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بسم هللا الرحمن الر حیم
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کلزازراعتعمومیشناخت

آقاجانیحسن:کنندهتهیه
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رده بندی-کلزا

DICOTYLEDON

CRUCIFERAE

BRASSICA

Brassica   Napus
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لزاکمشخصات گیاه شناسی 

برگ

زراعیدر این قسمت فقط مشخصات گیاه شناسی که با مدیرت:نکته

.کلزا ارتباط دارد موردبحث قرار خواهد گرفت

برگ دارای پهنک و دمبرگ متمایز ولی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله❖

.شودشکلهاونسبتهای متفاوت دیده میعملیات زراعی به اقلیم،مرحله رشدی و 

.  درشرایط مساعدومطلوب دمبرگ دارای نشانه هایی از پهنک است❖

.گیردنسبت طول به عرض برگ به مقدار زیاد تحت تاثیر شرایط زراعی قرار می❖

.برگ دارای کنگره وقسمت انتهایی آن بزرگتر از بقیه است❖

.در مرحله رزت انتهای برگ منحنی ودر مرحله ساقه زاویه ای است❖

شود لذا قبل از مرحله ساقه کلیه فعل و انفعاالت فتوسنتزبوسیله برگها انجام م❖

.تعدادوابعادبرگهااهمیت بسیار دارد
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ساقه

ساقه در حالت عادی وسرعت رشد معمولی دارای مقطع دایره ای است اما در حالت رشد 

سریع و زیاد شکل کنگره ای دارد

مقطع ساقه در حالت

عادی
مقطع ساقه درحالت 

رشدزیاد

ساقه صاف دررشد 

معمولی
ساقه دارای شیار در حالت 

رشدزیاد
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.اعی داردساقه دارای صفت شاخه زایی زیادوکمیت آن بستگی به شرایط اقلیمی وبیشتربه مدیریت زر
یستم می اگر ساقه در نزدیکی طوقه قطع شود،سلولهای مقطع تبدیل به مر.ساقه توانایی جایگزینی دارد

شود وتولید شاخه های جدید می کند
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در صورت مدیریت مناسب توان تگهداری ارتفاع و شاخه.متر نیز می رسد 2ساقه تا بیش از

.ها را خواهد داشت

ساقه بسیار کوتاه در شرایط مدیریت نا مطلوب  ارتفاع زیادوبدون ورس با مدیریت خوب
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ریشه
ی نفوذعمق.سانتیمتر هم نفوذ میکند80ریشه کلزا راست وعمیق است وتا عمق بیش از 

.ردوسطحی ریشه های اصلی وفرعی به شرایط خاک وعملیات زراعی بستگی دا
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(یقه)طوقه
.  حد فاصل ریشه وساقه وتا چند سانتیمتر پایین تر اهمیت زیادی در بوته دارد
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این قسمت معموال ضخیم تر ومحل ذخیره مواد غذایی است ضخامت و

مقداراندوخته بستگی به تاریخ کاشت وشرایط خاک وعملیات

.زراعی ومدیریت مزرعه دارد
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گل
.مادگی دوبرچه ایپرچم ویک 6کاسبرگ،4گلبرگ، 4: اندامهای گل•

عملیات گلبرگهادر طیف رنگ زرد هستند وغلظت و رقت آن بستگی به رقم، تغذیه،شرایط اقلیمی وبرخی: رنگ•
.کاسبرگهاومادگی سبزهستند.زراعی دارد 

.درصدخودگشن هستند70وتاحدود (نرماده)کامل گلها•

خوشه ای با جوانه رشد نامحدود استگل آذین•

روز 45تا 20بستگی به رقم شرایط اقلیمی وزراعی داردوممکن است از دوره گلدهی•
.بطول انجامد

.  ظرفیت گلدهی درکلزا بسیار باالست •

.دجوانه رشد نامحدود کلزا پس از گل انگیزی تولید گل مینماین•
.ددرمدیریت مزارع کلزا از جنبه های مثبت ومنفی این صفات باید بهره برداری شو:نکته
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میوه
(اصطالحا غالف گفته می شود)خورجین:نوع

.سانتیمترو گاهی بیشتر10تا 5از(:غالف)طول خورجین
.پس از تلقیح گل وریزش گلبرگها: ظهورغالفها

.                    وگاهی بیشتر40تا 15:تعداد دانه درهر خورجین

شرایط تلقیح،(:غالف)عوامل موثر در تبدیل گل به خورجین

...تغذیه،کمبود یا بیشبودبعضی عناصر غذایی،دمای باال یا پایین،نورو

ی درخورجین وجوددارد ولغشای میانی). روی غشای میانی:هامحل قرار گرفتن دانه 
(در غالف وجود ندارد

