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وزارت جهاد کشاورزي
معاونت تولیدات گیاهی

اداره کل پنبه ،دانه هاي روغنی ، نباتات صنعتی و طرح خودکفائی برنج

معیارها ، شاخص ها و استانداردهاي
تولید دانه هاي روغنی
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1388سال 
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:مقدمه
مسئله تامین غذا و امنیـت غـذایی را بـه           جمعیت به ویژه در کشورهاي جهان سوم        رشد

هزاران نفر در کـشورهاي  نموده است به نحوي که روزانه بحرانی و انسانی تبدیلل ییکی از مسا  

دهند و مقوله تامین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمـال فـشار در            مختلف جان خود را از دست می      

از سوي دیگر توجه به بخش کشاورزي در جهان امروز به            .تعامالت بین المللی تبدیل شده است     

.ابله با فقر در جهان معرفی شده استعنوان یکی از کارآمدترین رویکردها جهت مق
درصـد در بخـش      5/6هـاي رشـد سـاالنه       در برنامه چهارم توسعه، فراهم نمودن زمینـه       

کشاورزي با رویکردهایی از قبیل تامین امنیت غذایی، خودکفایی در تولید محصوالت کـشاورزي              

ابع طبیعی در   هاي مهم بخش کشاورزي و من     و توسعه صادرات محصوالت کشاورزي از مسئولیت      

. گرددتحقق اهداف توسعه کشور محسوب می

ساالنه مقـادیر مهمـی از منـابع ارزي و نیـروي انـسانی کـشور صـرف واردات                   متاسفانه
هاي خوراکی بـا توجـه بـه بـازار بـسیار وسـیع        شود که در این میان روغن     محصوالت غذایی می  

80بـیش از    . ملـی برخوردارنـد    العاده غذایی، از اولویـت خاصـی در سـطح         مصرف و اهمیت فوق   

گردد، بـه ایـن لحـاظ       هاي خوراکی کشور از طریق واردات تامین می       درصد مصرف داخلی روغن   

ریزي بلند مدت و منسجم، با هدف نیل به خودکفایی در تولیـد روغـن خـوراکی غیـر        لزوم برنامه 

. قابل انکار خواهد بود

آفتابگردان، پنبـه دانـه، نخـل       ،سویاکلزا،رینظ یاز محصوالت مختلف  گیاهیهايروغن
رشد سـالیانه سـطح      2005ساله منتهی به سال      30در دوره   . آیدروغنی و بادام زمینی بدست می     

میلیـون هکتـار بـه    9/113، از درصد بوده و سطح کـشت   17/2هاي روغنی در جهان     کشت دانه 

ـ       . میلیون هکتار افزایش یافته است     7/216 هـاي  ی در بـین دانـه     سطح کشت سویا و نخـل روغن

کلزا با بهبود کیفیت روغن و کنجاله و    . اندروغنی یکساله و چند ساله به طور آشکار، برجسته بوده         
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هاي روغنی  هاي اخیر در ردیف یکی از پیشگامان تولید دانه        کشت آن در سال   توسعه سریع سطح  
.قرار گرفته  است

هـاي  ا که به لحاظ اهمیـت تولیـد دانـه   نظیر کانادا، فرانسه، آلمان و استرالی    شورهایی  ــک

فنـی، علمـی و     هاي گوناگون اقتصادي،  اند، به روش  داشتهروغنی تصمیم به افزایش میزان تولید       

نظیر اندونزي، مالزي، آرژانتـین     برخی از کشورها    . اندحمایتی زمینه افزایش تولید را فراهم ساخته      

هـاي  انـد در سـال    توانـسته  اند،مصرف سرانه بوده  وارد کننده روغن با مقدار کم        قبالًکهو برزیل   
.اخیر از صادرکنندگان روغن به شمار آیند

هـاي  در ایران روغن به عنوان یکی از کاالهاي مهم کشاورزي مورد نیاز مـردم، از سـال       

مصرف روغن حیوانی با تعدیل سرانه مصرف به تدریج کاهش یافت و            . دور مورد توجه بوده است    

1317کـشی در سـال   با احداث اولین کارخانـه روغـن  .ی جایگزین آن شد گیاهبه سهولت روغن  

.افزایش یافتتسرعبه ی در ایران گیاهظرفیت تولید روغن 
هزار تن روغـن     12هزار تن بوده است که با        38حدود   1340تولید روغن کشور در سال      

مصرف . ی وجود داشته است   خود کفائ درصد  1/76به عبارتی   .گردیدوارداتی نیاز کشور تأمین می    

کیلـوگرم بـا     3/16بـه   ) میلیـون نفـري    20با جمعیت   (کیلوگرم در این سال      5/2سرانه روغن از    

هاي اخیر رسـیده و عـدم افـزایش تولیـد روغـن داخلـی               میلیون نفر در سال    70جمعیت بیش از    

یـزان  م. در کشور گردیـده اسـت      تولید داخلی متناسب با رشد جمعیت موجب کاهش درصد سهم         

افزایش یافته   1384تن در سال     1450000به   1340هزار تن در سال      50مصرف روغن نباتی از     
علیرغم اهمیتی که تولیدات داخلی روغن      . تن رسیده است   1200000و واردات روغن به بیش از       

پذیري دارد، متأسفانه اکثر امنیت غذایی و آسیببازرگانی،صنعتی،از نقطه نظر کشاورزي،
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ساز و مؤثري   ها به تأمین روغن از طریق واردات معطوف بوده و توجه و اقدام چاره             تالش
.در حمایت از تولیدات داخلی انجام نگردیده است

با توسعه کشت پنبه آغاز گردیـده و  1340هاي روغنی از سال    توجه به توسعه کشت دانه    

هاي روغنـی در    ه توسعه کشت دانه   با ورود و کشت آفتابگردان و سویا برنام        1346سپس در سال    

افـزایش محـسوس و   هاي اولیـه، هاي روغنی در سالسطح کشت و تولید دانه .کشور ادامه یافت  

طی این مدت   . هاي زیادي گردیده است   لکن از آن سال تاکنون دچار نوسان      قابل توجهی داشت،  
هـاي  و عمـدتاً در اسـتان      سویا و آفتابگردان به صـورت آبـی و دیـم          زارعت گیاهان روغنی پنبه،   

حـدود بـه 1346تولید سویا از حدود دو هزار تـن در سـال            . گلستان و مازندران رواج داشته است     

بـه میـزان     1373افزایش یافته و بیشترین مقدار تولید آن در سـال            1388هزار تن در سال      190

هـزار تـن در   4/1یـز از  تولید آفتابگردان ن. استو از آن پس سیر نزولی کرده   هزار تن بوده   230

بـه  1372رسید و بیشترین تولید مربوط به سال         1388هزار تن در سال      20به حدود    1346سال  
بـه  1346هکتـار در سـال   1800کشت آفتابگردان از حـدود  سطح. هزار تن بوده است  74میزان  

طح سـ  1373و   1372هـاي   رسیده و طی این مدت در سال       1388هزار هکتار در سال      20حدود  

سـطح  بـا   1346در سـال    زراعـت سـویا     . زیر کشت آن بیش از یکصد هزار هکتار نیز بوده است          

هـزار هکتـار افـزایش       103به مـساحتی بـیش از        1373در سال    آغاز شده و  هکتار   3800کشت  

ها عمدتاً ناشی از انحصار کـشت بـه   این نوسان. استو از آن پس روند نزولی را طی نموده     یافته

هـاي تکنولـوژیکی و     عدم حمایـت  ،کشور، انتخاب دو محصول سویا و آفتابگردان       مناطق شمالی 
لـیکن برنامـه توسـعه      آغاز گردید،  1368کشت کلزا از سال     . بازرگانی از تولیدکنندگان بوده است    

هکتـار و  8000بـا  77سـال  سـطح زیـر کـشت آن در    . آغاز شده است1377مدون آن از سال    

هاي فنی وم در هکتار در کشور آغاز و با اقبال کشاورزان و حمایتکیلوگر800دود عملکرد ح
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هـزار هکتـار بـا عملکـردي بـیش از      175سطح کشت آن در مدت کوتاهی به حـدود  بازرگانی،

. رسـیده اسـت    82در سـال    ) بـیش از متوسـط عملکـرد جهـانی        (کیلوگرم در واحد سطح      1750

ل مالحظه تولیـد و وجـود عملکردهـاي بـاال در     هاي قابهاي کارشناسی در کشور ظرفیت    بررسی

هـاي کـشت    مزارع بسیاري از کشاورزان و دسترسی و معرفی ارقام جدیـد پـر محـصول و روش                

.باشدهاي روغنی در کشور میبراي افزایش قابل مالحظه تولید دانهواريجدید حاکی از امید
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هاي روغنی در جهان وضعیت تولید دانه

در . باشـد ها نسبت به جمعیت جهان از رشد بیشتري برخوردار مـی      یها و چرب  تولید روغن 

تولیـد روغـن از منـابع تـأمین آن داراي رشـد      2001ـ  2002، تـا  1993ـ  94هاي فواصل سال

بوده است در صورتی که رشد متوسط سالیانه جمعیـت جهـان در ایـن مـدت                  درصد 2/4سالیانه  

. باشدش مصرف سرانه میدرصد بوده که این خود مؤید افزای3/1حدود 

65میلیـون تـن بـوده کـه حـدود      126مقدار ،2007ـ  2008حجم تولید روغن در سال 
میلیـون   57/77پالم و هسته آن، کلزا و آفتابگردان جمعاً به مقـدار             سویا،: درصد آن را چهار منبع    

.منبع گیاهی و حیوانی دیگر تأمین گردیده است13دهد و بقیه از تن تشکیل می

میلیـون تـن   38/29به 93ـ  94میلیون تن در سال 312/18میزان تولید روغن سویا از 

بـه  93ـ  94میلیـون تـن در سـال    63/15روغن پالم و هـسته پـالم از   ، 2001ـ  2002در سال 

بـه  93ـ 94میلیـون تـن در سـال    7/9، روغن کلزا از 2001ـ  2002میلیون تن در سال 65/30
میلیـون تـن در سـال   33/7و روغـن آفتـابگردان از   2001ـ  2002در سـال  میلیون تن 47/13

هـاي پنبـه دانـه،   روغـن . اندافزایش یافته2001ـ  2002میلیون تن در سال 47/7به 93ـ  94

تولیـد  . انـد الذکر از رشد قابل مالحظـه برخـوردار نبـوده         زیتون، ذرت، کنجد در فاصله زمانی فوق      

بـه دالیـل    ) وال و غیـره      فـک، روغـن مـاهی،   (انی با منـشاء دریـائی       هاي حیو ها و چربی  روغن

اند و رشد تولید کره از منابع حیوانی در کل تغییرات           فرهنگی و اجتماعی اندکی هم کاهش داشته      

هزار تن تولید در این مجموعه دیـده نـشده           300روغن گلرنگ با کمتر از      . دوره ناچیز بوده است   
در این دوره متعلق به گروه گیاهی چند ساله یعنی انواع روغن گیـاهی  رشد میزان  باالترین  . است

و بـاالترین رشـد سـاالنه در         درصـد  8/8درصد با رشد سالیانه      4/79به مقدار   پالم و هسته پالم،   

.باشدمیدرصد8درصد و رشد سالیانه 72گیاهان زراعی روغنی یکساله متعلق به کلزا با 
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گانه منابع تأمین روغن بوده      17بیشترین سهم تولید در گروه      کماکان روغن سویا داراي     

1در جـدول   .کنـد تأمین مـی   2002است به نحوي که یک چهارم کل روغن تولیدي را در سال             

لغایـت 93ـ  94میزان روغـن تولیـدي جهـان از هـر یـک از منـابع تـأمین در طـی سـالهاي          

.نشان داده شده است2001ـ 2002
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وضعیت تولید انواع روغن ها و چربی در جهان. 1جدول 
میلیون تن : واحد 

یف
سال رد

01ـ 0002ـ9901ـ 9800ـ 9799ـ 9698ـ 9597ـ 9496ـ 9395ـ 94منبع روغن چربی  

312/18959/19373/20033/21186/23266/2429/2504/2738/29روغن سویا1

793/13073/15152/16487/17965/16323/1828/2173/2375/24روغن پالم2

705/9624/10624/11483/11222/12844/1252/1498/1347/13روغن کلزا3

33/7277/8947/8146/9635/8222/954/962/847/7روغن آفتابگردان4

24/4422/4421/4508/4383/4761/48/454/49/4روغن بادام زمینی5

527/3841/3125/4029/4069/484/393/384/34روغن پنبه دانه6

875/1964/1598/1772/256/2429/235/255/269/2روغن زیتون7

652/1824/1809/1866/1928/1964/102/297/102/2روغن ذرت8

604/0593/0626/0677/0735/0716/072/072/074/0روغن کنجد9

009/3312/3912/2151/345/3664/224/328/357/3روغن نارگیل10

84/1926/106/218/2183/2218/253/268/290/2روغن هسته پالم11

39/5641/5847/5967/5203/6375/64/682/696/4روغن خوك12

696/5667/5667/5697/5732/5797/585/502/606/6کره حیوانی13

473/1372/1363/1294/1826/0103/115/143/117/1روغن ماهی14

618/0698/0664/0657/0682/0726/076/07/064/0روغن بزرك15

435/0479/0482/0455/0456/0457/047/05/052/0روغن کرچک16

492/7569/7453/7413/768/7871/78/725/820/8)گریس ( پیه آب کرده 17

991/86241/93133/96815/99898/101676/10565/11266/11308/120جمع
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هاي روغنی در جهان کشت انواع دانهسطح

) نخل روغنـی، بـادام زمینـی       کلزا،آفتابگردان، پنبه، سویا،(شش محصول روغنی جهان     

هـاي  سـال (سـاله    30دهند، در یـک دوره      ل می اي را تشکی  که در استحصال روغن بخش عمده     

سـویا،  (هـاي روغنـی   در این مدت سطح کشت دانـه . اندمورد بررسی قرار گرفته   ) 2005تا   1975

9/113درصـد از مجمـوع       17/2با متوسـط رشـد سـالیانه         )کلزا و نخل روغنی   آفتابگردان، پنبه، 

. افزایش یافته است2005ر در سال هکتامیلیون7/216به میزان 1975هکتار در سال میلیون 
کـه  (هاي روغنی بـه غیـر از پنبـه     هاي دانه ن دوره آماري سطح کشت کلیه زراعت      در ای 

.داراي افزایش قابل مالحظه بوده است) شودپنبه دانه براي استحصال روغن از آن حاصل می

میـان سـویا   در این  . باشدهاي روغنی یکسان نمی   کشت و پایداري تولید دانه    رشد سطح   

3/92بـه  ) 1975هـاي پایـه    در سال (هکتار   میلیون7/38سطح کشت آن از     . جایگاه خاصی دارد  

). 2جدول (رسیده است 2005هکتار در سال میلیون
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میالدي2009تا1975ی دانه هاي روغنی عمده از سال سطح کشت جهان.2دول ج
)هزار هکتار:واحد(

نخل بادام زمینیآفتابگردانپنبهکلزاسویاسال
روغنی

کل

19774205790423536310301185613723119049
197846393111593542611825190293719127553
197950708118643427612269185234155131798
198050647109833431912425183644277131017
198150476120203450112277193644078132718
198252382131093317113217184304191134503
198349050127913165813036184854225129249
198452940134963449913908181934669137707
198553064147333342414842185274887139480
198651897150713087315415191145147137519
198752541159683014015254188535302138061
198854861176033397815118205835567147712
198958648172323226415209203705828149553
199057182175893308916999197976085150743
199154970199523495717026206536470154030
199256164201523393418156206636790155862
199359494198393042818756210977153156769
199462496227003211718557220427505165420
199562507238083549020879221097962172758
199661092216523452520437224498387168543
199766952233713404418756223098687174121
199870969257943339520647232968999183102
199972108269223257523694236049329188235
200074388258343190620864239779923186894
2001767492264334208176692441010522186203
2002794102232530050189342467110774186167
2003834732428231034235262337111524197216
2004919782734334343216472459212014211917
2005923692826136172228232448112655216761
2007907202808032940
2008962903058030770

20091013903145030230
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هاي روغنی هدانانواع تولید جهانی زان یم

بـادام زمینـی و نخـل    آفتـابگردان، پنبـه دانـه،   هاي روغنی، سویا، کلزا،   میزان تولید دانه  

میلیون تن در سال آخر      7/543به بیش از     1975میلیون تن در سال پایه       5/144روغنی از حدود    

یـن  در حالیکه رشد افزایش سطح زیر کشت محصوالت طـی ا          . افزایش یافته است  ) 2005(دوره  

52/4هـاي روغنـی سـالیانه    بوده است، متوسط افزایش رشد تولید دانه    درصد17/2مدت سالیانه   
276سـاله در مجمـوع       30رشـد تولیـد     . بوده و این خود نشان از افزایش عملکردهـا دارد          درصد

.درصد بوده است

یون تن،  میل  9/213میلیون تن به حدود      2/64در این دوره سویا با رشد فزاینده تولید از          

میلیـون تـن بـه      6/21میلیون تن، پنبه دانه از     9/171میلیون تن به حدود      9/20نخل روغنی از    

میلیـون تـن     7/8میلیون تن، کلزا از    1/37میلیون تن به     1/19میلیون تن، بادام زمینی از     2/41
داشـته  میلیـون تـن افـزایش   5/30میلیون تن به8/9میلیون تن و آفتابگردان از حدود     9/48به  

.است



١٣

)هزار تـن : واحد(میالدي2009تا1975ی عمده از سال   نمیزان تولید جهانی دانه هاي روغ       .3جدول

کلنخل روغنیبادام زمینیآفتابگردانپنبهکلزاسویاسال
19756424787882/21604987319118209552/144585
19765739876118/210221046917002212618/134763
19777385379034/244671231717681222874/158508
197875448105674/232371330318473248054/165833
197988697106392/251201525618103273212/185136
198081038107562/247181365616920298612/176949
198188523124654/271881433720617310044/194134
198292119152414/265041645618103357604/204183
1983794651416325761157271914433298187558
198490751167104/327381662719974404024/217202
19851011551924130411188582099843129233792
198694444198182/266652079121560467142/229992
1987100100226484/291322060921701478944/242084
1988935192186031878205742564252757246230
1989107252226596/299972140923176586616/263154
1990108452244456/323882266623261606926/271904
1991103316279136/360962291523939633006/277479
19921144502677531458219432462866912286166
1993115153262126/286471997326241786216/294847
1994136462297234/316222183328811812804/329731
1995126980342472/338772625228776881552/338287
1996130212304914/331162468931412931084/343028
1997144416351314/327652330729584993484/364551
1998160101358144/312652497934108982694/384536
1999157803414644/3186529080319911138094/406003
2000161415396064/3181726383349911203954/414607
200117674635865363812036535762125791430910
2002179917331702/3223923850340751359642/439215
200319065936679345312773036418148668474684
200420479746480448132662536387161369520471
200521397648907412073059537173171912543770
200622044048730441402999033040
200723577046720460203015032360
200822127049830441402724032100
200925023058110395203168031450



١٤

هاي روغنی در ایراندانهوضعیت تولید 

تـابگردان و کنجـد    سـویا، آف   گلرنگ، تولید و عملکرد پنج دانه روغنی کلزا،      سطح کشت، 

همانطور کـه از جـدول مـشهود اسـت سـطح کـشت       . آمده است4هاي اخیر در جدول  طی سال 

سطح زیـر کـشت کنجـد       . هزار هکتار و با نوساناتی همراه بوده است        10گلرنگ همواره کمتر از     

40الـی    28هزار هکتار در نوسان بوده و سطح زیر کشت آفتـابگردان نیـز بـین                 45الی   30بین  

الی 78ـ  79هاي روغنی اصلی شامل سویا و کلزا طی سالهاي دانه. ار هکتار متغیر بوده استهز
106هـزار هکتـار بـه    56اند بطوري که سطح زیر کشت سـویا از  افزایش سطح داشته83ـ  84

.هـزار هکتـار رسـیده اسـت    130هزار هکتار به حـدود   17هزار هکتار و سطح زیر کشت کلزا از         

هزار تن رسـیده  500به حدود 1383ـ  84هاي روغنی در کشور در سال زراعی دانهمیزان تولید 

.است که عمده آن دانه روغنی سویا و کلزا بوده است

کیلـوگرم در هـر   2120(واحد سطح دو دانه روغنـی عمـده یعنـی سـویا           عملکرد دانه در  
عملکـرد جهـانی ایـن       نـسبتاً مناسـب و از متوسـط       ) کیلوگرم در هر هکتار    1650(و کلزا   ) هکتار

. محصوالت بیشتر است

الـی   1378هـاي   میزان روغن قابل استحصال از دانه هاي روغنی تولید داخل طی سال           

مجموع روغن قابل استحصال از دانه هاي روغنی تولیدي در سال           .آمده است  5در جدول    1385

.هزار تن بوده است 210حدود 1385



١٥

1384ـ 1378و تولید دانه هاي روغنی از سال عملکردسطح زیر کشت ،. 4جدول 

83ـ 84سال 82ـ 83سال 81ـ 82سال 80ـ 81سال79ـ 80سال 78ـ 79سال 
نام 

سطحمحصول
)هکتار(کشت 

عملکرد
)کیلوگرم(

سطح)تن(تولید 
)هکتار(کشت 

عملکرد
)کیلوگرم(

سطح)تن(تولید 
)هکتار(کشت 

عملکرد
)کیلوگرم(

سطح)تن(تولید
)هکتار(کشت 

عملکرد
)کیلوگرم(

سطح)تن(تولید 
کشت 

)هکتار(

عملکرد
)کیلوگر(

سطح)تن(تولید 
)هکتار(کشت 

عملکرد
)کیلوگرم(

تولید
)تن(

172409871701026649113530246484181430692557140315711121647350214701060001279391650212112کلزا

13203174182040718146595225695414792875760005000620312086005304500نگگلر

آفتابگردا
40298620249982815758016333292591156338113000011673500033784710240002800090025000ن

56631187210600077655157712247074461189314096875000193314500010885021002340001060002120224500سویا

478146433073430467668203563471272925288450007432600038905648251924042181332877کنجد

163303129017916016496812701908701963721550274736229331162032416426004121703923123109601720498989جمع



١٦

1384ـ 1388عملکرد و تولید دانه هاي روغنی از سال سطح زیر کشت ، . 4جدول 

87-88سال 86- 87سال85- 86سال 84-85سال 
نام 

محصول
سطح

کشت 
)هکتار(

عملکرد
)کیلوگرم(

سطح)تن(تولید 
کشت 

)هکتار(

عملکرد
)کیلوگرم(

سطح)تن(تولید 
کشت 

)هکتار(

عملکرد
)کیلوگرم(

سطح)تن(تولید 
کشت 

)هکتار(

عملکرد
)کیلوگرم(

)تن(تولید 

174500170029724919899016053193981160881549179769914931710156042کلزا
64464733050462298645573000833250032008002720گلرنگ

285006831947523646897212211832110021836418700110020570آفتابگردان
883121780157188861702060177627863282009180626822452300189163سویا
3431982228205455257503436829826965287713800085032300کنجد
2320771521505167358953155055717125356316164100302336381715400795جمع



١٧

1378ـ 1385تولید دانه هاي روغنی و روغن نباتی داخل در سالهاي .5جدول 

13811382138313841385138613871388 سال

محصول
روغندانهروغندانهروغندانهروغندانهروغندانهروغندانهروغندانهروغندانه

69255290871121644710910600044520212112890873000001260003193981341471797697550315604265537کلزا

54141841600016803120874450012601000032004557159525008752720489گلرنگ

1409682537414500026100234000421202245004041022000039600177627319731806263251218916334049سویا

33811152153500015750240001080025000112504000018000212217852183646795205707611آفتابگردان

1750002625016171524257226125339192000003000016000024000100000150001000001500010000015000پنبه دانه

42444897767459879114896593245132233666112172007730000210800622803190567481259130685468494122686جمع



هاي روغنی و پراکندگی آن در کشور مناطق عمده تولید دانه

هـاي  و پراکندگی آنهـا در اسـتان       1387-88هاي روغنی در سال زراعی    سطح کشت دانه  

.می باشد6ل مختلف کشور به شرح جدو

.شـود مازندران و اردبیل محدود مـی      زراعت دانه روغنی سویا عمدتاً به سه استان گلستان،        

هــايهــا وجــود دارد امــا کــشت عمــده بــه اســتانزراعــت آفتــابگردان هــر چنــد در اکثــر اســتان

زراعـت کلـزا در تمـام      . غربـی و خراسـان، سـمنان، فـارس و گلـستان اختـصاص دارد              آذربایجان
. هاي گلستان، مازندارن و فارس اسـت      هاي کشور وجود دارد و مراکز اصلی کشت آن استان         اناست

.هاي خوزستان، فارس و کرمان کشت و کار می شوددانه روغنی کنجد نیز عمدتاً در استان



١

1387ـ 88هاي روغنی در کشور در سال زراعی کشت دانهپراکندگی سطح .6جدول
هکتار : واحد 

گلرنگکنجدآفتابگردانسویاکلزااستاننامردیف
7800300253250آذربایجان شرقی 1
1800015000187آذزبایجان غربی 2
52001562213028350اردبیل 3
804011003301000اصفهان 4
4000100200270ایالم 5
3000150010بوشهر 6
50000010تهران 7
490000150چهار محال و بختیاري 8
92204350180010خراسان شمالی 9

360000700070خراسان رضوي 10
00057615خراسان جنوبی 11
2400010635035خوزستان 12
34106310300زنجان 13
500553211440سمنان 14
153000600120سیستان و بلوچستان 15
648281200935032فارس 16
319600025قزوین 17
850015000قم 18
60002070600کردستان 19
400020200230کرمان 20
26430505070کرمانشاه 21
5500015010کهکیلویه و بویر احمد 22
20000541083050100گلستان 23
225100700گیالن 24
32731300010لرستان 25
26000122771013340مازندارن 26
2061060070110مرکزي 27
600005000هرمزگان 28
510001000156همدان 29
320010800100یزد 30
3460073500منطقه جیرفت 31

914938224518580378303860جمع



٢

در کشور در مقایسه با سایر کشورها روغن مصرف سرانه 

کـشور در رتبـه شـصتم        175بین   کیلوگرم در  8/16با حدود    در ایران روغن  مصرف سرانه   

اختـصاص بـه    ) براسـاس مجمـوع مـصرف و جمعیـت کـشور          (بیشترین مـصرف سـرانه      . قرار دارد 

مصرف سرانه متعلق به کشورهاي فقیـر از        ایتالیا و اسپانیا دارد و کمترین       یونان،کشورهاي آمریکا، 

.استاتیوپیو اوگاندا،الئوس، برونديجمله 

)کیلوگرم(مصرف سرانه کشورهاي داراي رتبه باال

اکوادورکویتلیبیکانادااسپانیاایتالیایونانآمریکانام کشور
مصرف 
سرانه

9/277/274/279/267/234/235/218/20

)کیلوگرم(رهاي داراي رتبه پایینمصرف سرانه کشو

ماداگاسکارآذربایجانجزایر سلیمانمالويتیموررواندااتیوپیاوگانداالئوسبروندينام کشور
6/03/14/15/16/19/13/24/16/28/2مصرف سرانه



٣

میزان مصرف روغن در کشور 

واردات منابع اولیه روغن     درصدي به  80در شرایط موجود در کشور یعنی وابستگی بیش از          

عـدم  . شـود   نباتی، تولید و تأمین روغن نباتی قاعدتاً به منظور مرتفع شدن نیاز کـشور انجـام مـی                 

هاي ها و انگیزه  تواند اختالل در بازار و ایجاد زمینه      تناسب میان تأمین روغن و میزان نیاز کشور می        

براین ضرورت دارد میـزان نیـاز کـشور از زوایـاي            بنا. الزم براي قاچاق کاال را به دنبال داشته باشد        

دو روش عمده در برآورد میزان نیاز و یا میـزان مـصرف             . مختلف بررسی و مورد کنکاش قرار گیرد      
تجزیه و تحلیل آمار میزان واردات و میزان تولید داخلی و میزان صـادرات              : کاال در کشور عبارتند از    

در ایـن روش یـا جمـع        . یعات کاال در مراحل مختلف تولید     مقدار ضا کاال در گذشته با لحاظ کردن       

میزان واردات و تولید داخل و کسر میزان صادرات و ضایعات از آن عدد تقریبی میـزان مـصرف در                    

اولیه و یا محصول نهائی باشـد کـه قاعـدتاً            تواند ماده البته واردات می  . شور حاصل می شود   ـــــک

رار گرفته و ضرایب تبدیل و ضایعات در مراحل تبـدیل در            بایست محصول نهائی مالك عمل ق     می
عدم دسترسی به آمار دقیق و همچنین عدم دسترسی به آمار مقداري از کـاال کـه                 . نظر گرفته شود  

همچنـین میـزان    . شـود شود از نقاط ضعف این روش محسوب می       از مجاري غیر رسمی مبادله می     

شـود نتـوان    رود باعث مـی   از مصرف انسانی بکار می    ضایعات و مقداري از کاال که در مواردي غیر          

در حـال حاضـر در مجـامع    . شود را بدسـت آورد در تغذیه استفاده می    مقدار واقعی کاال که مستقیماً    

مختلف معموالً این اشتباه و عدم تمایز بین مقدار مورد مصرف هر فرد و مقدار سـرانه تـأمین کـاال           

.گرددبه کرات مشاهده می
هاي تصادفی خانوارها   ر محاسبه میزان مصرف، روش آمارگیري براساس نمونه       روش دوم د  

در ایـن   .گـردد و سنجش میزان مصرف هر خانوار است که معموالً توسط مراکز آماري تعیـین مـی               

میـزان  . شـود شـود سـنجش مـی     روش معموالً مقداري از کاال که مستقیماً توسط افراد مصرف می          

ه شده توسط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی حـدود               مصرف سرانه روغن نباتی توصی    

کیلوگرم است که با توجه به متوسط میزان کالري مورد نیاز هر فرد در جامعه و درصدي از 4/12



٤

بنابراین این مقـدار روغـن       .ها تأمین گردد محاسبه شده است     ها و چربی  تواند از روغن  یــآن که م  

هـاي  رف گردد و از طرفی میزان مصرف سرانه که توسط دستگاهبایست مستقیماً توسط فرد مص  می

در واقع مقداري است که با جمع و تفریـق آمارهـاي            ) کیلوگرم 8/16حدود  (گردد  مختلف اعالم می  

میـزان  . گـردد بازرگانی محصول بدست آمده است و مقداري نیست که توسط هر فرد مـصرف مـی            

وغـن خـوراکی و همچنـین مـصرف غیـر خـوراکی،             توزیع و فـروش ر    ضایعات در مراحل فرآوري،   
ضایعات کاالهایی که در تولید آنها روغن بکار رفته، ضایعات سرخ کردن غـذاهاي آمـاده و غیـره،                   

شود که نسبت   شود و نهایتاً باعث ارائه مقادیر زیاد مصرف سرانه می         همه در مصرف سرانه جمع می     

.به مقدار بهداشتی توصیه شده فاصله زیادي دارد

ارائـه   7در جدول    1384الی   1340میزان کل مصرف روغن نباتی و مصرف سرانه از سال           

تولید داخل و صادرات میـزان مـصرف   در اینجا از طریق جمع و تفریق آمارهاي واردات،. شده است 
کیلـوگرم نـشان     16این روش عدد مصرف سـرانه را حـدود          . صرف سرانه محاسبه شده است    ــو م 

کیلـوگرم در سـال      2/21به   1340کیلوگرم در سال     5/2رشد نسبتاً زیادي از      دهد که با سرعت   می

. رسیده است1384

گیري میزان مصرف آشکار روغـن محاسـبه   در روش محاسبه مصرف سرانه از طریق نمونه   

مـصرف پنهـان شـامل      . بایست مصرف پنهان روغن نیز به ایـن مقـدار اضـافه شـود             شود و می  می

شـود از جملـه     بی است که از طریق مصرف انواع مواد غذایی وارد بدن مـی            مقادیري از روغن و چر    
.هاي دامی و غیرهلبنیات، فرآوردهخشکبار، نان،



٥

)تن: واحد(وضعیت تولید و مصرف روغن در  ایران. 7جدول 

روغن خام تولید سال
داخل

روغن خام 
وارداتی

روغن خام حاصل 
از دانه روغنی 

وارداتی

ین روغن جمع تأم
خام

روغن تصفیه 
میزان شده

مصرف سرانه کیلو میزان مصرفصادرات
نفر/ گرم 

478725/2ـ5039247872ـ13403826012032
1045009/3ـ110000104500ـ13452296277748
1361155ـ143279136115ـ1350502818998
4980161/7ـ524227498016ـ135564682459545
3091379/7ـ325407309137ـ136027417297990
348566/8ـ3669134856ـ136131250335660
3967986/9ـ417682396798ـ136233700390982
4588375/10ـ482986458837ـ136335081447905
4653492/10ـ489841465349ـ136432841457000
2973554/6ـ313005297355ـ136531549283356
5347281/11ـ562872534728ـ136650563512309
2546602/5ـ268063254660ـ136747174220889
4962338/9ـ522350496233ـ136846150476200
48030110ـ505580480301ـ136944286501152
58180511ـ6612426581805ـ137042426570000
5136945/9ـ540730513694ـ137160720480000
5677674/10ـ597649567767ـ137261649536000
7061838/12ـ743351706183ـ137386851656500
7012965/12ـ738206701296ـ137458206680000
7240436/12ـ762151724043ـ137557578704573
76417013ـ804389764170ـ137670017734372
9219365/15ـ970459921936ـ137787459883000
9926554/16ـ1044900992655ـ137867900977000
10241074/15ـ10780071024107ـ137977007941000
138074847100900070400115424710965357833910181966/15
138194017120000088000138201713129168644912264673/16
1382108582103944010225012502721187758760871111677/16
138312542482202114355010909951036445705099659363/14
138416601212879871865001640499155847410056314579112/21
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واردات 

واردات روغن خام ) الف 

هاي تصفیه روغن پس از طی مراحل مختلف به روغـن نبـاتی قابـل    روغن خام در کارخانه 

نگاهی به آمار واردات روغن خام نـشان   . باشددرصد می  5افت تبدیل حدود    . شودمصرف تبدیل می  

ي افـزایش یافتـه اسـت       شروع و با سرعت نـسبتاً زیـاد        30دهد واردات روغن خام از اواخر دهه        می

1360در سـال  هـزار تـن،  90حـدود  1350هزار تن، در سال      12حدود   1340بطوري که در سال     
به حدود یک میلیون تـن       1380هزار تن و در سال       570حدود   1370هزار تن، در سال      300حدود  

تـن   حدود یـک میلیـون و سیـصد هـزار          1384دهد در سال    رسیده است و آخرین آمارها نشان می      

میزان نیاز به روغن خام و تناسب آن بـا مقـدار واردات در بخـش               . روغن خام وارد کشور شده است     

.مربوطه بحث خواهد شد
هاي روغنی واردات دانه) ب 

کشی در کشور و کمبود دانه روغنی داخلی        با توجه به تأسیس تعداد زیادي واحدهاي روغن       
نیـز  هاي روغنی واردات دانه وه بر واردات روغن خام،      عالو به منظور پر کردن ظرفیت این واحدها،         

هاي اخیـر  زان هر یک طی سالــانواع دانه روغنی وارداتی و می. هاي اخیر انجام شده است   در سال 

دانـه سـویا اسـت و    چنانچه از جدول مشهود اسـت دانـه وارداتـی عمـدتاً      . آمده است  12در جدول   

. تن انجام شده است926594رابرو ب1383بیشترین میزان واردات در سال 
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)1378ـ 1384( نوع و میزان انواع دانه روغنی وارداتی .12جدول 
تن :واحد 

نوع محصول 
جمعپنبه دانهدانه آفتابگرداندانه سؤیاسال 

ـــ1378
ـــ1379
470000ــ1380470000
740500ــ1381740500
13826318086/486/188632046
13839234943582743926594
13848636009451168865713
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استاندارد هاي مزرعه دانه روغنی کلزا

:مقدمه 
40-48یکی از گیاهـان روغنـی اسـت کـه دانـه آن حـاوي       (Brassica napus)کلزا 

روغـن کلـزا بـدلیل ترکیـب     . باشـد درصد پـروتئین مـی  35-40درصد روغن و کنجاله آن حاوي  

و درصـد پـایین اسـیدهاي       ... ) اسید اولئیک ، اسید لینولئیـک و      (مناسب اسیدهاي چرب غیر اشباع      

پروتئین موجود در کنجالـه  . هاي خوراکی استچرب اشباع همانند زیتون جزو با کیفیت ترین روغن 

(Spring type)و تیپ رشـد بهـاره   این گیاه داراي د. نیز در تغذیه دام و طیور استفاده می شود

هاي زمستانه براي گلدهی نیـاز بـه زمـستان گـذرانی     است که تیپ(Winter type)و زمستانه 

در اقلیم هاي معتدل سرد و سرد، ارقام با تیپ رشد زمستانه و در اقلیم هاي گـرم و مرطـوب              . دارند

چنین امکان کشت ارقام بـا تیـپ   هم. گرم جنوب ، ارقام با تیپ رشد بهاره کشت می شوند و شمال

کشت کلزا تقریباً در تمـام اقـالیم کـشور بـه صـورت              . رشد بهاره در مناطق معتدل سرد وجود دارد       

گیرد و تحقیقات داخلی و خارجی و همچنین تجربه هاي شخصی کشاورزان نـشان            پاییزه انجام می  
زایـایی نظیـر کـاهش جمعیـت     داده است که کشت کلزا در تناوب با گندم و جو  و ذرت عالوه بر م   

رعایـت  . باعث افزایش و پایداري عملکرد آنهـا مـی شـود          ،  علفهاي هرز و کاهش آفات و بیماریها        

دستورالعمل تولید کلزا که نتیجـه کارهـاي تحقیقـاتی در طـی سـالیان گذشـته مـی باشـد باعـث                       

.داستحصال  پتانسیل عملکرد دانه  ارقام توصیه شده کلزا در هر منطقه خواهد ش

آماده سازي زمین وکاشت 

از آنجایی که بذر کلزا ریز می باشد، تهیه بستر بذر مناسـب جهـت سـبز یکنواخـت و ایجـاد            

د که این کار با ایجاد پوشش گیـاهی         باال می باش   عملکردحصولاز اقدامات اولیه    تراکم بوته کافی    
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لذا براي تهیه مناسب بـستر      . می شود کافی در مزرعه براي استفاده بهینه از شرایط محیطی فراهم         
: بذر ، انجام عملیات زیر ضروري است 

امکان، زمین مورد نظـر آبیـاري گردیـده و پـس از              نیاز و  ، در صورت  بعد از برداشت محصول قبلی    

جهـت خـرد     قبل ازکشت .شود، به وسیله گاو آهن برگردان دار شخم زده          رسیدن به رطوبت مناسب   

زمـین   گـردد توصیه مـی   مزرعه، ی خاك ل قبلی و همچنین یکنواخت    ها و بقایاي محصو   کلوخشدن

بـه  فسفره و پتاسـه مـورد نیـاز      هايکودپخش  سپس اقدام به     ودهمورد نظر دیسک و ماله زده  ش       
کاشت با بذرکارهاي غـالت     . گردد  در سطح مزرعه    ) قبل از آخرین دیسک یا ماله       ( طور یکنواخت   

جهـت  . هاي سقوط بذر و مشابه گندم امکان پـذیر اسـت          لولهبدون بستن   ) بذر کار ردیفی همدانی   (

سانتی متري   1-2افزایش یکنواختی سبز مزرعه و افزایش سرعت رشد بوته می باید بــذر درعمق              

.خاك کشت شود

:تاریخ کاشت 

می باشـد ،  بـه منظـور       عملکرد آن به شدت وابسته به تاریخ کشت         کلزا از جمله گیاهانی است که       

در صورتیکه کاشت دیرتر    . کشت گردد  منطقه باید در تاریخ کاشت توصیه شده      ، ثر  کلزا  تولید حداک 

از تاریخ مناسب انجام گیرد بوته هاي سبز شـده فرصـت کـافی بـراي رشـد در طـی دوره قبـل از                       

یخبندان نخواهند داشت ورشد کم بوته ها باعث خسارت سرما به مزرعه در طی این دوره می شود                  

. بـه شـدت افـت مـی کنـد     میزان روغن دانـه     دانه و  ماندن بوته ها نیز، عملکرد     و در صورت زنده   

برگـی   6-8کاشت در تاریخ مناسب باعث می شود بوته هاي کلزا قبل ازشروع سـرما بـه مرحلـه                   
به دلیل اینکه تـاریخ کاشـت در هرمنطقـه بـا             *.کامل رسیده  و مقاومت خوبی به سرما پیدا نمایند         

می باشد،  در انتهاي این دستور العمل تاریخ کاشت توصیه شده هر منطقه بـه  سایر مناطق متفاوت   

درصورتیکه در این دستورالعمل منطقه خاصی ذکر نشده        . تفکیک اقلیم وشهرستان درج شده است       

