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  کاشت ، داشت و برداشت کلزا
   2ایمان یوسفی جوان ، 1سمیه تخم کار، 1مریم قربان پور ، *1حسینیسید سعید 

  )Seyedsaeidh38@gmail.com(دانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه1
  )  iman.javan@yahoo.com(عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه  2

  

  چکیده:
ترین اراضی براي رشد کلزا ، خاکهایی با بافت متوسط ،  کند، ولی مناسب محدوده وسیعی از خاکها رشد میدر  کلزا

 PH باشد. کلزا در شرایط ایستابی ، سیالبی و زهکشی ضعیف زمین و می 6,5حدود  PH زهکشی مناسب ، مواد آلی کافی و
ه اجازه تهیه بستر مناسب بذر را داده و از توسعه عوامل نباید کشت شود. کلزا در تناوب هر محصولی ک 5,5تر از  پایین

این تناوب .دهد العمل مطلوبی نشان می ، عکس غالت نماید. بویژه در تناوب با زي جلوگیري کند، رشد می زاي خاك بیماري
گردد. کشت متوالی کلزا در یک زمین یا کشت آن در تناوب با سایر گیاهان  کلزا می آفت و علفهاي هرز باعث کنترل بیماریها ،

تواند در سالهاي متوالی در خاك  زا می گردد، چرا که در این حالت عامل بیماري جنس براسیکا باعث تشدید بیماریهاي کلزا می
بان باقی بماند و جمعیت خود را افزایش دهد. بنابراین هنگام انتخاب یک منطقه براي تولید کلزا ، توجه به و روي گیاه میز

وابستگی شدید کشور به واردات روغن نباتی دانه هاي روغنی و کنجاله آنها از منابع . تناوب زراعی منطقه بسیار مهم است
% درصد نیاز داخلی از طریق واردات  90اخیر بوده است و حدود خارجی یکی از عمده مسائل اقتصادي کشور در سالهاي 

تأمین می شود و در کشور ما ایران زراعت کلزا در بین دانه هاي روغنی معموالً پدیده اي جدید به شمار می آید . بنا به نتایج 
گردان در سالهاي اخیر به دالیل موجود با وجود برنامه هاي مختلف در زمینه توسعه سایر گیاهان روغنی مانند سویا و آفتاب

مختلفی امکان توسعه آنها میسر نگردیده است لیکن سازگاري کلزا در اغلب مناطق کشور با توجه به ارقام و تاریخ هاي کاشت 
مناسب، موفق بوده است و با توجه به شرایط آب و هوایی کشور این گیاه می تواند به عنوان زراعت اصلی و زراعت ثانویه نیز 

  طرح باشد.م

  

  

  :کلزا،توسعه،روغن،زارعت،خاكواژگان کلیدي
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  مقدمه:

  	تاریخچه کلزا در جهان
اطالعات و اسناد موجود از کشت این گیاه در دو هزار سال قبل از میالد در هند حکایت دارد.  کهکلزا گیاهی است قدیمی 

برخی از محققین  است. شدهستفاده ااي در تغذیه دام  وفهروغن چراغ، روغن خوراکی و گیاه علکلزا جهت تولید  از در آن زمان
اند. در اواخر  عنوان روغن چراغ و روغن خوراکی اشاره نموده به کشت کلزاي زمستانه در آلمان و استفاده از روغن کلزا به

هاي  وسعه صنعت ماشینشده است. با ت عنوان روغن روشنایی استفاده می هاي میانی از روغن کلزا براي تولید صابون و به سده
کار گرفته شد و در نتیجه سبب توسعه کشت کلزا در کانادا گردید.  بخار، این روغن به عنوان لغزان کننده در موتورهاي بخار به
تحقیقات زراعی براي  1942شد. در بهار صورت تحقیقاتی انجام می قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، کشت کلزا در کانادا تنها به

