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 چکيده

گزاران بختش كشتاورزی خودكفايی روغن مورد توجه سياستنياز به های اخير توسعه كشت كلزا به دلي  خصوصيات مطلوب و در سال

-حيدريه انجام شد. بتدين منظتور دادهدر بخش كدكن تربت لکرد كلزاقرار گرفته است. تحقيق حاضر به منظور ارزيابی و تحلي  كشت و عم

مورد بررستی قترار  0820-0823تا  0828-0821زراعی  از سالطی چهار سال های كلزا برداران و عملکردهای سطون برداشت، تعداد بهره

هکتار بود. همچنين ميتانگين وزنتی  01/00و  01، 8/03، 8/01به ترتيب  0823و  0820، 0821، 0821های گرفت. سط  برداشت در سال

های سط  برداشت همبستگی دادهتن در هکتار بود.  8و  3/8، 8/8، 1/0های مذكور به ترتيب عملکرد مزارع كلزا بخش كدكن در طی سال

-8ستيگموئيدی  پارامتری برازش داده شد. متدل-8حيدريه با دو مدل خطی و سيگموئيدی مزرعه كلزای بخش كدكن تربت 03و عملکرد 

تر از دقت بالاتری نستبت ( پايينRMSE=31/1و مجذور ميانگين مربعات خطای ) =R) 11/1**)پارامتری به دلي  ضريب همبستگی بيشتر 

افزايش يافته و ساس عملکرد باشد، از سط  كشت بيشتری برخوردار  كلزاكارهر چه به مدل خطی برخوردار بود. بر اساس مدل سيگموئيدی 

عملکترد  0820و  0821، 0821 هایتن بود. در سال 881كلزاكار بخش كدكن در طی چهار سال  01ابتی خواهد داشت. ميزان توليد روند ث

استتفاده از های نوين آبياری )مانند آبيتاری تيت،(، استفاده از روشكلزا روند افزايشی داشت، كه به دلي  افزايش دانش و مهارت كلزاكاران، 

هتايی ماننتد افتزايش ار و تغذيه مناسب گياهی بوده است. جهت توسعه كشت كلزا در بين كشاورزان بخش كتدكن برنامتهكدستگاه ريزدانه

ها ، تجهيز كمباينهاكارهای كارنده كلزا مانند ريزدانههای تشويقی، توسعه دستگاهبه موقع بذر، افزايش سياست تأمينقيمت خريد تضمينی، 

های يکجتا كشتتی، ، توسعه كشت نشائی كلزا، توسعه طرنهای نوين آبياریو ساير روش وسعه آبياری تي،به هد مخصوص برداشت كلزا، ت

تحقيقات به منظور شناسايی ارقام متحم  به سرما جهتت كتاهش حساستيت بته سترما و آوری كلزا از كشاورزان، ايجاد مراكز خريد و جمع

های مناسب كاشت، داشت و برداشت كلزا با توجته بته حساستيت كلتزا در تمتام وشدر راستای اتخاذ رهای آموزشی ترويجی توسعه برنامه

شود مديران بخش كشاورزی همچنين توصيه می شود.پيشنهاد میها و زمان برداشت مراح  رشدی بويژه زمان كاشت، تعداد و زمان آبياری

ادی و عملکرد بيشتر، كشتاورزان عمتده مالتک را جهتت توستعه ها و دستيابی به بازده اقتصهای توليدی برای كاهش هزينهو مروجان پهنه

 كشت كلزا ترغيب كنند.
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 مقدمه

به عنوان سومين گياه روغنی  0بوشب گياهی از خانواده 0كلزا

روغتن ختوراكی،  تتأمينكه از دانته آن بترای باشد مهو دنيا می

های اخيتر افتزايش شود و طی سالاله و سوخت استفاده میكنج

كه ميزان توليتد است های زيستی باع  شده تقاضا برای سوخت

ميليون تن در سال در دنيا برسد  01دانه اين محصول به بيش از 

از  .(0823ختانی و همکتاران، صتفی؛ 0823)عليزاده و همکاران، 

کرد ستاير محصتولات توان به افزايش عملمزايای كشت كلزا می

-هتایها و علتفزراعی در تناوب، كاهش جمعيت آفات، بيماری

هرز، افزايش مواد آلی و ارتقاه حاصلخيزی خاك، استتفاده بترای 

بنتدی، نيتاز بته نيتروی زنبور عس ، بهبود ساختمان خاك و دانه

انسانی كمتر و هزينه كشت كمتتر اشتاره كترد )عاقت  و ذوقتی، 

تتا  03و  81تتا  81جود در دانه كلزا بين ميزان روغن مو. (0833

درصد پتروتئين  88تا  81درصد پروتئين و كنجاله آن دارای  08

ارقتام پتاييزه كلتزا (. 0823زمتانی، مجتبايیكج و خام است )كلاه

توانند مانند ساير گياهان زمستانه از بارندگی فصتلی استتفاده می

های روغنی دانهنموده و به اين علت جانشين مناسبی برای ساير 

تركيتتب  (.0108، 8نظيتتر ستتويا و آفتتتاب گتتردان هستتتند )رامتته

درصد اسيدهای چرب اشباع،  0اسيدهای چرب روغن كلزا شام  

تترين آن استيد درصد اسيدهای چرب تک غيراشباع )عمتده 11

درصتتد استتيدهای چتترب چنتتد  00استتت( و درصتتد  11 اولئيتتک

( و استيد %1/00) هتا استيد لينولئيتکترين آنغيراشباعی )اصلی

باشتتد و ارقتام كلتزا از نظتر تركيتتب ( استت( متی%3لينولنيتک )

داری با هو دارند )كتديور اسيدهای چرب روغن دانه تفاوت معنی

(. كيفيت روغن دانه كلتزا بته طتور عمتده بتر 0832و همکاران، 

های چرب اولئيک، لينولئيک و اروسيک تعيين اساس ميزان اسيد

                                                                                           
0- Brassica napus L. 