باشد و یا در یک شهرستان اقلیم هاي متفاوتی وجوددارد بهتر است با توجـه بـه آمـار هواشناسـی                     
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وسپس با توجه بـه اقلـیم و        .  رشناسان منطقه ، ابتدا اقلیم منطقه مشخص شود       ده ساله و تجربه کا    
.مناطق مشابهی که تاریخ کاشت آنها مشخص است، تاریخ کاشت تقریبی آن منطقه را تعیین نمود

:ت مهم انک

لذا زارعینی کـه کلـزا را      . می باشد  )تامین رطوبت بذر    ( منظور از تاریخ کاشت، تاریخ اولین آبیاري      

در سطح وسیع کشت می نمایند باید تاریخ عملیات آماده سازي زمین، ایجاد فـارو و کـشت بـذر را                   

.طوري تعیین نمایند که در تاریخ کاشت توصیه شده کل قطعات کاشت شده آبیاري شود
در مقابل سرما و یخبنـدان هـاي شـدید طبیعـی            ،اگر مانعی در رشد طبیعی کلزا وجود نداشته باشد        

مقاومت این گیاه به سرما بیشتر از مقاومت تعداد زیـادي از گونـه هـاي علفهـاي        .کندمقاومت می   

.هرز به سرما است

تاخیرکاشت در مناطق گرمسیر نیز اگر چه از نظر سرمازدگی مشکل چندانی ایجاد نمی کند ولی                 * 

.به علت برخورد مرحله دانه بندي گیاه با گرماي شدید موجب کاهش شدید عملکرد می شود
زارعینی که در محدوده مقرر و توصیه شده اقدام به کشت کلزا می نمایند از خدمات حمایتی بیمـه                   

.کشاورزي نیز بهره مند می شوند 

:کاشت تاخیري کلزا

مناطقی که حــداقل دمـاي مطلـق آنهـا         (مناطق معتدل سرد    در شـــرایطی که کشت کلزا در       

زمستانه، در تاریخ مناسـب آن امکـان پـذیر نباشـد، بـا       با ارقام   ) درجه سانتی گراد کمتر نباشد     -14

،  Hyola401توجه به  نتایج تحقیقات چند سال اخیر در این مناطق ارقـام بهـاره کلـزا هماننـد                    

RGS003          تـن  5/3تا 5/2مهرماه کشت نمود و  عملکرد       30و ساري گل را می توان حداکثر تا

ل کوتاه تر بودن طول دوره رشد ارقام بهاره نسبت به عالوه بر این بدلی. دانه در هکتار برداشت کرد
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روز زودتـر انجـام مـی شـود در نتیجـه             7-10ارقام زمستانه کلزا تاریخ برداشت آنها در این شرایط          
کشاورزانی که محدودیت منابع آبی دارند و در فصل بهـار اقـدام بـه کـشت محـصوالت تابـستانه                     

قل یک هفته زودتر به کـشت تابـستانه مبـادرت ورزنـد کـه               می کنند می توانند با  این روش  حدا         

.کمک بزرگی در افزایش عملکرد دانه می کند

:کاشت بهاره کلزا درمناطق سرد و معتدل سرد 

در مناطق سرد و معتدل سرد اگر بدلیل محدودیت منابع آب ،کشت کلزا در پائیز  مقدور نباشد، می                   
براي این کار زمین مورد نظـر بایـستی         . زمستان کشت نمود   توان ارقام بهاره کلزا را در اواخر فصل       

در طی فصل پائیز آماده سازي گردد و پس از افـزودن کـود فـسفره وپتاسـه مـورد نیـاز، جـوي و                        

بهمـن  20سپس در مناطق معتدل سرد در محدوده زمانی. ایجاد گردد)با دستگاه کارنده (ها  پشته  

اسفند در شرایطی که رطوبـت خـاك         25تا 10دوده زمانی   اسفند ماه و در مناطق سرد در مح        20تا  

را بوسیله دستگاه بذر کـار همـدانی         RGS003و   401رقام بهاره هایوال    بذر ا  هد بداجازه کار را    

. کیلوگرم درهکتارکـشت نمـود    6-7ردیف بر روي پشته با میزان بذر       3-2بصورت   )بدون فاروئر   ( 
1-2عمـق   (ي تنظیم کرد که بـذر در کمتـرین عمـق خـاك              براي اینکار الزم است بذرکار را طور      

.قرارگیرد) سانتی متري

ویژهدر صورتیکه توصیه هاي مذکور رعایت گردد و همچنین به کنترل علفهاي هرز، کنترل آفات ب               

دانه توجه الزم صـورت پـذیرد، تولیـد دانـه     نشته  کلزا و آبیاري آن بخصوص در طی دوره پر شد         

.  تار امکان پذیر استتن در هک2–3معادل 
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:کاشت دیم کلزا در مناطق سرد ومعتدل سرد
منظم بودن شروع بارندگی پا ییزه در مناطق سرد ومعتدل سرد که اغلب با تـاخیر بوقـوع                  به دلیل نا  

در مناطق دیم تاریخ کاشت کلـزا تـاریخ         (می پیوندد وهمچنین حساسیت زیاد کلزا به تاریخ کاشت          

تجربه کشت و تحقیقات سالیان گذشته در این خـصوص          )  می باشد بعد از بذرکاري    اولین بارندگی 

امـا امکـان کاشـت      . که کشت کلزاي پاییزه به صورت دیم امکان پذیر نمی باشد            نشان داده است    

:صورت ذیل امکان پذیر است دیم به 

مـورد نیـاز    عملیات آماده سازي زمین یعنی شخم عمیق و سپس دیسک بهمراه پخش کود فسفره               

سپس در اوایل اسفند در مناطق معتـدل سـرد ودر محـدوده زمـانی اسـفند در                  . در پاییز انجام گیرد   

را RGS003ویـا رقـم   401کیلوگرم در هکتـار بـذر هیبریـد هـایوال        8-10مناطق سرد ، مقدار     

ویا بصورت یکنواخت با دست ویا با پذرپاش سانتریفیوژ در سطح زمین پخش کرده و سپس با ماله                  

در صورتیکه از بذر کـار ردیفـی  اسـتفاده           . دیسک سبک تماس بذر را با سطح خاك میسر ساخت           

.می شود می بایست بذر در کمترین عمق خاك وتقریباٌ در سطح خاك کشت گردد

کیلـوگرم دانـه   1500الـی  800در صورتیکه بارندگی ها تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه یابد  برداشت       
.پذیر استدر هکتار امکان

کود مورد نیاز در زراعت پائیزه کلزا

.تواند در افزایش عملکرد بسیار مؤثر باشددر تولید کلزا مدیریت حاصلخیزي خاك می

:نیتروژن-
سطح پایین تراز  . درصد می باشد   5/2-4غلظت نیتروژن در کل گیاه در مرحله شروع گلدهی حدود           

بطور متوسط کلزا با عملکرد     . د را بیش بود آن می دانند      درص 5دو درصد را کمبود و سطح باالتر از         

کیلوگرم نیتروژن در کل بوته ها از خاك جذب مـی کنـد              118کیلوگرم در هکتار دانه حدود       1960
در حـال حاضـر توصـیه    . کیلـوگرم آن در سـاقه قـرار دارد   44کیلوگرم آن در دانـه و        74که حدود   

یین میزان نیتروژن و مواد آلی خـاك و عملکـرد مـورد             کودهاي نیتروژنه براساس آزمون خاك و تع      
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مصرف بیش از حد نیتروژن باعث افزایش پروتئین بذر و سبب کاهش درصـد  . گیردانتظار انجام می 
.گرددروغن دانه می

در مورد زمان و چگونگی مصرف کودهاي نیتروژنه در زراعت کلزا بایستی گفـت کـه تقـسیط ایـن         

تواند روش خوبی براي کاهش هـدر رفـت         با زمانهاي اوج نیاز گیاه می     کودها و مصرف آنها مطابق      

نیتروژن و افزایش کارآیی آن باشد و تقسیط آن در مرحلـه آبیـاري اول ، خـروج از روزت و اوایـل                        

بطور کلی اگر کودها به شـیوه مناسـب مـصرف شـوند منـابع مختلـف                 . گلدهی سودمند خواهد بود   
. نیتروژن تفاوت چندانی ندارند

برآورد کود اوره مورد نیاز کلزا–جدول 

)تن در هکتار(عملکرد دانه کلزا  کربن آلی 
)درصد(

4/18/12/26/234/38/32/4
1/0255295335390435480520580
2/0250290330380425470510560
3/0245285325370415460500540
4/0240280320365405445480520
5/0230270310350390420460500
6/0220260300335275415445480
7/0210250290320360400430460
8/0195235275310350385415445
9/0180220260300340370400430

1165205245285325355385415
1/1160190230270310340370400
2/1155175215255295325355385
3/1150170200240280310340370
4/1145165185225265295325355
5/1140155175215250280310340
6/1135150170205235265295325
7/1130140165190220250280210
8/1130130160175205235265295
8/1>130130130160190220250280
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فسفر 
H2PO4فسفر به فرمهاي 

HPO4یا -
نیـاز بـه فـسفر بـراي عملکـرد      . شودجذب می-2

میزان فسفر گیاه کلزا در مراحل اولیه رشد بسیار بـاال           . باالي کلزا معموالً بیشتر از گندم و جو است        

کیلوگرم در هکنار از طریـق  16لزا با حدود دو تن عملکرد دانه حدود      ک. باشدمی) درصد 5/0حدود  (
.کندکیلوگرم از طریق کاه و کلش برداشت می6دانه و حدود 

. از آن جا که کلزا نیاز باالیی به فسفر دارد رشد گیاه در خاکهایی با فسفر کم ضعیف اسـت              

ماید و باقی مانده آن در خـاك تثبیـت          تواند جذب ن  درصد را می   5-20از کود استفاده شده نیز گیاه       

کاربرد نواري کودهاي فـسفره     . گرددبراي توصیه کودي فسفر از آزمون خاك استفاده می        . گرددمی

در خاکهاي آهکی بسیار مفید است زیرا سطح تماس کود و خاك را کاسته و سرعت تبـدیل فـسفر                 
ان داده اسـت کـخ ارقـام تفـاوت          تحقیقات جدید نـش   . دهدبه ترکیبات با حاللیت کم را کاهش می       

زیادي از لحاظ کارایی جذب فسفر دارند لذا در زمانی که زارع مطمئن است نمـی توانـد فـسفر بـه                      

.مقدار کافی تهیه نماید بهتر است از ارقام با کارایی باالي جذب فسفر استفاده نماید
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کلزامورد نیاز) سوپرفسفات تریپل(برآرود کود فسفر –جدول 

)تن در هکتار(عملکرد دانه کلزا  خاكفسفر
میلی گرم بر (

14/18/12/26/234/38/32/4)یلوگرمک
1<80110140170200230260290320

275100125150180210240270300
36585105135160190230250280
46080100120145170200230260
5557595115135155180210240
6506585105125145165190220
745557085105125140170200
84050658095110130150180
93545557085100115130160
10304050657585100120140
1125354555657585100120
122025354555657590105
13202530354555657590
14152025303545556575
1501515253035455565
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:پتاسیم
تأمین پتاسیم کافی سبب افزایش مقاومت گیاه در برابـر بیماریهـا، سـرمازدگی، خـشکی و                 

نیاز پتاسیم کلزا باال بوده و تقریباً معـادل بـا مقـدار    . گرددافزایش تولید هیدروکربورها و نشاسته می     

درصـد در  5/2حداقل غلظت پتاسیم براي عملکرد حداکثر،      . کندنیتروژن، پتاسیم از خاك جذب می     

کیلوگرم 77کیلوگرم دانه حدود 1960گیاه کلزا با عملکرد     . کل ماده خشک در مرحله گلدهی است      

. از خاك جذب می کند) K(پتاسیم در هکتار 

:عالئم کمبود پتاسیم

ها، گرایش گیاه به پژمردگی، عـدم اسـتحکام         کاهش رشد، کوچکتر شدن فاصله میان گره      

حاشـیه برگهـا    . تحدب رو به باالي برگ و کمانه اي شدن سطح برگ           ساقه و رشد افقی و خیزنده،     

.کندحالت سوختگی پیدا می

اگـر درصـد   . بهترین روش براي تعیین مقدار پتاسیم مورد نیاز کلزا آزمون خاك است  : مقدار مصرف 

رس در خاکها زیاد و تخلیه پتاسیم شدید باشد، مصرف کود پتاسیم توصیه می گردد و مـصرف آن                   
. ورت قبل از کشت می باشدبه ص
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برآورد کود سولفات پتاسیم مورد نیاز کلزا–جدول 

)تن در هکتار(عملکرد دانه کلزا 
پتاسیم 

خاك
میلی گرم (

14/18/12/26/234/38/32/4)یلوگرمکبر 
70<80110140170200220260290320

8075100125150175200230260290
907090110130150175200230260
1006585100115135155175200230
110607590105120135155175200
12060708090105130135155170
1305060708090100115120145
140505565758595105115125
1504050606570758595105
160354045505560708090
170303540455055607580
180253035404550556575
190202530354045506070
20002025303540455565

:گوگرد
گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز کلزا مـی باشـد کـه بـراي رشـد کـافی و مناسـب           

گوگرد هر چند جزئی از کلروفیل نیست اما بـراي تـشکیل کلروفیـل جهـت فراینـد                  . ضروري است 
کیلـوگرم در  23کیلـوگرم در هکتـار در کـل حـدود     1960کلزا با عملکـرد     . فتوسنتز ضروري است  

گیاه غالباگوگرد را به صورت     . کند که بیش از نصف آن در بذر است        اك جذب می  هکتار گوگرد از خ   

SO4یون سولفات   
طبق بررسیهاي انجام شده گیاه کلزا در مناطق چهارمحـال و           . جذب می کند   -2

.بختیاري، دزفول، مازندران و داراب عکس العمل مثبتی به کاربرد گوگرد نشان داده است
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:عالئم کمبود

بود گوگرد مشابه نیتروژن بـوده منتهـی بـر عکـس نیتـروژن عالئـم بیـشتر در                   عالئم کم 

زردي برگهاي جوان، رشد ضعیف برگ، فنجانی شدن برگ، ارغوانی          . گرددبرگهاي جوان ظاهر می   

.برگهااغلب رنگ پریده تر از حالت طبیعی هستند. شدن پشت برگ و گلها

:مقدار مصرف

ودري داشته و شکل شیشه اي آن نباشـد بـه مقـدار            استفاده از گوگرد عنصري که حالت پ      
کیلوگرم درهکتار قابل توصیه است و یـا مـی تـوان از فرمهـاي گـوگرد آلـی گرانولـه                      250-200

در صورتی که کود سولفات آمونیوم در       . گردنداستفاده کرد که این کودها پیش از کشت مصرف می         

فات آمونیوم را در مرحله کاشت جـایگزین        کیلوگرم در هکتار کود سول     100دسترس باشد می توان     

البته باید توجه داشت در صـورتی کـه بـراي جبـران کمبـود               . کیلوگرم در هکتار کود اوره نمود      50

-عناصر در خاك مثل روي، منگنز ، منیزیم و مس از فرم سولفات این عناصر اسـتفاده گـردد، مـی           

یا در صورتی که براي تـأمین پتاسـیم از کـود            تواند تأمین کننده سولفات مورد نیاز گیاه نیز باشد و           

. سولفات پتاسیم استفاده گردد

:منیزیم

مقدار کـل منیـزیم مـورد نیـاز     . باشداین عنصر غذایی یکی از اجزاي ضروري کلروفیل می        

,N(کلزا نسبت به عناصر اصلی  P, K (  و عناصر ثانویـه)Ca, S (  باشـد و زراعتهـاي   انـدك مـی

.کنندکیلوگرم در هکتار منیزیم جذب می40تا 30اکثر مطلوب کلزاي پائیزه حد

:عالئم کمبود

شود و سپس به برگهاي جوان می رسـد کـه زردي            عالئم ابتدا از برگهاي مسن شروع می      

شود و ممکن است به نـارنجی یـا         در برگ دیده شده و سپس توسعه یافته و به رگبرگها متصل می            

. نارنجی مایل به قرمز تغییر یابد
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)Zn(وي ر

در صورتی که آزمون خاك مقدار روي قابل جذب را کمتر از یک میلـی گـرم در کیلـوگرم                  

میلـی  25هاي سال قبل کلزا مقدار روي در برگ گیـاه بـه کمتـر از        روي نشان دهد و یا در زراعت      

گرم در کیلوگرم رسیده باشد الزم است مصرف خاکی سـولفات روي یـا محلـول پاشـی آن انجـام                     

. مواردي که کمبود شدید است مصرف خاکی و محلـول پاشـی هـر دو بایـد انجـام گیـرد               در  . گیرد

توانـد در دو مرحلـه خـروج از روزت و قبـل از              محلول پاشی با غلظت دو در هزار سولفات روي می         
در مصرف خاکی پـیش از      . گلدهی انجام گیرد و یا محلول پاشی با کالتهاي این عنصر انجام گیرد            

.کیلوگرم سولفات روي مصرف شود25کشت می تواند 

):B(بور 

کیلوگرم در   10میلی گرم در کیلوگرم بور هستند مقدار         8/0در خاکهایی که داراي کمتر از       

هرگز این کـود بـه صـورت نـواري     . گرددهکتار اسید بوریک به صورت پخش یکنواخت توصیه می  
مبود آن بـه صـورت کوتـاهی    عالئم ک. مصرف نشود و از مصرف آن در خاکهاي شور اجتناب گردد     

.اي شدن ساقه و اختالل در رشد و تشکیل گل می باشدها، ضخیم و چوب پنبهمیان گره

):Cu(مس 

محلول پاشی بهتـر اسـت در اوایـل         . کمبود مس را می توان با محلول پاشی آن رفع نمود          

. فاع دارند صورت گیرد   سانتی متر ارت   10ها  رشد بوته ها ترجیحاً در مرحله روزت و هنگامی که بوته          

.محلول پاشی با غلظت دو در هزار سولفات مس در زمان کمبود قابل توصیه است

): Mn(منگنز 

. کمبود آن رشد و شاخه بندي را محدود کرده و در موارد شدیدتر مـانع گلـدهی مـی شـود          

شود و سپس   یهاي زرد بین رگبرگها ظاهر م     عالئم کمبود ابتدا در برگهاي نو رسیده به صورت لکه         

. شـوند تعداد و اندازه آنها بیشتر می شود و در نتیجه تقریباً تمام سطح برگ به جز رگبرگها زرد مـی                   

محلول پاشی آن موثرتر از مصرف خاکی آن است براي این منظور می تـوان محلـول پاشـی یـک             
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مبود شدید اسـت    در مواردي که ک   . لیتر آب انجام داد    1000کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز را در        
.مصرف خاکی و محلول پاشی هر دو باید انجام گیرد

:آهن

در خـاك    Fe-EDDHAهـاي آهـن مثـل       توان از کـی لیـت     در شرایط کمبود آهن می    

هاي آهـن   لیتپاشی کی در هزار سولفات آهن و یا از محلول        2-4استفاده کرد و یا از محلول پاشی        

.استفاده کرد

:توضیحات
امکان انجام آزمون خاك وجود نداشـته باشـد مـی تـوان از توصـیه هـاي                   در مواقعی که  

.عمومی زیر استفاده نمود
3کود اوره مورد نیاز مـی بایـد حـداقل در            :کاشت بهاره کلزا درمناطق سرد و معتدل سرد         

.   نوبت به صورت زیر استفاده شود
در هکتارکیلوگرم اوره 150برگی    به میزان      2-4مرحله       -1
کیلوگرم اوره در هکتار100مرحله شروع ساقه دهی     به میزان     -2
کیلوگرم اوره در هکتار100مرحله شروع گلدهی        به میزان      -3

:کاشت دیم کلزا در مناطق سرد ومعتدل سرد
کیلوگرم اوره در هکتار50برگی       1–2مرحله       -1
کیلوگرم اوره در هکتار 50دهیمرحله شروع ساقه-2
کیلوگرم اوره در هکتار50مرحله شروع گلدهی           -3
:آبیاري 

روز  5-7و در صورت نیـاز آبیـاري تکمیلـی خـاك آب بـه فاصـله                 آبیاري در مرحله کاشت     

بعـدي  همچنین آبیاري هـاي  . شودتوصیه میکلزا و استقرار بوته   جهت سبز شدن یکنواخت مزرعه    

در پاییز و زمستان با توجه به شرایط منطقه و به همـراه مـصرف کـود ازتـه سـرك ممکـن اسـت                         

. با اولین کود سرك انجام می گردد       همراه آبیاري پس از سپري شدن فصل زمستان     . ضروري باشد 
دو نوبـت آبیـاري     حداقل  . آبیاري بعد در مرحله ظهور گل همراه با کود ازته سرك اعمال می شود               
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آخرین آبیاري زمانی انجام شـود کـه       .و پر شدن دانه ضروري است      غالفر در  مرحله تشکیل      دیگ
، که در طول دوره رشد و نمو گیاه       در صورتی . دنماینتغییر رنگ   شروع به  ساقه اصلی  غالف هاي 

تـوان از انجـام آبیـاري در آن    میلی متر نزوالت جوي به طور یکجا حادث شـود مـی     25-30حدود  

. نمودتلقی ودداري کرد و این میزان بارندگی را به عنوان یک نوبت آبیاري خمرحله

آبیـاري  کافی، هاي جوي بدلیل ریزش و برخی از مناطق استان گلستان       گیالن  ،استان مازندران در

کنـد، انجـام   البته در مناطقی مانند گنبد که دوره پرشدن دانه به خـشکی برخـورد مـی           .نیست الزم
.باعث افزایش چشمگیري در عملکرد دانه کلزا خواهد شدآبیاري تکمیلی 

در زمـان   ) میلی متـر   30تا  25حداقل  ( در اقلیم شمالی کشور در سالهایی که بارندگی کافی          : توجه  

.مناسب کاشت صورت نگیرد، انجام آبیاري نقش موثري در افزایش عملکرد خواهد داشت

العمل مدیریت علفهاي هرزمزارع کلزا دستور

هـاي  با غالت مانند گندم، جو، برنج، ذرت و غیره بخصوص براي مبارزه بـا علـف                اوبتن

.الزامی است ) گیاهان هم خانواده کلزا(بو هرز پهن برگ و تیره شب

براي پاك کردن زمـین از علفهـاي هـرز،          ) به اصطالح جنوبی ها   ماخار،  یا  (هیرم کاري 

مزارع کلزا نیز در کنترل علفهاي هرز یکـساله          هرز یکساله، بسیار مفید بوده و در      بخصوص علفهاي 

الزم به ذکر است پس از آبیاري و سبز شـدن علفهـاي هـرز،                . نتایج بسیار خوبی حاصل شده است     

لیتـر در هکتـار ، و یـا شـخم            3می توان با استفاده از علفکش هاي عمومی مانند پاراکوات بـا دز              

شـود زیـرا بـذر      شخم عمیـق توصـیه نمـی      . ردسطحی مانند دیسک، این علفهاي هرز را از میان ب         
علفهاي هرز را از عمق خاك به سطح آورده و باعث سبز شدن ایـن علفهـاي هـرز و آلـوده شـدن            

. مجدد زمین می گردد

، بخصوص کشت در اوایل زمانهاي توصیه شده، رقابت کلزا بـا علفهـاي              کشت به موقع  

هـرز مهـم خـردل      ع کلزا در کنتـرل علـف      در مناطق سرد سیر، کشت بموق     . بخشدهرز را بهبود می   

.باشدوحشی، یکی از روشهاي بسیار موثر و موفق می
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بال فاصله پس از برداشت محصول، براي از میان بردن بـذور بـه   شعله افکن، استفاده از   

زمین ریخته کلزا و نیز علفهاي هرز، بخصوص خردل وحشی، بـسیار مـوثر بـوده و از غنـی شـدن                      

همچنین استفاده از شعله افکن، جهـت سـوزانیدن بـذور        . آوردوگیري بعمل می  خاك از این بذور جل    

علفهاي هرز در سطح خاك، پس از آماده سازي زمین و قبل از کاشت کلزا و استفاده از ترفالن، در                 

.کاهش تراکم علفهاي هرز موثر می باشد

در مـدیریت  و عاري از علفهاي هرز، از روشهاي پیشگیري        بذور گواهی شده  استفاده از   

. باشد که رعایت آن براي آلوده نشدن مزرعه، به علفهاي هرز جدید الزامی استعلفهاي هرز می

مانند عمق کاشت، تراکم مناسب و غیره، مزرعه یکدسـت ایجـاد             رعایت اصول زراعی  

.نموده، فضاي خالی براي رشد علفهاي هرز بجاي نمی گذارد

توان علفهاي هرز مزارع کلزا را      می مبارزه مکانیکی در بسیاري از مزارع، با یک یا دو بار        

سانتی متري توانسته اند مانع    75در خوزستان با کاشت سه ردیف کلزا روي پشته هاي           . کنترل نمود 
علفهاي هرز بین پشته ها نیز یک ماه پس از کاشـت توسـط           . رشد علفهاي هرز روي پشته هاشوند     

.کولتیواتور کنترل شدند

علفهاي هرز کلزامدیریت شیمیائی 

) امولـسیون %48ترایفلورالین (ترفالنکش هاي هرز کلزا ، علف براي مبارزه کلی با علف    

گردد که باید پس از آماده سازي زمین و تهیه بستر،           لیتردر هکتار  قبل از کاشت توصیه می        2با دز   

ردد ، در غیـر     روي خاك پاشیده شده و بالفاصله توسط دیسک یا روتیواتـور بـا خـاك مخلـوط گـ                  
به شرط اینکه زمین سمپاشی شده در مدت        ) بارانی یا سنتی    (اینصورت بالفاصله زمین آبیاري شده      

.براي گرفتن نتیجه مطلوب از ترفالن، خاك مزرعه باید عاري از کلـوخ باشـد              . کوتاهی خیس شود  

. کندنیز کنترل نمی  کلزا نیست و گندم و جو خود رو را           هم تیره ترفالن قادر به کنترل علفهاي هرز       

در صورتیکه از ترفالن درمزرعه کلزا استفاده کرده باشـید و مجبـور بـه برگردانیـدن کلـزا شـوید و          

.بخواهید گندم بکارید، انجام یک شخم عمیق زمین شمارا براي کشت گندم آماده و امن می سازد
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باریـک   4یکـی از  برگ از جمله گنـدم و جـو خـودرو           هاي هرز باریک  براي کنترل علف  

برگی تاپنجه زنی باریک برگها استفاده شـود، اگـر باریـک    3کش زیر توصیه شده و در مرحله        برگ

سـوپرگاالنت  : برگ ها به ساقه رفته باشند، رشد این علفهاي هرزمتوقف ولی کـشته نمیـشوند                

هالوکسی فـوپ اتوکـسی     (گاالنتلیتر،  75/0) امولسیون   %8/10متیل استر    -آر-هالوکسی فوپ (

اس-نـابو لیتـر ویـا       2) امولسیون%10سیکلوکسیدیم  ( فوکوس  لیتر ،    2)امولسیون%5/12تیل  ا

در مناطق سردسیر از نـابو      . شودلیتر در هکتار توصیه می     3) امولسیون روغنی  %5/12ستوکسیدیم  (
.درجه سانتی گراد نمیتواند فعالیت نماید10زیرا این علفکش در زیر اس استفاده نشود–

هاي چتریـان، آفتـابگردان،     برگ تیره هاي هرز پهن  رویشی برخی از علف   نترل پس براي ک 

نخود، علف هفت بند و همچنین علفهاي هرزتاتوره، تاجریزي، سیاه دانه و بی تی راخ، و تا حدودي                  

در زمـان حـدود   ) اس ال%30کلوپیرالیـد   (لونترلکـش   پنیرك و پیچک صحرائی، استفاده از علف      

لیتـر  2/0اسـتفاده از   .گـردد لیتر در هکتـار توصـیه مـی        8/0هاي هرز به میزان     متري علف سانتی10

بـدون اسـتفاده از     (لیتـر لـونترل      1مصرف حد اکثـر     . دهدسیتوگیت در هکتار تاثیر آنرا افزایش می      
.سیتوگیت حد اکثر مجاز استفاده از این علفکش در مزارع کلزا می باشد+ لیتر 8/0و یا ) سیتوگیت 

به ثبت رسـیده    ) اس سی  %6/41متازاکلر  + کوین مراك   (بوتیزان استار کش  اخیرا علف 

میزان مصرف ایـن علفکـش   . باشداست که کنترل کننده علفهاي هرز پهن برگ و باریک برگ می     

استفاده از ایـن   . می باشد ) و بدون نیاز به اختالط با خاك      (لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی      5/2

در زمان کوتیلیدونی کلزا نیز قابل توصیه است لیکن ممکـن اسـت     علفکش به صورت پس رویشی    
با استفاده از این علفکش، علفهاي هرز هـم خـانواده کلـزا تـا               . اثر آن به خوبی پیش رویشی نباشد      

مثال خاکشیر و کیسه کشیش صد در صد و خردل وحشی و شلمی حـدوداً  . شوندحدودي کنترل می  

سمپاشی این علفکش، نیازي به سمپاشی سموم دیگر علفکش         معموال پس از    . شوندکنترل می 50%

با میزان توصیه شده بوتیزان استار، گندم و جو خود رو ممکـن اسـت بـاز روئـی داشـته                     .نمی باشد 

لیتـر بـوتیزان اسـتار       3براي اطمینان از نابودي کامل گندم و جو خود رو، توصیه میـشود از               . باشند
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5در یـک آزمـایش،   . استار شمعدانی را هم کامال کنترل می نماید     این مقدار بوتیزان    . استفاده گردد 
.لیتر بوتیزان استار خردل وحشی را کامال نابود نمود بدون اینکه به کلزا خسارتی وارد آورد

:هاسایر توصیه

هاي مخصوص علفکـش هـا سـت کـه موفقیـت             و نازل  هاسمپاش  استفاده درست از    

تلمبـه از   سمپاش دستی باید از نـوع       : براي مثال . ین می نماید  هرز را تضم  سمپاشی بر علیه علفهاي   

نازل این سمپاش ها ، اگر یـک نازلـه   . باشد تا با تلمبه زدن دائم، فشار سمپاش یکنواخت باشد          بغل
اسـتفاده  تـی جـت  ،  و اگر چند نازله باشد، باید از نـازل هـاي   شره ايیا آینه ايباشد ، باید از نوع   

سمپاشـهاي پـشت    . شـوند نیز براي سمپاشـی علفکـشها توصـیه مـی          ونرمیکرسمپاش هاي   . شود

.باشندمناسبترین سمپاش براي مبارزه با علفهاي هرز میتی جتتراکتوري با نازل هاي 

میزان توصیه شده آب    . نیز در سمپاشی علف کش ها نقش مهمی دارد         مصرف آب  میزان

در صورت استفاده از سمپاش میکرونر،      . ستلیتر در هکتار ا    300-400هاي کلزا   براي کلیه علفکش  
نماید،  باید از    ها متفاوت است و از مقدار کمی آب استفاده می         چون مکانیزم کار آن با سایر سمپاش      

.لیتر در هکتار می باشد10-12میزان آب توصیه شده سمپاش استفاده شود که حدوداً 

نازل شره اي                                 نازل تی جت                                        نازل آینه اي

آفات کلزا 
:  مهمترین آفات کلزا در ایران به شرح ذیل می با شند 
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Phyllotreta corrugata ه  از این کک هابه نام هـاي  دو گون:اکک  هاي کلز Reiche

Psylliodes persicaeو  Allasd.   داراي بیشترین جمعیت را در مزارع ایران  داشته وبـه  کلـزا

هـا سـیاه متالیـک و       متر، رنگ این سوسـک    میلی 2-3حشراتی هستند ریز به طول       .صدمه می رسانند  

هـاي  تخـم .هاي عقبی آنها قوي و در هنگام خطر به سرعت   می جهنـد          آبی، ران پا   یا متمایل به سبز  

میلـی متـر    18/0-25/0و عـرض    38/0-46/0این حشرات بسیار ریز، بیضوي و به رنگ زرد، به طـول             

مجاور ریشه گیاهـان میزبـان قـرار        ) عدد 3-4( ها بصورت انفرادي و یا دسته هاي چند تایی          است تخم 
ملیمتر و سر سـینه آن قهـوه اي   3-5ا کرم متمایل به سفید، به طول تقریبی        رنگ الروه .داده می شوند  

. تیره و داراي پاهاي ظریف بوده و روي بدن نیز نقاط تیره اي در سطح بـدن بطـور پراکنـده وجـود دارد                      

هـاي سـیاه آن از بیـرون پوسـته          و فقط چـشم    مل و به رنگ سفید شفاف     ا  اندازه حشرات ک   هم شفیره

) گیاهچـه هـا   (ها  هاي کک مانند روي کوتیلدون    حشرات کامل سوسک     .می باشد  شفیرگی  مشخص  

تغذیه کرده که این عمل تقریبا  بعد از ظهور گیاهچـه هـا     ) بافت برگها (در ابتدا از برگهاي اولیه      و   تغذیه  

در این شرایط برگ  گیاهان خسارت دیده داراي ظاهري سوراخ سوراخ شده هـستند و                 ،صورت می گیرد  
.ها از بین می رودعاقباً بافت اطراف مناطق تغذیه شده برگمت

، مرکـزي، لرسـتان،     )کوهپایـه (، طـارم زنجـان، گلـستان ، مازنـدران         )گیالن(رودبار: مناطق انتشار 
خوزستان و کرمانشاه

اي زنجان در ماه هاي دي و       در اکثر مناطق ایران پائیز ولی در خوزستان و طارم علی          : زمان ارزیابی 

.بهمن انجام می گیرد
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شکار حشرات کامل به وسیله تله ها و آثار خسارت: روش ارزیابی
میلی لیتـر در     7تناوب زراعی،  زود کاشتن، آبیاري، ضد عفونی بذر با کروزر به مقدار              :روش مبارزه 

ر و در صـورت عـدم ضـد         گرم در یک کیلو گرم بـذ       12-14یک کیلوگرم بذر و یا گائوچو به مقدار         

لیتـر   1-5/1عفونی بذر محلولپاشی با کونفیدور به مقدار یک لیتر در هکتار و یا دیازینون به مقـدار                  

در هکتار
.Athalia rosae L :کلزا زنبور برگخوار-2

زنبور گیاهخوار جنس آتالیا به زنبور تخم ریز اره اي کلزا و شلغم یا  به زنبور تخم ریـز اره اي کلـم             

میلیمتر، نر ها کـوچکتر از مـاده هـا ،           8تا   6حشره اي است به طول      . حرایی نیز  معروف است      ص

سرو قسمت جانبی قفس سینه سیاه و براق  ،  شکم زرد تا نارنجی بدون فشردگی مـابین شـکم و                      

قفس سینه ،بال ها شفاف و غشایی با یک لکه تیره  در قسمت حاشیه بال جلـویی  و در مـاده هـا                     

الرو هاي تازه تفریخ شده درا بتدا به رنگ خاکستري روشـن تـا سـبز                .یز اره مانند می باشد    تخم ر 
سـن آخـر الروي  بـه طـول    . به رنگ سبز وتیره تا سیاه مخملی تبـدیل مـی شـوند     “ روشن  وبعدا  

چروکیـده و   ) پوسـت   ( کپسول سر سیاه براق و قـسمت سـطحی جلـد          . میلیمتر می باشد    18-16

جفت پا در قفس سینه و هفت جفت پاي شـکمی و یـک جفـت پـا ي                    3ف، با   داراي مو هاي ظری   

اولـین مرحلـه الروي بـا    . سطح شکمی و  جانبی  الروها خاکستري رنگ است   . اضافی یا مخرجی    

عالئم ظـاهري تغذیـه حالـت    . تغذیه روي گیاهان جوان  باعث سوراخ شد ن کا مل برگ می گردد 
روهاي مسن تر محدود  به حاشیه برگها شده و بعـضی  و              تغذیه ال .پنجره اي شدن برگ می با شد      

ماده ها با تخم ریز اره ماننـد خـود بـرگ هـا را               .  گاهی رگبرگ اصلی را مورد حلمه قرار می دهند        

بریده  و حفره اي  بین پارانشیم و اپیدرم به وجود آورده و تخم ها را به صورت تک تک در داخـل                        

.آن ها قرار می دهد
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کردستان ،رودبار گـیالن و مازنـدران فعالیـت داشـته ولـی عمـده فعالیـت آن کـه                    :مناطق انتشار 

.می با شد) مریوان( خسارتش جنبه اقتصادي دارد در منطقه کردستان 

پائیز:زمان ارزیابی

شمارش الرو روي گیاه: روش ارزیابی

گـرم در    12-14ونی بذر با گائوچو بـه مقـدار         تناوب زراعی،   آبیاري، ضد عف      : روش مبارزه 

فقط با یک بار سمپاشی در اوایل صبح و       یک کیلو گرم بذر و در صورت عدم ضد عفونی بذر          

لیتـر در هکتـار   1-5/1بـه مقـدار   % 60یا عصر با سموم فـسفره متـداول  نظیـر دیـازینون           

.رزه شیمیایی نمودلیتر در هکتار می توان اقدام به مبا2-3به مقدار % 35وفوزالون 

:.Brevicoryne brassicae Lشته کلم

بـه  سه گونـه شـته  مزارع کلزادر.کلزا در کشور شته ها می باشندعوامل محدود کننده تولید  زایکی  

Myzus persicaeو ,Brevicoryne brassicae Lipaphis erysimiنام هـاي 

.Bشته مومی کلـم  وجود دارد که  brassicaeي جمعیـت  رااکثـر منـاطق ایـران دا   قریبـا در ت

.Lلی گونه بیشتري بوده و erysimi     به نام شته خردل در مناطق جنوبی کـشور پـر اهمیـت تـر
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شـروع  که بوته هاي کلزا مرحله روزت را مـی گذراننـد          ابتداي فصل  حمله شته مومی کلم از    . است
زمان گلدهی  تـا  از. شودمی آن ها شکل و تغییر شده وفعالیت تغذیه اي آن مانع از رشد جوانه ها          

سانتی  10-15شته ها در قسمت انتهایی گیاه ظاهر و اغلب           زرسیدن غالف ها تعداد قابل توجهی ا      

نموده و باعث خشک شدن و صدمه دیدن غالف هـاي در حـال رشـد                 متري انتهاي گیاه را آلوده        

هزار دانه و تقلیل قـوه نامیـه بـذور    گردیده و در نهایت موجب کاهش طول غالف، تعداد دانه، وزن     

از طرف دیگر چون اوج فعالیت شته در طـول دوره گلـدهی کلـزا  و همزمـان بـا           . تولیدي می شود  
فعالیت زنبور عسل و سایر حشرات گرده افشان می باشد لذا محدودیت اسـتفاده از مـواد شـیمیایی                   

هت این آفت می تواند در بعـضی        براي کنترل آن، اهمیت این آفت را مضاعف نموده و به همین ج            

.از مناطق عامل محدود کننده کشت کلزا باشد

رنگ بدن سبزیاآبی مایل به خاکستري با پوشش گرد سفید مومی، شکل بدن بیضی نسبتا کـشیده                  

لکه قهوه اي تیره اسکلریتی نسبتا بـزرگ روي بنـدهاي شـکمی و اکثـرا بـه                    8و در افراد بی بال      
ماده هاي بالدار   . میلیمتر است   8/2تا   6/1در افراد بالدار طول بدن بین       . صورت نوار عرضی هستند   

سـر و قفـس سـینه ،    . در بعضی مواقع کوچکتر از بی بال ها وبا رگبال ها ي مشخص  می با شـند          

قهوه اي تیره تا سیاه و شکم زرد متمایل به سبز و داراي دو لکه تیره در قسمت جلـوئی بنـد هـاي      

لولـه اي شـکل   ) کورنیکول(ي و قهوه اي تیره  و در طرفین شکم دو زائده          شکم، شاخک شش بند   

تخم ها سیاه رنگ و خیلی ریـز و         . دم مثلثی شکل که در وسط دو زائده مزبور قرار دارد          . وجود دارد 

میلیمتر که در مناطق سرد در بقایاي گیاهی زیر بوته هاي کلزا گذاشته شـده                60/0-65/0به اندازه 
پوره ها گالبی شکل و سبز روشـن کـه در           . نمی توان آن را روي گیاه مشاهده نمود       و به هیچ وجه     

حشرات بالـدار داراي یـک قفـس سـینه          . اواخر مرحله پورگی به رنگ خاکستري مومی در می آیند         

.سیاه و فاقد پوشش مومی می با شند
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شته مومی بالدار، بی بال، پوره و جلد پورگی  

کلنی شته مومی در انتهاي غنچه هاي کلزا          

کـشور کـه   تمام مناطق کلزا کاري ایران، به استثناي مناطق شمالی    :مناطق انتشار گیاهان خانواده   
.حالت طغیانی ندارد

در ماه هاي آذر ، اسفند، فروردین و اردیبهشت  :زمان ارزیابی

شمارش  پوره و حشره کامل روي گیاه :روش  ارزیابی

حـساس تـرین    .در اکثر مناطق کلزا کاري ایران با شدت هاي متفـاوت وجـود دارد               روش مبارزه 