  .)1378عزیزي و همکاران ، (مقدار قابل توجهی از این دانه در کانادا تولید گردید. 1943ن دانه آغاز شد و در سالتولید ای

  تاریخچه کلزا در ایران
آید. بنا به نتایج موجود با وجود  ي جدید به شمار میا پدیده ،معمول هاي روغنی در کشور ایران زراعت کلزا در بین دانه

دالیل مختلفی امکان  ههاي اخیر ب آفتابگردان در سال و گیاهان روغنی مانند سویا ر زمینه توسعه سایرهاي مختلف د برنامه
هاي کاشت مناسب، موفق  ها میسر نگردیده است لیکن سازگاري کلزا در اغلب مناطق کشور با توجه به ارقام و تاریخ توسعه آن

کشت  اعت ثانویه نیز مطرح باشد.رعنوان زراعت اصلی و ز تواند به ه میوهوایی کشور این گیا بوده است و با توجه به شرایط آب
  .)1378عزیزي و همکاران ، (. شمسی آغاز گردید. 1340صورت آزمایشی و محدود از اواخر دهه کلزا به

 اهمیت تولید کلزا
لحاظ لزوم برنامه ریزي به این  .شود هاي خوراکی کشور از طریق واردات تامین می از نود درصد مصرف داخلی روغن بیش

چندیست که گیاه کلزا  هاي خوراکی غیرقابل انکار خواهد بود. بلند مدت و منسجم با هدف نیل به خودکفایی در تولید روغن
وهوایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به شرایط دما و  عنوان یک گیاه مناسب روغنی براي کشت در شرایط آب به

ویژه  کلزا در تناوب با سایر محصوالت زراعی به اییزه این گیاه در اغلب نقاط کشور به راحتی امکان پذیر است.رطوبت، کاشت پ
روغن دانه ارقام خوراکی کلزا داراي کیفیت  باشد. ها، آفات و علفهاي هرز مزارع مؤثر می گیرد و در کنترل بیماري غالت قرار می

صال روغن، کنجاله باقیمانده سرشار از پروتئین بوده و براي استفاده در تغذیه دام از استح بسیار مطلوب است. در نهایت پس
و از مهمترین تولید کنندگان آن  شود باشد. درحال حاضر این محصول در بسیاري از کشورهاي جهان کشت می مناسب می

 به مربوط کشور در کلزا تولید و کشت صنعتی . اهمیتتوان به چین، هندوستان، کانادا، آلمان، فرانسه و انگلستان اشاره کرد می
  ). 1381شیرانی راد ، (باشد می جهان براي مردم زا انرژي غذایی منبع دومین غالت از پس باشد که می آن روغن تولید

  خصوصیات گیاه شناسی

منداب که نام علمی  ) و نباید آن را باBrassica napusبا نام علمی( )Cruciferaeکلزا گیاهی است از خانواده کروسیفر(	
که براي تولید بذر کاشته  هاي وابسته نیز وجود دارند باشد اشتباه نمود. تعدادي گونه ) و بومی ایران میEruca sativaآن(
زمانی در سوئد براي روغن آن بطورگسترده کشت  ) یا خردل سفید که طعمی تند دارد وAlbasinapsisشوند مثل( می
اي که یک گونه فرعی است که در شبه قاره هند از نظر بومی دانه روغنی  یا خردل قهوه )Brassica Junceaشد و( می
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 شود و باالخره خردل اتیوپی یا که بطور گسترده کاشته می) Brassica nigraشود و خردل سیاه یا( مهمی محسوب می
)Karinata Brassica1378 ،و همکاران عزیزي (شود ) که کشت آن به افریقاي شرقی محدود می.(  

  کلزاخصوصیات اندامهاي مختلف 

ریشه اصلی تا  هاي فرعی است که معموال افقی هستند. بلند و تعداد زیادي ریشه، قوي ،اصلی	داراي یک ریشه عموديریشه: 
 (. نماید. فظت میاحمهاي متراکم گیاه را از خطر خوابیدگی در مقابل باد  حتی در کشت سانتیمتر در خاك فرورفته و 80عمق