ولید امکان ت. تمام گلها به خورجین تبدیل نمیشود:ظرفیت تولید خورجین
(گل5000هر بوته .)عدد گل در هر متر مربع زمین وجوددارد25000

.گرم هم آمده است7گرم درمنابع تا 5تا 3:وزن هزاردانه
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(غالف)شرایط تبدیل گل به خورجین 

تلقیح✓

تغذیه✓

رطوبت✓

کمبودیابیشبودعناصرغذایی✓

دمای باال✓

دمای پایین✓

نور✓

آفات✓

بیماری✓

...و✓
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ویژه گی های زراعی کلزا

.داردعمیقنیازبه شخم •

.احتیاج داردزهکش مناسببه خاک نفوذ پذیر و دارای •

.کودپذیری زیادی داردخاصیت•

8تا6است ولی از 5/7تا 7مناسب برای کلزا بین اسیدیته•

اعمال شود محصول مدیریت خوبراتحمل می کندواگر 

.قابل قبولی تولید می نماید

خاک را تاحدود زیادی تحمل می کندومحصول می دهد دراین هدایت الکتریکی•
:مورد دونکته اهمیت ویژه ای دارد

مزیت نسبی-الف

مدیریت-ب

.حساس است و اسیب می بیندماندابیبه شرایط •

.حساس استسلهدرمراحل اولیه رشد به •
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هنداشتمواد غذایی کمبودبه سرمامقاوم است به شر طی که از لحاظ •

.وسایر شرایط مورد نیازش تامین شده باشد

.استخود باز سازی وجایگزینی عوامل عملکردیدارای صفت •

.حساس بوده وآسیب می بیندتراکمبه فشار •

ساعت برای کلزاخطر 2درجه سانتیگراد بیش از 40گرمای باالی•

.ساز است

شودحساسیت ان را بهکندی رشد پاییزه کلزاهر عملی که موجب •

سرما زیاد می کند
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مراحل دوره رشدی کلزا

1
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2
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اقدامات مرحله ای زراعت کلزا

انتخاب محل در -1:بررسی ها:مرحله قبل از کاشت-الف

سوابق –3(.کشتهای قبلی وبرنامه آینده)وضعیت تناوب-2.مزرعه
جهت شیب،بافت خاک،پستی و بلندی،آبگیری،آب )عوارض زمین 

علف های )سوابق عوامل زیستی-4...(.گرفتگی و
اولین)فاصله و عوارض بین محل تا منبع آب -5...(.هرز،آفات،بیماریهاو

ه شخم،نرم کردن کلوخ)عملیات انجام شده وعملیات الزم -6(.نقطه انشعاب
تعیین وتدارک مقادیر کودهای پایه بر اساس -7...(.ها ،صاف کردن و

تعیین رقم ومقدار بذر الزم وتدارک -8. آزمون خاک  وسوابق مزرعه
.  ان
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تکمیل خاک ورزی اولیه با در -1:مرحله کاشت-ب

توزیع مقدار -2.نظر گرفتن بررسی های مرحله قبل 

عملیات -3. الزم کود های پایه بصورت کامال یکنواخت

طراحی وپیاده -5. بذر کاری -4. تکمیلی خاک ورزی

خاک -6(. سنتی و مدرن )کردن شبکه آبیاری 

ممکن است بدلیل ماخارکردن مزرعه قبل از کشت)آب

(.تامین رطوبت جوانه زنی بصورت هیرم باشد



28

بررسی نیازهای کلزاوتامین -1:مرحله داشت-ج

بررسی عملیات محرزوعملیات –2. انها در طول دوره داشت
بررسی تهدیدات -3. محتمل دوره داشت وکسب آمادگی الزم

بررسی عوامل پیش -4. وعملیات واقدامات الزم جهت حفاظت کلزا
ظهور وپس اثر واقدامات ضروری جهت پیشگیری از تاثیر 

اقدامات اضطراری جبران بعضی از -5(. اقدامات پیشگیرانه)آنها
بررسی عواقب اقدامات -6(. اقدامات جبرانی)عوامل خارج از مهار

وپیش بینی مهار آنهاو مالحظه اثرات متقابل عوامل واقدامات 
تالش برای همرس کردن -7. ورعایت تعادل در موارد الزم

.  مزرعه
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:مرحله برداشت-د

.بررسی وتعیین روش برداشت -1

تعیین ابزارووسایل وماشین آالت وادوات الزم بر اساس-2
.روش برداشت

.تعیین وقت و زمان مناسب برداشت-3

.تمهیدات واقدامات الزم قبل،حین و بعد از برداشت -4

.تصمیم و اقدام الزم در مورد بقایای محصول-5
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باتشکر و آرزوی سرافرازی

اللهم صل علی محمدوآل محمد