درایـن  .غنچه تا تشکیل غالف هاي اولیـه اسـت        مرحله آلودگی کلزا به شته مومی از زمان تشکیل          

بدیهی اسـت  .مرحله بایستی چندین بار در هفته جمعیت ، میزان تغذیه و خسارت شته  بررسی گردد      
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در . که به هنگام یاداشت برداري فعالیت زنبور ها و شکار گر ها نیز بایـد مـورد توجـه قـرار گیرنـد                      
بـا تمهیـداتی     ال خسارت شدید با شد، می توان        صورتیکه سابقه خسارت این آفت در منطقه  واحتم        

نظیرزود کاشتن، آبیاري بارانی، بازدید منظم و سمپاشی بـه موقـع حاشـیه مزرعـه وکـانون کـوبی                     

بـه مقـدار     را با شته کش هاي اختصاصی نظیر پریمـور         زمستانه و در نهایت  سمپاشی کل مزرعه         

1-5/1به مقـدار  متاسیستوکسدر هکتار و یا    یک کیلو گرم در هکتار، کونفیدور به مقدار یک لیتر         

.که براي سایر حشرات کم خطر هستند، سمپاشی نمودلیتر در هکتار 

Entomoscelisسوسک منداب   spp.:

این آفت از برگ گیاهان خانواده چلیپائیان به خصوص شلغم و ترب تغذیه کرده         و حشره کامل    الرو  

.و تنها رگبرگ ها را باقی می گذارد

قرمز، پیش گرده پهن و داراي یـک نـوار           -میلی متر، قهوه اي    8-10حشره بالغ سوسکی به طول      

بالپوش ها هر یـک داراي دو       . بندي و سطح زیرین بدن حشره سیاه است        11عرضی تیره، شاخک    
پنجـه پـا   . نوار سیاه رنگ است که یکی در کناره بیرونی و دیگري در کنار بالپوش دیگـر قـرار دارد   

میلی  10-12الرو آفت کارابی فرم داراي سه جفت پاي سینه اي، دراز ، به طول               . بندي است چهار  

الرو ایـن آفـت از بـرگ    . متر، سر الرو سیاه رنگ و پشت آن خاکستري تیره ئو زیر شکم زرد است          

.چلیپائیان به خصوص شلغم و ترب تغذیه کرده و تنها رگبرگ ها را باقی می گذارد

زنجان، قزوین ، مرکزي ،گیالن ،  اصفهان وبعضی از نقاط دیگر ایران:مناطق انتشار

بهمن ، اسفند، فروردین  و اردیبهشت: زمان ارزیابی

حشره کامل و الرو: روش ارزیابی
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در هزار 2از حشره کش زولون به مقدار : روش مبارزه

:Meligethes aeneusسوسک گرده خوار

در اکثر مناطق کلـزا کـاري دنیـا کـه شـرایط آب و      یا سوسک غنچه خوار کلزاسوسک گرده خوار

از آفـات مرحلـه زایـشی گیـاه کلـزا      عنـوان یکـی  ایـران،  بـه  هوائی معتـدلی دار نـد، از جملـه    

(Brassica napus L.)     بوده که هم حشره کامل و هم الرو آن بـا تغذیـه از گـرده و غنچـه

هـاي  از اسـتان   فعالیـت ایـن آفـت روي کلـزا         در کشور ما تاکنون    .سارت می گردند  گیاه موجب خ  
این حـشره بـومی   .قزوین و چهار محال بختیاري  گزارش شده است    اردبیل،گلستان،  مازندران،    

شدن کشت کلزا از گرده گل سایر گیاهان به خصوص خـانواده چلیپائیـان             رایجایران بوده و قبل از      

حشره کامل از گرده گلهاي گیاهان مختلف تغذیه مـی کنـد ولـی فقـط در                 . است کردهتغذیه می   

.کندکلزا، کلم و شلغم تخمریزي میلیاز قبئیانپایغنچه هاي گیاهان خانواده چل

میلیمتر، به رنـگ سـیاه تـا         5/1–7/2حشره کامل سوسک کوچک بیضی شکلی است به طول          

سبز تا آبی فلزي پـر رنـگ و بـراق دیـده               به رنگ  س نور قسمت پشتی بالپوشها در انعکا     ،قهوه اي 

از بـاال   Pygidiumقـسمت    فقـط  و هها درانتهاي بدن تمام مفاصل را پوشاند      بالپوش. ندمی شو 

قـسمت  .ها ولی در قسمت جلوئی آن کم عرض می باشـد          عرض بالپوش هم ینهس .دیده می شود  

رنگ و ران وسطی در قسمت داخلـی بـدون          هپاها سیا . منقوط می باشد  ) سر و بالپوشها   (روئی بدن 

.مفصلی است11شاخک گرزي شکل، کشیده و ؛دندانه

.Meligethes  aeneusحشرات کامل سوسک گرده خوار  Fab.
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اي به رنگ سفید    می باشد و ظاهري شیشه    ) مسطح( بیضی کشیده ودر طرفین پخ    تخم ها   

الرو ایـن سوسـک بـه      . میلیمتر مـی باشـد     6/0–8/0در حدود    ها و طول آن   دارند شیري یا کرم  

تـا  اي آن قهـوه اي    میلیمتر ورنگ آن سفید متمایل به زرد، سر و سه جفت پـاي سـینه               3-4طول  
در هـر مفـصل در سـطح         و عدد با موهاي ریز بسیار ظریف      12تعداد مفاصل بدن الرو     . سیاه است 

هـا بـوده و رنـگ    فیره شبیه تخمش-شفیره .دو تا سه لکه کوچک سیاه رنگ وجود دارد     ییباال

.میلیمتر است2طول آن در حدود ،د زرد رنگ استآن شیري تا سفی

و دراروپا آفت کلیدي کلزا می با شدمازندران  ، گلستان :مناطق انتشار

بهمن ، اسفند، فروردین  و اردیبهشت : زمان ارزیابی
حشره کامل: روش ارزیابی

“ خـصوصا ان ،دراین مرحله بدلیل مصادف بودن با فعالیت سـایر حـشرات گـرده افـش       :روش مبارزه 

پائین آوردن جمعیت آفت باکشت گیاهان تله       . زنبور عسل ، به هیچ وجه سمپاشی توصیه نمی شود         

چنانچـه آفـت قبـل از       . ، امکان پذیر اسـت    )زود کاشتن (درحاشیه مزارع کلزا و یا تغییر تاریخ کاشت       
2بـه مقـدار     بازشدن گلها زیاد باشد می توان بایکی از حشره کش هاي توصیه شسده نظیر زولون                

.در هزار  اقدام به سمپاشی نمود
.Ceutorhynchus spp:سر خر طومی  هاي ساقه کلزا 

میلیمتر طول هستند و بدن شان از مو هاي خاکـستري            2/3-4سرخرطومی ها ي ساقه کلزا داراي       

حـشرات کامـل    (. پوشیده شده که حشره را به رنگ کامل خاکستري مایل به سربی نشان می دهد              
الرو .اي سر طویل و خرطوم باریک که به طرف پائین سر خم شده ،پا ها به رنگ سیاه می باشد                   دار

ها بدون پا و به رنگ سفید مایل به زرد با یک سر قهوه اي است که در نهایت به رنـگ قهـوه اي                         

در صورت تحریک  حشرات کامل روي سـطح زمـین افتـاده و در انجـا بـدون                 . روشن بر می گردد   
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ولین عالئم حمله   ا.است مانده که در این صورت پیداکردن آن در روي گیاهان مشکل          حرکت باقی   
آفت لکه هاي براق و درخشنده در روي ساقه و بعدا این لکه ها سـوراخ شـده و در حاشـیه آن بـه                         

درطول مدت رشد ساقه ، زخم ها گسترش  پیـدا کـرده و تـشکیل شـیار            . رنگ سفید در آمده است    

ا می دهد که اکثرا بد شکلی را روي قسمت هاي پـائین سـاقه بوجـود مـی               هاي باریک و ضخیم ر    

دراین صورت ممکن است ساقه ها بعدا قطع شده  و یا شکاف پیدا کرده و به طـرف قـسمت      . آورد  

و سـرمازدگی و ورود آب و در نهایـت ورود            خصوصا بعد از بارندگی سنگین      .رندبیرونی پیچ می خو   
سـوراخ هـاي خروجـی    .عامل ثانویه پوسیدگی قاعده ساقه ها می شود       قارچ هاي بیماري  زا  باعث        

الرو ها که در ساقه ها بجا گذاشته می شود معموال در قسمت انتهائی دمبرگ بعـدا مـشاهده مـی                     

گیا هان خسارت دیده تولید شاخه هاي جانبی بسیاري می نمایند و طول دوره گلدهی شان                .شوند    

.افزایش پیدا می کند

در تمام کلزا کاري هاي ایران با شدت کـم وجـود دارد و در آینـده ممکـن اسـت                    :مناطق انتشار 
.مشکل ساز با شد

بهمن ، اسفند، فروردین  و اردیبهشت : زمان ارزیابی

الرو: روش ارزیابی

.ردفقط تناوب ولی در کشور هاي اروپائی سمپاشی صورت می گی: روش مبارزه
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Pierisپروانـه سـفید کلـم   ( پروانه هـاي برگخـوار   brassicae L.  بیـد کلـم ،Plutella

maculipennis و (...........

کلم، گل کلم، کلم قمري، تربچه و شـلغم تغذیـه    کلزا،ت از برگ گیاهان میزبانی ماننداالرو این آف  

می کند

در کلیه مناطق کلزا کاري ایران:رمناطق انتشا:  الف

در طول دوره رویش کلزا: زمان ارزیابی

الرو:روش ارزیابی

1-5/1محلولپاشی با کونفیدور به مقدار یک لیتر در هکتار و یا دیـازینون بـه مقـدار                  :روش مبارزه 

در هزار2لیتر در هکتار و یا زولون به مقدار 
پرندگان

خصوصا چکاوك هـا     یرکشت این محصول خسارت پرندگان مختلف       یکی از علل بازدارنده سطح ز     

هاي کلزا در اوایـل رشدشـان، از        بوته. هاي این گیاه است   اي بوته در زمان رویش اولیه تا رشد پنجه      
به همـین دلیـل خـسارت سـنگینی از طریـق       . شودمواد غذایی مطلوب براي پرندگان محسوب می      

.شودوارد میکلزا پرندگان به مزارع
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بر اساس این بررسیها، چکاوك آسمانی داراي پرواز گروهی و مهاجرت پاییزه و زمستانه در منـاطق            
اي تجمع و تعذیه کننـد، باعـث        چنانچه پرندگان به صورت دسته جمعی در نقطه        ه و کشت کلزا بود  

ان پرندگ ) فصل بهار (در زمان رسیدن بذر کلزا      همچنین  . گردنداي در سطح مزرعه می    خسارت لکه 

.نمایندآوري استفاده میخسارتزا نبوده و از این مزارع فقط به عنوان مکانهاي امنی براي جوجه
در استان هاي شمالی، جنوبی و غرب کشور:مناطق انتشار

آبان، آذر   و دي ماه:زمان ارزیابی

سطح سبز خسارت دیده کلزا:روش ارزیابی

هـاي  نصب پرچم ،  خسارت، تاریخ کاشت مناسب    از مهمترین عوامل زراعی در کاهش     :روش مبارزه 

تورگـذاري بـراي جلـوگیري از    ، پرانافراد گنجشکبکار گیري، تولید صدا، نصب متر سک،       نایلونی

پرانشلیک تفنگ توسط افراد گنجشکو خسارت پرندگان روي ارقام آزمایشی و تحقیقاتی
راب ها

تـا تـشکیل    )  گیاهچـه هـا     ( یل کوتیلدونها   ها در پائیز ازسطح خاك خارج شده واز زمان تشک         راب

ي برگ ها. ز آن ها تغذیه می نمایندابرگ هاي اول و دوم کلزا  را به شدت مورد حمله قرار داده و
خسارت دیده به طور نامنظم سوراخ شده و اثر کمی در حاشیه برگ ها باقی گذاشته و رگبـرگ هـا                     

ا یعنـی روي سـطح گیاهـان و خـاك، نـوار      در مسیر حرکـت راب هـ     . دست نخورده باقی می مانند    

.ژالتینی براق به جا گذاشته می شود

در استان هاي  مازندران و گلستان  :مناطق انتشار

آبان، آذر   و دي ماه:زمان ارزیابی
سطح سبز خسارت دیده کلزا:روش ارزیابی

کلزا بعد از کاشـت  شرایط مساعدي را فراهم نموده که       ،  زود کاشتن و      تناوب زراعی   :روش مبارزه 

.سریع رشد نماید
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آ لودگی رابها در مزارع کلزا یک بار طعمـه پاشـی بـا اسـتفاده از دانـه هـاي  تیـود        مبارزه بابراي
. به سهولت راب ها را کنترل می نماید، متیو کارب،  فریکول  و متالدئید % 4یکارب

کنترل بیماریهاي کلزا

پوسیدگی سفید ساقه با عامل     : قارچی بوده و عبارتنداز   بیماریهاي مهم کلزا در کشور عمدتا       

.اسکلروتینیا، ساق سیاه یا شانکر ساقه با عامل فوما و پوسیدگی ریشه و طوقه با عامل ریزوکتونیا

درحال حاضر مهمترین بیماري کلزا به ویژه دراستانهاي شـمالی و           :پوسیدگی سفید ساقه  

ه از زمان ریزش گلبرگ ها شروع شده و درصـورت           آلودگی برگ و ساق   . مناطق مرطوب کشوراست  

. تداوم آب و هواي مرطوب، گسترش پیدا کرده و خـسارت سـنگینی بـه محـصول وارد مـی سـازد            

تاکنون رقم مقـاوم    . مصرف بیش از حد کودهاي ازته، حساسیت گیاه را به بیماري افزایش می دهد             

ی اندام هاي هوایی بوته هـا در زمـان          براي کنترل بیماري سمپاش   . به این بیماري یافت نشده است     

. لیتر در هکتار توصیه می شود1شروع ریزش گلبرگها با قارچکش فولیکور به میزان 

این بیماري در استانهاي گلستان، مازندران، گیالن، اردبیل، قـزوین، کرمانـشاه و             :ساق سیاه 

شاهده شود و در صـورت  آلودگی ممکن است در مرحله گیاهچه روي برگها م      . خوزستان شایع است  

هر چند این بیماري قادر به      . وجود آب و هواي خنک و مرطوب تا پایان رشد بوته ها ادامه پیدا کند              

ایجاد پوسیدگی شدید طوقه و خسارت سنگین در کلزا می باشد، اما در ایـران هنـوز خـسارت زیـاد              

یج در کـشور حـساس بـه    اغلب ارقام تجاري پرمحصول را    . ناشی از این بیماري گزارش نشده است      

براي کاهش خسارت، الزم است بذر سـالم و گـواهی شـده اسـتفاده شـود،                 . این بیماري می باشند   
برقـراري تنـاوب سـه      . در هزار آغشته گردد    2همچنین بذر با قارچکش کاربوکسین تیرام به میزان         

ف قـارچکش   مـصر . ساله کلزا با غالت و بقوالت نیز تا حد زیادي باعث کاهش آلودگی مـی شـود                

فولیکور که براي کنترل پوسیدگی سفید ساقه بکار می رود، بطورهمزمان از توسـعه بیمـاري سـاق                  

.  سیاه نیز جلوگیري می کند
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در خاکهایی که در اول فصل مرطوب بوده و بعد دچـار اسـترس              :پوسیدگی ریشه و طوقه   

ماري قـارچ ریزوکتونیـا   عامل اصلی بی. خشکی می شوند، خسارت زیادي به محصول وارد می سازد         

گیـاهی کـه بخـشی از       . آلودگی ریشه ممکن است در تمام مراحل رشد کلزا اتفاق بیفتـد           . می باشد 

ریشه ها یا طوقه آن توسط قارچ مورد حمله قرار می گیـرد ، ممکـن اسـت عالئـم ظـاهري قابـل                        

آغشته سازي براي کاهش خسارت،    . توجهی نشان ندهد، اما عملکرد آن شدیدا کاهش پیدا می کند          

.   در هزار توصیه می شود2بذر با قارچکش کاربوکسین تیرام به میزان 

:برداشت 

درصـد غـالف هـاي       50تا   40وقتی است که    ) درو(کلزا زمان مناسب برداشت غیر مستقیم    

پس از برداشـت، محـصول    درصد برسد    35تغییر رنگ داده و رطوبت دانه ها به حدود           ساقه اصلی   

روز در شرایط مزرعه و در معرض آفتاب قرار گیرد تا بذور سبز به رنـگ تیـره در              3-7باید به مدت    

. درصد، عملیات خرمن کوبی صورت گیرد12از رسیدن رطوبت دانه به حدود و پسآیند 
درو مزرعه معموالً به وسیله سواتر مخصوص کلزا یا انواع دروگرها و جمع آوري محصول از مزرعه                 

.ه پیک آپ کلزا به راحتی صورت می گیردبا کمباین مجهز ب

غالف هاي ساقه اصلی و شاخه هاي اولیه بـه           هايدانهدرصد   85–90وقتی  برداشت مستقیم،   در  

در ایـن   . برداشـت نمـود   با کمبـاین    محصول را   تواناي روشن یا تیره متمایل شدند، می      رنگ قهوه 

هـدکمباین تـا حـد ممکـن در     .و فلـک  چـرخ و  .حالت، تنظیمات کمباین باید به درستی انجام شود       

و  باالترین سطح قرار گیرد، به طوري که غالف هاي کلزا را از پشت به داخل کمباین هدایت کنـد                  
واصل ـــــ میلی متـر و ف     12-20رم  فارتفاع هلیس از کف پالت    . بقایاي کمتري وارد کمباین شود    

دور در   350-450و سـرعت پنکـه        800-900دور استوانه کوبنـده     . در طرفین کامالً یکسان باشد    

. دقیقه تنظیم گردد

.استفاده از هد مخصوص کلزا با تیغه عمود بر در کاهش ریزش دانه بسیار موثر است: 1توجه 
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:انبار کردن

درصـد   9بـه    دانـه باید ابتدا آنها را تمیز کرد و وقتی که رطوبـت             محصولجهت انبار کردن    

گـیالن و  مازنـدران، ،  اسـتانهاي گلـستان   در.رسید در یک انبار تمیز با تهویه مطلوب ذخیره کـرد          

ضـدعفونی  . شـود کن اسـتفاده    خشککه رطوبت باال باشد باید از     صورتیمغان در همچنین دشت   

.سازي الزامی استردن انبار و از بین بردن حشرات موذي قبل از عمل ذخیرهک

درصـد باعـث   12کیسه گیري، نگهداري و حتی حمل محموله کلزا با رطوبت هـاي بـاالي        : توجه  
.فساد و از بین رفتن دانه کلزا در مدت چند ساعت  می شود

:اقلیم بندي مناطق کشور
:بندي نمودتوان مناطق کشت کلزا را به صورت زیر طبقهبراساس متوسط دماي ده ساله می

درجه سانتیگراد-7حداقل دماي هوا در زمستان : منطقه گرم و مرطوب - 1

درجه سانتی گراد -7حداقل دماي هوا در زمستان : منطقه گرم وخشک - 2

ح درجه سانتیگراد و ارتـــــفاع از سـط   -14حداقل دماي هوا در زمستان      : منطقه معتدل سرد    - 3

متر1000دریا کمتراز

درجه سانتیگراد و ارتفاع از سطح دریـا  -14حداقل دماي هوا در زمستان کمتر از       : منطقه سرد   -4

متر1000غالباً باالتر از 
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مشخصات مهم ارقام زمستانه کلــــــزا

ارقام
LicordOkapiOperaSLM046ZarfamModenaTalayeخصوصیات

آلماندانماركایرانآلمانسوئدفرانسهآلمانمبدأ
افشانآزاد گرده افشانآزاد گرده افشانآزاد گرده افشانآزاد گرده افشانآزاد گردهافشانآزاد گرده افشانآزاد گرده نوع رقم 

40-4343-4345-4045-4243-4345-4045-43(%)میزان روغن 
دو صفردو صفرردو صفدو صفردوصفردو صفردو صفرکیفیت روغن

طول دوره رشـد    
260-260280-250280-260270-260280-260280-260280-280)روز(

معتدل سرد و سردمعتدل سرد معتدل سرد و سردمعتدل سرد و سردمعتدل سرد و سردمعتدل سرد و سردمعتدل سرد و سردمناطق کشت

ویژگی خاص

ــسبتاً  ــداري نـ پایـ
خوب

عملکــــــــرد در 
ــشت ــکــ اي هــ

تاخیري ده روزه

ســـــــازگاري و 
پایداري عملکرد و   
تحمل نـسبی بـه     
تــــنش مالیــــم 

شوري

رشد اولیه سریع و 
پـــایداري نسبی 
عملکرد در کشت 

تاخیري ده روزه

تحمل نسبی به 
هاي مالیم تنش
آبی و شوريکم

رشد اولیـه سـریع ،      
متوسط رس، 

پایداري عملکرد در   
مناطق معتدل سرد   

با بهار گرم

ــ ــم توقـ ــا کـ ع بـ
پتانـسیل عملکــرد  

مطلوب

ــسیار  ــازگاري بـ سـ
خــــوب در اکثــــر 
مناطق بـا پتانـسیل     
ــاال در  ــرد بـ عملکـ
شرایط بهینه کشت
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مشخصات مهم ارقام بهاره کلــــــزا
ارقام

Hyola401Hyola308Hyola420RGS003Sarigolخصوصیات

ایرانآلمانکاناداکاناداکانادامبدأ
افشانآزاد گرده افشانآزاد گرده یبریدههیبریدهیبریدنوع رقم 

42-4245-4445-4347-4446-47(%)میزان روغن 
دو صفردو صفردو صفردو صفردو صفرکیفیت روغن

طول دوره رشـد    
165-155200-150185-145185-150175-180)روز(

مناطق کشت
ــوب   ــرم مرطـ گـ
ــرم   ــمال و گـ شـ

خشک جنوب

ــوب   ــرم مرطـ گـ
ــرم   ــمال و گـ شـ

خشک جنوب

گرم مرطوب شـمال    
و گــــرم خــــشک 

جنوب

گرم مرطوب شمال   
و گـــرم خـــشک  

جنوب

ــوب   ــرم مرطـ گـ
ــرم   ــمال و گـ شـ

خشک جنوب

ویژگی خاص
یکنـــــــــواختی 
رسیدگی، پایداري  

عملکرد

زودرسی ، مناسب   
ــشت دوم در  کـــ

اراضی شالیزار

متحمل بـه ورس و     
رشد اولیه سریعپایداري عملکرد 

ــط رس ،  متوســـ
پایـــداري نـــسبی 

رد، مناســب عملکــ
بـــراي منـــاطق  

معتدل گرم
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:                           استان آذربایجان شرقی 
:  ارقام 

RGSو 401زرفام، ساري گل، هایوال:مناطق معتدل

SLM046 ,Opera:منـاطق سـرد   , Okapi,ModenaLicord, ،Talaye و
طالیه

: تاریخ کاشت
ان آب10اول مهر تا : مناطق معتدل ) الف 
مهر 15شهریور ماه تا 5: مناطق سرد ) ب 

:             استان آذربایجان غربی
Modena: ارقام  , Opera , Licord , Talaye , Okapi

مهر ماه 15شهریور تا 5: تاریخ کاشت 

:           استان اردبیل
: ارقام 
Hyolaارقـام هیبریـد   : منـاطق متعـدل   ) الـف   401 ،Hyola و آزاد گـرده افـشان   420

RGS003 و ساري گل، زرفام
Licordو Okapi ،Opera ،Modenaارقام آزاد گرده افشان : مناطق سرد ) ب 

: تاریخ کاشت 
مهر15شهریور تا 5:مناطق سرد

آبان30مهر تا 15: مناطق معتدل

:                             استان اصفهان 
: م ارقا
Sarigol ،Zarfamو Hyola401 ،RGS003: مناطق معتدل ) الف 

Okapi ، Licord ، SLM046 ،Opera ،Modena : مناطق سرد ) ب 

:تاریخ کاشت
ابان30مهر تا 15:مناطق معتدل

مهر 15شهریور تا 5: مناطق سرد
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:استان ایالم 
:ارقام

Hyola: مناطق گرم ) الف  401  ،Hyola 308، RGS003

Zarfam،Okapi ،Talaye،Modena،Licord ،SLM040: مناطق سرد ) ب 

:تاریخ کاشت 
آذر5آبان تا 1مناطق گرم ) الف 
مهر15شهریور تا 20مناطق معتدل سرد ) ب 

:                             استان بوشهر 
Hyola : ارقام  401 ،Hyola RGS003و 308

آذر15تا آبان10: تاریخ کاشت 

:استان تهران
: ارقام 

، ساري گل RGS.3، 401زرفام ، هایوال : مناطق معتدل) الف 
Modenaو Okapi ،Talaye ، Opera ،Licord : مناطق سرد ) ب 

: تاریخ کاشت 
آبان10اول مهر تا :مناطق معتدل

مهرماه15شهریور تا 10: مناطق سرد 

: استان چهارمحال و بختیاري
:ارقام

Okapi ،Talaye ، Opera ،Zarfam ،SLM46 :مناطق سرد

RGS003، 401رزفام ، ساري گل، هایوال: مناطق معتدل
:تاریخ کاشت 

مهر15شهریور تا 5:مناطق سرد
آبان10اول مهر تا :مناطق معتدل

:                              استان خراسان شمالی
: ارقام 
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Hyola: مناطق معتدل) الف 401،SarigolRGS003و Zarfam ، Modena ،
Okapi ، Opera ، Licord  ،Talaye ،SLM.46 : مناطق سرد ) ب

: تاریخ کاشت
آبان10مهر تا 10:مناطق معتدل 

مهر ماه15شهریور ماه تا 5: مناطق معتدل سرد 
شهریور ماه30تا 10: مناطق سرد 

:                             ان رضوياستان خراس
: ارقام 

Hyola401 ،RGS003: مناطق گرم) الف 

401، هایوال RGS، ساري گل ، Zarfam : مناطق معتدل ) ب 
Talaye-SLMو Okapi ،Opera ، Licord ،Modena : مناطق سرد ) ج 

: تاریخ کاشت
آبان 15مهر تا 15: مناطق گرم 

مهرماه30شهریور  تا 20: مناطق معتدل 
مهر 15شهریور تا 5: مناطق سرد 

:                             استان خراسان جنوبی 
: ارقام 

Hyola40 ،Sarigol،RGS003:مناطق گرم 

: تاریخ کاشت 
آبان30مهرتا 10: مناطق گرم 

:                            استان خوزستان  
Hyolaبریدهاي  هی: ارقام  Hyolaو 401 RGS003و رقم آزاد گرده افشان 308

آذر ماه20آبان الی 5: تاریخ کاشت 
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:                              استان زنجان
: ارقام 

308و هایوال RGSOO3، 401هایوال : مناطق معتدل)الف 
Okapi ، Opera ، Licord ،Modena : مناطق سرد ) ب  ,SLM046 وTalaye

: تاریخ کاشت 
آذرماه 5مهرماه تا 15: مناطق معتدل سرد 

مهر15شهریور تا 10: مناطق سرد 

:             استان سمنان
: ارقام 

SarigolوHyola401 ،RGS003: مناطق معتدل) الف 

Okapi  ، Zarfam  ، Opera ،Talaye: مناطق سرد ) ب 

: کاشت تاریخ 
آبان 10مهر تا 15: مناطق  معتدل 

:                             استان سیستان و بلوچستان
Hyola : ارقام  401 ،RGS003 و رقمHayola308

: تاریخ کاشت 
آبان ماه 30مهرماه تا 20

: استان فارس
ارقام

Hyola: مناطق گرم  308 ، Hyola 401 ،RGSOO3

Okapi ،Talaye ،Licord ، Opera ،Modena:مناطق سرد

401هایوال –ساري گل –زرفام : مناطق معتدل 
: تاریخ کاشت 

آذر10اول تا :مناطق گرم ) الف 
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مهر 10شهریور تا 5: مناطق سرد ) ب 
آبان 10مهرماه تا 1: مناطق معتدل ) ج 

:                              استان قزوین
401، هایوال RGSزرفام ، ساري گل ، : تدل مناطق مع

، لیکـورد،  Okapi ، Opera ،Zarfam ،Modena ،SLM046: منـاطق سـرد   
طالیه

:تاریخ کاشت 
مهر ماه20شهریور ماه تا 15مناطق سرد 
شهریور تا آخر مهر 20:مناطق معتدل 

:                            استان قم
: ارقام 

RGS003و Hyola308 ،Sarigol ،Hyola401:مناطق معتدل 

آبان ماه 10مهر تا 10: تاریخ کاشت 
مهرماه15شهریور  تا 20: مناطق سرد 

:                              استان کردستان 
، زرفامLicordو Okapi ، Opera ، Talaye : ارقام 

: تاریخ کاشت 
ه مهرما15شهریور ماه تا 10: مناطق سرد 

:  استان کرمان
:                            ارقام

RGSزرفام ، ساري گل ، هایوال ، : مناطق معتدل ) الف 

Hyola: مناطق گرم ) ب  401 ،Hyola RGS003و 308

: تاریخ کاشت 
مهرماه 20شهریورماه تا 20: مناطق معتدل) الف 



٦

آبان ماه20مهر ماه تا 15: مناطق گرم ) ب 
کیلوگرم در هکتار4-6:مقدار بذر 

:                             استان کرمانشاه 
: ارقام 
ــف  ــاطق ســرد ) ال Zarfam: من , Opera , Licord , Talaye , Okapi و

Modena ،SLM046

RGS003 ،HIYOLA308و Hyola401: مناطق گرم ) ب 

: تاریخ کاشت
مهر ماه15شهریور ماه تا 10: مناطق سرد 
آبان ماه30مهر ماه تا 20: مناطق گرم 

:                      استان کهکیلویه و بویراحمد
: ارقام 

Hyola308و Hyola401 ،RGS003 : مناطق گرم) الف 

Zarfam ،SLM046و Okapi ، Talaye  ، Opera : مناطق معتدل سرد ) ب 
: تاریخ کاشت 
آبان ماه30هر ماه تا م15: مناطق گرم 
مهرماه15شهریور  تا 20: مناطق سرد 

:                            استان گلستان
:ارقام 

RGS003،و رقم آزاد گرده افشان Hyola(401,308,420)هیبریدهاي : اراضی دشت

زرفام و ساري گل: اراضی کوهپایه شهرستان هاي جنوبی
:تاریخ کاشت 

آبان ماه30ماه تا مهر25:اراضی دشت
آبان ماه10مهرماه تا 1: اراضی کوهپایه
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:استان گیالن
:ارقام 

Hyolaارقام هیبرید : اراضی دشت) الف Hyolaو 308 401

Hyolaارقام هیبرید : اراضی کوهپایه ) ب  RGS003و رقم آزاد گرده افشان 401

:تاریخ کاشت
مهرماه 30اول تا 

:                           1استان لرستان
: ارقام 

RGS003، 308، هایوال 401هایوال : مناطق گرم 

RGS   ساري گل ، زرفام ،: مناطق معتدل 

Okapi ،Talaye ، Licord ،Opera : مناطق سرد 

: تاریخ کاشت 
اول تا آخر آبان ماه : مناطق گرم 

مهرماه30شهریورماه تا 20: مناطق معتدل 
مهرماه 10شهریور ماه تا 10: طق سرد منا

:                              استان مازندران
: ارقام 

Hyolaارقام هیبرید  : اراضی دشت ) الف  Hyolaو 308 401

Hyolaو هیبریـد  RGS003وSarigolارقام آزاد گرده افـشان ،  : اراضی میان بند )  ب 
401

ساري گلزرفام و: اراضی کوهپایه) ج
:تاریخ کاشت 
آبان ماه30مهرماه تا 15: اراضی دشت
آبان ماه30مهرماه تا 15:اراضی میان بند
آبان ماه10مهرماه تا 1: اراضی کوهپایه

.مناطق دمي استان بر اساس دستورالعمل موسسه حتقیقات دمي كشت گردد. ١
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:                             استان مرکزي
:  ارقام 

RGS، زرفام ، ساري گل ، 401هایوال : مناطق معتدل 

Modena ،SLM046و Okapi  ، Licord ، Talaye ،Opera : مناطق سرد 

: تاریخ کاشت 
آبان15اول مهر ماه تا : مناطق معتدل 

مهر ماه 15شهریور ماه تا 10: مناطق سرد 
:                           استان هرمزگان

Hyola: ارقام  RGS003 ،HYOLAو 401 308

آبان ماه30اول تا : تاریخ کاشت 

: ستان همدانا
:                             ارقام

RGSزرفام ، هایوال ، ساري گل ، : مناطق معتدل 
,:مناطق سرد Licord , Talaye , OkapiOpera , Modena , SLM046

: تاریخ کاشت 
مهرماه25شهریور تا 20: مناطق معتدل 

مهرماه 10شهریور تا 10: مناطق سرد 

:  استان یزد 
:  ارقام 

 Hyola401 ، RGS003 وSarigol

: تاریخ کاشت 
آبان 10اول مهر تا 

)                            جنوب کرمان: ( منطقه جیرفت 
Hyolaهیبریدهاي : ارقام  401 ،Hyola RGS003و رقم آزاد گرده افشان 308
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آبان ماه30مهرماه تا 20: تاریخ کاشت 

:نکته مهم
.کیلو گرم لحاظ گردد4-6براي تمام مناطق میزان بذر مصرفی

:منابع مورد استفاده
، آمار واردات و صادرات گمرك ، وزارت بازرگانی 1384بی نام ، . 1

هاي روغنی آمار تولید دانه هاي روغنی ، شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانهبی نام ،. 2

دفتر بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بی نام،. 3

، وزارت جهاد کشاورزي 1382،) 1384ـ 1393(طرح تولید دانه هاي روغنی کشور . 4

بی نام ، گزارشات اداره کل پنبه و دانه هاي روغنی . 5

بی نام ، نشریات انجمن صنفی صنایع روغن نباتی . 6

، مصوبات شوراي اقتصاد بی نام ، نرخ تضمینی. 7
8. FAO .2005. Production Year Book, FAO, Rome.
http://apps.fao.org/default-c.htm
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: مقدمه
در نیم قرن گذشته سویا از نظر میزان تولید پـس از گنـدم و ذرت در رده سـوم، و از نظـر ارزش                     

که عالوه بر تولید دانه، شـاخ        سویا گیاهی است  . پس از ذرت در رده دوم جهانی قرار داشته است         

همچنین کشت این گیاه به دلیل تثبیت       . می گیرد برگ آن به عنوان علوفه مورد استفاده قرار         و

نـوع  100بیس از از دانه این گیاه  . بیولوژیکی نیتروژن، موجب تقویت خاکهاي زراعی می گردد       

لبنـی ماننـد شـیر، پنیـر،        محـصوالت   که مـی تـوان بـه         آیدمی  بدست  تجاري مختلف   فرآورده  
محـصوالت  ورده هاي دارویی مانند داروهاي ضد پوکی استخوان و ضـد سـرطان،              آمارگارین، فر 

داراي  ،پروتئینی که در دانـه سـویا وجـود دارد         . غذایی مانند نوشیدنی، شکالت و غیره اشاره کرد       

د و جانـشین    کیفیت باالیی می باشد و می تواند پس از روغـن کـشی مـورد اسـتفاده قـرار گیـر                    

برابـر شـیر   10دانه سویا دو برابر گوشـت قرمـز و پنیـر و         . پروتئین حیوانی در غذاي انسان گردد     

سطح زیر کـشت    .پروتئین دانه حاوي بسیاري از اسیدهاي آمینه ضروري می باشد         . پروتئین دارد 
180یـاه حـدود     هزار هکتار و تولید سالیانه این گ       80این گیاه در ایران در چند سال اخیر بیش از           

کاشت سویا بیشتر در نواحی شمال و غرب کشور مانند گرگان، مازندران،            .هزار تن دانه بوده است    

. ن استگلستاانجام می گیرد و بیشترین میزان تولید مربوط به استان لرستانمغان و 

:مناطق مساعد کشت
دارد ولـی در زمـان      ) گی  بارنـد ( سویا گیاهی است که در طول دوره رشد خود نیاز به آب کـافی               

بهتـرین  و  سویا شرایط مرطوب آب و هـوایی را دوسـت دارد            . رسیدن بهتر است هوا آفتابی باشد     

کاهش شدت نور بـه دلیـل ابـري بـودن هـوا سـبب        . رشد را در شرایط آب وهوایی گرم داراست       

سویا نسبت  تحمل  .کاهش تعداد شاخه هاي فرعی،گره ها، غالفها و نهایتاً عملکرد دانه می شود            

ارتفاع گیاه، تعداد گره، قطر ساقه، تعداد گـل،  .به کمبود آب بیشتر از ذرت اما کمتر از کنجد است         
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ل فصل رشد با    یکمبود آب در اوا   . غالف، دانه و وزن دانه با کاهش رطوبت خاك کاهش می یابد           

ـ    نمو  کاهش سطح برگ، عملکرد گیاه را پایین می آورد و در دوره              ياثیر براجـزا  زایشی به دلیل ت

.عملکرد، تولید دانه را کاهش می دهد
سویا در انواع مختلف خاکها قادر به رشد می باشد اما در خاکهاي لومی کـامالً زهکـشی شـده و                     

در خاکهاي فـشرده، بوتـه هـاي سـویا کوچـک و             . حاصلخیز بیشترین محصول را تولید می کند      

روي غده هـاي تثبیـت کننـده بیولـوژیکی     تعداد و فعالیتچوبی شده و رشد ریشه آنها محدود و     

مناسب از نسبتاً اسیدي تا کمـی        (pH)سویا در خاکهایی با واکنش      . ریشه آنها اندك خواهد بود    

زیرا خاکهـاي اسـیدي و قلیـایی       . می باشد  6–7مناسب براي گیاه     pHرشد می کند اما     قلیایی

.فعالیت باکتري هاي همزیست و گیاه را کاهش می دهد

: ت مزرعه سویامدیری
ـ هدف نهایی و اساسی از آماده سازي زمین براي کـشت عبارتـست از تهیـه                 :تهیه زمین  ترسب

در کـشت بهـاره   . خوب  و مناسب تا ماشین آالت قادر باشند بذر را در عمق مناسب کشت کننـد            

پس از برداشت زراعت قبلی در پاییز، زمین شخم عمیق یا نیمه عمیق خورده تا بقایـاي گیـاهی                  

زمان شـخم بهـاره بخـصوص در اراضـی داراي خاکهـاي سـنگین بـسیار            . در زمین مدفون شود   
زیرا دراواخر زمستان و اوایل بهار بخـصوص در منـاطق پربـاران فرصـت کوتـاهی                 . اهمیت دارد 

يدر آن مـدت گـاورو بـوده و بـراي اجـرا       با بافت سـنگین خـاك     بدست می آید که زمین هاي       

اقدام به کود پاشی و و پس از شخم دیسک و لولر زده می شود       . شدعملیات تهیه زمین مناسب با    

پخش علفکش به طور یکنواخت در سطح مزرعه می شود و با دیسک سبک کود و علفکـش بـا                    

.گرددخاك مخلوط می
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،شـود جو کشت مـی   در مناطقی که سویا به عنوان کشت دوم بعد از برداشت غالت نظیر گندم،             

در . شـود دیسک و لولر آماده کـشت مـی    با انجام   م کم عمق خورده و      پس از برداشت، زمین شخ    

مناطقی که در طول فصل رشد، بارندگی کافی وجود دارد نظیر زراعتهاي بهاره مناطق مازنـدران                
اما درمناطقی که بارنـدگی کـافی       . گیالن، به دلیل عدم آبیاري تهیه جوي و پشته لزومی ندارد           و

پس از تهیـه نهـایی زمـین بـا           )کشت دوم (ا زراعتهاي تابستانه    در طول فصل رشد وجود ندارد ی      

. ر، جوي و پشته جهت انجام آبیاري ایجاد می گرددئاستفاده از فارو

:کاشت
:تاریخ کاشت–الف 
اما در چنین شرایطی می تواند جوانه بزند درجه سانتیگراد خاك 10تا 8دمايسویا در بذر 

همچنین با . کان حمله آفات و بیماریها به مزرعه وجود داردسرعت جوانه زنی کند بوده و ام

، علفهاي هرز درمزرعه استقرار می یابد که باعث بروز مشکالت عدیده اي هنگامکشت زود

عالوه بر این گیاهچه هاي خارج شده از خاك در معرض سرماي بهاره قرار گرفته و . خواهد شد
تاخیر . جوانه زنی از خاك خارج می شود وجود داردامکان صدمه به مریستم انتهایی که در زمان

در کاشت سبب کاهش دوره رشد و تاخیر در بلوغ و نهایتاً تاخیر در رسیدن و کاهش عملکرد می 

