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مقدمه

از   Safflower انگلیسـی  نـام  و   Carthamus tinctorius L.          علمـی بانـام  گلرنـگ  روغنـی  دانـه 
ع و  کـو تیپ هـای بومـی آن به         ویـژه در حاشـیه مـزار گیاهـان بومـی ایـران بـوده و از دیربـاز کشـت ا
کاربـرد گلبرگ         هـای رنگـی به عنـوان رنـگ غـذا، کاربرد  ع،  بـا مقاصـد مختلـف ماننـد پرچیـن مـزار

دارویـی و حتـی اسـتفاده از روغـن و سـایر قسـمت         های دانـه، رواج داشـته اسـت.

کشـورهای چیـن تـا سـواحل  گلرنـگ در سـطح جهانـی عمومـًا بیـن  کشـت  گذشـته  در زمان         هـای 
کشـورها ازجمله  مدیترانه و سـواحل رود نیل تا اتیوپی، صورت می         گرفت. امروزه در بسـیاری از 
کسـتان،  پا روسـیه،  ازبکسـتان،  آرژانتیـن،  اتیوپـی،  مکزیـک،  اسـترالیا،  آمریـکا،  چیـن،  هنـد، 
بـا تولیـد  گلرنـگ  کشـت جهانـی  گلرنـگ رواج دارد. سـطح زیـر  کشـت  ایـران،  کانـادا و  ترکیـه، 
گیـاه زراعـی در  کمتـر از یک میلیـون هکتـار هسـت. ولـی ایـن  سـاالنه در حـدود 500 هـزار تـن، 
گلرنـگ تولیدشـده در  سیسـتم         های زراعـی از نقـش مهمـی برخـوردار اسـت. در حـدود نیمـی از 
گلرنـگ در هندوسـتان  جهـان در هندوسـتان بـوده و آمریـکا در رتبـه          بعـدی قـرار دارد. عملکـرد 
کیلوگـرم در هکتـار هسـت. ایـن رقـم کمتـر از میانگین  بسـیار پاییـن بـوده و به         طـور متوسـط 630 
کیلوگـرم در  کیلوگـرم در هکتـار اسـت. چیـن ازنظـر عملکـرد بـا میانگیـن 2518  جهانـی بـا 893 
رتبـه دوم  کیلوگـرم در هکتـار در  بـا میانگیـن 1639  آمریـکا  و  قـرار داشـته  اول  رتبـه  هکتـار در 

هسـت. رتبه         هـای بعـدی بـه ترتیـب بـه آرژانتیـن و قزاقسـتان تعلـق دارنـد)20(.

گلرنگ در سطح جهانی رو به افزایش  کشت  با اصاح و بهبود ارقام زراعی انواع بهاره و پاییزه، 
کـی، دارویـی و  کاربردهـای چندمنظـوره ماننـد روغـن خورا گلرنـگ دارای  اسـت)35(. امـروزه 
کنده         اند، نشان دهنده  صنعتی است.وجود تیپ         های وحشی گلرنگ که در سراسر کشور ایران پرا
کشـور اسـت )نقـل از منبـع 1(.  دامنـه سـازگاری بـاالی ایـن دانـه روغنـی بـا شـرایط آب و هوایـی 