  .) 1391صمدي و خجسته کیا ، 

گیاه پس از جوانه زدن اولین برگ هاي واقعی تشکیل یک زرت می دهند که در این مرحله قد گیاه بسیار کوتاه و  :ساقه 
سانتیمتر دارد . در حالت به ساقه رفتن ساقه معموالً گرد ، راست و سبز  5/1تا  1فاصله بند ها به هم نزدیک و ارتفاعی حدود 

سانتیمتر می رسد که از نظر  250سانتیمتر پیدا می کند . در استرالیا طول ساقه گاهی تا  150تا  6ست وارتفاعی بین رنگ ا
برداشت مشکالت زیادي دارد و واریته هاي پاکوتاه مناسب ترند. بسته به رقم ، تراکم بوته و بهاره یا پاییزه بودن و حاصلخیزي 

کلزاي پاییزه که در پاییز کشت می شود در آن سال یک زرت تولید می  جود می آید.زمین تعدادي شاخه نیز روي ساقه بو
کنند که در زمستان عمدتاً در خواب می ماند ودر سال بعد با گرم شدن هوا شروع به رشد می نماید. آن هایی که بهاره اند و 

   ).  1389قدمی ، (می نمایند وبه زودي شروع به رشد در بهار کاشته می شود دوره زرت بسیار کوتاهی دارند

برگ ها در مرحله زرت طویل ، عریض با حاشیه صاف و پس از به ساقه رفتن حاشیه برگ ها مضرس می شود. رنگ آنها : برگ
 12تا  6سبز تیره ، سبز مایل به زرد و نوك تیز و بدون دمبرگ می باشند. تعداد آن ها در ارقام بهاره متفاوت ودر بهاره بین 

عدد می رسد. برگها در زمان رسیدن شروع به زردي نموده واز پایین به باال خشک شده  40در پاییزه گاهی به حدود برگ و 
  .) 1391صمدي و خجسته کیا ،  (.ریزش می نمایند که باعث سهولت در عمل برداشت محصول می گردد. 

عدد آن ها  4چم بود که دو عدد آن هاکوتاهتر و پر 6گلبرگ و 4کاسبرگ ،  4تاً به رنگ زرد روشن و داراي دگل ها عم گل:
بلند است وگل ها روي یک گل آذین خوشه اي بلند قرار دارند که در انتهاي ساقه اصلی وشاخه ها بوجود می آید و تعداد تابع 

معموالً خود هفته و گاه حتی بیشتر است. گل ها  	5 	تا 	3آب و هوا ، روش هاي زراعی ونوع واریته است .دوره گلدهی نیز 
دارند که کاربرد حشرات وکندوهاي زنبور می تواند در باردهی بیشتر دانه موثر  	درصد دگرگشنی 30گشن بوده ولی حدود 

در صد  50کندوي زنبور عسل براي هر هکتار می تواند میزان محصول را تا  5باشد. و توصیه می کنند که قرار دادن حداقل 
   ).  1389قدمی ، (	افزایش دهد.

میوه کلزا غالفی بلند و باریک به نام خورجینک است که پس از تلقیح از پایین به طرف باال شروع به تشکیل شدن می  میوه :
سانتیمتر می رسد که در موقع رسیدن ممکن است باز شده و موجب ریزش بذرها شود. این   10تا   5نماید وطول آن به 

   ).  1389قدمی ، ( ند واستحکام غالفها یک صفت مفید واریته است.بذر کوچک گرد هست 40تا 15غالف ها محتوي 

میلی متر است. رنگ آن قهوه اي  5/2وگاهی   میلی متر 2تا  75/1  دانه کلزا کروي و کوچک بوده که قطر آن معموالًدانه : 
گرم  6تا  4ه و فصل متفاوت و وزن هزار دانه آن بسته به واریت نارس تر سبز رنگ است.  تیره یا سیاه رنگ بوده در مرحله