زمان کشت سویا در فصل بهار به عنوان کشت اول در مناطق مختلف کشور پس از رفع . شود

در مناطق معتدل گرم مانند استانهاي . اوایل تا اواخر اردیبهشت می باشدازسرماي بهاره، 

در مناطق سرد مانند. گلستان، مازندران و دشت مغان کشت در اوایل اردیبهشت انجام می گیرد
آذربایجان غربی و الشتر در اواخر اردیبهشت و در سایر مناطق نیمه اردیبهشت زمان مناسب 

وب با گیاهان پاییزه مانند گندم، در مناطقی که سویا به عنوان کشت دوم در تنا. کشت می باشد

قرار می گیرد، در اولین فرصت پس از برداشت محصول پاییزه باید زمین را آماده و جو و کلزا
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در شمال استان خوزستان زمان کاشت مناسب سویا دهه اول و دوم تیر ماه .سویا را کشت نمود

.می باشد

:انتخاب بذر–ب 
ارقام سویا حساسیت قابل    .استنواخت و داراي قوه نامیه باالیی       بذر خوب از نظر اندازه و وزن یک       

زایـشی  نمو  نشان می دهند و هر رقم در طول روز معینی وارد مرحله             ) شب(توجهی به طول روز     

، یـک تـا ده تقـسیم    0، 00، 000گـروه از  13ارقام سویا از نظر طول دوره رشـد بـه    . می شود 

000وره رشد ارقام افـزایش مـی یابـد بنـابراین گـروه              می شوند با افزایش گروه رشدي طول د       

در کـشور مـا امکـان       . دیررس ترین ارقام را در خـود جـاي داده اسـت            10زودرس ترین و گروه     
اگر رقمی در شمال منطقه اصلی خود کشت شـود     . کاشت ارقام گروه دو تا شش ممکن می باشد        

در صورتیکه در جنوب منطقـه خـود         داراي رشد علفی بیش از حد شده و دیرتر به گل می رود و             

کشت گردد سریعاً وارد مرحله گلدهی می شود و به دلیل رشد رویشی کم داراي عملکـرد کمـی                   

.خواهد بود

3و   2هـاي   ارقـام گـروه     نـشان داده اسـت کـه        زمایشات انجام شده در مناطق مختلف کـشور         آ
5و   4،   3لرستان، گروههـاي     زودرس براي مناطق سرد مانند آذربایجان غربی و الشتر در استان          

گرم گنبد و مازندران و ارقام دیررس تر براي کشت بهاره در مناطق              و براي مناطق مغان، گرگان   

اسـتان  شـمال    با توجه به اینکه زمـان کـشت دوم در         . مناسب بوده اند  جنوب کشور مانند دزفول   

در چنین شرایطی پیشنهاد    5-6خوزستان نیمه تیرماه می باشد، کشت ارقام متعلق به گروه هاي            

).2و1ل  جدو(شده است 
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مشخصات زراعی و گیاهشناسی ارقام تجارتی سویا: 1ل جدو
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DPX51504-5/32038چند شاخه150مطلوبمطلوب1818طالییبنفشنامحدود

2137تک شاخه110مطلوبمطلوب1015طالییسفیدنامحدود31205/2ویلیامز

2137چند شاخه110مطلوبمطلوب1014خاکستريسفیدنیمه محدود5/3-1354دیررس4سحر

2138چند شاخه120مطلوبمطلوب1518طالییبنفشمحدود5/3-1504دیررس35گرگان 

2237چند شاخه90مطلوبمطلوب2517خاکستريبنفشنیمه محدود1455/4دیررس5ساري

2237چند شاخه70مطلوبمطلوب1516طالییسفیدمحدود51404تالر

2137چند شاخه100مطلوبمطلوب1013طالییبنفشنامحدود41305/3کالرك

2236چند شاخه90مطلوبمطلوب1018طالییبنفشنامحدود1155/2زودرس3زان

L17312032237تک شاخه110مطلوبمطلوب1015طالییسفیدنامحدود

M721105/22137چند شاخه90مطلوبمطلوب1013طالییبنفشنامحدود

L 2236چند شاخه100مطلوبمطلوب1014سفیدبنفشمحدود50451503



١٥

ارقام سویا براي مناطق مختلف کشورشدي و هاي رگروه: 2لجدو

مناسبارقامگروه رشدينام  منطقهنام استانردیف
زان-ویلیامز2-3میانهآذربایجان شرقی1
)چیپوا×ویلیامز(-ویلیامز2-3نقده–ارومیهآذربایجان غربی2

L17 -زان-ویلیامز3)کشت بهاره(مغان
اردبیل3

ویلیامز2-3)کشت تابستانه(مغان

L17-ویلیامز3)کشت بهاره(اصفهان
اصفهان4

2M7)کشت تابستانه(اصفهان

L17-ویلیامز 3کرجتهران5

M7-ویلیامز2-3)کشت بهاره(مشهد
ضويخراسان ر6

2M7)کشت تابستانه(مشهد

صفی آبادي 6)کشت اول(دزفول
خوزستان7

L14-504الین-ي آبادصفی5-6)کشت دوم(دزفول

M7-ویلیامز2-3)و تابستانهکشت بهاره(سنندجکردستان8

زان-ویلیامز2-3)منطقه ساردونیه(جیرفتکرمان9

زان-ویلیامز2-3)کشت اول(کرمانشاه 
کرمانشاه10

زان2)کشت دوم(کرمانشاه

3-5)کشت بهاره(گرگان
DPX-ویلیامز-سحر-3گرگان

ساري-
گلستان11

3-5)کشت تابستانه(گرگان
DPX-ویلیامز -3گرگان-سحر

ساري-

زان-M7-M9-ویلیامز2-3بروجرد-الشتر–خرم آباد لرستان12

ساري-تالر -هیل-سحر4-5)کشت بهاره(مازندران
مازندران13

ساري-تالر -سحر4-5)کشت تابستانه(مازندران
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:روش کاشت–ج 
ــق        ــه طری ــد ب ــویا بای ــرد، س ــداکثر عملک ــه ح ــتیابی ب ــراي دس ــی ب ــه   ردیف ــا کلی ــردد ت ــشت گ ک

ــکنی     ــله ش ــاري، س ــامل آبی ــت ش ــات داش ــات  ،علمی ــا آف ــارزه ب ــ،مب ــرز   راض ام ــاي ه ــف ه و عل

ــرد  ــورت گی ــر ص ــی      . بهت ــاالتر م ــرد ب ــزان عملک ــد می ــر باش ــت کمت ــوط کاش ــله خط ــه فاص ــر چ ه
ســـانتیمتر و در ارقـــام متوســـط رس   40-50در ارقـــام زودرس فاصـــله خطـــوط کاشـــت   . رود

ــررس ــانتیمتر 50-60و دی ــود  س ــی ش ــیه م ــه     . توص ــت را ب ــل کاش ــی فواص ــاي آب ــت ه در زراع

ــو   ــی ت ــاري نم ــشکالت آبی ــل م ــت دلی ــر گرف ــک در نظ ــاه   . ان نزدی ــی گی ــاز آب ــه نی ــاطقی ک در من

از طریـــق بارنـــدگی تـــامین مـــی شـــود در صـــورتی کـــه بتـــوان علـــف هـــاي هـــرز را بخـــوبی 

فاصـــله خطـــوط . ســـانتیمتر مناســـب تـــر اســـت30-40کنتـــرل نمـــود فاصـــله خطـــوط کـــشت 
ــر    ــز تغیی ــت نی ــان کاش ــه زم ــسته ب ــد ب ــی کن ــشت اول . م ــاره( در ک ــشتر  ) به ــوط بی ــل خط فواص

ــد  ــی باش ــشت دوم  . م ــا در ک ــستانه( ام ــا      ) تاب ــت ت ــر گرف ــد در نظ ــر بای ــوط را کمت ــل خط فواص

ــردد    ــشی گـ ــد رویـ ــشتر رشـ ــک بیـ ــب تحریـ ــاند و موجـ ــاك را بپوشـ ــطح خـ ــر سـ ــویا زود تـ .سـ

عــالوه بــر آن در کـــشت روي ردیفهــاي پهــن، علفهـــاي هــرز فرصــت بهتـــري بــراي رشـــد        .

ــد  ــی کنن ــدا م ــ    . پی ــویا در پ ــف س ــشت دو ردی ــاظ ک ــن لح ــه ای ــاي ب ــز  75شته ه ــر نی ــانتی مت س
ســـانتیمتر بـــا توجـــه بـــه 3-8روي خطـــوط کاشـــت گیاهـــان فاصـــله . پیـــشنهاد مـــی گـــردد

. تراکم مطلوب توصیه می شود

با خـشک  در صورتیکه عمق کاشت خیلی کم باشد،      . مزرعه دارد شدن  عمق کاشت اهمیت زیادي در سبز       

و اگر خیلی عمیق باشد بخـصوص در اراضـی          شدن سریع خاك عمل جوانه زنی با اشکال روبرو می شود            

تـا  3بنابراین عمق کاشت در زراعت سویا . گیاهچه نمی تواند به سطح خاك برسد   داراي خاکهاي سنگین،  
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عملیات کاشت بذر با استفاده از بذرکارهاي همـدانی، پنوماتیـک و کمبینـات               سانتیمتر توصیه می گردد    5

.انجام می پذیرد

:گیاه در واحد سطحمقدار بذر و تراکم–د 
ــاز      ــورد نی ــذر م ــدار ب ــویا مق ــت س ــا 60در زراع ــد  80ت ــی باش ــار م ــوگرم در هکت ــدار  . کیل ــن مق ای

جمعیــت گیــاهی  . هــزار بوتــه در هکتــار تولیــد مــی کنــد     400تــا 250بــذر تراکمــی حــدود   

مناســب عامــل عمــده اي اســت کــه بــر بــازدهی تــاثیر مــی گــذارد و در هــر منطقــه بایــد             

مناســـب در واحـــد ســـطح بـــیش از عـــرض  یواقـــع اهمیـــت تـــراکم گیـــاهدر . تعیـــین گـــردد
ــی باشــد    ــاي کاشــت م ــشکیل اولــین       . ردیفه ــطح، موجــب ت ــاه در واحــد س ــت بــاالتر گی جمعی

ــسهیل           ــبب ت ــه س ــد و در نتیج ــی گردن ــاك م ــطح خ ــه س ــسبت ب ــاالتري ن ــاع ب ــا در ارتف غالفه

ــی    ــاین م ــانیزه کمب ــت مک ــوددر برداش ــصرف     . ش ــت م ــه داش ــد توج ــال بای ــن ح ــا ای ــیش از ب ب

بخـــصوص در کـــشت بـــا فواصـــل کـــم بـــین ردیفهـــاگیاهـــان انـــدازه بـــذر ســـبب خوابیـــدگی 

کـــاهش تولیـــد شـــاخه، تعـــداد غـــالف و تعـــداد دانـــه در بوتـــه از معایـــب تـــراکم . مـــی شـــود
ــدول . بـــسیار باالســـت ــویا در جـ ــام و الینهـــاي در دســـت معرفـــی سـ آورده 3-خـــصوصیات ارقـ

.شده است

ــشان داد  ــده نـ ــام شـ ــشات انجـ ــد   آزمایـ ــول دوره رشـ ــزایش طـ ــا افـ ــد بـ ــروه ( ه انـ ــزایش گـ افـ

ــدير ــد  ) شـ ــی یابـ ــاهش مـ ــذر کـ ــصرف بـ ــزان مـ ــاي زودرس  . میـ ــت گروههـ ــابراین در کاشـ بنـ

گروههـــاي متوســـط رس و ) کیلـــوگرم در هکتـــار 90تـــا 80( مـــصرف بـــذر بیـــشتر مـــی شـــود 
ــا 60( مقـــدار مـــصرف بـــذر کمتـــر  ) 6و 5، 4( دیـــررس  ــار 70تـ ــد ) کیلـــوگرم در هکتـ خواهـ

ــود ــدم    . ب ــد از گن ــستانه بع ــشت دوم تاب ــصورت ک ــویا ب ــه س ــاطقی ک ــد   ودر من ــی کن ــد م ــو رش ج

. خواهد بود) کیلوگرم 10حدود ( ، میزان مصرف بذر بیشتر از کشت بهاره 
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ــد           ــاهش درص ــبب ک ــی س ــورت کرت ــه ص ــاري ب ــشت و آبی ــراي ک ــب ب ــود ادوات مناس ــدم وج ع

ــد     ــد ش ــه خواه ــویا در مزرع ــی س ــه زن ــابراین الزم . جوان ــزایش    بن ــذر اف ــصرف ب ــزان م ــت می اس

ــد ــیش از        . یاب ــه ب ــذر ب ــصرف ب ــزان م ــه می ــت ک ــده اس ــبب ش ــاطق س ــی من ــشکل در برخ ــن م ای
.کیلو گرم در هکتار افزایش یابد100

:  میزان مصرف کود در کشت سویا
: نیتروژن

هـا و اسـیدهاي   باشـد کـه در اسـیدهاي آمینـه، پـروتئین     نیتروژن جزء مهم و ساختاري گیاه مـی    
نماید کـه بخـش     کیلوگرم در هکتار نیتروژن از خاك جذب می        300سویا در حدود    . یک شرکت دارد  نوکلئ

درصـد   6درصـد پـروتئین و حـدود         40هـا داراي حـدود      دانـه . ها وجود دارد  بزرگی از آن در پروتئین دانه     

. ی گـردد  نیتروژن مورد نیاز سویا از طریق خاك، کود دهی و تثبیت همزیستی تـأمین مـ               . نیتروژن هستند 

اگر نیتروژن به میزان کافی در اختیـار  . مصرف مقادیر باالي نیتروژن  تثبیت همزیستی را کاهش می دهد         

. درصد باشد5/4-5/5گیاه قرار گرفته باشد باید در پایان گلدهی مقدار نیتروژن در گیاه 

تن 4کرد مقدار عناصر غذایی برداشت شده  گیاه سویا به انضمام ریشه ها با عمل–جدول 
تن در هکتار عملکرد خشک8/8در هکتار دانه و 

Kg.ha-1عنصرKg.ha-1عنصر

Cl(11(کلر 3920)C(کربن 
Fe(9/1(آهن 500)H(هیدروژن 
Mn(7/0(منگنز 3700)O(اکسیژن 
Zn(2/0(روي 360)N(نیتروژن 
Cu(1/0(مس 34)P(فسفر

B(1/0(بور125)K(پتاسیم 
Mo(01/0(مولیبدن 90)Ca(کلسیم 
Co(006/0(کبالت 40)Mg(منیزیم 

S(28(سولفور 
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مقدار عناصر غذایی برداشت شده از طریق  دانه و کل گیاه سویا با عملکردهاي مختلف-جدول  

عملکرد دانه عنصر غذایی
)kg.ha-1(10202040306040805100

6/58116178238295دانه  2/88176269359445گل گیاه)N(نیتروژن
6/68/153/348/4559دانه  )P2O5(فسفر 

9/83/212/466/6179گل گیاه
7/317/311/417/6689دانه  پتاسیم 

)K2O(4/40122124165227گل گیاه
0/243/57/65/8دانه  )Ca(کلسیم 

3/8182/246/303/38گل گیاه
6/15/38/57/77/9دانه  )Mg(منیزیم 

2/48/86/144/192/24گل گیاه
6/34/68/83/136/16دانه  )S(گوگرد 

115/195/262/403/50گل گیاه

:آغشته سازي بذر با باکتري 
جهـــت تـــامین نیـــاز نیتروژنـــی گیـــاه همزیـــستی مناســـبی بایـــد بـــین گیـــاه ســـویا و بـــاکتري 

B. japonicum ــود ــاد ش ــا        . ایج ــذر ب ــشت ب ــل از ک ــود قب ــی ش ــیه م ــاظ توص ــن لح ــه ای ب

ــود  ــشت شـ ــپس کـ ــیح و سـ ــاکتري تلقـ ــرین روش . بـ ــوم تـ ــه مرسـ ــازي کـ ــشته سـ در روش آغـ
: می باشد رعایت نکات ذیل ضروري است 

ــذرها بــا     ــدا بایــد ب ــتفاده از شــربت  ابت ــد 2اس ــی یــا    5یــا CMCدرص ــد ضــمع عرب 15درص

.مرطوب شوندشکرده درصد درصد سریش یا 

ــا        ــت آنه ــذر پوس ــدن ب ــیس ش ــا خ ــرا ب ــد زی ــوب باش ــد مرط ــط بای ــذر فق ــه ب ــت ک ــه داش ــد توج بای

ــد    ــی ده ــت م ــود را از دس ــه خ ــوه نامی ــده و ق ــده ش ــیح   . کن ــه تلق ــاز مای ــورد نی ــدار م ــد مق ــس بای پ

را بـــه بـــذرهاي مرطـــوب اضـــافه نمـــوده و بنحـــوي هـــم زده شـــود تـــا همـــه بـــذرها بطـــور   
.یکنواخت آغشته شوند

.محتوي باکتري باید در جاي خنک و خشک نگهداري شود پاکت
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و بـــذرهاي تلقــیح شـــده  دور از تـــابش آفتــاب انجـــام گیــرد   عمــل آغــشته ســـازي در ســایه و   

.بمدت چند دقیقه در سایه خشک شوند

.بالفاصله پس از آغشته سازي کشت انجام گیرد  
ــست      ــدگی نیـ ــه زنـ ــادر بـ ــوالنی قـ ــدت طـ ــراي مـ ــشک بـ ــین خـ ــا در زمـ ــابراین . ندباکتریهـ بنـ

.بالفاصله پس از کاشت بهتر است که آبیاري انجام شود

مــصرف بــاکتري در زمــان کاشــت بــصورت تلقــیح بــا بــذر ضــروري اســت و عــدم مــصرف           

آن منجـــر بـــه کـــاهش رشـــد رویـــشی و تـــاثیر منفـــی بـــر نمـــو زایـــشی شـــده کـــه ســـرانجام 

ــت      ــد داش ــال خواه ــه دنب ــه را ب ــرد دان ــاهش عملک ــاب بــ  . ک ــا انتخ ــابراین ب ــب در بن اکتري مناس
ــصرف          ــاهش م ــر ک ــالوه ب ــه و ع ــزایش یافت ــروژن اف ــستی نیت ــت همزی ــزان تثبی ــه می ــر منطق ه

کودهـــاي نیتروژنـــی و هزینـــه مـــالی، از تخریـــب ســـاختمان خـــاك و آلـــودگی آبهـــا ناشـــی از   

ــود   ــصرف کـ ــروژن دار مـ ــد نیتـ ــد شـ ــوگیري خواهـ ــروژن در   . جلـ ــدازه نیتـ ــیش از انـ ــاربرد بـ کـ

ــزا   ــا در اف ــه تنه ــویا ن ــت س ــت    زراع ــاهش فعالی ــل ک ــه دلی ــه ب ــست بلک ــوثر نی ــه م ــرد دان یش عملک

.باکتري ها ممکن است موجب کاهش عملکرد شود

:داشت
ــاري ــیش از        :آبی ــود ب ــی ش ــامین م ــدگی ت ــق بارن ــویا از طری ــی س ــاز آب ــه نی ــاطقی ک 500در من

ــت    ــاز اس ــالیانه نی ــارش س ــر ب ــی مت ــاز     . میل ــه نی ــدن دان ــدهی و پرش ــه گل ــویا در دو مرحل ــاه س گی

ــه آب  ــافی داردب ــود     .ک ــی ش ــز م ــاي ری ــه ه ــد دان ــا و تولی ــزش گله ــب ری ــود آب موج ــویا . کمب س

آبیــاري مناســب  . روز آبیــاري مــی گــردد  15تــا 10بــا توجــه بــه شــرایط آب و هــوایی هــر      

در کــشت اول منــاطقی کــه   . موجــب درشــتی دانــه و افــزایش مقــدار روغــن دانــه مــی شــود       

ان و مازنــدران کــشت بــدون آبیــاري    در فــصل بهــار از بــارش کــافی برخوردارنــد ماننــد گرگــ      
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ــد     ــی باش ــام م ــل انج ــی قاب ــاري تکمیل ــا دو آبی ــک ی ــا ی ــا ب ــدگی در   . ی ــد بارن ــه فاق ــاطقی ک ــا من ام

.طول دوره رشد می باشند، براي دستیابی به عملکرد مطلوب آبیاري ضرورت دارد 

: مبارزه با علف هاي هرز

ــف  ــاي عل ــصول    ه ــزان مح ــاهش می ــلی ک ــل اص ــرز از عوام ــن ه ــی باش ــویا  .دم ــوان س ــه ج گیاهچ

ــابراین            ــد بن ــی باش ــد نم ــریع دارن ــد س ــه رش ــرز ک ــاي ه ــسیاري از علفه ــا ب ــت ب ــه رقاب ــادر ب ق

ــف    ــا عل ــارزه ب ــاي مب ــت   ه ــروري اس ــه ض ــن مرحل ــرز در ای ــرز    . ه ــاي ه ــف ه ــرین عل از مهمت

،تـــاج خـــروس، گـــاو پنبـــه، ، تـــاجریزيپیچـــکمزرعـــه ســـویا مـــی تـــوان بـــه ســـلمه تـــره،  

ــالم،  ــاویارسـ ــاتوره، تـ ــوروف، تـ ــشی، ،وقسـ ــه، ارزن وحـ ــیخرفـ ــه مرغـ ــت وپنجـ ــاب پرسـ آفتـ
. اشاره کرد

ــند     ــده باش ــبز ش ــنظم س ــور م ــا بط ــه ه ــورتیکه بوت ــویا  ، در ص ــریع س ــد س ــر  رش ــت بهت ــبب رقاب س

نیــز مجــال  تــراکم گیــاهی زیــادتر و عــرض کمتــر ردیفهــا      .بــا علفهــاي هــرز خواهــد شــد    

ــد        ــی ده ــه م ــد در مزرع ــراي رش ــرز ب ــاي ه ــه علفه ــري ب ــتفاده از .کمت ــی از  اس ــور یک کولتیوات

ــر      ــالوه ب ــه ع ــد ک ــی باش ــج م ــهاي رای ــرلروش ــله و     کنت ــدن س ــسته ش ــبب شک ــرز س ــف ه عل
. می گرددتهویه بهتر خاك

هــرز مــی باشــد کــه بــصورت     هــاي علــف مــدیریتعلفکــشها روشــی مــوثر در   بکــارگیري 

ــد         ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدن م ــبز ش ــد از س ــشت و بع ــد از ک ــل و بع ــاي  . قب ــش ه علفک

لیتــر 5/3تــا 3بــه میــزان  )اموســیون% 3/33ســوناالن(شــت ماننــد اتــال فلــورالین    قبــل از کا

اســتفاده بــه صــورت خــاك مخلــوط   لیتــر در هکتــار  2)تــرفالن(تــري فلــورالین  ودر هکتــار 
ــوند  ــی ش ــوزین    .م ــري ب ــش مت ــف ک ــنکور(عل ــا  % 70س ــودر ی ــزان  ) دي اف%  75پ ــه می 750ب

علـــف کـــش . اســـتفاده مـــی شـــودگـــرم در هکتـــار پـــس از کاشـــت و قبـــل از ســـبز شـــدن   



٢٢

ف هـــاي هـــرز پهـــن بـــرگ  بـــه علـــاولیـــه رشـــدحـــلادر مر)اس ال% 48بـــازگران(بنتـــازون 

ــزان  ــوپر       3میـ ــت سـ ــاي گاالنـ ــش هـ ــف کـ ــار و علـ ــر در هکتـ ــوپر  و75/0لیتـ ــلکت سـ سـ

ــودیم ( ــسیون% 24کلتـ ــرا    / 8) امولـ ــر و پنتـ ــک لیتـ ــا یـ ــل   ( تـ ــی تفوریـ ــوب پـ % 40کویزالوفـ
جهـــت کنتـــرل در مزرعـــه ســـویاهکتـــار بعـــد از ســـبز شـــدن درلیتـــر 2تـــا 1,5) امولـــسیون

.توصیه می شودعلف هاي هرز باریک برگ 
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آفات سویا

Agrotis segetumکرم طوقه بر 

از برگ، طوقه و ساقه سویاتغذیه کرده و بـا  .از آفات مهم سویا در مراحل اولیه رشد، نیز محسوب می شود  
د حفره در طوقه باعث قطع ریشه از ساقه شده و نهایتا به پژمردگی و نابودي بوته هاي جـوان منجـر                      ایجا

. می شود

در تمام مناطق سویا کاري ایران :مناطق انتشار

هفته اول کشت سویا4تا 3:زمان ارزیابی

گیاهچه هاي پژمرده شده در سطح خاك: روش ارزیابی

در صد   80لکه اي آفت طعمه مسموم با استفاده از سبوس گندم، سوین             با توجه به ظهور   :روش مبارزه 

در صد و پخش در غروب، اما در سـالهاي طغیـانی  اسـتفاده از سـموم فـسفره بـه تنهـایی              3و به نسبت    

).سمپاشی بایستی در شب صورت گیرد و به گونه اي باشد که طوقه را آغشته کند(ضرورت دارد 
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Helicoverpa armigeraغالف خوار سویا 

میلیمتر و رنگ بال هاي جلوئی پروانه، زرد خاکستري یـا زرد             20تا   12حشره کامل شب پره اي به طول        

تخم حشره گرد و پهن و رنگ آن ابتدا زرد و بعـد متمایـل   . به سبز یا متمایل به پشت گلی استمتمایل
روي . از سبز تا سـیاه متفـاوت اسـت        میلی متر، رنگ بدن متنوع و      40طول الرو کامل     .به سبز می گردد   

بدن الرو چهار ردیف نوار تیره وجود دارد که دو نوار وسطی با یک خط باریک از هم جـدا  قسمت پشتی

میلیمتر 23تا 18زرد کهربائی روشن تا قهوه اي بلوطی است و طول آن شفیره به رنگ هاي. می شوند

نشیم و سپس از جوانه هاي گل و غنچه هـاي سـویا تغذیـه      الروها پس از خروج از تخم ابتدا از پارا        . است

الروها از سن سه وارد غالف ها شده واز دانه هـا            . نموده سبب  از بین رفتن گل ها و غنچه ها می گردند            
.و غالف ها تغذیه می کنند

، گلستان و مغاندر تمام مناطق سویا کاري ایران خصوصا مازندران:مناطق انتشار

اوایل مرحله گلدهی و غالف :زمان ارزیابی

مشاهده  الرو و تغذیه و خسارت روي بوته هاي سویا : ارزیابیروش 

با استفاده از تله هاي فرمونی و یا تله هاي نوري پیک پرواز  شب پره ها  تعیین و تقریبـا             :  روش مبارزه 

از سموم میکروبی و یا سموم شـیمیایی نظیـر    3و 2ر نسل هاي دوهفته بعد  با توجه به تراکم پروانه ها د    
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کیلـو گـرم در   3بـه میـزان   ) سـوین (کارباریلو میلی لیتر در هکتار250به مقدار ) آوانت( ایندکساکارب

.هکتار مبارزه نمود

Etiella zinkenellaپروانه دانه خوار سویا

حـشرا مـاده    . ردان، سویا، نخود و عـدس دیـده مـی شـود           نسبتا پلی فاژ بوده و عالوه بر سویا روي آفتابگ         

تخم هاي خود را بر روي غالف نارس سویا قرار داده و الرو ها پس از خروج از تخم وارد غـالف شـده و                        

غالف هاي مورد تغذیه از فضوالت الرو  انباشته شده و سوراخ ورودي             . شروع به تغذیه از دانه ها می کند       

رنـگ عمـوي   . خسارت این آفت نـسبتا زیـاد اسـت   . و از خارج مشخص است و خروجی در غالف ها گرد       

پروانه خاکستري تیره و روي بال هاي جلویی آن یک نوار باریک طولی به رنگ سفید و یـک لکـه تیـره                       
.وجود دارد

در تمام مناطق سویا کاري ایران :مناطق انتشار

)ادتیر و مرد(نسل دوم آفت روي غالف هاي نورس: زمان ارزیابی

مشاهده  تغذیه الرو داخل غالف : روش ارزیابی

جهت کنترل شیمیایی این آفت  با توجه        .  با توجه به سابقه آفت  تناوب زراعی مناسب است         : روش مبارزه 

روز تکرار شود و همان سـمومی کـه بـراي غـالف     10به تدریجی بودن تخمگذاري  آن سمپاشی  بعد از    

.ودخوار سویا توصیه شده استفاده نم

Delia antiquaمگس جوانه خوار سویا 

نــوار تیــره  5بــسیا ر پلــی فــاژ بــوده و رنــگ عمــوي آن خاکــستري متمایــل بــه زرد و داراي         
پیـــشانی. پاهـــاي مگـــس دراز تـــر از پـــاي مگـــس خـــانگی اســـت . روي قفـــس ســـینه اســـت

.ماده ها پهن تر و قرمز رنگ است

در تمام مناطق سویا کاري ایران:مناطق انتشار
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نسل دوم آفت روي گیاهچه هاي سویا:ارزیابیزمان 

مشاهده  بوته هاي صدمه دیده ناشی از حمله الرو مگس: روش ارزیابی

در مناطق آلوده دیر کاشتن سویا:  روش مبارزه

Tetranychus urticaeکنه تار تن سویا 

ــد   ــی باش ــاژ م ــی ف ــی پل ــدن . آفت ــدازه ب ــا 3/0ان ــاده در 5/0ت ــراد م ــر و اف ــراد  میلیمت ــر از اف ــت ت ش

ــند  ــی باش ــر م ــت    .ن ــصلی اس ــان ف ــدن ش ــگ ب ــکل و رن ــی ش ــر دوک ــراد ن ــدن اف ــاي ب ــار .انته در به

تجمـــع مـــواد غـــذایی در (و تابـــستان ســـبز متمایـــل بـــه زرد بـــا دو لکـــه پـــشتی جـــانبی تیـــره 
و در اواخــر پــائیز و زمــستان بــه دلیــل بیــرون فرســتادن مــواد داخــل روده هــا          ) روده میــانی

ــت   ــز اس ــگ قرم ــه رن ــن      . ب ــوره س ــک، پ ــن ی ــوره س ــم، الرو، پ ــامل تخ ــت ش ــستی آف ــل زی مراح

شـــکل بــدن در مرحلـــه الروي تقریبـــا کـــروي و الرو هـــا داراي ســـه  . دو و بــالغ مـــی بـــا شـــد 

یکـــی از . جفـــت پـــا ولـــی در تمـــام مراحـــل پـــورگی و بـــالغ داراي چهـــار جفـــت پـــا هـــستند 

بـــرگ برجـــسته تـــرین عالمـــت فعالیـــت ایـــن آفـــت وجـــود تـــار هـــاي ابریـــشمی در پـــشت  
.گیاهان میزبان می با شد

در تمام مناطق سویا کاري ایران:مناطق انتشار

در تمام طول دوره رشد سویا  مخصو صا در روز هاي گرم و خشک:زمان ارزیابی

ومشاهده کنه ها زیر برگ هابرنزه شدن برگ  ها :روش ارزیابی
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ــارزه ــول دو: روش مبـ ــاهش طـ ــارانی کـ ــاري بـ ــان آبیـ ــورت امکـ ــاري و در صـ در .ره آبیـ

ــسیمیت      ــن پایروکـ ــر فـ ــموم نظیـ ــوان از سـ ــی تـ ــت مـ ــودن جمعیـ ــاال بـ ــورت بـ ــت صـ و امایـ

.استفاده نمود

کنترل بیماریهاي سویا

پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچـه ناشـی از پوسـیدگی ریـشه و طوقـه، بوتـه میـري و پوسـیدگی زغـالی از                         

. می باشندبیماریهاي مهم سویا در کشور 

عوامل قارچی مختلف شامل گونه هاي پیتیوم، فیتوفتـورا و فوموپـسیس درایـن              :پوسیدگي بذر 

عالئم به صورت پوسیدگی نـرم بـذر و فقـدان گیاهچـه در ردیـف هـا دیـده                . نوع پوسیدگی دخالت دارند   
40-20به میـزان  )متاالکسیل(استفاده از بذر سالم و گواهی شده، تیمار بذر با قارچکش آپرون             . می شود 

، اسـتفاده از ارقـام   )براي کنترل پوسیدگی ناشی از پیتیـوم و فیتوفتـورا  (کیلو گرم بذر  100میلی لیتر براي    

.   مقاوم به فیتوفتورا، کشت در خاك گرم توصیه می شود

نـوع عامـل  . گونه هاي قارچ فیتوفتورا و ریزوکتونیا در ایجاد این بیماري دخیل هستند         : مرگ گیاهچه 

در استانهاي مرطوب از جمله استان گلستان و لرستان         . بیماري برحسب شرایط آب و هوایی فرق می کند        
قارچ فیتوفتورا غالب است، درحالیکه در استانهاي خشک نظیـر اسـتان مرکـزي قـارچ ریزوکتونیـا بیـشتر                    

پیتیـوم و    بطور کلی شرایط خیلی مرطوب باعث افزایش خسارت مرگ گیاهچه ناشـی از            . خسارت می زند  

فیتوفتورا گشته و شرایط مرطوب سپس وارد آمدن استرس خشکی، مرگ گیاهچه ناشـی از ریزوکتونیـا را                  

عالئم نخست به صورت سبز کم رنگ و پژمرده شدن و بعد قهـوه اي شـدن بـرگ هـا             . افزایش می دهد  

زي بذر با قارچکش    براي کاهش بیماري، آغشته سا    . برگها چسبیده به ساقه باقی می مانند      . ظاهر می شود  

مناسب توصیه می شود، اما از آنجا که نوع قارچکش موثر برحسب نوع عامل بیماري متفاوت است، بهتـر                   
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. استفاده شود ) براي سایر قارچها  (و کاربوکسین تیرام    ) براي پیتیوم و فیتوفتورا   (است از ترکیب متاالکسیل     

. خاك گرم توصیه می شودهمچنین استفاده از ارقام مقاوم به فیتوفتورا، کشت در

در ایجـاد ایـن عارضـه ممکـن اسـت گونـه هـاي               ):مرگ گیاه بالغ قبل از رسیدن دانـه       (بوته میري   
عالئم به صورت لکه هاي قهوه اي قرمـز رنـگ در   . ریزوکتونیا، فوزاریوم ویا فیتوفتورا دخالت داشته باشند  

. دن برگها و کوتولگی مـشاهده مـی شـود         طوقه، هیپوکوتیل و پائین ساقه، به صورت زردي و قهوه اي ش           

استفاده از ارقام مقاوم به فیتوفتورا، کشت در خاك گرم و خاك دادن پاي بوته جهـت تحریـک بـه ریـشه      

.زایی مجدد توصیه می شود

از بیماریهاي مهم سویا بخصوص در مناطق خشک، سالهاي کـم بـاران و کـشت                :پوسیدگی زغالی 
یماري معموال در اواخر فصل به صورت پژمردگـی و ظهـور نقـاط ریزسـیاه             عالئم بیماري ب  . تابستانه است 

خشک شدن طوالنی مدت خاك بعد    . رنگ زغال مانند در بخش فوقانی ریشه و طوقه گیاه ظاهر می شود            

از یک دوره رطوبت براي فعال شدن عامل بیماري الزم است، لذا براي کنتـرل بیمـاري آبیـاري بموقـع،                     

. یاه با تغذیه متعادل توصیه می شودکشت بهاره و تقویت گ

.Rhizoctonia solani L)(ریشه رایزوکتونیاییپوسیدگی -

ــختینه         ــورت س ــه ص ــاك ب ــه در خ ــد، بلک ــی کن ــد نم ــپور تولی ــا اس ــاگ ی ــه ه ــارچ هیچگون ــن ق ای
ــدگی          ــویا زن ــر از س ــرده غی ــاهی م ــاي گی ــدروي در بقای ــا گن ــاپروفیت ی ــکل، س ــکلروت ش ــا اس ی

یدگی گیاهچـــه هـــاي جـــوان ســـویا در مزرعـــه وجـــود ایـــن  پژمردگـــی یـــا خـــشک. مـــی کنـــد

ــد    ــی ده ــشان م ــه ن ــاري را در مزرع ــوب      . بیم ــین مرط ــاد و زم ــاك زی ــت خ ــه رطوب ــامی ک هنگ

ــد     ــی کن ــه م ــوان حمل ــاه ج ــه گی ــاري ب ــل بیم ــارچ عام ــد، ق ــوال  . باش ــاري معم ــت بیم ــین عالم اول

ــد    ــی کن ــرم شــدن م ــه گ ــوا شــروع ب ــه ه ــشود ک ــانی ظــاهر می ــا . زم ــن بیم ــم مــشخص ای ري عالی
ــل          ــوه اي مای ــاي قه ــه ه ــده لک ــایگزین ش ــویا و ج ــانبی س ــاي ج ــشه ه ــدن ری ــد ش ــامل فاس ش

ــت      ــه اس ــر لپ ــور زی ــوه اي در مح ــات قه ــاد جراح ــز و ایج ــه قرم ــه   . ب ــودگی ب ــویا آل ــه س در مزرع
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ــود     ــی ش ــشاهده م ــی م ــا جمع ــرادي ی ــورت انف ــین    . ص ــام وج ــان هنگ ــاي گیاه ــی پ ــاك ده در خ

.کنترل بیماري بسیار موثر است

:بــرداشت 
ــانی آمـــاده برداشـــت هـــستند کـــه برگهـــا   . خـــشک و ریـــزش نماینـــدبوتـــه هـــاي ســـویا زمـ

ــر         ــتخوانی تغیی ــفید اس ــا س ــوه اي، زرد ی ــه قه ــا ب ــبز غالفه ــگ س ــان، رن ــایین گیاه ــه در پ زمانیک

ــد     ــی باش ــیدن م ــال رس ــاه در ح ــرد، گی ــه  . ک ــامی ک ــگ    90هنگ ــه رن ــویا ب ــاي س ــد غالفه درص
ه شـــرایط منطقـــه کاشـــت، زمـــان الزم اســـت روز بـــسته بـــ10-15، حـــداکثر نـــدرســـیده درآمد

ــود      ــت ش ــل برداش ــانیزه قاب ــورت مک ــه ص ــه ب ــا مزرع ــد    . ت ــه بای ــت دان ــت، رطوب ــان برداش در زم

درصد سبب خسارت 15برداشت دانه سویا با رطوبت بیش از . باشددرصد 14تا 13

در . درصـــد ســـبب شکـــستن و ریـــزش دانـــه مـــی شـــود 12بـــه دانـــه مـــی شـــود و کمتـــر از 

امکـــان برداشـــت بـــه صـــورت مکـــانیزه وجـــود نداشـــته باشـــد، در زمـــان رســـیدن   صـــورتیکه 

ــالف ــه غ ــوان بوت ــی ت ــا م ــا ه ــوب    ه ــرمن ک ــا خ ــت، ب ــاهش رطوب ــس از ک ــود و پ ــت نم را برداش

.دانه را از سایر اجزا گیاهی جدا نمود
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)آزمایشگاه–استانداردهاي تولید بذر سویا (

طبفات
PreBasicBasicRegiseredCerifiedموارد

%98%98%98%98)حداقل درصد( خلوص فیزیکی 

%2%2%2%2)حداکثر درصد( مواد جامد 

%80%80%80%80)حداقل درصد( قوه نامیه 

000Kg/10)حداکثرتعداد در کیلوگرم ( بذر سایر محصوالت 

%5/0/%20%01/0)داددر کیلوگرم حداکثر تع( بذر سایرارقام 

%13%12%12%12)حداکثردرصد( رطوبت 

------------1بیماریهاي بذر زاد
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%50/0%50/0%050/0علفهاي هرز حداکثر

)مزرعه–استانداردهاي تولید بذر سویا (

طبفات
PreBasicBasicRegiseredCerifiedموارد

سال1سال 1سال 1سال11) حداقل سال ( تناوب زراعی 

متر10متر10متر10متر10)حداقل متر ( ایزوالسیون 

سایر ارقام و بوته خـارج از تیـپ حـداکثر            

2بوته 

---1000/1500/1200/1

------------) 2( علفهاي هرز 

------------)2( آفات 

------------)3( بیماریها 
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.هدف یکسال فاصله زمانی می باشد-1
.بوته هاي خارج از تیپ شامل تفاوت در رنگ گل ، فرم برگ ، رنگ کرك و رنگ غالف است-2
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آفتابگردان آبی
:مقدمه

تولید پس از سویا، آفتابگردان یکی از چهار گروه عمده گیاهان روغنی است که از نظر سطح زیر کشت و 

به1948- 50میلیون هکتار در سال 238/6سطح زیر کشت آن در جهان از . کلزا و بادام زمینی قرار دارد

تن در 603/0در طول زمانی مشابه عملکرد آفتابگردان از . استرسیده 2004میلیون هکتار در سال 22

این در حالی است که در . یافته استافزایش2004تن در هکتار در سال 8/3به 1948هکتار در سال 

همین مدت عملکرد در کشورهایی نظیر آرژانتین، برزیل، آلبانی، فرانسه، یوگسالوي و استرالیا افزایش و 
مراکش، کنیا، ماالوي، بولیوي، شیلی، یونان، مجارستان و ایتالیا کاهش در کشورهاي دیگري نظیر مصر،

.میلیون تن بوده است740/27در جهان 2003گردان در سال میزان تولید دانه آفتاب. یافته است

عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده که در مناطق مختلف جهان با همدیگر تفاوت داشته ولی 

هاي به زراعی و افزایش دانش فیزیولوژي گیاهی به عنوان عوامل عمده از اصالح ژنتیکی اعمال روش

یبرید آفتابگردان براي نخستین بار در اوایل دهه هفتاد میالدي معرفی شدند ارقام ه. این دستاورد نام برد
با استفاده از ارقام هیبرید پتانسیل تولید آفتابگردان . رودشمار میه که نقطه عطفی در اصالح آفتابگردان ب

سطح زیر افزایش یافته و ارقام هیبرید مقاوم به بیماریهاي عمده معرفی شدند که متعاقباً سبب افزایش

. اي بر تولید داشته استمالحظههاي جدید تاثیر قابلاستفاده از یافته. کشت آفتابگردان در جهان گردیدند

تر، مقاومت ها عبارتند از تهیه و در دسترس بودن هیبریدهایی با طول دوره رویش، ارتفاع کوتاهاین یافته

ها به همراه استفاده از کاربرد بهتر این یافته. هابه خوابیدگی، سازگاري محیطی باال و مقاومت به بیماري
.اندها سهیم بودهزراعی در مزرعه در این موفقیتهاي جدیدروش

طیف وسیعی از شرایط آب وو بسته به رقم، در کند خوبی رشد میه آفتابگردان در اغلب مناطق معتدل ب

این پذیري وسیع تطبیقدر فیزیولوژیکی هاي مختلف مورفولوژیکی و ویژگی. باشدقابل کشت میهوایی 

:توان موارد زیر را بر شمردنمایند که در این میگیاه ایفاي نقش می
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موثر استهاي مختلف هاي باال در سازش آفتابگردان به محیطتحمل به سرما و حرارت .