0- Brassicaceae 

8-  Rameeh 

شرايط محيطی و نوع رقو  تأثيريادی تحت گردد و به ميزان زمی

 (.  0821گيرد )جباری و همکاران، قرار می

-با رعايت اصول به زراعی و به نژادی، عملکرد كلزا را متی 

توان بهبود بخشيد. بدين منظور، با معرفی ارقتام دارای عملکترد 

توان از حداكثر ظرفيتت ژنتيکتی ارقتام موجتود نيتز در بالاتر می

و همکتاران،  8هوايی مختلف استفاده نمود )ستيلينگوشرايط آب

تتا  21(. طول دوره رشد در ارقام زودرس و كشتت بهتاره 0100

ده و رسد )آينتهروز می 801تا  011روز و در كشت پاييزه از  011

-گيتریدانستن مراح  رشدی كلزا در تصميو (.0823همکاران، 

مرحلته  كند. رشد كلزا بتا شتشی میمّؤثرهای مديريتی كمک 

مرحلته   (.0102و همکتاران،  1)كانتدل .شوداصلی مشخص می

است كه بسته به دمای ختاك، رطوبتت و عمتق  1زنیاول جوانه

كشد. در طتی ايتن مرحلته، كلتزا روز طول می 01تا  8كاشت از 

مرحلته  .مستعد بسياری از عوام  بيماری زا ناشی از خاك استت

علف های هترز در ايتن است. كلزا در رقابت با  0ایدوم گياهچه

مرحله بسيار ضعيف است و استقرار خوب از اهميت بسيار بالتايی 

است كه در اين مرحله ، طول  3مرحله سوم روزت .برخوردار است

مانتد ، اگرچته ضتخامت آن ساقه اساساً بتدون تغييتر بتاقی متی

مرحله روزت بتا افتزايش شتاخص ستط  بترگ  يابد.افزايش می

رحلته ريشته در حتال توستعه استت. در اين م .شودمشخص می

است. با گذشت زمان و افتزايش  2مرحله چهارم جوانه و بولتينگ

شود. كلزا در ايتن مرحلته بته حتداكثر دما تشکي  جوانه آغاز می

تا  81شاخص سط  برگ رسيده و ساقه اصلی قب  از گلدهی به 

است  01دهیرسد. مرحله پنجو گ درصد حداكثر طول آن می 11

                                                                                           
8- Sieling 

1- Kandel 

1- Pre-emergence (Germination) 
0- Seedling 
3- Rosette 
2- Bolting and Budding 
01- Flowering 
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تا  08شود و باز شدن جوانه روی ساقه اصلی آغاز میكه طی آن 

است كه طی آن  0مرحله آخر بلوغ و رسيدگی .روز ادامه دارد 00

يابتد روز پس از گ  افزايش می 81تا  81ها تقريباً وزن خورجين

 (.  0103و همکاران،  0رسد )بوشونگو به حداكثر وزن تازه می

التای واردات آن، با توجه به نياز كشور بته روغتن و حجتو ب

شروع گرديتده  0803برنامه كشت اين محصول در ايران از سال 

های وزارت جهاد كشاورزی است. در و هو اكنون نيز جزو اولويت

 010113سط  كشت كلتزا در كشتور  0821-0821سال زراعی 

كيلوگرم  0313هکتار )آبی و ديو( و ميانگين عملکرد كلزای آبی 

 (.0821-21نامه وزارت جهاد كشاوزی، در هکتار بوده است )آمار

ارقام مختلف كلزا از نظر تركيب اسيدهای چترب روغتن دانته و 

پتانسي  عملکرد با يکتديگر تفتاوت دارنتد. بتر استاس گتزارش 

( عملکرد ارقام مدنا، احمدی، ليکتورد، 0821مهرپويان و بنيادی )

، هيتتدروم ، ناتتتون، ناتتتالی، 81طلايتته، زرفتتام، اپتتری،اس ال ام 

انوب، آلنسو، آراتيس، اوايس، زوريکا، زلاتنا و اكتاپی بته ترتيتب د

8110 ،8010 ،8100 ،8031 ،8801 ،8331 ،8030 ،8181 ،

و  8100، 8181، 8881، 8133، 8010، 8110، 8831، 8300

 كيلوگرم در هکتار بود. 8180

وارد كردن ارقام جديد همواره  به عنوان يکی از راهکارهتای 

تفاده از تجتارب ستاير كشتورها بتويژه بترای مدت برای اسكوتاه

توانتد متورد محصولاتی نظير كلزا كه بتومی كشتور نيستتند متی

انتخاب رقو يکی (. 0823استفاده قرار گيرد )عليزاده و همکاران، 

ترين تصميماتی است كته توليدكننتده موفتق در پترورش از مهو

عملکترد يتک رقتو بته دليت  تغييتر شترايط  .گيردمحصول می

هتای مختلتف متفتاوت ها و مکتانطی ممکن است در سالمحي

هنگام انتخاب يک رقو، عملکرد آن را در چندين مکتان و  باشد.