 50تا  30بذر داراي یک پوشش صاف یا سوراخ دار بوده و محتوي   تغییر می کند که برگ ارقام کاشت بهاره سنگین ترند.
   ).  1389قدمی ، ( درصد روغن می باشند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  ژیک : خصوصیات اکولو
ي معتدل دارند کاشت می شد ولی اصالح نباتات کلزا ابتدا در مناطقی از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی که آب و هوا

حدود کاشت آن را به نحو قابل مالحظه اي گسترش داد وامروزه بصورت تجارتی در بسیاري از کشورهاي جهان کاشت می 
به صورت   شود.گیاهی است که در تمتم مراحل رشد در مقابل سرما مقاوم است . هم می توان آن را به صورت بهاره و هم

درجه سانتیگراد است ودر مرحله نمو می تواند  10ه کشت نمود وبراي بیشتر ارقام حداقل دما براي زنده ماندن منهاي پاییز
  .)1378احمدي ، (سانتیگراد را براي دوره هاي محدود تحمل نماید  درجه 40دماي 

  	تهیه بستر:
- ه مرطوب بازمستان کمی سرد)و در توالی...عملیات تهیه بستر کلزا تحت شرایط کشت آبی در اقلیمی مشابه گرگان(نیم

ایط به شرح زیر می باشند.در این اقلیم ر...مورد بررسی قرار می گیرد.پیش فرض هاي تهیه بستر در این ش-کلزاي پائیزه- گندم
 ي،عاشور(اواسط شهریور تا اواسط فروردین ریزش می یابد ناز آنا 75٪باران سالیانه وجود دارد که حدودmm620حدود
1380.(  

  تاریخ کاشت :
درجه سانتی گراد است.اما این دما در انتخاب تاریخ کاشت مورد  20دماي مناسب خاك براي جوانه زنی بذر کلزا حدود 

سانتی گراد و براي سبز شدن در کشت بهاره  2توجه قرار نمی گیرد.حداقل دماي خاك براي شروع جوانه زنی بذر کلزا حدود 
می باشد.احتماال این دما هنگامی در خاك حاصل می گردد که میانگین شبانه روزي دماي هوا به درجه سانت گاد  6حدود 
درجه سانتی گاد رسیده باشد.اما چون کشت بهاره کلزا فقط در نواحی با زمستان سرد مانند شهرکرد،همدان و  10تا 9حدود

را اولین زمان امکان ورود به زمین پس از رفع یخبندان  تبریز ممکن است موفق باشد،بنابراین می توان تاریخ کاشت بهاره کلزا
  .) 1391صمدي و خجسته کیا ،  (. خاك و یا مساعد شدن رطوبت خاك در این نواحی اقلیمی دانست. .

  روش کاشت : 

تا  5/0ك بین بذر کلزا بسیار ریز و باید بستري تراز شده و کامال نرم داشته باشد.عمق کاشت با در نظر گرفتن واریته و نوع خا
سانتیمتري  5سانتیمتر متغیر است.در نواحی گرم که خاك سطحی به سرعت خشک می شود می توان آن را در عمق  2

سانتیمتر و  60تا  50عملیات کاشت بصورت خطی و با استفاده از ادوات کاشت موجود در منطقه و فاصله ردیفها  کشت نمود.
 5بوته در متر مربع خواهد بود.مقدار بذر الزم  60در نظر می گیرند.بدین ترتیب حدود سانتیمتر  3تا  2فاصله بوته روي ردیف 

در کشت دستپاش ممکن است مقدار بذر حتی  کیلوگرم در هکتار کافی است. 8کیلوگرم و در شرایط دیرتر و نامطلوب تا  6تا 
و یک حشره کش مانند لیندین براي مبارزه با کیلو گرم باشد.ضدعفونی کردن بذر با یک قارچ کش مانند کاپتان  12بیش از 

   ).  1389قدمی ، ( آفات و قارچ هایی که به گیاهچه آسیب می رسانند توصیه می شود.