ا در طیف زیر،شودبندي میتفاوت به طول روز طبقهعنوان یک گیاه بیه آفتابگردان غالباً ب

. دهدوسیعی از طول روزها گل می

هاي دیگر ولی غالباً در شرایطی که زراعت،آفتابگردان یک گیاه بسیار متحمل به خشکی نیست
ویژگیهایی که بعنوان عامل این واکنش . دهدبینند محصول رضایت بخشی میصدمه شدید می

عشب، قدرت گسترش ثانویه و نفوذ سیستم ریشه اصلی متراکم و من: شوند عبارتند ازشمرده می

. متر2به اعماق بیش از 

کند و نظیر کند به خوبی رشد میهایی که بافت آنها از شنی تا رسی تغییر میآفتابگردان در خاك

. دذرت، گندم و یا سیب زمینی به خاك بسیار حاصلخیز نیاز ندارد تا محصول رضایت بخشی بده

گیرد و امکان توسعه ان در حدود بیست استان کشور انجام میزراعت آفتابگرد،بنا بدالیل فوق

.کشت در اغلب نقاط کشور نیز وجود دارد
هایی بوده گذاريهاي اخیر کاهش یافته که دالیل آن بیشتر سیاستسطح زیر کشت آفتابگردان در سال

.که از طرف دولت انجام گرفته است
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ایرانکشت و اصالح آفتابگردان در دنیا و تاریخچه

. شودآفتابگردان بومی آمریکاي شمالی بوده و به فراوانی در بسیاري از مناطق قاره آمریکا یافت می

،گرچه تراکم جمعیت و پراکنش آن با افزایش شهر نشینی و چراي حیوانات و غیره کاهش یافته است
می بوسیله بومیان آمریکاي آفتابگردان بو. توان یافترا هنوز هم در جوامع بومی میولی تنوع ژنتیکی آن

دهد که انواع طبق درشت و دانه گرفت و شواهد باستان شناسی نشان میشمالی مورد استفاده قرار می

آفتابگردان توسط بعضی از بومیان آمریکایی ساکن شرق . ها قبل موجود بوده استدرشت آن قرن

.شده استورت کنسانتره مصرف میصه هاي راکی مخلوط با سایر سبزیجات در تغذیه و همچنین بکوه

آفتابگردان توسط جهانگردان اسپانیایی در قرن شانزدهم به اروپا برده شده است و به عنوان یک گیاه 
ورود آفتابگردان به روسیه را در قرن هیجدهم نقطه عطفی در زراعت این . گردیدزینتی کشت می

.وسیه به عنوان یک گیاه روغنی کشت گردیده استزیرا بعد از ورود به ر،توان در نظر گرفتمحصول می

پس از جنگ جهانی دوم و معرفی ارقام روسی از قبیل پرودویک که براي برداشت مکانیزه مناسب بودند 

کشف نر . سبب گردید که توسعه آفتابگردان بعنوان نبات تجارتی در امریکا و اروپا مورد توجه قرار گیرد

دهنده باروري یا دنبال آن ژن برگشته در فرانسه و ب1968رك در سال عقیمی سیتوپالسمی بوسیله لکل

در امریکا نقطه عطف دیگري بود که با تولید ارقام هیبرید 1970رستورر توسط کینمان در سال 
پرمحصول و پرروغن باعث گردید که این نبات هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سطح زیر کشت و 

.تر افزایش یابدسریعتولید محصول آن هرچه

روایتی توسط سربازان روسی و به ه ورود آفتابگردان به ایران مقارن با جنگ جهانی اول بوده که ب

روایتی توسط تجار ایرانی و قفقازي وارمنی وارد ایران گردیده است و محل توسعه زراعت این گیاه در 

با . ر بوده که مصرف آجیلی داشته استمرند و مشکین شهمناطق نزدیک به مرز روسیه عمدتاً خوي،
زراعت آفتابگردان روغنی با زیر کشت 1346هاي روغنی در سال شروع فعالیت شرکت توسعه کشت دانه

.تن دانه در سال اول شروع گردید1447هکتار و تولید 1719
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عقد بخش تحقیقات دانه هاي روغنی موسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر طی1348از سال 

قراردادي با دولت یوگسالوي برنامه وسیعی را براي اصالح و تولید دانه هاي روغنی بخصوص 

الین اینبرد نسل هفتم و هشتم 34همان سال با شروع برنامه هیبریداسیون آفتابگردان منعقد نمود و در
جدید اینبرد آغاز هايوسیله یوگسالوها به ایران آورده شد و همراه با آن سلکسیون و تولید الینه ب

.به ایران وارد و مورد استفاده قرار گرفت1352هاي رستورر براي نخستین بار در سال الین. گردید

عهده گرفته و بدین ه با پیروزي انقالب اسالمی کارشناسان ایرانی ادامه برنامه را ب1357از سال 

در ادامه .معرفی گردیدند1366ق در سال ترتیب اولین هیبریدهاي ایرانی آفتابگردان به اسامی مهر و شف

CMS31و CMS31 x R-43 ،CMS19 x R-43سه هیبرید جدید 1373این برنامه در سال 

x R-28با تاسیس و تجهیز . هاي گلدیس، آذرگل و گلشید نامگذاري گردیدندنامه معرفی و ب
فصل جدیدي در اصالح ،1375هاي روغنی در سال هاي گیاهی بخش تحقیقات دانهآزمایشگاه بیماري

هاي رستورر اصالح شده با تعیین مقاومت الینبه طوري که ؛ها گشوده شدبیماريمقاومت به آفتابگردان 

هیبریدهاي جدیدي ،یعنی سفیدك کرکی یا پالسموپارا و زنگ آفتابگردان،به دو بیماري عمده کشور

. هاي نهایی قرار دارندز این هیبریدها در بررسیتولید و در آزمایشات مقدماتی ارزیابی شدند که تعدادي ا

1378- 79هاي هاي روغنی در سالاندازي آزمایشگاه ملی تجزیه روغن بخش تحقیقات دانهتجهیز و راه
.افق جدیدي را در زمینه اصالح کیفیت روغن ارقام جدید گشوده است

مناسب براي کشت آفتابگردانخاك

روید و براي کند به خوبی میمیها از شنی تا رسی تغییرافت آنهایی که بآفتابگردان در خاك

شوري قابل تحمل آفتابگردان . بخش به خاك بسیار حاصلخیز نیازي نداردمحصول رضایتدستیابی به
باشد و بنابراین در گروه گیاهان با تحمل کم نسبت به شوري متر میماوس در سانتیمیلی4تا 2بین 

شود شوري باعث کاهش درصد روغن دانه و میزان جوانه زنی دانه آفتابگردان می.شودبندي میطبقه



٣٧

این . خاك چندان حساس نیستpHآفتابگردان به. لیکن بر ترکیب اسیدهاي چرب آن تاثیري ندارد

. رویددر سطح وسیع می8تا بیش از pH7/5گیاه در خاك هایی با 

ورزيخاك
مقدماتی براي خرد کردن بقایاي زراعت قبلی و انجام هاي سنتی کشت شامل یک شخم روش

رشد جوانه رطوبت الزم براي جوانه زدن و،عملیات بعدي براي تهیه بستر بذري است که حرارت، تهویه

رود شامل گاوآهن ادواتی که براي شخم اولیه به کار می.بخش تامین نمایداي رضایترا به گونه

با این ادوات خاك را نرم کرده و بقایاي گیاهی را. باشدگاو آهن قلمی میدار، گاو آهن دیسکی و برگردان
کردن خاك تهویه آن را که سبب افزایش رطوبت و فعالیت هاي بیولوژیکی درون نرم. کندآن مخلوط می

و رو شدن زیر. گرداننددار و دیسکی خاك را نیز برمیگاوآهن برگردان. دهدگردد، افزایش میخاك می

یا حداکثر زمانی که فرسایش خاك مشکل جدي بوده وطبعاً. شودشدن سطح آن میسبب برهنهخاك 

تر و رو کردن خاك سبب گرمزیر. باید استفاده نموددیگري نگهداري برف مورد نظر باشد، از ادوات 

.شودشدن خاك و افزایش ازت و پتاسیم موجود در دسترس گیاه می

اك هاي لومی و رسی بیش از شخم بهاره موجب نرم شدن زمین و در مناطق مرطوب شخم پاییزه خ
لیکن شخم پاییزه بقایاي زراعت سویا و سایر . شودزدن بذر در بهار میجذب رطوبت جهت جوانه

کنند، ممکن است سبب ایجاد خاك سطحی بسیار نرمی شود که در هایی که خاك را پودر میزراعت

دارمعموال به عنوان اولین وسیله شخم در گاوآهن برگردان. استمقابل فرسایش باد و آب آسیب پذیر 

ولی استفاده از گاوآهن قلمی در سایر کشورهاي جهان در حال افزایش ،رودکشت آفتابگردان به کار می

کنترل فرسایش، . گذاردگاوآهن قلمی بیشتر بقایاي گیاهی را در نزدیکی سطح خاك باقی می. است
هاي ترین مزایاي گاوآهن قلمی نسبت به گاوآهنمهم،اي خشک و سرعت بیشترهکارآیی باال در خاك

دار برابر نیروي الزم براي گاوآهن برگرداننیروي الزم براي گاوآهن دیسکی تقریباً. دار استبرگردان

.هاي بسیار سخت و خشک کارآیی بهتري داردلیکن این گاوآهن در خاك،است
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روند عبارتند از دیسک معمولی، کولتیواتور، ملیات تهیه زمین به کار میادواتی که براي مرحله دوم ع

. کنندهمه این ادوات جز کولتیواتورها بستر بذر را فشرده می. هرس و وسائل مختلف صاف کردن زمین

این ادوات خاك را در . شوندتر در خاك میکنند و سبب ایجاد فضاهاي کمها را خرد میاین ادوات کلوخ
پذیر ولی در عین حال آن را در برابر فرسایش بسیار آسیب،دهندزدن بذر قرار میخوبی براي جوانهشرایط

.کنندمی

تناوب
:ایجاد یک تناوب به چندین عامل که براي هر سیستم زراعی حیاتی هستند، بستگی دارد

هاي هرزهزینه علفآوري فرصتی براي کنترل کمفراهم

هاي مهم شودطوري که مانع از گسترش بیماريهاتضمین کنترل بیماري

آالت کشاورزيپخش کردن نیازهاي کارگري و ماشین

به حداکثر رساندن محصول و باال بردن متوسط عملکرد مزرعه

تضمین حفظ سالمتی خاك و نگهداري پوشش گیاهی

فراهم آوردن یک بازده مثبت از هر گیاه در تناوب

هاي آفتابگردان، کنترل آفات و بیماري: زیر بایستی در نظر گرفته شوددر تعیین توالی زراعی موارد

جلوگیري از کاستن رطوبت و حاصلخیزي خاك توسط آفتابگردان، اثر زراعت قبلی بر آفتابگردان و اثر 

.آفتابگردان بر زراعت بعدي

ي که آفتابگردان از مقدار ترکیب مواد. آفتابگردان یک گیاه مناسب براي استفاده در تناوب زراعی است
صورت بقایاي گیاهی به سطح خاك منتقل کرده و بعد از برداشت در اختیار گیاه بعدي ه عمق خاك ب
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کیلوگرم 50تن دانه در هکتار به طور میانگین حدود 5/2تولید . اهمیت بسیار زیادي دارد2دهدقرار می

به عالوه، در مقایسه با سایر .کندقل میکیلوگرم پتاس به سطح زمین منت225کیلوگرم فسفر و 25،ازت

تري داشته و مزرعه براي تهیه زمین براي گیاه بعدي گیاهان بهاره، آفتابگردان طول دوره رویش کوتاه
.گیردتناوب زودتر دراختیار قرار می

سال از کشت مجدد5باید به مدت حداقل ،هاي آفتابگردانبه منظور جلوگیري از گسترش بیماري

هاي اقتصادي دوره زمانی متاسفانه زارعین معموالً با انگیزه. ابگردان در همان زمین اجتناب نمودآفت

با افزایش . گرددها در مزرعه میگیرند که متعاقباً سبب توسعه بیماريکمتري را براي تناوب در نظر می

عدد به ازاي هر بوته به 6از جالیز سال تعداد علف هرز انگل گل5دوره تناوب آفتابگردان از دو سال به 
ضروري است که در ،مزرعه وجود داشته باشدزمانی که گل جالیز در. یابدکمتر از یک عدد کاهش می

تناوب بعد از آفتابگردان از غالت پاییزه استفاده شود تا هم انتشار و هم رشد و نمو این علف هرز محدود 

ی در ایران خسارت گل جالیز وجود ندارد اما زراعت در حال حاضر در زراعت آفتابگردان روغن. گردد

.آفتابگردان آجیلی شدیدا توسط این انگل با محدودیت مواجه شده است

هاي تواند منجر به کنترل علفوارد کردن آفتابگردان به عنوان یک گیاه یهن برگ در تناوب زراعی می

.هاي باریک برگ شود و بالعکسهرز زراعت
اي لگومینوز گیاهان وجینی به حساب آورد و آن را با گیاهان زمستانه و علوفهو ید جزآفتابگردان را با

هاي شود از کشت متوالی دانهجهت رعایت اصول تناوب زراعی، توصیه می. در برنامه تناوب قرار داد

.روغنی اجتناب شود

اي گیاه آفتابگردان را متاسفانه در کشور ما بقایاي گیاهی را معموالً از مزرعه جمع کرده و از بین می برند ولی در کشورهاي پیشرفته بعد از برداشت بقای-2
. کیلوگرم درهکتار اوره به منظور تسریع تجزیه بقایاي گیاه به خاك اضافه و سپس شخم پاییزه انجام می گیرد10ابتدا با دیسک سنگین خرد کرده و حدود 
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:میزان مصرف کود در زراعت آفتابگردان
رشد . سانتی متر و مقدار زیادي ریشه فرعی است        270تا   150(آفتابگردان داراي ریشه اصلی بلند    

با این حال   . زیاد ریشه اصلی آن به گیاه اجازه می دهد که از آب و مواد غذایی موجود خاك استفاده نماید                  

به علت نیاز غذایی باالي آن، مصرف کود براي بیشتر خاکها و براي حـصول حـداکثر عملکـرد ضـروري                     

درصـد   90درصـد پتاسـیم و       75درصد نیتروژن، فـسفر و کلـسیم،         66می دهد که     مطالعات نشان . است
. منیزیم در دوره یک ماهه قبل و بعد از گل دهی آفتابگردان جذب می شود

تن در هکتار5/3میزان عناصر غذایی برداشت شده بوسیله آفتابگردان با عملکرد دانه - جدول
)کیلوگرم از هر خکتار(

ه توسط جذب شدعنصر غذایی
kg.ha-1گیاه

خارج شده از مزرعه
kg.ha-1 با دانه

از در مزرعهباقی مانده 
kg.ha-1 طریق کلش

N(1316665(ازت
P2O5(875433(فسفر

K2O(28582303(پتاسیم
MgO(701456(منیزیم

CaO(26010200(کلسیم 
Fe(732/0106/0626/0(آهن 
Mn(412/0042/0270/0(منگنز 
Zn(448/0148/02/0(روي 
Cu(051/0025/0032/0(مس  
B(296/008/0316/0(بر 

:نیتروژن
میـزان  . نیتروژن مهمترین عنصري است که بایستی در زمـان کـشت آفتـابگردان مـصرف شـود                

کیلـوگرم   131تن دانه آفتابگردان در هکتار حـدود         5/3نیتروژن خالص جذب شده توسط گیاه با عملکرد         
کیلوگرم نیتروژن به ازاي هر تـن        50بطور متوسط میزان نیاز آفتابگردان به کود نیتروژنه حدود          . می باشد 
. دانه است
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زمان و روش مصرف کود نیتروژنه
30حدود (قبل از کشت یا همزمان با آبیاري اول        : کوددهی نیتروژنه در سه زمان مصرف می شود       

و ) برگـی 7-8مرحله (سرك در دو نوبت به مقدار مساوي بعد از تنک کردن    و بقیه به صورت کود      ) درصد
کود سـرك بعـد از تنـک کـردن مزرعـه در             ). قبل گلدهی (بقیه در اواسط رشد در مرحله ستاره سو شدن          

داخل جویچه هاي مزرعه پخش و بالفاصله سله شکنی و آبیاري می شود و یا به همراه سـله شـکنی بـا                       
.ودماشین زیر خاك می ش

در جداول زیر نیتروژن مورد نیاز آفتابگردان براي اقلیم هاي سرد، گرم و معتـدل سـرد و حاشـیه                    
. خزر ارائه شده است
)کیلوگرم در هکنار(برآورد کود اوره مورد نیاز آفتابگردان در اقلیم سرد–جدول 

عملکـــرد دانـــه کیلـــوگرم 
)درهکتار

4000375035003250300027502500225020001750150012501000)درصد(کربن آلی خاك  

2/0<39536533530527525022520017515012510075
4/03853553252952652402151901651401159065
6/03753453152852602302051801551301058055
8/0365335305275255220195170145120957050

1355325295265250210185160135110856050
2/1345315285255245200175150125100755050
4/133530527524524019016514011590705050
6/132529526523522518015513010580655050

)کیلوگرم در هکنار(رد نیاز آفتابگردان در اقلیم گرمبراورد کود اوره مو–جدول 
ــه  عملکـــرد  ــوگرم در (دانـ کیلـ

)هکتار

)درصد(کربن آلی خاك  
4000375035003250300027502500225020001750150012501000

2/0<455425395365335310285260235210185160135
4/0450415385355325300275250225200175150125
6/0425405375345315290265240215190165140115
8/0425395365335305280255230205180155130105

141538535532529527024522019517014512095
2/140537534531528526023521018516013511090
4/139536533530527525022520017515012510090
6/13853553252952652402151901651401159090
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)کیلوگرم در هکنار(ورد کود اوره مورد نیاز آفتابگردان در اقلیم معتدل سرد و سواحل خزربرآ–جدول 
ــه   ــرد دانـ ــوگرم (عملکـ کیلـ

)در هکتار

4000375035003250300027502500225020001750150012501000)درصد(ن آلی خاك  کرب

2/0<415385360335310285260235210185160135110

4/0410380355330305280255230205180155130105

6/040037034532529527024522019517014512095

8/039036033532028526023521018516013511085

138035032531527525022520017515012510075

2/13703403153102652402151901651401159065

4/13603303053052552302051801551301058055

6/1350320300300245220195170145120957055

:فسفر
کمبود فسفر موجب پوکی    . فسفر در بارور شدن آفتابگردان و تشکیل غنچه، گل و دانه موثر است            

بهترین روش بـراي تعیـین فـسفر مـورد نیـاز      . شودیا الغري دانه ها شده و تشکیل گل و دانه مختل می          
44معادل  (P2O5کیلوگرم   20گردان حدود   میزان مصرف کود فسفره براي آفتاب     . گیاه، آزمون خاك است   

. کیلوگرم سوپر فسفات تریپل یا مونو فسفات آمونیوم براي افزایش یک واحد به میزان فسفر خـاك اسـت                  
میلی گرم   12براي مثال اگر فسفر قابل جذب خاك هفت میلی گرم بر کیلوگرم باشد و بخواهیم آن را به                   

سـانتی متـر مخلـوط       15سوپر فسفات تریپل را با خاك عمـق          کیلوگرم 220بر کیلوگرم برسانیم بایستی     
4/0درصد مـاده خـشک بـرگ و          7/0برابر  ) فروردین(غلظت مناسب فسفر براي گیاهچه در بهار        . نمائیم

. درصد کاهش مـی یابـد      2/0و   35/0درصد در ماده خشک ریشه است که در زمان برداشت به ترتیب به              
ین مصرف شود و در صورتیکه به صورت نواري در کنار و زیر بذر قرار               کود فسفره باید قبل از شخم در زم       

2گیرد باید مقدار مصرف به      
3تا  1

تفاوت عمده اي بین کودهاي فسفره سـوپر فـسفات          . کاهش داده شود   1
درصـد اکـسید فـسفر       46ه بـر    تریپل و دي آمونیوم فسفات وجود ندارد منتهی دي آمونیوم فسفات عـالو            

.مصرفی کسر شود درصد نیتروژن است که باید از مقدار نیتروژن18حاوي 
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)کیلوگرم در هکنار(برآاورد کود سوپر فسفات تریپل مورد نیاز آفتابگردان –جدول 
ــه   ــرد دانـ ــوگرم (عملکـ کیلـ

)در هکتار

فــــــسفر قابــــــل جــــــذب 
)mg.kg-1(خاك

4000375035003250300027502500225020001750150012501000

1<2602452302152001851701551401251109580
22552402252101951801651501351201059075
32502352202051901751601451301151008570
4240230215200185170155140125110958065
5230220210195180165150135120105907560
6220210200190175160140130115100857055
721020019018517015514012511095806550
820019018017516515013512010590756050
919018017016515514513011510085705550
101801701601551451351251109580655050
111701601501451351251151059075605050
121601501401351251151051008570555050
1315014013012511510595908065505050
141401301201151059585807560000
1513012011010595857570700000
16>0000000000000

پتاسیم
کیلـوگرم اسـت کـه       385تن دانه در هکتار حدود       5/3پتاسیم جذب شده از هر هکتار با عملکرد         

.نشان می دهد نیاز پتاسیم آفتابگردان خیلی بیشتر از زراعتهایی مثل گندم، پنبه و حتـی چغندرقنـد اسـت           
آثار کمبود آن بر روي برگهاي پائین ظاهر مـی گـردد            . پتاسیم موجب سالمتی و استحکام بافتها می شود       

هـاي درشـت سـوختگی    ترین برگها نوعی زردي عمومی ایجاد شـده و لکـه  در بوته هاي جوان در قدیمی   

شدن همراه پیچیدگی شدید برگ ظاهر می گردد و سوختگی در جهت نوك برگ شدیدتر است و فنجانی                

.نوك برگهاي زرد به سمت باال و پائین است
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زمان و روش مصرف پتاسیم
مصرف کودهاي پتاسـیمی بـه روش     . بهتر است تمام کودهاي پتاسیم قبل از کشت استفاده گردد         

.نواري در پنج سانتی متري زیر و کنار بذر با بذر کار، کارایی کود را افزایش می دهد

منبع سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم تامین گردد ولی در شـرایط شـور              پتاسیم می تواند از هر دو       

براي تبدیل مقدار کود سولفات پتاسیم بـه  . بهتر است به جاي کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم مصرف گردد 

: کلرور پتاسیم از فرمول زیر استفاده می گردد

سیممقدار کودسولفات پتا833/0= مقدار کود بر حسب کلرور پتاسیم 
)کیلوگرم در هکنار(براورد کود سولفات پتاسیم مورد نیاز آفتابگردان در اقلیم سرد –جدول 

ــه   ــرد دانـ ــوگرم (عملکـ کیلـ
)در هکتار

mg.kg-1(4000375035003250300027502500225020001750150012501000(پتاسیم قابل جذب 
100<31529528026525023021019017015013011090

1202852652502352302101901701501301109080

140260245230215210190170150130110907070

16024023521019519517015013011090706565

1802202051901751751501301109070656565

200200185170155155130110907065656565

220180165150135135110907065656500
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)کیلوگرم در هکنار(براورد کود سولفات پتاسیم مورد نیاز آفتابگردان در اقلیم معتدل سرد و سواحل خزر–جدول 
)کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه  ــه   ــرد دانـ ــوگرم (عملکـ کیلـ

)در هکتار

-mg.kg(ل جـــذب پتاســـیم قابـــ

1(
4000375035003250300027502500225020001750150012501000

100<3002802652502352151951751551351159575
1102852652502352252051851651451251058570
120270250235220215195175155135115957565
130255240225210205185165145125105856560
14024523021520019517515513511595755555
15023522020519018516514512510585655050
1602252101951801751551351159575555050
1702152001851701651451251008565505050
180205190175160155135115957555505050
190195180165150145125105856555505050
20018517015514013511595755550505050
21017516014513012510585655050505050
22016515013512011595755550505000

)کیلوگرم در هکنار(براورد کود سولفات پتاسیم مورد نیاز آفتابگردان در اقلیم گرم–جدول 
)کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه  ــه   ــرد دانـ ــوگرم (عملکـ کیلـ

)در هکتار

-mg.kg(پتاســـیم قابـــل جـــذب 

1(
4000375035003250300027502500225020001750150012501000

100<2852652502352202001801601401201008060
120255235220205200180160140120100806050
14023021520018518016014012010080605050
1602101951801651601401201008060505050
180190175160145140120100806050505050
20017015514013512010080605050505050
22015013512010510080605050505000

گوگرد مورد نیاز آفتابگردان
-300اگر هدف از مصرف گوگرد استفاده از آن به عنوان یک ماده غذایی باشد معمـوالً مـصرف                   

براي اکسیداسیون گوگرد عنصري الزم است عالوه بـر رطوبـت    . هکتار توصیه می گردد   کیلوگرم در    200

.مناسب وجود باکتریهاي اکسید کننده گوگرد و اندازه مناسب ذرات گوگرد مهم است
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:عناصر ریزمغذي

در اغلب خاکهاي کشور جذب چهار عنـصر غـذایی کـم مـصرف آهـن، روي، منگنـز و مـس بـا          

در جدول زیـر    . ش عناصر کم مصرف بیشتر در عملکردهاي باال نمایان می شود          نق. مشکالتی روبرو است  
.مقدار کودهاي ریزمغذي قابل توصیه با توجه به آزمون خاك آورده شده است

توصیه کودهاي ریز مغذي براي آفتابگردان–جدول 
رويبورمس

سولفات روياسید بوریکسولفات مس
مقدار در خاكخاکیگپاشیبرخاکیبرگپاشیخاکیبرگپاشی

mg.kg-1

١٢۴٢٢٠٢٣٠١/٠
١٢١٢٢٠٢٢۵٢/٠
١١٨٢١۵٢٢۵٣/٠
١١۵٢١۵٢٢٠۴/٠
١١٢٠١٠٢٢٠۵/٠
١٩٠١٠٢١۵۶/٠
١۶٠٠٢١٠٧/٠
١٣٠٠٢١٠٨/٠
١٠٠٠٠٠٩/٠

در نظر گرفته مـی شـود و در   mg.kg-15حد بحرانی آهن و منگنز در خاك براي آفتابگردان 

مقادیر پائین تر از آن بهتر است همانند روي و بر محلول پاشی با غلظت دو در هزار به همراه دو کیلوگرم                      
.اوره در یک هزار لیتر آب در یک هکتار در دو نوبت و قبل از گلدهی استفاده گردد

لیتـر آب  1000ایع ظرفـشویی بـه    میلی لیتـر مـ     200بهتر است براي محلول پاشی عناصر مقدار        

. براي مصرف یک هکتار اضافه گردد

کودهاي آلی
کودهاي آلی عالوه بر زراعتهاي دیگر دانه روغنی که در این نوشته اشاره شده بـراي آفتـابگردان        

الزم اسـت مقـدار   . می توان کود آلی را قبل از کشت کامالً با خاك مخلـوط نمـود  . نیز بسیار مفید هستند  
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الزم بـه  . ر غذایی موجود در کودهاي آلی قبل از مصرف کودهاي شیمیایی مورد توجـه قـرار گیرنـد       عناص
. ذکر است ماده آلی به صورت تکمیلی همراه با کودهاي شیمیایی محاسبه شده، مصرف می گردد

براورد حداقل کود حیوانی مورد نیاز آفتابگردان–جدول 

1/02/03/04/05/06/07/08/09/00/11/12/13/14/15/1)درصد( کربن آلی خاك
کود حیوانی

1918171615141312111098765)تن در هکتار(

رشد . سانتی متر و مقدار زیادي ریشه فرعی است        270تا   150(آفتابگردان داراي ریشه اصلی بلند      
با این حال   . غذایی موجود خاك استفاده نماید    زیاد ریشه اصلی آن به گیاه اجازه می دهد که از آب و مواد               

به علت نیاز غذایی باالي آن، مصرف کود براي بیشتر خاکها و براي حـصول حـداکثر عملکـرد ضـروري                     
درصـد   90درصـد پتاسـیم و       75درصد نیتروژن، فـسفر و کلـسیم،         66مطالعات نشان می دهد که      . است

. فتابگردان جذب می شودمنیزیم در دوره یک ماهه قبل و بعد از گل دهی آ

تن در هکتار5/3میزان عناصر غذایی برداشت شده بوسیله آفتابگردان با عملکرد دانه -جدول
)کیلوگرم از هر خکتار(

جذب شده توسط عنصر غذایی
kg.ha-1گیاه

خارج شده از مزرعه
kg.ha-1 با دانه

از در مزرعهباقی مانده 
kg.ha-1 طریق کلش

N(1316665(ازت
P2O5(875433(فسفر

K2O(28582303(پتاسیم
MgO(701456(منیزیم

CaO(26010200(کلسیم 
Fe(732/0106/0626/0(آهن 
Mn(412/0042/0270/0(منگنز 
Zn(448/0148/02/0(روي 
Cu(051/0025/0032/0(مس  
B(296/008/0316/0(بر 
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مناطق مختلف کشورهاي زراعی برايتوصیه
کشت دوم در مناطق مرکزي کشور

تر از حد مورد نیاز براي آفتابگردان است، از آنجا که طول فصل رشد در اغلب مناطق ایران طوالنی
کشت آفتابگردان از دهۀ گذشته در مناطق . ها کشت نمودتوان در طیف وسیعی از تاریخاین گیاه را می

اصفهان، فارس و کرمان به عنوان کشت دوم بعد از برداشت غالت مرکزي ایران مانند قم، مرکزي،

ترین تاریخ کاشت محسوب ترین تاریخ کاشت، مناسبدر این شرایط، اقتصادي. توسعه یافته است

دهند بعد از برداشت غالت، محصول دیگري کشت کنند تا یک درآمد شود، زیرا کشاورزان ترجیح میمی

به این منظور، آفتابگردان بایستی بالفاصله بعد از برداشت غالت حداکثر . نداضافی در آن سال داشته باش
تیرماه کشت شود، گرچه برخی زارعین در اواخر تیرماه و حتی اوایل مرداد نیز اقدام به کشت 20تا 

هاي دیرهنگام در کشت در کشت. کندصورت عملکرد کاهش پیدا مینمایند، که در اینآفتابگردان می

زدن در اختیار د از برداشت غالت، آفتابگردان از زمان جوانه زدن دماي بسیار باالیی از زمان جوانهدوم بع

در این حالت گیاه سریعاً جوانه زده و . دارد که به شرط وجود آب کافی سبب رشد سریع گیاه خواهد شد

هاي ت دوم در اقلیمکشت و کار آفتابگردان به عنوان کش. دهدتر گسترش میهاي خود را سریعاندام

.بخش استطور کامل و یا نسبی رضایته داراي آب و هواي معتدل گرم همراه با تامین آب مورد نیاز ب

تراکم بوته 
متفاوتی نسبت هايالعملپاکوتاه، عکسابلند و اند که ارقام زراعی آفتابگردان پبررسی ها نشان داده

هاي در تراکمتري دارند که ارتفاع کوتاهکرد دانه در ارقامیدهند و حداکثر عملبه تراکم بوته نشان می

بنابر . شودتر میارتفاع بوته در کشت دوم نسبت به کشت اول کوتاهاز طرف دیگر . آیدبدست میباالتر 

هزار بوته در 120-100براي مثال - تراکم بوته نسبت به کشت اول بایستی باالتردر کشت دوم این 

.رفتدر نظر گ- هکتار
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ارقام مناسب
، رکورد، گابور و آرماویرسکیMasterزاریا، : ارقام آزادگرده افشان

SHF81-90و SHF81-85دو هیبرید جدید ایرانی، آذرگل،33آلستار، هایسان : ارقام هیبرید

هاي گلستان و مازندران اراضی دیم استان
آفتابگردان اگر .گیرندقرار میها رندگیراکنش نامنظم باپتحت تاثیر محصوالت بهاره در سواحل خزر 

دماي باال و بادهاي گرم روبرو ترین دوره نیاز آبی گیاه است با کمبودآب ودر مرحله گلدهی که بحرانی

براي جلوگیري از این حالت و تضمین . شودمنجر به کاهش عملکرد دانه و میزان روغن آن میشود،

اند که در نتایج آزمایشات نشان داده. بگردان را در زمستان کشت کردتوان آفتامینیازهاي آبی گیاه تامین 

ه بیشتر بودهبهارکشت هايدر مقایسه با تاریخههاي کاشت زمستانمیزان تولید در تاریخاین مناطق 

هاي کشت توصیه ترین تاریخدر این راستا بین اواخر بهمن و اوایل اسفند به عنوان مناسب. است
اي پایین در زمستان ممکن است رشد گیاه را کند کرده و سبب ظهور شاخه جانبی در دماه. شوندمی

.ها گرددبعضی از ژنوتیپ

زودرس بسیار سریعتر با کشت زمستانه سازگار - رسد ارقام متوسطبنظر میمطالعاتبر پایه برخی 

شود رسیدن به میدارند که سبب نسبت به ارقام زودرستريزیرا آنها سیکل رشدي آهسته،شوندمی

.مراحل غنچه و گلدهی در زمستان تکمیل شود
تفاوت بوده و قادر به نظر فتوپریود بیاي است که ازترین واریته براي کشت زمستانه واریتهمطلوب

رشد آهسته اولیه در سطح از رويهااین گونه واریته. باشدتر در مراحل ابتدایی رشد تحمل دماهاي پایین

هاي قوي و انشعاب آنها و داشتن توانایی جوانه زدن و تشکیل غنچه و گل در اواخر ه ریشهزمین و توسع

ها باید خودسازگاري باالیی داشته و قادر باشند که در اواخر بهار و این ژنوتیپ. شوندزمستان مشخص می

به . سیدن برسندیابد به مرحله پرشدن و راوایل تابستان که دما باال رفته و آب قابل دسترس کاهش می
.روز شودهاي زراعی بایستی بههاي مناسب براي کاشت زمستانه، روشمنظور بدست آوردن ژنوتیپ
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تاریخ کاشت 
هاي گلستان و مازندران در شرایط دیم در دو منطقه دشت و مناطق زراعت آفتابگردان در استان

ها با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت هاي کاشت آنگیرد که تاریخداغ انجام میکوهستانی مانند گلی

نیمه اول اسفند ماه و در مناطق کوهستانی نیمه دوم ،ترین تاریخ کاشت در اراضی دشتمناسب. است

.باشدفروردین می

تراکم بوته 
ترین تراکم بوته در اراضی مناسب. تراکم بوته در شرایط دیم معموال کمتر از شرایط تحت آبیاري است

.باشدهزار بوته در هکتار می65تا 45وهستانی گلستان و مازندران دشت و ک

ارقام مناسب
هاي سفیدك داخلی و زنگ در این مناطق عامل محدود کننده است، کشت ارقام مقاوم از آنجا که بیماري

.شودها قویا توصیه مییا متحمل به این بیماري

: ارقام آزادگرده افشان

گابور، : مناطق دشتMaster

پروگرس: مناطق کوهستانی

SHF81-90و SHF81-75و 25هایسان ،33آذرگل، هایسان: ارقام هیبرید

مناطق معتدل سرد
ــتان  ــامل اسـ ــرد شـ ــدل سـ ــاطق معتـ ــی،  منـ ــان غربـ ــرقی، آذربایجـ ــان شـ ــاي آذربایجـ هـ

ــارس و    ــسمتی از فـ ــدان، قـ ــان، همـ ــمالی، زنجـ ــان شـ ــشاه، خراسـ ــتان، کرمانـ اردبیـــل، کردسـ
.باشدمیسایر مناطق مشابه
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تاریخ کاشت 
ولی )کشت اول(توان کشت نمودخرداد می15آفتابگردان را در این مناطق از دهه سوم فروردین تا 

.باشدشت میهترین تاریخ کاشت نیمه دوم اردیبمناسب

تراکم بوته
.شودهزار بوته در هکتار در این مناطق توصیه می80تا 60تراکم 

ارقام مناسب
مقاوم به سفیدك (، مستر و الکومکا )متحمل به بیماري سفیدك کرکی(روگرس پگابور، : افشانآزاد گرده

)کرکی
.36و هایسان 33یوروفلور، آلستار، آذرگل، هایسان : هیبرید

کاشت
کاشتادوات

این نکته مهم را به یاد . شوندبذرکارهاي دقیق اگر درست تنظیم شوند باعث یکنواختی مزرعه می

اي در عملکرد مورد انتظار آن در کنندهها در مزرعه اغلب نقش تعیینباشید که شیوه استقرار بوتهداشته 

ها فاصله زیادي هاي آن مناسب نباشد، یا اینکه بین بوتهاي که استقرار بوتهمزرعه.یک فصل زراعی دارد

.شوداي هرز میهافتاده باشد، باعث ایجاد مشکالت بعدي در یکنواختی رسیدگی و کنترل علف

جویی در نوماتیک استفاده کرد که جهت صرفهپتوان از بذرکارهاي سقوطی و جهت کاشت آفتابگردان می

براي این منظور بایستی بذر کامال . شودنوماتیک توصیه میپمیزان بذر مصرفی و دقت کار، بذر کار 
.بوجاري و تمیز بوده و داراي اندازه یکسانی باشند

عمق کاشت
.شودمتر پیشنهاد میسانتی5الی 3براي آفتابگردان عمق کاشت رین بهت



٥٢

تراکم بوته و مقدار بذر
متوسط ) 3تعداد دانه در طبق، ) 2تعداد طبق در هکتار، ) 1: عملکرد آفتابگردان حاصل سه جزء است

وشوداه تعیین میگیتراکمبا1بنابراین جزء باشند،از آنجا که ارقام زراعی همه تک طبق می. وزن دانه

آفتابگردان . گردددو جزء دیگر به وسیله جزء اول و رقم زراعی، هوا و خاك و آفات آفتابگردان تعیین می

دهد و ها در طبق، خود را با شرایط انطباق میهاي کم، از طریق افزایش وزن دانه و تعداد دانهدر تراکم

بنابراین عملکرد که . کندزیاد هماهنگ میتراکمازطریق کاستن وزن وتعداد دانه در طبق خود را با

هایی ماند، اما در محیطنتیجه سه جز فوق الذکر است به طور نسبی در طیف وسیعی از تراکم ها ثابت می
عدم توافق در . رسد، تصحیح این اجزاي عملکرد به تنهایی کافی نیستتانسیل رقم میپکه عملکرد به 

.استتراکم بوته بهینه امري عادي

ارتفاع غالبا با افزایش تعداد بوته . شوددهی میروز تاخیر در گل4تا1هاي بیش از حد موجب تراکم

هاي بسیار تراکم. تواند منجر به تشدید خوابیدگی بوته شودکه بسته به رقم گاهی میشودکمی بیشتر می

کم، براي مناطقی که محدودیت آبی هاي تراکم. کندهاي گیاهی را فراهم میزیاد زمینه گسترش بیماري
ترین مناسب.یابدهاي هرز افزایش میاین شرایط رشد علفوند اما در عین حال درشوجود دارد توصیه می

آالت، فاصله با توجه به شرایط کشاورز از حیث ماشین.باشدمتر میسانتی25الی 20فاصله بین بوته ها 

