهر تا  10 - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10

 11 خراسان جنوبی آبان 20مهر تا  10 - مهر 20اول تا  -
 12 خوزستان آبان 30مهر تا  10 - - -

 13 زنجان آبان 10مهر تا  10 - - مهر 10شهریور تا  10
 14 سمنان - - مهر 20اول تا  مهر 10شهریور تا  10

 15 سیستان و بلوچستان آبان 20مهر تا  10 - - -
  16  فارس  آبان 30مهر تا  10 - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
  17  قزوین  - - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10

  18  قم  آبان 20مهر تا  10 - مهر 20شهریور تا  20 -
  19  کردستان  - - - مهر 10شهریور تا  10
  20  کرمان  آبان 20مهر تا  10 - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
  21  کرمانشاه  آبان 20مهر تا  10 - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
  22  کهکیلویه و بویراحمد  آبان 20مهر تا  10 - مهر 20اول تا  مهر 10شهریور تا  10

 23 گلستان - آبان 25مهر تا  10 مهر 20اول تا  -
 24 گیالن - آبان 20مهر تا  10 - -

 25 لرستان آبان 25مهر تا  10 - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
 26 مازندران - آبان 20مهر تا  10 مهر 20شهریور تا  20 -

 27 مرکزي - - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
 28 هرمزگان آبان 25مهر تا  10 - - -

 29 همدان - - مهر 20شهریور تا  20 مهر 10شهریور تا  10
 30 یزد آبان 25مهر تا  10 - مهر 20اول تا  -

  
  انتخاب بذر و رقم مناسب کلزا -2- 6
  انتخاب بذر و رقم مناسب کلزا  

 شامل باالبودن گرفت، نظر در بذر انتخاب موقع در باید و بوده زیادي اهمیت داراي بذر نوع در انتخاب که عواملی
بذر کلزا باید بنیه باالیی داشته  .باشدمی محصوالت سایر بذر با نبودن مخلوط و بذر فیزیکی خلوص بذر، نامیه قوه

وزن . تر استبنیه بذر از قوه نامیه هم مهم. شودباشد و هر چه بزرگتر باشد بهتر و سریعتر جوانه زده و سبز می
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همچنین . بذرها کامال رسیده باشند و بذر نارس و سبز در میان آنها نباشد. گرم باشد 5/3هزار دانه نباید زیر 
 و بوده امراض نسبت به مقاومت و پرمحصولی و ايمنطقه تطابق مانند مطلوبی خواص داراي باید بذر این محصول

  .باشد شده ضدعفونی کشقارچ و سم با باید بذر
  
  هاي معمول کاشت بذر کلزاروش -6-3

اي در کار به صورت جوي پشتهبا توجه به دانه ریز بودن کلزا به طور کلی کشت با استفاده از بذرکارهاي ردیف
بهتر است فاصله . شوداراضی آبی و مناطقی از استان هاي سواحل خزر که خطر آب گرفتگی وجود دارد، توصیه می

متر و فاصله بوته سانتی 30تا  25ردیف روي پشته با فاصله خطوط  2شد و کشت به صورت متر باسانتی 60فاروها 
  .متر انجام شودسانتی 10تا  5روي خطوط 

هاي مشابه به میزان بذر بیشتري نیاز خواهد بود تا نتیجه پاش یا روشدر کشت دست :کاشت دست پاش 
متفاوت بودن میزان رطوبت قابل دسترسی براي بذور و وجود مطلوب حاصل شود چون توزیع اتفاقی بذر به علت 

در این روش بستر بذر باید کامال صاف شود و بعد از پخش بذر، ماله سبک . آفات و پرندگان با خطراتی همراه است
این روش کاشت به علت آبیاري کرتی و مصرف زیاد آب توصیه . شود تا تماس کافی بین بذر و خاك ایجاد گردد

  .ودشنمی
هاي مخصوص از بذر هاي خرید ماشیندر این روش اغلب براي جلوگیري از تقبل هزینه :کاشت با خطی کار 

. شود اما تنظیم آنها براي عمق مناسب کاشت و میزان بذر مناسب ممکن است مشکل باشدکار غالت استفاده می
باال به ویژه در صورت عدم وجود یک  هايهمچنین باید در سرعت تراکتور دقت الزم رعایت شود چرا که سرعت

سامانه کست . شودهاي سنگالخی موجب تغییر در عمق کاشت و میزان بذر مصرفی میبستر نرم و یا در خاك
جویی در مصرف آب از هاي بهینه کشت در دنیاست که عالوه بر صرفهبستر بلند یا رایزبد یکی از بهترین سامانه

در نمونه خطی کار در . شودهاي قارچی میموجب کاهش بروز آفات و بیماريهاي کشت نظر هوادهی بین ردیف
متر که روي هر پشته چهار ردیف کلزا کشت شده و فاصله خطوط بین کلزا در سانتی 75، عرض بستر 4شکل 

  .متر استسانتی 18روي بستر 
به عبارتی . شودم میدر کاشت مستقیم بدون هیچگونه عملیات خاکورزي کاشت بذر انجا: کاشت مستقیم 

) هاتوسط شیار بازکن(سانتی متر  3-8در این روش کارنده مستقیما وارد زمین شده و با ایجاد شکافی با پهناي 
ها کشهاي هرز در این روش از طریق علفکنترل علف. در داخل خاك، بذر و کود را در داخل خاك قرار می دهد

شود تر انجام میستقیم اغلب مورد عالقه کشاورزان است چرا که سریعکاشت م. شودو در ابتداي کاشت انجام می
   .دهدآالت را کاهش میو میزان هزینه استفاده از ماشین
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  تراکم بوته و میزان بذر مورد نیاز -6-4
سازي زمین، دستگاه براي دسترسی به تراکم بوته مطلوب در مناطق هدف، در نظر گرفتن منطقه کشت، آماده

تراکم مطلوب بوته و میزان بذر مصرفی را  9جدول . کاشت، وزن هزار دانه، قوه نامیه و تاریخ کاشت ضروري است
  .دهد به تفکیک مناطق و تیپ رشد کلزا نشان می

  
  تراکم مطلوب بوته و میزان بذر مصرفی به تفکیک مناطق و تیپ رشد کلزا -9 جدول

  مناطق کشت
  شده تراکم توصیه

زمستانه آزاد گرده 
بهاره آزاد گرده افشان   زمستانه هیبرید  )OP(افشان 

)OP(  بهاره هیبرید  

  سرد و معتدل سرد
  

بوته در متر مربع  40-45
در بذرکیلوگرم  4-5(

پس از رفع خطر ) هکتار
  سرمازدگی و یخبندان

بوته در متر مربع  35-30
در  بذر کیلوگرم 5/3-5/4(

پس از رفع خطر ) هکتار
  سرمازدگی و یخبندان

-  -  

  -  -  گرم مرطوب و گرم خشک
بوته در متر مربع  50-55
در بذر کیلوگرم  4-5(

  )هکتار

بوته در متر مربع  50-40
در بذر کیلوگرم  5/3-5/4(

  )هکتار
  

  تاریخ کاشت -6-5
هاي فصل پاییز است، در این زمان کشت پس از سپري شدن تابستان گرم و خشک و قبل از شروع بارش

براي ایجاد رطوبت در عمق خاك براي تهیه زمین و فراهم کردن ) آبیاري ماخار(وضعیت آبیاري قبل از کشت 
این آبیاري باعث ذخیره شدن رطوبت در اعماق خاك . هاي هرز ضروري استشرایط مناسب سبز شدن بذر علف

پس از گاورو شدن خاك مزرعه، عملیات شخم یا . خواهد لود شده و در طول فصل رشد براي کلزا قابل استفاده
  .کندهاي هرز، زمین را براي بذرکاري آماده میعلفدیسک ضمن مبارزه ساده مکانیکی با 

عه قبل از کشت در رها و بقایاي محصول قبلی، یکنواختی خاك مزرعه و همچنین تسطیح مزخرد کردن کلوخ
هزار بوته  480تا  440کشت کلزا با تراکم . ا توزیع آب یکنواخت تر موثر استهاي بانجام عملیات کشت و آبیاري

در هکتار با استفاده از خطی کارها در زمین مسطح و با روش آبیاري سطحی نواري یا آبیاري بارانی و یا با استفاده 
متري با روش آبیاري سانتی 75یا  60هاي با فواصل متري روي پشتهسانتی 20از ردیف کارها با فواصل ردیف 

شود که طبق تجارب به مقداري انجام می) آبیاري خاك آب(زنی آبیاري جوانه. شوداي انجام میاي یا قطرهجویچه
آب تا عمق کشت ) ايروي پشته در آبیاري جویچه(یا نشت ) به عمق خاك مناسب در آبیاري نواري(آبیار، نفوذ 

بایست به آبشستگی و سطحی شدن بذور یا مدفون و زا، در آبیاري اول میبا توجه به ریز بودن بذر کل. بذر برسد
  .هاي کرتی یا نواري توجه خاص داشتعمیق شدن بذور زیر گل و الي به ویژه در آبیاري

بسته به شرایط بافت و عمق خاك زراعی و همچنین ارتفاع سطح ایستابی، در رسیدن رطوبت به بذري که در 
هاي رسی و زنی، کاهش اثرات سله بستن خاكاند، تامین رطوبت کافی خاك براي جوانهعمق بیشتري کاشته شده
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، استقرار موفق و )سطح سبز مناسب(ها، سبز شدن، دستیابی به تراکم مناسب بوته در واحد سطح مرگ گیاهچه
زمان ظهور . روز پس از آبیاري خاك آب است 7الی  4رشد مناسب کلزا مستلزم اعمال آبیاري دوم در فاصله 

  .شودهاي کلزا زمان سبز شدن یا آغاز رشد محسوب میدرصد جوانه 90حدود 
  
  هنگام کاشت آبیاري -6-6

یکی از عوامل مهم در تعیین عملکرد ) یا بالفاصله پس از کاشت(در زمان کاشت  کلزاتأمین رطوبت مناسب براي 
هاي آبی زمان کاشت را زمان اولین آبیاري در نظر زراعتمعموالً در . باشدنسبی گیاه به دلیل وضعیت سبز بذر می

از اهمیت بسیار  کلزازنی، سبز شدن و استقرار گیاه زنی به دلیل نقش آن در جوانهآبیاري اول براي جوانه. گیرندمی
) زمان کشتوضعیت به نوعی تأخیر در (تأخیر در آبیاري اول به دلیل تأخیر در جوانه زنی . باشدباالیی برخوردار می

  . گرددباعث کاهش نسبی عملکرد می یو نیز غیریکنواخت
شده، رشد نبا کمبود آب مواجه  کلزاشود که بذر  یا بالفاصله پس از کشت باعث میکلزا آبیاري قبل از کشت 

مناطقی که بطورکلی در این مرحله، . بهتري کرده و بتواند در مراحل بعدي از عملکرد بیشتري برخوردار باشد
متري خاك با آبیاري  سانتی 80تا  50خصوصاً در مراحل بعدي، با کمبود آب مواجه هستند، نیاز است تا عمق حدود 

 این بر توصیه لذا .کند این مقدار آب، رطوبت مناسبی را در فصل زمستان در خاك ذخیره می. مرطوب شود) یا باران(

 آبیاري هفته دو تا روز 10فاصله  با نوبت دو در کلزا مزرعه پاییز، در مناسب تاریخ در کلزا صورت کاشت در که است

  .شود
کشت کلزا با استفاده از خطی کارها در زمین مسطح و با روش آبیاري سطحی نواري یا آبیاري بارانی و یا با 

به ) خاك آبآبیاري (زنی آبیاري جوانه .شود اي انجام می اي یا قطره استفاده از ردیف کارها با روش آبیاري جویچه
روي پشته در (یا نشت ) به عمق خاك مناسب در آبیاري نواري(شود که طبق تجارب آبیار، نفوذ مقداري انجام می

با توجه به ریز بودن بذر کلزا، در آبیاري اول می بایست به . آب تا عمق کشت بذر برسد) اي آبیاري جویچه
هاي کرتی یا نواري  ر زیر گل والي بویژه در آبیاريآبشستگی و سطحی شدن بذور یا مدفون  و عمیق شدن بذو

  .  توجه خاص داشت
 که بذوري به رطوبت رسیدنبسته به شرایط بافت و عمق خاك زراعی و همچنین ارتفاع سطح ایستابی، در 

هاي کاهش اثرات سله بستن خاكزنی، تامین رطوبت کافی خاك براي جوانه اند،شده کاشته بیشتري عمق در
، استقرار )سطح سبز مناسب(تراکم مناسب بوته در واحد سطح ، دستیابی به شدن ، سبزهامرگ گیاهچهرسی و 

   .است روز پس از آبیاري خاك آب 7الی  5در فاصله کلزا مستلزم اعمال آبیاري دوم  و رشد مناسبموفق 
پس از استقرار  .شودمی محسوب زمان سبز شدن یا آغاز رشد هاي کلزا،درصد جوانه 90زمان ظهور حدود 

ها، مصرف بیش از حد آب آبیاري و انجام آبیاري غیر ضروري در مرحله اولیه رشد ضمن شستشوي مواد  گیاهچه
  .دهد مغذي خاك، باعث رشد و توسعه سطحی و افشان ریشه شده، مقاومت به سرماي کلزا را کاهش می
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 مدیریت داشت محصول  -7

    یه گیاه مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذ -7-1
  برداري گیاه و تجزیه آننمونه - 7-1-1

عناصر غذایی اغلب به شکلی هستند که بالفاصله قابل . باشدخاك مخزن طبیعی عناصر غذایی می :آزمون خاك
هایی چون جذب شده بر روي سطوح ذرات خاك، موجود در ساختمان جذب توسط گیاه نیستند، زیرا به شکل

آزمون خاك در مفهوم کلی شاید به تعیین خصوصیات مختلف فیزیکی و . باشندخاك میهاي خاك یا مواد آلی کانی
هاي شیمیایی سریع خاك به منظور گیريتر آن، عبارت از اندازهگردد، ولی در معنی دقیقشیمیایی خاك اطالق می

هاي کودي رزیابی نتایج و توصیهامروزه تفسیر نتایج حاصله و ا. باشدمی تعیین مقدار قابل استفاده عناصر غذایی گیاه
آزمون خاك براي عناصر . دانندگیرد را نیز جزئی از آزمون خاك میهاي شیمیایی انجام میکه براساس این آزمایش

از این رو، ممکن است براي . کم مصرف در مقایسه با عناصر پر مصرف از قابلیت اعتماد کمتري، برخوردار است
  . کم مصرف، استفاده از آزمون بافت گیاه نیز الزم باشدتشخیص پاسخ گیاه به عناصر 

تواند به هاي مختلف ارزیابی حاصلخیزي خاك، آزمون خاك سریع، کم خرج و دقیق بوده و میاز میان روش
برنامه آزمون خاك معموالً داراي چهار مرحله اجرایی . هاي کودي، قرار گیردموقع انجام شده و پایه و اساس توصیه

  : تزیر اس
  برداري درست خاك مزرعه نمونه )1
  گیري و تعیین عناصر غذایی قابل جذب در عصاره استخراج شدهتعیین روش مناسب عصاره )2
 ايهاي گلخانهنتایج آزمایشگاهی با استفاده از آزمایش 1واسنجی )3

  هاي کودي تفسیر و توصیه )4
-ها میآگاهی از خطاهاي احتمالی در آنموفقیت برنامه آزمون خاك مستلزم دقت عمل در هر یک از مراحل و 

در وهله اول عملکرد مورد انتظار تعیین ) تجزیه خاك(براي برآورد توصیه کودي کلزا بر اساس آزمون خاك . باشد
حد بحرانی عناصر  10در جدول . سپس براساس مقدار عنصر قابل استفاده، توصیه کودي ارائه خواهد شد. میگردد

  . البته خصوصیات اقلیمی نیز در برآورد کود مورد نیاز مؤثر خواهد بود. است ارائه شدهف مصرغذایی پرمصرف و کم
  

  در خاك هاي زیر کشت کلزا) گرم در کیلوگرممیلی(حد بحرانی عناصر غذایی   -10جدول 
 فسفر پتاسیم آهن روي منگنز مس بور

8/0 8/0 0/5 0/1 0/5 200 15 

  

  
                                                             
1 Calibration 
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  آزمون گیاه
بیش بود و یا  ،مفیدي در تشخیص وضعیت عناصر غذایی در گیاه کمک در شناخت کمبودآزمون خاك ابزار 

در مقایسه بین آزمون خاك وگیاه بایستی گفت که آزمون خاك غالباً قبل از . باشدعدم تعادل عناصر غذایی می
. گیاه رصد گردد ايکشت انجام گرفته و در حالی که آزمون گیاه در حین رشد گیاه انجام شده تا وضعیت تغذیه

  در بسیاري از موارد هنگام بروز مسائل و مشکالت در رشد و نمو گیاه نیاز به انجام هر دو آزمون خاك و گیاه 
شود یکی براي ارزیابی معمول و روتین انجام می. شودبرداري از گیاه معموالً در دو حالت انجام مینمونه. باشدمی

برداري شده و پس از خشک کردن و آماده سازي آنالیز هاي خاصی از گیاه نمونهکه در آن در زمان خاصی از اندام
اي و یا حالت دیگر وقتی است که عالئم و شواهد حاکی از وجود مسائل و مشکالت تغذیه. گیردآنها انجام می

ها یکی از نمونهبدین معنی که . باشدها در حالت مقایسه میگیري نمونههایی است که نیاز به اندازهناهنجاري
باشد که پس از تهیه و آماده سازي به اي میبدون وجود شواهد و عالئم و دیگري نمونه داراي عالئم مشکل تغذیه

  . گرددآزمایشگاه منتقل می
به (برداري شده و پس از خشک کردن و هضم معینی از گیاه، در زمان معین نمونه) هاي(بخشبراي این کار 

مقایسه غلظت عناصر با مقادیر . شودنظر در آن اقدام میگیري عناصر موردبت به اندازهنس) روش خشک یا تر
بهترین زمان براي تعیین . اي عنصر مورد نظر کمک بسیاري نمایدتواند در شناسایی وضعیت تغذیهبهینه می

حدود بهینه  10ول در جد. باشدوضعیت عناصر غذایی در گیاه کلزا کاملترین برگ جوان در ابتداي گلدهی می
  . عناصر غذایی در برگ کلزا آمده است

  : برداري از کلزا رعایت موارد زیر ضروري استنمونه
 باشدبرداري اواسط صبح و یا اواسط بعدازظهر در روزهاي غیربارانی میبهترین زمان نمونه. 
 دیده توسط آفت و  هاي آسیبآوري نمونه برگآوري شده و از جمعها جمعمواد خارجی متصل به برگ

 .ها خودداري کنیدبیماري
 اي داراي تهویه استفاده شودهاي تمیز کاغذي یا پارچهبرداري از پاکتبراي نمونه. 

  .نمونه برگ کلزا به صورت تصادفی از مناطق مختلف مزرعه یا بخش موردنظر مورد نیاز است 30معموالً تعداد حدود 
  

پر مصرف و کم مصرف در برگ کامالً توسعه یافته بر روي ساقه اصلی در ابتداي حدود بهینه عناصر غذایی  - 11جدول 
  طویل شدن ساقه کلزا

  عناصر پر مصرف
  )درصد(

  گوگرد  منیزیم  کلسیم  پتاسیم فسفر  نیتروژن
5/5 –0/4  5/0 – 3/0  5/4 – 0/3  2/2 – 0/1  2/0 – 1/0  7/0 – 5/0  

  عناصر کم مصرف
  )گرم در کیلوگرممیلی(

  مولیبدن  بور  مس  روي  منگنز آهن
200 -100  100 -50  70-40  10-5  40-20  7/0 – 5/0  
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تولید غذا براي جمعیت در حال رشد مستلزم مدیریت تلفیقی میزان  :مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه کلزا
مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه، به صورت استفاده . باشدعناصر غذایی و حاصلخیزي خاك توسط کشاورزان می

هوشمندانه از ترکیب بهینه منابع آلی، معدنی و بیولوژیکی عناصر غذایی در یک تناوب زراعی براي دستیابی به 
  . شودعملکرد و تولید بهینه بدون آسیب رساندن به اکوسیستم خاك تعریف می

 
  راهکارهاي مدیریت کمبود عناصر غذایی در محصول و عالئم بیش بود و -7-2-1

شود عناصر غذایی وظایف خاصی را در گیاه به عهده دارند، کمبود هر کدام در گیاه سبب میچون هر یک از 
عالیم . )5شکل ( که آن وظایف به خوبی انجام نگیرد و بسته به شدت کمبود، اختالالتی در گیاه به وجود آید

و با دقت کافی تشخیص در صورتی که این عالیم به موقع . شودکمبود بیشتر در ساقه و برگ گیاهان ظاهر می
  . باشدپذیر میداده شوند، تخمین ارزیابی حاصلخیزي خاك براساس آنها امکان

توان به کمبود عنصر زیرا به محض مشاهده عالمت ظاهري خاص می. از مزایاي این روش سرعت آن است
هاي زیادي از جمله دیتاز طرف دیگر این روش داراي مشکالت و محدو. مربوطه در گیاه و در نتیجه خاك پی برد

نیاز به تخصص و تجربه براي تشخیص عالیم، اختصاصی نبودن بعضی عالیم و امکان اشتباه در تشخیص و ظاهر 
رو در استفاده از عالیم ترین مشکالت پیشیکی از مهم. باشدمی) گرسنگی پنهان(نشدن عالیم کمبودهاي ضعیف 

. نمایند که معموالً فرصت کافی براي جبران کمبود وجود نداردیکمبود آن است که عالیم کمبود زمانی بروز م
  .ها نیز ممکن است با عالیم کمبود عناصر، اشتباه گرددهمچنین عالیم خسارت برخی از آفات و بیماري

  

  
  نماي کلی محل بروز عالیم کمبود عناصر به عنوان یک راهنماي تشخیص -5 شکل

  
  عالیم کمبود عناصر غذایی پرمصرف

ها اي ضعیف، ارغوانی شدن تمامی برگعالیم کمبود این عنصر به صورت رشد اولیه ضعیف، رشد سبزینه: نیتروژن
  ).8تا  6 هايشکل(باشد هاي پیر و مرگ آنها میها و در کمبود شدید، زرد شدن برگو رگبرگ
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  رونده نیتروژن در کلزا عالیم کمبود پیش -6شکل 

  )نیتروژن در برگ چهارم از چپ به راست کفایت(
گیاه کلزا بدون کمبود و داراي کمبود   - 7شکل 

  نیتروژن

  
  خورجین کلزا بدون کمبود و داراي کمبود نیتروژن - 8شکل 

  

این عنصر در تمام فرآیندهاي بیوشیمیایی در ترکیبات . فسفر یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه است :فسفر
به عالوه فسفر جزئی از پروتئین سلول بوده و نقش . انتقال انرژي دخالت دارد) هايمکانیسم(زا و در سازوکارهاي  انرژي
هاي توسط گیاه به فرم فسفر. کندنوکلئوتیدها ایفا می ی وسلول اي به عنوان جزئی از پروتئین هسته سلول، غشاء ویژه

H2PO-
HPO-2یا  4

هایی با ساقه. کمبود فسفر سبب ضعیف شدن ریشه و قسمت هوایی گیاه می شود. شود جذب می 4
هري هاي باریک از عالیم کمبود فسفر است و رنگ سبز مایل به آبی با لکه هاي ارغوانی از عالیم ظاانشعابات کم و برگ

البته در  .شودها و نوك برگ بنفش میها به ویژه در حاشیههمچنین در شرایط کمبود فسفر برگ. باشداین کمبود می
  ). 9شکل (ها گردد تواند باعث ارغوانی شدن برگمناطق سرد در زمستان نیز سرما می

  

  
  کمبود فسفر در برگ کلزا - 9 شکل

  
در . شود هاي باریک، ظاهر میهاي کوچک و ساقهکمبود این عنصر به صورت کاهش رشد گیاه، برگ :پتاسیم

  ).11و 10 شکل(ماند ها زرد و خشک شده ولی همچنان بر روي ساقه باقی میکمبود شدید حاشیه برگ
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 عالیم کمبود پتاسیم در کلزا  - 10 شکل

  
 داراي کمبود پتاسیم خورجین بدون کمبود و - 11 شکل

  
قبل . باشد که براي رشد کافی و مناسب ضروري است گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز کلزا می: گوگرد

به طور کلی عالیم کمبود . گردد از آن که عالیم کمبود ظاهر شود، کمبود آن سبب کاهش شدید عملکرد می
شود زیرا نیاز گیاه به گوگرد در طی  دهی و گلدهی دیده میغنچهگوگرد بسیار مشابه با نیتروژن بوده و در مراحل 

هاي لذا در برگ. شود هاي باالیی ظاهر میعالیم کمبود برعکس نیتروژن ابتدا در برگ. باشد این دوره باال می
ر هاي پیر دهاي در حال رشد بیشتر از برگ شاخه. گرددها، کمبود مشاهده میها و در نوك خورجینجدید، گل

کمبود گوگرد سبب زرد شدن برگهاي جوان در مراحل ابتدایی شده و این . معرض کمبود گوگرد قرار دارند
تواند در شناخت کمبود گوگرد استفاده  آزمون بافت نیز می. کند ها پیشرفت میزردشدگی به تدریج به همه برگ

 ،در کمبود شدید گوگرد. ود مهم استدر بافت گیاهی نیز در تشخیص کمب) N/S(نسبت نیتروژن به گوگرد . شود
هاي فوقانی گیاه به صورت فنجانی شکل در آمده و رنگ ارغوانی در پشت ها رشد ضعیفی داشته و بخشبرگ
  .)12 شکل(باشند  تر از حالت طبیعی می ها نیز اغلب رنگ پریدهگل. شود ها، مشاهده میبرگ

  

 
 )شدن برگ زرد و سبز روشنهاي لکه(کمبود گوگرد در برگ کلزا  - 12 شکل

  
شود که توسعه یافته  ها دیده میدر برگ) هاي زردلکه(هاي کلروزه کمبود منیزیم ابتدا به صورت لکه: منیزیم
عالیم کمبود معموالً . ها متصل شده و ممکن است به رنگ نارنجی یا نارنجی مایل به قرمز تغییر یابدو به رگبرگ
ها در حالت کمبود شدید برگ. یابد هاي جوان گسترش میشروع شده و سپس به برگتر  هاي مسنابتدا از برگ

  .ریزند خشک شده و پیش از رسیدن می
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  عالیم کمبود عناصر غذایی کم مصرف
هاي جوان کمبود روي در برگ. نشان داده شده است 13عالیم کمبود روي در کلزا در شکل  :(Zn)روي 

   .گرددها میباعث رنگ پریدگی و کوچک شدن برگ
ها و اختالل در  اي شدن ساقه ها، ضخیم و چوب پنبه عالیم کمبود بور به صورت کوتاهی میان گره: (B)بور 

  ). 14 شکل(شود   رشد و تشکیل گل ظاهر می
هاي سوختگی هاي جوان ظاهر شده و معموالً رنگ پریدگی و لکهکمبود مس در گیاه کلزا در برگ: (Cu)مس 
  ). 15 شکل(باشد هاي آن میاز برگ از نشانههایی در بخش

  
  

 
 )تر باالییهاي جوانرنگ پریدگی، برنزه شدن سطح برگ(کمبود روي در کلزا  -13شکل 

  

    
  در کلزا) شکل چپ(و سمیت بور ) شکل راست (کمبود بور  -14 شکل
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  )رنگ پریدگی و لکه هاي سوختگی در قسمت هایی از برگ(کمبود مس در کلزا  -15شکل 

  
. شود بندي را محدود کرده و در موارد شدیدتر مانع گلدهی می  کمبود منگنز رشد و شاخه: (Mn)منگنز 

شود و سپس تعداد و  ها ظاهر میهاي سوختگی بین رگبرگ هاي جوان به صورت لکهعالیم کمبود ابتدا در برگ
  ). 16شکل (شود  ها بیشتر شده و در نتیجه تمام سطح برگ به جز رگبرگ زرد می اندازه لکه

  

  
  )هاپریدگی برگ و سبز ماندن رگبرگرنگ(کمبود منگنز در کلزا  - 16 شکل

  
هاي ها در برگرگبرگ عالیم کمبود آهن در کلزا مشابه با سایر محصوالت به صورت کلروز بین: (Fe) آهن

هاي جوان در نوك شاخساره به وجود آمده و بدین صورت که کلروز آهن نخست در برگ. افتدجوان اتفاق می
هاي مرده در صورت اي یا بافتلکه هاي قهوه. ماندها سبز باقی میاما رگبرگ. گرایدها به زردي میرنگ برگ

  . افتدکمبود شدید اتفاق می
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  توضیح کوتاه در مورد عالیم کمبود عناصر در کلزا - 12 جدول
  هاي پیرعالیم بیشتر روي برگ  هاي جوان و میانی عالیم بیشتر روي برگ

S Mg K P  N 

هاي سبز روشن و  برگ
زرد،  متمایل به

هاسبزباقی می مانند،  رگبرگ
قاشقی شدن و بد شکلی، 

اغلب با قرمز شدن رنگ برگ 
  .همراه است

هاي  رگبرگکلروز بین 
ها و  پهنک برگ، رگبرگ

هاي مجاور سبز  بافت
  .مانند باقی می

اي و متمایل به  قهوه
ها، کلروزه و  قرمزشدن گلبرگ

نکروزه شدن برگ ها، 
ها در روزهاي  پژمردگی برگ

داغ، حساسیت بیشتر در 
  شرایط خشک و یخبندان

تغییر رنگ برگ ها 
ها به قرمز و ساقه

مات، بنفش متمایل 
  تا صورتی به قرمز

کاهش ارتفاع، قطر ساقه 
و سطح برگ، رنگ برگ 

رنگ متمایل به سبز کم
  زرد

ظاهر تمام یا کل گیاه زرد و 
رنگ پریده، برگ سفید، دوره 

  گلدهی طوالنی

کمبود منیزیم داخل یک 
به صورت لکه  مزرعه اغلب

  لکه

کاهش رشد همراه با کوتاه 
شدن بین گره ها و کاهش 

  قطر ساقه
  

تر، کاهش نازكساقه ها 
-گلدهی کاهش غنچه

  دهی

کاهش تعداد و اندازه غالف ها 
  کاهش تعداد خورجین    کاهش دانه در هر خورجین

به تأخیر افتادن 
  بلوغ

کل مزرعه با ظاهر زرد 
رنگ، کوتاه شدن دوره 

  رسیدن

  
  جوان ترهاي  عالیم بیشتر در برگ

Mn Mo B Cu Zn Fe Ca 

  هاي کلروز بین رگبرگ
  شکل لکه ايبرگ به 

کلروز موضعی، نکروزه 
شدن در طول رگبرگ 
اصلی برگ، ماده شهد 
دار چسبنده قهوه اي 

ها در  رنگ روي برگ
  رگبرگ

ها به  تغییر رنگ برگ
صورت سبز کمرنگ و 
متمایل به قرمز، بین 

اي، ظاهر ها زرد لکهرگبرگ
  گیاه انبوه و پرپشت

کلروز در پهنک 
ها  برگها، رگبرگ

نند ما سبز باقی می
ها  و رشد همه بافت

  یابد کاهش می

پریدگی، رنگ
برنزه شدن سطح 

- هاي جوانبرگ

  تر، ریزي برگ

کلروز بین 
هاي  رگبرگ
  برگ

ایجادلکه 
هاي کلروز و 
نکروزه مانند 
در پهنک 

  برگ

  دهی تأخیر گل
کاهش انشعابات یا 
پنجه زنی در هر 

  گیاه

ها در کوتاه ماندن بین گره
ساقه، ساقه هاي ضخیم، 

اي،  هاي نکروزه قهوهلکه
هاي غیر بارور همراه با  گل

  ریزش گل و غنچه

ظاهر گیاه همانند 
گیاهی است که از 
کمبود آب رنج 

  برد می

کوتاهی گیاه در 
اثر کاهش رشد 

  میان گره ها
    

کاهش توسعه خورجین 
و به تأخیر افتادن  دهی

  رسیدگی و زمان درو

کاهش 
خورجین در 

  گیاه

و  کاهش تعداد خورجین
  بذر در هر خورجین
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  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده -7-2-2
  توصیه مصرف نیتروژن

قسمت اعظم نیتروژن موجود در خاك در مواد آلی قرار دارد ولی مقدار کمی از کل آن در هر سال در اختیار  
عوامل . باشند جانداران خاك مسئول تجزیه و آزادسازي نیتروژن موجود در مواد آلی میریز . گیرد گیاه قرار می