  	آبیاري :
کشت کلزا به صورت دیم در کانادا و استرالیا رایج است،اما مقاومت کلزا به خشکی خاك عموما از گندم و گلرنگ کمتر می 

ول عملکردهاي باال مستلزم کفایت رطوبت خاك در اکثر مراحل رشد است.از سوي دیگر ،فراوانی باشد.به همین جهت،حص
رطوبت خاك سبب توسعه بیماریها می شود.کلزا به دلیل کمی عمق کاشت و پایینی توان جذب آب طی دوران جوانه زنی و 
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ساس است. به عالوه،کمی عمق کاشت سبز شدن به تاخیر آبیاري و خشک شدن الیه سطحی خاك در این دوران بسیار ح
   ).  1389قدمی ، ( اجازه سله شکنی روي ردیف هاي کاشت را طی دوران سبز شدن نمی دهد .

  	مبارزه با علف هاي هرز :

از مهمترین عوامل در محدود کردن تولید کلزا علفهاي هرز می باشـند که عالوه بر رقابت با محصول در برداشت نیز   یکی
و خرفه  ید می آورنـد .در بیشتر مزارع سـلمک ، تاج خروس ، اویارسـالم ، سوروف ، تربچه وحشی ، یوالف وحشیمشکالتی پد

علف هاي هرز کلزا هسـتند که با انجام وجین دستی و یا کولتیواتور زدن و یا هرس هاي گردان باید با آن ها مبارزه کرد . 
می تواند موفقیت را افزایش دهد . معموالً پس از شخم و قبل از کاشت مقدار   انجام مبارزه شیمیا یی همراه بامبارزه مکانیکی

به عالوه علف     لیتر ترفالن یا تري فلورالـین در یک هکتار پخش و بالفاصله به وسیله دیسک با خاك مخلوط می نمایند 5/2
ز کشورها مورد استفاده براي قبـل از جوانه زدن می کش هاي آالکـلـر ، بنـازوآلیـن ، کـاربــتامیـد ، داالپـون نیز در بسیاري ا

لیتر در  2لیتر در هکـتار و دبوران به میزان  3باشند .بعد از سبز شدن نیز علف کش هاي گـاالنـت و نـا بـویـس به میزان 
یـزامد نیز ممکن است می گیـرند و گاهی کاربـتامیـد و پـروپـ       هکتار پس از کاشـت و قبل از سبز شدن مورد استفاده قرار

مصرف گردند که در هر منطقه و به خصوص در کشت وسیع کـلـزا بهتر است آزمایش هاي محلی براي انتخاب بهترین 
  ) 1391صمدي و خجسته کیا ،  (. ومؤثرترین علف کش که در ضمن ایجاد مقاومت ننـمایـد صورت می گیـرد .

  مبارزه با بیـماري ها :

برگ ها و ساقه ها بوجود می آورد که   لزا عبارتند از لکه سیاه برگ که لکه هاي سیاه یا قهوه اي رويبیماري هاي شایع در ک
باید بذر ضدغـفونی یا پس از ریزش گلبرگ ها باقارچ کش هاي ایـپرودیـون و دي کاربوکسـمید محلول پاشی بشوند .سفید 

د و روي برگ ها به رنگ خـاکستري ایجاد می نمایند و از شدن ساقه یا پوسیدگی ساقه که روي ساقه زخم هایی به رنگ سفی
زمان شروع تا پایان گلدهی می توان از سم بنـومیل استفاده نمود . در بعضی مناطق سفیدك ، پوسیدگی طوقه و نوعی فساد 

   .) 1391صمدي و خجسته کیا ،  (. ریشه مالحظه شده که زیاد نمی باشد .