عتواملی اصتلی عملکترد )ارقتامی بتا  .سال بايد در نظتر گرفتت

های مختلتف(، زمتان رستيدگی، ارتفتاع عملکردهای بالا در سال

                                                                                           
0- Maturation and Ripening 
0- Bushong 

ت رقابتت ها و قدرت گياهچه )جهگياه، تحم  به آفات و بيماری

هرز در مراح  اوليه رشد( متورد استتفاده در انتختاب هایبا علف

يکتی از  (.0102هيبريدهای كلتزا هستتند )كانتدل و همکتاران، 

مشتکلات كشتتت كلتتزا عتتدم استتتفاده از ارقتتام متنتتوع از جانتتب 

كشاورزان است، در همين ارتباط ارقام هيبريد ناتتون و ناتتالی و 

كدكن مورد استفاده قرار گرفتت.  روهان برای اولين بار در بخش

كشتور بترای  هتایبا توجه به اينکه كشت كلزا يکتی از اولويتت

با توجه به پتانسي  كشت كلزا در بخش خودكفايی روغن بوده و 

تجزيته و تحليت  ايتن تحقيتق بتر استاس حيدريه، كدكن تربت

اطلاعات سط  كشت و عملکرد ارقام مختلف كشت شده كلزا در 

تتا  0828-0821زراعتی های در سالحيدريه بخش كدكن تربت

ريزی متديران، كارشناستان، مروجتان جهت برنامه 0820-0823

 انجام شد.  های توليدی و كشاورزانپهنه

 

 هامواد و روش

به منظور بررسی كشت كلزا و عملکرد آن در بختش كتدكن 

های های سط  برداشت و عملکرد در طی سالحيدريه، دادهتربت

بختش كتدكن . تمورد تجزيه و تحلي  قرار گرف 0823تا  0828

 301حيدريته بته مستاحت از توابتع شهرستتان تربتت( 0)شک  

ارتفتاع  .حيدريه واقع گرديده استتكيلومتر در شمال غربی تربت

باشد. بخش كتدكن متر می 0331 حدود اين منطقه از سط  دريا

بندی اقليمی بتر استاس روش دومتارتن گستترش پهنهاز لحاظ 

افته قسمت عمده آن جزو اقليو خشک بيابانی معتدل و بختش ي

متوستط (. 0)شک   كمی از آن جزو اقليو نيمه خشک سرد است

بتوده در ستال ميليمتتر  011های گذشته حدود بارندگی در سال

 )سايت اداره ك  هواشناسی خراسان رضوی(. است

عتدم  ، خسارت پرنتدگان،عدم يکنواختی سبز كردنبه دلي  

ه موقع با توجه به حساس بودن كلزا بته تتاريخ كاشتت، كاشت ب

های بيشتتر های اوليه ) به طور مثال ابياریصحي  نبودن آبياری

در مراح  اوليه رشد سبب رشد بيشتر كلتزا و در نتيجته افتزايش 
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   .شود(حساسيت كلزا در برابر سرماهای سخت زمستان می

 
 وی بر اساس روش دومارتن گسترش يافته . پهنه بندی اقليمی استان خراسان رض0شکل 

 )منبع: سايت اداره ك  هواشناسی استان خراسان رضوی(

 

باع  كاهش ستط  برداشتت نستبت بته  هسرمازدگی و غير

كه به همين دلي  سط  برداشتت متورد  سط  كاشت شده است

ميزان بذر مورد استفاده برای كشت در مزارع  تحلي  قرار گرفت.

م بود. روش آبياری نيز در غالتب متزارع تيت، كيلوگر 1تا  8بين 

های مربوط به سط  برداشت و عملکترد دانته از منتابع دادهبود. 

اطلاعتتاتی مركتتز جهتتاد كشتتاورزی بختتش كتتدكن شهرستتتان 

حيدريه، كشاورزان كلزاكار و مراكز خريد و جمع آوری كلتزا تربت

 0823-0820تتا  0828-0821زراعی های در سالبخش كدكن 

(. جهت بررستی محتدوديت كشتت كلتزا از 0د )جدول بدست آم

روش بررسی ميدانی و مصاحبه عميق با كارشناستان موضتوعی 

هتا تتا كلزا و كشاورزان خبره بخش استفاده شد. تعتداد مصتاحبه

از ها ادامه پيدا كرد. رسيدن به اشباع نظری و تکراری شدن پاسخ

بتر  JMPدر نرم افتزار Ward (0218 )به روش  0ایتجزيه خوشه

اساس صفات سط  برداشت، ميتزان توليتد و عملکترد در واحتد 

                                                                                           
0 - Clustering Analysis 

تجزيته و تحليت   بندی مزارع كلزا استفاده شد.سط  برای گروه

افتزار ها نيز با نرمانجام شد. شک  Sigma Plotافزار ها با نرمداده

Excel و Sigma Plot هتتای رستتو شتتدند. بتترای ارزيتتابی متتدل

د كلتزا از مجتذور ميتانگين همبستگی سط  برداشتت و عملکتر

و ضتريب تبيتين  (R)، ضريب همبستتگی (RMSE)مربعات خطا 

(2R) .استفاده شد 

 

 نتايج و بحث

بررسی سطط  بردشتطو و لکردطرد ارطرش در سطاع  رشلطی 
0295-0294 

هکتار كلزا به مرحله برداشتت  8/01، 28-21در سال زراعی 

 0/1(. بيشترين ستط  برداشتت در يتک مزرعته 8رسيد )شک  

 (.8تاری بود )شک  که 0هکتاری و كمترين مربوط به مزرعه 

 

 

 