ر هر حال تراکم مناسب بستگی به شرایط اقلیمی و کاشت متغیر د. توانند متغیر باشدها میبین ردیف

تراکم بوته با مقدار بذر که غالبا به صورت کیلوگرم در هکتار .باشد که قبال مورد اشاره قرار گرفتمی

وزن بذر و قوه نامیه وتلفات مورد انتظار در محاسبه میزان بذر براي . گرددشود، تعیین مینشان داده می
.گیاهی مطلوب باید درنظر گرفته شودمتراکیک 

وزن هزار دانه بر حسب گرم × تعداد بوته در هکتار 
مقدار بذر مصرفی = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بر حسب گرم
1000× درصد قوه نامیه 
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هاي شور نامناسب نظیر خاكهاي و براي خاك% 5هاي شنی به مقدار بذر محاسبه شده براي خاكمقدار

منظور یا جوانه براي تلفات بذر وتصحیح الزم باید افزایش یابد تا و قلیایی و سنگین به مقدار بیشتر 
بیش از حد ده غالباًمقدار بذر توصیه ش. نوع ادوات کاشت نیز بر میزان بذر مصرفی تاثیرگذار است. گردد

.الزم است

آبیاري
توسعه ریشه مناسب این . گیاه آفتابگردان در مقایسه با سایر گیاهان بهاره به آب نسبتا کمتري نیاز دارد

اي از نیاز آبی خود را بر طرف تر خاك بخش عمدههاي عمقیشود که از بخشگیاه در خاك سبب می

افشانی و زنی، گردهمراحل جوانه. کندی در طول دوره رشد تغییر میآبحساسیت آفتابگردان به کم. نماید

زنی آب کافی براي جوانه. شوندآبی محسوب میترین مراحل زندگی گیاه به کمرشدن دانه حساسپ
تاخیر در آبیاري در زمان قبل از گلدهی ممکن است سبب تاخیر در . مطلوب و یکنواخت الزم است

در اوایل تا اواسط دوره . افشانی را به تاخیر انداخته و موجب اختالل در آن شودهها شود و گردبازشدن گل

. ها در طبق به حداقل کاهش یابدوکی دانهپرشدن دانه نیز آب کافی باید در اختیار گیاه باشد تا میزان پ

نده نشده وشاپیدا نکرده است و سطح خاك توسط برگها پدر اوایل دوره رشد که ریشه گیاه توسعه کافی 

تر در نظر گرفت، اما در مراحل بعدي رشد که سطح خاك توسط است الزم است فاصله آبیاري را کوتاه
توان دور آبیاري را کنند میهاي عمقی خاك نفوذ میها به بخششود و ریشهوشانده میپهاي گیاه برگ

انی فاصله آبیاري را بهتر در هر صورت در محدوده زمان گلدهی و گرده افش. تر در نظر گرفتطوالنی

ها از در مراحل انتهاي رشد که برگ. ذیردپها به خوبی انجام است که نزدیکتر در نظر گرفت تا تلقیح گل

دهد، فاصله شت طبق نیز از رنگ سبز به زرد تغییر رنگ میپکنند و ایین گیاه شروع به زرد شدن میپ

شت طبق که نشان دهنده آغاز زمان پاي در هاي قهوهلکهتوان افزایش داد و با ظهور اولینآبیاري را می

باشد آبیاري را باید قطع نمود که این عمل سبب تسریع و یکنواختی زمان رسیدن مزرعه رسیدن می
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براي دستیابی به عملکرد باال در آفتابگردان تنظیم دور آبیاري بویژه از قبل از گلدهی تا مراحل . شودمی

روز و در 8- 10در مناطق گرمسیر، بویژه در روزهاي گرم تابستان، دور آبیاري . تانتهاي رشد ضروري اس

هایی که قدرت نگهداري رطوبت در آنها اگرچه در خاك. تواند تنظیم شودمی10-12مناطق معتدل 
.تر نمودهاي آبیاري را طوالنیتوان فاصلهباالست می

هاي هرزکنترل علف
هوا با آفتابگردان گاهی نور وبت، مواد غذایی موجود در خاك وهاي هرز از نظر جذب رطوعلف

هاي علف هرز، تراکم علف، زمان فعالیت علف هرز ومقدار کاهش محصول بسته به گونه. کنندیرقابت م

هفته اولیه پس از جوانه زدن با کندي و 2آفتابگردان در طول . خاك متفاوت استجوانه زدن بذر، هوا و
رشد کند دوره یعنی ،هاي هرزي که در خالل دوره اولیهعلف. کندریع رشد میسپس به طور س

هایی که در مراحل بعدي تري براي آفتابگردان هستند تا آنزنند، رقباي مهمآفتابگردان جوانه می

از خسارت به محصول برگی 6- 8زنی تا مرحله از زمان جوانههاي هرز با از بین بردن علف. رویندمی

توان از دو روش کنترل مکانیکی و هاي هرز میبراي کنترل ومبارزه با علف.آیدبه عمل میري جلوگی

.ها بهره جستکشاستفاده از علف

کنترل مکانیکی علف هاي هرز
توان اقدام به برگی می6-8با کشت ردیفی آفتابگردان و استفاده از کولتیواتور تا قبل از مرحله 

کشها به ویژه در مواردي است که جانشین مناسبی براي علفاین روش. هاي هرز نمودکنترل علف

.هاي هرز نباشندها قادر به کنترل علفکشعلف

هاي هرزکنترل شیمیایی علف
هدر رفتن علف کش از طریق تبخیر ویا تجزیه هاي نورـ براي کنترل علف هاي هرزو اجتناب از

تبخیر علف کش و حرکت آن در آب . لوط شوندشیمیایی الزم است بعضی علف کش ها با خاك مخ
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موجود در خاك ممکن است سبب توزیع بهتر علف کش شده و غلظت یکنواختی از آن در خاك حاصل 

.دوبار دیسک عمود بر هم و با عمق مساوي الزم است. شود

با نام (تري فلورالین: شوند عبارتند ازهاي قبل از کاشت که معموال در کشور ما توصیه میکشعلف
% 3/33با نام تجارتی سوناالن(لیتر در هکتار و اتال فلورالین 2به میزان )امولسیون% 48تجارتی ترفالن

.قبل از کاشت و مخلوط با خاكلیتر در هکتار3,5تا 3به میزان )امولسیون

تنک
دي رقابت در صورتی که در حین بذرکاري میزان بذر ریخته شده در خاك افزایش یابد، در مراحل بع

.یابد که براي جلوگیري از کاهش عملکرد تنک مزرعه ضروري خواهد بودبین گیاهان افزایش می

برداشت
ماه زمان چهاررقام زودرس یا دیررس به سه تا آفتابگردان از زمان کاشت تا زمان برداشت بسته به ا

غییر کند از نظر فیزیولوژیکی رسیده بوته آفتابگردان زمانی که رنگ پشت طبق از سبز به زرد ت.احتیاج دارد

و مناسب برداشت شده باشند، صورت خشک این تغییر معموال قبل از این که طبق ها به حد کافی . است

.گیردمی

دهند آفتابگردان را خسارت پرندگان، بسیاري از کشتکاران ترجیح میبراي کاهش ریزش زمان برداشت و
توان بعدا دانه آفتابگردان برداشت شده با کمباین را می. شت کنندبردا% 25تا 20در درصد رطوبتی بین 

.رساند که رطوبت مطمئنی براي انبار کردن است% 5/9به را ها رطوبت آن کندر خشک

در برداشت با ماشین کمباین از هد . گیردبرداشت محصول آفتابگردان با دست یا با کمباین انجام می

، اما توان با هد مخصوص غالت هم انجام دادمیالبته این کار را.شودمخصوص آفتابگردان استفاده می

کمباین و سرعت يسرعت حرکت رو به جلوبراي افزایش راندمان برداشت الزم است تنظیماتی شامل 
.ذیردپصورت ها و تنظیم ضدکوبنده و باد سیلندرها یا کوبنده
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آفات آفتابگردان

Homeosoma nubellaپروانه دانه خوار آفتابگردان

ــد        ــی کنن ــه م ــه تغذی ــه و دان ــا، برگچ ــامل گ ــابگردان ش ــل آفت ــشی گ ــاي زای ــدام ه ــا از ان . الرو ه

ــط          ــیاه در وس ــه س ــت نقط ــا زرد داراي دو جف ــن ت ــستري روش ــگ خاک ــه رن ــویی ب ــاي جل ــال ه ب

ــر       ــگ ت ــم رن ــر و ک ــرض ت ــم ع ــرین ک ــال زی ــال و ب ــر ب ــبز،   . ه ــه س ــل ب ــستري متمای الرو  خاک
. یرین شکم کم رنگ تر سر قهوه اي و سطح ز

در تمام مناطق کشت آفتابگردان:مناطق انتشار

از خرداد ماه:زمان ارزیابی

مشاهده الرو روي بوته ها و تغیذیه آن ها:روش ارزیابی
ــارزه ــراي    : روش مبـ ــاوم و بـ ــام مقـ ــت،  ارقـ ــس از برداشـ ــق پـ ــخم عمیـ ــوده شـ ــاطق آلـ در منـ

.ان از سموم کم خطر استفاده شودحفاظت از دشمنان طبیعی  و حشرات گرده افش

Autographa gammaپروانه گاما 
ــلی       ــان اص ــورت نبــودن میزب ــوده و در ص ــی فــاژ ب ــا پل ــویا ( الرو ه ــه ســایر  ) آفتــابگردان و س ب

ــد   ــی کن ــه م ــا حمل ــان  ه ــن . میزب ــاي س ــه    3الرو ه ــوان ب ــاي ج ــرگ ه ــشبک و ب ــا را م ــرگ ه ب

.برگ هاي پیر ترجیح داده می شوند

در تمام مناطق کشت آفتابگردان:مناطق انتشار

از  اوایل کشت آفتابگردان:زمان ارزیابی

مشاهده الرو روي بوته ها و تغیذیه آن ها: ارزیابیروش 

.در صورت تراکم شدید آفت از سموم کم خطر استفاده شود:  روش مبارزه



٥٧

پرندگان

ــابگردان        ــه آفتـ ــیدن دانـ ــه رسـ ــسارتزا در مرحلـ ــم خـ ــل مهـ ــدگان از عوامـ ــند پرنـ ــی باشـ . مـ

محـــصول آفتـــابگردان در بـــسیاري از منـــاطق دنیـــا از جملـــه ایـــران، از خوشـــخوراکترین مـــاده   

ــی   ــسوب م ــدگان مح ــراي پرن ــذایی ب ــودغ ــق    . ش ــن طری ــنگینی ازای ــسارت س ــل خ ــین دلی ــه هم ب
ــی  ــزارع وارد مـ ــه مـ ــودبـ ــیدن    . شـ ــال رسـ ــاي درحـ ــه هـ ــدگان دانـ ــف پرنـ ــاي مختلـ ــه هـ گونـ

ــی تواننــ    ــد و م ــی خورن ــابگردان را م ــد   آفت ــل دهن ــصف تقلی ــصول را تان ــسرعت مح ــه  . د ب ــا ن آنه

ــه         ــل مزرع ــا درداخ ــت آنه ــق وحرک ــا روي طب ــنگینی آنه ــه س ــد، بلک ــی خورن ــا را م ــه ه ــط دان فق

ــی         ــد و م ــی افتن ــین م ــا روي زم ــه طبقه ــود، درنتیج ــی ش ــا م ــاقه ه ــستن س ــبب شک ــب  س ، اغل

گی، مهمتــرین گونــه هــاي خــسارتزا عبارتنــد از کبــوتر، مــرغ عــشق، گنجــشک خــان         . پوســند
. طوطیهاو چکاوك ها

در تمام مناطق کشت آفتابگردان:مناطق انتشار

در مرحله شیري و سفت شدن دانه:زمان ارزیابی

تغذیه دانه در سطح طبق ها:روش ارزیابی

دریـک منطقـه     تاریخ کاشـت   یکنواختی در    از مهمترین عوامل زراعی در کاهش خسارت،      :روش مبارزه 
افـراد   ، تولید صـدا، نـصب متـر سـک، بکـار گیـري             هاي نایلونی نصب پرچم براي پخش کردن خسارت،     

شـلیک  و تورگذاري براي جلوگیري از خسارت پرندگان روي ارقام آزمایـشی و تحقیقـاتی      ،  پرانگنجشک

پرانتفنگ توسط افراد گنجشک
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هاي آفتابگردانبیماري
داخلیکرکی یا سفیدك 

یک ،باشدمیPlasmopara halstediiآن قارچ داخلی که عامل کرکی یا بیماري سفیدك 

هاي رسی خاك.زنی آلوده کندهاي اول جوانهها را در هفتهتواند ریشهمیاد به شمار آمده وخاکزبیماري 

. کندفقیر با زهکش طبیعی ضعیف شرایط را براي آلودگی مساعدتر می

باشد که با رنگ سبز روشن یا ها میرگکوتاه ماندن بوته و کلروزه شدن بلودگی شامل عالیم مشخصه آ

رطوبت باال یا شبنم در طول دوره . یابدهاي برگ توسعه میهاي اصلی شروع شده و به کنارهزرد رگبرگ

این اسپورها .اي شکل توسعه یابدشود قارچ در پشت برگها به صورت توده سفید و پنبهرویش سبب می
به تدریج که گیاه به رشد خود . نیز آلوده کنندراتقل شده و آنهاهاي دیگر منهاي بوتهتوانند به برگمی

هاي آلوده ممکن است از شوند و بوتهها چروکیده شده و از شکل طبیعی خود خارج میدهد برگادامه می

و کنند که رو به باال باقی ماندههایی با اندازه معمولی تولید میده معموال طبقوبوته هاي آل. رشد باز مانند
. نژاد فیزیولوژیک از این قارچ شناسایی شده است12حداقل . باشندها پوك مینآهاي اغلب دانه

ولی هیچکدام از هیبریدهاي تجاري ،هیبریدهاي تجارتی موجود مقاوم به برخی نژادهاي بیماري هستند

اراي زهکش طبیعی هاي درعایت تناوب زراعی، اجتناب از کشت در زمین. به تمام نژادها مقاوم نیستند

زدن سریع مناسب باشد از شدت ضعیف و تاخیر در کاشت تا زمانی که درجه حرارت خاك براي جوانه

.کاهدبیماري می
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آلودگی اولیه بیماري سفیدك کرکی آفتابگردان:1شکل 

ها در آلودگی اولیۀ بوته آفتابگردان به سفیدك کرکیپیچیدگی برگ:2شکل 
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ی اولیه بوته آفتابگردان به بیماري سفیدك کرکیآلودگ:3شکل

کوتولگی در آلودگی اولیه به بیماري سفیدك کرکی در آفتابگردان:4شکل 
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آلودگی ثانویه به بیماري سفیدك کرکی آفتابگردان:5شکل

ك کرکیتشکیل بار قارچ در سطح زیرین برگ آفتابگردان در آلودگی اولیه به بیماري سفید: 6شکل 
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زنگ آفتابگردان
هاي است یکی از بیماريPuccinia helianthiبیماري زنگ آفتابگردان که عامل آن قارچ

در سالهاي اخیر چند نژاد از این . شودرایج آفتابگردان در کشور ما است که سبب کاهش عملکرد می

اومت به این بیماري وجود داشته و ژن مق. باشدمی3بیماري شناسایی شده که نژاد موجود در ایران نژاد 

.باشندبسیاري از هیبریدهاي موجود به این بیماري مقاوم می

بعد از رشد شود وهاي زرد روشن در سطح برگ ظاهر میزنگ در مراحل اولیه آلودگی به صورت لکه

. آینددر میها بعدا به رنگ سیاه این لکه. شودچینی در پشت برگ دیده میرهاي داصورت لکهه قارچ ب
شدت آلوده خشک شده و ه هاي ببرگ. تغییر رنگ با توسعه مراحل مختلف رشد قارچ همزمان است

از کاهش میزان بیماريبراي . کشی تهیه نشده استتا کنون براي مبارزه با این بیماري قارچ.میرندمی

بریدهاي مقاوم بهترین روش استفاده از هی. زیاد کودهاي ازته و تراکم زیاد بایستی اجتناب کردمصرف 

.باشدمبارزه با این قارچ می

پوستول هاي زنگ در سطح زیرین برگ آفتابگردان: 7شکل 



٦٣

زنگ آفتابگردانشدت آلودگی به : 8شکل

پوسیدگی نرم یا ریزوپوس 
.Rو Rhizopus arrhizusدو گونه قارچ  stolonifer در آفتابگردان طبقعامل پوسیدگی

. کندمیکند به گیاه حملهاي شدن میین بیماري وقتی پشت طبق آفتابگردان شروع به قهوها. هستند

.شود بوجود آیدهایی که توسط پرندگان یا تگرگ ایجاد میخراشها یازخمآلودگی ممکن است توسط

پوسیدگی نرم یا ریزوپوس در پشت طبق آفتابگردان: 9شکل 
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پوس بر روي طبق آفتابگردانپوسیدگی نرم یا ریزو: 10شکل 

لکه برگی آلترناریایی
رنگ با ايهاي کوچک و قهوهلکه. باشدمیAlternaria helianthiعامل این بیماري قارچ 

ها دیده ها هم روي سطح برگ و هم بین رگبرگاین لکه. شوندها دیده میمتر روي برگقطر چند میلی

هاي روي ساقه، سیاه، شیاردار و اي و مخطط هستند ولی لکهها قهوههاي روي دمبرگلکه. شوندمی

شود که حدود یک اي شکلی دیده میاي دایرههاي قهوهها هم لکهپشت طبق. باشندبیضوي می

.بین قابل مشاهده هستندها با ذرهتر است و در آنجا کنیديهاي طبق تیرهوسط لکه. متر قطر دارندسانتی
شود و آلودگی بذري نقش عات گیاهی آلوده در سطح خاك پراکنده میاین بیماري از طریق قط

براي گسترش (و بارندگی فراوان ) گراددرجۀ سانتی27تا 24(دماي باال . چندانی در گسترش آن ندارد

هاي خشکی وجود ها دورهکه بین آن) بیماري حضور آب آزاد یا شبنم به مدت چند ساعت ضروري است

.سپوردهی قارچ مناسب استداشته باشد براي ا

:راه هاي مبارزه با به شرح زیر است

از بین بردن بقایاي گیاهی- 
هاي زراعیافزایش فاصلۀ زمانی دو کشت آفتابگردان در توالی- 

.کش تیمار کنیداگر خطر مرگ گیاهچه وجود دارد، بذرها را با قارچ- 
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راه تشخیص این دو بیماري در این نکته است که .این بیماري ممکن است با بیماري سپتوریا اشتباه شود

.شوندها دیده نمیهاي برگی در سپتوریا هرگز روي رگبرگلکه

برگی روي برگ آفتابگردانبیماري لکه: 11شکل 

برگی در پشت طبق آفتابگردانبیماري لکه: 12شکل 
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پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه یا طبق آفتابگردان
هاي آفتابگردان است که در مزارع به سه فرم پژمردگی، از مهمترین بیمارياین بیماري یکی

نامند که قارچ عامل بیماري را اغلب کپک سفید می. شودپوسیدگی وسط ساقه و پوسیدگی طبق دیده می

شود که این بیماري باعث کاهش شدید عملکرد می. شودکلزا و چندین گیاه دیگر هم دیده میدر سویا،

عملکرد یک بوتۀ آلوده . هاي آلوده و زمان شروع آلودگی بستگی داردمقدار خسارت به تعداد بوتهالبته
ها باعث آلودگی بوته. یابدشود و درصد روغن هم کاهش میهاي سالم میکمتر از نصف عملکرد بوته

. آن مزرعه شودها مانع از کاشت آفتابگردان در تواند براي سالشود که میآلودگی خاك مزرعه هم می

هاي آلوده عمدتاً در زمان برداشت تلف بذر طبق. دهدهاي خشک به ندرت رخ میاین بیماري در سال

زیرا بذر رود، پوسیدگی طبق در مزارع تکثیر بذر یک مشکل مهم به شمار می. ریزدشده و به خاك می

ها را نیز مشکل ذرها و گواهی آنزنی پائینی داشته و عملیات تمیز کردن بهاي آلوده درصد جوانهطبق
کند، ولی اگر آلودگی بذرها هرچند که اسکلروتینیا هیچ سمی در بذرهاي آفتابگردان تولید نمی. سازندمی

این بیماري در آفتابگردان . ها در تغذیۀ انسان و دام استفاده کردبا اسکلروتینیا شدید باشد، نباید از آن

.شوداي میز حدود نیمی از بذرهاي آلوده در اثر بو دادن قهوهآجیلی اهمیت بیشتري دارد و مغ

:باشندبسته به سوش عامل بیماري و شرایط طبیعی منطقه، تظاهرات آلودگی به شرح زیر می

پژمردگی اسکلروتینیائی
ها، پوسیدگی ریشه و پیدایش هاي این بیماري شامل پژمردگی ناگهانی برگترین ویژگیشاخص

عموماً پژمردگی براي اولین بار درست قبل از گلدهی در مزرعه . هاي پائینی بوته استمتشانکر در قس

در اول کار، . توان تشخیص داداي هم میشود، هرچند که گیاهان آلوده را در مرحلۀ گیاهچهدیده می

پژمرده در هاي شوند، ولی کمی بعد فراوانی بوتههاي پژمرده به صورت پراکنده در مزرعه دیده میبوته

کند، این بیماري در اغلب موارد در چون قارچ عامل بیماري در خاك زندگی می. شودمزرعه زیاد می

ها عمالً پس از گلدهی رخ پژمردگی بوته. شودشان آلوده است، دیده مینواحی خاصی از مزرعه که خاك
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تشکیل ) سختینه(م اسکلروت مغز ساقه در پائین بوته فاسد شده و اجسام سیاه و سختی به نا.دهدمی

اگر هوا مرطوب . کنندهاي آلوده به سادگی ورس میبوته. متر قطر دارندمیلی4تا 2شود که حدود می

هاي جانبی و به علت پوسیدگی ریشه. شوددر پاي بوته تشکیل می) کپک(هاي سفید باشد، میسلیوم
میرند، هرچند که گیاهان آلوده در نهایت می. دتوان از زمین کنهاي آلوده را به راحتی میسطحی، بوته

تر از هاي آلوده کوچکطبق بوته. بسته به زمان شروع آلودگی ممکن است بذر تولید کرده یا تولید نکنند

ها اگر آلودگی بوته. هاستهاي سالم هستند و کاهش عملکرد دانه هم عمدتاً در اثر کاهش وزن دانهطبق

.رونده علت سبک شدن در زمان باددهی از دست میبذرهایشان بشدید باشد،

پوسیدگی اسکلروتینیائی ساقه
. شودپوسیدگی ساقه اغلب در زمان گلدهی یا پس از آن، در قسمت میانی یا کمی باالتر از آن دیده می

ها ظاهر ها و یا در نزدیکی آناي تا خاکستري روي گره برگسوختۀ قهوهبیماري به صورت یک زخم آب

بیشتر . یابد و بافت فاسد اکثراً ساختاري مرطوب و خمیري داردشانکر به دور ساقه توسعه می. شودمی

گاهی میسلیوم سفید و . میرندهاي باالي شانکر میقسمتشکنند و در نتیجه،ها از محل شانکر میبوته

در نهایت، بافت . باشدخصوصاً اگر هوا مرطوب شود،کمی هم اسکلروت درون و بیرون ساقه تشکیل می
تواند به طرف باال و یا پائین ساقه آلودگی می. آیدریش در میرنگ شده و به صورت ریشآلوده بی

شود و از طریق دمبرگ خود را به ساقه آلودگی از برگ شروع میدر برخی اوقات،. گسترش یابد

.رساندمی

پوسیدگی اسکلروتینیائی طبق
یعنی (سوخته روي نهنج هاي آباسکلروتینیائی شامل توسعۀ نقطهاولین عالئم پوسیدگی طبق 

هاي گلدهنده رشد و یا ظهور یک میسلیوم قارچی سفید است که روي قسمت) قسمت گوشتی طبق

را فاسد کرده و میسلیوم سفید و تعداد زیادي کند، آنقارچ به مقادیر زیاد درون نهنج رشد می. کندمی

شان شدهرنگهاي بیهاي آلوده را به راحتی از روي نهنجبوته. کندتولید میرنگ اسکلروت بزرگ سیاه
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رود و تنها یک اسکلت گاهی کل نهنج فاسد شده و الیۀ حامل بذر از بین می. توان تشخیص دادمی

شده حتی از فواصل دور رنگهاي بیاین طبق. ماندهاي سیاه باقی میریش با اسکلروترنگ و ریشبی

در هنگام برداشت، بذر این طبق ریزش داشته و یا در زمان باد دادن گم . مزرعه مشخص هستندنیز در
شکل کند و یک اسکلروت بزرگ تورياگر هوا مرطوب باشد، قارچ حتی روي بذرها هم رشد می. شوندمی

ها پوك ز آنشوند، لیکن خیلی ابذرها معموالً فاسد نمی. تواند روي کل طبق را بپوشاندسازد که میمی

پوسیدگی طبق مشکل بزرگی . شوداین اسکلروت بزرگِ روي طبق همراه با بذرها برداشت می. شوندمی

رود، چرا که عالوه بر کاهش تولید بذر، بخش خارجی براي مزارع تکثیر بذر آفتابگردان به شمار می

. یابدشان کاهش میزنیرصد جوانهبسیاري از بذرها مورد هجوم قارچ اسکلروتینیا قرار گرفته و در نتیجه د
هرچند که . تواند در گسترش آلودگی مهم باشدانتقال آلودگی از یک بوته به بوتۀ دیگر به کمک باد می

هاي آلوده در اما درصد خوابیدگی بوتهها در کاهش آلودگی تاثیري ندارد،زیاد کردن فاصلۀ بین بوته

.هاي باال بیشتر استتراکم

ريکنترل بیما
از آنجا که براي این بیماري متاسفانه هیچ واریتۀ مقاومی شناخته نشده و معدودي سم موثر هم بر 

علیه آن وجود دارد، باید حداکثر تالش را براي جلوگیري از ورود این بیماري به مناطق عاري از بیماري 

:توانند مفید باشندبراي کنترل بیماري، موارد زیر می. به عمل آورد
هاي لوبیا، کلزا و تواند به زندگی خود ادامه دهد، مخصوصاً زراعتیماري روي بسیاري از گیاهان میاین ب

ها بکارید، دقت اگر قرار است که آفتابگردان را پس از این زراعت. سویا به این بیماري حساس هستند

.ها آلودگی مشاهده نشده باشدکنید که در این کشت

کاشت بذرهاي گواهی شده خطر ورود بیماري به مزارع غیرآلوده را . فاده کنیداز بذرهاي بدون آلودگی است

.دهدکاهش می
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هاي حساس به اسکلروتینیا کشت شده است را مورد مراقبت قرار دهید و ها زراعتمزارعی که در آن

اعی صبر براي بررسی میزان آلودگی مزرعۀ آفتابگردان باید تا آخر فصل زر. موارد آلودگی را ثبت کنید

اگر این بررسی خیلی زود انجام شود، چون در چند هفتۀ آینده میزان آلودگی ممکن است به شدت . کرد
در تناوب زراعی نباید از دیگر . زنیدافزایش یابد، شما بیماري را خیلی کمتر از حد واقعی تخمین می

ها میزان بیماري و خسارت عتهاي حساس به اسکلروتینیا استفاده کرد، چون حتی اگر در این زرازراعت

.شوندآن چندان قابل مالحظه نباشد، باعث حفظ و تکثیر اسکلروت در خاك می

طول . اگر در مزرعه آلودگی دیدید، گیاهان مقاومی مانند غالت، ذرت و سورگوم را در تناوب قرار دهید

ساله 5تا 3به یک تناوب اگر شدت بیماري کم باشد، . دورة تناوب به شدت آلودگی مزرعه بستگی دارد
ساله یا بیشتر استفاده 8تا 6هاي نیاز داریم، در حالی که اگر شدت بیماري بیشتر باشد، باید از تناوب

ساله با 5تا 4به یک تناوب برسد،% 5بوتۀ پژمرده به % 10براي اینکه آلودگی یک مزرعۀ دیم از . شود

هاي بوته% 2د پیش از یک تناوب زراعی، وقوع بیماري از هرگز اجازه ندهی. گیاهان مقاوم نیاز داریم

هاي غیرمیزبان در تناوب براي جلوگیري از تداوم اسکلروت در خاك قرار دادن زراعت. پژمرده بیشتر شود

.بسیار بسیار مهم است

چهار تا پنج هفته پس از کشت دیده شود، مزرعه را باید شخم %) 20(اگر میزان باالئی از پژمردگی 
اي اجازه دهید تا به اگر به چنین مزرعه. ها را زیر خاك کرد تا از پیشرفت آلودگی جلوگیري شودزد و بوته

شوید تا آنقدر اسکلروت در رسیدگی برسد، عالوه بر آنکه هیچ محصولی به دست نخواهید آورد، باعث می

.اسکلروتینیا را کاشتهاي حساس به ها نتوان در آن مزرعه زراعتخاك تولید شود که براي سال

از آنجا که اسپورها به وسیلۀ باد منتقل شده و باعث .برگ را به دقت کنترل کنیدهاي هرز پهنعلف

.شوند، در نزدیکی مزارع آلوده آفتابگردان نکاریدپوسیدگی ساقه و طبق می
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لودگی نقش داشته تواند در میزان آمی) هاي مقاومبراي زراعت(سازي خاك نوع تهیه زمین و آماده

شود ورزي، که باعث میورزي یا عدم خاكدهد حداقل خاكمدارکی وجود دارد که نشان می. باشد

ها را آرام دهد تا اسکلروتها اجازه میها در سطح خاك یا نزدیک آن باقی بمانند، به میکروباسکلروت
. شودها میخاك برده و باعث بقاي آنها را به عمق آرام از بین ببرند، در حالی که شخم عمیق اسکلروت

شود که تان را شخم عمیق زدید، در دفعات بعد دیگر نباید شخم عمیق بزنید، زیرا باعث میاگر مزرعه

ورزي، همچنین باعث شخم مزرعه و خاك. ها دوباره به سطح خاك آمده و آلودگی ایجاد کننداسکلروت

یکنواخت پخش شود، در حالی که پیش از آن آلودگی شود تا بیماري در سرتاسر مزرعه به طور می

.شودهایی از مزرعه دیده میمعموال در تکه
کدام از هیبریدهاي کنونی به اگرچه هیچ. گوش به زنگ معرفی هیبریدهاي مقاوم آفتابگردان باشید

. وجود داردها تفاوت بیماري مقاوم نیستند، ولی باز هم از نظر میزان حساسیت به این بیماري بین آن

.هیبریدي را انتخاب کنید که حساسیت کمتري به بیماري دارد
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ارقام توصیه شده براي کشت در مناطق مختلف کشور

آذرگل:نام رقم 
هیبرید:نوع رقم 

سانتیمتر165-175:ارتفاع بوته 
روز100-110:رویش طول دوره 

گرم70-80:وزن هزاردانه 
درصد49:میزان روغن 

تن در هکتار7/3-4:متوسط عملکرد 
:بیماري ها واکنش به 

هاي پالسموپارا و زنگ مقاوم به بیماري
آفتابگردان

:مناطق مناسب کشت 
گلستان، مازندران،آذربایجان غربی، خراسان، 

ستان مرکزيسمنان، اصفهان، قم، فارس و ا

Hysun33:نام رقم 

هیبرید:نوع رقم 
سانتیمتر165-175:ارتفاع بوته 

روز100-110:طول دوره رویش 
گرم70-80:وزن هزاردانه 
درصد47:میزان روغن 

تن در هکتار7/3-4:متوسط عملکرد 
:ها بیماريواکنش به 

فتابگردانهاي پالسموپارا و زنگ آمقاوم به بیماري
:مناطق مناسب کشت 

گلستان، مازندران، خراسان، سمنان، فارس و استان 
مرکزي

Alstar:نام رقم 
هیبرید:نوع رقم 

سانتیمتر130-140:ارتفاع بوته 
روز85- 95: طول دوره رویش 

گرم70- 80:وزن هزاردانه 
درصد45:میزان روغن 

تن در هکتار5/2-3:متوسط عملکرد 
:بیماري ها واکنش به

مقاوم به بیماري پالسموپارا
: مناطق مناسب کشت 

کشت دوم استان هاي قم، مرکزي، اصفهان، 
فارس و کرمان

Hysun25:نام رقم 
هیبرید:نوع رقم 

سانتیمتر165-175:ارتفاع بوته 
روز100-110:طول دوره رویش 

گرم70- 80:وزن هزاردانه 
درصد46:میزان روغن 

تن در هکتار5/3- 7/3:متوسط عملکرد 
:ها واکنش به بیماري

مقاوم به بیماریهاي پالسموپارا و زنگ آفتابگردان
: مناطق مناسب کشت 

گلستان، مازندران، خراسان، سمنان، فارس و استان مرکزي
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* CMS26:نام رقم  R103

هیبرید:نوع رقم 
سانتیمتر140-150:ارتفاع بوته 

روز80-90:طول دوره رویش 
گرم65-75:وزن هزاردانه 

درصد44:میزان روغن 
تن در هکتار5/2-3:متوسط عملکرد 

:ها بیماريواکنش به 
مقاوم به بیماري پالسموپارا

:مناطق مناسب کشت 
ارس، اصفهان،  کرمان و کشت دوم در  سمنان، ف

استان مرکزي

زاریا:نام رقم 
ــرده :نوع رقم  آزاد گـــــــــــــــــــ

)OP(افشان
-165:ارتفاع بوته 

سانتیمتر150
روز95-105:طول دوره رویش 

گرم67-77:وزن هزاردانه 
درصد47:میزان روغن 

ــن در 2-5/2:متوسط عملکرد  تــــــــــــــــ
هکتار

:واکنش به امراض
اریهاحساس به بیم

: مناطق مناسب کشت 
گلستان، مازندران، خراسان، همدان و استان مرکزي

Master:نام رقم 
آزاد گرده :نوع رقم 

)OP(افشان 
مترسانتی140-145:ارتفاع بوته 

روز90-100:طول دوره رویش 
گرم70- 80:وزن هزاردانه 
درصد50:میزان روغن 

هزار بوته در هکتار60- 80:  تتراکم کاش
تن در هکتار7/3-4:متوسط عملکرد 

: ها واکنش به بیماري
مقاوم به بیماري پالسموپارا

: مناطق مناسب کشت 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 

همدان، اصفهان، کرمانشاه، قم، خراسان، سمنان، 
ن مرکزيفارس و استا

Lakumka:نام رقم 
آزاد گرده افشان :نوع رقم 

)OP(
مترسانتی140-145:ارتفاع بوته 

روز95-100: طول دوره رویش 
گرم70- 80:وزن هزاردانه 
درصد45:میزان روغن 
هزار بوته در 60- 80:         تراکم کاشت

هکتار
تن در هکتار7/3-4:متوسط عملکرد 

:ها واکنش به بیماري
مقاوم به بیماري پالسموپارا

: مناطق مناسب کشت 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، 

اصفهان، کرمانشاه، قم، خراسان، سمنان، فارس و استان 
مرکزي
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آرماویرسکی:نام رقم 
آزاد گرده :نوع رقم 

)OP(افشان
سانتیمتر170-195: ارتفاع بوته 

روز100-110: طول دوره رویش 
گرم67- 77:وزن هزاردانه 
درصد48: میزان روغن 

تن در هکتار5/2- 5/3: متوسط عملکرد
:واکنش به امراض

حساس به بیماریها
: مناطق مناسب کشت 

آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی، فارس، 
مرکزيخراسان، همدان و استان

گابور:نام رقم 
آزاد :نوع رقم 

)OP(افشانگرده
185-210:ارتفاع بوته 

سانتیمتر
روز110-115:   طول دوره رویش 

گرم60-70:وزن هزاردانه 
درصد43:میزان روغن 

تن درهکتار8/2-2/3:متوسط عملکرد 
:واکنش به امراض

ــاري   ــه بیم ــل ب ــگ   متحم ــموپارا و زن ــاي پالس ه
آفتابگردان

:مناطق مناسب کشت 
ندران، گلستان و سمناناصفهان،اردبیل، ماز

پروگـــــــــــــرس:نام رقم 

آزاد :نوع رقم 
)OP(گرده افشان
180-210:ارتفاع بوته 

سانتیمتر

SHF81/85:کد رقم 

هیبرید:نوع رقم 
A F81-196:د مادرينام وال

R F81-75:نام والد پدري
-175:ارتفاع بوته 
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SHF81/90:کد رقم 

هیبرید:نوع رقم 
A F81-112:نام والد مادري
R F81-82:نام والد پدري

-185:ارتفاع بوته 
سانتیمتر165

روز90-100:طول دوره رویش 
گرم 55-65:وزن هزاردانه 

تن در هکتار7/3-4:متوسط عملکرد 
: مناطق مناسب کشت 

مازندران،آذربایجان ن،کشت اول در استانهاي گلستا
غربی، آذربایجان شرقی، خراسان، سمنان، زنجان، 

اصفهان، قم، فارس و استان مرکزي

گابور:نام رقم 
)OP(آزاد گرده افشان:نوع رقم 

180-210:ارتفاع بوته 
سانتیمتر

روز110-115:طول دوره رویش 
گرم65-70:وزن هزاردانه 
درصد43:میزان روغن 

تن در هکتار8/2-2/3:متوسط عملکرد 
:واکنش به امراض

ــموپارا و     ــاي پالسـ ــه بیماریهـ ــل بـ متحمـ
زنگ آفتابگردان

:مناطق مناسب کشت 
اصفهان،اردبیل، مازندران، گلستان و سمنان
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آفتابگردان دیم

زمین وحفظ رطوبت خاك تهیه-1
وزمـستانه رادرخـاك     پـاییزه انجام عملیات خاك ورزي درپاییز باید بگونه اي باشد که نفـوذ بارنـدگیهاي               

یـا اوایـل پـاییز    دار دراواخر تابستان     برگردانبهبود بخشد به این منظور زدن شخم عمیق بوسیله گاوآهن           

نتایج نشان داده است که استفاده از گـاو آهـن           . گرددمی توصیهوبالفاصله پس از برداشت محصول قبلی       

درپاییز مناسب نبوده ودر واقع تاثیر عمـده شـخم بـا گـاوآهن          ) گاو آهن ایرانی    ( قلمی ویا بدون برگردان     
آب نفـوذ ر به افـزایش بیـشتر قابلیـت    دار ناشی از بهبود خصوصیات فیزیکی خاك است که منج        برگردان

)b1372صیادیان و اسکندانیان(.درخاك ونهایتاً ذخیره بیشتر رطوبت وتهویه بهتر می شود

بوده ودراین زمان بهترین روش انجام عملیات خاك ورزي بـا            ازپاییزهتهیه زمین دربهاره متفاوت      عملیات

کار بیشترین تاثیر رابـرروي     س وکشت با ردیف   داده است که زدن سویپ و هر       نشانعمق کم است نتایج     

انجام عملیات شخم بهاره با سـویپ وهـرس باعـث مـی شـود کـه                 .دیم داشته است     آفتابگردانعملکرد  
بخـوبی هاي ایجاد شده توسط گاو آهن خردشده وعلف هاي هرز که تـا آن موقـع سـبز شـده انـد          خهکلو

باردیفکار  کشتهمچنین  . فتابگردان رقابت نکنند  کنترل شده ودرجذب عناصرغذایی وآب باگیاهچه هاي آ       

موثر با علفهاي هـرز موجـب سـله          مبارزهاین امکان را میدهد که بین ردیفها را با کولتیواتور زده و ضمن              

.دگردشکنی ، خاك پاي بوته وتهویه مناسب خاك 

اده اسـت کـه بهتـرین     نیز نشان د  ) ایستگاه سارال ( کردستان   سردسیرآزمایشات چند ساله درمنطقه      نتایج
پنجـه غـازي دربهـار وکـشت باردیفکـارمی باشـد        + شخم عمیق پاییزه     بصورتنحوه تهیه زمین وکشت     

عملکـرد دانـه بیـشتر نـسبت بـه کـشت             درهکتـار کیلوگرم   300داراي   8931ونیمکرقمدراین شرایط   .