  عملیات برداشت :

دن غالفها در کلزا یکسان نمی باشد زمان برداشت اهمیت زیادي دارد. زیرا برداشت زود هنگام بواسطه چون مرحله رسی
وجود غالفهاي نارس باعث کاهش عملکرد و برداشت دیر هنگام بواسطه ریزش غالفها باعث کاهش محصول می گردد.البته 

مناسب با علفهاي هرز موجبات رسیدن یکنواخت مدیریت صحیح مزرعه تهیه مناسب زمین کشت به صورت ردیفی و مبارزه 
بعضی از ارقام پاییزه و بهاره تفاوت مختصري از نظز میزان رشد دارند،در ارقام پاییزه زمانی که غالفها  بوته را فراهم می آورد.

می شود.ولی در  زرد می شوند میزان روغن بذز به حداکثر می رسد و در صورتیکه بیشتر در مزرعه بماند از میزان آن کاسته
   ).  1389قدمی ، (ارقام بهاره میزان روغن تا رسیدن کامل همچنان افزایش می یابد ولی در وزن دانه چندان موثر نیست
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  مشکالت کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا :

  :مشکالت داشت 

 آفات و بیماري هاي کلزا دسته بندي کرده که جداگانه هر مشکالت داشت کلزا را نیز به سه دسته مبارزه با علف هاي هرز،
  یک را مورد بررسی قرار می دهیم

  ز:مبارزه با علف هاي هر
یکی از عوامل محدودکننده کشت کلزا در تمامی نقاط دنیا وجود علف هاي هرز است. این گیاهان که اغلب با کلزا هم خانواده  

ابت تنگاتنگی انجام داده و به صورت معنی داري بر عملکرد کلزا موثرند. همچنین در اند در طول دوره ي رشد با گیاه کلزا رق
زمان برداشت مشکل جدي ایجاد می کنند زیرا در زمان رسیدن بذور کلزا، علف هاي هرز به صورت خیس و نارس در سطح 

باین مجبور به پیاده شدن و رفع گرفتگی مزرعه پراکنده اند و ادوات برداشت را با مشکل مواجه می کنند و اغلب راننده ي کم
  ).1384مستوفی سرکاري ،(چرخ دنده هاي قسمت جلوي کمباین می گردد. 

  ا:آفات کلز
از عوامل محدودکننده کشت گیاه کلزا، آفات گیاهی می باشد. با توجه به جدید بودن این گیاه در کشور، آفات خاص  

ی آفات مهم دیده شده در دنیا بر روي این گیاه شامل آفات زیر است: اختصاصی بر روي این گیاه مشاهده نشده است ول
  ).1384مستوفی سرکاري ،( سوسک گرده خوار، شته مومی کلم، سفیده کلم، آگروتیس، شب پره گاما، راب و حلزون.

  :بیماري هاي کلزا

ان با توجه به اینکه این گیاه داراي سابقه در رابطه با بیماري هاي کلزا در جهان عوامل بسیاري قابل طرح می باشد، ولی در ایر
کشت طوالنی نیست، گسترش و میزان بیماري هاي آن نیز به همان نسبت کم است. الزم به ذکر است اکثر این بیماري ها 

ریا، بسیار محدود و فقط در نقاطی خاص با شرایط خاص دیده شده اند. رایج ترین بیماري هاي کلزا در جهان عبارتند از: آلترنا
  ).1384مستوفی سرکاري ،(اسکروتینیا، سفیدك دروغی، زنگ سفید، ساق سیاه فیلودي، نماتد کلزا. 