 017      ...کلزاو عملکرد  کشتسطح ارتباط بین  بررسی

 

 
 )منبع: مركز آمار ايران( حيدريهبخش كدكن شهرستان تربت رقيچهو كدكن  هاینقشه دهستان .6شکل 

 

 حيدريه. مشخصات كشاورزان كلزاكار بخش كدكن تربت0جدول

 منبع آبینوع  نام دهستان نام روستا مزرعه كشاورز كلزاكار رديف

0 A چاه  كدكن كدكن 
0 B چاه  رقيچه داوريه 
8 C چاه كدكن كدكن 
8 D چاه رقيچه داوريه 
1 E چاه رقيچه حصاريزدان 
1 F چاه كدكن كدكن 
0 G چاه رقيچه حصاريزدان 
3 H چاه رقيچه داوريه 
2 I چاه كدكن كدكن 
01 J چاه رقيچه حصاريزدان 
00 K چاه رقيچه داوريه 
00 L چاه رقيچه آبادنصرت 
08 M چاه كدكن كدكن 
08 N چاه رقيچه نوزه 
01 O چاه كدكن كدكن 
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 های ارقام كلزای كشت شده بخش كدكنويژگی .6جدول 

اارقام كلز  
 ارتفاع بوته 

 (مترسانتی)

 درصد روغن

 )درصد( 

 وزن هزار دانه

 )گرم( 
دتيپ رش  

 عملکرد 

 )تن در هکتار(

 1 مستانهز 0/8 81 011 ناتون
 1 زمستانه 8 81 011 ناتالی

 

 
 0594-0595حيدريه در سال زراعی ت مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربتشسطح بردا .5شکل 

 

 
 0594-0595حيدريه در سال زراعی عملکرد مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت .4شکل 

 

A

I

M

O

C

N

E
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J

H
 

های سطح برداشت، ميزان توليد و ای دادهبا استفاده از تجزيه خوشه 0594-0595 در سال زراعیبندی مزارع كلزای بخش كدكن . گروه5شکل 

 عملکرد 

 

از شتركت اورالتيس  0ارقام مورد كشت همگتی رقتو ناتتون

                                                                                           
0- Neptune 

گيری شد. عملکرد مزرعه اندازه 01فرانسه بود. ميزان عملکرد در 

تن در  8/8تا  10/0در مزارع مختلف با توجه مديريت كشاورز از 



 019      ...کلزاو عملکرد  کشتسطح ارتباط بین  بررسی

تمامی اين مزارع  . ميانگين عملکرد در(8)شک   تغير بودهکتار م

ای بر اساس تجزيه خوشه (.8 تن در هکتار بوده است )شک  1/0

برای صفات ستط  برداشتت،  28-21مزارع كلزا در سال زراعی 

ميزان توليد و عملکرد در واحتد ستط  در دو گتروه اصتلی قترار 

ن مزرعته مهتو به عنوا Aمزرعه  28-21گرفتند. در سال زراعی 

در گروه اول جای گرفتت و ديگتر متزارع در گتروه بعتدی قترار 

از نظر سط  برداشت، ميزان توليد و  A(. مزرعه 1گرفتند )شک  

عملکرد از درجه اهميت بيشتری نسبت به ديگر متزارع كلتزا در 

تن كلزا  01بخش كدكن برخوردار بوده است. اين مزرعه با توليد 

 بخش كدكن را به خود اختصاص داد. درصد توليد كلزا در  81

 

بررسی سطط  بردشتطو و لکردطرد ارطرش در سطاع  رشلطی 
0296-0295 

هکتار به مرحله برداشت رسيد  8/03، 21-21در سال زراعی 

هکتار بتود  0هکتار و كمترين آن  3/3(. بيشترين سط  1)شک  

-ارقام فرانسوی به نتام A(. ارقام مورد كشت در مزرعه 1)شک  

 Cناتون، مزرعه  Mناتالی، مزرعه  Iو ناتون، مزرعه  0تالیهای نا

 Dناتتون و مزرعته  Bناتتالی، مزرعته  Fناتون و ناتالی، مزرعته 

گيتری شتد. ناتالی بود. ميزان عملکترد در هفتت مزرعته انتدازه

تتن در هکتتار متغيتر بتود  1تا  1/0عملکرد در مزارع مختلف از 

تتن در  8/8متزارع  تمتامی ايتن (. ميانگين عملکترد در0)شک  

ای مزارع كلزا بر اساس تجزيه خوشه(. 0هکتار بوده است )شک  

برای صفات سط  برداشت، ميزان توليتد  21-21در سال زراعی 

و عملکرد در واحد سط  در دو گروه اصلی قترار گرفتنتد )شتک  

به عنتوان مزرعته مهتو در  Aمزرعه  21-21(. در سال زراعی 3

بتا  Aدر گروه دوم قرار گرفتنتد. مزرعته گروه اول و مزارع ديگر 

درصد توليتد  11تن،  18درصد توليد و مزارع ديگر با  81تن  88

 بخش كدكن را دارا بودند. 