در بقایاي گیاهی، درجه حرارت و رطوبت ) C/N(کربن به نیتروژن  مختلفی مانند وضعیت محیطی به ویژه نسبت
درصد کل نیتروژن  10-20در بیشتر موارد تنها . خاك و میزان مواد آلی بر فعالیت ریز جانداران خاك تأثیر دارد

بنابراین الزم است . گردد مورد نیاز براي گیاهان پرمحصول از طریق نیتروژن آزادسازي شده ازمواد آلی، تأمین می
ي کلزا قادر است ریشه. کودهاي نیتروژن وکودهاي آلی بقیه نیاز نیتروژنی گیاه را تأمین نمودازطریق مصرف 

کود نیتروژن مورد نیاز در کلزا براي دستیابی به . متري یا بیشتر جذب کندسانتی 60نیتروژن را از عمق 
واکنش گیاه . فاوت استکیلوگرم نیتروژن در هکتار، مت 240تا  50عملکردي مطلوب بسته به وضعیت خاك از 

مصرف نیتروژن در اغلب . باشدنسبت به این کود تحت تاثیر نوع خاك، رطوبت و تعادل سایر عناصر غذایی می
به عبارت دیگر هر عملی که سبب افزایش پروتئین بذر شود سبب کاهش . گردد موارد سبب کاهش درصد روغن می

ترکود سبب افزایش عملکرد دانه و مقدار تولید روغن در واحد سطح هرحال مصرف مقادیر باالبه. گردد مقدار روغن می
در حقیقت همبستگی منفی بین میزان پروتئین . یابد گردد، اما درصد روغن کاهش می به دلیل افزایش عملکرد دانه می

ن مصرف بیش از حد باشد، بنابرای و روغن دانه وجود دارد و با توجه به آنکه ارزش روغن چند برابر پروتئین کنجاله می
هرچند نیتروژن جزئی از مولکول گلوکوزینوالت است ولی مطالعات نشان داده کاربرد کودهاي . نیتروژن به صرفه نیست

  .گردد ها در گیاه مینیتروژنی سبب کاهش میزان گلوکوزینوالت
اعت کلزا بایستی در مورد زمان و چگونگی مصرف کودهاي نیتروژنی در زر :زمان و نحوه مصرف کود نیتروژن

گفت که تقسیط کودهاي نیتروژنی و مصرف کودها مطابق با نیاز حداکثري گیاه و توجه به مرحله رشدي آن 
به طور کلی نیتروژن مورد نیاز کلزا . تواند روش خوبی براي کاهش هدر رفت نیتروژن و افزایش کارایی آن باشد می

البته این نحوه تقسیط یک . و قبل از مرحله گلدهی، مصرف شودپایه، ابتداي ساقه رفتن : بهتر است در سه نوبت
هاي دیگر تقسیط با توصیه عمومی بوده و نتایج تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف کشور نشان داده که فرمول

کوددهی با توجه به کمبود مواد آلی در خاکهاي ایران، عدم . نمایندتوجه به موقعیت اقلیمی نقاط، متفاوت عمل می
هاي تأخیري، باعث کاهش رشد گیاهچه کلزا نیتروژن در مراحل اولیه رشد به خصوص در مناطق سرد و یا در کشت

توان کود نیتروژن براي کاهش هدر روي کود می. شده و به دنبال آن افزایش خسارت ناشی از تنش سرما خواهد شد
. رودمنابع متفاوتی براي تامین نیتروژن کلزا بکار می. رف نمودرا پس از آبیاري اول و همراه با آبیاري دوم یا سوم مص

تأمین نیتروژن (باشد اما منابع دیگر شامل سولفات آمونیوم هرچند بیشترین منبع مورد استفاده نیتروژن، اوره می
کند، ت ایجاد میآنچه بین منابع مختلف در انتخاب نوع کود تفاو. و نیترات آمونیوم نیز قابل استفاده هستند) وگوگرد

توصیه  16تا  13هاي در جدول. هزینه حمل و نقل کود در واحد عنصري کود، کارایی کود و نیز مقدارکاربرد است
  .مقدار کود اوره مورد نیاز کلزا براساس عملکرد مورد انتظار، اقلیم و میزان کربن آلی خاك ارائه شده است
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  )کیلوگرم در هکتار(لیم گرم توصیه کودي اوره براي کلزا در اق -13جدول 
عملکرد مورد انتظار 

  )کیلوگرم در هکتار(
  درصد کربن آلی خاك

3/0 -1/0  6/0 -3/0  9/0 -6/0  2/1-9/0  5/1-2/1  8/1-5/1  
1000  240 -230  230 -215  215 -200  200 -185  185 -170  170 -155  

1400  280 -240  240 -230  225 -215  210 -200  200 -185  180 -170  

1800  320 -280  280 -240  235 -225  220 -210  205 -200  190 -180  
2200  360-320  310 -280  260-235  230 -220  215 -205  200 -190  

2600  400 -360  360-310  300 -260  240 -230  225 -215  210 -200  

3000  420 -400  400 -360  340 -300  280 -240  235 -225  220 -210  
3400>  480 -420  440 -400  380 -340  320 -280  260-235  230 -220  

 

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه کودي اوره براي کلزا در اقلیم معتدل سرد  -14جدول 
  عملکرد مورد انتظار

  )کیلوگرم در هکتار(
  درصد کربن آلی خاك

3/0 -1/0  6/0 -3/0  9/0 -6/0  2/1-9/0  5/1-2/1  8/1-5/1  
1000  210 -200  200 -185  175 -160  170 -155  155 -145  145  
1400  250 -210  210 -200  195 -185  175 -170  165-155  155 -145  

1800  290 -250  250 -210  205 -195  195 -175  175 -165  165-155  

2200  330 -290  270 -250  230 -205  205 -195  185 -175  175 -165  
2600  370 -330  310 -270  270 -230  215 -205  195 -185  185 -175  
3000  410 -370  350 -310  310 -270  255 -215  205 -195  195 -185  

3400>  450 -410  390 -350  350 -310  285 -255  230 -205  210 -195  
  

  

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه کودي اوره براي کلزا در اقلیم سرد  -15جدول 
عملکرد مورد انتظار 

  )کیلوگرم در هکتار(
  درصد کربن آلی خاك

3/0 -1/0  6/0 -3/0  9/0 -6/0  2/1-9/0  5/1-2/1  8/1-5/1  
1000  180 -170  175 -155  155 -140  140  135  135  
1400  220 -180  210 -175  175 -155  150 -140  140  135  
1800  260-220  220 -210  185 -175  160-150  155 -140  135  
2200  300 -260  260-220  220 -185  180 -160  170 -155  135  
2600  340 -300  300 -260  235 -220  195 -180  180 -170  150 -135  
3000  380 -340  340 -300  250 -235  210 -195  190 -180  165-155  
3400>  420 -380  380 -340  300 -250  230 -210  210 -190  180 -165  
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  )کیلوگرم در هکتار(توصیه کودي اوره براي کلزا در اقلیم سواحل دریاي خزر  -16جدول 
عملکرد مورد انتظار 

  )کیلوگرم در هکتار(
  درصد کربن آلی خاك

3/0 -1/0  6/0 -3/0  9/0 -6/0  2/1-9/0  5/1-2/1  8/1-5/1  
1000  210 -200  200 -185  185 -170  170 -155  155 -145  145  
1400  250 -210  210 -200  205 -185  180 -170  165-155  150 -145  
1800  290 -250  250 -210  215 -205  190 -180  175 -165  160-150  
2200  330 -290  290 -250  230 -215  200 -190  185 -175  170 -160  
2600  370 -330  330 -290  270 -230  210 -200  200 -185  180 -170  
3000  410 -370  370 -330  310 -270  250 -210  205 -200  190 -180  
3400>  450 -410  410 -370  350 -310  290 -250  230 -205  215 -190  

  
  توصیه مصرف فسفر

هاي آهکی، در خاك. هاي با فسفرکم ضعیف استاز آن جا که کلزا نیاز باالیی به فسفر دارد، رشد گیاه در خاك
بنابراین میزان . دهد که براي گیاه قابل استفاده نیستتشکیل ترکیبات نامحلولی با کلسیم و منیزیم میفسفر با آهک 

براي توصیه کودي فسفر . باشد درصد مقدار مصرفی می 5-20کند بین  کود فسفر که گیاه آن را در سال اول جذب می
هاي آهکی مشابه کشور ایران، روش اولسن براي خاكگیر  ترین و بهترین عصارهمتداول. شود از آزمون خاك استفاده می

باشد که این باعث افزایش سطح  زیاد با تارهاي کشنده فراوان می  کلزا داراي انشعابات ریشه. باشد می) کربنات سدیمبی(
هش ریزوسفر را در شرایط کمبود فسفر کا pHهاي کلزا،  به عالوه، ریشه. گردد ها براي جذب فسفر از خاك می ریشه

از آنجا که فسفر در خاك  .یابد ها افزایش می مجاورت ریشه دهند و در نتیجه حاللیت فسفر و غلظت فسفر در می
کودهاي فسفري بیشترین قابلیت استفاده را بالفاصله بعد از کاربرد . گیرددر معرض آبشویی نیز قرار نمی. تحرك ندارد

بنابراین . عنصر را جذب کرده و تا هشت هفته این جذب ادامه داردي رشد به سرعت این کلزا در مراحل اولیه. دارند
هاي آهکی بسیار کاربرد نواري و در زیر بذرکودهاي فسفري در خاك. کود فسفر باید هم زمان با کاشت مصرف شود

. هدد مفید است زیرا سطح تماس کود و خاك را کاسته و سرعت تبدیل فسفر به ترکیبات با حاللیت کم را کاهش می
در غیر این صورت پخش سطحی و دیسک زدن بهترین . توان تا نصف کاهش داد در این حالت میزان مصرف را می

-آمونیوم فسفات میمنابع مورد استفاده فسفر، سوپر فسفات تریپل، مونوآمونیوم فسفات و دي. باشدروش مصرف می
هاي قلیایی با ظرفیت بافري باال یک به ویژه در خاكمنابع مایع فسفر مثل آمونیوم پلی فسفات یا اسید فسفر. باشند

تغذیه ضعیف فسفر توانایی . اندازدکمبود فسفر در کلزا توسعه و بلوغ ریشه را به تأخیر می. باشندمورد توجه می
در مناطق سرد کشور کاربرد . تواند کاهش دهدمحصول را در پاسخ دادن به مواد غذایی نظیر نیتروژن و گوگرد، می

گرم در کیلوگرم خاك نیز می تواند صورت گیرد چراکه این عنصر براي رشد میلی 17سفر پیش از کشت تا سطح ف
یکی از راهکارهاي . تواند مؤثر باشدبرگی قبل از فرا رسیدن زمستان می 8تا  6اولیه سریع و رسیدن به مرحله رشدي 

باشد که ود، استفاده از ارقام فسفر کارا میمناسب براي کاهش مصرف کود فسفري عالوه بر روش جایگذاري ک
در  .باشدتحقیقات در این زمینه بر روي ارقام کلزاي رایج در کشور در موسسه تحقیقات خاك و آب در حال اجرا می

  . هاي مختلف ارائه شده استمقدار برآورد کود فسفر با توجه به جدول پتانسیل تولید در اقلیم) 20تا  17(هاي جدول
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  توصیه کود فسفري مورد نیاز کلزا براي اقلیم گرم -17جدول 
  )کیلوگرم دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل در هکتار(

عملکرد مورد انتظار 
  )کیلوگرم در هکتار(

  )گرم در کیلوگرممیلی(فسفر قابل استفاده خاك  به روش اولسن 
3-1  7-3  11 -7  15 -11  

1000  110 -90  90-50  50  50-0  
1400  140 -110  110 -70  70-50  50-0  
1800  170 -140  140 -90  90-50  50-0  
2200  200 -170  170 -110  110 -70  70-50  
2600  220 -200  200 -140  140 -90  90-50  
3000  240 -220  220 -170  170 -110  110 -70  
3400>  260-240  240 -200  200 -140  140 -90  

  
  اقلیم معتدل سردتوصیه کود فسفري مورد نیاز کلزا براي  - 18جدول 

  )کیلوگرم دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل در هکتار(
عملکرد مورد انتظار 

  )کیلوگرم در هکتار(
  )گرم در کیلوگرممیلی(فسفر قابل استفاده خاك  به روش اولسن 

3-1  7-3  11 -7  15 -11  
1000  130 -100  100 -50  50  50-0  
1400  160-130  130 -70  70-50  50-0  
1800  190 -160  160-100  100 -50  50  
2200  210 -190  190 -130  130 -70  70-50  
2600  230 -210  210 -160  160-100  100 -50  
3000  240 -230  230 -190  190 -130  130 -70  
3400>  250 -240  240 -210  210 -160  100 -160  

  
  توصیه کود فسفري مورد نیاز کلزا براي اقلیم سرد -19جدول 

  )یا سوپرفسفات تریپل در هکتار کیلوگرم دي آمونیوم فسفات(
  عملکرد مورد انتظار

  )کیلوگرم در هکتار(
  )میلی گرم در کیلوگرم(فسفر قابل استفاده خاك  به روش اولسن 

3-1  7-3  11 -7  15 -11  
1000  150 -120  120 -60  60 -0  0  
1400  180 -150  150 -90  90-30  30-0  
1800  210 -180  180 -120  120 -60  60 -0  
2200  235 -210  210 -150  150 -90  90-30  
2600  250 -235  235 -180  180 -120  120 -60  
3000  260-250  250 -210  210 -150  150 -90  
3400>  270 -260  260-235  235 -180  180 -120  
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  توصیه کود فسفري مورد نیاز کلزا براي اقلیم سواحل دریاي خزر - 20جدول 
  )کیلوگرم دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل در هکتار(

  عملکرد مورد انتظار
  )کیلوگرم در هکتار(

  )میلی گرم در کیلوگرم(فسفر قابل استفاده خاك  به روش اولسن 
3-1  7-3  11 -7  15 -11  

1000  130 -100  100 -50  50  50-0  
1400  160-130  130 -70  70-50  50-0  
1800  190 -160  160-100  100 -50  50  
2200  210 -190  190 -130  130 -70  70-50  
2600  230 -210  210 -160  160-100  100 -50  
3000  240 -230  230 -190  190 -130  130 -70  
3400 >  250 -240  240 -210  210 -160  160-100  

  
توان بجاي سوپرفسفات تریپل از کود میکروبی فسفاته گرانوله با مقدار براي تامین فسفر مورد نیاز کلزا می

  .معادل استفاده کرد
  

  توصیه مصرف پتاسیم
میزان پتاسیم مورد نیاز کلزا به روش مصرف خاکی و بر اساس مقدار سولفات ) 24تا  21(هاي در جدول

  .پتاسیم براي چهار اقلیم متفاوت در کشور برآورد گردیده است
  
  

  )کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار( توصیه کود پتاسیمی مورد نیاز کلزا در اقلیم گرم -21جدول 
عملکرد مورد انتظار 

  )م در هکتارکیلوگر(
  )گرم در کیلوگرممیلی(پتاسیم قابل استخراج توسط روش استات آمونیوم 

40<  80 -40  120 -80  160 -120  200-160  200>  
1000  120  120 -90  90-60  60 -20  40-10  0  

1500  145  145 -115  115 -85  75-40  50-20  0  

2000  170  170 -140  140 -110  95-60  60 -30  0  

2500  195  195 -165  165-135  115 -80  70-40  0  

3000  220  220 -190  190 -160  135 -100  80-50  0  

3500  245  235 -215  205 -180  155 -120  90-60  0  

4000≥  270  240  210  160  100  0  
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  )کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار(توصیه کود پتاسیمی مورد نیاز کلزا در اقلیم معتدل سرد  - 22جدول 
عملکرد مورد انتظار 

  )کیلوگرم در هکتار(
  )گرم در کیلوگرممیلی(پتاسیم قابل استخراج توسط روش استات آمونیوم 

40<  80 -40  120 -80  160 -120  200-160  200-220  
1000  125  125 -95  100 -70  65 -25  40-10  0  
1500  150  150 -120  120 -90  80-45  50-20  0  
2000  175  175 -145  145 -115  100 -65  60 -30  0  
2500  200  200 -170  170 -140  120 -85  70-40  30  
3000  225  225 -195  190 -160  140 -105  80-50  50  
3500  250  240 -215  210 -180  160-125  90-60  60  
4000≥  275  245  215  165  105  65  

  
  )کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار(توصیه کود پتاسیمی مورد نیاز کلزا در اقلیم سرد  -23جدول 

 عملکرد مورد انتظار
  )کیلوگرم در هکتار(

  )گرم در کیلوگرممیلی(پتاسیم قابل استخراج توسط روش استات آمونیوم 
40<  80 -40  120 -80  160 -120  200-160  200-220  

1000  140  140 -100  110 -75  70-30  45-15  0  
1500  170  160-125  130 -95  85-50  55-25  0  
2000  195  180 -150  150 -120  105 -70  65 -35  20  
2500  215  205 -175  180 -145  125 -90  75-45  35  
3000  235  230 -200  200 -165  145 -110  85-55  55  
3500  260  250 -220  220 -185  165-130  95-65  65  
4000≥  280  250  220  170  110  70  

  
  )کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار(توصیه کود پتاسیمی مورد نیاز کلزا در اقلیم سواحل دریاي خزر   -24 جدول 

عملکرد مورد انتظار 
  )کیلوگرم در هکتار(

  )گرم در کیلوگرممیلی(پتاسیم قابل استخراج توسط روش استات آمونیوم 
40<  80 -40  120 -80  160 -120  200-160  200-220  

1000  125  125 -95  100 -70  65 -25  40-10  0  
1500  150  150 -120  120 -90  80-45  50-20  0  
2000  175  175 -145  145 -115  100 -65  60 -30  0  
2500  200  200 -170  170 -140  120 -85  70-40  25  
3000  225  225 -195  190 -160  140 -105  80-50  35  
3500  250  240 -215  210 -180  160-125  90-60  45  
4000≥  275  245  215  165  105  55  

  
مقدار رس (هاي با بافت سنگین در خاك. هاي با بافت سبک تا متوسط استاعداد جداول فوق براي خاك :تذکر
  .گردددرصد به ارقام فوق اضافه می 10مقدار ) درصد 30بیش از 
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  توصیه مصرف گوگرد
هر تن . باشد که براي رشد کافی و مناسب کلزا ضروري است گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز کلزا می

سولفات در خاك به صورت قابل مقدار کافی گوگرد به شکل . کند برابر گندم گوگرد از خاك خارج می 5تا  4کلزا 
دهد و سبب افزایش تعداد خورجین و عملکرد بذر با افزایش  توجهی رشد رویشی و تولید ماده خشک را افزایش می

تغذیه گوگرد بستگی . گیاه، گوگرد را به صورت سولفات از خاك جذب می کند. گردد مقدار پروتئین در بذرها می
تأمین گوگرد کافی براي زراعت بستگی به برخی عوامل مانند . لی خاك داردبسیار زیادي به معدنی شدن مواد آ

معموالً بیشترگوگرد موجود در . مقدار گوگرد جذب شده از اتمسفر و مقدار سولفات موجود در آب آبیاري نیز دارد
 رآیند زیستیبا توجه با اینکه معدنی شدن یک ف. باشد خاك به شکل آلی بوده و قابل جذب سریع توسط گیاه نمی

-که از عمده آنها می(کننده گوگرد است، بنابراین با شرایط محیطی از جمله جمعیت ریزجانداران اکسید) بیولوژیک(
  . باشد رطوبت، دما و ماده آلی  مرتبط می) هاي خانواده تیوباسیلوس را نام بردتوان باکتري

 توان هنگام کاشت ت سولفاتی را میترکیبا. باشد کودهاي مختلف گوگردي در حال حاضر قابل استفاده می
اما شکل گوگرد عنصري بایستی توسط ریزجانداران در خاك به شکل سولفات در آیند تا قابل استفاده . مصرف نمود

به هر حال هنگامی . تبدیل گوگرد عنصري نیاز به چندین هفته شرایط گرم و رطوبت مناسب خاك دارد. گیاه شوند
  . سازد بایستی از فرمهاي سولفاتی استفاده نمود را ظاهر میکه کمبود عالیم خود 

به عالوه می توان از گوگرد آلی . استفاده از گوگرد عنصري در حالت پودري و یا به شکل پاستیل قابل توصیه است
یست بادر صورت استفاده از گوگرد عنصري می. گردنداین کودها پیش از کشت مصرف  می. گرانوله نیز استفاده کرد

در این صورت کاربرد گوگرد به همراه باکتریهاي تیوباسیلوس . شرایط الزم براي اکسیداسیون آن در خاك فراهم گردد
کیلوگرم در هکتار کود سولفات  100در صورتی که کود سولفات آمونیوم در دسترس باشد می توان . توصیه می شود

البته باید توجه داشت در صورتی که براي . تار کود اوره نمودکیلوگرم در هک 50آمونیوم را در مرحله کاشت جایگزین 
-جبران کمبود عناصر در خاك مثل پتاسیم، منیزیم، روي، منگنز و مس از شکل سولفات این عناصر استفاده گردد می

تا  250ر هاي موجود نشان داده که کاربرد گوگرد به مقدابررسی. تواند تأمین کننده گوگرد مورد نیاز گیاه نیز باشد
 1000 و در منطقه اي مثل قم کاربردکیلوگرم در هکتار در مناطقی مثل داراب، دزفول، شهرکرد و مازندران 500

  .کیلوگرم در هکتار به همراه تیوباسیلوس، باعث واکنش مثبت گیاه و افزایش معنی دار عملکرد کلزا شده است
  

  توصیه کاربرد عناصر کم مصرف
- در مواردي که کمبود شدید عناصر کم مصرف به ویژه روي وجود داشته باشد، مصرف خاکی و محلول :روي

تواند در دو مرحله خروج از پاشی با غلظت سه تا پنج در هزار سولفات روي میمحلول. پاشی هر دو باید انجام گیرد
    .باشدمیپیش از کشت ر کیلوگرم در هکتا 30دهی انجام گیرد و مصرف خاکی آن روزت و قبل از گل

 10-15گرم در کیلوگرم بور هستند، مقدار  میلی 8/0هاي داراي کمبود بور که داراي کمتر از در خاك: بور
. هرگز بور به صورت نواري استفاده نگردد. شود کیلوگرم در هکتار اسیدبوریک به صورت پخش یکنواخت توصیه می

شود که فقط در  تأکید می. نیاز بور مصرف شود براي گیاه ایجاد سمیت خواهد کردچنانچه بیشتر از مقدار مورد
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در توصیه کودي بور عالوه بر مقدار آن در خاك . مصرف نمود) اسیدبوریک(توان بور  صورت کمبود بور در خاك می
ن است مقدار آن در باید مقدار آن در آب آبیاري نیز مد نظر قرار گیرد، چرا که ممک) به خصوص در خاکهاي شور(

  . آب آبیاري کمبود در خاك را جبران نماید
. پاشی آن کارایی بیشتري دارد تواند مؤثر واقع شود ولی محلول اگر چه دادن سولفات منگنز به خاك می: منگنز

کافی است درصد زمین را پوشانده باشند  30ها  در هزار سولفات منگنز در هنگامی که بوته 3-5پاشی  معموالً محلول
  .پاشی در اوایل بهار ممکن است ضروري باشد هاي پاییزه، محلولاما در موارد کمبود شدید منگنز در زراعت

  :هاي زیر سود جست توان از شیوه براي مقابله با کمبود آهن می: آهن
  انتخاب ارقام مقاوم در برابر کلروز آهن -1
-Feها استفاده از کالت از جمله این روش. دگرد در مناطق دچار کمبود، کاربرد کالت آهن توصیه می -2

EDDHA مواد . سازداما گرانی این کودها مصرف آن را محدود می. باشد پاشی میدر خاك و یا به صورت محلول
هاي باشد، اما با توجه به عدم کارایی این کود در خاك دیگري نیز همچون سولفات آهن در خاك قابل استفاده می

  .شودیه نمیآهکی، مصرف آن توص
 2-3پاشی گیاهان دچار کلروز در محلول. باشدپاشی ترکیبات حاوي آهن نیز در رفع کلروز مؤثر میمحلول -3

کیلوگرم سولفات آهن  4یعنی . روز با محلول چهار در هزار سولفات آهن بسیار مؤثر است 15نوبت با فاصله 
(FeSO4)  هاي باالتر اغلب سبب سوختگی فاده از غلظتاست .لیترآب حل شده و سپس استفاده گردد 1000در

. پاشی، الزامی استکننده تجاري یا چند قطره مایع ظرفشویی پیش از محلولافزودن عوامل مرطوب. شودها میبرگ
پاشی بایستی قبل از ظهور زردي، انجام گیرد و در صورت بروز کمبود چندین بار بایستی در صورت ضرورت محلول

 . پاشی نمودمحلول
  

  پاشی نکات فنی عمومی براي محلول
  .پاشی باید صبح زود یا عصر، هنگامی که نور خورشید مایل است انجام گیردمحلول -
لیتر  1000میلی لیتر در  200(در هزار  2/0به محلول کودي تهیه شده، ماده سیتوویت یا مایع ظرفشویی به غلظت  - 

- کاهش نیروي کشش سطحی آب شده در نتیجه قطرات آب حالت پخشیده به خود میاین کار باعث . اضافه گردد) آب
  .یابددر این شرایط سطح تماس برگ با ذرات کودي بیشتر شده و در نتیجه میزان جذب برگی افزایش می. گیرد
  .پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشدهنگام محلول -
  .داقل فاصله زمانی، انجام گیردپاشی، آبیاري مزرعه با حپس از انجام محلول -
  .درجه سانتی گراد باشد 29تر از پاشی پایینحرارت محیط در هنگام محلول -
گردد کود موردنظر با غلظت مربوطه تهیه و در قطعه براي اطمینان از صحت انجام عملیات فوق پیشنهاد می -

ي در گیاه پس از سه روز، در تمام سطح سوزدر صورت عدم ظهور عالیم برگ. پاشی شودکوچکی از مزرعه برگ
  .در اراضی شور از کود حاوي عناصر کم مصرف بدون بور استفاده شود. پاشی انجام پذیردمزرعه، برگ
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به عبارت دیگر موارد استعمال . شودپاشی برگی بیشتر به عنوان یک ابزار موقتی و اضطراري استفاده  میمحلول
وددهی از طریق خاك و برطرف نمودن کمبودهاي نهفته و مبارزه با کمبودهاي کوددهی از طریق برگ به دنبال ک
  .باشدشدید عناصر غذایی کم مصرف می

گیري در اما، تصمیم. گیرندپاشی مورد استفاده قرار میعناصر کم مصرف به طور کلی از طریق خاك و یا محلول
  .باشدسهولت کاربرد و مسائل اقتصادي میخصوص کاربرد عناصر کم مصرف به دو روش مزبور، منوط به 

  

 کاربرد ماده آلی در تولید کلزا

باشد بلکه با تشدید فعالیت زیستی در خاك ماده آلی نه تنها تامین کننده بخشی از نیاز گیاه به عناصر غذایی می
وضعیت فیزیکی کند، از سویی، مصرف مواد آلی در خاك، منجر به بهبود به چرخش بهتر مواد غذایی کمک می

  . کندگردد که این امر به نوبه خود به رشد و نمو بهتر گیاه کمک میخاك نیز می
بسته به روش مورد استفاده براي . تواند منشاء حیوانی یا گیاهی یا مخلوطی از آنها را داشته باشد کودهاي آلی می

از لحاظ زیستی غیر همگن بوده و مقدار عناصر  کود دامی. هاي مختلف وجود داردآوري و ذخیره، کود دامی به شکل جمع
آوري و مدت زمان نگهداري در انبار بستگی دارد و براي تعیین مقدار واقعی  غذایی به نوع حیوان، نوع تغذیه، روش جمع

ر و درصد کربن آلی، نیتروژن کل، فسف: هاي الزم براي اندازه گیري عبارتند ازشاخص. بایستی اقدام به تجزیه کود نمود
البته بایستی گفت تجزیه ماده آلی و آزاد سازي عناصر غذایی براي گیاه غیرقابل پیش بینی بوده و . ECو  pHپتاسیم کل، 

شوند تا تخمین و  همه این موارد سبب می. بستگی به درجه حرارت، رطوبت، نسبت کربن به نیتروژن و میزان لیگنین دارد
کودهاي آلی عالوه بر تأمین عناصرغذایی، . دهاي دامی در کوتاه مدت مشکل باشدتعیین مقدار عنصر آزادسازي شده از کو

به هرحال این کودها بخشی از عناصر غذایی . نمایند به بهبود ساختمان خاك و افزایش مقدار هوموس خاك نیز کمک می
. ذایی از مزرعه را جبران نمایندتوانند همه هدر رفت و خروج عناصرغ گردانند اما نمی برداشت شده ازخاك را به خاك برمی

در چنین حالتی کشاورز بایستی عناصر . همچنین نسبت عناصر غذایی در کود دامی ممکن است مطابق با نیاز گیاه نباشد
البته سایر منابع مواد آلی نظیر کود سبز، استفاده از بقایاي . غذایی تکمیلی را از طریق کودهاي شیمیایی تأمین نماید

پوست حاصل از ضایعات آلی صنعتی نظیر باگاس نیشکر قابلیت الزم را هم براي تأمین بخشی از عناصر گیاهی و کم
پوسیدگی،  درجه به بستگی آلی کود مصرف باشند میزانغذایی مورد نیاز گیاه و هم به عنوان یک بهساز خاك دارا می

 خاك با جلوتر ماه چند است بهتر باشد نپوسیده آلی کود اگر .دارد آن نوع و به نیتروژن کربن میزان عناصر غذایی، نسبت

 آن کشت با همزمان توانمی باشد داشته کافی رسیدگی درجه آلی کود اگر. پوسانده شود مناسب رطوبت اعمال با و مخلوط

  .شود مخلوط خاك کامالً با ریشه مؤثر عمق آلی در کود است بهتر  .نمود مصرف را
  

  زراعت کلزا کاربرد کودهاي زیستی در 
که قادر است  شودمی اطالق مانند ژله موارد برخی در یا و مایع ،)بیشتر پودري( جامد مواد به زیستی کودهاي

را روي یک ماده نگهدارنده یا حامل  آنها فرآورده متابولیک یا و خاکزي مفید ارگانیسم نوع چند یا یک از انبوه جمعیت
 یا و گیاهان نیاز مورد غذایی عناصر تأمین منظور این دسته از کودها به. نمایداز زمان تولید تا زمان مصرف نگهداري 
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 که است شده معرفی دنیا در زیستی امروزه کودهاي از متفاوتی انواع .شوندمی آنها، استفاده و عملکرد رشد افزایش

  .گیرد می قرار استفاده مورد کشت زارعین براي توسط
ترین انواع کودهاي زیستی قابل استفاده در کشت محرك رشد گیاه از مهمهاي کودهاي زیستی حاوي باکتري

هایی مانند سودوموناس، فالوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتري. باشندکلزا می
مختلف، به طور  هايهاي محرك رشد گیاه به وسیله مکانیسم باکتري. هاي محرك رشد گیاه می باشندباکتري

  .دهند مستقیم و یا غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش می
هاي هاي نامحلول، تولید تنظیم کنندههاي مستقیم شامل تثبیت بیولوژیک نیتروژن، حاللیت فسفاتمکانیسم

هاي از مکانیسم. شوندباشند که با تأثیر مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان میها میرشد و ویتامین
. ها و سیدروفورها اشاره کردتوان به خصوصیاتی مانند تولید سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیکغیر مستقیم می

مقدار  .شونده سبب بهبود رشد گیاهان میهاي زنده و غیر زندهاي غیر مستقیم با تعدیل اثرات منفی تنشمکانیسم
این کودها بیشتر به . ستگی زیادي به نوع فرموالسیون آنها داردو نحوه مصرف کودهاي زیستی محرك رشد گیاه ب

برحسب نوع فرموالسیون هر کود نحوه مصرف . شوندشکل مایع و یا پودري و به ندرت به صورت گرانول تولید می
  .باشدآن به شرح زیر می

  

  کودهاي زیستی محرك رشد گیاه با فرموالسیون مایع -الف
سپس متناسب با مقدار بذر . شودمعینی از بذر داخل ظرف مناسب تمیزي ریخته میابتدا مقدار : بذرمال -1

شود تا از مصرفی، کود زیستی مایع به آن اضافه شده و براي چند دقیقه محتویات ظرف به خوبی تکان داده می
در صورت  .اکنون بذرها براي کاشت آماده هستند. آغشته شدن کلیه بذور به کود زیستی اطمینان حاصل گردد