  مشکالت برداشت کلزا
برداشت کلزا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در برداشت غیر مستقیم ابتدا بوته بریده می شود و 

موال براي کلزاي زمستانه توصیه نمی شود زیرا برداشت زود هنگام باعث سپس خرمن کوبی می گردد. برداشت غیرمستقیم مع
کاهش میزان روغن، رطوبت زاید در بذر و وجود مقدار زیادي بذر سبز می شود. دروي دیر هنگام کلزا نیز باعث اتالف بذر 

یک مشکل اساسی در برداشت ناشی از ریزش خواهد شد. برداشت غیر مستقیم نیز همواره با مقداري ریزش بذر همراه است. 
کلزا این است که بذور با هم نمی رسند و همواره میوه هاي موجود در ساقه اصلی زودتر از میوه هاي روي ساقه فرعی می 
رسند، ضمن این که شکل گل نیز به گونه اي است که گل هاي پایین گل آذین زودتر از گل هاي باالي گل آذین می رسند. 

ها می  درصد گل 90درصد محصول صرف نظر کرد و وقتی  10حالت هاي برداشت نیز باید حداقل از  بنابراین در بهترین
  .)1378احمدي ، (رسند برداشت را انجام داد
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  مشکالت خرید کلزا

تومان تعیین شده است که رشد چشمگیري نسبت به سال هاي قبل داشته و از قیمت  370قیمت خرید کلزا در سال جاري    
ه طور قابل توجهی باالتر است. در این خصوص دولت سوبسید الزم را در اختیار کارخانجات تولید روغن قرار داده جهانی آن ب

است. طی سال هاي گذشته با توجه به پایین بودن قیمت کلزا، کارخانجات تولید روغن ترجیح دادند از محصول خارجی 
مواجه کرده بود. این موضوع قابل توجه و تامل است که کشورهاي  خریداري نمایند که این موضوع زارعین را با مشکالت جدي

عمده تولیدکننده محصوالت زراعی به منظور به دست گرفتن بازار مصرف و گسترش سیطره اقتصادي خود به کشورهاي در 
لید محصوالت حال توسعه و مصرف کننده اقدام به پرداخت سوبسید تولید و بیزانس صادرات می نمایند و خودکفایی در تو

  ).1391مدنی،(غذایی مستلزم صرف هزینه جهت رقابت با آنهاست

  منابع:
  ) ، زمان و نحوه برداشت کلزا ، وزرات جهاد کشاورزي ، معاونت ترویج ، بخش تحقیقات دانه هاي روغنی .1378احمدي ، م . ر ،( 

  رداشت ) . ) ، راهنماي کلزا ( کاشت ، داشت ، ب 1381شیرانی راد ، امیر حسین ، ( 

  ) ، کلزا ( کاشت ، داشت ، برداشت ) ، تهران ، سبز رایان گستر .  1391صمدي فیروز آباد ، بصیر ، خجسته کیا ،  محمد ، ( 

  . تهران افراز انتشارات ، کلزا دوم )کشت 1380(عاشوري ، م.،

 جهاد انتشارات.  ترجمه) .  زیستی تکنولوژي ، ينژاد به ، زراعت ، فیزیولوژي(کلزا ٫)1378 (عزیزي ، م. سلطانی وخاور خراسانی .
 230٫ص ، مشهد دانشگاهی

  ) ، زراعت و اصالح کلزا ( کاشت ، داشت و برداشت ) ، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزي . 1389قدمی ، نصراهللا ، ( 

  کزي .). آسیب شناسی ریزش دانه کلزا در ایران ، مطالعه موردي : استان مر1391مدنی ، حمید ،( 

). بررسی و تعیین برداشت کمباین محصول دانه اي بمنظور ارائه راهکارهاي الزم کاهش تلفات ، مجموعه 1384مستوفی سرکاري ، م.ر.(
  .60و-72مقاالت دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزي ، دانشگاه تربیت مدرس . صفحات 

لفات برداشت کمباینی ذرت دانه اي بمنظور ارائه ي راهکارهاي الزم کاهش تلفات ، ) بررسی و تعیین ت1384مستوفی سرکاري،م.ر. ، (
  1406/84گزارش نهایی تحقیقاتی ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي شماره ثبت 
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