 

                                                                                           
0- Natalie 

بررسی سطط  بردشتطو و لکردطرد ارطرش در سطاع  رشلطی 
0297-0296 

هکتار به مرحله برداشتت رستيد  01، 21-20در سال زراعی 

هکتار بتود  0مترين آن هکتار و ك 01(. بيشترين سط  2)شک  

رقتتو آلمتتانی  Gو  O(. ارقتتام متتورد كشتتت در مزرعتته 2)شتتک  

و در بقيه مزارع رقو فرانسوی ناتالی بود. ميزان عملکترد  0روهان

گيری شتد. عملکترد در متزارع مختلتف از در هفت مزرعه اندازه

. ميتتانگين (01تتتن در هکتتتار متغيتتر بتتود )شتتک   1/8تتتا  10/0

بتر  (.01شتک  ) بتودتتن در هکتتار  3/8ع مزار تمام عملکرد در

بترای  21-20ای، مزارع كلزا در سال زراعی اساس تجزيه خوشه

صفات سط  برداشت، ميزان توليد و عملکرد در واحتد ستط  در 

 21-20(. در ستال زراعتی 00شک  دو گروه اصلی قرار گرفتند )

به عنوان مزرعه مهو در گتروه اول و متزارع ديگتر در  Aمزرعه 

درصتد و متزارع  08تتن  00بتا  Aدوم قرار گرفتند. مزرعه  گروه

درصتد توليتد كلتزای بختش كتدكن را دارا  00تن،  01ديگر با 

 بودند. 

 

بررسی سطط  بردشتطو و لکردطرد ارطرش در سطاع  رشلطی 
0298-0297 

هکتتار بته مرحلته برداشتت  01/00، 20-23در سال زراعی 

 0رين آن هکتتار و كمتت 1/0(. بيشترين ستط  00رسيد )شک  

(. ارقام مورد كشت در همه مزارع رقو ناتتالی 3هکتار بود )شک  

گيری شتد. عملکترد در بود. ميزان عملکرد در هفت مزرعه اندازه

(. 08تتن در هکتتار متغيتر بتود )شتک   1تا  0مزارع مختلف از 

تن در هکتار بوده استت  8تمامی اين مزارع  ميانگين عملکرد در

 (.  08)شک  

 

 

 

 

 

                                                                                           
0- Rohan 
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 0595-0592حيدريه در سال زراعی سطح برداشت مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت .2شکل 

 

 
 0595-0592حيدريه در سال زراعی عملکرد مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت. 7شکل 

 

A

I

M

C

F

B

D

 
های سطح برداشت، ميزان توليد و ادهای دبا استفاده از تجزيه خوشه 0595-0592 یدر سال زراعبندی مزارع كلزای بخش كدكن . گروه1شکل 

 عملکرد 

 

 
 0592-0597حيدريه در سال زراعی سطح برداشت مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت .9شکل 

 



 000      ...کلزاو عملکرد  کشتسطح ارتباط بین  بررسی

 
 0592-0597حيدريه در سال زراعی عملکرد مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت .01شکل 

 

A

C

O

J

G

 

های سطح برداشت، ميزان توليد و ای دادهبا استفاده از تجزيه خوشه 0592-0597ل زراعی در سابندی مزارع كلزای بخش كدكن . گروه00شکل 

 عملکرد 

 

 
 0597-0591حيدريه در سال زراعی سطح برداشت مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت .06شکل 

 

 
 0597-0591حيدريه در سال زراعی رستان تربتشهعملکرد مزارع كلزای بخش كدكن  .05شکل 
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A
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D

E

N

L
 

های سطح برداشت، ميزان توليد و ای دادهبا استفاده از تجزيه خوشه 0597-0591در سال زراعی بندی مزارع كلزای بخش كدكن . گروه04شکل 

 عملکرد 

 

 20-23ای، مزارع كلزا در سال زراعی بر اساس تجزيه خوشه

برای صفات سط  برداشت، ميزان توليد و عملکرد در واحد سط  

در گتروه اول و  Dو  A ،Bه اصلی قرار گرفتند. مزارع در دو گرو

، A(. مزرعه 08در گروه دوم قرار گرفتند )شک   Lو  E، Nمزارع 

B  وD  درصد توليد كلزای  1/00تن  01و  01، 1/80به ترتيب با

 بخش كدكن را دارا بودند. 

( نشان 01روند چهار ساله كشت كلزا در بخش كدكن )شک 

. ستط  هکتار متغير بوده استت 81تا  01 داد سط  برداشت بين

 Aهکتتاری كشتاورز  01به دلي  كشتت  0821برداشت در سال 

روند افزايشی داشت و با توجته كشتت زعفتران و اجترای طترن 

كنتور آب هوشمند در مزرعه اين كشاورز و بته تبتع آن كتاهش 

ميزان دبی آب اين كشاورز در سال های بعد سط  كشت كلزای 

 هش يافت.اين كشاورز كا

 

 

 
 0591تا  0594حيدريه از سال مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت برداشتسطح  .05شکل 

 

 
 0591تا  0594حيدريه از سال ميانگين عملکرد مزارع كلزای بخش كدكن شهرستان تربت .02شکل 

 



 002      ...کلزاو عملکرد  کشتسطح ارتباط بین  بررسی

 
 ( 0597-0591تا  0594-0595ی )حيدريه در چهار سال زراع. ميزان توليد كلزای كشاورزان بخش كدكن تربت07شکل 
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های سطح ای دادهبا استفاده از تجزيه خوشه 0597-0591تا  0594-0595سال زراعی  ازبندی كشاورزان كلزاكار بخش كدكن . گروه01شکل 

 برداشت، ميزان توليد و فراوانی تعداد كشت كلزا در چهار سال زراعی  

 