) دور از نور مستقیم خورشید و در هواي خنک و خشک(آماده نبودن شرایط کاشت، بذرها در مکان مناسب تمیزي 
ن بهتر است از مرطوب نمود. شودساعت توصیه نمی 24نگهداري بذور در این شرایط بیش از . شوندنگهداري می

در مورد کلزا به . فی بستگی به میزان و نوع بذر داردمقدار کود زیستی مایع مصر. بیش از حد بذرها اجتناب گردد
  .میلی لیتر از مایه تلقیح مایع توصیه می گردد 100ازاي هر یک کیلوگرم بذر کاربرد 

در این شرایط و در هنگام انتقال نشاء . شوددر شرایط خاص کشت کلزا با استفاده از نشاء نیز انجام می: نشاء - 2
شود تا اثري از ذرات خاك وجود هاي آن به خوبی شسته میچندین بوته جدا شده و ریشهاي از به مزرعه، مجموعه

مقدار کود . گردددقیقه داخل محلول کود نگهداري شده و بعد کشت می 20سپس ریشه گیاه به مدت . نداشته باشد
  . مصرفی بستگی زیادي به حجم ریشه گیاه مورد نظر دارد

  

  اه با فرموالسیون پودريکودهاي زیستی محرك رشد گی -ب
همچنین این کودها براي استقرار بهتر . میزان مصرف کودهاي زیستی پودري نیز بستگی به میزان و نوع بذر دارد

هاي معتبر در فرموالسیون خود از بعضی از شرکت. باشندبر روي بذر نیازمند به استفاده از یک ماده چسباننده می
ولی بیشتر . د و در نتیجه در خصوص این کودها نیازي به ماده چسباننده وجود نداردانمواد چسباننده استفاده کرده
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کننده را به استفاده از ماده چسباننده ها یا در کنار کود خود این ماده چسباننده را قرار داده و یا مصرفتولیدکننده
  .کنندراهنمایی می

سپس . شودیاز به داخل ظرف مناسب تمیزي منتقل میبه منظور تلقیح بذر با کودهاي پودري ابتدا بذر مورد ن
هم زده نده به آن اضافه شده و به خوبی بمتناسب با مقدار بذر درون ظرف، مقدار مشخصی از محلول ماده چسبان

-پس از اطمینان کافی از چسبناك بودن کلیه بذور، کود زیستی اضافه شده و مجدداً به خوبی بهم زده می. شودمی
و سپس ) در سایه و در سطح تمیز(رت امکان بهتر است قبل از کشت، بذرها اندکی هوا خشک شده در صو. شود

درصد  20درصد صمغ عربی،  40محلول . شودبراي چسبناك کردن بذور از مواد متعددي استفاده می. کشت شوند
باشد چرا ه مصرفی بسیار مهم میمقدار مواد چسبانند. باشنداي از این مواد میدرصد متیل اتیل سلولز نمونه 4شکر، 

که اگر ماده چسباننده بیش از نیاز اضافه گردد موجب چسبیدن بذرها به یکدیگر شده و در حالتی که کمتر از نیاز 
میلی لیتر محلول چسباننده و  40در مورد کلزا کاربرد . اضافه گردد مقدار کود اندکی را بر روي خود جاي خواهد داد

  .گرددتلقیح پودري توصیه میگرم مایه  50حدود 
  

  تقویم کوددهی کلزا منطبق بر مراحل فنولوژیکی -25 جدول

  مراحل رشد فنولوژیکی  
  گلدهی  غنچه دهی  ساقه دهی  خروج از روزت  دانه رست  قبل از کشت

درصد  35     درصد توصیه 30 کوددهی نیتروژن
  توصیه

درصد  35
    توصیه

به  درصد توصیه ترجیحاً 100 کوددهی فسفر
           صورت نواري

درصد توصیه ترجیحاً به  100 کوددهی پتاسم
           صورت نواري

           توسط دیسک با خاك مخلوط شود و گوگرد کودهاي آلی
            بذرمال  کودهاي زیستی

کودهاي حاوي عناصر 
    پاشیمحلول    پاشیمحلول     ریزمغذي

  کودآبیاري    پاشیمحلول    کودآبیاري   اسید هیومیک
      پاشیمحلول       محرکهاي رشد گیاهی

    پاشیمحلول         کودهاي محلول با پتاسیم باال
        پاشیمحلول     کودهاي محلول با فسفر باال

  
 در محصوالت گواهی شده) عناصر سنگین( هامدیریت کاهش آالینده -8

باال بودن آنها بیش از حدود مجاز اما . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك
باال . باشدها میها و ساختار زمین شناسی و ژئوشیمی کانیهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگییا ناشی از فعالیت

بودن غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنشاق، تماس پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط گیاهان و 
آلودگی خاك براي کاربري کشاورزي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشدخطرآفرین می استفاده از آنها براي انسان

ذکر این نکته شایان . آمده است 26زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول توسط سازمان حفاظت محیط
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بخش قابل  و نه(توجه است که مقدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی گرم در کیلوگرم به صورت کل 
  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) استفاده

  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می
  

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  
  

- نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ip پسماندهاي آلی، owهاي شیمیایی کشاورزي، 

چندان که به آنها عناصر . دارند هاي بسیار کمیغلظت ،مادري فلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد
البته در . در مقادیر سمی نیستند معموالً شده و گفته) میلی گرم در کیلوگرم 1000غلظت کمتر از (1کمیاب

  .داراي غلظت باالیی هستندولوژي آنها یتشناسی و ویژگی لبرخی مناطق به دلیل ساختار زمین
غلظت فلزات سنگین در برخی  ،و بهم زدن تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزاتانسان هاي البته در اثر فعالیت

سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، اکوسیستم و دیگر براي ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را خاك
  .نمایدایجاد می هامحیط

هاي هاي بشري بیشتراز جریانافزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت عالوه بر آن که معموالً
تحرك و فراهمی زیستی بیشتري نسبت به انسان داراي هاي منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت ،باشدعی میطبی

  .شودترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان میدر زیر تعدادي از مهم. می باشدمنابع لتیوژنیک و پدوژنیک 
  

  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك -  26جدول 
) میلی گرم بر کیلوگرم(  

ایران زیست محیط سازمان پیشنهادي  عنصر 
 آرسنیک 40
 بور -
 بریلیوم 5
 کادمیم 5
 کبالت 50
 کروم 110
 مس 200
 فلوئور 300
 جیوه 7
 مولیبدن 40
 نیکل 110
 سرب 75
 آنتیموان 10
 سلنیوم 4

 وانادیوم 200
 روي   500

                                                             
1 Trace elements 
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  کودها -1
گیاهان براي رشد و نمو و . روداز نظر تاریخ کشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار می

و کم ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(تکمیل چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 
هستند که برخی از آنها همانند روي، منگنز، آهن، ) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بورروي، (مصرف 

ها از عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندجزء فلزات سنگین محسوب می) نیکل، مس، مولبیدن
ساله مقادیر قابل توجهی هر . نماید تولیدرا تا بتواند گیاه سالمی شوند طریق مصرف برگپاشی براي گیاه تأمین 

از انواع کودهاي حاوي عناصر مورد نیاز گیاهان از طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد استفاده 
به عنوان مثال استفاده از کودهاي . باشنداین کودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می. گیردقرار می

این عوامل آالینده ها از نظر براي آن که خاك. ه خاك اضافه می نمایندفسفاتی مقادیري از کادمیم و سرب را ب
براي این منظور استانداردهاي انواع مواد کودي تهیه  .آلوده نشوند بایستی از منابع کودي مناسبی استفاده نمود

با شکل گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك وآب انواع . و تدوین شده است
هاي کودها و اول تطابق محتوي با برچسب روي بسته. گیرندمواد کودي از دو جهت عمده مورد بررسی قرار می

 لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً. از فلزات سنگین در انواع مواد کودي استغلظت مجدوم رعایت 
این امر از طریق مراجعه به پایگاه . بایستی کودهاي مورد استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند

www.kswir.ir مجدداً یادآوري  .باشدقابل حصول می 3000646424 یا ارسال شماره ثبت به شماره پیامک و
ها خواهد از مواد کودي فاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالینده گردد که استفادهمی
  . مقدار مجاز فلزات سنگین در مواد کودي بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است4در پیوست. شد

  
  هاآفت کش -2

از . شدندهاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده میهاي مختلفی که حاوي غلظتکشگذشته آفتدر 
در حال حاضر . هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر نمودکشتوان به قارچجمله می

- کش استفاده میرچبه عنوان قا) آهک+سولفات مس( و نیز سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برود
. شودشد که هم اکنون استفاده نمیالبته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می. شوند

هاي گیاهی عمل هاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملکشبهرحال در استفاده از آفت
 4 در پیوست شماره .تجویز متخصصان خودداري نمودرویه و بی نموده و از مصرف سموم ممنوع و استفاده بی
  . آمده است  کلزافهرست سموم مجاز براي استفاده در محصول 

  
  کودهاي آلی و لجن فاضالب -3

- می... انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی، کمپوست زباله شهري و  ي همانندمصرف مواد آلی غیراستاندارد
 اگرچه که استفاده از کودهاي دام و. ها در خاك گرددسایر آالینده سنگین وفلزات تواند سبب افزایش تجمع 

هاي اما در مواردي که به دلیل استفاده نامناسب مکمل. طیور در افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند



                                                                                                             41                                                                                                                       دستورالعمل تولید کلزا گواهی شده

 

 غذایی دام و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل بهداشتی آنها
افتد که مقادیر زیادي از کودهاي البته این امر در صورتی اتفاق می. تواند سبب تجمع در خاك شودمی

  . ي مناسب باشندو استانداردها نامناسب در سطح کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیارها
در برخی مناطق و . بازیافت نمودتوان آن را باشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب

در برخی . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میبه صورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه
لجن فاضالب . دهندموارد لجن فاضالب را با خاك اره، کلش و ضایعات باغی کمپوست و مورد استفاده قرار می

تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، صفیه فاضالب میبا توجه به کیفیت فاضالب و فرآیندهاي ت
هاي میکروبی و انگلی تواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... نیکل، کروم، مس و 

باشد که داراي بسته بندي و در شرایطی قابل استفاده و توصیه می استفاده از لجن فاضالب صرفاً. نیز باشد
  .شماره ثبت دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي باشد

  
  و آب آبیاري فاضالب -4

اکنون نیز در  اي طوالنی در دنیا دارد و هماستفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه
کار در  این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق کشت و. شودایران استفاده میحتی بسیاري از کشورهاي دنیا و 

توانند ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی میاین فاضالب. خوردحاشیه و داخل شهرها بیشتر به چشم می
سنگین باشد که درصورت استفاده مستمر و بلند مدت انباشتگی فلزات آن حاوي مقادیري از  ءبسته به منشا

اما بهرحال بر اساس . سنگین را نداشته باشدفلزات فلزات سنگین آن بحدي برسد که کیفیت خاك از استاندارد 
لذا در . باشدمقررات موجود استفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می

. توان به آن نشان حد مجاز آالینده اختصاص داده شودنمی کلزاصورت استفاده از فاضالب خام براي تولید 
آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نیز بدلیل شرایط هیدرو  اده برايعالوه بر فاضالب مورد استف

گاهی ساختار زمین  چرا که . ها از جمله فلزات سنگین باشندتوانند حاوي مقادیري از آالیندهژئوشیمیایی می
یز توجه در این راستا الزم است تا به کیفیت آب ن. هاي باالي فلزات سنگین هستندشناسی آنها حاوي غلظت

  .در حال حاضر براي آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد. نمود
  

                                                             
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -26جدول 
  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف

  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي خاكفقط براي   200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  میکروگرم بر لیتر  وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي خاكفقط براي   1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6- 4/8  -  هاش پ  22

این . کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .ها اغلب در محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارند نوع خاك
توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر با ) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 

هاي سازمان  توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. پارامترهاي کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است
  .عنوان راهنما رجوع شود به) خواروبار و کشاروزي جهانی

  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه :تبصره

  
  معدن کاري و پسماندهاي صنعتی -5

و صنایع وابسته آن عامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در معادن فلزي سنگ استخراج معدن، آسیا کردن 
تر رسوب تر و یا بزرگقطعات سنگین( هاطی استخراج معدن باطله. رودهاي بسیاري از مناطق به شمار میخاك

. یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.... ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) سازيکرده طی فرآیند شناور
گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی در بسیاري موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب می
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فلزات سنگین موجود در خاك از طریق . گرددمحیطی میانسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست
بر سالمتی انسان تأثیر  ا بلع مستقیم آنیو هاي حاوي مقادیر باالي فلزات سنگین خوردن گیاهان روئیده در خاك

  .گذاردمی
توانند مینیز  ها و مواد داروییکشعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت

برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناسب . موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 
در انتخاب مزارع و باغات بایستی . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(ده نبو

  .توجه نمود که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرند
  

  هامنابع هوایی آالینده - 6
 فلزات معموالً. باشدر اتمسفر میدغبار یا دودها، گازها و بخارات  و ها شامل انتشار گردمنابع هوایی آالینده

برخی فلزات همانند ارسنیک، کادمیم و سرب در  .شوندهمراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می
 ز طریقها اپس از انتشار آالینده. آیدشوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیفرآیندهاي دماي باال تصعید می

- هاي مرطوب و خشک بر روي زمین مینشستفروشوند تا به صورت ها به مناطق وسیعی پراکنده میدودکش
بهرحال . شوندبه دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده می معموالًها فرونشست. نشیند

نشست مرطوب و فروشوند از طریق میتی که وارد اتمسفر سنشفروها و چه از طریق دودها چه از طریق دودکش
- و موضوعی مکان ویژه میداشته کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن . شوندخشک بر زمین وارد می

ها و گیاهان مجاور به همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در خاك. باشد
یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از . شودهاي بیشتري مواجه میآن با غلظت

هاي اطراف باشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكهاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میاحتراق سوخت
هاي هاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكهمچنین به دلیل سائیدگی و روغن. هاي اصلی می گرددجاده

یابد لذا در انتخاب ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میالبته این آلودگی. کندها افزایش پیدا میجادهمجاور 
فاصله مناسب را ) فرعی/ اصلی(باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با توجه به میزان ترافیک و نوع جاده / مزرعه 

به عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک نه ها ر جادهمتري د 100فاصله . رعایت نمود تا آلودگی پیش نیاید
دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می .تواند استفاده شودراهنما می

در هر صورت اندازه گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه . رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100فاصله 
  .یستی از حدود مجاز آن عبور کندنبا

  

  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه
انجام  کلزاارقام مختلف در دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در  محدوديتحقیقات  :انتخاب رقم مناسب

  . البته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز معرفی نگردیده است .گرفته است
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گذارد به عنوان مثال لوپن فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می راثرات ریزوسفر گیاهان ب :تناوب گیاهی
هاي گیاهان صنعتی یکی از گزینهاستفاده از . دهدکند که فراهمی کادمیم را افزایش میاسید سیتریک تراوش می

-به عنوان مثال در نعنا فلزات سنگین در روغن. باشدمناسب براي کشت در اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین می
را در اثر سمیت فلزات سنگین تجربه عملکرد % 14هرچند کاهش  ،آنها مشاهده نشد) عصاره نعنا( هاي ضروري

 (Salix)همانند بید زیستی انرژي تولید نبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي گیاهان لیفی همانند پ. کرده بود
  .هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین هستندگزینه (reed Canary grass)و علف قناري 
  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش  :کوددهی

به احتمال زیاد پاسخ به مصرف . البته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده است. یابدمی
روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین باشد مصرف آن 

البته این  .کندقابت میچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رهم. جذب کادمیم را کاهش خواهد داد
وجود  محدودي هاي کشت بدست آمده است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهددر محلول اًغالباثرات 

   .داشته است
فسفر نقش مهمی در . در مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرد

در حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه . ل اثرات نامطلوب آن در گیاه داردکاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدی
  .شودها منتقل نمیبخش اعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش

مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی فراهمی  :مواد بهساز آلی
-دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن کاهش می فلزات سنگین در خاك را بهیستی ز

وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و آبشویی مناسب . دهند
%) 30( کود دامی غلظت نیکل در هویج% 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف  .باشدمی

تحقیقات دیگري که بر روي اثربخشی افزودن بقایاي گندم بر روي . را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج 
  . درصد کاهش یافت 40خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 

- سایتیجاد اکاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل بر روي مواد بهساز شیمیایی  :بهسازهاي شیمیایی
بسیاري از این مواد محصوالت جانبی . بسیار مؤثر هستند pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 

برخی مواد بهساز شیمیایی و  27در جدول . صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات استفاده از آهک در خاك. آثار آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است

دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي سنگین راه کاهش می
هاي هیدراته هستند که سیلیکات ها که آلومنیوزئولیت. باشند چندان قابلیت اجرایی نداردکشور ما که آهکی می

ثرترین مواد بهساز شیمیایی ؤها یکی از مبنابراین زئولیت. رفیت انتخابی باالیی براي جذب سطحی فلزات دارندظ
اي مصرف زئولیت تجمع به عنوان مثال در مطالعه. دهندهستند که انتقال فلزات سنگین به گیاهان را کاهش می

همانند آپاتیت یا (فاده از ترکیبات فسفاتی است. درصد کاهش داده است 41و  81، 72کادمیم، سرب و روي را 
  . براي غیر متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده است) هیدروکسی آپاتیت
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   استفاده می شود برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین –27جدول 
  ثر برايؤم  مواد بهساز

 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت

  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت
  Cd, Pb, Zn  دي آمونیوم فسفات

  As, Cr (II)سولفات آهن 
  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت

  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک
  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی

  

  چند نکته در خصوص فلزات سنگین
در تداوم عدم استفاده مسئوالن ملی بایستی . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -

 .اصرار ورزندهاي سرب دار سوختاز 
توانند داراي سرب بیشتري هاي نظامی میها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -

آمیزي شده داراي هاي رنگضی کوچک نزدیک ساختمانهمچنین ارا. نسبت به اراضی طبیعی معمولی باشند
نسبت به آزمون  در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید حتماً. سرب بیشتري باشند

 .سرب در خاك اقدام نمایند
 . در استفاده از اراضی دقت شود شتسموم آرسنات سرب وجود دامصرف در صورتی که در گذشته سوابقی از  - 
 .خودداري شود ،از کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن فاضالب خام اضافه شده -
هاي حاوي سرب نشستفرواي نسبت به سبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

بنابراین بایستی در . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. تر هستنددر هوا آسیب پذیر
 .هاي هوا توجه کافی نماییدنشستفروانتخاب گیاهان در مناطق حاوي 

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب( هاي حاوي سرباز مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) غیرمعتبر هاي حاوي مسکشفسفاتی و قارچ

 .هاي بدون سرب استفاده شوداز سوخت صورت استفاده از خشک کن، حتماً در -
تماس با سرب هوا، خاك و (آنها  هاي احتمالیآلودگیاز در هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی  -

 .خودداري نمود) گرد و غبار
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
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تنظیم  ،از مواد آلی در خاكاستفاده کشاورزي همانند اقدامات  ،هاي حاوي مقادیر متوسط سربدر خاك -
pH  به آلودگی سرب و استفاده از نسبت براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر خاك

 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستنشستفروبراي تماس ممانعت ها و عایق
  .هاي آبیاري بایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندآب -
 

 آبیاري براي تولید محصول گواهی شده  مدیریت آب و -9
در صورت نیاز آبیاري ) خاك آب(اري اول براي استقرار مطلوب و سبز یکنواخت مزرعه، پس از بذرکاري و آبی

آبیاري سوم در پاییز با توجه به شرایط منطقه و در زمان مصرف کود . شود روز توصیه می 7تا  5دوم به فاصله 
دهی کامل همراه با کودهاي اوره و سولفات دهی و غنچهآبیاري در مراحل ساقه. باشداوره سرك ضروري می

دهی و پر شدن دانه ضروري دهی، خورجینسه نوبت آبیاري دیگر در مراحل گل. شودآمونیوم سرك توصیه می
اگر به دلیل . هاي ساقه اصلی شروع به تغییر رنگ نمایندشود که خورجینآخرین آبیاري زمانی انجام می. است

کلزا در این موقع  هاي بهاره امکان انجام آخرین آبیاريمصادف شدن آبیاري آخر کلزا با آبیاري هاي اول زراعت
 25حذف این مرحله آبیاري به کاهش (دهی کامل انجام داد توان آخرین آبیاري را در مرحله خورجیننباشد، می

متر نزوالت میلی 25در صورتی که در طول دوره رشد و نمو گیاه، حدود ). درصدي عملکرد دانه منجر خواهد شد
ام آبیاري در آن مرحله صرف نظر کرد مشروط بر این که دماي توان از انج جوي به طور یک جا حادث شود، می

ترین حساس. درجه سلسیوس باشد و این میزان بارندگی را به عنوان یک نوبت آبیاري تلقی نمود 5محیط باالي 
دهی و براي تولید بذر، مرحله پر شدن دانه مرحله رشد کلزا به تنش خشکی، براي تولید دانه، مرحله خورجین

در شرایطی که زراعت کلزا در مراحل انتهایی رشد با تنش خشکی مواجه می شود بهتر است فواصل . شدبامی
هاي آخر فصل سازگاري پیدا نموده و از افت زیاد عملکرد تر شود تا گیاه کلزا براي برخورد با تنشآبیاري طوالنی

هاي پاییزه جهت تامین نیاز آبی کلزا باران هاي گیالن، مازندران و غرب گلستان کهدر استان. دانه جلوگیري شود
در استان گلستان و شرق مازندران در صورت عدم بارندگی در تاریخ کاشت . کافی است، آبیاري الزم نیست

  .شودمناسب و دوره پرشدن دانه، در صورت امکان آبیاري مزرعه توصیه می
  

  و مراحل رشد گیاه کلزا 1نیاز آبی -9-1
  نیاز آبی

قسمت عمده آب جذب . اصلی ساختار گیاه کلزا است و نقش مهمی در جذب و  انتقال مواد غذایی داردآب جزء 
حاصـل تعـرق    4تعرق -تبخیر. گویندمی 3شود، که به آن تعرقمی 2هاي گیاه تبخیرشده توسط کلزا از طریق روزنه

 -به تبخیر ETc(5(در شرایط استاندارد  تعرق کلزا -تبخیر. باشدهاي گیاهی میگیاه و تبخیر از خاك و سطوح اندام
                                                             
1  Water requirement 
2  Evaporation 
3  Transpiration 
4  Evapotranspiration 
5  Crop evapotranspiration under standard conditions (ETc) 
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تعرق از گیاهی که عاري از بیماري بوده و با تغذیه مناسب در مزرعه بزرگ که وضعیت آب خاك بهینه بـوده و در  
 تعـرق گیـاه کلـزا در شـرایط     -تبخیـر  .شـود شرایط آب و هوایی مورد نظر داراي عملکرد پتانسیل باشد، گفته مـی 

  :شوداز رابطه زیر تعیین میاستاندارد با استفاده 
                                                                    퐸푇 = 퐾 × 퐸푇  

  

) چمـن ( 1تعرق گیاه مرجـع  - تبخیر=  퐸푇، )مترمیلی(تعرق گیاه کلزا در شرایط استاندارد  - تبخیر=  퐸푇: که در آن
= 퐾	و ) متـر میلـی (در همان شرایط آب و هوایی که یک نمایه آب و هـوایی و بیـانگر تقاضـاي تبخیـري اتمسـفر اسـت       

  ).بدون واحد(ها و مرحله رشد گیاه کلزا، آب و هوا و تبخیر از سطح خاك است و متاثر از ویژگی 2ضریب گیاهی کلزا
  

  مراحل رشد گیاه کلزا
 ز نظر آبیاريمراحل رشد گیاه کلزا ا

در پـی ایـن تغییـرات، ضـریب     . کنـد پوشش سطح زمین، ارتفاع گیاه و سطح برگ با رشد گیاه کلزا تغییر مـی 
شـکل  (مرحله جداگانـه اسـت    4گیاهی نیز در مراحل گوناگون رشد گیاه تغییر کرده و منحنی تغییرات آن شامل 

فائو، طول دوره رشـد گیـاه بـه چهـار      56نشریه  بنابراین براي تعیین و رسم منحنی ضریب گیاهی بر اساس). یک
تـا  % 10از پوشش گیـاهی  ( 4، مرحله توسعه گیاه%)10از کاشت تا پوشش گیاهی( 3مرحله اولیه رشد: مرحله شامل
از شـروع رسـیدن تـا    ( 6و مرحله پایانی رشـد ) از پوشش کامل تا شروع رسیدن( 5مرحله میانی رشد) پوشش کامل

   .شده استبندي تقسیم) 7برداشت
 

  
 

  

  
  فرم کلی تغییرات ضریب گیاهی و مراحل گوناگون رشد گیاه - 17شکل 

                                                             
1  Reference evapotranspiration (ETo) 
2 Crop coefficient 
3  Initial stage 
4  Crop development stage 
5  Mid-season stage 
6  Late season stage 

  . است یکیولوژیزیف کامل یدگیرس ،برداشت از منظور   7

)روز(زمان   
میانیمرحله  مرحله پایانی اولیهمرحله   توسعه گیاهمرحله    
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آباد در مناطق ارومیه، اصفهان، حاجی که هاي الیسیمتري مؤسسه تحقیقات خاك و آببر اساس پژوهش
ها براي بندي و تعمیم نتایج این پژوهشهرمزگان و قزوین اجرا شد و استفاده از نظر کارشناسان با تجربه در جمع

تعرق  -که حاصل نسبت تبخیر) Kc(ارائه یک دستورالعمل راهنما در مناطق گوناگون کشور، ضریب گیاهی کلزا 
است، براي مراحل گوناگون رشد گیاه ) ETo(گیاه مرجع  تعرق - به تبخیر ) ETc(گیاه کلزا تحت شرایط استاندارد 

  . ارایه شده است 28کلزا تحت شرایط استاندارد براي دستیابی به بیشینه محصول در جدول 
تعـرق کلـزا بـه صـورت میـانگین در       -یابی به محصول بهینه در ایران، تبخیربا توجه به این جدول براي دست

  . است متر برآورد شدهمیلی 500تا  420طول فصل رشد 
  

   )ETc(تعرق گیاه کلزا تحت شرایط استاندارد  - مراحل رشد، ضریب گیاهی و تبخیر  -28جدول 
  )هاي مؤسسه تحقیقات خاك و آب کشوربراساس نتایج پژوهش(

مرحله رشد   مراحل رشد گیاه در تعیین نیاز آبی
فنولوژیک متناظر 

  )18شکل (

ضریب گیاهی 
)Kc(  

ETc  
مراحل چهارگانه رشد   * )مترمیلی(

  )56فائو (
درصد پوشش گیاهی 

  )مرحله رشد(

  مرحله اولیه رشد
رشد (درصد  10صفر تا 

  )رویشی
برگی و  6کاشت تا 

  انتهاي روزت
4/0  75- 60  

  مرحله توسعه گیاه
تا % 10از پوشش گیاهی 

  پوشش کامل
انتهاي روزت تا 
  شروع گلدهی

13/1- 4/0  120 - 100  

  میانی رشدمرحله 
از پوشش گیاهی کامل 

  تا شروع رسیدن
-گلدهی تا غالف

  بندي کامل
13/1  215 - 180  

  مرحله پایانی رشد
از شروع رسیدن تا 

  برداشت
بندي کامل تا غالف

  رسیدن و برداشت
4/0 - 13/1  90- 80  

  420-500  جمع
  . شودمیدر این ستون ارقام کمتر و بیشتر به ترتیب براي مناطق سرد و گرم توصیه * 
-می  ETcدر دسترس باشد، با استفاده از ضریب گیاهی این جدول و رابطه یک، مقادیر ) ETo(تعرق گیاه مرجع  -که تبخیردر شرایطی* 

  .اي، ماهانه یا مرحله رشد، محاسبه شودتواند به صورت روزانه، دهه
هایی که مقدار بارنـدگی در هـر مرحلـه رشـد کمتـر از متوسـط دراز مـدت        به عنوان یک توصیه کلی براي انجام آبیاري کامل در سال* 

  .در این جدول اضافه شود ETcدرصد به مقادیر ارائه شده براي  15تا  10بارندگی است، به مقدار 
باران موثر و  در هریک از مراحل فوق، بسته به گنجایش نگهداري آب سهل الوصول خاك در ناحیه ریشه کلزا، مقدار  ETcتامین مقدار*  

  .نمونه آن در مثال یک ارائه شده است. در طول هر مرحله، ممکن است با چند آبیاري در مزرعه انجام شود ETcنرخ تغییرات 
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  نمایی از مراحل گوناگون رشد کلزا -18شکل 

  

  1نیاز آبیاري - 9-2
کلـزا بـا کسـر کـردن     ) Ir(نیاز آبیاري پیوندد، جایی که در طول فصل رشد گیاه کلزا، بارندگی به وقوع میاز آن

  . شودطبق رابطه زیر محاسبه می) ETc(از نیاز آبی گیاه ) Pe( 2باران موثر
                                                                             Ir = ETc - Pe  

براي هر مرحلـه   ETcمقدار . یا حجم باشد) مترمیلی(ها باید هم واحد و بر اساس عمق در این رابطه تمام مؤلفه
تـوان  در هـر مرحلـه از رشـد را مـی    ) Pe(ترین حالت مقدار بـاران مـوثر   در ساده. از جدول یک قابل استخراج است

 .درصد بارش در آن مرحله براي منطقه مورد بررسی، در نظر گرفت 75معادل 

  
  3ریزي آبیاريبرنامه -9-3

و مقدار آب الزم در هر نوبـت آبیـاري   ) 4دور آبیاري(معناي مشخص نمودن زمان آبیاري ریزي آبیاري به برنامه
در طول دوره رشد گیاه است که براي استفاده بهینه از آب، انرژي و کلیـه امکانـات مـورد نیـاز در     ) 5عمق آبیاري(

  . هدف اصلی از یک برنامه آبیاري، تأمین نیاز آبی گیاه است. آبیاري ضروري است
و یا مقداري از آب مورد نیاز گیاه ) 6آبیاري کامل(توان بر اساس تامین تمامی آب مورد نیاز برنامه آبیاري را می

تعداد دفعات آبیاري و مقدار آب در هر آبیـاري بـراي هـر گیـاه بسـتگی بـه شـرایط آب و        . اجرا کرد) 7کم آبیاري(
  . هاي خاك مزرعه داردهوایی منطقه و ویژگی

هـا کـه در   ترین ایـن روش مهم. هاي گوناگونی وجود داردن برنامه آبیاري گیاهان از جمله کلزا روشبراي تعیی 
  : شود، شاملشرایط آب و هوایی ایران نیز استفاده می

                                                             
1 Irrigation requirement 
2 Effective precipitation 
3 Irrigation scheduling 
4 Irrigation interval 
5 Irrigation depth 
6 Full irrigation 
7 Deficit irrigation 
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  هاي خاك، بر اساس مقدار آب مصرفی و ویژگی) دور و عمق(تعیین برنامه آبیاري  -1
  ی از تشت تبخیر و ریزي آبیاري بر اساس تبخیر تجمعبرنامه -2
ریزي آبیاري بر اساس تعیین مراحل رشد حساس به کـم آبـی و حـذف یـا کـاهش آبیـاري در مراحـل        برنامه -3

  .غیرحساس است
  

  هاي خاكبر اساس مقدار آب مصرفی و ویژگی) دور و عمق(تعیین برنامه آبیاري 
هـاي  ، بـاران مـوثر، ویژگـی   )جـدول یـک  (گیاه هاي نیاز آبی ریزي آبیاري با استفاده از دادهدر این روش برنامه

در (توانـد بـراي آبیـاري کامـل     فیزیکی خاك و مقدار رطوبت خاك، عمق ریشه گیاه و ضریب تخلیه مجاز آب، می
در . ، ارائـه شـود  )شرایط محدودیت منابع و وسعت اراضی تحت آبیـاري (و کم آبیاري ) حالت کافی بودن منابع آب

ریزي آبیاري به این روش، توضیح داده شده و سپس یک مثال در این خصوص در برنامه ابتدا هریک از عوامل موثر
  .حل شده است

  

  هاي فیزیکی خاكویژگی
و نقطـه پژمردگـی   ) FC(1ايمقدار رطوبت خاك در فاصله بین حد گنجـایش مزرعـه   :آب قابل استفاده گیاه

هـاي گونـاگون   مقدار آب قابل استفاده گیاه در خـاك . شود، آب قابل استفاده براي گیاه محسوب می)PWP( 2دایم
  .ریزي آبیاري مد نظر قرار گیردمتفاوت است و باید در برنامه