.بـوده اسـت  ) شـخم  کـشت بـدون   ( از زراعت سال قبل      باقیماندهردیفکار درجوي وپشته هاي     مستقیم با 

)1384شریعتی (
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تاریخ کاشت-٢
. در مناطق گرمسیر بعلت عدم وجود یخبندان در فصل زمستان کشت بصورت پـاییزه صـورت مـی گیـرد                   

در منـاطق  . اسـت ) قبل از وقوع بارندگی موثر پـاییزه (بهترین تاریخ کشت در این مناطق نیمه دوم آبانماه        

ممکن نیست کشت بهاره زود هنگام توصیهمعتدل سرد و سردسیر که کشت پاییزه 

با توجه به اینکه آفتابگردان در مرحله گیاهچه اي داراي مقاومت به سرماي نسبی است لـذا در                  . می شود 
.   مناطق سرد و معتدل سردکشت در اولین فرصت ممکن در اسفند ماه توصیه می گردد

را داشته و   ) کیلوگرم در هکتار  2070(ملکرد دانه   براي منطقه گنبد تاریخ کشت اوایل اسفند ماه بیشترین ع         

کیلـوگرم  400با تاخیر در کاشت عملکرد کاهش می یابد بطوریکه یکماه تـاخیر باعـث کـاهش بـیش از                    

نیـز در صـورتیکه سـرماهاي شـدید و          ) کـشت در بهمـن و دي مـاه        (کشتهاي زودتـر    . محصول می شود  

کـشت در اوایـل اسـفندماه بهتیـرن تـاریخ کـشت      گردد اما در هـر صـورت  نامتعارف رخ ندهد توصیه می   
.خواهد بود

کودي نیاز-3
بدلیل متغیربودن وضعیت رطوبـت خـاك تـوام بـاتغییرات            شیمیاییدیم کشور مصرف کودهاي      درمناطق

.گیاهان باید در توازن با مقدار رطوبت موجود مصرف گرددموردنیازبوده و اصوالً موادغذایی 

دنیا وازجمله مناطق دیم کشور ماداراي خاکهایی بامقـدار زیـادي      خشکک و نیمه    اکثر مناطق خش   اصوالً

مناطق دیم کشور مصرف این کودتوصیه نمی گردد مگراینکه نتایج تجزیه خاك             دراکثرپتاسیم هستند لذا    

نتایج بررسیها نشان داده است که مصرف کود فـسفر بـه میـزان              . عناصر را درخاك نشان دهد     اینکمبود  

ازت خـالص درزمـان قبـل کاشـت بیـشترین تـاثیر       کیلـوگرم 30ونیـز P2O5لـوگرم درهکتـار   کی30

3OP3Oتوصیه کودي     )a1372صیادیان و اسکندانیان  .(داشته است  آفتابگردانرادرافزایش عملکرد دانه    

Nمیلی متـر اسـت کـه یقینـاً بـراي منـاطق بـا       420تا  350مناطق معتدل سرد بابارندگی حدود       براي

.داردخاك درتعیین میزان کود مصرفی اهمیت بسزاییتجزیه. بارندگی بیشتر می تواند افزایش یابد
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مناطق دیم سردسیر مراغه و هشترود نیز نـشان داد کـه فرمـول کـودي         نتایج بررسی هاي انجام شده در     

3OP3ON   6وOP3ON             توجه بـه بـاال     داراي بیشترین عملکرد دانه بوده و استفاده از کودهاي پتاسه با

)1379فیضی اصل  . (بودن میزان پتاسیم قابل جذب تاثیري در عملکرد دانه و روغن نداشته است

آبیاري تکمیلی -4
با وجود آنکه در اراضی دیم امکانات آبیاري وجود ندارد اما در برخی شرایط که آب موجود کفـاف اراضـی                     

، می توان با انحام آبیـاري تکمیلـی در زمـان مناسـب     زیر کشت را نداده و نیاز به مدیریت بهینه آب است  

و افزایش عملکرد   داده  آفتابگردان به آبیاري تکمیلی بخوبی پاسخ       . حداکثر افزایش عملکرد را بدست آورد     

هیبرید آذرگل و رقم آرماویرسکی با یکبار آبیاري در زمـان          در منطقه معتدل سرد   . دانه بسیار مشهود است   

کیلـو گـرم در   300از یک تن در هکتار  داشته که نسبت به شـرایط دیـم حـدود    گلدهی عملکردي بیش  
)1376پورداد . (هکتار افزایش عملکرد داشت 

آزمایشات آبیاري تکمیلی در منطقه گرمسیر نیز نشان داد که عملکرد آفتابگردان با یکبـار آبیـاري زمـانی                   

در این شرایط رقـم     . اوایل بازشدن گلها باشد   بیشترین خواهد بود که این آبیاري در زمان شروع گلدهی و            

کیلوگرم در هکتار داشته است در حالیکه ایـن رقـم در شـرایط بـدون یکبـار                   2900آرماویرسکی عملکرد   

)1384آبساالن .  (کیلوگرم در هکتار داشت1880آبیاري عملکرد 
تري در افزایش عملکـرد دارد  ها میشود و تاثیر کمآبیاري تکمیلی بعد از مرحله گلدهی منجر به ورس بوته       

هـا  متر باشد، زیرا موجب ورس بوتـه      میلی 30تا   25همچنین میزان آب در یک دوره آبیاري نباید بیش از           

)1376-1375پورداد  . (خواهد شد

نتایج نشان داده است که در شرایط سـه         . یابدبا افزایش تعداد آبیاري تکمیلی عملکرد دانه نیز افزایش می         

کیلـوگرم در هکتـار بیـشترین        2850دهی و گلدهی هیبرید آذرگل با       در زمانهاي کاشت، غنچه    بار آبیاري 
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3908عملکرد دانه را داشت بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیـاري کامـل متعلـق بـه هیبریـد مهـر بـا                 

)1383رضایی زاد . (کیلوگرم در هکتار بوده است

تراکم بوته-5
هزار بوته در هکتار بیشترین عملکرد دانـه      55تا   45ت که تراکم بوته حدود      نتایج آزمایشات نشان داده اس    

هـا   سانتیمتري و فاصله بین بوتـه      60یا   75ها بهتر است با فاصله ردیفهاي       را تولید نموده است این تراکم     

ا جهـت  سانتیمتر بدست آید زیرا در این حالت استفاده از تراکتور براي کولتیوار زدن بـین ردیفهـ             30حدود  

نتایج فوق بـراي منـاطق دیـم بـا بارنـدگی            )  1377و   1376پورداد    (باشدمبارزه با علفهاي هرز میسر می     

میلیمتر بدست آمده است، بایـد توجـه داشـت بـا افـزایش میـزان بارنـدگی سـاالنه و                      350–430حدود  

.ها باید افزایش یابدمخصوصاً افزایش بارندگیهاي بهاره این تراکم

مصرفی در کشت انتظاري مناطق دیم سردسیر باید بیشتر باشد زیرا تلفـات بـذور جوانـه زده و                   میزان بذر   

.شودها باید جبرانگیاهچه

15نشان داد که مصرف     ) ایستگاه سارال (بررسی تراکم بوته در کشت انتظاري منطقه سردسیر کردستان          
کیلـوگرم  6،9نسبت به میزان بذر مـصرفی  کیلوگرم در هکتار بذر آفتابگردان داراي بیشترین عملکرد دانه      

)1384شریعتی . (کیلوگرم بذر در هکتار بود6کمترین عملکرد متعلق به مصرف . در هکتار بوده است

تناوب زراعی-6
اهمیت تناوب زراعی در کنترل آفات، بیماریها و علفهاي هرز و نیز افزایش عملکرد بخوبی شـناخته شـده                   

مهمترین ارکان کشاورزي پایدار بوده و در کشاورزي دیم از اهمیت بیـشتري              تناوب مناسب یکی از   . است

تنـاوب  . برخوردار است زیرا تعدادمحصوالتی که می تواند در شرایط دیم کشت گردد بسیار محـدود اسـت          

بوده که در سالهاي اخیر بعلـت کـاهش قیمـت نخـود و              )  اکثرا نخود (حبوبات   -رایج در دیمزارها غالت     

از طـرف دیگربعلـت مـشکالت    . باالي تولید آن سـطح زیـر کـشت آن کـاهش یافتـه اسـت            هزینه هاي 
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آیش رعایت نمی شود و افزایش قیمت گنـدم و سـهولت زراعـت آن                –اقتصادي کشاورزان، تناوب گندم     

لذا وارد شدن یک دانه روغنـی در تنـاوب بـا گنـدم دیـم      . باعث کشت مداوم گندم بعد از گندم شده است    

آفتـابگردان بـیش از      –بررسیها نشان داده است که عملکرد گنـدم در تنـاوب گنـدم              . داردبسیار ضرورت   
درصـد عملکـرد   4آیـش تنهـا   -عدس بوده و نسبت به تنـاوب گنـدم        -کشت مداوم گندم و تناوب گندم     

بررسیهاي بیـشتر نیـز نـشان داد کـه ایـن تنـاوب نـسبت بـه         ) 1383رحیم زاده و بزازي    . (کمتري داشت 

7برتر بوده و حتی در ایـن تنـاوب عملکـرد گنـدم              ) Dasycarpa(علوفه  -نخود، گندم -ندمتناوبهاي گ 

ریـشه  (تفاوت سیـستم ریـشه آفتـابگردان        ) 1384ولیزاده و بزازي    . (آیش بود -درصد بیش از تناوب گندم    

باعث کاهش رقابت براي جذب عناصـر شـده و          ) ریشه افشان و سطحی   (با غالت و حبوبات     ) نسبتا عمیق 

ریشه آفتابگردان به اعماق پایین تر بعنوان یک زیر شکن طبیعی عمل می کند و توسعه ریشه گنـدم            نفوذ  
آفتابگردان از نظر ساختار مورفولوژي و فیزیولوژي متفـاوت از گنـدم بـوده و      . در سال بعد راسبب می شود     

ده و در تنـاوب گنـدم       بعالوه آفتابگردان گیاهی پهن برگ بو     . داراي آفات و بیماریهاي مشترك نیز نیستند      

.   می تواند در کنترل علفهاي هرز بخوبی عمل کند

رقم-7
بودن ریشه هاي قوي وسیستم ریـشه گـسترده داراي          اعتقاد دارند که هیبرید ها بعلت دارا       محققانبرخی  

از طرف دیگر وجود تنـوع ژنتیکـی در ارقـام        .مناسبترند  دیم  شرایط   برايبوده و   تحمل بخشکی بیشتري    

.   برابر شرایط متغیر محیطی می شوددرزادگرده افشان باعث کاهش آسیب پذیري آنهاآ

هاي خـشکی و گرمـاي      در اکثر گیاهان زراعی کشت شده در شرایط دیم ارقام زودرس بعلت فرار از تنش              
ن آفتابگردان از این قاعده مستثنی نبوده و نتایج چنـدین سـاله نـشا        . آخر فصل داراي مزیت نسبی هستند     

داده است که ارقام زاریا و آرماویرسکی و نیز هیبریـد آذرگـل داراي عملکـرد بیـشتري نـسبت بـه ارقـام                        

اما باید توجه داشت که ارقام خیلی زودرس نیز مطلوب . انددیررس مانند رکورد بوده
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درس نبوده و بعلت کوتاهی بیش از حد فصل رشد داراي عملکرد پایین هستند بعنوان مثال رقم خیلـی زو                  

)1376پورداد . (چرنیانکا در شرایط دیم حتی از رقم دیررس رکورد عملکرد کمتري داشته است

خصوصیات گیاهی
داراي Pedaliaceaeاز خـانواده  Tublifloraeعـضو راسـته   Sesamum indicumکنجـد  

. شانزده جنس و حدود شصت گونه است 

ي با رشد کامل ، داراي مقاومـت نـسبی بـه خـشکی ،               اکنجد گیاهی است بوته اي ، داراي سیستم ریشه        

.  باشـد هـاي روغنـی مـی   گلهاي شبیه به گل میمون و میوه کپسولی که حاوي دانـه     ساقه کشیده و قائم ،    
دهـد متنوع بودن تیپ بوته ها و سازگاري قابل توجهی که کنجد نسبت به تغییـرات محیطـی نـشان مـی       

. ها و ارقـام مناسـب وجـود دارد   ت تالش به منظور تولید واریتهمبین آن است که آزادي عمل مطلوبی جه   

برخی از ارقام دیررس این گیاه تولید برگ ، گل و کپسول را مادامی کـه شـرایط محیطـی مـساعد باشـد                      

. دهندادامه می

زراعت کنجـــد
و کنجد گیاهی است گرمادوست و اساساً یک محصول خاص مناطق گرمسیري و نیمـه گرمـسیري بـوده      

نژادي گسترش کشت آن به مناطق معتدل ممکـن     هاي به به دماي پایین حساس است اما با اجراي برنامه        

درجه عرض جنوبی بـوده ، معمـوالً زراعـت    40درجه عرض شمالی تا 40دامنه کشت کنجد از  . باشد  می

. باشد پذیر میمتر از سطح دریا امکان1200آن تا ارتفاع 
.پایین حساسیت نشان میدهدهايبه حرارتاست وم و نور فراوان نیازمنداین نبات به روزهاي گر
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خـــاك
توان مشروط بر آنکه از نظر زهکشی و تهویه محدودیتی وجود نداشته باشـد در انـواع خاکهـا               کنجد را می  

ر ایـن گیـاه عمومـاً د   . سـازند  تري را فراهم میخاکهاي داراي بافت متوسط شرایط مطلوب     . کشت نمود     

.گروه گیاهان غیر متحمل به شوري طبقه بندي میگردد

با این وجود خاکهـایی را کـه واکـنش          . این گیاه در خاکهاي اسیدي و کمی قلیایی نتایج خوبی داده است           

.می باشد7-8مناسب رشد کنجد حدود  phخنثی دارند ترجیح می دهد، 

تاریخ کاشت 
درجه حـرارت مناسـب جهـت       : اول  . ساسی ضروري است    در تعیین تاریخ کاشت کنجد رعایت سه نکته ا        

: سـوم  -پایداري دماي هوا به منظور اینکه پس از سبز کردن افت حرارت پدید نیاید   : دوم    -سبز کردن   

زمان گلدهی مصادف با گرماي بیش از حد نگردد زیرا منجر به عدم باروري گلها شده و تعداد کپسولهاي                    

درجـه  20داقل حرارت خاك براي جوانه زدن و سبز شدن کنجـد حـدود   ح. تشکیل شده کاهش می یابد     

تواند هنگامی انجام شـود کـه   کاشت می. شودروزه سبز می    7تا   4در این حرارت کنجد     . سانتیگراد است   
بـا توجـه بـه شـرایط جـوي      . درجه سانتیگراد رسیده باشـد  25تا  20میانگین شبانه روزي حرارت هوا به       

. گـردد و نیازهاي این نبات ، کنجد یکی از آخرین زراعتهاي بهاره است که کشت می              مناطق کشت کنجد    

در منـاطق پنبـه کـاري       . شـود   در مناطق گرمسیر کشت کنجد اغلب بعد از برداشت گندم و جو انجام می             

در منـاطقی کـه ذرت و سـویا    . یک تا دو هفته پس از کشت پنبه می توان به کشت کنجـد اقـدام نمـود                 

. روز پس از سویا این نبات را کاشت 20ردد باید حداقل گکشت می
: در جدول ذیل تاریخ مناسب کاشت  در برخی مناطق ارائه گردیده است 

تـــاریـــخمنطقــــه
اوائل اردیبهشت تا اوائل خردادماهگرمسیر مرکزي)ورامین(

اوائل تیرماهداراب-فارس 
اوائل تیرماههرمزگان

ه دوم تیرماهدهخوزستان 
در کشت اول اواخر اردیبهشت تا نیمه اول  خرداد ماه و در کـشت دوم              مغان–معتدل و گرمسیر شمالی 
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نیمه اول تیرماه

در کشت اول اواخر اردیبهشت تا نیمه اول  خرداد ماه و در کـشت دوم              مازندران
نیمه اول تیرماه

اواخر اردیبهشت ماه به بعدکرج و نواحی مشابه
آخر اردیبهشت تا نیمه اول خردادماه پس از آخرین بارندگیها)کشت دیم(اسان خر

اوائل خردادماه بعداز برداشت جو)کشت آبی(خراسان 
اواخر خردادماه و اوائل تیرماهکرمان

کـــاشـــت
کـردن  بعلت اینکه دانه کنجد در مراحل اولیه رشد و جوانه زدن خیلی حساس و ضعیف می باشد در آماده                    

زمین باید کامالً عاري از گیاهان هرز بوده گـرم و           . زمین قبل از کاشت باید نهایت دقت را معمول داشت           

شیب طوري تعبیه گردد که     . چنانچه کشت با آبیاري باشد زمین باید بخوبی تسطیح گردد           . مرطوب باشد   

رحله جوانه زدن و رویش گیـاه  آب در هیچ قسمتی از زمین روي بستر بذر را نگیرد و خطر سله بستن در م   

سـانتیمتر متغیـر     5تـا    2کند و معموالً بـین      بسته به نوع خاك عمق کاشت تغییر می       . وجود نداشته باشد    
بـه  . نمایـد عمق کاشت همچنین بسته به زمان کاشت و میزان رطوبت خاك تغییـر             مـی                          . است  

دعفونی بذر با قارچکشهایی نظیـر کاپتـان مـوثر          منظور پیشگیري از شیوع امراض و آلودگیهاي قارچی ض        

ها نظیر سـبزي و پیـاز هـستند در کـشت مکـانیزه کنجـد        بذر کارهایی که مخصوص ریزدانه    . خواهد بود   

در تنظیم بذر پاش و تهیه بستر بذر باید دقت کافی صورت گیرد تـا بـذور بطـور یکنواخـت                     . کاربرد دارند   

. وجود نداشته باشد ریخته شده و نیاز به تنک هاي متوالی
:نجدتوصیه کودي ک

مقدار کود مـورد نیـاز      . شودبراي کنجد کمتر از سایر محصوالت گرمسیري دیگر،کود مصرف می         

کیلـوگرم فـسفات     150-100کـود شـیمیایی مـورد نیـاز         . در اراضی، نواحی و ارقام مختلف متفاوت است       

. شـود  صیه عمومی در ایران در نظر گرفته مـی     کیلوگرم اوره در هکتار است که بصورت تو        100آمونیوم و   

100-150بـه جـاي     . کیلوگرم در هکتارکود سولفات پتاسیم نیز پیشنهاد مـی گـردد           100همچنین میزان   
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کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل نیز مصرف نمـود کـه      100-150کیلوگرم کود فسفات آمونیوم می توان       

. نیز همراه آن مصرف گرددکیلوگرم اوره60-40در این صورت باید حدود 

براي دست یابی به عملکرد مطلوب، کاربرد کود سرك نیتروژنه در دو مرحله قبل از گلـدهی و در     
) آهـن، روي و منگنـز     (اسـتفاده از عناصـر میکـرو        . کیلوگرم کود اوره ضروري اسـت      50هر مرحله مقدار    

لیتـر آب    1000کیلـوگرم در     2یزان  بصورت سولفات و همچنین محلول پاشی با سولفات این عناصر به م           

. در یک هکتار پیش از دوره گلدهی در دستیابی به عملکردهاي باال مناسب است

کیلوگرم در هکتار اوره در سه       100درصد کاربرد    8/0در منطقه داراب فارس با کربن آلی کمتر از          

در این منطقـه در  . یه استقبل از مرحله  گلدهی و قبل از غالف رفتن قابل توص           + تقسیط پیش از کشت     
کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل        80میلی گرم بر کیلوگرم کاربرد       11خاکهایی با فسفر کمتر از      

.قابل توصیه است

دیگـر   2/1قبل از کشت و      2/1کیلو گرم در هکتار اوره         100-50در منطقه بهبهان کاربرد مقدار      

میلی گرم بر 12ست و در این منطقه در خاکهایی با فسفر باالتر از           روز بعد از سبز شدن، قابل توصیه ا        30

.کیلوگرم فسفر قابل جذب، در رقم محلی نیازي به مصرف کود فسفره وجود ندارد

یـک  کیلوگرم اوره در سه تقسیط یک سـوم زمـان کـشت ،               200-160در منطقه جیرفت کاربرد     
بـراي   هنگام ظهور کپسولها  سوم دیگر و یک   رسند   میسانتیمتري   20سوم هنگامی که بوته ها به ارتفاع        

.قابل توصیه است13رقم جیرفت 

کیلو گـرم در هکتـار اوره ودر سـه تقـسیط            100-50در منطقه بوشهر و در رقم دشتستان کاربرد         

.قابل توصیه است

بررسیهاي جدید نشان داده است که واکنش ارقام در منـاطق مختلـف بـه مقـدار کـود مـصرفی                     
. ت لذا در زمان توصیه کودي باید نوع رقم نیز در نظر گرفته شودمتفاوت اس

آبیــــــــاري
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با این وجود گیاهچه کنجد در برابر کمبـود آب بـیش از             . کنجد بطور معمول در برابر خشکی مقاوم است         

. گرددهمچنین در زمان گلدهی و اوائل دانه بندي نیز به کم آبی حساس می. حد حساس است 

این نبات بـویژه  . گیرد یا جوي و پشته صورت می    ) غرقابی(ي بسته به نوع زمین کشت بطریق کرتی         آبیار
اي در برابر پوسیدگی ریشه و سایر بیماریهاي قارچی ناشـی از مردابـی شـدن یـا                  در مراحل اولیه گیاهچه   

. رطوبت اضافی حساس است 

بطـور کلـی    . شودو نیز تسریع در آن می     انجام کشت کنجد بصورت هیرم باعث افزایش درصد جوانه زنی           

می باشد که بسته بـه شـرایط اقلیمـی و              mm1000-200میزان آب مورد نیاز براي کشت آبی کنجد از            

. باشد طول دوره رویش ارقام و نیز شرایط خاك متفاوت می
تراکم بوته و فاصله کاشتمیزان بذر ،

سـانتیمتر    70تا   45بندي گیاه فاصله بین خطوط از        براي کاشت کنجد به علت متفاوت بودن تیپ شاخه        

سـانتیمتر توصـیه   15سـانتیمتر و بیـشتر از   5/2فاصـله بوتـه هـا در روي خطـوط کمتـر از            . متغیر است 
. شودنمی

باشـد لکـن   هاي مختلف و وزن هزار دانه متفاوت میزان بذر مورد نیاز در هکتار متغیـر مـی            براساس تراکم 

. کیلوگرم نوسان دارد 6تا 4ر مصرفی جهت کشت یک هکتار از بطور کلی میزان بذ

مبـــارزه با علف هاي هــــرز
: شیمیایی–الف 

بهتـرین  یلیتر در هکتار به صورت پـیش رویـش        4به میزان    )امولوسیون  % 33پندي متالین   ( استومپ-1

از علفکـش   مـی تـوان      در صورت عدم دسترسی به این علفکـش       . روش کنترل علفهاي هرز کنجد است       

.ه نمودترفالن بشرح زیر استفاد
مخلـوط  روز قبل از کاشت و     2-3لیتر در هکتار     2به میزان   ) امولسیون  % 48الین  تري فلور ( ترفالن   -2

با خاك 
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در صورت نیاز می توان از یکـی از باریـک            .رسیده است ندر مزرعه کنجد به ثبت       یهیچ باریک برگ کش   

لیتـر گاالنـت     2) امولـسیون   % 10سیکلوکـسیدیم   ( فوکـوس   : یر استفاده نمود    برگ کش هاي معمول ز    

% 5/12ستوکـسدیم   ( اس   -لیتـر و نـابو    % 75) امولـسیون % 8/10ل اسـتریدر  یتفوب آرم یهالوکس( سوپر  
برگی تا پنجه زنی علفهاي هرز باریک برگ 3لیتر در هکتار از 3) امولسیون 

حل اولیه رشد در مقابل علفهاي هرز حساس است و قادر به رقابت با              این نبات در مرا   : کنترل زراعی  -ب

در کشت ردیفـی اسـتفاده از پنجـه         . آنها نیست و به این دلیل در این مرحله عملیات وجین ضرورت دارد              

استفاده از برنامـه تنـاوب صـحیح    . باشد غازي یا کولتیواتور سبک بهترین روش مبارزه با علفهاي هرز می  

همچنین انجام یک آبیاري در هنگام تهیه زمین با هدف سبز شـدن علفهـاي هـرز و         . گرددمینیز توصیه   
. مبارزه با آنها تاثیر قابل توجهی دارد 

تنـــاوب زراعـــی 
در تناوب زراعی جایگزین اکثر نباتات گردد ولی بهتـرین نباتـات            تواندکنجد به عنوان زراعت تابستانه می     

وجینی هستند زیرا در زراعت گیاهان وجینی مبارزه مستمري با علفهـاي هـرز               براي کاشت کنجد گیاهان   

. نماید گیرد که این امر زراعت کنجد را موفقیت آمیز میصورت می
توان در تمام مناطق گرمسیري ایران مانند فارس ، کرمان ، خوزسـتان  و               کنجد را بصورت کشت دوم می     

ساله در کشت کنجد به منظـور جلـوگیري از شـیوع           2-4ت تناوب   رعای. بعد از گندم و جو کشت نمود        ... 

. امراض و آفات ضروري است 
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آفات کنجد

Antigastra catalaunalisکرم کپسول خوار
ــی            ــوار رنگ ــه ن ــز ب ــا مجه ــا ل ه ــه زرد و ب ــل ب ــوه اي متمای ــگ قه ــه رن ــاده ب ــاي م ــه ه پروان

ــت ــگ     .اس ــه رن ــا  ب ــگ و الرو ه ــم رن ــبز ک ــگ س ــه رن ــشره ب ــم ح ــر   تخ ــیاه و ه ــر س ــا س ــبز ب س
. شــفیره بــه رنــگ ارغــوانی و متمایــل بــه ســبز      .حلقــه بــدن داراي چهــار لکــه ســیاه اســت     

ــوازدرمنـــاطق جنـــوبی ــا  کـــشور خـــصوصا اهـ ــایع اســـت و درمـــواقعی تـ درصـــد 90بـــسیار شـ

. محصول را ازبین می برد

شورخصوصا جنوب کمناطق کنجدکاري :مناطق انتشار
تیر ماه:زمان ارزیابی

نسل اول تغذیه الرو ها از برگ ها و از نسل دوم تغذیه از کپسول و مشاهده الرو: روش ارزیابی

ــارزه ــر     :روش مبـ ــدو اگـ ــی باشـ ــد مـ ــت مفیـ ــت آفـ ــائین آوردن جمعیـ ــذر در پـ ــتن بـ زود کاشـ

ــدار        ــه مق ــت ب ــر اکام ــب   نظی ــاي مناس ــش ه ــشره ک ــتفاده از ح ــا اس ــد ب ــاد باش ــت زی ــت آف جمعی

.لیتر در هکتار می توان آفت را کنترل نمود5/1
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CirculiferaوNeoaliturus opacipennisکنجـــــدهـــــايزنجـــــرك

opacipennis

حــشره  . عــالوه بــر تغذیــه از کنجــد باعــث انتقــال عوامــل بیمــاریزاي ویروســی مــی گــردد          

ــل بــه طــول    ــگ ســبز تیــره تــا قهــوه اي   و حــشره اي گرمــا         3-4کام میلــی متــر و بــه رن

. سند استپ

مناطق کنجدکاري  خصوصا جنوب کشور:مناطق انتشار

فصل بهار:زمان ارزیابی

مشاهده برگ هاي زرد و قهوه اي و گاهی توام با لکه هاي سبز  و بوته هاي ضعیف: روش ارزیابی

ه شــدن  بهتــرین روش کنتــرل ایــن آفــت وقتــی اســت کــه پــس از چندبرگــ        : روش مبــارزه

ــدار           ــه مق ــوآت ب ــم دیمت ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــرك ه ــشاهده زنج ــد و م ــاي کنج ــه ه 300گیاهچ

.گرم ماده خالص در هکتار می توان مبارزه نمود400تا 
ابیمــــــاریهـــــ

بـا عامـل    (بوتـه میـري، پژمردگـی فوزاریـومی و فیلـودي یـا گـل سـبز                  :کنترل بیماریهـاي کنجـد      
.رایج و مهم کنجد در کشور می باشنداز بیماریهاي ) فیتوپالسمایی

و فـارس   ) رامهرمـز (، خوزسـتان    )ورامـین (تاکنون از استان تهـران      ): ناشی از فیتوفتورا  (بوته میري   

آلودگی . نماید هعامل بیماري می تواند در تمام مراحل رشد کنجد به گیاه حمل           . گزارش شده است  ) داراب(
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در گیاه مسن   . چه می گردد  هوع می شود و منجر به مرگ گیا       در مرحله گیاهچه معموال از ناحیه طوقه شر       

ابعـاد  . اولین عالئم به صورت لکه هاي آبسوخته قهوه اي رنگ روي برگهـا و سـاقه مـشاهده مـی شـود                     

تحت شرایط آب و هوایی مساعد لکه هاي قهوه اي به سرعت بـه سـمت   . لکه ها بتدریج بزرگتر می شود    
. غالف ها نیز مورد حمله قرار می گیرنـد        . تا دور ساقه گسترش می یابند      و دور پیشرفت کرده   باال و پائین    

این بیماري در خاکهاي سنگین و فاقد زهکشی و در صورت خیس بودن طوالنی مدت خاك شـدت پیـدا                    

، کاهش تراکم بوته، تاریخ کـشت       در هزار  3به نسبت  تیمار بذر با تیرام   بنابراین زهکشی مزرعه،    . می کند 

سمپاشی اندام هاي هوایی با اکسی کلـرور        کودهاي شیمیایی همراه با کود دامی پوسیده،        مناسب، مصرف   

. در کنترل بیماري موثرندروز10درهزار به فواصل 5/2(مس 
گزارش خوزستان، سرپل ذهاب، جیرفت و کهنوج در ایران از :)ناشی از ماکروفومینا(بوته میري 

بویژه ناشی از این بیماري، یدگی ریشه و طوقه و بوته میري پوس، ، مرگ گیاهچهپوسیدن بذر. شده است

کاهش شدید باعث ، می تواند در صورتی که همراه با پژمردگی فوزاریومی یا بالیت فیتوفتورایی باشد

در گیاه بالغ بخش طوقه مورد حمله قرار گرفته، منجر به ریزش برگها و گل آذین . گرددعملکرد 

آلودگی سپس به طرف . د گیاه آلوده متوقف شده و کوتوله باقی می ماندرش. بخشهاي فوقانی می گردد

کپسولها نیز . باالي ساقه پیشرفت کرده، ساقه خشک شده و نقاط ریز سیاه رنگ در طوقه ظاهر می شوند
اجتناب از کشت . مورد حمله قرار گرفته و قبل از موعد باز شده و دانه هاي چروکیده نمایان می شوند

ساله در 5تا 4، برقراري تناوب درهزار2- 3، تیرام یا کاربندازیم به میزانکاپتافوله، تیماربذربا بذور آلود

ممانعت از مزارع آلوده، کشت مخلوط کنجد به صورت یک ردیف درمیان با حبوبات، کاهش تراکم بوته، 

.از وقوع شدید بیماري جلوگیري می کندوارد شدن استرس خشکی به گیاه

کنجد در تمام مراحل . در ایران تاکنون از بوشهر  و گرگان  گزارش شده است:فوزاریومی پژمردگی 

زرد شدن، پژمردگی، سپس خشک شدن و در نهایت ریزش برگ،ازعالئم . رشد مورد حمله قرار می گیرد
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درآلودگیهاي شدید تمام گیاه. معموالبخش انتهایی بوته روبه پائین خم می شود. مشخصه بیماري است

. در بعضی موارد فقط یکطرف گیاه عالئم بیماري را نشان می دهد. برگها را ازدست داد و خشک می شود

. شوددر مراحل پیشرفته سیاه شدن رگه اي داخل ساقه و تغییر رنگ آوندي در ریشه ها نیز مشاهده می
ام غیر شکوفا کمتر از ارق. و سالها در خاك زنده می ماندخاکزاد و بذرزاد استیک قارچ عامل بیماري 

همچنین بعضی از الینها با پوسته بذر ناصاف و واریته هاي داراي . ارقام شکوفا به بیماري حساس هستند

درهزار یا 3به میزان تیمار بذر با تیرام استفاده از بذر سالم، . دانه درشت مقاوم به بیماري هستند

برقراري ، مبارزه با نماتد هاي خسارتزا، ه هاي پژمردهازبین بردن بوت، درهزار5/1- 2به میزان کاربندازیم 

اضافه کردن و تقویت عوامل آنتاگونیست نظیر گونه هاي و جلوگیري از تنش خشکی ، تناوب زراعی
.در کاهش بیماري موثر هستندتریکودرما 

گزارش شده ورامین، فارس، خوزستانبا عامل فیتوپالسمایی، در ایران تاکنون از :فیلودي یا گل سبز 

تبدیل بخشهاي مختلف گل به اندامی . توسط یک نوع زنجره صورت می گیردانتقال عامل بیماري. است

ازعالئم بارز بیماري عقیم ماندن گلها و عدم تشکیل دانه،هاکوتاه شدن فواصل بین گره،شبیه برگ

یده و بدمزه بوده، به رنگ در بوته هایی که بعداز گلدهی آلوده شوند، دانه هاي تشکیل شده چروک. است

یک ، )بی کرك و چند شاخه(استفاده از ارقام زودرس و متحمل براي کنترل بیماري، . سبز باقی می مانند
6تیر تا 25(مناسب کشت انتخاب تاریخ و بار سمپاشی با حشره کش متاسیستوکس قبل از به گل رفتن

)مرداد در خوزستان
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بـــــرداشـــــت
زمان برداشت برگهاي پایینی شروع به زرد شدن نموده و همزمان کپسولهاي تحتانی بـاز                با نزدیک شدن  

انتظـار بـراي رسـیدن تمـامی        . گیـرد   رسیدگی کپسولها در کنجد از پایین به باال صـورت مـی           . شوند  می

ولها شود لذا قبل از رسیدن همه کپـس       ها از کپسولهاي پایینی و افت عملکرد می       کپسولها باعث ریزش دانه   

هاي کنجد را بصورت عمودي یک تا دو هفتـه در معـرض جریـان               پس از درو دسته   . شوندها درو می  بوته

سـپس  . شدن همه کپسولها باز شود و بذرها را بتوان از آنها خارج نمـود               دهند تا ضمن خشک   هوا قرار می  

. ه شده است جمع آورد نمـود        توان دانه ها را با تکان دادن بوته ها در محلی که براي آن در نظر گرفت                می

براي جلوگیري از افت عملکرد و از بین رفتن دانه هاي کنجد از قبـل بایـد کـف انبـار یـا محـل خـرمن                           
سیمان کردن کف انبار یا پهن کردن برزنت قابل توصـیه         . هاي کنجد را با وسایل مناسب عایق نمود         بوته

. باشد می

:برداشت مکانیزه کنجد 
نامحدود بودن گیاه کنجـد و عـدم همزمـانی در رسـیدن کپـسولها و امکـان ریـزش دانـه ،            به علت رشد    

جهت انجام برداشت بـه روش مکـانیزه بـا اسـتفاده از             . گرددبرداشت مکانیزه کنجد به سهولت میسر نمی      

هنگام محلول پاشـی  . محلول پاشی با مواد ضد ریزش سعی گردد ریزش دانه به حداقل ممکن تنزل یابد               

پـس از  . کپـسولها از سـبز تیـره بـه سـبز روشـن تغییـر رنـگ داده باشـند                    %  65-%75نی است کـه     زما

حدوداً یک هفتـه پـس   (اي تیره تغییر رنگ دادند   پاشی هنگامی که اکثریت غالب کپسولها به قهوه       محلول

ت سـرعت برداشـ   . گـردد رطوبت نیز کاهش یافته و امکان برداشت مکانیزه فـراهم مـی           ) از محلول پاشی  

نیـز باشـد   Airjetکیلومتر در ساعت بوده و در صورتیکه کمبـاین داراي سیـستم    4-6کمباین حداکثر   

. درصد ریزش تقلیل خواهد یافت 
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کنجــــــــــد
الین یک داراب:الیننام 

انتخاب شده از توده بومی داراب: مبداء
چند شاخه : فرم شاخه بندي 

سانتی متر110-130: میانگین ارتفاع بوته
تیرماه5-15: تاریخ کاشت 

آبان ماه15-30: برداشتتاریخ 
سانتیمتر50-60فاصله ردیف : بهترین تراکم کاشت 

سانتیمتر5-10فاصله روي ردیف 
کیلوگرم ازت خالص N50: کود مصرفی 

P40 کیلوگرمP2O5بصورت نواري
K50کیلو گرم از منبع سولفات پتاسیم

گرم1/3-6/3: میانگین وزن هزار دانه
قهوه اي روشن: رنگ دانه 

متحمل: مقاومت به خوابیدگی 
تا حدودي متحمل به بوته میري و گل سبز:واکنش به امراض 

تا حدودي متحمل به خشکی: اکنش به تنش هاي محیطی و
کیلوگرم در هکتار1400-1700: نهمیانگین عملکرد دا

50: درصد روغن 
جنـــوب فـــارس ، هرمزگـــان ، یـــزد ، جیرفـــت ، بوشـــهر ، خراســـان جنـــوبی ،  : منـــاطق مـــورد کـــشت 

سیستان و بلوچستان
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کنجــــــــــد

داراب2الین :الیننام 
انتخاب شده از الینهاي متحمل به گل سبز بانک ژن: مبداء

شاخه چند: فرم شاخه بندي 
سانتی متر105-125: میانگین ارتفاع بوته

تیرماه5-15: تاریخ کاشت 
آبان ماه15-30: برداشتتاریخ 

سانتیمتر50-60فاصله ردیف : بهترین تراکم کاشت 
سانتیمتر5-10فاصله روي ردیف 

کیلوگرم ازت خالص N50: کود مصرفی 
P40 کیلوگرمP2O5بصورت نواري
K50کیلو گرم از منبع سولفات پتاسیم

گرم3-3/3: میانگین وزن هزار دانه
کرم: رنگ دانه 

متحمل: مقاومت به خوابیدگی 
تا حدودي متحمل به بوته میري و گل سبز:واکنش به امراض 

ل به خشکیتا حدودي متحم: اکنش به تنش هاي محیطی و
کیلوگرم در هکتار1100-1500: میانگین عملکرد دانه

52: درصد روغن 
جنـــوب فـــارس ، هرمزگـــان ، یـــزد ، جیرفـــت ، بوشـــهر ، خراســـان جنـــوبی ،  : منـــاطق مـــورد کـــشت 

سیستان و بلوچستان



٩٣

کنجــــــــــد

برازجان5الین :الیننام 
انتخاب شده از توده بومی: مبداء

چند شاخه : فرم شاخه بندي
سانتی متر130-140: میانگین ارتفاع بوته

نیمه اول  تیرماه: تاریخ کاشت 
نیمه اول آبان ماه:برداشتتاریخ 

سانتیمتر50-60فاصله ردیف : بهترین تراکم کاشت 
سانتیمتر5-10فاصله روي ردیف 

گرم6/3–4: میانگین وزن هزار دانه
قهوه اي روشن: رنگ دانه 

مطلوب: مقاومت به خوابیدگی 
تحمل نسبی به بوته میري:واکنش به امراض 

متحمل به خشکی: اکنش به تنش هاي محیطی و
کیلوگرم در هکتار1200-1500: میانگین عملکرد دانه

57: درصد روغن 
جیرفت ، بوشهر ، جنوب فارس ، خوزستان: مناطق مورد کشت 



٩٤

کنجــــــــــد

برازجان2الین :الیننام 
انتخاب شده از توده بومی: مبداء

چند شاخه : فرم شاخه بندي 
سانتی متر135-150: میانگین ارتفاع بوته

نیمه اول  تیرماه: تاریخ کاشت 
نیمه اول آبان ماه:برداشتتاریخ 

سانتیمتر50-60فاصله ردیف : بهترین تراکم کاشت 
سانتیمتر5-10فاصله روي ردیف 

گرم6/3–4: میانگین وزن هزار دانه
قهوه اي روشن: رنگ دانه 

مطلوب: مقاومت به خوابیدگی 
به بوته میريتحمل نسبی:واکنش به امراض 

متحمل به خشکی: اکنش به تنش هاي محیطی و
کیلوگرم در هکتار1400-1600: میانگین عملکرد دانه

57: درصد روغن 
جیرفت ، بوشهر ، جنوب فارس ، خوزستان: مناطق مورد کشت 



٩٥

کنجــــــــــد
یکتا:نام رقم 

1378:سال معرفی
تالقی: مبداء

M7B5× زودرس 1الین شماره  : شجره

چند شاخه : فرم شاخه بندي 
سانتی متر130-150: میانگین ارتفاع بوته

اوائل مهرماه: رسیدنتاریخ
گرم6/2-9/2: میانگین وزن هزار دانه

کرم-سفید :رنگ دانه 
متوسط: اکنش به تنش هاي محیطی و

کیلوگرم در هکتار1300-1500: میانگین عملکرد دانه
مطلوب: کیفیت روغن
57: درصد روغن 

مناطق معتدل در نیمه شمالی کشور: مناطق مورد کشت 



٩٦

دکنجــــــــــ
2822ورامین :نام رقم 

سلکسیون از توده محلی اصفهان: مبداء
تک شاخه : شاخه بندي فرم 

سانتی متر120-150: میانگین ارتفاع بوته
اوائل مهرماه: تاریخ رسیدن

گرم5/2-3:میانگین وزن هزار دانه
قهوه اي روشن:رنگ دانه 

دارد: مقاومت به خوابیدگی 
نسبت به تنش خشکی متوسطتحمل : ی اکنش به تنش هاي محیطو

کیلوگرم در هکتار900-1200: میانگین عملکرد دانه
مطلوب: کیفیت روغن
50-55:درصد روغن 

گرم مرکزيمناطق : مناطق مورد کشت 



٩٧

نجــــــــــدک
نازچند شاخه:نام رقم 

1365سال :سال معرفی
سلکسیون در توده محلی: مبداء

ند شاخهچ: فرم شاخه بندي 
سانتی متر115-135: میانگین ارتفاع بوته

اوائل مهرماه: تاریخ رسیدن
گرم6/2-9/2: میانگین وزن هزار دانه

کرم:رنگ دانه 
دارد: مقاومت به خوابیدگی 

حساس به بوته میري: واکنش به امراض
متوسط: اکنش به تنش هاي محیطی و

م در هکتارکیلوگر1000-1100: میانگین عملکرد دانه
مطلوب: کیفیت روغن
46-49:درصد روغن 

مازندران: مناطق مورد کشت 



٩٨

کنجــــــــــد
14داراب :نام رقم 

1358:سال معرفی
سلکسیون از توده محلی: مبداء

محلی داراب: شجره
چند شاخه : فرم شاخه بندي 

سانتی متر110-130: میانگین ارتفاع بوته
مهرماهخر ااو: تاریخ رسیدن

گرم5/2-8/2: میانگین وزن هزار دانه
قهوه اي روشن :رنگ دانه 

دارد: مقاومت به خوابیدگی 
متوسط: واکنش به امراض

تحمل نسبی به تنش خشکی : اکنش به تنش هاي محیطی و
کیلوگرم در هکتار800-900: میانگین عملکرد دانه