-0821سال زراعی ای، مزارع كلزا از بر اساس تجزيه خوشه

برای صفات سط  برداشت، ميزان توليتد  0820-0823تا  0828

در دو گتروه   فراوانی تعداد كشت كلتزا در چهتار ستال زراعتیو 

 در گروه اول و مزارع ديگر Aاصلی قرار گرفتند. كشاورز كلزاكار 

تن  013با توليد  A(. كشاورز 03در گروه دوم قرار گرفتند )شک  

تتن كت  كلتزا توليتد  881ال زراعی از مجموع توليد در چهار س

 (. 00درصد توليد بخش كدكن را دارا بود )شک   11شده، 

هتای پيمايشتی ميتدانی و مصتاحبه بتا با توجته بته بررستی

كارشناسان موضوعی كلزا و كشاورزان خبره و گتزارش محققتان 

؛ شتفيعی، 0833عاقت  و ذوقتی، ؛ 0821)شهرياری و همکتاران، 

توسعه كشت كلزا و عدم استتقبال كشتاورزان از  ع( از موان0821

 توان به موارد ذي  اشاره كرد:میآن 

گذار است كه اين تأثيرتاريخ كاشت يکی از عوام  بسيار  -0

كنتتد. طبتتق ختتود مشتتکلاتی را بتترای كشتتاورزان ايجتتاد متتی

هتتای متتديريت زراعتتت ستتازمان جهتتاد كشتتاورزی دستتتورالعم 

انجام آبياری اول( بهينه كلزا تاريخ كاشت )زمان خراسان رضوی 

باشتد كته شهريور متی 01تا  1بخش كدكن از مناطقی مانند در 

زمتان زنی كلتزا استتفاده كترد و ايتن بايستی دو آب برای جوانه
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مصادف با آبياری تابستتانه محصتولاتی بهتاره ماننتد چغندرقنتد، 

ه است. اين تداخ  زمانی عام  محتدود سيب زمينی، ذرت و غير

 باشد.رای كشت كلزا به خصوص خرده مالکين میكننده ب

شت كلزا در خارج از تاريخ بهينته احتمتال سترمازدگی اك -0

شتود كته ايتن محتدوديت دهد و توصيه نمتیآن را افزايش می

 های گندم و جو كمتر است.زمانی در مورد كشت

زنی آستانی برخلاف كشت گندم و جو كه استقرار و جوانه -8

ي  ريز بودن بذرش حساسيت بيشتری بته بستتر دارد، كلزا به دل

  دارد،خاك، عمق كاشت، روش كاشتت و نتوع دستتگاه كارنتده 

 خواهد.بنابراين مديريت بالاتری را نسبت به غلات می

زنتی دو آب به فاصله كوتتاه بترای جوانته ،پس از كاشت -8

مورد نياز است و در متزارع خترده متاكين متدار آبيتاری فاصتله 

روز( و كشتتت در مزارعتتی كتته متتدار  00) حتتداق   طولتتانی دارد

شتود. امکتان آبياری طولانی دارند باع  عدم سبز يکنواخت متی

ابياری دوم برای سبز يکنواخت در مزارع خرده مالکين بته  تأمين

 دلي  وجود مدار آبياری، محدوديت بيشتری نسبت به غلات دارد.

ز ، اعتتدم يکنتتواختی رستتيدگی برداشتتت كلتتزا بتته دليتت  -1

حساسيت بيشتری نسبت به غلات برختوردار استت و بايستتی در 

زمان محدودتری انجام شود و نبود هد برداشت مخصتوص كلتزا 

هتد مخصتوص ايتن  توان عام  بازدارنتده باشتد.در كمباين می

های برداشت كننده گنتدم و جتو تفتاوت ها با هد كمباينكمباين

 دهد.دارد و درصد ريزش را بسيار كاهش می

ها، ميتزان دبتی آب در منابع آبی رودخانه، قنات و چشمه -1

ابتد كته كشتت كلتزا رقيبتی بترای يدر شهريور ماه كاهش متی

در همتين ارتبتاط تمتامی  شتود.ها تلقی میمحصولات بهاره آن

 سطون كشت شده كلزا در بخش كدكن از  منبع چاه عميق بود. 

ی سبز های ابياری كه براعدم آشنايی كشاورزان با روش -0

كردن محصولات ريزدانه توسط محققين توصيه شده استت )بته 

روز  8التی  0عنوان مثال استفاده از ابيتاری بتا كمتک تيت، در 

ساعت آبياری صورت گيترد و  1-8متوالی و هر روز عصر هنگام 

اين نوع ابياری در ايتن وقتت از روز بتا توجته بته وجتود شتبنو 

های متويين در تر لولهصبحگاهی در صب  به برقراری ارتباط بيش

كند و از خشک شتدن مزرعته بيشتر طول روز كمک شايانی می

تواند عاملی در سبزشتدن غيتر يکنواختت مزرعته باشتد، كه می

 جلوگيری كند(. 

كلش به جا مانده از كلزا اگر چه از نظر مواد غذايی غنی  -3

است امتا چتون بترای مصترف دام نيتاز بته فترآوری و شترايط 

لتذا  دارد كه آن هو نيازمند ادوات خاصی است، نگهداری خاصی

 دهد.تماي  دامداران برای خريد آن را كاهش می

ارتفاع زياد بوته و محتدوديت در سمااشتی و مبتارزه بتا  -2

 افات مانند شته مومی 

كلزا در مقايسه با گندم و جو كشت جديدتری استت و  -.01

متورد آن تجربته  اند مانند گندم و جو دركشاورزان هنوز نتوانسته

 كافی را كسب كنند. 