تواند بدون روبرو شدن با تنش آبـی، از خـاك جـذب نمـوده و     مقدار آبی است که گیاه می :الوصولآب سهل
خاك متفاوت بوده و مقادیر آن برحسـب میلـی   الوصول بسته به نوع گیاه و بافتآب سهل. مورد استفاده قرار دهد

الوصول براي هرگیـاه  آب سهل. استدر جدول دو آمده  هاي گوناگون بافتمتر در یک متر عمق خاك براي کالس
. آیـد مـی  از حاصلضرب ضریب تخلیه مجاز رطوبتی در مقدار آب  قابل استفاده گیاه در خـاك مـورد نظـر بدسـت    

متر در روز براي گیاهان گوناگون توسط آلـن و  میلی 5تعرق برابر  -با فرض تبخیر) P( 3ضریب تخلیه مجاز رطوبتی
تعرق، مقدار ضریب تخلیه مجـاز رطـوبتی بـا     -در شرایط متفاوت براي تبخیر. استگزارش شده ) 1998(همکاران 

  :شوداستفاده از رابطه زیر اصالح می
                                                                                           )ETc – 5 (04/0  +6/0 =P  

بـر ایـن   . گـزارش شـده اسـت    6/0برابـر  ) 1998(ضریب تخلیه مجاز رطوبتی براي کلزا توسط آلن و همکـاران  
ر هاي گوناگون بافت خاك محاسـبه و د الوصول گیاه کلزا براي یک متر عمق خاك در کالساساس مقدار آب سهل

  .رش کردندگزا متر 1 –5/1بیشینه عمق ریشه کلزا را برابر ) 1998(آلن و همکاران . جدول دو ارائه شده است

                                                             
1 Field capacity (FC) 
2 Permanent Wilting point (WP) 
3 Soil water depletion fraction (P) 
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عبارت است از عمق آبی که باید در هر نوبت آبیاري به خاك ناحیه ریشه گیـاه   آبیاريآب  عمق: عمق آبیاري
در هـر آبیـاري عمـق    . داده شود تا گیاه بتواند رشد خود را تکمیل نموده و در نهایت محصول مناسب تولید نمایـد 

 .عیین استالوصول تخلیه شده از ناحیه ریشه گیاه، تا زمان آبیاري قابل تآبیاري بر اساس مقدار آب سهل

  
  هاي گوناگون بافت براي گیاه کلزا در کالس 1کل آب قابل استفاده و عمق آب سهل الوصول خاك  – 29جدول 

   2کالس بافت خاك
  )1382فرشی و همکاران، (

) mm/m( 3کل آب قابل استفاده
  ) 1382فرشی و همکاران، (

عمق آب سهل الوصول براي کلزا 
)mm/m(  

  120  200  )سنگین( 4ریز بافت
  80  140  )متوسط( 5متوسط بافت
  40  60  )سبک( 6درشت بافت

  
که نیاز آبی گیـاه بیشـینه   زمانی .شوددور آبیاري به فاصله زمانی بین آغاز دو آبیاري متوالی گفته می: دور آبیاري

متـاثر  ( 7آبیـاري توان از تقسیم عمق خـالص آب  این فاصله زمانی را می .شودتر میها کوتاهاست، فاصله بین آبیاري
  . به  بیشینه نیاز آبی گیاه در ماه یا زمان مربوطه، بدست آورد) از گنجایش نگهداشت آب خاك

اي سرد کـه داراي بافـت خـاك متوسـط     براي آبیاري در مرحله میانی رشد یک مزرعه کلزا در منطقه -1مثال
آبیاري نیاز است؟ عمق ریشه کلـزا را برابـر   متر باشد، چند میلی 60که عمق بارش در این مرحله است؛ با فرض این

  .متر فرض کنیدسانتی 70
بـا  . متر اسـت میلی 180کلزا در این مرحله براي منطقه سرد ) نیاز آبی(تعرق  -براساس جدول یک تبخیر :حل

  :کلزا برابر است با) Ir(درصد بارندگی، مقدار نیاز خالص آبیاري  75فرض موثر بودن 
  متر        میلی

. متر در هر متر عمق خاك اسـت میلی 80الوصول آن برابر با توجه به متوسط بودن بافت خاك، مقدار آب سهل
الوصول براي خـاك ناحیـه ریشـه ایـن     مقدار آب سهل) مترسانتی 70در این مثال (با لحاظ کردن عمق ریشه کلزا 

  :ي، در هر نوبت آبیاري است، برابر خواهد بود بامزرعه کلزا که معادل بیشینه نیاز خالص آبیار

  عمق آب متر    میلی

                                                             
1 Readily available soil water 
2 Soil texture classification 
3 Total available water 
4 Fine texture soil 
5 Medium texture soil 
6 Coarse texture soil 
7 Net irrigation requirement 
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الوصول خاك در ناحیه ریشه کلزا، اگر آبیـاري  با معلوم بودن نیاز خالص آبیاري و گنجایش نگهداشت آب سهل
مزرعه کلزا در این مرحلـه بـراي   ) n(هاي تعداد آبیاري. الوصول ناحیه ریشه انجام شودپس از تخلیه کامل آب سهل

  .نوبت است 4/2تامین نیاز خالص آبیاري برابر با 

  

نوبت آبیاري انجام شود؛ که بخشـی از آب   3با توجه به ضرورت تامین نیاز گیاه در مرحله میانی رشد کلزا باید 
  .مصرف گیاه خواهد رسید آبیاري داده شده در آبیاري سوم، در مرحله انتهایی رشد به

  

  ریزي آبیاري بر اساس تبخیر تجمعی از تشت تبخیربرنامه
توان مقدار تبخیر را از یـک سـطح نسـبتا آزاد آب    اي است که با آن میترین وسیلهساده Aتشت تبخیر کالس 

نمایـه خـوبی بـراي    تعرق اسـت،   -این مقدار که تحت تاثیر کلیه متغیرهاي هواشناسی موثر بر تبخیر. بدست آورد
آبیـاري پـس از   . ریزي آبیـاري گیاهـان اسـتفاده کـرد    توان براي برنامهاز این نمایه می. توان تبخیري اتمسفر است

فـر و  در این خصوص شـهابی . ریزي آبیاري استهاي برنامهمقدار مشخصی تبخیر آب از تشت تبخیر، یکی از روش
آبیاري بر اساس تبخیر تجمعی از تشت، پژوهشـی سـه سـاله را در     به منظور تعیین بهترین برنامه) 1393(وزیري 
مشـابهی   هايپژوهش. ، هرمزگان، قزوین، کرمان، مرکزي، بوشهر و اصفهان انجام دادند)اهواز(هاي خوزستان استان

بـر  . در زابل انجام شده است) 1379(در اراك و کیخا ) 1391(در قزوین، دادیور ) 1392(نیز توسط ابراهیمی پاك 
متر تبخیر تجمعـی از تشـت تبخیـر، بـراي منـاطق خوزسـتان       میلی 75ها، آبیاري پس از اساس نتایج این پژوهش

، 3700، هرمزگان، قزوین، کرمان، اراك، بوشهر و اصفهان مناسب و مقـدار خـالص آب مصـرفی بـه ترتیـب      )اهواز(
قابل ذکر است که در صورت انتظـار  . تمترمکعب در هکتار بوده اس 5600و  5600، 4600، 3400، 4100، 4300

  .تواند کمتر از این مقادیر باشدعملکرد کمتر از مقدار پتانسیل، مقدار آب مصرفی نیز می
  

  ریزي آبیاري بر اساس مراحل رشد حساس به تنش آبیبرنامه
کم آبیاري . شودوري آب محصوالت زراعی میهایی است که باعث افزایش بهرهترین روشکم آبیاري یکی از مهم

شود، اما باید توجه داشت که تأمین نیاز آبی گیاه در مراحل حساس باعث تنش در یک یا چند دوره از رشد گیاه می
همچنین کـاهش  . شودازاي واحد آب مصرفی حاصل میدهد و بیشینه محصول بهوري آب را افزایش میرشد، بهره

کاهش محصول در ایـن  . ها در تعادل باشدرآمدها با تقلیل هزینهپذیر است که کاهش دآب مصرفی تا زمانی امکان
هاي زیادي که در این مورد صـورت گرفتـه همگـی    ناپذیر است، ولی پژوهششیوه از مدیریت آبیاري امري اجتناب

کشاورز ممکن است در مرحله خاصی از . اند که میزان کاهش محصول از نظر اقتصادي خیلی زیاد نیستنشان داده
ه رشد محصول، از مقدار آب کاسته و در سایر مراحل رشد آبیاري کامل را اعمال نماید و یا ممکن است مقـدار  دور

مدیریت آبیاري در شرایط کم . آب کمتري را در هر تناوب به کار برده تا استفاده بهینه از آب موجود صورت پذیرد
ریزي و مدیریت آبیاري در مزرعه تعیین امتر براي برنامهترین پارآبیاري با مدیریت آبیاري کامل تفاوت داشته و مهم

4256
135 /n
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در ادامـه نتـایج   . وري آب افـزایش یابـد  سطح بهینه کاهش آب براي هر محصول است که به ازاي آن سـود و بهـره  
  . شودهایی که در این زمینه انجام شده است بیان میپژوهش

ه حذف آبیـاري در برخـی مراحـل رشـد کلـزا، بـا       با انجام پژوهش سه ساله در ارومیه و مقایس) 1390(رضوي 
ترین مرحله نسبت به تنش آبی، تشـکیل غـالف و   نشان داد که حساس) آبیاري کامل( آبیاري در کلیه مراحل رشد

در شرایط مدیریت کم آبیاري، حذف آبیاري در مرحله شـروع غنچـه قابـل توصـیه     . بعد از آن مرحله گلدهی است
 بـراي  و 4000 – 4500را ) نیـاز خـالص آبیـاري   (عملکرد باال مقدار آب مصرفی گیاه  یابی بهوي براي دست. است
  .کرد توصیه هکتار در مترمکعب 3000 – 3500آبیاري و حفظ محصول و کارایی مصرف آب مطلوب، کم انجام

گیـاه   در یک پژوهش سه ساله  با بررسی اثرات کم آبیاري در مراحل گوناگون رشد) 1393(فر و وزیري شهابی
کلزا براي مناطق اردبیل، شهرکرد، زنجان، کرمانشاه و همدان گزارش کردند که براي دستیابی به بیشینه محصول، 

تـرین  حساس. بندي الزم استدهی، گلدهی و اوایل غالف، غنچه)طویل شدن ساقه(آبیاري در مراحل رشد رویشی 
حذف آبیاري در این مراحل سبب کاهش شـدیدتري در   بندي بوده ومرحله به آبیاري مرحله گلدهی و اوایل غالف

  .شودمحصول نسبت به سایر مراحل می
سطوح گوناگون آبیاري در بعضی مراحل رشـد کلـزا در شهرسـتان گنبـد را مطالعـه و      ) 1389(صالحی فراهی 

کافی نباشـد، یـک   نشان داد که در شرایطی که مقدار بارندگی یا پراکنش زمانی آن براي تامین نیاز آبی گیاه کلزا 
آبیاري در مرحله گلدهی و یک آبیاري در مرحله پرشدن دانه، براي دستیابی بـه محصـول مناسـب کمـک خواهـد      

  .کرد
، )1389(و صالحی فراهـی  ) 1393(فر و وزیري ، شهابی)1390(هاي رضوي بندي نتایج پژوهشبر اساس جمع

ترین مرحلـه کـه   حساس( 1مرحله گلدهی -1: عبارت ازمراحل حساس به کم آبی در زراعت کلزا به ترتیب اولویت 
دهـی و  مرحله غنچـه  -3بندي و مرحله ابتداي غالف -2، )شودکم آبیاري در این مرحله به هیچ عنوان توصیه نمی

توان با مدیریت درست کم آبیاري در مراحل رشد متحمل بـه  در شرایط محدودیت آب، می. دهی استمرحله ساقه
  .را در حد قابل قبول حفظ کرد تنش آبی، تولید

  
  ها براي آبیاري گیاه کلزاسایر توصیه

شود که مزرعه بطور یکنواخت کاشت صحیح، مدیریت زراعی مناسب و آبیاري به موقع گیاه کلزا موجب می - 1
روزت سبز شده و گیاه بتواند براي کسب آمادگی تحمل به سرما تا شروع فصل سرما به قدرکافی رشد کرده و به مرحله 

  .شودروز توصیه می 7تا  5، در صورت نیاز آبیاري دوم به فاصله )خاك آب(پس از آبیاري اول . برسد
هاي مدیریت کم آبیاري گیاه کلزا در کشور نشان داد که این گیاه  در سراسر دوره رشد به نتایج پژوهش - 2

نباشد، با انجام آبیاري باید آب مورد نیاز گیاه کننده نیاز کامل گیاه که بارندگی موثر تامیندر صورتی. آب نیاز دارد
گیر است، عبارت از مراحل بحرانی و حساس که با کمبود رطوبت در خاك، کاهش محصول چشم. تامین شود

                                                             
  .اندها در مزرعه کلزا باز شدهدرصد گل 50زمانی که  -1
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ها و دهی کمبود رطوبت خاك سبب ریزش گلدر دوره گل. هاستدهی و همچنین رشد کامل غالفدوره گل
  . شوددار محصول میکاهش معنی

ترین دهی حساسپس از مرحله گل. تواند تعداد غالف را افزایش دهددهی مییاري بالفاصله پیش از گلآب - 3
در این میان تعداد دانه در غالف توسط تعداد غالف، فراهمی آب، کربن . هاستمرحله، مرحله رشد کامل غالف

دهی، عالوه بر افزایش وزن مرحله گلبا انجام آبیاري بویژه در . شودآلی و وضعیت عناصر غذایی خاك تعیین می
مصرف کودهاي شیمیائی به میزان . یابددانه، مقدار روغن دانه کلزا و همچنین کیفیت آن افزایش و بهبود می

 را و کاهش محصول شده گیاه در تنش ایجاد باعث کمتر آبیاري. شودبهینه، سبب افزایش کارآیی آب آبیاري می

. شودها میبیماري و آفات افزایش احتمال همچنین و موجب تلفات آب نیز، حد ازبیشتر  و آبیاري شودمی سبب
ها، بر تعداد تنش آب در شروع مرحله رشد غالف. ها اهمیت زیادي داردتأمین آب در شروع مرحله رشد غالف

اي در ثیر عمدهتنش آب تأ. سازدگذارد و پس از مرحله مزبور، تعداد دانه در غالف را متأثر میغالف تأثیر می
از سوي دیگر کم آبیاري در . دهدکیفیت دانه نداشته ولی تنش در مرحله گلدهی محتوي روغن دانه را کاهش می

داري در کاهش محصول و درصد روغن ندارد و کارآیی مصرف آب را افزایش مرحله شروع غنچه دادن تاثیر معنی
  .دهدمی

- آخرین آبیاري باید با توجه به زمان برداشت به گونه. میت دارددر مرحله رسیدن دانه نیز انجام آبیاري اه - 4
  . اي انجام شود که سبب تأخیر در رسیدن محصول و بروز مشکالتی در برداشت نشود

در شرایط آب و هوایی کشور معموال برنامه آبیاري گیاه کلزا بدین صورت است که تعداد دو الی سه آبیاري  - 5
 10 -15شود و پس از مرحله روزت دور آبیاري ر آب کم، موجب سبز شدن کلزا میدر شهریورماه و پاییز با مقدا

در . دهی باید افزایش یابدمقدار آب آبیاري در شروع غنچه. باشدروزه تا مرحلۀ گل دادن براي رشد کلزا کافی می
ی دور آبیاري را ، بایست)هادهی و شروع مرحله رشد غالفمرحله گلشامل (مراحل حساس رشد کلزا به آبیاري 

دور آبیاري . که محصول بیشتري حاصل شودتر نموده و مقدار آب مصرفی را افزایش داد تا ایننسبت به قبل کوتاه
در (توان دور آبیاري را افزایش در زمان شروع رسیدن کلزا می. شودروز توصیه می 8 -10در این مرحله بین 

  . کاهش داد و مقدار آب مورد نیاز را) روز 10 - 15حدود 
- دهی، گلمراحل ساقه(در بیشتر مناطق دو تا سه نوبت آبیاري در پاییز و سه تا چهار نوبت آبیاري در بهار  - 6

ترین مرحله رشد کلزا به تنش خشکی، براي تولید دانه، حساس. مورد نیاز است) دهی و پر شدن دانهدهی، غالف
کمبود آب در این مراحل موجب کاهش تعداد . باشدانه میدهی و براي تولید بذر، مرحله پرشدن دمرحله غالف

هاي گیالن، مازندران و در استان. شودها و کاهش درصد روغن دانه میبندي و نیز کوچک ماندن دانهو دانه غالف
. تهاي پاییزه براي تامین نیاز آبی کلزا کافی باشد، در آن فصل آبیاري الزم نیسکه بارانغرب گلستان در صورتی

در استان گلستان و شرق مازندران در صورت عدم بارندگی مناسب در تاریخ کاشت و دوره پرشدن دانه، آبیاري 
  .شودمزرعه توصیه می
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، در تمام فصل رشد بجز مراحل گلدهی و اي یک در میان متناوبیاري جویچهتواند به صورت آبآبیاري کلزا می - 7
-در این شیوه مدیریت، بدون کاهش معنی. انجام شود) ها الزم استتمام جویچهدر این مراحل آبیاري کامل (زنی جوانه

 .داري افزایش خواهد یافتدار محصول، مقدار کارایی مصرف آب به طور معنی

از جمله راهکارهاي . وري استفاده از منابع، بویژه آب را افزایش دادبراي داشتن تولید پایدار باید بهره - 8
یکی از راهکارهاي افزایش تحمل به خشکی گیاه، . هاي مقطعی بویژه تنش خشکی استمناسب، تعدیل اثر تنش

اگر پتاسیم با هدف افزایش کارایی مصرف آب، بیشتر از میزان مربوط . افزایش غلظت عنصر پتاسیم در خاك است
مراتب بیشتر پتاسیم بهبه اثر این عنصر در تغذیه گیاه و افزایش تولید مربوط به آن مدنظر باشد، باید امکان جذب 

 .اي گیاه فراهم گردد و این مستلزم مصرف کود پتاسیمی بیشتر استاز نیاز تغذیه

 
  هاي آبیاري کلزاو روش مدیریت

وري  تقارن دوره رشد کلزا با حداقل روزانه ظرفیت تبخیر و تعرق، این کشت از مزیت نسبی بویژه در شاخص بهره
هاي موجود با شرایط تطابق پیدا کرده ها، مه و شبنممندي از بارشیافته کلزا با بهره بوته استقرار. آب برخوردار است

هاي ساقه  درصد از غالف 20اي شدن  میان گره، قبل از گلدهی تا قهوه با تامین نیاز آبیاري بویژه در مراحل ظهور
تر را به هاي با کیفیت پائینده از آبضمن اینکه استفا. اصلی، عملکرد دانه قابل قبولی را عاید کشاورز خواهد کرد

  . هاي فصلی دارا استدلیل تحمل و آستانه خسارت آن به شوري و آبشویی برگ و خاك توسط بارش
تنش( در طیف وسیعی از گیاهان تابستانه و زمستانه، کلزا یکی از گیاهان زراعی حساس به مدیریت آبیاري 

ظرفیت تولید آن در مزرعه است ضمن اینکه انتخاب روش آبیاري در براي دستیابی به ) آبی و ماندابیهاي کم
امکان برداشت از منابع آب . اي از جمله پوسیدگی ساقه آن موثر است هاي منطقه شیوع و خسارت برخی بیماري

ریزي مطمئن تامین آب کلزا بویژه در مراحل  موجود در فصل کشت کلزا براي تعیین سطوح زیر کشت و برنامه
براي تعیین زمان . ها با هدف دستیابی به عملکرد مناسب بسیار ضروري است گلدهی و تشکیل غالفحساس 

هاي تجمعی تبخیر از تشتک تبخیر و رطوبت خاك آبیاري به ترتیب ارزیابی وضعیت ظاهري گیاه، استفاده از داده
  .هستند وري آب بسیار موثر ها و در بهبود بهرهترین روشهزینهقابل دسترس گیاه کم

متر آب مصرفی گیاه  کیلوگرم در هکتار به ازاي هر میلی 4الی  3متوسط کارائی مصرف آب دانه کلزا در ایران 
است که با مدیریت صحیح در انتخاب مزرعه بدون محدودیت سطح ایستابی با بافت ) بارش موثر+ آب آبیاري (

تواند تا بیش از  ریزي آبیاري در بهار می و برنامهخاك مناسب، روش آبیاري، تاریخ و روش کاشت، مدیریت تغذیه 
  . درصد افزایش داشته باشد 100
  

  آبیاري بارانی
وري آب باالتر است ضمن  هاي سطحی، بهرهدر این روش به دلیل تلفات کمتر آب آبیاري در مقایسه با آبیاري

سرعت نفوذ آب باال و اراضی تسطیح در اراضی با خاك سبک داراي . یابد اینکه خطر تنش ماندابی نیز کاهش می
هاي رسی با یون  شود اما در خاكنشده که هزینه زیادي براي تسطیح نیاز دارند این روش آبیاري توصیه می
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هاي سطحی در مجاورت با آب وجود دارد مناسب  سدیم باال که خطر تخریب ساختمان خاك و متراکم شدن الیه
  .نیست

در این روش، انتخاب زمان و مدت آبیاري با . ریزي آبیاري است اف در برنامهمزیت مهم آبیاري بارانی، انعط
هاي کم آبی و خطر آب ماندگی در بهبود تولید  توجه به مراحل رشد گیاه و بیالن رطوبت خاك در کاهش تنش

ی هزینه هاي باران مهمترین محدودیت آبیاري. دانه کلزا بویژه در فصول زمستان یا بهار خشک بسیار موثر است
  .ها است برداري، تعمیر و نگهداري این سامانه گذاري، بهرهاولیه سرمایه

متر، دفعات آبیاري تقریبا دو برابر  میلی 40الی  25هاي بارانی با توجه به عمق آبیاري حدود  در آبیاري
  . شودتوصیه میانجام آبیاري بارانی قبل از بروز گرما یا پیش بینی بادهاي گرم . هاي سطحی است آبیاري

و متحرك ) دوار مرکزي(سنترپیوت  هاي بل استفاده هستند اما آبیاريهاي بارانی در کشت کلزا قا انواع آبیاري
متر در روز فصل بهار مناسب  میلی 6خطی با اسپریرهاي کم فشار براي آبیاري و تامین نیاز آبی تا حداکثر 

  . هستند
شود که از هرگونه  اي اعمال می یاري با توجه به نیاز آبی کلزا به گونهریزي آبیاري شامل عمق و دور آب برنامه

  . تنش کم آبی یا خطر آب ماندگی در اثر رواناب اجتناب گردد
 شود هاي با عمق کم تا زمان رسیدگی انجام می ، آبیاري هاي بارانی در سامانه .  
  مزارع کلزا دو محدودیت دارد، یکی تلفات در ) سنترپیوت(استفاده از سامانه آبیاري بارانی دوار مرکزي

بادبردگی به خاطر وزش باد در طول روز و دیگري تلفات رواناب سطحی در اثر نفوذ کم خاك به دالیلی نظیر 
همچنین در صورت استفاده از آب شور، . کاهش مواد آلی یا تراکم خاك به سبب تردد ادوات سنگین کشاورزي

هاي زمستان و  بایست مورد توجه قرار گیرد اگرچه بارش ر روي برگ کلزا میمحدودیت تجمع امالح سدیم و کل
 .دهند ها را کاهش می بهار با شستشوي این امالح محدودیت

 توان نقایص تلفات تبخیر و باد بردگی را  ها در سطح تاج گیاه، میهاي بارانی با تغییر ارتفاع آبپاش در آبیاري
 . به حداقل رساند

 ستگاه سنترپیوت شدت پاشش از مرکز دستگاه به سمت خارج زیاد شده و بسته به مشخصات در آبیاري با د
شود وجود آب در سطح زمین نشان دهنده هاي بیرونی امکان وجود رواناب مهیا میهاي برجخاك در قسمت

خواهد بیشتر بودن شدت پاشش نسبت به سرعت نفوذ آب به خاك است که باعث ایجاد رواناب سطحی در مزرعه 
تواند باعث این جابجایی آب آبیاري به صورت رواناب، باعث غیر یکنواختی آب نفوذ یافته در زمین شده، می. شد

انتخاب آبپاش مناسب، افزایش سرعت . هایی از مزرعه و خشکی در قسمت دیگر مزرعه بشودآب ماندگی در بخش
راز و کرت بندي مزرعه از مهمترین هاي ت ، کشت روي منحنی)کاهش پاشش آب(حرکت دستگاه آبیاري 

 .کارهاي جلوگیري از ایجاد رواناب در این مزارع است راه
 هاي نوین آبیاري با اولویت آبیاري دوار مرکزي در زراعت کلزا باعث افزایش کارائی مصرف استفاده از روش

 .شود آب آبیاري می
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  اي جویچه –آبیاري سطحی 
. شود تر از آن توصیه می و مالیم 1:1500کلزا بویژه در اراضی با شیب کشت روي پشته براي مزارع آبی 

کننده سرعت و میزان نشت از مناسبترین شیب زمین به بافت و ساختمان خاك مزرعه بستگی دارد که تعیین
کاري کلزا روي پشته در اراضی بدون محدودیت شوري خاك بر کشت  ردیف. جویچه آبیاري به روي پشته است

در این روش آب با حداقل احتمال وقوع حالت غرقابی و بدون خطر . شود ي سطح زمین ترجیح داده میخطی رو
  . گیرد ، در اختیار گیاه قرار می)بنديسله( هاي اطراف بوته تخریب خاکدانه

ها طولی و عرضی مزرعه در انجام آبیاري یکنواخت با  ها، تسطیح و حذف پستی و بلندي قبل از ایجاد پشته
هاي غیرسدیمی رسی با خاکدانه مناسب داراي مواد آلی،  خاك. ماندگی موثر و ضروري است اقل امکان آبحد

  . مناسبترین خاك براي استفاده از سیسم کشت روي پشته هستند
از خطوط ) روي پشته( ها و تولید محصول گیري بوته، محل قراراي در کشاورزي با سیستم جوي و پشته

شود که تراکم خاك مزرعه و بویژه خاك  از هم مجزا هستند و سبب می) ها مسیرهاي چرخ یا جویچه( ترافیکی
ها، براي جلوگیري از تراکم  پس از اجراي پشته. اطراف محل استقرار بوته در اثر وزن ادوات کشاورزي متراکم نشود

عملیات کشاورزي، توجه به رطوبت  در زمان. ها تا حد ممکن از تردد ادوات کشاورزي اجتناب شود خاك جویچه
  . تواند در کاهش تراکم خاك موثر باشد خاك و باد چرخ تراکتور یا کمباین می

اي به توزیع نشت در محیط جویچه آبیاري بستگی دارد که ها و خطوط کشت در آبیاري جویچهعرض پشته
ها و نفوذ جانبی آن بیشتر از پشته آن هم وابسته به بافت خاك مزرعه است در یک خاك لومی صعود آب به طرف

تر هاي با فواصل بیشتر فراهمهاي لومی امکان استفاده از خطوط کشت و پشتهخاك شنی است از اینرو در خاك
بایست  هاي رسی شرایط بینابینی را دارا هستند  و بر این اساس میهاي شنی است و از این منظر خاكاز خاك

  . ادوات مورد نیاز تهیه یا ادوات موجود اصالح شوند
از . مناطق مختلف کشور است متري شیوه رایجسانتی 75یا  60اي با فواصلروش آبیاري سطحی جویچه

شود، کشاورزان عالقمند به استفاده از  م میآنجایکه کلیه عملیات کاشت تا برداشت کلزا بصورت مکانیزه انجا
اي با طول بیش از حداکثر طول زمین بعنوان طول کشت یا آبیاري هستند اما استفاده از روش آبیاري جویچه

مقادیر توصیه شده قطعا با تلفات آب آبیاري، بیش آبیاري ابتداي مزرعه و کم آبیاري انتهاي آن همراه خواهد بود 
شود که بر اساس شیب طولی مزرعه، بافت خاك و عمق آبیاري حداکثر طول جویچه ارائه شده میاز اینرو توصیه 

  . رعایت شود 30در جدول 
  کشت در قطعات زراعی با شکل منظم، تسطیح مزرعه، استفاده از سیفون در انتقال آب از نهر سر زمین به

هاي یکنواخت و اي با بوتهدر ایجاد مزرعه) یدروفلومه(دار هاي دریچه ها و در صورت امکان استفاده از لولهجویچه
 .حصول عملکرد باالتر موثر است

 براي کاهش اثرات  .کندمی پیدا تجمع هاپشته سطح در خاك تبخیر اثر در نمک شور، "نسبتا اراضی در
 در مناسب اقدامی کاشت روش این. و در محل داغ آب، موثر و کاربردي است طرفین جوي در کلزا شوري، کاشت

 . آیدنیز به شمار می شنی بافت با اراضی در مخصوصا آب، از بهینه استفاده جهت
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 هاي  در شرایط کمبود منابع آب، اعمال کم آبیاري در تامین بخشی از نیاز آبیاري با محدود کردن آبیاري
آبیاري در مراحل  هايتر  همچنین استفاده از روش آبیاري یک در میان جویچه مزرعه کلزا در مراحل حساس

 .شودرشد رویشی تا برداشت در کشت کلزا توصیه می
 

  ي آبیاري بر اساس شیب طولی، بافت و عمق آبیاريحداکثر طول جویچه -30جدول 
  )مترسانتی(متوسط مقدار آبیاري 

  شیب جویچه
12  10  5/7  5  20  15  10  5  30  5/22  15  5/7  

  رس  لوم  شن
  درصد  متر

190  150  90  60  400  400  270  120  400  400  400  300  05/0  
220  190  120  90  470  440  340  180  500  470  440  340  1/0  
300  250  190  120  530  470  370  220  620  530  470  370  2/0  
400  280  220  150  600  500  400  280  800  620  500  400  3/0  
300  250  190  120  530  470  370  280  750  560  500  400  5/0  
250  220  150  90  470  370  300  250  600  500  400  280  0/1  
220  190  120  80  400  340  280  220  500  430  340  250  5/1  
190  150  90  60  340  300  250  180  400  340  270  220  0/2  

 
  نواري یا کرت هاي شیبدار –آبیاري سطحی 

و امکان مقدار شیب اراضی . تري از انواع بافت خاك قابل استفاده است این روش آبیاري کلزا در طیف وسیع
هاي شیبدار است ضمن  زهکشی یا تخلیه رواناب سطحی از عوامل تعیین کننده انتخاب آبیاري نواري یا کرت

هاي شیبدار استفاده  اینکه در اراضی با محدودیت یا خطر شوري از روش کاشت روي سطح زمین و آبیاري کرت
گیرد بنابراین احتمال آب ماندگی  قرار میدر این نوع آبیاري سطح خاك کل کرت شیبدار در تماس آب . شود می

سله (، تخریب )بویژه در مزارعی که انتخاب روش و طول نوارهاي آبیاري با شیب و بافت خاك متناسب نباشد(
اي با  گذاري خاك سطحی در مزرعه افزایش پیدا کرده و احتمال بوجود آمدن مزرعه، آبشستگی و رسوب)بندي
در اراضی با بافت خاك سنگین و بدون . دهد ر مراحل رشد و ارتفاع را افزایش میهاي غیر یکنواخت از نظ بوته

اي است که مجموع زمان  شیب آبیاري کرتی کاربرد دارد و انتخاب روش و ابعاد طولی و عرضی کرت یا نوار بگونه
  .ساعت نباشد 7الی  5فازهاي آبیاري و تخلیه آب مازاد در یک نوار یا کرت آبیاري بیشتر از 

، 1:1500هاي کمتر مثل  شود و در شیب استفاده می 1:750تا  1:1000آبیاري نواري در اراضی با شیب 
شیب عرضی نوارها باید کم باشد . ساعت تعیین شود 7الی  5بایست طول نوار با رعایت زمان آبیاري و تخلیه  می

ي نواري مناسب نیستند در این اراضی با اراضی با بافت خاك شنی، براي آبیار. تا عمق آب آبیاري یکنواخت باشد
تر از عمق توسعه ریشه گیاه در ابتداي نوار  تامین آب مورد نیاز گیاه در انتهاي نوار، مقدار آب نفوذ یافته به پایین
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هاي  هاي شیمیایی احتمالی به آب ضمن افزایش تلفات آبیاري و کاهش بازده آبیاري باعث ورود آب و آلودگی
  .د شدزیرزمینی خواه