مطلوب: کیفیت روغن
48-53:درصد روغن 

مناطق گرمسیر جنوبی : مورد کشت مناطق 



٩٩

کنجـــــــــــد
اولتان: نام رقم

1378: سال معرفی
توده محلی مغان: مبداء

چند شاخه :فرم شاخه بندي 
سانتی متر130-160:میانگین ارتفاع بوته

نیمه مهرماه: تاریخ رسیدن
گرم9/2–1/3:میانگین وزن هزار دانه

قهوه اي:رنگ دانه 
دارد:مت به خوابیدگی مقاو

ندارد:مقاومت به ریزش
در زمره ارقام نسبتاً متحمل می باشد. حساسیت کمی دارد :واکنش به امراض

مطلوب-دارد :اکنش به تنش هاي محیطی و
کیلوگرم در هکتار1200-1500:میانگین عملکرد دانه

مطلوب:کیفیت روغن
4/54:درصد روغن 

الی کشور شامل استانهاي مغان ، مازندران ، گلستان و خراسان نیمه شم: مناطق مورد کشت 



١٠٠

کنجــــــــــد
GL-13:نام رقم 

توده محلی جیرفت: مبداء
چند شاخه:فرم شاخه بندي 

سانتیمتر150-175: میانگین ارتفاع بوته
نیمه اول تیرماه: تاریخ کشت
سانتیمتر15ردیف سانتیمتر و فاصله روي40-50فاصله ردیف : تراکم کشت

نیمه دوم آبان ماه: تاریخ رسیدن
گرم2/3-6/3: میانگین وزن هزار دانه

قهوه اي:رنگ دانه 
دارد: مقاومت به خوابیدگی 

نسبتاً متحمل: واکنش به امراض
متحمل به خشکی: اکنش به تنش هاي محیطی و

کیلوگرم در هکتار1400–1600: میانگین عملکرد دانه
54:د روغن درص

)مناطق گرم و خشک(کرمان ، یزد ، سیستان و بلوچستان : استانهاي : مناطق مورد کشت 



١٠١

کنجــــــــــد
)صفی آباد(سینتیتیک :نام رقم 

ایران: مبداء
کم شاخه و تک شاخه:فرم شاخه بندي 

سانتیمتر160-185: میانگین ارتفاع بوته
تیرماه10–15: تاریخ کشت

سانتیمتر50-60فاصله ردیف : اکم کشتتر
سانتیمتر5-10فاصله روي ردیف 

نیمه دوم آبان ماه: تاریخ رسیدن
گرم1/3-4/3: میانگین وزن هزار دانه

قهوه اي تیره:رنگ دانه 
متحمل: مقاومت به خوابیدگی 

نسبتاً متحمل: واکنش به امراض
متحمل نسبت به خشکی: به تنش هاي محیطی اکنش و

کیلوگرم در هکتار1500:میانگین عملکرد دانه
ــشت   ــورد کـ ــاطق مـ ــان ،    : منـ ــهر ، هرمزگـ ــارس ، بوشـ ــتان ، فـ ــشور ، خوزسـ ــوبی کـ ــتانهاي جنـ اسـ

. سیستان و بلوچستان و همچنین جنوب خراسان و مناطق مشابه 



١٠٢

کنجــــــــــد
پاکستانی:نام رقم 

اکستانپ: مبداء
پرشاخه:فرم شاخه بندي 

سانتیمتر165: میانگین ارتفاع بوته
تیرماه20–30: تاریخ کشت
سانتیمتر50-60فاصله ردیف : تراکم کشت

سانتیمتر5-10فاصله روي ردیف 
نیمه اول آبان ماه: تاریخ رسیدن

گرم7/2-9/2: میانگین وزن هزار دانه
سفید:رنگ دانه 

متحمل: مقاومت به خوابیدگی 
به بوته میرينسبتاً متحمل: واکنش به امراض

متحمل نسبت به خشکی: اکنش به تنش هاي محیطی و
کیلوگرم در هکتار1200: میانگین عملکرد دانه

خوزستان ، فارس ، بوشهر ، هرمزگان: استانهاي : مناطق مورد کشت 



١٠٣

گلرنگ آبی 

ــشکی           ــاك و خ ــوري خ ــه ش ــسبی ب ــت ن ــر مقاوم ــی نظی ــوب زراع ــصوصیات مطل ــا خ ــگ ب گلرن

ــستانه     ــرماي زم ــه س ــاال ب ــت ب ــوا، مقاوم ــاییزه  ( ه ــپ پ ــیش از    ) تی ــا ب ــوب ب ــی مطل ــود روغن وج

درصـــد اســـیدهاي چـــرب غیـــر اشـــباع بخـــصوص اســـید لینولئیـــک، همـــواره بـــه عنـــوان 90

.وده است یک دانه روغنی با ارزش مطرح ب

کشت این گیاه روغنی اخیراً در کشور افزایش یافتـه و در راسـتاي آن تحقیقـات ایـن گیـاه روغنـی نیـز                           
در ذیـل  . براساس دستیابی به ارقام پرمحصول، پرروغن، بی خار و مقاوم به سرما در حال گسترش اسـت              

:به نکات مهم زراعت گلرنگ اشاره می گردد 

:خـــاك 
در . زنی و سطح سبزي مناسب نیاز به بستر بدون کلوخ بـا رطوبـت کـافی دارد                گلرنگ براي جوانه    

بـه دلیـل وجـود ریـشه         اما بهره برد، غالت  درمعمول  مکانیزاسیوناز  می توان    سهولتگلرنگ به   زراعت  

الیه هاي جانبی   ناپذیر رس یا  زیرشکن براي شکستن طبقات نفوذ    ، شخم با گاو آهن هاي قلمی و       عمیق

کننده است، هـدف عملیـات کـشت    که رطوبت عامل محدودمناطقیدر.توصیه می شود  شه،  ناحیه ری در

استفاده از شـخم مناسـب وادواتـی    اقتصادي  براي تولید   .حداکثر مقدار رطوبت درخاك باشد    در جهت   باید  

نظیر ساب سویلر و چیزل جهت رشد مطلوب ریشه در مناطقی که وضعیت فیزیکـی خـاك مناسـب نمـی       
خاکهاي اسیدي ممکن است خسارت حاصل ازپوسیدگی فوزاریومی        . همیت باالئی برخوردار است   باشد، از ا  

.ژیکی این قارچهــــا می شودواسیدیته خاك، باعث توسعه شکل هاي بیولزیراریشه راافزایش دهد، 

شـخم، دیـسک، مالـه،     : به ترتیب انجام عملیات      براي کشت بذر،   مناسبي  تهیه بستر براي دستیابی به    

و اختالط کود و علف کش با خـاك توسـط یـک دیـسک سـبک،                 ) ترفالن(کودپاشی، پخش علف کش     



١٠٤

مـی شـود در   گلرنگ در زمینهاي شور جهت اجتناب از شوري که در بـاالي پـشته جمـع               . ضروري است 

.می شودمحلی نزدیک داغ آب کشت 

قارچ  تادنشو آغشتهوزب  مانک -هاي مخلوط بنومیل   ازکشت باقارچ کش   قبلساعت   24حداقل  اید  ربوبذ
.تاثیر بهتري داشته باشدشکافهاي کوچک وترکهاي پوسته بذر و هاگ هاي قارچی به نفوذ با کش 

میلـی مـوس بـر سـانتیمتر را     7حدود  ECگلرنگ در مقابل شوري خاك تقریباً مقاوم است و براحتی       

اسیت دارد و به همـین لحـاظ در         تحمل می نماید، ولی در طول دوره خروج گیاهچه نسبت به شوري حس            

زمینهاي شور جهت اجتناب از شوري که در باالي پشته جمع مـی شـود بـذر گلرنـگ را بایـد در محلـی                         

. نزدیک داغ آب کشت نمود 

:زمان کاشت و ارقام مناسب 
)خوزستان، جیرفت، ایرانشهر، بوشهر ( :مناطق گرم -1

ـ   کشت ارقام بهاره گلرنگ در مناطق گرم را می ت  اییزه و شـیوع  وان براساس زمان شروع بارنـدگی هـاي پ
قبیل فیتوفترا، سفیدك سطحی در منطقه و حمله آفاتی نظیر مگـس گلرنگ،عـدم              زبیماري هاي قارچی ا   

همزمانی دوره گلدهی با درجه حرارت هاي باال تنظیم نمود، براساس آزمایشات صورت پذیرفتـه مطلـوب                 

آخـرین بررسـی هـا    . نیمه دوم آذرماه در نظر گرفته شده است رم،ترین تاریخ کاشت گلرنگ  در مناطق گ       

مناسب  کشت پائیزه در مناطق گـرم رقم گلدشتبرروي الین هاي  پیشرفته گلرنگ نشان داده است که      

مناسـبترین زمـان کاشـت     کشور می باشد    مناسب کشت بهاره در مناطق معتدل سرد       14و الین اصفهان  
) منـاطق معتـدل سـرد   (واواخر اسفندماه تا اوایل فروردین ماه) مناطق گرم(آذرماهاواسط تا اواخر  ارقام فوق   

سانتی متـر  5و 50به ترتیببراي هر دو الین،مطلوب ترین فاصله ردیف و فاصله بوته در ردیف   می باشد 

.کیلوگرم در هکتار توصیه می گردد20-25ومیزان بذر مصرفی نیز حدود 



١٠٥

تهـران،  فـارس، کرمانـشاه، خراسـان، اصـفهان، آذربایجـان             : ( اي  مناطق معتدل سرد و سرد استانه     - 2

)شرقی،  زنجان، کردستان، مرکزي 

:کشت پاییزه : الف 
کشت ارقام پاییزه گلرنگ در مناطق معتدل سرد و سرد باید طوري تنظیم شود که بوته ها قبل از سرماي                    

ـ . رسیده باشند   ) برگه   8( شدید زمستانه به حالت روزت       شات نـشان داده اسـت کـه بهتـرین زمـان        آزمای

مناسـبترین  |جدید پدیده   رقم    .کاشت گلرنگ در مناطق فوق اواسط شهریور ماه تا اواخر مهرماه می باشد              

ورامین،  داراب   اسـالم آباد،اصـفهان، تبریـز، زنجـان، کردسـتان،               ،رقم جهت کشت در مناطق کرج، قم      
. ،خراسان می باشداراك

: کشت بهاره : ب 

ت ارقام بهاره در مناطق معتدل سرد و سرد براساس زمان سپري شدن سرماي زمستانه و زمان شروع                  کش

بررسی ها نشان داده است که مطلوب ترین تاریخ کاشت در           . و پایان بارندگی هاي بهاره تنظیم می شود         

جهـت کـشت در      مناطق فوق اواخر اسفند ماه تا اواخر فروردین ماه می باشد و از مناسـب تـرین   ارقـام                    
اشـاره نمـود، الیـن       14و اصفهان  ارقام گلدشت،محلی اصفهان  مناطق معتدل سرد و سرد نیز می توان به          

.قابلیت  کشت تابستانه در مناطقی از استان اصفهان را  نیزدارا می باشدهاي فوق

: توصیه کودي گلرنگ
ا باید دقـت شـود کـه اسـتفاده          گلرنگ در طول دوره رشد رویشی به کود نیتروژنه احتیاج دارد، ام           

بیش از حد از کودهاي نیتروژنه نه تنها باعث افزایش عملکرد دانه نمی شود بلکه موجب کـاهش میـزان                     

پـس از   (وجود فـسفر در مراحـل اولیـه         . نیاز گلرنگ به فسفر در حد متوسط است       . گرددروغن دانه نیز می   
مصرف بـیش از حـد کودهـاي        . گرددي هرز می  هاباعث رشد سریع گیاه و کاهش تراکم علف       ) جوانه زنی 

-باشد باعث افزایش تعداد غوزه و افزایش دوره گلـدهی مـی      شیمیایی در مناطقی که فصل رشد کوتاه می       
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کـود مـورد نیـاز      . گردد که در صورت همزمانی با درجه حرارتهاي باال باعث کاهش عملکرد خواهـد شـد               

:ودتوان به صورت عمومی زیر توصیه نمگلرنگ را می

کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کشت یا آبیاري اول150
کیلوگرم اوره به صورت سرك در مرحله ساقه دهی100

کیلوگرم اوره به صورت سرك در مرحله غنچه دهی50

کیلوگرم فسفر از منبع کودي سوپر فسفات تریپل به صورت پیش کشت50

و % 5/0در خاکهایی با کربن آلـی کمتـر از          در منطقه آذر بایجان شرقی بیشترین عملکرد گلرنگ       

کیلــوگرم اوره در ســه تقـــسیط   300میلــی گـــرم بــر کیلــوگرم بــا کـــاربرد     12فــسفر کمتــر از   
کیلـوگرم در هکتـار سـوپر فـسفات تریپـل            100و  ) شروع گلدهی   + شروع ساقه دهی    + پیش از کشت    (

.بدست آمد

میلـی گـرم بـر کیلـوگرم خـاك و روي            5از  در منطقه کرمانشاه  در خاکهایی با مقدار آهن کمتر           

( میلی گرم بر کیلوگرم، محلول پاشی با  کالت آهن وبـا غلظـت یـک در هـزار در دو نوبـت              5/0کمتر از   

کیلوگرم در هکتار سـولفات روي      25و کاربرد   ) نوبت اول یک ماه بعد از کشت و نوبت دوم قبل از گلدهی            

این منطقه در کشتهاي بهاره کاربرد نیتـروژن بـه صـورت    در. پیش از کشت، در بهبود عملکرد موثر است    
.قبل گلدهی موثر تر می باشد3/1زمان کشت و3/2

کیلـوگرم اوره و  120در شرایط دیـم، کـاربرد    ) استان کهگیلویه و بویر احمد    (در منطقه گچساران    

د و فـسفر کمتـر از       درصـ  8/0کیلوگرم در هکتارسوپر فسفات تریپل در خاکهایی با کربن آلی کمتر از              80

.میلی گرم بر کیلو گرم قابل توصیه است12

کیلوگرم در هکتـار اوره  200در ایالم ودر کشت بهاره در خاکهایی با کربن آلی کمتر از یک درصد کاربرد        
.  خروج از رزت و قبل گلدهی، قابل توصیه است+ در سه تقسیط پیش از کشت 
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:کود مورد نیازگلرنگ در شرایط دیم
ایـن  . کیلـوگرم فـسفات آمونیـوم مناسـب اسـت     50کیلوگرم اوره و   120کشت پاییزه مصرف     در

میـزان کـود   . یابـد کیلوگرم فـسفات آمونیـوم تقلیـل مـی    40کیلوگرم اوره و    80کودها در کشت بهاره به      

نکتـه  . مصرفی می تواند تحت تاثیر بارندگی و نیز وضعیت خاك از نظـر وجـود ایـن عناصـر، قـرار گیـرد           
اسی در مصرف کودهاي نیتروژنه این است که بذر گلرنگ نباید در تماس با کود باشد زیرا سـطح سـبز          اس

دهنـد توصـیه    لذا استفاده از بذر کارهایی که کود و بذر را در کنار هم قـرار مـی                . دهدرا بشدت کاهش می   

ـ           50مصرف کود سرك نیتروژن به میزان       . شودنمی راي منـاطقی بـا     کیلوگرم در هکتـار در اوایـل بهـار ب

در صـورتی عـدم دسترسـی بـه         . گرددمیلی متر و بارندگی مناسب بهاره توصیه می        400بارندگی بیش از    

کیلـو گـرم در هکتـار     50کیلوگرم در هکتار کـود فـسفات آمونیـوم           50فسفات آمونیوم می توان به جاي       
هکتار کود اوره نیز مصرف      کیلوگرم در  20کودسوپر فسفات تریپل مصرف نمود که در کنار آن الزم است            

. شود
:مقدار بذر و تراکم مناسب 

از عوامل مهم موثر بر میزان بذر و تراکم مناسب در کشت گلرنگ می توان به زمـان کاشـت، نـوع رقـم،              

عمق کاشت، ساختمان خاك و میزان کود مصرفی و وضعیت آب و هوائی منطقـه اشـاره نمـود، بـه طـور          
نازکی ساقه ها وشکستن و یا به عبـارتی ورس در برابـر بـاد هـاي شـدید                    مثال کشت با تراکم باال سبب     

خواهد شد، بدین ترتیب در مناطقی که باد هاي فصلی از یک سمت می وزند معموال فاصـله بوتـه هـا را                       

بیشتر و فاصله ردیف ها را کمتر در نظر میگیرند تا ضمن افزایش مقاومت در برابر باد هاي شدید، میـزان                     

.بوته ها  کاهش یافته و در نتیجه از شیوع بیماري ها جلوگیري به عمل آیدرطوبت بین

با توجه به موارد فوق و بررسی هاي انجـام شـده مـی تـوان نتیجـه گیـري نمـود کـه در کـشت بهـاره                
30-40کیلوگرم در هکتار و مطلوب ترین فاصله ردیـف هـا                25-30مناسب ترین میزان بذر مصرفی        

.سانتی متر می باشد 5هترین فاصله بین بوته ها  سانتی متر و ب
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سـانتی متـر، فاصـله بـین         50با توجه به رشد رویشی باال در ارقام پاییزه، معموالً فاصله بـین ردیـف هـا                  

. کیلوگرم در نظر گرفته می شود 20-25سانتی متر و میزان بذر مصرفی  5بوته ها 
:آب مورد نیاز 

متري خاك جذب نمایـد، امـا    3-4ن ریشه عمیق قادر است رطوبت را از اعماق            گلرنگ به علت دارا بود    

باید توجه داشت که این گیاه به آبیاري بیش از حد در اوائل رشد حساس است و باعـث افـزایش بیمـاري                   

فیتوفترا می گردد، در چنین مواردي استفاده از واریته هاي مقاوم، کشت به صورت جوي و پشته، اجتنـاب                   

به طور کلی آبیاري در مراحل بعد از کشت، جوانه زنی، رشـد          . یستابی آب در هواي گرم  توصیه میشود       از ا 

و ایـن تعـداد     ) هفـت نوبـت     ( ، دانه بنـدي ضـروري اسـت         )دو مرحله   (سریع ساقه، غنچه دهی، گلدهی      
شنوبـت نیـز افـزای      10براساس زمان کشت، نوع رقم، منطقه کشت، ساختمان خاك، کـود مـصرفی، تـا                

.می یابد 

:کنترل علف هاي هرز 
.که با استفاده از سموم زیر امکان پذیر استکنترل شیمیایی - 1

لیتر 3پیش رویش ) اموسیون % 33پندي متالین ( استومپ -

لیتر2قبل از کاشت و مخلوط با خاك ) اموسیون % 48ترایفلورالین ( ترفالن -

لیتر 3-5/3قبل از کاشت و مخلوط با خاك ) اموسیون% 3/33اتال فلورالین ( سوناالن -

کیلو% 75پیش رویش ) گرانول % 75پودریا % 70متریبوزین ( سنکور -

:کنترل زراعی -2
مبارزه مکانیکی  با علف هاي هرز مزارع گلرنگ، از شروع رشد اولیه  تا  مرحله اي که گیـاه بـه ارتفـاعی           

گلرنـگ در مرحلـه  روزت بـه رشـد           . رخـوردار اسـت   سانتی متر میرسد، از اهمیت باالئی ب        10-15حدود  

علف هاي هرز حساس است  به همین منظور تعیین تاریخ مناسب کاشت بخصوص در ارقام بهاره باعـث                   
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عدم مبارزه بـا علـف هـاي هـرز در           .می گردد  نتیجه کاهش رشد علف هاي هرز      کاهش دوره روزت و در    

.هرز و بذور گلرنگ در مخزن کمباین خواهد شدمراحل پایانی رشد نیز سبب اختالط بذور علف هاي 

افزایش بیش از حد دفعات مبارزه مکانیکی بـاعلف هـاي هـرز  بـه دلیـل خـسارات احتمـالی بـه ریـشه                          
استفاده از پنجه غازي یا کولتیواتور سـبک در مرحلـه اي کـه گیـاه ارتفـاعی حـدود                   . گیاه،توصیه نمیشود 

. سانتی متردارد بسیار مناسب است 15-10
آفات گلرنگ

Acanthiophilus helianthiمگس گلرنگ 

میلیمتر و بال ها در انتها داراي نقش و نگار تیره رنـگ و وسـعت ایـن    6تا  4طول بدن در حشرات کامل      
حـشرات   .چشم ها به رنگ سبز متالیک و درشت می با شـد           .لکه ها در بال حشرات نر بیش از ماده است         

ل  زیر وروي برگچه هاي گل قرار می دهـد ولـی در نـسل دوم بـه بعـد      ماده تخم هاي خود را درنسل او 

رنگ تخم ها سفید و شـکل آن هـا    . عالوه بر روي برگچه هاي گل  روي گلبرگ هاي گل قرار می دهد             

تخم ها ي نزدیک به  تفـریخ  دوکی و در یک طرف خیلی باریک و اندازه آن ها حدود یک میلیمتر است            

الرو ها کرمی شکل و شکل آن دوکی به طوریکه بـدن آن بـه طـرف سـر                    .دبه رنگ قهوه اي در می آی      
6تـا   5رنـگ الرو شـیري و در حالـت کامـل            . باریک شده است و قطعات دهانی از بیرون مشخص است         

شفیره ابتدا زرد  رنگ بوده ولی بتدریج به رنگ قهوه اي متمایـل بـه                .میلیمتر قطر دارد   2میلیمتر طول و    

.اندازه شفیره  هم اندازه الرو ولی کمی قطور تر. سیاه در می آیند
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در تمام مناطق گلرنگ کاري:مناطق انتشار

)از اوایل اردیبهشت ماه به بعد( تشکیل طبق  که در گلرنگ پائیزه و بهاره تفاوت دارد:زمان ارزیابی

هاي آلوده) غوزه (تعداد طبق :  روش ارزیابی

ارقــام خــاردار و واریتــه هــاي صــمغ دار بــه دلیــل       : اســتفاده از ارقــام مقــاوم  :مبــارزهروش 

ــد        ــاوم ترن ــازند مق ــی س ــراهم م ــا ف ــت الرو ه ــراي فعالی ــه ب ــی ک ــام زود  ،مزاحمت ــتفاده از ارق اس

ــائیزه ــموم مناســـبورس وکـــشت پـ ــتفاده از سـ ــازینون(اسـ ــول %)60دیـ ــه  طـ در مرحلـــه اي کـ
.متر بوده و کامال بسته می باشدسانتی1وزه ها  به اندازه غاکثر 

Uroleucon(Uromelan)شته گلرنگ cartami

بدن دوکی شکل و مسطح ورنگ بدن در نمونه هاي زنده قهـوه اي روشـن تـا قرمـز، قهـوه اي تیـره و                          

چشم ها معموال تیره و کورنیکول بـه رنـگ قهـوه اي    . قهوه اي مایل به خاکستري و بعضا به رنگ سبز  

کلنی شته معموال در ساقه هاي تشکیل دهنده گل و نزدیک به گل وجود دارنـد و                 . ال تیره روشن و تا کام   
در آلودگی هـاي شـدید      .این شته به جوانه هاي انتهایی گلرنگ هم خسارت وارد می کنند           . تغذیه می کند  

شامل انواع کفشدوزك هـا، مگـس      . داراي دشمنان طبیعی زیادي است    . باعث از بین رفتن گیاه می گردد      

هاي سفید و زنبور هاي پارا زیتوئید

Heliothis peltigeraکرم غوزه خوار گلرنگ 
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در مزارع گلرنگ الرو هـا      . الروهاي این آفت داراي رنگ هاي بسیار متفاوت ولی عموما سبز روشن است            

.پس از ظاهر شدن، ابتدا از پارانشیم برگ و سپس از غنچه و گل تغذیه می کنند

اغلب روي یک غوزه بیش از یک الرو دیده نمی شود چون زمانی که تعداد الرو در داخل یک قـوزه بـاال         

الروها پس از رشـد     .باشد، همخواري اتفاق افتاده و الروهاي جوان توسط الروهاي مسن خورده می شوند            
وند که این دوره در نسل آخر       سانتی متري خاك به شفیره تبدیل می ش        6کامل به خاك افتاده و در عمق        

.به طول می انجامد) سانتی متري خاك10تا 4در عمق (طوالنی بوده و از پاییز تا بهار

در تمام مناطق گلرنگ کاري:مناطق انتشار

از اردیبهشت ماه به بعد:زمان ارزیابی

مشاهده الرو روي بوته ها و تغیذیه آن ها:  روش ارزیابی

ــارزه ــس  :روش مبـ ــخم پـ ــستان  شـ ــل تابـ ــصول  در اوایـ ــت محـ ــه  از برداشـ ــاطقی کـ در منـ

ــت  ــدید اس ــودگی ش ــاوم آل ــام مق ــتفاده از ارق ــی ، ، اس ــرل میکروب ــی  : کنت ــاي ایران ــه ه B.tجدای

ســـموم .کنتـــرل بهتـــري دارد) دایپـــل و باکتوســـپئین(کـــه نـــسبت بـــه جدایـــه هـــاي خـــارجی 
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ــیمیایی ظـــر دوام و ســـانتی متـــر مکعـــب در هکتـــار از ن   250بـــه نـــسبت  % 15آوانـــت شـ

در هزار 2به نسبت % 60و در نهایت دیازینون .قابلیت آفت کشی در مقام اول است

:بیماري هاي مهم گلرنگ 
:لکه برگی -1

قارچ عامل بیماري در شرایط مطلوب توسعه       . این بیماري در اکثر مناطق کشت گلرنگ مشاهده می شود           

گـردد کـه در   باعث ایجاد لکه هاي قهوه اي رنگ می   و روي ساقه و برگ و براکته ها فعالیت می نماید و             
.نماید صورت پیشرفت، این لکه ها به هم پیوسته و برگ ها را کامالً خشک می

.ایجاد واریته هاي مقاوم بهترین راه حل مبارزه با این بیماري است

:سفیدك دروغی -2
یرین آنها را توده سـفید رنـگ قـارچ    قارچ عامل این بیماري برگ ها را مورد حمله قرار می دهد و سطح ز           

این بیماري در شـرایط رطـوبتی گـسترش    . می پوشاند که باعث خشکیدن و از بین رفتن برگها می گردد   

می یابد، مبارزه با این بیماري نیز بسیار مشکل بوده و در مناطق آلوده باید از واریته هاي مقـاوم اسـتفاده                      

. نمود 
:سفیدك سطحی-3

والً در اواخر فصل زراعی شیوع پیدا می کند و در صورت حمله قـارچ ایـن بیمـاري لکـه                     این بیماري معم  

هاي کوچک سفید رنگ روي برگها و ساقه گیاه دیده می شود که از به هم پیوسـتن آنهـا تمـام گیـاه از                         

. با این بیماري می توان با سموم گوگردي مبارزه نمود . پوشش سفید رنگی برخوردار می شود

:دانهشـــتبــردا
در انـدازه هـاي و       کمـی گلرنگ را می توان به آسانی با کمباین غالت برداشت نمود و احتیاج به تغییرات                

گنـدم وجـو    آن به اندازه سرعت برداشـت        سرعت دارد، اما فواصل کوبنده و ضد کوبنده و الکهاي کمباین         
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ـ           .نیست   د تنظـیم هـاي الزم را در سـرعت          براي به حداقل رساندن خسارات ناشی از برداشت مکـانیزه بای

استوانه، چرخ دنده ها و همچنین لرزاننده به دقت انجام شود، زیرا ترك و شکستگی دانـه موجـب از بـین                

ترك داشتن بذرحتی اگر خـسارت وارده بـه آسـانی           . رفتن قوه نامیه و پایین آمدن کیفیت روغن می شود         
تنظـیم نادرسـت     نفی بر کیفیت روغـن مـی شـود        دیده نشود سبب کاهش درصد جوانه زنی و نیز تاثیر م          

است، که نه تنها عملکرد دانه، روغن وکیفیت آنراکاهش می دهد، بلکـه مـی توانـد                 کوبنده و ضد کوبنده     

باعث خسارت به کامباین شود، زیرا روغن بذرهاي شکسته شده گـرد و خـاك و آشـغال را روي قطعـات                      

واهد کرد و سبب مسدود وشکستگی می گـردددر         متحرك هدایت کننده به صورت پوشش اضافی جمع خ        

گلرنگ برخالف سایر گیاهان روغنی مشکل ریزش وجود ندارد و تنها در صـورت عـدم تنظـیم  صـحیح                     
. کمباین ممکن است تعدادي از غوزه ها براثر ضربه پره هاي خوراك دهنده کمباین دچار ریزش شود 

مل محیطی نظیر میزان رطوبت نـسبی و دمـاي هـوا            تعیین زمان دقیق برداشت گلرنگ به نوع رقم و عوا         

درصد 8معموالً زمان برداشت موقعی است که دانه هاي گلرنگ رطوبتی حدود . بستگی دارد 

.  داشته باشند به طوریکه اگر غوزه ها را در دست فشار دهیم بذرها به آسانی از آنها جدا شوند 

والً به دلیل آبیاري بیش از حد در مراحـل پایـانی رشـد          که معم  علفهاي هرز درمیان گیاهان رسیده،    وجود  

می سازد، برداشت باکامباین رامشکل گیاه صورت می پذیرد،
برداشت گل

برداشــت گلچــه هــاي گلرنــگ بــه عنــوان منبــع درآمــدي جدیــد اخیــراً مــورد توجــه            
ــ   ــه اس ــرار گرفت ــشاورزان ق ــوزه      . تک ــه در غ ــداد دان ــی و تع ــاي فرع ــاخه ه ــداد ش ــاه، تع ــاع گی ارتف

ــند       ــی باش ــگ م ــی گلرن ــاه روغن ــل در گی ــد گ ــستقیم تولی ــل م ــرین عوام ــام  . از مهمت ــوالً ارق معم

در آزمایـــشی در ایـــران مـــشخص شـــد . پـــر محـــصول داراي عملکـــرد گـــل بیـــشتري هـــستند 

ــه روز        ــتی، س ــق دس ــگ از طری ــاي گلرن ــه ه ــت گلچ ــان برداش ــرین زم ــل   بهت ــروع گ ــس از ش پ

همچنــین نتیجــه گیــري شــد کــه برداشــت      . دهــی وتکــرار آن تــا پایــان گــل دهــی اســت      
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بـــراي حفـــظ رنـــگ و کیفیـــت رنگدانـــه هـــا در . گلچـــه تـــاثیر منفـــی در عملکـــرد دانـــه نـــدارد

. گلرنگ گلچه هاي برداشت شده باید در سایه خشک شوند
:گلرنگ دیم 

مناطق معتدل –الف 
تهیه زمین  -1

پـاییز و در صـورت امکـان        درشخم عمیق   . هیه زمین در زراعت پاییزه گلرنگ مشابه گندم است        عملیات ت 

زدن دیـسک و خـرد کـردن کلوخـه هـاي      . زدن زیر شکن می تواند در عملکرد نقش بسزایی داشته باشد   

قطر مناسب کلوخه ها در پایان تهیه زمـین مـی بایـست حـدود               . بزرگ کارایی بذرکارها را افزایش میدهد     

. خاك ورزي بیش از حد نیز باعث پودر شدن خاك و ایجاد سله می شود. سانتیمتر باشدیک

نحوه کشت ومیزان بذر-٢
درصورت امکان کشت بابذرکار پنوماتیک ودرغیر این صورت سایر بذرکارهاي مورداسـتفاده درگنـدم مـی              

گی، نـوع بـذر ومرغوبیـت آن    میزان بذرمصرفی باتوجه به فاکتورهاي خـاك، میـزان بارنـد   . تواند بکار رود 

در .متـر باشـد  سـانتی 3تـا 5/1عمق کاشت می بایـست  . کیلوگرم درهکتار است   35-25متغییر بوده وبین  

صورت استفاده از عمیقکارهاي گندم می بایست کارنده ها را در سطح خـاك قـرار داد تـا کـشت عمیـق                       

.   ی مناسبتر استبراي رعایت کشت سطحی گلرنگ کاشت با بذرکارهاي آب. صورت نگیرد

رقم-3
بوده و زودرسـتر     279عملکرد این رقم بیشتر از رقم زرقان      . رقم جدید سینا توصیه می شود     هدرکشت پاییز 

.از آن است

کود -٤
این کودها درکـشت  . کیلوگرم فسفات آمونیوم مناسب است50کیلوگرم اوره و 120درکشت پاییزه مصرف    

تواند تحـت   میزان کودمصرفی می  . یابدکیلوگرم فسفات آمونیوم تقلیل می     40کیلوگرم اوره و   80بهاره  به    

نکته اساسی در مصرف کوده هاي ازته        .تاثیر بارندگی ونیز وضعیت خاك ازنظر وجود این عناصر قرارگیرد         
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لذا استفاده  . این است که بذر گلرنگ نباید در تماس با کود باشد زیرا سطح سبز را بشدت کاهش می دهد                  

مـصرف کـود سـرك ازتـه بـه          . بذکارهایی که کود و بذر را در کنار هم قرار می دهند توصیه نمی شود              از  

میلـی متـر و   400کیلـو گـرم در هکتـار در اوایـل بهـار بـراي منـاطقی بـا بارنـدگی بـیش از                    50میزان  
. بارندگی هاي مناسب بهاره  توصیه می گردد

تاریخ کاشت-٥
و قبـل از وقـوع بارنـدگی     )مانند زراعت گنـدم   (بهتر است بصورت پاییزه      گلرنگکشت   ،در مناطق معتدل  

هـرز درکـشت پـاییزه    هـاي علفدر برخی منـاطق کـه   اول آبانماه، اما دههیعنی کشت درموثر پاییزه باشد   

نیز می توانـد صـورت   بارندگی موثر پاییز اولین  شود کشت بعد از     گلرنگ یک مشکل اساسی محسوب می     

. گیرد

ه باعلفهاي هرز، آفات وبیماریهامبارز-٦
توانـد  گلرنگ درمراحل اولیه رشد وقبل از به ساقه رفتن به علفهاي هرز حـساس بـوده وعملکـرد آن مـی         

بـدین  . مبارزه باعلفهاي هرز درکشت پاییزه ازاهمیت بیشتري برخوردار اسـت . بشدت تحت تاثیر قرار گیرد 

لیتر در هکتار بر علیه علفهـاي        1تا   8/0سوپر به میزان    از علفکش گاالنت    توان درکشت پاییزه    منظور می 

4-6زدن پنجه غـازي درمرحلـه        .هرز باریک برگ و گندم ریزش کرده از فصل زراعی قبل استفاده نمود            

به همین منظور مـی بایـست فاصـله بـین     . برگی دراین زراعت می تواند درکنترل علفهاي هرز موثر باشد        
متر در نظر گرفته شود و از تراکتورهـاي چـرخ باریـک بـراي زدن پنجـه                  سانتی 60تا   50ردیفهاي کاشت   

درکشت بهاره نیز اگر تراکم علفهاي هرز باال باشد مـی تـوان ازپنجـه               . غازي و یا کولتیواتور استفاده نمود     

20در صورت عدم وجود کلتیواتور وتراکتور چرخ باریک، فاصله ردیفها می بایست به               .غازي استفاده نمود  

.  ی متر تقلیل یابدسانت
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بهترین روش مبارزه بـا ایـن    .کندمگس گلرنگ ازآفات مهم بوده ودربرخی ازسالها خسارت شدید وارد می          

آفت کشت زود هنگام است بطوریکه گیاه در اوایل اردیبهـشت بـه قـوزه بـرود و از دوره فعالیـت مگـس                        

، آمبـوش و سـوین       دیـازینون  اسی  نظیـر   تم ازسمومدر مبارزه شیمیائی با این آفت       . مصون بماند ) خرداد(
.استفاده نمود

سایر آفات گلرنگ که ممکن است خـسارت زا باشـند شـامل کـرم قـوزه پنبـه کـه از برگهـاي جـوان و                           

سرخرطومی قوزه گلرنگ از جوانه هاي گل و قـوزه هـاي نـو رس تغذیـه                 . جوانه هاي گل تغذیه می کند     

رو آن از محتویات قوزه ودانه هاي تـازه تـشکیل شـده تغذیـه     کرده و در غنچه ها تخمریزي می کند و ال 

سوسکهاي گرده خوار نیز در زمان گلدهی بر روي قوزه هاي گل ظـاهر شـده و از گـرده گلهـاي      .می کند 
براي مبارزه با این آفات سمپاشی با حشره کشهاي تماسی نظیر سوین، آمبوش و              . گلرنگ تغذیه می کنند   

.ینکه کشت ارقام زود رس و کشت زود هنگام نیز بسیار اثر بخش خواهد بودضمن ا. الروین موثر میباشد

براي کنترل شته سیاه گلرنگ که در حالت طغیانی موجب پیچیدگی برگ،  ضعف و کوتاهی گیاه ، تاخیر                   

در گلدهی و حتی عدم تشکیل دانه یا تولید دانه هاي ضعیف مـی گردنـد، مـی تـوان از حـشره کـشهاي                       

.لدیکارپ و متاسیستوکس استفاده کردسیستمیک نظیر ا
برداشت-٧

نزدیک به گندم بوده واین گیاه به ریزش دانه حساس نیـست  دیم  بذرگلرنگ  و وزن   باتوجه به اینکه اندازه     

لذا بااستفاده ازکمباین هاي موجود براحتی قابل برداشت بوده وتنظیمات کمباین مـشابه بـه تنظیمـات آن              
.می بایست میزان باد فن تنظیم گرددتنها براي برداشت گندم است

مناطق سردسیر -ب
مبـارزه باعلفهـاي هـرز، آفـات      ،  مـصرفی کـود  ،میزان بذر  ،نحوه کشت  ،دراین مناطق عملیات تهیه زمین    

. وبیماریها وبرداشت مشابه به مناطق معتدل است



١١٧

تاریخ کاشت -1
آمیز نمـوده اسـت     زه گلرنگ را مخاطره   وجود یخبندانهاي طوالنی وسرماي شدید دراین مناطق کشت پایی        

کـشت  . ماه اسـت آذرتاریخ کشت مناسب اواسط تا اواخر . شودلذا کشت انتظاري دراین مناطق توصیه می  

.شودبهاره دراین مناطق نیز درنیمه دوم اسفندماه تا اوایل فروردین توصیه می

رقم-٢
ایـن  . و رقم جدید سینا توصیه مـی شـود        بوده  بایست رقمی پاییزه    رقم مورد استفاده درکشت انتظاري می     

. بعلت دیررس بودن توصیه نمی گرددرقم محلی اصفهان رقم در کشت بهاره نیز توصیه می شود اما 

مناطق گرمسیر-ج
عملیات تهیه زمین، نحوه کشت ومیزان بذر، مبارزه باعلفهاي هرز، آفات وبیماریها ونیز برداشـت بامنـاطق      

.ت داردسردسیر ومعتدل مشابه

رقم-1
Kinoباتوجه به شرایط آب وهوایی این مناطق ارقام بهاره مانند   مناسب بوده وعملکرد Saffirو 76

.باالتري دارند

کود-٢
میزان بارندگی درمناطق گرمسیر ونیز دوره رشد بیشتر از دومنطقه دیگر بوده وازآنجائیکه عملکرد گلرنگ               

کیلـوگرم  140به همین علت مـصرف  . غذایی آن نیز بیشتر خواهد بوددراین مناطق بیشتراست بالطبع نیاز  

.شودکیلوگرم فسفات آمونیوم درهکتار توصیه می60اوره و 

تاریخ کاشت-٣
این تـاریخ  . باشدبهترین زمان کاشت گلرنگ درنواحی گرمسیري بعداز وقوع اولین بارندگی پاییزه موثر می     

.کندکاشت بعدازوقوع بارندگی موثر سطح سبز یکنواختی را ایجاد می. خواهد بوددوم آبان ماهحدوداً نیمه 