تتا  0828ميانگين عملکرد كلتزا در بختش كتدكن از ستال 

تتن در هکتتار(  8بته  1/0روند افزايشی داشتته استت )از  0823

تواند عل  مختلفی داشته باشتد، از جملته ( كه اين می01)شک  

مانند استفاده از ارقام هيبريتد جديتد، توان به موارد اين دلاي  می

)استتتفاده از روش يريت و بکتتارگيری روش مناستتب آبيتتاری متتد

آلتات مخصتوص كاشتت كلتزا ماننتتد استتفاده از ماشتين، تيت،(

افزايش مهارت و دانش كشاورز در رابطه با كشتت ها، كارريزدانه

به موقع بذر كشاورز از جانب وزارت جهاد كشتاورزی  تأمين، كلزا

در زمتان مناستب  هاكشاستفاده از علف، و انجام كشت به موقع

هرز، تاريخ كاشت مناسب، تغذيه مطلوب هایجهت مديريت علف

و مديريت مناسب آفات بته خصتوص شتته متومی اشتاره كترد 

های ميدانی كارشتناس زراعتت مركتز جهتاد كشتاورزی )بررسی

 حيدريه(.بخش كدكن تربت

مزرعه كلتزای بختش  03های سط  برداشت و عملکرد داده

-0823تتا  0828-0821های زراعی سال حيدريه دركدكن تربت

بترازش  پارامتری-8سيگموئيدی و بوسيله دو مدل خطی  0820
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بين سط  كشت و عملکرد كلتزا رابطته بر اساس نتايج  داده شد.

بتا توجته بته اينکته متدل  (.00داری وجود داشت )شتک  معنی

 مجتذورضتريب همبستتگی بيشتتر و  پارامتری-8سيگموئيدی 

تری داشت، از دقت بالاتری نستبت پايين ایخط مربعات ميانگين

اين رابطه نشتان داد كته (. 8به مدل خطی برخوردار بود )جدول 

عملکترد باشتد، از سط  كشت بيشتری برخوردار  كلزاكارهر چه 

افزايش يافته و ساس روند ثابتی خواهد داشتت. نتتايج محققتان 

وستعت ( نشان داد كه با افتزايش 0821)اسدالله پور و همکاران، 

يابد. به بيتانی ديگتر، بتا های توليد كاهش میمزارع كلزا، هزينه

افزايش ميزان محصول، هزينه متوسط كمتر شده و بدين ترتيب، 

واحدهای زراعی بزرگتر در مقايسه با واحدهای زراعتی كتوچکتر، 

از لحاظ هزينه و كارايی در امر توليد، از مزيتت نستب برختوردار 

تر كردن تواند بزرگبرای مزارع كلزا، میهستند. لذا سياست كارا 

 مقياس توليتدی بته منظتور كتاهش هزينته هتای توليتد باشتد.

های ذكر شده در مورد كشت كلزا باع  شده است كه محدوديت

بيشتتر در بخش كتدكن كشت كلزا  0823تا  0828ای هدر سال

گسترش داشته باشد و تعتداد در واحدهای زراعی با وسعت بيشتر 

بخش عمده ای از كشاورزی ايتران ن افزايش پيدا نکند. كلزاكارا

اين  بصورت خرده مالک بوده ورضوی و به ويژه استان خراسان 

 باشتندكشاورزان اغلب دارای قطعاتی كمتر از يتک هکتتار متی

بر اساس تعريتف بانتک جهتانی (. 0821راد و پرهيزكار، )سعيدی

زارع كوچتک ( مزارع دارای مساحت كمتر از دو هکتار، مت0118)

هستند. بر استاس اطلاعتات موجتود در مركتز جهتاد كشتاورزی 

بتوده و  دارای مزارع كوچتک اين بخشكشاورزان  كدكن، بيشتر

از ايتن نفتر  01اكثر قطعات كمتر از يک هکتار بوده و در حتدود 

نفر از  01همچنين حدود  دارند.هکتار  1قطعات بالای كشاورزان 

 دارند.هکتار غلات  01اين كشاورزان سط  كشتی بالای 

 

 0597-0591تا  0594-0595های زراعی مزرعه كلزا در سال 61های سطح برداشت و عملکرد . مشخصات داده5جدول 

 انحراف معيار كمترين بيشترين ميانگين شاخص

81/8 سط  برداشت  01 0 01/8 
 0/0 0 1 2/0 عملکرد

 

بوسيله دو  0597-0591تا  0594-0595های زراعی مزرعه كلزا در سال 61رداشت و عملکرد های سطح بهای بدست آمده از داده. آماره4جدول 

 پارامتری-5مدل خطی و سيگموئيدی 

 (RMSE) خطا مربعات ميانگين مجذور (2Rضريب تبيين ) (Rضريب همبستگی ) مدل برازش داده شده
 31/1 88/1 11/1** پارامتری-8مدل سيگموئيدی 

 33/1 81/1 1/1** مدل خطی
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f= (1+exp ((1.86-x)/3.42))/4.9

R=0.65
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-0591تا  0594-0595های زراعی در سال حيدريهبخش كدكن تربتدر  كلزامزرعه  61و عملکرد برداشت بين سطح  همبستگی .09شکل 

 پارامتری-5با استفاده از مدل خطی و سيگموئيدی  0597

 

 يریگنتيجه

كشتاورز  01، 0820-0823تتا  0828-0821از سال زراعتی 

سط  كشت اند. حيدريه كشت كردهكلزا را در بخش كدكن تربت

-0823تا  0828-0821زراعی و تعداد كلزاكاران از سال در كلزا 

و تعتداد روند يکنواختی داشته است. بر خلاف سط  كشت  0820

افزايشتی بتوده ن در بخش كتدكروند عملکرد كلزا كشاورز كلزا، 

بتتين تمتتامی  Aای، كشتتاورز بتتر استتاس تجزيتته خوشتتهاستتت. 