  
موثر بر محصول و چگونگی مقابله با  محیطی غیرزنده هايمعرفی عوامل محیطی و تنش -10

  آنها
  شوري -10-1

گسترش باالیی  ربا توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشو
میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف  8/6چندان که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر . دارد

هاي اصلی اجرایی و اقتصادي براي هر تولید کننده کیفیت آب آبیاري یکی از چالش .باشندشوري مواجه می
آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تأثیر  زیرا باالبودن شوري آب. رودبخش کشاورزي به شمار می

هاي پارامترهاي مهم کیفیت آب را می توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یون. گذاردمی
 . ویژه گروه بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده است

مقدار نمک محلول در آب را . باشددر آن می هاترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم :خطر شوري
  بیان  (me/l)اکی واالن در لیتر یا میلی (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 

مقاومت محلول با دستگاه مقاومت سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول  ECگیري براي اندازه. نمایندمی
معموالً بر حسب و دهد عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردن دو الکترود انجام میشناخته شده در بی

mmhos/cm  یا در واحدSI  به صورتdS/m  درoC25 براي . باشدمحلول خاك میو آبیاري  يهابراي آب  
  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد هاي باران و یا با غلظت پایین نمک میآب

اما به دلیل . باشدهاي مهم تشکیل دهنده شوري آب آبیاري میسدیم یکی از کاتیون :)قلیائیت( خطر سدیمی
مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه

ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفوذ گردد که تخریب ها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میبه دیگر کاتیون
آب آبیاري است که با  هاي مهمنسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردبار میه پذیري و تهویه را ب
با استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه  SARمیزان . شودبیان می 2(SAR) نسبت جذب سدیم

  :باشدمی(me/l)  یترمیلی اکی واالن در ل  ها بر حسبغلظت
 

...   هاي سمی چون سدیم، بور، کلر وهاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب :هاي ویژهت یونخطر سمی
  . باشدباغی و بالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت می وکه براي آبیاري گیاهان زراعی  هستند

                                                             
1 Electrical conductivity 
2 Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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ه زیرا در اغلب موارد همراه با کلر ب. استشناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل  :سدیم
همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا . صورت کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت . نیست ها از سمیت یون سدیم به آسانی مقدورآنکردن 
ها در حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدبیرونی برگ اتفاق میهاي سوختگی، بافت مردگی در لبه

هاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گسترش تجمع سدیم در برگ. شودظاهر می
  .کندپیدا می
روز سمیت و کاهش رود اما بیش بود آن باعث بکلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند :کلر

  از جمله عالئم سمیت کلر . گرددجذب میتوسط گیاه از محلول خاك  -Clکلر به فرم یون . گرددرشد گیاهان می
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میها اشاره نمود که نخست در برگتوان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، . جر شودها هم منتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می
 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددتواند پاشش آب توسط آبیاري بارانی سبب سوختگی برگمی

میلی اکی  10میلی اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از  4- 10میلی اکی واالن در لیتر بدون خطر، 
در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود . هاي زیادي براي استفاده آن وجود داردالن در لیتر محدودیتوا

  .نمایدمیلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد محدودیت ایجاد می 3چنانچه بیش از 
ضروري و بیش بود آن در فاصله بین مقدار . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور  ):B(بور 

تواند به محصوالت حساس مقدار بور باالتر از یک میلی گرم در لیتر آب آبیاري می. باشدخاك بسیار کوچک می
البته برخی دیگر که متحمل تر هستند براساس تقسیم بندي انجام شده براي . زندبهمانند درختان میوه آسیب 

میلی گرم در لیتر  7/0-3هاي ون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظتبد 7/0بور در آب آبیاري مقادیر کمتر از 
  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از محدودیت

 هاهاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگعالئم بیش بور ابتدا در برگ 
ها گسترش کند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می

دهد اما در برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان بادام، گیاه عالئم برگی را نشان نمی. یابدمی
  .شودوجود گوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می

 

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش

-ابتدا بایستی خاك در. باشدمورد بحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري خاك مورد توجه می
  .هاي شور را شناخت

را با هـدایت   شوري خاك. ا شوري خاك گویندهاي محلول در عصاره اشباع خاك رمجموع نمک :تنش شوري
-است که معادل واحد قدیمی آن یعنی میلـی  (dS.m-1)زیمنس بر متر  دسیبیان کرده و واحد آن  (EC)الکتریکی

  . باشد می (mmhos.cm-1)متر موس بر سانتی
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خـاك  هـاي تبـادلی ذرات    سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محـل : )ESP(سدیم تبادلی خاك 
سدیم به عنوان یک عنصـر مضـر در خـاك    . باشدقرار گرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در محلول خاك می

شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث پراکنده شدن ذرات خاك شده و در نهایت مجـاري نفـوذ آب   قلمداد می
. شـود یدن آب و  عناصر غذایی به ریشه میدر خاك را مسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رس

  .باشدمی» درصد«واحد سدیم تبادلی خاك 
ایـن  . دهـد واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را نشان مـی  :)pH(واکنش خاك 

  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 
هاي سدیم بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیهاي شور تنوع خاك
 سدیمی تقسیم -هاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندبندي میگروه (+Na)تبادلی 

بل تبادل باشد اما میزان سدیم قاهاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندبندي می
اما . باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. کمی در خاك وجود دارد

ها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی سدیمی خاك هاي شورخاك. باشدهاي محلول آن کم میمقدار نمک
  . ي متأثر از شوري آمده استهابندي خاك اي از تقسیمخالصه 27در جدول . باشندباالیی می

اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: خاك شور
عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد

باشـد بـه    15آن کمتـر از   (ESP)گراد  و درصد سدیم تبادلی  درجه سانتی 25در  (dS.m-1) زیمنس بر متر  دسی
شـوري  . کمتـر اسـت   5/8ها بـه طـور معمـول از     این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند آن خاك شور می

  . باشدگیري شوري خاك میخاك بعد از آبیاري مالك اندازه
زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهـار دسـی   (ECe)ره اشباع خاك خاکی است که در آن شوري عصا :خاك سدیمی

(dS.m-1)  اسیدیته یا واکنش . باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك
  . است

بیشـتر از   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی
خالصـه مطالـب بیـان    . باشـد  15آن بیشـتر از   (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 

  .ارائه شده است 31شده در جدول 
  

  (USSL, 1954)هاي متأثر از شوري بندي خاكگروه- 31جدول 

گروه خاك متأثر از 
  شوري

گروه بندي 
  قدیم

مقدار هدایت الکتریکی 
  اشباععصاره 

(ECe, dS/m)  

  درصد سدیم تبادلی
(ESP) 

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم
  نسبت جذب سدیم

(SAR) 
  واکنش خاك

(pH) 
  >5/8  >12  >15  <4  قلیایی سفید  شور

  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی
  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی
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- می (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  30معیاري که در جدول 
 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط می

یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 
  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100میلی اکی واالن بر 

퐸푆푃 =
(푁푎. 푒푥)
퐶퐸퐶

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی گیاه را تأمین  :مدیریت آبیاري براي مزرعه در شرایط شور
با تبخیر و تعرق . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهحفظ تعادل نمکنماید و هم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي 

یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به صورت گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
یل بنابراین براي آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانس. یابدپتانسیل اسمزي افزایش میآن تبع 

هاي کم اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه .ماتریک و پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد
یابد و به دلیل افزایش آبیاري میزان بیشتري افتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میعمق اتفاق می

مقدار . ها جلوگیري نمودتوان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودنمک وارد خاك می
هنگام باال بودن حساسیت گیاه به شوري و باال . آب آبشویی بستگی به گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دارد

  .براي تعیین نیاز آبشویی مراحل زیر را بایستی انجام داد. بودن شوري آب آبیاري نیاز آبشویی باالتري نیاز است
شود این حدود آستانه در منابع علمی گیاه می که باعث کاهش عملکرد  (ECe)تعیین حد آستانه شوري - 1

 .مختلفی آمده است
 تعیین متوسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر  - 2
 :محاسبه نیاز آبشویی با استفاده از فرمول زیر - 3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
شوري خاك در ناحیه ریشه ها می  تحمل بهحد آستانه   ECeشوري آب آبیاري و  ECWدر این معادلهکه 

  .این اعداد محاسبه شده است 32در جدول . باشد
  

ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  -32 جدول
EC مختلف  

  )dS/m(شوري آب آبیاري   )ECe )dS/mشوري خاك 
5/0  2  5/2  3  4  5  6  7  

2  25  33  43  67  100  -  -  
3  15  20  25  36  50  67  88  
4  11  14  18  25  33  43  54  
6  7  9  11  15  20  25  30  
7  6  8  9  13  17  21  25  
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 ریاز کل آب مصرفی است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به ز يکسر آبشویی درصد
خاك  يشور. نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شود شهیر يمنطقه

خاك در  يشور نیانگیدو عامل م نیا بیترک. ردگییقرار م ریتحت تأث ییو کسر آبشو ياریآب آب يتوسط شور
 یقسمت فوقان یکیخاك در نزد يشور. کندیم نیرا مع شهیر يهها در سرتاسر ناحینمک عیو توز شهیر يمنطقه

- یقرار م ییکسر آبشو ریتحت تأث ترنییاما در اعماق پا باشدیم ياریآب آب يشور يکنندهمنعکس شهیر يهیناح
 هاياز قسمت شتریب یلیممکن است خ شهیر يهیناح یتحتان تخاك در قسم يکم، شور ییدر کسر آبشو. ردگی

در زمان  ن،یبنابرا. شودیکمتر م یخاك در قسمت تحتان يشور ،ییکسر آبشو شمحض افزایباشد؛ اما به یفوقان
نسبتاً باال خواهد  ییبودن کسر آبشو نییپا طیدر شرا شهیر يهیناح نیانگیباال، م يبا شور ياریاستفاده از آب آب

  . ابدییکاهش م شهیر يهیناح يشور ییکسر آبشو شمحض افزایبه یبود ول
صورت عبور کرده و به شهیر ياز منطقه طور واقعیاست که به ياریدر واقع همان درصد آب آب ییآبشو کسر

 یموجود در آب نه جذب سطح هايونی نکهیو ا طیبا فرض ماندگار بودن شرا. شودیشده خارج م آب زهکشی
 زیربا معادله  توانیرا م) LF( ییجذب شوند کسر آبشو اهیگ لهیو انحالل شوند و نه به وس بیشوند، نه ترس

  :بدست آورد

퐿퐹 =
퐸퐶
퐸퐶

 

  .آب زهکش است يشور ECDو  ياریآب آب يشور ECIدر آن  که
و گیاهان زراعی  ها در درختان میوهههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر بهرحال 

براي این کار . ها منتقل شوندخارج از ناحیه ریشهتر و یا بایستی  آبشویی انجام گرفته تا نمکها به اعماق پایین
سیبی به گیاه آها به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه. گیردانجام می کلزاآبیاري سنگین قبل از کشت 

البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز نیز . باشدالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می. نرسد
هاي سنگین باعث زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. بیاري در دوره خواب اقدام شودآبایستی با 

استفاده از آب معمولی براي آبیاري قبل از ذکر این نکته ضروري است که . شودکاهش تولید و آسیب به گیاه می
هاي با شوري باالتر در مراحل استفاده از آب ها به ما اجازهها از ناحیه ریشهر خارج نمودن نمککشت به منظو

  .دهدبعدي رشد را می
  

  دیریت زراعیم
ترین نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر نسبت به آب یکی از مهم

نماید بایستی از ها تجمع میها به دلیل صعود موئینه نمکدر نوك پشتهبا توجه به آنکه شوري . باشدآبیاري می
ها کشت انجام گیرد تا آسیب کمتري کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه

  .از شوري دریافت کند
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  استفاده از ارقام متحمل به شوري
براي بیان . باشندهاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف میگونهگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین 

شود که به صورت زیر بیان هافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماستحمل به شوري گونه
  . شودمی

Y=100-B(ECe-A) 
 که در حقیقت شوري ناحیه ریشه (dS/m)حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن  

درصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و ( شیب خط. پذیرداست که صددرصد تولید صورت می
ECe بر اساس منابع علمی بین المللی گیاه کلزا نسبت به شوري . باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه

  . نیمه متحمل می باشد
  

ارقام متحمل به شوري کلزا  - 33 جدول  
 منطقه کشت تیپ رشد رقم
50هایوال  گرم و مرطوب -گرم و خشک  بهاره   

معتدل گرم -معتدل  بهاره روشنا  
SLM046 معتدل سرد -معتدل زمستانه  
Okapi معتدل سرد -معتدل زمستانه  
 گرم جنوب و شمال کشور بهاره صفار

 

  مدیریت حاصلخیزي خاك و کود
آن را افزایش داده و سبب  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :بهسازها استفاده از

اثرات مضر سدیم باال در . گردداي در گیاه میکاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
کاهش ) همانند گچ(ي کلسیم توان با استفاده از مواد بهساز که حاوها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك

در محلول  +Ca2خاك  CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . داد
 .نمایندخاك اضافه می

  

  هاي شور اصالح خاك
بطور خالصه اصالح و بهسازي خاك و اراضی با محدودیت شوري و سدیمی شامل زهکشی اراضـی، شستشـوي   

هـاي کلسـیم و منیـزیم موجـود در     و انجام عملیاتی که همواره مقدار یون) آبشویی(ها هاي منطقه رشد ریشه نمک
هـاي  گیـري  بـراي عملیـات اصـالح خـاك، ابتـدا بایسـتی از طریـق انـدازه        . خاك بیش از یون سدیم باشد، اسـت 

صالحی را تعیین و سـپس بـراي   نوع خاك و عملیات ا 25هاي مندرج در جدول هاي خاك و تعیین شاخص ویژگی
  . اصالح آن اقدام نمود

هـا   خاك) طبیعی(پذیر است، مگر آنکه شرایط زهکشی  ها در شرایط معمولی اغلب امکان اصالح این قبیل خاك
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-هاي شور مقادیر کلسیم مورد نیاز براي جایگزینی سدیم کافی مـی  به طور طبیعی در بیشتر خاك. نامناسب باشد
ها، آب آبشویی نیز بایسـتی داراي مقـدار کمـی امـالح محلـول       به ذکر است که براي اصالح خاك باشد، لیکن الزم

در حالتی که آب غیر شور در دسترس نباشـد از آب  . بوده و از نسبت سدیم به کلسیم متناسبی نیز برخوردار باشد
هـاي عملـی اصـالح     روش. تـوان بـراي آبشـویی خـاك اسـتفاده نمـود       کمی شور نیز با رعایت مدیریت مربوطه می

  :اند از هاي شور به طور اختصار عبارت خاك
) در چنـد نوبـت  (االمکان با آب مناسب بـه روش متنـاوب    شستشوي خاك بایستی حتی: شستشوي خاك) الف

از سـوي دیگـر   . کـاهش یابـد  ) کلزابراي کشت (زیمنس بر متر  دسی ششصورت گیرد تا شوري خاك به کمتر از 
ها  یی خاك با هدف حفظ شوري خاك در سطح معین و مورد نظر و جلوگیري از تجمع نمکبایستی عملیات آبشو

آب مورد نیاز شستشوي خاك با توجه به شـوري بـراي کشـت     34در جدول . نیز بایستی به طور مداوم انجام گیرد
  . آمده است کلزا

  
کلزاتوصیه آب مورد نیاز شستشوي خاك با توجه به شوري براي کشت  -34جدول   

  مقدار شوري خاك
  شرح اصالح خاك  )دسی زیمنس بر متر(

  .نیاز به آبشویی ندارد  ˂6

  .آبیاري اول سنگین انجام شود  0/6 – 5/7

  .آبیاري اول و دوم سنگین انجام شود  6/7 – 5/9

  .انجام شود *یک نوبت آبیاري قبل از کشت و آبیاري اول و دوم سنگین  6/9 – 0/13

  .آبیاري بسیار سنگین قبل از کشت و آبیاري اول و دوم سنگین انجام شودیک نوبت   1/13 – 0/20

  .با در دست داشتن نتیجه آزمایش آب با کارشناس مربوطه مذاکره گردد  < 20

  .باشدمترمکعب آب در هکتار می 1000یک نوبت آبیاري سنگین معادل *       
  

کشت گیاهان متحمل به شوري در الگوي زراعی حداقل در سال اول پـس از آبشـویی خـاك ماننـد جـو و      ) ب
  کوتاه نمودن فواصل بین دو آبیاري 

  آبیاري زمستانه) ج
  کشت پیش از موعد مرسوم و استفاده از بذور ارقام متحمل به شوري و اقلیم هر محل ) د

  به روش کرتی یا فارویی فارو و آبیاريیا کف کشت بر روي شیب  )هـ
هاي شور، بهتـر اسـت ابتـدا     هاي شور و سدیمی براي آبشویی امالح و اصالح خاك هاي خاك با توجه به ویژگی

امالح موجود در عمق متعارف از نیمرخ خاك به حدي کاهش داده شود که امکان رشد و نمو گیاهان متحمـل بـه   
خاك به حد قابل تحمل گیاه مورد نظر برسد ادامـه عملیـات    شوري در آن فراهم گردد، سپس تا زمانی که شوري

  .آبشویی همزمان با آبیاري محصول انجام شود
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هاي فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی است کـه   هاي شور و سدیمی مبتنی بر اعمال روش اصالح و بهسازي خاك
. منطقـه مـورد اجـرا دارد    انتخاب نوع روش و یا تلفیقی از چنـد روش بسـتگی بـه امکانـات تخصصـی و تکنیکـی      

باشـد کـه بایسـتی بـا مشـورت       هـایی اعمـال روش تلفیقـی مـی     مؤثرترین شیوه در اصالح و بهسازي چنین خـاك 
  . متخصصین امر انجام شود

  
  در شرایط شور کلزاتوصیه کودي 

خاك، جذب با افزایش شوري . گذارندهاي مختلف بر روي نیاز غذایی گیاهان اثر میآب به روش  شوري خاك و
-آب توسط گیاه کم شده و به علت خشکی فیزیولوژیکی، میزان فتوسنتز در گیاه کاهش و در نتیجه عملکرد کم می

این مسئله در بسیاري از تحقیقات گذشته به اثبات رسیده و . یابداز این دیدگاه نیاز کودي گیاه تقلیل می. شود
  .باشدل کشور نیز مؤید همین مطلب میهاي آزمایشی داختجزیه و تحلیل مجدد بر روي داده

لذا براي تأمین . شودبا افزایش شوري خاك، رشد ریشه گیاه کاهش یافته و در نتیجه سطح جذب ریشه کم می
مواد غذایی، الزم است غلظت عنصر غذایی نسبت به شرایط غیر شور تا حدودي افزایش یافته و از این دیدگاه براي 

از . ر شرایط شور نسبت به شرایط غیر شور مقدار بیشتري کود بایستی مصرف گرددرسیدن به یک تولید معین د
  .سوي دیگر، یکى از دالیل کاهش عملکرد در خاك هاي شور، کوتاه شدن دوره رشد بیان شده است

اي قوي میان مصرف نیتروژن و عملکرد کلزا در شرایط حاکی از وجود رابطه) 1388(هاي میرزاپور نتایج پژوهش
ها براي انجام فتوسنتز، افزایش ارتفاع ور و از طریق بهبود پوشش سبز گیاهی براي دریافت نور، شادابی برگش

بر اساس این نتایج، . ها و در نتیجه، افزایش عملکرد دانه و ماده خشک گیاهی استمطلوب گیاهی و رشد فعال برگ
 490معادل (کیلوگرم نیتروژن در هکتار  225در شرایط شوري آب و خاك، با افزایش سطح نیتروژن مصرفی تا 

این در حالی است که میزان . یابد، عملکرد دانه بهبود یافته در حالی که درصد روغن دانه، کاهش می)کیلوگرم اوره
توصیه شده نیتروژن بر اساس مدل جامع توصیه کودي موسسه تحقیقات خاك و آب در شرایط فوق براي شوري 

) کیلوگرم اوره در هکتار 420معادل (کیلوگرم نیتروژن در هکتار  195، )زیمنس بر متردسی 5/5(پایین آب آبیاري 
کیلوگرم اوره در  370معادل (کیلوگرم نیتروژن در هکتار  170برابر ) دسی زیمنس بر متر 3/8(و براي شوري باالتر 

یی کلزا، نیاز به نیتروژن در کلزا از اهمیت رسد با توجه به عملکرد باالي شاخسار و اندام هوا به نظر می. بود) هکتار
اي برخوردار باشد به طوري که هر قدر بر میزان نیتروژن مصرفی افزوده شود، عملکرد نیز به صورت خطی  العاده فوق

اي که در شوري آب همچنین با شورتر شدن آب آبیاري، نیاز به فسفر در کلزا افزایش یافته به گونه. یابدافزایش می
کیلوگرم سوپرفسفات  200معادل حدود (کیلوگرم فسفر در هکتار  90زیمنس بر متر، مصرف دسی 5/5ري آبیا

زیمنس بر دسی 5/8است که در شوري آب آبیاري این در حالی. باشدداراي باالترین عملکرد دانه و روغن می) تریپل
بیشترین عملکرد دانه ) سوپرفسفات تریپلکیلوگرم  300معادل حدود (کیلوگرم فسفر در هکتار  135متر، با مصرف 

رسد شوري خاك با محدود کردن رشد ریشه، باعث کاهش جذب فسفر به نظر می. آیدو روغن حاصل به دست می
شود و لذا، براي رسیدن به سطح کافی فسفر در گیاه، باید مقادیر بیشتري فسفر در مقایسه با شرایط  بوسیله گیاه می

نماید و  هاي باالي آب آبیاري، مقدار قابل توجهی از فسفر رسوب میآن که در شوري ضمن. غیرشور مصرف کرد
در مورد مصرف پتاسیم در شرایط شور، . بنابراین، نیاز است تا مقادیر فسفر مصرفی بیشتر از شرایط غیر شور باشد
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ر مصرف این کود بستگی به نتایج تحقیقات مختلف بر لزوم مصرف این عنصر تأکید دارد اما باید توجه داشت مقدا
به طور مثال در شوري پایین آب آبیاري . شوري آب آبیاري و خاك و نیز مقدار پتاسیم قابل جذب در خاك دارد

اثر مثبتی بر ) کیلوگرم سولفات پتاسیم 200معادل حدود (کیلوگرم پتاسیم  100مصرف) زیمنس بر متردسی 5/5(
 50افزایش پتاسیم مصرفی به بیش از ) زیمنس بر متردسی 5/8(آبیاري  عملکرد کلزا دارد اما با شورتر شدن آب

  . گرددسبب کاهش عملکرد دانه کلزا می) کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم 100معادل (کیلوگرم 
عالوه بر این در شرایط شور، جذب عناصر غذایی کم مصرف به دلیل کاهش حجم ریشه و خاصیت ضدیتی 

برخی تحقیقات نشان داده، کاهش جذب عناصر . یابدهاي سمی، کاهش میعناصر غذایی و یونبین ) آنتاگونیستی(
-کم مصرف در شرایط شور، ناشی از جذب بیشتر عناصري مانند کلسیم، منیزیم و سدیم است و از این رو، محلول

  . مصرف براي رفع نیاز گیاه در این شرایط توصیه می گرددپاشی عناصر کم
کیلوگرم سولفات روي آبدار به همراه دو بار  40ود روي قابل جذب در خاك، مصرف خاکی در شرایط کمب

-یکی در انتهاي روزت و دیگري، دو هفته پس از اولین محلول(در هزار  5پاشی سولفات روي آبدار با غلظت محلول
-دسی 5/8و  7هاي وريش(براي دستیابی به  عملکرد مطلوب دانه در کلزا و در شرایط شوري آب آبیاري ) پاشی

در شرایط کمبود آهن قابل جذب در خاك، مصرف خاکی ترکیب مناسب کالته . قابل توصیه است) زیمنس بر متر
یکی در انتهاي روزت و دیگري، دو هفته (در هزار  5پاشی سولفات آهن آبدار با غلظت آهن به همراه دو بار محلول

 7هاي شوري( عملکرد دانه باال در کلزا و در شرایط شوري آب آبیاري   براي دستیابی به) پاشیپس از اولین محلول
  .قابل دستیابی است) زیمنس بر متردسی 5/8و 

کیلوگرم سولفات منگنز به همراه دو بار  25در شرایط کمبود منگنز قابل جذب در خاك، مصرف خاکی 
- ت و دیگري، دو هفته پس از اولین محلولیکی در انتهاي روز(در هزار  5پاشی سولفات منگنز با غلظت محلول
زیمنس بر دسی 5/8و  7هاي شوري(دار عملکرد دانه کلزا در شرایط شوري آب آبیاري سبب افزایش معنی) پاشی

انتخاب رقم متحمل به شوري از مواردي است که زارع در زمان مواجهه با خاك ). 1390میرزاپور، (گردد می) متر
  . شونداز جمله ارقام متحمل به شوري محسوب می Hyola 401و  SLM 046ارقام . یردگو آب شور، در پیش می

 
  یخشک تنش -10-2

گذارد، اما میزان خسارت برحسب مرحله خشکی در تمام مراحل رشد تاثیر سوء روي رشد گیاه برجاي می تنش
تاثیر مستقیم روي میزان رشد در مراحل اولیه رشد، کمبود آب عالوه بر . رشد گیاه و شدت آن متفاوت است

ها در طی فصل گیاهچه، باعث تاخیر رشد و نرسیدن آن به مرحله رزت قبل از شروع سرما شده و در نتیجه گیاهچه
عالئم خشکی در مرحله رزت و قبل از ساقه رفتن به صورت سبز تیره تا ارغوانی . شوندسرما دچار سرمازدگی می

در مرحله . هاي مسن تر زرد شده و خشک می شوندها حالت ایستاده دارند، برگبرگ. شودها مشاهده میشدن برگ
هاي تشکیل طول غالف. یابدها کاهش میها و نتیجتا تعداد غالفشوند، تعداد گلهاي گل ضعیف میزایشی، غنچه
هاي تولید دانه بندي باعثخشکی دیر هنگام در زمان دانه. شود و تعدا دانه در غالف کاهش می یابدشده کم می
میزان . استرس خشکی بخصوص در مرحله گلدهی هم در عملکرد و هم در میزان روغن دانه دارد. شودچروکیده می
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کلزاي کشت شده در خاك حاصلخیز به دلیل  .خسارت خشکی عالوه بر آب موجود، به نوع خاك نیز بستگی دارد
کند عالوه براین تحمل ارقام نسبت به استرس خشکی می توسعه سیستم ریشه از آب موجود به نحو بهتري استفاده

  .نیز متفاوت است
  خسارت گرما

گراد در طی درجه سانتی 25استرس گرما در دماهاي بیش از . ترین مرحله استاوایل گلدهی حساس
. شوداسترس گرما تحت شرایط خشکی تشدید می. کندها خسارت زیاد وارد میگلدهی و اوایل پر شدن غالف

  .بارندگی کافی و باال بودن رطوبت نسبی هوا روي استرس خشکی اثر کاهنده دارد
  آب گرفتگی

شود و به حالت ایستاده رشد هاي پائین زرد و ارغوانی میبرگ. عالئم آب گرفتگی شبیه عالئم کمبود ازت است
  ). 19 شکل(شود کاهش رشد بعد از رفع آب گرفتگی مشاهده می. کنندمی

  

        
  عالیم آب گرفتگی - 19شکل 

  
هاي مسن بوته. شودروز آب گرفتگی باعث کاهش عملکرد می 3کلزا نسبت به آب گرفتگی حساس است و تنها 

ها نشان داده است که مرحله گیاهچه تحقیقات چینی. ها متحمل تر هستنددر مقابل آب گرفتگی نسبت به گیاهچه
پذیري باشد، درحالی که کمترین آسیببندي میشدن ساقه و غالف از آن مرحله طویل ترین مرحله و بعدحساس

. شودخیس بودن خاك باعث کمبود اکسیژن و نتیجتا کاهش تنفس و رشد ریشه می. باشدمرحله گلدهی می
چنانچه کوددهی قبل از کشت انجام شده . شوددست رفتن ازت خاك می خیس بودن خاك همچنین باعث از

هفته خیس بودن  3تا  2در طی . بین رفته است داند که احتماال مقدار زیادي از کود مصرفی ازباشد، کشاورز باید ب
  . رودبین می خاك، تقریبا نصف ازت مصرفی در اثر شستشو و دنیتریفیکاسیون از

. توان انجام داددر مورد مزرعه کشت شده، تا هنگامی که خاك مزرعه خشک نشده است، هیچگونه اقدامی نمی
ها تا وقتی خاك خیس  ریشه. بعد از خشک شدن مزرعه بایستی چند روز منتظر بازیابی سالمت گیاهان شدحتی 

اي ندارد، زیرا جذب ها نیز فایدهپاشیدن مستقیم مواد غذایی روي برگ. توانند مواد غذایی را جذب کننداست، نمی
اند، الزم یاهان سالمتی خود را بازیافتهحتی وقتی که خاك خشک شده و گ. ها محدود استمواد غذایی از برگ
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مصرف کود ازت زیاد باعث تحریک رشد رویشی . است در مورد میزان کود مصرفی بخصوص در آخر فصل دقت کرد
  .و رسیدن محصول را به تاخیر می اندازد

   

  سرمازدگی - 10-3
در مرحله جوانه زدن . ستحساسیت کلزا به سرما و عالئم سرمازدگی در مراحل مختلف رشد بسیار متفاوت ا

ها آبدار برگی حساس، از مرحله رزت تا گلدهی نسبتا مقاوم و از زمان گلدهی به بعد تا زمانی که دانه 6تا مرحله 
  .هستند، کمترین مقاومت به یخبندان را دارد

در هاي کلزا چنانچه  گیاهچه. شود وقوع سرماي شدید در مرحله جوانه زدن باعث خشک شدن گیاهچه می
گراد را تحمل  درجه سانتی -8تا  -5توانند چند روز سرماي قابل توجه  دماهاي نسبتا خنک رشد کرده باشند، می

اند، نسبت به سرما حساس بوده و ممکن است در اثر  هایی که در شرایط گرم رشد کرده اما گیاهچه. کنند می
در این مرحله درصورتی که جوانه مرکزي خسارت . گراد نیز از بین برونددرجه سانتی -3تا  - 2سرماي ناگهانی 

سرماي شدید در مرحله ). 20 شکل(کند  ندیده باشد، گیاهچه پس از برطرف شدن سرما مجددا شروع به رشد می
در این مرحله بوته ها پس از افزایش دما ). 21 شکل(شود  ها میرزت و بعد از ساقه رفتن باعث خسارت به سرشاخه

یخبندان در مرحله گلدهی باعث ) 22 شکل( دید، خسارت را جبران نمایندهاي فرعی جد شاخهتوانند با ایجا می
هاي باز نشده معموال از  تر هستند و غنچه هاي باز شده به یخبندان حساسگل. شود عقیم ماندن گلها می

) درصد رطوبت در دانه 60با بیش از (بندي  تواند در مرحله تشکیل غالف و دانه یخبندان می. گریزند سرمازدگی می
ها، ترکیدگی سطح خارجی غالف، چروکیده شدن و ریزش  سبز مایل به زرد بودن غالف. خسارت زیادي وارد نماید

هاي صدمه دیده رنگ  دانه. کند یخبندان از پر شدن دانه جلوگیري می. )23 شکل(غالف از عالئم سرمازدگی است 
. چروکیدگی دانه یا عدم تشکیل دانه از عوارض سرمازدگی است. دهند سبز و تورم طبیعی خود را از دست می

هاي نارس  دانه. شود یخبندان شدید قبل از اینکه رطوبت دانه کاهش یافته باشد، باعث کاهش کیفیت روغن نیز می
طور درصد رطوبت دارند، ب 20هایی که کمتر از  بینند، اما دانه معموال صدمه می) درصد 20داراي رطوبت بیش از (

سبز ماندن . ماند ها باقی می رشد دانه در اثر یخبندان متوقف شده و کلروفیل در دانه. گریزند طبیعی از خسارت می
  .شود دانه موقع برداشت باعث سبز رنگ شدن روغن استحصالی وکاهش کیفیت می

  

      
رشد مجدد  -20شکل 

 گیاهچه
خسارت  - 21شکل 

 سرشاخه
رشد جوانه هاي  -22شکل 

 جانبی
زودرس  - 23شکل 

 شدن دانه ها
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براي این . چند روز بعد از وقوع یخبندان و قبل از اقدام به هر عمل، الزم است میزان خسارت ارزیابی شود
ها و سایر در گیاه سالم کوتیلدون. منظور بایستی جوانه وسط رزت را از نظر سبز بودن مورد بررسی قرار داد

برحسب شرایط آب و هوایی، رشد . است سیاه شده باشند، اما جوانه وسط رزت هنوز سبز استها ممکن برگ
کش باشد، قبل از اقدام به  در صورتی که نیاز به مصرف علف. شود روز بعد شروع می 10تا  4مجدد گیاه در طی 

 1اي، الزم است ر فرآوردهقبل از مصرف ه. هاي زنده ارزیابی شودهرز بایستی مجددا تراکم بوته هاي کنترل علف
در صورتی که خسارت سرمازدگی زیاد . مانده فرصت داد تا بهبودي خود را باز یابندروز دیگر به گیاهان باقی 2تا 

هاي  گیاهانی که داراي برگ. هاي زنده و رشد مجدد صبر نمودروز براي ارزیابی بوته 5تا  4باشد، بهتر است 
همچنین مزرعه . کش باشند کش هستند، حتی اگر مقاوم به علف ولیزه کردن علفجدید هستند بهتر قادر به متاب

گرچه جمعیت کک ممکن است موقع ارزیابی کم باشد، اما . را از نظر فعالیت کک برگی باید مورد بررسی قرار داد
  .یابد و هواي آفتابی به سرعت افزایش می) گراددرجه سانتی 15باالتر از (در دماهاي باال 

    

  خسارت تگرگ 
ها، زخمی شدن و حتی قطع  پاره شدن برگ. خسارت تگرگ برحسب شدت و مرحله رشد کلزا متفاوت است

خسارت تگرگ در ). 24 شکل(افتد  ثر بارش تگرگ اتفاق میها در ا ها و غالف ها، ریزش گلساقه اصلی و شاخه
هاي جانبی جدید با گل و  مانده شاخهاقیهاي ب روي شاخه. شود مراحل اول رشد به راحتی توسط گیاه جبران می

ها و ریز دانه شده اما در صورتی که قبل از برداشت اتفاق بیفتد، باعث شکافته شدن غالف. شود غالف تشکیل می
  ).25شکل ( شود نتیجه به خسارت سنگین منجر می و در

  

    
 شکافته شدن غالف و ریزش دانه -25شکل  تگرگ زخمی شدن ساقه در اثر -24شکل 

  
  زاو مدیریت آنها به منظور تولید محصول گواهی شدهمعرفی عوامل زنده خسارت -11

دستیابی به حداکثر عملکرد محصوالت زراعی بستگی به آشنایی با مراحل مختلف رشد گیاه مورد نظر و تامین 
زاي  نخست به مراحل مختلف رشد کلزا و عوامل خسارتلذا در این مجموعه . نیازهاي آن در هر مرحله از رشد دارد

مراحل مختلف رشد . شود مورد انتظار در هر مرحله اشاره نموده و سپس دستورالعمل مدیریتی در هر مرحله ارائه می
  . زنی، گیاهچه، رزت، غنچه، گلدهی و رسیدن تقسیم نمود توان به شش مرحله اصلی جوانهکلزا را می
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شامل جذب آب توسط بذر، تورم بذر، پاره شدن پوسته بذر، ظهور ریشه چه، خارج شدن  :مرحله جوانه زنی
این مرحله برحسب دما و رطوبت خاك، ذخیره غذایی بذر و عمق . باشد کوتیلدون ها از خاك توسط هیپوکوتیل می

  ). 35 جدول(ار دارد در این مرحله کلزا در معرض حمله بیمارگرهاي خاکزاد قر. کشد روز طول می 10تا  4کشت از 
گیاهچه هنوز در مقابل  بیمارگرهاي خاکزاد . شوند کوتیلدون هاي خارج شده از خاك باز می :مرحله گیاهچه

نقطه رشد که بین دو کوتیلدون قرار دارد، حساس به یخبندان، تگرگ وآفات  است و . باشد ها حساس می و کک
  ).35 جدول(ه بسیار ضعیف می باشد هرز در این مرحل هاي قابلیت رقابت کلزا با علف

گیاه به سرعت . روز بعد از خروج گیاهچه از خاك ظاهر می شوند 8تا  4هاي واقعی  اولین برگ :مرحله رزت
هاي جوان کوچک  یابد و برگ هاي مسن پایین افزایش می اندازه برگ. بوجود می آورد) رزت(هاي زیاد متراکم  برگ

توسعه سریع . کند افزایش پیدا می یابد اما ضخامت آن در این مرحله طول ساقه افزایش نمی. در مرکز قرار دارند
. پوشاند هرز را می هاي بخش هوایی به رشد ریشه کمک کرده و تبخیز رطوبت خاك را کاهش داده و روي علف

هرز نیز  هاي برخی از علف. بسیاري از آفات و بیماري ساق سیاه ممکن است در این مرحله به گیاه حمله نمایند
  ).35 جدول(کنند  ا کلزا رقابت میتوانند در اوایل این مرحله ب می

هاي گل در وسط  اي از غنچه مجموعه. شود با افزایش طول و دماي روز، تشکیل غنچه شروع می :مرحله غنچه
 4تا  1هاي جانبی  شاخه. آیند هاي جانبی از جوانه هاي محور برگ هاي باال به وجود می شاخه. شود رزت مشاهده می

ها میت زیاد هستند و از بین رفتن آنها براي فتوسنتز حائز اه برگ. کنند عدد برگ و یک دسته غنچه گل  تولید می
به طور کلی برحسب شرایط محیطی ) گیاهچه تا اولین گل(مراحل رشد رویشی . باعث کاهش زیاد عملکرد می شود

حمله آفاتی نظیر سرخرطومی، سوسک گرده خوار، شته مومی و . کشد روز طول می 60تا  40در مورد کلزا حدود 
هرز جدید وجود ندارد  هاي زا باشند، اما خطر رویش علف در این مرحله خسارتخوار ممکن است  پروانه هاي برگ

  ).35 جدول(
 21تا  14این مرحله با باز شدن پایین ترین غنچه روي شاخه اصلی شروع می شود و حدود  :مرحله گلدهی

شوند تبدیل به غالف  هایی که باز می درصد گل 55تا  40شوند و  گل باز می 5تا  3روزانه . کشد روز طول می
در . دهد یدا  کاهش میدماي باال همراه با استرس رطوبت پتانسیل در این مرحله تولید محصول را شد. شوند می

این مرحله خطر حمله شته مومی، سوسک گرده خوار و بروز بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه را بایست 
 ).35 جدول(انتظار داشت 

در زمانی که . شود این مرحله با ریزش گلبرگ روي آخرین گل در شاخه اصلی شروع می :مرحله رسیدن
روز بعد از شروع  45تا  35پر شدن دانه . شوند ها زرد شده و از گیاه جدا می گگلدهی خاتمه یافته است، اغلب بر

ها روي شاخه اصلی تغییر  درصد دانه 40تا  30محصول وقتی آماده برداشت است که رنگ . شود گلدهی کامل می
 14تا  12ر به ها و رسیدن رطوبت بذتغییر رنگ تمامی دانه) برداشت با کمباین(در برداشت مستقیم . یافته است

  . درصد الزامی است
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  هرز در مراحل مختلف رشد کلزا هايها و علف آفات، بیماري -35 جدول
  هرز هاي آفات، بیماریها و علف  مراحل رشد کلزا

  
  جوانه زنی - 1

  پوسیدگی بذر: بیماري ها 

 
  گیاهچه - 2

  ها،  پرندگان، حلزون کک: آفات
  سفیدك کرکیمرگ گیاهچه، ساق سیاه، : بیماري ها 

خردل وحشی، یونجه زرد، شلمی، خاکشیر، آالله وحشی، کیسه کشیش، بی تی راخ، گندمک، ترشک، : هرز هاي علف
  شبدر ترشک، شمعدانی برگ بریده

  
  رزت - 3

  کک ها، سرخرطومی ها، مگس ریشه، شته مومی، بید کلم، پرندگان،  حلزون: آفات
  ساق سیاه: بیماري ها 

تیغی، کنگر وحشی ، کنگر برگ ابلقی، گندم و جو خودرو، یوالف وحشی، فاالریس ، چچم ، دم شیر : هرز هاي علف
  روباهی کشیده، ، پنیرك، تربچه وحشی، خاکشیر

 
  غنچه دهی - 4

  سرخرطومی ها،  شته مومی، بید کلم، سوسک گرده خوار، پروانه هاي برگخوار:  آفات
  ساق سیاه: بیماري ها 

  
  گلدهی - 5

  گرده خوار،  بید کلممومی،  سوسک شته: آفات
  پوسیدگی اسکلروتینیایی، ساق سیاه: بیماري ها 

  
  هاي کنترل آنهافون آفات محصول در ایران و شیوه

بیشترین جمعیت را  Psylliodes persicaeو  Phyllotreta corrugata هاي دو گونه کک به نام :هاي کلزا کک
ها میلی متر، رنگ این سوسک 2-3حشراتی هستند ریز به طول . رسانند در مزارع ایران داشته و به کلزا صدمه می

). 26 شکل(جهند سیاه متالیک و متمایل به سبز یا آبی، ران پاهاي عقبی آنها قوي و هنگام خطر به سرعت می
در این شرایط . کنند هاي اولیه تغذیه میها و بعد از برگ ونهاي کک مانند روي کوتیلدحشرات کامل سوسک

برگ گیاهان خسارت دیده داراي ظاهري سوراخ سوراخ شده هستند و متعاقباً بافت اطراف مناطق تغذیه شده 
  ). 27 شکل(رود  ها از بین میبرگ
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  کک کلزا -26شکل 

  
  نحوه خسارت کک کلزا -27شکل 

  
 7/2حشره کامل بیضی شکل، به طول   Meligethes aeneusبا نام علمی :)خوار  غنچه(خوار  سوسک گرده

ها در انعکاس نور به رنگ سبز تا آبی متالیک قسمت پشتی بالپوش. اي است متر، به رنگ سیاه تا قهوهمیلی 5/1 –
خاك به صورت حشره  ها درداخل ها، پرچین این آفت در حاشیه جنگل). 28 شکل(شوند  پر رنگ و براق دیده می

گراد، درجه سانتی 11الی  9گذرانی به هاي زمستان با رسیدن درجه حرارت مکان. کند گذرانی میکامل زمستان
هرز خانواده کلمیان،  هاي طور انفرادي شروع به پرواز کرده و روي علففعال شده و در طی بهمن و اسفند ماه به

سپس به طور گروهی به مزارع کلزا در . کند گیاهان مذکور تغذیه میچتریان و گل سرخیان مستقر و ازگرده گل 
ها ها از گرده گل تغذیه کرده و در صورت بسته بودن گلمرحله زایشی مهاجرت کرده و در صورت باز بودن گل

یه ها و محتویات غنچه تغذکنند و از گرده گلریزي میها را جویده و با ایجاد سوراخی در آن تخمقاعده غنچه
الروها پس از ظاهر شدن شروع به تغذیه از گرده گل کرده و پس از تغذیه کامل به روي ). 29 شکل(کنند می

  .خوار غالباً یک نسل در سال دارد سوسک گرده. افتند زمین می
  

  
  گرده خوارحشرات کامل سوسک - 28شکل 

  
  هاحشرات کامل روي گل -29شکل 

  

متر،  میلی 5/2 – 5/3به طول ، حشره کامل.Ceutorhynchus spp با نام علمی :هاي ساقه کلزاسرخرطومی
- در سطح بدن میاي با موهاي نامنظم و پراکنده سفید متمایل به خاکستري  به رنگ خاکستري متمایل به قهوه

الروها در و ) 32 و 31 هاي شکل(گذاري کرده سرخرطومی ساقه کلزا معموال روي دمبرگ تخم )30 شکل(باشند 
متر با بدنی خمیده، به رنگ سفید کرم میلی 4-6ها به طول الرو. کنندداخل دمبرگ، ساقه و طوقه کلزا تغذیه می

این حشره تک نسلی بوده و از آذر ماه وارد مزارع ). 33 شکل(باشند اي می و با کپسول سر زرد متمایل به قهوه
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ها در طی الرو. کنند ریزي می تخم) ایط آب و هوایی و فنولوژي گیاهبسته به شر(کلزا شده و از نیمه دوم آذر ماه 
شدت . شوندتغذیه نموده و موجب خسارت می) دمبرگ، ساقه و طوقه(فصل پاییز و زمستان در داخل بافت گیاه 

 هاخسارت در صورت آلودگی مزارع به بیماري قارچی از جمله فوما نمود بیشتري داشته و در زمان رسیدن غالف
    .افتدها اتفاق میافتادگی در بوته

  

  
  حشره کامل  سرخرطومی - 30شکل 

  
  ریزيسوراخ محل تخم -31شکل 

  
  تخم سرخرطومی - 32شکل 

  
  هاي سرخرطومیالرو -33شکل 

  
پس از برداشت کلزا، زیر بقایاي گیاهی از بذرهاي  Nysius cymoidesسن بذرخوار کلزا  :سن بذرخوارکلزا

همجوار مهاجرت و موجب و باغات ها و حشرات کامل به مزارع  یابد؛ آنگاه پوره شده تغذیه کرده و تکثیر می ریخته
ویژه همزمان با  بنابراین براي مدیریت جمعیت سن بذرخوار پایش مرتب مزارع کلزا به. گردد خسارت شدید می

دهد و  هاي خود را در خاك قرار می از آنجا که این سن تخم. ها براي اطالع از وجود آن ضروري است رسیدن غالف
ها باعث  ها و شکاف خوردن این روزنه هم هاي درون خاك رفت و آمد دارند، به ها هم در شکاف حشرات کامل و پوره

ري بقایاي گیاهی و انجام شخم عمیق آو منظور کاهش جمعیت سن، جمع رو به از این. شود ها می ومیر سن مرگ
پاشی مزارع آلوده و نیز مزارع همجوار با یکی از  محلولکنترل شیمیایی این سن با . گردد بعد از برداشت توصیه می
در  1امولسیون به نسبت % 60در هزار، دیازینون  2تا  5/1امولسیون به نسبت % 8/40سه ترکیب کلرپایروفوس 

  .در هزار قابل توصیه است 2نسبت  امولسیون به% 57هزار و یا ماالتیون 
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  Nysius cymoidesها و حشرات بالغ سن بذرخوار  بوتۀ کلزا مورد هجوم پوره - 34 شکل

  

 Myzusو  ,Brevicoryne brassicae    Lipaphis erysimiهاي  درمزارع کلزاسه گونه شته به نام :شته مومی کلم

persicae    وجود دارد که شته مومی کلمB. brassicae  تقریبا در اکثر مناطق ایران داراي جمعیت بیشتري است .
لکه   8رنگ بدن این شته سبز یا آبی مایل به خاکستري با پوشش گرد سفید مومی، بیضی شکل و در افراد بی بال 

ها گالبی شکل و پوره. ت نوار عرضی هستندقهوه اي تیره اسکلریتی نسبتا بزرگ روي بندهاي شکمی و اکثرا به صور
بسته به شرایط آب و هوایی بیشترین  .آیند سبز روشن که در اواخر مرحله پورگی به رنگ خاکستري مومی در می
مشاهده شده و سپس بتدریج روبه کاهش  جمعیت شته مومی کلم روي کلزا در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه

ر هواي گرم و خشک افزایش پیدا نموده ولی در هواي خنک و مرطوب و سرد و بارانی جمعیت شته مومی د. رود می
کلزا، کلم، شلغم، خردل، تربچه، خردل  شته مومی فقط به گیاهان زراعی خانواده کلم نظیر. نماید کاهش پیدا می

می و قدومه کیسه کشیش، شل هرز از جمله تربچه وحشی، خردل وحشی، هاي هندي ومنداب و همچنین به علف
اولیه شته  زمان شروع آلودگی و استقرار کلنی. باشند ها کلزا وکلم می ترین میزبان آن ولی حساس. نمایند حمله می

از جمله قزوین، مرکزي، (مومی روي کلزا در مناطق مختلف ایران متفاوت است؛ این مرحله در مناطق  گرم و خشک 
، ...)آذربایجان و (هاي پاییز بوده و در مناطق سرد و خشک  ا در طول ماهکلزهم زمان با چند برگی بوته...) فارس و

شته مومی کلم معموال به صورت کلنی . باشداواخر زمستان و یا اوایل بهار می) گلستان و مازندران(معتدل و مرطوب 
ها،  خود از شیره برگها وهمچنین زیر برگ کلزا تجمع نموده و با خرطوم بسیار نازك روي سطح برگ، ساقه و جوانه

ها، وآثار این تغذیه به صورت پیچیدگی برگ) 35 شکل(هاي گل و غالف ها تغذیه می نمایند  هاي جوان، غنچه ساقه
هاي انتهایی و در نهایت تشکیل  ها، توقف رشد، خشک شدن جوانه جوانه هاي انتهایی، ضعف و پژمردگی، زردي برگ

ترین مرحله حمله شته مومی به کلزا در مرحله تشکیل غنچه، گل، باز شدن   ساسح. شود تر نمایان می هاي کوتاه غالف
هاي گیاه کثیف شده و مشکالتی را در برداشت  با تداوم تغذیه شته و ترشح عسلک اندام. باشددهی میها و غالفگل

  . آوردبه وجود می
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  هاي کلزادر انتهاي غنچه) هاشامل پوره(کلنی شته مومی  -35شکل 

  

شب پره ، .Plutella xylostella Schrank با نام علمی: شب پره بید کلم یا پروانه پشت الماسی
. باشد متر می میلی 7طول بدن پروانه تا . دار استهاي آن ریشکهاي جلو باریک و کشیده و کناره کوچک، بال

طول ). 36 شکل(زمان تفریخ تیره رنگ هستند  ها بیضوي و پهن، ابتدا به رنگ زرد و سبز کم رنگ و درتخم
ها سبز و منقوش به لکه هاي کوچک سیاه است که متر و رنگ آنمیلی 10تا  8الرو ها پس از رشد کامل 

هاي کلزا تغذیه و خسارت آن شدید ها از برگالرو ).37 شکل(دهد  خاکستري رنگ به الرو میظاهري 
هاي اصلی را سوراخ کرده و یا اینکه در سطح زیرین از تخم رگبرگهاي جوان پس از خروج الرو. باشد می

ها جوان باشند، گیاه ممکن است به کلی از  در صورتی که حمله آفت شدید و بوته. پردازد ها به تغذیه میبرگ
رم ها نیز جوان و ناین حالت ممکن است در اواخر پاییز زمانی که شرایط آب و هوایی مساعد و بوته. بین برود

دهی در بعضی از مناطق تراکم آفت زیاد شده و به  در مزارع کلزا معموال در مرحله غالف. هستند اتفاق بیفتد
  . کندها رفته و ایجاد خسارت میکند به طوري که الروها داخل غالف ها حمله می غالف
  

  
  حشره کامل  کلم - 36شکل 

  
  هاي بید کلمتخم - 37شکل 

  
  کلمالرو  بید  -38شکل 

  
  هاي بید کلمشفیره - 39شکل 
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عرض . پروانه بالغ نسبتا بزرگ، به رنگ سفید است، .Pieris brassicae Lبا نام علمی  :سفیده بزرگ کلم
هاي جلو سفید در کناره باالیی داراي لکه بزرگ سیاه رنگی  بال. باشد متر میمیلی 40-50هاي باز  پروانه با بال

شود  متر بوده و روي آن شیارهاي طولی دیده میمیلی 5/0اي، زرد و به قطر  استوانهها تخم ).40 شکل(است 
الرو خاکستري مایل به سبز و داراي سه نوار طولی زرد رنگ در امتداد بدن است که یکی در وسط و ). 41 شکل(

شفیره . باشندزا می ها معموال در بهار بیشتر خسارتالرو). 42 شکل(دو تاي دیگر در قسمت جانبی قرار دارد 
  ). 43شکل ( هاي سیاه است بدون پیله، سه گوش، خاکستري متمایل به سبز با خال

  

  
  حشره کامل سفیده بزرگ کلم -40شکل 

  
  هاي سفیده بزرگ کلمتخم -41شکل 

  
  الرو کامل سفیده  بزرگ کلم -42شکل 

  
  شفیره سفیده  بزرگ کلم -43شکل 

  

پروانه بالغ نسبتا کوچکتر از سفیده بزرگ و سفید رنگ ، .Pieris rapae L علمیبا نام  :سفیده کوچک کلم
هاي جلو سفید در کناره باالیی داراي لکه بزرگ سیاه رنگی است که از لکه پروانه قبلی کوچکتر بال. باشد می

سبز و بدن آن از رنگ الرو ). 44 شکل(شکل ظاهري الرو آن تفاوت زیادي با الرو پروانه سفید بزرگ دارد . است
  ).45 کلش( تعداد زیاده موهاي ریز و ظریف پوشیده شده است

  

    
 الروسفیده کوچک کلم -45شکل  حشره کامل سفیده کوچک کلم - 44شکل 
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. باشد پروانه بالغ نسبتا کوچکتر از سفیده بزرگ و سفید رنگ می، .Pieris napi Lبا نام علمی  :سفیده شلغم
ها ممکن است  ها بر اثر حمله به برگ الور این پروانه. باشد دو گونه دیگر سفیده کلم می تر از ها مشخص رگ بال

تراکم این سه گونه . برگ نماید و بدینوسیله رشد گیاه را به تعویق انداخته و آنرا ضعیف کند گیاه را بکلی بی
ي کلزا در حال تغذیه در طبیعت ها سفیده کلم در مزارع کلزا کم و ناچیز است ولی همیشه چندین الرو روي بوته

  .شوند و بدین صورت خسارت ناچیز است دیده می
ها که در گیاه کلزا در استان ترین آنمهم. شود چندین گونه مگس روي کلم دیده می :مگس ریشه کلم

کلم مگس ریشه کلم روي کلم یا کلزا، . نام دارد  Delia platura (Meigen)گلستان وجود دارد، مگس ریشه کلم 
متر است و شبیه میلی 5-6طول حشره کامل . کنند برگی، شلغم و بقایاي شلغم و سایر چلیپائیان زندگی می

). 47 شکل(باشند متر میمیلی 7-8طول  الروها بدون پا به). 46 شکل(باشد مگس خانگی ولی کوچکتر از آن می
شدت حمله  مگس در . اي شکل هستند و بشکهمتر  میلی 4-7اي مایل به قرمز، به طول  ها به رنگ قهوه شفیره

ها در اثر سرماي هاي سطحی گیاه ممکن است از بین رفته و بوته فصل پاییز به حدي است که نیمی از ریشه
هاي پوسیده  آید و داراي رگه اي در می ها خصوصا درگیاه جوان به رنگ قهوه طوقه ریشه. زمستان از بین بروند

در قسمت الیه خارجی . شوند از خاك خارج کنیم، معموال تغذیه الروها مشاهده می چنانچه گیاه را. باشد می
شوند که بزودي دچار پوسیدگی  مشاهده می هاي نکروزه هاي متعدد الروي و بافتاالنهاي حمله شده دقسمت

مانند و  دیگري مانند سوسک کک اي که بوسیله حشرات هاي تغذیهالنبعضی مواقع الروها در دا در. شوند می
گیاهان خسارت دیده به شدت . شوند مانند و باعث افزایش خسارت می ایجاد کرده است زنده می ها سرخرطومی

  .کوتاه مانده و یا ممکن است از ببن برود
  

  
  حشره کامل مگس کلزا -46شکل 

  
  الروهاي مگس  روي ریشه -47شکل 

  

  :زنند می گونه زیر بیشتر به کلزا خسارت چندین گونه راب در جهان وجود دارد که دو :هاراب
متر و معموال اندازه آن میلی 40-60، به طول بیش از Deroceras reticulatumبا نام علمی  – راب مشبک

هاي سیاه و طرح شبکه اي مایل به قرمز است و داراي لکه رنگ آن سفید مایل به زرد خاکستري یا قهوه. متغیر است
  ).48شکل (باشد یمانند در پشت بدن م
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اي تا خاکستري و معموال رنگ این راب  ، به رنگ قهوهParmacella ibera با نام علمی -راب بزرگ خانگی
متر و پوشش بدن بزرگ، تقریبا بیضی شکل و گوشتی که قسمت میلی 70- 110طول بدن . باشدهم متغیر می

  ). 49شکل (طح خارجی آن دانه دانه است پوشاند و سجلویی پشت حیوان را می
  

  
  راب مشبک - 48شکل 

  
  راب بزرگ خانگی -49شکل 

  

به   باشد و باعث خسارت از آفات درجه دوم میها در مزارع کلزاي مازندران و گلستان به عنوان یکی راب
هو، غالت، ذرت، سیب اي،کلم، کا علوفههاي گیاهی نظیر کلزا، شلغم  و جوان بسیاري از گونه) نرم(هاي ترد بافت

تا )  هاگیاهچه(ها ها در پاییز از مخفیگاه خود خارج شده و از زمان تشکیل کوتیلدونراب. شوند می زمینی و غیره
هاي خسارت  برگ. نمایند ها تغذیه می هاي اول و دوم کلزا را به شدت مورد حمله قرار داده و از آنتشکیل برگ

ها دست نخورده باقی  ها باقی گذاشته و رگبرگمنظم سوراخ شده و اثر کمی در حاشیه برگدیده به طور نا
  . شود التینی براق به جا گذاشته میها یعنی روي سطح گیاهان و خاك، نوار ژدر مسیر حرکت راب. مانند می

  

   پرندگان
پرندگان به خصوص  .است کلزا یکی از مهمترین دانه روغنی و از محصوالت استراتژیک کشاورزي در کشور

زنی گیاه و تا قبل از  در مراحل دو برگی تا پنجه) پاییز و زمستان(هاي کلزا  ها در زمان رویش گیاهچه چکاوك
هاي کلزا  زاي پرندگان به بوته ترین گونه خسارتگونه چکاوك آسمانی مهم. زا هستند دهی خسارت  مرحله ساقه

هاي کلزا، باید مانع از تجمع طوالنی مدت  ها در زمان رشد اولیه گیاهچه با توجه به ضعیف بودن ریشه. باشد می
ها، تاریخ کاشت  از عوامل زراعی در کاهش خسارت چکاوك. ها در یک نقطه از مزرعه جهت تغذیه شد چکاوك
تر پوشش علفی مزرعه بیش هرچه درصد تاج. باشد می) بهمن ماه(یا بعد از دوره مهاجرت ) قبل از آبان(مناسب 

بدین منظور، الزم است که در مناطق داراي سابقه خسارت، تراکم بذر در . باشد، میزان خسارت کمتر خواهد بود
کاشت کلزا در کنار مزارعی . هاي کلزا وجین شوند هاي هرز بعد از رشد چند برگی بوته مترمربع بیشتر بوده و علف

در مزارع آزمایشی، روش . ها موثر است كها کشت شده است نیز در کاهش خسارت چکاو که گندم در آن
محیطی دار مقرون به صرفه و از نظر زیستتورگذاري و در مزارع زارعین استفاده از افراد گنجشک پران و تفنگ

  .باشدقابل قبول می
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هاي کنترل آنها در ایران به تفکیک مناطق  مختلف بیماري هاي مهم محصول و شیوه  -36جدول   
 

  مناطق انتشار  بیماري نام  مراحل رشد

  مرحله جوانه زنی و گیاهچه
  پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه

  ساق سیاه
  سفیدك کرکی

  تمام مناطق کشت
  گلستان، مازندران، مغان، خوزستان، قزوین

  تمام مناطق کشت
  گلستان، مازندران، مغان، خوزستان، قزوین  ساق سیاه  رزت و غنچه دهی

  گلستان، مازندران، مغان، خوزستان  ساقهپوسیدگی اسکلروتینیایی   گلدهی

  اواخر فصل
  لکه سیاه آلترناریایی

  سفیدك پودري
  )جوین(مغان، خراسان 

  استانهاي غرب کشور

  
  بیماري هاي کلزا در مرحله جوانه زنی و گیاهچه 

جمله ریزو کتونیا سوالنی   زاي مختلفی ازيرعوامل بیما :بیماري پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه
)Rhizoctonia solani( گونه هاي فوزاریوم ،)Fusarium  spp. (هاي پیتیوم و گونه)Pythium spp. ( در ایجاد

هایی که ریشه و طوقه آنها آلوده به این عوامل گیاهچه). 50شکل (پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه مشارکت دارند 
  ).51شکل (شود ایجاد میهاي خالی در مزرعه باشند، در طی زمستان از بین رفته و لکه

  

  
سمت (ریشه هاي آلوده به فوزاریوم   - 50 شکل

  )  راست

  
لکه هاي خالی در مزرعه ناشی از  مرگ  -51 شکل

  گیاهچه
  

  مدیریت 
  )گندم و جو(رعایت تناوب زراعی با غالت  -
  استفاده از بذور گواهی شده   -
    )برحسب رقم و منطقه طبق توصیه موسسه تحقیقات اصالح بذر و نهال(کلزا  به مو قعکشت  -
  ).خاك باید داراي زهکش باشد(تهویه خاك  -
   .رعایت شود) مترسانتی 2حدود(عمق کشت توصیه شده  -
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بذر میزان . هاي قارچی می گرددها به بیماريتراکم زیاد بوته در واحد سطح منجر به افزایش حساسیت بوته -
 7الی  5به طور متوسط . توصیه شده جهت کاشت بستگی به درجه مکانیزاسیون مزرعه مورد نظر خواهد داشت

بوته در مترمربع  60الی  50نکته مهم این است که پس از مرحله رزت . باشدکیلوگرم در هکتار قابل توصیه می
بوته در متر مربع باید در نظر گرفته  op 60-50م و براي ارقا 40تراکم بوته براي ارقام هیبرید . وجود داشته باشد

و رقم ظفر به تراکم باالي بوته در واحد سطح  Hyola420، Hyola50در ضمن ارقام نسبتاً پابلند نظیر  .شود
  .باشندتر میحساس

 چقارهاي گونههاي باسیلوس سوبتیلیس، سودوموناس فلورسنس یا حاوي باکتري(اضافه کردن مواد بیولوژیک  -
  .شودبه خاك طبق دستور سازنده ماده بیولوژیک پیشنهاد می) تریکودرما

  
این بیمارگر . باشدعامل بیماري ساق سیاه کلزا می )Phoma lingam(قارچ فوما لینگام  :بیماري ساق سیاه

مرگ آلودگی در مرحله گیاهچه ممکن است منجر به . تواند به گیاه حمله نمایددر تمام مراحل رشد کلزا می
هاي گرد تا نامنظم  هاي واقعی به صورت لکهعالئم آلودگی روي کوتیلدون و برگ). 3-52شکل (گیاهچه شود 

زاترین حالت خسارت). 6- 52شکل (شود هاي کشیده مشاهده میت زخمو روي ساقه به صور) 5 و 4-52شکل (
در تمام حاالت، نقاط بسیار ). 7- 52 شکل(شود در طوقه است که سبب ورس گیاه می) شانکر(بیماري ایجاد زخم 

عامل . باشندشود که پیکنیدهاي قارچ عامل بیماري میها مشاهده میها و زخمکوچک سیاه رنگ روي لکه
زنی این امر سبب چروکیده شدن دانه و کاهش قدرت جوانه. ها را نیز آلوده کندها و دانهبیماري ممکن است غالف

  .اي آلوده در مزرعه منبع اصلی آلودگی استهبقایاي بوته. شودآنها می
  

  
مرگ گیاهچه -3 عالیم روي کوتیلدون - 4  عالیم روي برگ -5  زخم روي ساقه -6  شانکر روي طوقه - 7   

هاي ساق سیاه گیاه کلزابیماري -52شکل   
  

  

  مدیریت
و رقم زودرس  50، هایوال 420گارو، هایوال عالوه بر این ارقام روهان، . استفاده از ارقام مقاوم نظیر رقم سمیال -

  .  آیندنیز جزو ارقام نسبتا مقاوم به حساب می 4815هایوال 
به  )WP 50%کاپتان(کش کاپتان براي کنترل بیماري ساق سیاه در اوایل رشد کلزا، ضدعفونی بذر با قارچ -

گرم در  5/1به مقدار   )WP 52.5%رورال تی اس (کاربندازیم + ایپرودیونیا  گرم در هر کیلوگرم بذر 25/1مقدار 
  .شودهر کیلوگرم بذر توصیه می
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عامل بیماري سفیدك کرکی  )Peronospora brassicae(قارچ پرونوسپورا براسیکه  :بیماري سفیدك کرکی
هاي زیرین و به صورت لکهعالئم بیماري اغلب در مرحله کوتیلدونی به صورت پوشش سفید در سطح . است

در صورت آلودگی . شودهاي اول ظاهر میدار به رنگ سبز روشن در سطح فوقانی کوتیلدون یا برگکوچک زاویه
عالئم آلودگی در شرایط مزرعه بندرت از برگ اول و دوم فراتر . شوندهاي آلوده چروکیده و خشک میشدید، برگ