كشاورزان از نظر سط  كشت، ميزان توليد و فراوانتی كشتت در 

هر سال در گروه اول قرار گرفت. با توجه به اهميت نسبی بالتای 

شود كانون يادگيری و يا اين كشاورز در بخش كدكن توصيه می
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ين كشاورز ايجاد شود. بطتور كلتی سايت الگوئی كلزا در مزرعه ا

 881، 0820-0823تا  0828-0821بخش كدكن از سال زراعی 

با توجه به نياز كشور به توسعه كشتت كلتزا و تن كلزا توليد شد. 

همچنين مزايای اين گياه ماننتد افتزايش حاصتلخيزی ختاك و 

تناوب مناسب با غلات، برنامه اصولی و مبتنی بر پتانسي  بختش 

افزايش سط  كشت اين محصول ضروری به نظتر كدكن جهت 

های ريزی بايستی در سط  مديريترسد. بخشی از اين برنامهمی

ها و مراكز جهتاد كشتاورزی و بختش جهاد كشاورزی شهرستان

ديگر در سط  وزارت جهاد كشاورزی باشد. جهت توسعه كشتت 

كلزا در بين كشاورزان بخش كدكن مواردی مانند افزايش قيمت 

هتای بته موقتع بتذر، افتزايش سياستت تتأمينتضتمينی،  خريد

، هتاكارهای كارنتده كلتزا ماننتد ريزدانتهتشويقی، توسعه دستگاه

ها به هد مخصوص برداشت كلزا، توستعه آبيتاری تجهيز كمباين

هتای تي، در كلتزا، توستعه كشتت نشتائی كلتزا، توستعه طترن

ه تحقيقتات بتمتديريت مناستب آبيتاری، ، سازی اراضیيکاارچه

منظور شناسايی ارقام متحم  به سرما جهت كتاهش حساستيت 

. باشتدمیهای آموزشی ترويجی ضروری به سرما و توسعه برنامه

در مزارع خرده مالکين برای مديريت بهتر كشت، احدا  استتخر 

ذخيره آب جهت امکان آبياری در بازه زمانی محدود كشت كلتزا 

ن كلزاكتار از شتود كشتاورزاضروری است. همچنين توصيه متی

های حاص  ارقام متنوع جهت كشت استفاده كنند. بر اساس داده

از همبستگی بين سط  كشت و عملکرد كلزا مشخص شتد كته 

هر چه كلزا كار از سط  كشت بيشتری برخوردار باشتد عملکترد 

شتود مروجتان يابد. به همين جهتت توصتيه متینيز افزايش می

رزی بترای كتاهش هتای توليتدی و متديران بختش كشتاوپهنه

يتابی بته بتازده اقتصتادی و عملکترد بيشتتر، هتا و دستتهزينه

 كشاورزان عمده مالک را جهت توسعه كشت كلزا ترغيب كنند.
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     Abstract 

Recently, the development of canola (Brassica napus L.) cultivation has attracted the attention of 

agricultural managers due to its favorable characteristics and the need for oil self-sufficiency. The present 

study was conducted to evaluate and analyze canola cultivation and yield in Torbat Heydariyeh Kadkan 

district. For this purpose, data on harvest levels, number of users and canola yields were examined during four 

years. Harvest levels in 2016, 2017, 2018 and 2019 were 20.3, 28.3, 26 and 22.15 hectares, respectively. Also, 

the weighted average yield of canola farms in Kadkan district during the mentioned years was 2.5, 3.4, 3.8 and 

4 tons per hectare, respectively. The correlation of harvest data and yield of 28 rapeseed farms in the Torbat 

Heydariyeh Kadkan villages was adjusted with two linear and 3-parametric sigmoid models. The 3-parameter 

sigmoid model had a higher accuracy than the linear model due to the higher correlation coefficient (R= 

0.65**) and the mean square error (RMSE = 0.85) Based on the sigmoid model, yield increased with increasing 

rapeseed cultivation levels and then stabilized. There was a significant relationship between the level and yield 

of canola in the four-year period (R = 0.6**), so that as the level of cultivation increased, the yield also 

increased. The production of 15 canola codecs in Kadkan during 33 years was 335 tons. In 2016, 2017 and 

2018, canola yield increased, which was due to the increase in knowledge and skills of canola farmers, the use 

of new irrigation methods (such as irrigation), the use of fine-grained equipment and proper plant nutrition. 

To develop canola cultivation among farmers in Kadkan, programs such as increasing the guaranteed purchase 

price, timely supply of seeds, increasing incentive policies, developing efficient canola machines such as grain 

harvesters, equipping combine harvesters with canola harvesting heads, development of type irrigation and 

other new methods of irrigation, development of canola cultivation, development of joint ship projects, 

creation of shopping centers and collection of rapeseed from farmers, research to identify cold-tolerant 

cultivars to reduce cold sensitivity and development of the program Promotional training in order to adopt 

appropriate methods of planting, holding and harvesting canola due to the sensitivity of canola in all 

developmental stages, especially when planting, watering and harvesting time of time is recommended. It is 

also advisable for agricultural managers and promoters of production areas to reduce costs and achieve greater 

economic efficiency and performance, encouraging major farmers to develop rapeseed cultivation. 

Keywords: Grain Yield, Oilseeds, Rapeseed Hybrid Cultivars  
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