  . ی ممکن است روي شاخه گل  نیز ظاهر شودرود، اما در صورت شدید بودن آلودگمی
  

  
  عالیم سفیدك کرکی روي  گیاهچه -53شکل 

  مدیریت
) G 5% ریدومیل( تیمار بذر با قارچکش متاالکسیلبراي جلوگیري از بروز سفیدك کرکی در اوایل رشد کلزا  -
  .در هزار موثر است 1با دز 
  

  دهی هاي کلزا در مرحله رزت و غنچهبیماري
  بیماري ساق سیاه

  . عالیم بیماري در مرحله گیاهچه شرح داده شد. باشدترین بیماري کلزا در این مرحله میمهم
توان با محلول در صورت مشاهده عالئم می. در مرحله رزت مدیریت بیماري ساق سیاه اهمیت دارد: مدیریت

به مقدار یک لیتر در ) EW 25%فولیکور (تبوکونازول با قارچکش  برگی 6تا  2هاي هوایی در مرحله پاشی اندام
-WP 50دروزال یا باویستین(کاربندازیم یا به مقدار یک لیتر در هکتار ) EC 25%تیلت (هکتار یا پروپیکونازول 

  .بیماري را کنترل نمود به مقدار یک کیلوگرم در هکتار) 60%
  

  هاي کلزا در مرحله گلدهیبیماري
  اسکلروتینیایی ساقهبیماري پوسیدگی 

اولین عالئم بیماري بعد . عامل بیماري است) Sclerotinia sclerotiorum(قارچ اسکلروتینیا اسکلروتیوروم 
- ، در محل اتصال دمبرگ به ساقه یا انشعابات ساقه ظاهر می)54شکل (ها ها روي پهنک برگاز ریزش گلبرگ

شکل آبسوخته ظاهر و بعد محل آلودگی پوسیده و هاي بیدر محل آلودگی نخست لکه. )55شکل (شود 
محل  .هاي پائین ساقه مورد حمله قرار گیرندافتد که بخشخسارت شدید زمانی اتفاق می. شودمتالشی می

آلودگی روي ساقه به رنگ سفید در آمده، معموال به صورت موجی گسترش یافته و به تدریج دور تا دور ساقه 
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هاي بخش. )54شکل (ت شدید بودن آلودگی ممکن است شکستگی ساقه اتفاق بیفتد در صور. کندرا احاطه می
 هاي درشت و سیاه رنگاز عالئم دیگر بیماري تشکیل سختینه. شوندواقع در باالي محل آلودگی خشک می

 باشد که با شکافتن ساقه به راحتی قابل مشاهدههاي آلوده به ویژه در بخش طوقه میقارچ در داخل ساقه
هاي آلوده و افزایش ریزش دانه این بیماري به دلیل قطع ارتباط آوندي سبب زودرسی بوته ).54شکل (هستند 

ها نیز آلوده و دچار در صورت تداوم شرایط مساعد براي پیشرفت بیماري، ممکن است غالف .گرددمی
یبا همزمان با مرحله گلدهی کلزا هاي بعد تقرمانده و در سالها در خاك زندهها سالسختینه .پوسیدگی شوند

زنی آسکوسپورها هاي کلزا و جوانهبا شروع ریزش گلبرگ. کنندجوانه زده و تولید آپوتسیوم و آسکوسپور می
  .   شودهاي مزبور آلودگی شروع میروي گلبرگ

  

  

  
  عالئم روي پهنک برگ

  
  در محل دمبرگ و  ساقه

  
  شکستن ساقه

  
  سختینه داخل ساقه

 ساقه اسکلروتینیایی بیماري هاي پوسیدگی -54شکل 
  

  مدیریت
درصد گلدهی کلزا براي کنترل این بیماري قبل از  50تا  20هاي زیر در مراحل مصرف یکی از قارچکش

  :شودشروع آلودگی توصیه می
  لیتر در هکتار 1مقدار به  (EW 250) تبوکونازول (کش فولیکور قارچ -
  کیلوگرم در هکتار 1 به مقدار  WP 52.5%) رورال تی اس ( کاربندازیم+  ایپرودیونکش قارچ -
  لیتر بر هکتار 5/1 به میزان)   SC 42% آلتوکمبی( سایپروکونازول+  بندازیم کش کارقارچ -

 
  هاي کلزا در اواخر فصل بیماري

، Alternaria brassicae، A. brassicicola ،A. raphani(هاي مختلف آلترناریا گونه :لکه سیاه آلترناریایی
A. alternata (هاي تیره رنگ  عالیم بیماري به صورت لکه. شوندسبب این بیماري می)با هاله زرد یا بدون هاله (

ها برحسب گونه بیمارگر ممکن است خاکستري یا دودي سیاه رنگ لکه. شود هاي هوایی ظاهر می روي تمام اندام
هاي گرد با  شود که به تدریج بزرگتر شده و به شکل لکه هاي پائین ظاهر میبرگعالئم بیماري نخست روي . باشند

ریزند، سپس عالیم به  هاي پائین میضمن پیشرفت بیماري برگ. آید خطوط متحدالمرکز به ابعاد مختلف در می
ساقه و غالف عالیم روي ). 1 -  55شکل (شود  هاي میانی و فوقانی گیاه ظاهر می هاي کوچک روي برگ صورت لکه
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متصل شدن این لکه ها ). 3و 2 - 55شکل (شود  هاي فرو رفته به رنگ گرد به رنگ سیاه ظاهر می به صورت لکه
ها باعث پوسیدگی دانه ها در مجاورت محل  آلودگی شدید غالف. ممکن است منجر به سیاه شده کامل غالف گردد

هاي آلوده کنترل  شود و با حذف کامل برگی نمیهاي مسن موجب خسارت چندان آلودگی برگ. شود آلودگی می
  . شود شود، اما آلودگی غالف منجر به باز شدن غالف و ریزش دانه می می

  

  
  هاي روي برگ      لکه - 1

  
  هاي روي ساقه       لکه -2

  
  هاي روي غالف لکه -3

 بیماري هاي کلزا در اواخر فصل - 55شکل 

  

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

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

نین مصرف پتاسیم به صورت همچ. شود واحد سطح، اجتناب از آبیاري در مرحله گلدهی و غالف بندي توصیه می
  .کاهد کود پایه از آلودگی می

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

  سفیدك پودري
در کشور  هاي رایج کلزا از بیماري) Erysiphe cruciferarum(سفیدك پودري با عامل اریسیف کروسیفراروم 

ها  ها و غالف سازد، مگر این که به صورت اپیدمی درآمده و تمام برگ باشد که معموال خسارت چندانی وارد نمی می
شود، اما معموال روي گیاهان  هاي هوایی گیاه دیده می عالیم بیماري روي تمام اندام. هاي قارچ گردد پوشیده از اندام
هاي آردي سفید مایل به خاکستري به شکل گرد در هردو سطح  لکه عالیم نخست به صورت. شود مسن ظاهر می

ها افزایش یافته و  اندازه لکه) دماي نسبتا باال(تحت شرایط محیطی مساعد . شود هاي پائینی گیاه آلوده ظاهر می برگ
عالئم روي عالیم بیماري روي ساقه مشابه ). 1 -56 شکل(پوشاند  ها و ساقه را می به هم متصل شده و تمام برگ

اي  باشد و تمام سطح ساقه نخست پوشیده از توده سفید رنگ شده سپس با گذشت زمان به رنگ قهوه ها می برگ
هاي سبز در در غالف. شود ها میآلودگی شدید باعث ضعف رشد و کاهش تعداد غالف). 2 -56 شکل(آید  درمی

هاي قارچ  س با توده سفید رنگ میسلیوم و کنیديهاي آلوده سپ غالف. شود هاي سفید دیده میمراحل اولیه لکه
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هاي آلوده کوچک مانده، نوك آنها پیچیده شده، در قاعده داراي تعداد کمی دانه بوده و در  غالف. شوند پوشیده می
هاي قارچ در هر دو طرف در شرایط مساعد با گذشت زمان کلیستوتسیوم). 3 -56 شکل(نوك فاقد دانه هستند 

شوند که به صورت اجسام کوچک سیاه رنگ پراکنده یا متمرکز قابل  هاي آلوده تشکیل می الفبرگ، ساقه و غ
  .مشاهده هستند

  
  

      
  عالیم روي غالف - 3شکل   عالیم روي ساقه -2شکل   عالیم روي برگ - 1شکل 

  سفیدك پودري - 56شکل 
  

   مدیریت
کننده است، لذا انتخاب تاریخ کاشت تعییناز آنجا که میزان رطوبت نسبی هوا در وقوع و گسترش بیماري 

درصد رطوبت نسبی صورت  40ها در  زنی کنیديحداکثر جوانه. مناسب راهکار خوبی براي کنترل بیماري است
  .افتد درصد رطوبت نسبی، جوانه زنی اتفاق نمی 30درصد و کمتر از  60باالي . گیرد می

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

هاي گوگردي وتابل اقدام به کنترل  کشتوان از طریق پخش گوگرد یا پاشیدن قارچدر صورت لزوم می -
  .آورد ی ببار میروز نتیجه خوب 10مصرف سه بار کاراتان به فاصله . بیماري نمود

  
  )مکانیکی مبارزه زراعی و سموم بیولوژیک، مالچ،( هاي هرزهاي کنترل علفشیوه

  .و تصویر آنها در پایان ارائه شده است 37هرز کلزا ي ایران در جدول   هاي مهمترین علف
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  هرز کلزا در ایران هاي مهمترین علف  -37 جدول
  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

  یکساله  Capsella bursa-pastoris shepherdspurse  Brassicaceae    کشیش کیسه
  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 ساله  Vicia spp. wild vetch  Papilionaceae  ماشک

  یکساله و دو ساله  Melilotus spp. sweet clover  Papilionaceae  )شاه افسر(یونجه زرد 
  یکساله، دو ساله  Malva spp. mallow  Malvaceae  پنیرك

  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  

  یکساله  Triticum spp. Volunteer wheat  poaceae  گندم خود رو
  یکساله  Hordeum spp. Volunteer barley  poaceae  جو خود رو

  )Davis, 1984(هرز آمریکا  هاي بر اساس نام گذاري انجمن علوم علف*  

  
  هرز در مزارع کلزاي ایران هاي مدیریت علف

هرز در مراحل اولیه کاشت کلزا  هاي لذا باید علف. 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. کنترل گردند

   مدیریت غیر شیمیایی
از جمله (برگ  هرز پهن  هاي غالت مانند گندم، برنج، ذرت و غیره، بخصوص براي کنترل علفبا  تناوب: تناوب

  .مفید است) بو که هم تیره کلزا هستند هرز تیره شب هاي خردل وحشی و سایر علف
این عمل، . بخشدهرز را بهبود می هاي رقابت کلزا با علف شده، بخصوص در اوایل زمان توصیه: موقع  ت بهشک
  .باشد وص در رابطه با کنترل خردل وحشی بسیار مفید میبخص
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براي بذرهاي تهیه شده . باشد هرز نمی هاي شده، آلوده به علف دهد کلزاي کاشته تضمین می :بذر گواهی شده
هرز، داشتن قوه نامیه مناسب، رقم اعالم  هاي به صورت متفرقه، هیچ تضمین قانونی نظر تمیز بودن بذر از علف

نمایند نیز با  زارعینی که به صورت خودکفایی از بذر تولیدي خود استفاده می. سایر موارد نیست یا شده و
. باشد در این موارد، اگر از بذر هیبرید استفاده شده باشد، بذر تولیدي خالص نمی. مشکالت مشابهی مواجهند

  . ا تشدید می نمایندهرز ر هرز مخلوط با بذر نیز در زرعه تکثیر شده مشکالت علف هاي ضمنا علف
شده، استفاده از رقم مناسب،   شده، کاشت با تراکم توصیه  رعایت عمق کاشت توصیه: رعایت اصول زراعی

شود  شده و رعایت سایر اصول زراعی سبب می  ها، کوددهی توصیهموقع آفات و بیماري آبیاري صحیح و مدیریت به
  .هرز داده نشود هاي شد به علفل رتا مزرعه پر و بدون فضاي خالی باشد و مجا

. هرز کاهش می یابد هاي شدن کلزا شده و رقابت آن در مقابل علف  عدم رعایت تمام موارد فوق باعث ضعیف
  .یابند هرز بر مزرعه غلبه می هاي در نتیجه علف

مفید ) اه ساله بخصوص یک(هرز   هاي سازي مزرعه و پاکسازي خاك از علف براي آماده): ماخار( کاري هیرم
. شوند شود سبز هرز اجازه داده می  هاي شود و به علف حدود یک ماه قبل از کاشت کلزا، زمین آبیاري می. است
شخم عمیق سبب باال آمدن . شوند ، با یک شخم سطحی مانند دیسک، حذف میشدن هرز پس از سبز  هاي علف

. هرز جدید مواجه خواهد نمود  هاي علف شدن شده در اعماق خاك خواهد شد که زمین را با سبز  بذور دفن
  . ....هرز چندساله مانند کنگر وحشی و   هاي گردد مگر براي حذف ریشه علف بنابراین، شخم عمیق توصیه نمی

هاي هرز که در سطح  اگر بالفاصله پس از برداشت محصول استفاده شود، با سوزاندن بذور علف: افکن شعله
ضمنا عبور شعله افکن . خردل وحشی و بویژه در مناطق سرد سیر، سودمند است اند، از جمله زمین ریخته شده

  .هرز موجود در سطح خاك را نابود سازد هاي تواند بذر علف روي خاك مزرعه، قبل از کشت کلزا، می
یک یا حداکثر دو بار وجین دستی و یا مکانیکی توسط ابزار مناسب در طول فصل، معموال : کنترل مکانیکی

هاي هرز، و وجین  تواند پائیز، هنگام رویش اولیه علف اولین وجین می. دارد هرز پاك نگه می هاي ه را از علفمزرع
  .هرز جدید، انجام شود هاي دوم  اواخر اسفند و یا بهار، پس از رویش علف

  

   کنترل شیمیایی
هاي اختصاصی کلزا که کش لفدر صورت عدم امکان استفاده از کنترل غیر شیمیایی به هر دلیل، استفاده از ع

کشی خود را دارند  ها هر یک خواص علف کش علف. گردد اند، پیشنهاد می قبال آزمایش و در مزارع کلزا توصیه شده
هرز  هاي به عنوان مثال، اگر غالبیت علف. هرز موجود در مزرعه مصرف نمایند هاي و زارع باید آنها را بر اساس علف

ریزي  از برنامه باید قبل . ها استفاده نمایند کشبرگ دهند، بهتر است صرفا باریک تشکیل میها  برگ مزرعه را باریک
  .ها آنها را کنترل نمایند مطالعه نمود کش هرزي که علف هاي ها در مزرعه، علف کش براي مصرف علف

  : باشند هاي توصیه شده در مزارع کلزاي ایران به شرح زیر می کش علف
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لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاك توسط  2به مقدار ) امولسیون% 48ترایفلورالین (ترفالن  - 1
توان بجاي استفاده از وسایل  می. پاشیبالفاصله پس از سم) یک بار(و یا روتیواتور ) دو بار عمود بر هم(دیسک 

کش شد و  مود تا مانع تبخیر علفپاشی آبیاري نمکانیکی براي اختالط ترفالن، مزرعه را بالفاصله پس از سم
شده هرچه  پاشیبراي آبیاري سنتی، باید زمین سم. تواند بارانی باشد یا سنتی آبیاري می. کش وارد خاك شود علف

باید توجه شود که خاکی که روي . باشد ساعت مجاز نمی 24زود تر توسط آب آبیاري خیس شود و تاخیر بیش از 
شود و همین  شده نمی کش وارد خاك کلوخ یکدست و فاقد کلوخ باشد، زیرا علفآن ترفالن پاشیده شده باید 

هرز  هاي کش قادر به کنترل گندم و جو خودرو و علف این علف. هرز خواهند شد هاي ها منبع سبزشدن علفکلوخ
ده و کشت خور در صورت اجبار به برگردانیدن کلزاي ترفالن. باشد بو مانند خردل وحشی و شلمی نمی تیره شب

تر  ضمنا یک شخم عمیق حضور ترفالن در خاك را رقیق. تر انجام شود گندم بجاي آن، این کار هرچه سریع
 . شود، نباید انتظار عملکرد معمول را از آن داشت بهر صورت، چون گندم دیرتر از موعد کشت می. نماید می

باشد و با مقدار توصیه  زنی می مرحله جوانه برگ در برگ و باریک هرز پهن هاي کننده علف کش کنترل این علف
خروس  ، تاج)Chenopodeum album(سلمک : ها مانند برگ پهن:  هرز زیر را کنترل نماید هاي تواند علف شده می

)Amaranthus spp.( گاوپنبه ،)Abutilon theophrasti( خرفه ،)Portulaca oleracea( کنف وحشی ،)Hibiscus 

trionum( خارخسک ،)Tribulus terrestris(بند  ، هفت)Polygonum spp.(پرست  ، آفتاب)Heliotropium 

europium( علف شور ،)Salsola spp.(راخ  تی ، بی)Galium spp.( شیرتیغی ،)Sonchus asper( کاهوي وحشی ،
)Lactuca Spp( وایه ،)Ammi majus( جارو ،)Kochia scoparia .(سوروف : برگ مانند هرز باریک هاي علف
)Echinocloa spp.( چچم ،)Lolium spp.(واش  ، خونی)Phalaris spp.(روباهی  ، دم)Alopecurus 

myosuroides( ارزن وحشی ،)Setaria spp.( جومیش ،)Bromus spp.(ساله  ، چمن یک)Poa annua ( و یوالف
  )..Avena spp(وحشی 

لیتر در هکتار بعد از کاشت، آبیاري  5/2به میزان ) متازاکلر+مراك کوین(سی  اس% 6/41استار  بوتیزان  -2
 3طبق دستورالعمل شرکت سازنده پس از سمپاشی،  بهتر است تا . هرز هاي اول و قبل از سبزشدن کلزا و علف

کش در زمان کوتیلدونی کلزا هم قابل استفاده است، اما کارایی آن کاهش  این علف. هفته آبیاري صورت نگیرد
کننده  کش کنترل این علف. لیتر بوتیزان استار استفاده گردد 3ت وجود گندم و جو خودرو از در صور. یابد می

 .باشد زنی می برگ در مرحله جوانه برگ و باریک هرز پهن هاي علف

بو از جمله  هاي تیره شبلیتر در هکتار، قادر است برخی از علف 5/2شده   بوتیزان استار با مقدار توصیه 
خرگوش  ، گوش)Capsella bursa-pastoris(، کیسه کشیش )Sysimbrium irio(تلخ  خاکشیر، خاکشیر

)Conringia orientalis( تربچه وحشی ،)Raphanus raphanistrum(،  و قدومه)Thlaspi arvense (کنترل  را
گاوزبان بدل  ،).Vicia spp(نماید، عبارتند ازماشک  کش کنترل می برگ که این علف هرز پهن هاي سایر علف .نماید

)Anchusa spp.(خروس  ، تاج)Amaranthus spp.( سلمک ،)Chenopodium album(، گندمک )Centaurea 

spp.( سیزاب ،)Veronica spp.( توق ،)Xanthium spp.( غربیلک ،)Lamium spp. ( و اویارسالم)Cyperus 

esculentus( .از سوروف برگ قابل کنترل  نیز عبارتند   هرز باریک  هاي علف)Echinochloa crus-Galli( چسبک ،
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)Setaria verticilata(واش  ، خونی)Phalaris spp.( چچم ،)Lolium spp.( م روباهید ،)Alopecurus 

myosuroides ( جوموشک ،)Bromus spp.( چچم ،)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
این  .از یک لیتر لونترل ممکن است به کلزا صدمه وارد آورد مصرف بیش .حساس هرز  هاي متري علف سانتی

هاي خاصی از  برگ تیره هرز پهن هاي کش از دو برگی تا قبل از گلدهی کلزا قابل استفاده است و صرفا علف علف
مانند ) Umbelliferae(؛ چتریان )Polygonaceae(بند  هاي هفت نماید، از جمله تیره هرز را کنترل می هاي علف

مانند ) Asteraceae(افسر، شبدر، یونجه وحشی و ماشک؛ آفتابگردان  مانند شاه) Papilionaceae(وایه، نخودیان 
بر اساس اظهار . مانند تاجریزي) Solanaceae(زمینی  شیرتیغی، پیرگیاه و کاهوي وحشی و انواع کنگر؛ سیب

از ) Agrostema githago(دانه  ، سیاه)Rubiaceae(راخ از تیره  تی هرزي مانند بی هاي علف کش، تک بروشور علف
با توقف ) Malvaceae(از تیره ) .Malva Spp(لیتر در هکتار و پنیرك  7/0با حد اقل ) (Cariophylaceaeتیره 

کش لونترل استفاده شده نباید تا یک سال  کلزائی که در آنها از علف بدین ترتیب، مزارع. شوندیرشد نیز کنترل م
زمینی، هویج، کاهو، سویا ، نخود، شبدر،  در نتیجه، کشت پیاز، سیب. ها قرار گیرند در تناوب با محصوالت این تیره

 . یونجه و لوبیا غیر مجاز خواهد بود

  :اند که عبارتند از کش در مزارع کلزاي ایران توصیه شده 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 . باشد برگ می  هرز باریک  هاي رفتن علف  ساقه  برگی تا قبل از به 3کش از  زمان مصرف این سه علف
 .برگ متوقف شود  هرز باریک  هاي پاشی دیرتر، ممکن است فقط رشد علفصورت سم

  
  ا ه کش  پاشی علفنکات عمومی در باره سم

  .باشد لیتر در هکتار می 300- 400شده در مزارع کلزا   آب مصرفی براي سموم توصیه
. استفاده شود اي آینهو یا  )ایوِن(اي  شرهنازله، باید حتما از نازل  پاش پشتی و تکدر صورت استفاده از سم

پاشی، از باید قبل از سمزار ع . گردد توصیه میجت  تیهاي  تراکتوري استفاده شود، نازل پاش پشتاگر از سم
پاش پشتی باید حتما از نوع تلمبه از بغل و یا سم. ها مطمئن شود گرفتگی در آنها وجود نداشته باشد کارکرد نازل

براي این . پاش را در حد نیاز حفظ نمودزدن، فشار سم پاشی با تلمبهباشد تا بتوان در حین سم) برقی(اتوماتیک 
پاشی هاي داراي تلمبه از باال، چون هنگام سم پاشسم. بار توصیه شده است 5/2ات 2ها فشار  پاشینوع سم

  .شوند پاشی، تلمبه زد، توصیه نمیتوان براي حفظ فشار سم نمی
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 اي نازل آینه نازل ایوِن جت نازل تی

  

        
 سمپاش پشت تراکتور سمپاش تلمبه از بغل سمپاش تلمبه از باال سمپاش برقی

  هاپاشتصاویري از انواع سم -57 شکل
  
  

      
Ammi majus  Alopecurus myosuroides  Alopecurus myosuroides  

  دم روباهی کشیده  دم روباهی کشیده  وایه

      
Avena spp  Avena spp  Ammi majus  
  وایه  یوالف وحشی  یوالف وحشی
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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
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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
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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
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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
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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  نرم شیر  شیر نرم

      
Vicia  villosa  Vaccaria  pyramidata  Vaccaria  pyramidata  
  جغجغک  جغجغک  اي ماشک گل خوشه
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  Vicia  villosa  Vicia  villosa  

  اي خوشه ماشک گل  اي خوشه ماشک گل  گندم و جو خودرو
  هرز مزارع کلزا هاي تصاویر علف -58 شکل

  
   کلزا مدیریت برداشت -12
  کلزا  برداشت -12-1

درصد  90تا  85وقتی برداشت مستقیم در . برداشت کلزا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم توصیه می شود
رطوبت دانه (اي روشن یا تیره متمایل شدند  هاي اولیه به رنگ قهوههاي ساقه اصلی و شاخههاي خورجین دانه

در این حالت، تنظیمات کمباین باید به . با کمباین برداشت نمودتوان محصول را  ، می)درصد است 12حداکثر 
چرخ و فلک و هد کمباین تا حد ممکن باید در باالترین سطح قرار گیرد، به طوري که . درستی انجام شود

ارتفاع هلیس از کف . هاي کلزا را از پشت به داخل کمباین هدایت کند و ساقه کمتري وارد کمباین شودخورجین
و سرعت  900تا  800یکسان و دور استوانه کوبنده  واصل در طرفین باید کامالمتر و فمیلی 20تا  12فرم   پالت
استفاده از هد مخصوص کلزا با تیغه برش عمودي در کاهش ریزش . دور در دقیقه تنظیم گردد 450تا  350فن 

که آخرین آبیاري کلزا باید در این است  اي که در این مرحله باید به آن توجه نمودنکته .دانه بسیار موثر است
خورجین هاي ساقه اصلی صورت پذیرد و بر این مبنا در مناطق گرم معموال ) درصد 50(مرحله شروع تغییر رنگ 

زمان . روز بعد از آخرین آبیاري خواهد بود 15-20و در مناطق سرد  10-15زمان مناسب برداشت مستقیم کلزا 
هاي ساقه اصلی تغییر رنگ داده و درصد خورجین 50تا  40کلزا وقتی است که مناسب برداشت غیر مستقیم 

روز در شرایط  7تا  3ها باید به مدت در این روش پس از برداشت، بوته. درصد برسد 25ها به حدود رطوبت دانه
ت دانه به حدود گیرند تا بذور سبز به رنگ تیره در آیند و پس از رسیدن رطوبمزرعه و در معرض آفتاب قرار می

برداشت معموالً به وسیله دروگر مخصوص کلزا یا انواع دروگرهاي . درصد، عملیات خرمن کوبی انجام شود 12
  .گیردآپ کلزا به راحتی صورت میهاي مجهز به پیکآوري محصول از مزرعه با کمباینموجود و جمع
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  ها در محصولوضعیت آالینده - 12-2
ها تهیه و مورد تجزیه گیري آالیندههاي محصول براي اندازهالزم است تا نمونههمزمان با برداشت محصول 

  . آنالیزهاي مورد نیاز آمده است 38در جدول . قرار گیرد
   

  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي محصوالت گواهی شده -38جدول 
 توضیحات تواتر اندام برداريزمان نمونه نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 

Cd 

Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  دانه اندام خوراکی

 

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

ها در با هدف کنترل حد مجاز آالینده
 محصول

  
 

محصوالت گواهی ... گذاري وبندي، انبارداري، برچسببسته(مدیریت پس از برداشت  -13
   شده

زمانی که رطوبت دانه در استان . انبار کردن ابتدا باید محصول را از مواد خارجی جدا کرد جهت: انبار کردن
درصد رسید می توان محصول را در انبارهاي تمیز با تهویه  9ها به درصد و در سایر استان 10هاي شمالی به 

هاي در استان. دکشی به کارخانه تحویل دادرجه سلسیوس ذخیره و یا جهت روغن 27-28مطلوب و دماي 
تمیز . کن استفاده شود گلستان، مازندران، گیالن و دشت مغان در صورتی که رطوبت باال باشد باید از خشک

کیسه گیري، . سازي الزامی است کردن انبار و ضدعفونی آن به منظور از بین بردن حشرات موذي قبل از ذخیره
  .شوددرصد باعث فساد و از بین رفتن دانه کلزا می 11ي هاي باالنگهداري و حتی حمل محموله کلزا با رطوبت

  
  زیستیها و مالحظات محیطتوصیه -14

  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان
 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -
 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -
  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی - 
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی  ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده کشآفت
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی نوشابه، کیسه
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 .نمایید هاي سم در زمان خریداري خودداري از تکان دادن بشکه -
ریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر سموم را به میزانی خ -

 .قابل مالحظه آن خودداري شود
 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -
 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -
پاها در زمان سم پاشی استفاده کنید و شلوار باید بیـرون از  هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت  از چکمه -

  . ها و روي آنها باشد چکمه
ها از یک ظرف به ظـرف دیگـر    کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -

  . باید از عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود
هاي چشم نیـز بایـد در    اید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شویندهها ب پس از استفاده از سم چشم -

  .دسترس باشد
هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -

را هاي مخصوص که نیمی از صورت  سکاهمچنین م. ها پس از استفاده دور انداخته شوند شود و ماسک
  .باشند نیز باید در دسترس باشد پوشانند و داراي صافی بخارات مواد آلی می می

السـتیک نیتریـل یـا     PVCها از جـنس  بندپیشـ . باشـد  هاي محافظتی مفید مـی  یکی دیگر از لباس بندپیش -
از گـردن  باید قسمت جلوي بـدن   بندپیش. باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می نئوپرن ساخته می
نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطـور مسـتمر پـارگی یـا سـوراخ بـودن آن        بندپیش. تا زانو را بپوشاند

  . بازرسی گردد
در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر بایـد از دسـتکش مقـاوم در برابـر مـواد شـیمیایی        -

دازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی بـراي برداشـتن ظـروف    ها باید کامالً ان دستکش. استفاده کرد
  .ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند آن. برخودار باشد

هـا خـارج و سـپس داخـل و بیـرون       آنـرا از دسـت   بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را بـا آب شسـته و   -
ها بخصوص در بین انگشتان باید کـامالً مـورد توجـه قـرار      نفوذ آب و پارگی آن. ددگر دستکش شسته و خشک می

  .گیرد
از قسمت پـارگی و آلـوده نمـودن پوسـت       کش لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -

  .شوند بدن می
ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -

  . شوینده دیگري شسته شوند
 .هاي سم خودداري نمایید از ریختن مواد غذایی، آب و سوخت در ظروف و قوطی -
 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -
هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش  شستشوي لباساز  -

 .و آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید
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 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -
 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -
 .امیدن و استعمال دخانیات بپرهیزیدپاشی از خوردن، آش در زمان سم -
موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، از مصرف سموم  -

 .جلوگیري نمایید
 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید  -
  .شستشو دهیدپس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون  -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -
 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -
 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -
 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند لباس -
هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود  کش آفتها، آلوده به  اگر مقدار زیادي از لباس -

 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس ندارد، مناسب
 .هاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خودداري نمایید از قرار دان بشکه -
 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد کشآفت -
 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود کشآفت -
 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -
 .ها را نباید در محوطه اتاقهاي نشیمن و خواب قرار داد کشآفت -
ید نسبت به محصوالت جدرا توانند قابل استفاده باشند  تر که می محصوالت قدیمیدر انبارهاي نگهداري سم  -

 .نماییدبندي  اولویت
  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -
  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -
 .خالی سموم  وکود خودداري نماییدهاي  از آتش زدن قوطی -
 .شستشو گردد بایستی کامالً ظرف آن می و کود کش پس از تمام شدن آفت -
 .خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود و کود هاي ظروف آفت کش -
تا در  نماییددر جاي امن نگهداري و آوري شده  جمعسموم و کود تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی  -

 .دسترس افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند
 .تحویل دهید ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود -
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هاي دفن زباله  ها در محل کشظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت ،ي سموم و کودها خالی کردن باقیماندهاز  -
 .خودداري شودضایعات  آوري هاي جمع و سایر مکان

ها و یا  آوري و به فروشگاه  باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع مایع و کود  کش ظروف حاوي آفت -
 .تحویل داده شود عرضه کنندگان سم و کود

کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق  هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .در دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشتآن 

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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 مورد استفاده  منابع

پـروژه  گـزارش نهـایی   . تعـرق پتانسـیل کلـزا روش الیسـیمتري در قـزوین      - تعیین تبخیـر . 1392. ع. ابراهیمی پاك، ن
  .ص 22. ، مؤسسه تحقیقات خاك و آب1817نشریه شماره . تحقیقاتی

نشـریه  . گزارش نهایی پروژه تحقیقـاتی . تعیین دور و عمق آب آبیاري زراعت کلزا در قزوین. 1392. ع. ابراهیمی پاك، ن
  .ص 30. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1812شماره 
هـاي روغنـی،    شرکت سهامی خاص توسعه کشـت دانـه  . تغذیه گیاه روغنی کلزا. 1377. ف ،و جاویدفر .احمدي، م
 . تهران

  .51069فروست  . پزشکی کلزا دستنامه گیاه. 1395. و شیمی، پ. ا.،کیهانیان، ع.آزاد، ه افشاري
 ياورفنـ  و آمـار  دفتـر . 1389-90 یسـال زراعـ   یو بـاغ  یمحصـوالت زراعـ  . جلـد اول . 1391. يکشـاورز  آمارنامه

 .ي، تهران، ایرانکشاورز جهاد وزارت ،اقتصاد امور و يریزبرنامه معاونت اطالعات،
. گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی    ). روش الیسـیمتري (تعیین آب مصرفی کلزا در شـرایط اسـتاندارد   . 1390. حقیقت، ا

  .ص 11. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1564نشریه شماره 
 هشـتمین . کلزا عملکرد بر مصرف کم عناصر مصرف روش و میزان تاثیر بررسی. 1382. م ،رجایی و. ج نیا، حقیقت

  .گیالن، رشت، ایران نباتات اصالح و زراعت علوم کنگره
 تغذیه بهینه کلزا گامی مؤثر در افزایش عملکـرد . 1379. پ ،ر میالنیجو مها. ج.م ،، ملکوتی.، حرضایی ،.خادمی، ز

، نشـر  142نشـریه شـماره    .)هاي کشورکودي براي تولید کنندگان کلزا در خاكتوصیه (بهبود کیفیت روغن  و
  .آموزش کشاورزي، کرج، ایران

مؤسسـه تحقیقـات   . هاي روغنـی آفتـابگردان و سـویا    تأثیر کودهاي شیمیایی بر روي دانه. 1350. نوري، ع  خواجه
 .ایران ،تهران. 302نشریه فنی شماره . خاك و آب

 خدمات دفتر. شور شرایط در باغی محصوالت و سبزیجات معدنی تغذیه. 1381. ح ،سیادت و. م.ا خوشگفتارمنش،
  .ایران ،کرج،اول چاپ ،آموزشی تکنولوژي

گـزارش نهـایی   . هاي آبیـاري گونـاگون در زراعـت کلـزا در اراك    مدیریت مصرف کود نیتروژن در رژیم. 1391. دادیور، م
  .ص 24. مؤسسه تحقیقات خاك و آب، 1756نشریه شماره . پروژه تحقیقاتی

تأثیر شوري آب آبیاري، کودهاي سولفات پتاسیم و اوره بـر عملکـرد و غلظـت    . 1378. ح ،و سیادت .س.درودي، م
 . ، تهران، ایران)ویژه نامه گندم( 6شماره  12مجله خاك و آب، جلد . عناصر غذایی در گندم

، .س ،، سلیم پور.ا ،، اسدي جلودار.ح ،، حقیقت نیا.ا ،، اخیانی.م ،، زلفی باوریانی.ه ،، نقوي.ج ،قادري، .رضایی، ح
. بررسی روش ومیزان مصرف عناصر ریز مغذي در زراعت کلزا .1391. نورقلی پور، فو . ، سرحدي، ج.م ،کلهر

  .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ملی، موسسه تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران
بررسی عوامل مؤثر بر رشد و تولید کلزا در شرایط شور در مزارع . 1388 .ه.، مرو میرزاپو. ر ،، وکیل.رضایی، ح

  .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ملی، موسسه تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران. کشاورزان



 دستورالعمل تولید کلزا گواهی شده                                                                                                            102

  ،.، ق، مرادي.، ه، کشاورزي شیرازي.، م، افضلی.، هنقوي، .ح، حقیقت نیا، .، ك، میرزاشاهی.، ف، فائزنیا.رضایی، ح
بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف و سرك پتاسیم بر . 1391. ، فنورقلی پورو . ع ،، مرشدي.، م، فروهر.، مکلهر

  .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ملی، موسسه تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران. خصوصیات کمی و کیفی کلزا
، .م ،، کلهر.ا ،، رستمی.ا ،، اخیانی.م ،، زلفی.ا ،بوردي، باي.ا.ن ،، منتجبی.ح ،نیا، حقیقت.ك ،میرزاشاهی، .رضایی، ح

تعیین میزان و زمان مصرف ازت در زراعت . 1391. ، فنورقلی پور و .ك ،، صیادیان.م ،، اسماعیلی.م ،قنبر پوري
  .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ملی، موسسه تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران. کلزا

، داودي ،.، شطباخیان، .، ا، کاویانی.، م، کلهر.، س، سلیم پور.، ح، حقیقت نیا.، كصیادیان، .، ن، منتجبی.رضایی، ح
. بررسی میزان و روش مصرف فسفر در زراعت کلزا. 1391 .، فو نورقلی پور .س ،راد حسینی ،.م ،پاسبان، .م

  .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ملی، موسسه تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران
تعرق کلـزا و تعیـین ضـریب گیـاهی      - ارزیابی برآورد نیاز آبی کلزا با آزمایش الیسیمتري تعیین تبخیر. 1390. ررضوي، 

  .ص 22. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1635نشریه شماره . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. کلزا در شرایط استاندارد
گـزارش  . ونـاگون رشـد و تعیـین کـارایی مصـرف آب     بررسی واکنش کلزا به حذف آبیاري در مراحل گ. 1390. رضوي، ر

  .ص 19. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1634نشریه شماره . نهایی پروژه تحقیقاتی
مؤسسه تحقیقات خـاك و  . بررسی اثرات کودهاي شیمیایی در سویا و آفتابگردان در مازندران. 1352. م .زراعی، ع

  .ایران ،تهران. 369نشریه فنی شماره  ،آب
مقایسه اثرات جـایگزینی نـواري   . 1379 .ح ،و رضایی. ج.م ،، ملکوتی.ع ،، دریاشناس.ك ،، میرزاشاهی.ر، سپو سلیم

 ،12جلد  ،نامه کلزا ویژه، خاك و آبمجله . آباد دزفول با پخش سطحی کودهاي فسفاته در زراعت کلزا در صفی
  . 22-26ص  ،12شماره 

روش مصرف  و بررسی میزان. 1379. ح ،و رضایی. ج.م ،ملکوتی، .ع ،، دریاشناس.ك ،، میرزاشاهی.پور، س سلیم
ص  ،12شماره  ،12جلد  ،نامه کلزا ویژه ،خاك و آبمجله . آباد دزفول سولفات روي در زراعت کلزا در صفی

26-22 .  
نشریه فنی  ،مؤسسه تحقیقات خاك و آب. هاي روغنی مدیریت مصرف کود در کشت دانه. 1378. سماوات، س

  .ایران ،تهران ،43شماره 
. کتاب نیازهاي رویشی گیاهان زراعی. 1398. ، زو محمد اسماعیل .الدینی ع، زین.ن.، نویدي م.ر.ع.سیدجاللی س

انتشارات . وزارت جهاد کشاورزي. ، آموزش و ترویج کشاورزيسازمان تحقیقات. حقیقات خاك و آبمؤسسه ت
  .ص 250. مؤسسه تحقیقات خاك و آب

 صفات و دانه عملکرد روي بر فسفر و تروژنیگزارش نهایی طرح بررسی اثر مقادیر مختلف ن .1375. سیستانی، ه
  .ایران ،تهران، آب و خاك تحقیقات مؤسسه ،995 شماره نشریه. کلزا کیفی و کمی

ترین رقم مقاوم کلزا نسبت به شوري آب تعیین مناسب. 1389 .، مو رضایی. غ ،، شیراسماعیلی.ا. شهابی، ع
 .، ایرانکرجموسسه تحقیقات خاك و آب، گزارش نهایی، . آبیاري

نشـریه شـماره   . گزارش نهایی پروژه تحقیقـاتی . تعیین عمق و دور آبیاري در زراعت کلزا. 1393. و وزیري، ژ. فر، مشهابی
  .ص 20. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1864
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گـزارش نهـایی پـروژه    . کـارایی مصـرف آب در کلـزا   بررسی اثرات کـم آبیـاري و تعیـین    . 1393. و وزیري، ژ. فر،مشهابی
  .ص 11. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1865نشریه شماره . تحقیقاتی

 .هاي روغنی، تهران شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه. کلزا. 1376. ك ،و فروزان. شهیدي، ا

ن کنگره زراعت و اصالح خالصه مقاالت ششمی. بررسی تحمل به تنش آبی ارقام کلزا. 1378. ح.راد، اشیرانی
  . 401-402نباتات ایران، ص 

بررسی محلول پاشی نیتروژن و سطوح گوناگون آبیاري بـر عملکـرد و اجـزاء عملکـرد کلـزا در      . 1389. صالحی فراهی، م
 .ص 12. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1474نشریه شماره . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. گنبد

دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیـاه بـراي محصـوالت زراعـی راهبـردي      . 1393. م .طهرانی، م 
  .ص 419. ناشر مؤسسه تحقیقات خاك و آب. )برنامه جامع حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه: جلد دوم(

ا در شـرایط  اثر پتاسیم بر افزایش تحمل به خشـکی و کـارایی مصـرف آب ارقـام کلـز      بررسی. 1395. ا. ع ،عزیزي زهان 
  .ص 23. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 2049نشریه شماره . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. اي گلخانه
 . )ترجمـه ( .یسـتی به نژادي و تکنولـوژي ز  ،فیزیولوژي، زراعت  کلزا .1378 .س ،و خاوري خراسانی. ا ،، سلطانی.عزیزي، م

  .ص 230 ،مشهد، ایران ،اهی مشهدگجهاد دانش انتشارات
. ح. ر و سـادات میرئـی، م  . ، انتصاري، م.ر. ، سالمت، ع.، دربندي، ص.، میرلطیفی، م.، سیادت، ح.، خیرابی، ج.ا. فرشی، ع 

  .ص 200. انتشارات کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران. مدیریت آب آبیاري در مزرعه. 1382
بـرآورد آب مـورد نیـاز گیاهـان     . 1376. م.و تـوالئی، م . م، شهابی فر، .ر.، قائمی، م.، جاراللهی، ر.ر.، شریعتی، م.ا.فرشی، ع

 900. مؤسسـه تحقیقـات خـاك و  آب   . نشر آموزش کشـاورزي ). گیاهان زراعی: جلد اول(عمده زراعی و باغی کشور 
  .ص

. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریـز، ایـران  ). ترجمه(اي درباره علم تغذیه گیاهی چکیده. 1372. کسرایی، ر
 .ص 372
  .رضوي قدس آستان انتشارات. خشک مناطق در زراعت اصول. 1370. ، اعلیزاده و. ع کوچکی،

در منطقـه  ) Hyola 308هیبریـد  (بررسی اثر عمق و دور آبیاري بر عملکرد و اجـزاي عملکـرد کلـزا    . 1379. ع. کیخا، غ 
  . مؤسسه تحقیقات خاك و آب. گزارش پروژه تحقیقاتی. سیستان

 پاشیمحلول اثرات بررسی. 1384. ف ،سراوانی و. ع ،مقدم اکبري ،.ر.م ،پهلوان شکن پل ،.ر.ح ،فنایی، .ع.غ کیخا،
  .کرج ،ایران خاك علوم کنگره نهمین. کلزا ارقام کیفی و کمی عملکرد بر آهن و روب روي، عناصر
  . سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی. مکانیزاسیون کشت کلزا. 1397. گرامی، ك

گـزارش نهـایی پـروژه    . تعیین نیاز آبی گیاه کلزا با استفاده از الیسیمتر در منطقه حـاجی آبـاد  . 1391. مرادي دالینی، ا 
  .ص 21. ، مؤسسه تحقیقات خاك و آب1731نشریه شماره . تحقیقاتی

پاشی آهن، روي و بر بر عملکرد و خواص کیفی و غنی تاثیر محلول. 1379 .ح ،و رضایی. ج.م ،، ملکوتی.ا مرشدي،
 ،12شماره  ،12ویژه نامه کلزا، جلد  ،مجله علمی پژوهشی خاك و آب. سازي دانه هاي کلزا در بردسیر کرمان
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  . ایرانکرج،  ،موسسه تحقیقات خاك و آب
گـزارش  . اثرات تغذیه بهینه پتاسیم در کاهش مصرف آب در گیاهان عمده زراعی استان فارس. 1394. ر. معافپوریان، غ 

  .ص 34. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 1957نشریه شماره . نهایی پروژه تحقیقاتی
، موسسه 55882نشریه فنی شماره . تعیین نیاز آبی و مدیریت جامع آبیاري مزارع کلزا. 1398. معیري، م

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي، کرج، ایران

 . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي.تعیین نیاز آبی و مدیریت جامع آبیاري مزارع کلزا. 1398. معیري، م

انتشـارات  ). چاپ سـوم بـا بـازنگري   (روش جامع تشخیص و مصرف بهینه کودهاي شیمیایی . 1377. ج.، مملکوتی
  .تربیت مدرس، تهران، ایراندانشگاه 

. مرکز نشر دانشـگاهی . چاپ اول ).ترجمه( کودها و حاصلخیزي خاك. 1370. ح.، عو ریاضی همدانی. ج.ملکوتی، م
 .ص 801. تهران،ایران

گیاه و میوه در راستاي افزایش   تعیین حد بحرانی عناصر غذایی مؤثر در خاك،. 1379. ن.م ،و غیبی .ج.ملکوتی، م
سازمان تـات،    چاپ دوم با بازنگري، نشر آموزش کشاورزي، .کمی و کیفی محصوالت استراتژیک کشورعملکرد 

  .ایران  کرج،
 ،خـاك و آب مجلـه  . توصیه بهینه کودي براي کلزا در کشور. 1379. پ ،و مهاجر میالنی. ز ،، خادمی.ج.ملکوتی، م

  . 6-1 ص ،12شماره ،12جلد  ،نامه کلزا ویژه
نقش گوگرد، کلسیم و منیزیم در افزایش عملکرد و بهبـود کیفیـت محصـوالت    . 1380. ح ،رضائی و .ج.ملکوتی، م

 . کرج، ایران ،نشر آموزش کشاورزي. کشاورزي
، 1054نشـریه فنـی شـماره    . تأثیر شوري آب و خاك بر نیاز نیتروژن و پتاسیم در گندم. 1378. مهاجر میالنی، پ

 .نموسسه تحقیقات خاك و آب، تهران، ایرا
. بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف و سرك پتاسیم بر خصوصـیات کمـی و کیفـی کلـزا    . 1380. میرزاشاهی، ك

  .گزارش نهایی، مرکز تحقیقات کشاورزي صفی آباد دزفول، دزفول، ایران
گـزارش نهـایی، مرکـز    . تعیین بهتـرین میـزان و زمـان مصـرف نیتـروژن در زراعـت کلـزا       . 1380. میرزاشاهی، ك

 .قیقات کشاورزي صفی آباد دزفول، دزفول، ایرانتح
تاثیر مواد آلی مختلف بر عملکرد کلزا و برخی خصوصـیات شـیمیایی خـاك    . 1389 .، سو سعادت. میرزاشاهی،ك
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 هاپیوست

  نیاز برخی تعاریف مورد - 1پیوست 
ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، مزرعه،  :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی .باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

اي و قارچ ریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهگرمسیري و نیمه گرمسیري، میوه
اي، هاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدخوراکی می
  . باشداي، گیاهان قندي میاي، گیاهان لیفی، گیاهان غدهگیاهان ریشه

شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می :ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 
بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی دستورالعمل استاندارد ملی ایران سازمان 

ها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده یندهصدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاال
  .شودمی

شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در اي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
ها، نیترات، فلزات کشباقیمانده آفت: این مواد شامل. کننده مضر استملی مربوط، براي مصرف) هاي(استاندارد

- هاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها سنگین، مایکوتوکسین
  .باشندشود و برخی تنظیم کننده می

شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می :هاآفت کش
  ).کش و غیرهکش، حشرهکش، علفقارچ: مانند(شود، زاي زنده استفاده میاز عوامل خسارت

نیاز گیاهان و افزایش غذایی مورد شود که براي تأمین عناصرشیمیایی گفته میبه ترکیبات  :کود شیمیایی
  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می

ي جرم اتمی شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً دارابه عناصري گفته می :فلزات سنگین 
مانند سرب، قلع، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   کادمیوم، آرسنیک و جیوه
ها است و در شرایط شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می :هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی مانند آفالتوکسین(باشد، بار میانسان و دام زیانویژه ایجاد شده و براي سالمت 
 ...).نی والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه :گیاهپزشکیکلینیک 
صالحیت شده و از سازمان نظام  صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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سیس أشود که مطابق با قانون اجازه تبه آزمایشگاهی گفته می :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه
زیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود ایجاد شده و وظیفه تج 1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه

  . عهده دارد هاي وزارت جهاد کشاورزي را برمورد نیاز بر اساس دستورالعمل
واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر  :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي

هاي الزم  در زمینه جارب کارشناسی، توصیههاي میدانی و یا با استفاده از تها و یا بررسیاساس نتایج آزمایش
هاي گیاهپزشکی، فهرست کلینیک. مدیریت و نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد

هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد اي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکتهآزمایشگاه
 . شودله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم میید وزارت جهاد کشاورزي، همه ساأیت

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و  :مدیر کنترل کیفیت
باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت دار میمحصول کشاورزي را عهده

  مدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتید صالحیت شده و أیاستاندارد ایران، تمصوب سازمان ملی 
یدیه صالحیت فنی در حوزه أیفرد معرفی شده باید ت.  تواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شودمی

. و به اداره کل ارائه نمایدها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ محصوالت کشاورزي داراي حد مجاز آالینده
ضمناً نحوه احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ 

  .خواهد شد
/ مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می

  . دمدیر شرکت خدمات مشاوره فنی، باش
شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید  :شرکت بازرسی کننده

  .صالحیت، باشد
آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه تأیید  :آزمایشگاه تأیید صالحیت شده

  .صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد
به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت

  . شودگفته می ذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی،
هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه :ICM(1( مدیریت تلفیقی محصول

ي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده اقتصاد
  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده

کد شناسایی واحد تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد  :کد شناسایی محصول
 أکننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبد اساس آن مشخصات تولید شود و برکشاورزي استان صادر می

و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .باشداستان می

                                                             
1Integrated Crop Management (ICM) 
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  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار :متقاضی
ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران ر مجاز غلظت آالیندهحداکث :هاحد مجاز آالینده

  ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود آن آالینده بوده و منظور از حد مجاز آالینده. باشدذیربط می
  .    شودهاي آن را شامل نمیمتابولیت

شود و این حصار قادر است پوشش محصول تلقی میبندي، المللی بستهطبق تعریف مؤسسه بین :بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدتا مطلوبیت

  .   کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد کند و اطالعات را به او منتقل نماید،
  . باشدوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته میکلیه محص :محصول خام کشاورزي

  است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده فرآیند تولید عبارت از یک جریان یا  :تولید محصول
یا هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی

ها شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد به تعبیر کلی. شوندها، تبدیل میبه کاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمی مطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته
  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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  ها حد مجاز آالینده گردش کار دریافت نشان -2پیوست 
هاي شگرفی هاي اخیر شاهد پیشرفتکشاورزي به عنوان تأمین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دهه

اطمینان از . بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید
هاي اخیر به جد مورد توجه هاي مختلف در سالکیفیت و سالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده

کیفیت و سالمت . گرفته است ن محصوالت قرارکنندگان ایریزان بخش کشاورزي و مصرفمسئولین و برنامه
ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان  (crops certified) تواند با تولید محصوالت گواهی شدهباشد و این مهم میعلمی قابل دستیابی می
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز «. محقق شود گامی مهم در این عرصه

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ینده ها در محصوالت کشاورزيآال
ها کشاورزي استانهاي جهاد هاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 

سازي فرآیندها و هاي نوین، سادهمندي از سامانهو تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهره
وري بخش کشاورزي مورد قانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده ها و شرکترسان استفاده از خدمات

  . ها ذکر شده استنشان حد مجاز آالیندهدر بخش زیر گردش کار اخذ . بازنگري مجدد قرار گرفت
بایست براي ثبت نام از طریق لینک محصوالت کشاورزي می ها درمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1

 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع »محصوالت گواهی شده درخواست تولید«

cerganic.maj.ir شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت  مراجعه نموده و
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردپس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می) 2
ت، تصویر آگهی ثبت نام یا تصویر پروانه فعالی(متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا  ات جهادرئیس مرکز خدم) 5

  .نمایدعدم تأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال می
در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل ) 6

  .نمایدفی شده در سامانه اقدام میکیفیت معر
  . مدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نماید) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
آوري و تکمیل مدارك بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمعقرارداد میکننده پس از عقد شرکت بازرسی) 9

بندي، انبارش، مشخصات بسته -برداري از محصول بفرم گزارش بازرسی و نمونه -الف. زیر در سامانه اقدام نماید
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ي خاك هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزفرم -ترابري و عرضه نهایی محصول ج
ارائه حداقل یک سري نتایج  -ـفرم تاییدیه روند تولید محصول ه -و تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د

   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکششامل باقیمانده آفت(ها آزمون قبولی آالینده
شامل باقیمانده ( های آالیندهکننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولشرکت بازرسی) 10

صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه  در )هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکشآفت
  .نمایدمستندات مربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می

بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در سالمت غذاي استان می زیست ومسئول محیط) 11
  .یید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نمایدأصورت ت
مت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد زیست و سالکد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط) 12

  .گرددارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم میکشاورزي استان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت 
کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و شرکت بازرسی) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
ه کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت بررسی مقدماتی مدارك توسط ادار) 14
کننده موظف است پس از دریافت شرکت بازرسی. کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شدبازرسی

رح ، اقدام و پس از تکمیل آن، براي ط)ها(نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص
  . در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید

ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15
ي، توسط اداره کل ها درمحصوالت کشاورزاستان در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

  .استاندارد، صادر نخواهد شد
درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ) 16

  .کمیته اقدام می نماید
بایست نسبت به عقد قرارداد درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17

  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهصد
درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، ) 18

  .نمایدسازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میاي از آن را براي پروانه کاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه
  .شوددر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی می) 19
 ها درنشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

ایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته بندي و نیز کد شناس »محصوالت کشاورزي
  .محصول درج نماید

ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21
  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید
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ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك  دوحداقل  )22
  .به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید

ا در هدر صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23
  .باشدزمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی

 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24
ها در محصول کشاورزي براي همان ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده

اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت . ل شده به اداره کل استاندارد اقدام نمایدمحصول و تحویل پروانه ابطا
  .نمایددرج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می

در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش  )کنندهف بین متقاضی و شرکت بازرسیالدر صورت بروز اخت) 25
متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون  )اختالف موضوع در کمیته مشترك حل( بازرسی

ذیربط ایشان و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن 
حداکثر  ضمناً این کمیته موظف است. گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می( سازمان و آن اداره کل

روز کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم  پنجظرف مدت 
عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك مسئولیت تشکیل کمیته مشترك حل اختالف، بر. نماید

  . حل اختالف، قطعی و الزم االجراست
ارغ ف: باشددستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر میتوجه به  با) 26

هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته
این افراد پس از . شود شرکت نمایندتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می

عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان ه هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی بطی دوره
ها از طریق سازمان جهاد زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندبراي اخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می

  .کشاورزي هر استان اعالم خواهد شد
بایست نسبت به اند، میراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شدهاف) 27

  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میگذراندن دوره
ورت احراز شرایط و هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صآزمایشگاه هاي گیاهپزشکی،مدیران کلینیک )28

توانند به عنوان مدیر زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میهاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیطگذراندن دوره
 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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با تأکید بر تولید محصوالت گواهی  (ICM) هاي مدیریت تلفیقی محصوالتروش -3پیوست 
 شده

در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و 
دو مرحله مهم و  باید به  سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي عالوه بر  سالمت غذا 

در این پنج ) ICM1(تلفیقی محصول طرح مدیریت توجه داشت، تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، . شودمیمرحله خالصه 

نحوه کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در 
کشور و خارج از  و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،بازارهاي داخلی و خارجی، نحوه حمل 

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(کشور، نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه  نهایت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیراخاك و کنترل آفات و در 
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

آلودگی منابع خاك و  کیفیت، توسعه پایدار و کاهش کنندگان براي مواد غذایی سالم و باروزافزون مصرف تقاضاي
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت) ICM( آب، مدیریت تلفیقی محصول

باشد، با کاهش کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم میکه تضمین عالوه بر آن) ICM( تلفیقی محصول
ها و انرژي  توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده با مصرف کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و

   .تواند درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد نیز می  مصرفی
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است) ICM( مدیریت تلفیقی محصول

ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي مدرن و مناسب هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط . رساندمحیطی مثبت به تعادل میمدیریت زیست

 .باشدزیست و کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد : عبارتند از) ICM( اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول
با ) ICM( هاي مدیریت تلفیقی محصولهر یک از این مولفه. باشدمغذي، مدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت بهترین روش

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش در کشت میبه عنوان مثال، تناوب 
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

                                                             
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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را  تري، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM( از طریق مدیریت تلفیقی محصول
هاي کشاورزي خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده

هاي مدیریتی به ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و اعمال بهترین شیوهکشها و علفکشمانند کود، آفت
ر نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي وري و به حداقل رساندن آلودگی است که دمنظور افزایش بهره

 .بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM( یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول
امر منجر به یا جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این 

 .محیطی و تنوع زیستی خواهد شدکاهش هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM( مدیریت تلفیقی محصول
)  ICM( محصولبنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردمی
محیطی در مقابل نگرش تولید تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست

 .  ت کشاورزي خواهد بودمقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوال

کند را دشوارتر می)  ICM(رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(و این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها یکپارچه بیماري، مدیریت )IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM( بین این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول

 

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM( مدیریت تلفیقی محصولارتباط بین  -59 شکل

                                                             
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصوللفهؤتوانند به عنوان ممی )ICM ( در نظر گرفته
هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، هاي هرز و جنبهها، علفشوند که به طور خاص بر روي مدیریت آفات، بیماري

 IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM( مدیریت تلفیقی محصول بنابراین. تمرکز دارند
از لحاظ فنی، اگر دام وجود . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . محصور شده است

 مدیریت تلفیقی محصول باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، IPیا  IFSداشته باشد، 
)ICM (تري خواهد بوداصطالح مناسب. 
 

 )ICM(راهکارهاي اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه 
براي یک محصول به جاي آن که عملیات مدیریتی ) ICM( در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. محدود است

  هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده انجام شود، کلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید  .شود مانند عملیات کاشت و برداشتمی

  :باشدمحصوالت کشاورزي می
  .باشدبازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول می ریزي مناسب شاملبرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .زهکشی، مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین شناسایی مشکالت تولید  -

  .سالمت عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان جمع -

 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهکاربرد آفت

 .پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوري :ود و هزینهتجزیه و تحلیل س

- هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي :هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
استفاده از نوع، میزان و وري در افزایش بهره. وري گرددتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهره

  .باشدها میها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديزمان مصرف صحیح ورودي
ها شامل کاهش شخم؛ وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي :هاکارایی ورودي

هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر از آستانهها، استفاده مناسب کاهش مصرف کود و  آفت کش
بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثر سازي تعامالت بین ها براي پیشورودي، استفاده از مدل

هاي اي در هزینهجویی قابل مالحظه کاهش کشت تک محصولی باعث صرفه. باشدخاك و مدیریت محصول می
در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است ) ET(هاي اقتصادي ، آستانهشودورودي می

  .ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده استهاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفلفهؤو پس از آن به سایر م
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در محصوالت گواهی براي استفاده ) کود، بذر و سم( فهرست مواد ونهاده هاي مجاز -4پیوست 
  شده

  فهرست کودهاي مجاز -الف
از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك (براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
ها هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد . باشداز مواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع می باشند و استفاده
توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه طریق می استفاده به دو

روش . ج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمودو در www.swri.irتحقیقات خاك و آب به نشانی 
خریداران می توانند  شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر  دوم استفاده از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424را به شماره 
 

  مجاز سمومفهرست  -ب
صرف در مزارع کلزا به نشریه سموم مجاز براي م هاي هرز وها، علفبیماري جهت دریافت فهرست آفات،

هاي توصیه شده جهت هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"
  https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "کنترل آنها

  . مراجعه شود
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 ها هاي تجزیه خاك، آب، گیاه، کود و آفت کش روش -5پیوست 

  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف
هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش

  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 
  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  و آبهاي تجزیه شیمیایی خاك شرح روش -2
  هاي تجزیه کودروش- 3

  

  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش -ب
به  1392کشاورزي در سال ها در محصوالت کشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

ها به روش کشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه - مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026شماره 
 /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف -یا کروماتوگرافی مایع/سنجی جرمی وطیف -کروماتوگرافی گازي

تهیه و »  روش آزمون- روش کچرز-(dispersive SPE)جداسازي استونیتریلی و پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 -BS- EN15662 "لذا این استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان . تدوین شده است

2008-Foods of plant origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS 
following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-

method"  ها از کشسازي روش استخراج باقیمانده آفتترجمه و تدوین شده است به عنوان بهترین مرجع یکسان
ك نیز قابل هاي آبی و خاشود بعالوه این استاندارد با کمی تغییرات براي نمونهمحصوالت کشاورزي محسوب می

 :لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از.باشدکاربرد می
  http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946 

 
 

  محصوالت گواهی شدهآنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت  -39جدول 
 توضیحات تواتر اندام برداريزمان نمونه نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

ها آالینده با هدف کنترل حد مجاز
 در محصول

2 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 برگ زدن گیاه

بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  فهرست اسامی هماهنگ کنندگان کارگروه اصلی
  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي

  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

 
 هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري

  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 
  آقاي مهندس یوسف رضا باقري

  خانم مهندس تبسم قطبی  تحقیقات گیاهپزشکیموسسه 

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ابوالفضل گلشن تفتیآقاي مهندس رضا فامیل مومن ، آقاي دکتر   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

 
  عنوان نگارندگان

 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 
   گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها     سعید سعادت

 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري
امیرحسین شیرانی راد، بهرام علیزاده، حسن امیري اوغان، سیامک 

  رحمانپور و همایون ملک احمدي

  

 محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آنمعرفی 

  علیرضا سید جاللی ، میر ناصر نویدي  
 قبل از کاشت  مدیریت

 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده
  اقلیم مناسب

 فریدون نورقلی پور، حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  برداري خاكروش نمونه 

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

امیرحسین شیرانی راد، بهرام علیزاده، حسن امیري اوغان، سیامک 

 رحمانپور و همایون ملک احمدي، افشین ایوانی

 

  کلزامدیریت آماده سازي و کاشت 
  بذرتهیه بستر مناسب براي کاشت 

 کلزا مناسب رقم و بذر انتخاب
  روشهاي معمول کاشت بذر کلزا 

  ازین مورد بذر زانیم و بوته تراکم
  تاریخ کاشت

  آبیاري هنگام کاشت
فریدون نورقلی پور، حامد رضایی، کامران میرزاشاهی، محمد نبی 

غیبی، حسن حقیقت نیا، محمدرمضان پور، محمد حسین ارزانش، 
 رحمانی، محمد هادي میرزاپور ، صدقعلی زمانی، رضاهادي اسدي 

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

  نمونه برداري گیاه و تجزیه آن
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 عالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در کلزا و راهکارهاي مدیریت آن ، فرهاد رجالیمحمدي کیا، محمد مهدي طهرانی

 بر دیتاک با اهیگ و خاك آزمون اساس بر يکود هیتوص و جینتا ریتفس
  شده یگواه محصوالت

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري
در محصوالت گواهی ) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده

  شده

فر و سمانه علی اکبر عزیزي زهان، رقیه رضوي، مهدي شهابی
  پورمنصور

  محصول گواهی شدهآبیاري براي تولید  مدیریت آب و
  کلزا اهیگ رشد مراحل و یآب ازین
  ياریآب ازین

  ياریآب يزیر برنامه
  هاي آبیاري کلزاو روش مدیریت  منصور معیري

فریدون نورقلی پور، حامد رضایی، کامران میرزاشاهی، محمد نبی 
غیبی، حسن حقیقت نیا، محمدرمضان پور، محمدحسین ارزانش، 

محمد هادي میرزاپور، صدقعلی زمانی، رضا  هادي اسدي رحمانی،
  محمدي کیا،  محمد مهدي طهرانی

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و 
  چگونگی مقابله با آنها

  يشور
  خشکی تنش

  سرمازدگی

و مدیریت آنها به منظور تولید زنده محیطی  زامعرفی عوامل زنده خسارت  پرویز شیمی همایون افشاري آزاد، اکبر کیهانیان،علی
  محصول گواهی شده

  جالل محمدزاده
  مدیریت برداشت و پس از برداشت

  کلزا برداشت  
  محصول در ها ندهیآال تیوضع

 )...و يگذار برچسب ،يانباردار ،يبند بسته( مدیریت پس از برداشت   جالل محمدزاده
  شده یگواه محصوالت

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 

  منابع مورد استفاده  

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت-3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  -4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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