گرمـا از یک سـو  گلرنـگ در برابـر تنش         هـای غیـر زیسـتی ماننـد خشـکی، شـوری و  تحمـل بـاالی 
از  کشـور  هوایـی  و  آب  شـرایط  بـا  سـازگار  پائیـزه  و  بهـاره  تیپ         هـای  داشـتن  و   )10 و   6  ،5  ،2(
کشـت ایـن دانـه روغنـی رقـم می         زنـد. سـوی دیگـر )2 و 7( آینـده نویدبخشـی را بـرای توسـعه 
گیـاه نیـز  گلرنـگ آسـان بـوده و بـه ادوات خاصـی نیـاز نـدارد، نیـاز آبـی و غذایـی  کار  کشـت و 
ک         هـا  خا از  گسـترده         ای  دامنـه  بـه  و  بـوده  برخـوردار  پایین         تـری  ریسـک  ضریـب  اسـت.از   کـم 
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گلرنـگ بـا علف         هـای هـرز بـاال بـوده و جـزو  و شـرایط آب و هوایـی سـازگاری دارد. تـوان رقابتـی 
کمبایـن  ماننـد  معمـول  ماشـین         های  بـا  گیـاه  ایـن  برداشـت  اسـت.  خفه کننـده  زراعت         هـای 
 .)20( نیسـت  موردنیـاز  خـاص  انبـاری  شـرایط  دانـه،  نگهـداری  بـرای  و  بـوده  مقـدور  گنـدم 
کم         تـر، قـدرت جوانه         زنـی  ک، نیـاز آبـی  گلرنـگ در جـذب آب از اعمـاق خـا قابلیـت ریشـه         های 
کیفیـت روغـن دانـه بـا اصـاح نباتـات و به         ویـژه وجـود اسـیدهای  کمیـت و  باالتـر بـذر، بهبـود 
توانمنـدی  رقیـب  بـه  را  روغنـی  دانـه  ایـن   )Oleic( الئیـک  و   )Linoleic( لینولئیـک  چـرب 
کـم بـازده )Marginal( تبدیـل نمـوده اسـت )9(.  کشـت در اراضـی  گیاهـان زراعـی مـورد  بـرای 
ریشـه         های  دارای  کـه  گیاهانـی  به         ویـژه  و  زراعـی  گیاهـان  بـا  تنـاوب  در  گلرنـگ  گرفتـن  قـرار 
ک در عمق         هـای بیشـتر می         گـردد )8(.   سـطحی و افشـان می         باشـند، باعـث بهبـود سـاختار خـا

کاهش جمعیت علف         های هرز غات می         شود.  گلرنک در تناوب با غات باعث  گرفتن  قرار 

و  گلرنـگ  مزرعـه  در  بـرگ  نـازک  هـرز  علف         هـای  بـا  مبـارزه  سـهولت  شـدن  فراهـم  بـا  امـر  ایـن 
می         گـردد.  تسـهیل  بـرگ،  نـازک  هـرز  علف         هـای  بـا  گلرنـگ  فیزیولوژیکـی  کـو  ا نیازهـای   تفـاوت 
گلرنـگ چرخـه زندگـی بیماری         هـای غـات به هم خـورده و جمعیـت آن هـا  کشـت  بـا   همچنیـن 

رو به کاهش می         گذارد )20(.

گلرنـگ در حـدود 30 تـا 40 درصـد روغـن دارد. روغـن آن بی         بـو و بی         رنگ بـوده و به         صورت  دانـه 
طبیعی مانند آفتابگردان هسـت. این روغن در صنایع آشـپزی برای پخت وپز، به عنوان روغن 
گلرنگ ازنظر آشـپزی با روغن زیتون هم رده هسـت.  کاربـرد دارد. روغن  سـاالد و تولیـد مارگاریـن 
برتـری دارد.  گیاهـی،  از روغن         هـای  بـا بسـیاری  از ویژگی هـا در مقایسـه   ایـن روغـن در برخـی 
گلرنـگ روغـن حـاوی مقادیـر زیـادی اسـیدهای چـرب غیراشـباع بـا چند  در برخـی از واریته         هـای 
گلرنـگ نیـز مقادیـر  بنـد دوگانـه بـوده و غنـی از اسـید چـرب لینولئیـک اسـت. سـایر واریته         هـای 

کـه ازنظـر سـامتی در آشـپزی بسـیار بااهمیـت اسـت.  زیـادی اسـید الئیـک دارنـد 

مـی         رود.  کار  بـه  دام         هـا  تغذیـه  در  پروتئیـن  منبـع  به         عنـوان  روغن         کشـی  از  باقی         مانـده  کنجالـه 
بـا  اسـت.  فیبـر  زیـادی  مقادیـر  حـاوی  و  دارد  پروتئیـن  درصـد   24 حـدود  در  گلرنـگ  کنجالـه 
کاربـرد دارد. اخیـرًا از  کنجالـه طیـور  گلرنـگ از اسـیدآمینه متیونیـن، در  کنجالـه  توجـه بـه غنـای 
پروتئین         هـای دانـه گلرنـگ بـرای تولیـد مـواد داروئـی ماننـد انسـولین انسـانی اسـتفاده می         شـود.
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گیاه         شناسی 

تیــره  بــه   Carthamus tinctorius L.          علمــی بانــام  گلرنــگ  روغنــی  دانــه  کلیــات: 
بشــر  کــه  اســت  گیاهانــی  قدیمی         تریــن  جــزو  گیــاه  ایــن  دارد.  تعلــق   Asteraceae
هســت.  خودگرده افشــان  و  علفــی  یک ســاله،  گیاهــی  گلرنــگ  اســت.  داده  پــرورش 
مرکــب  گل  یــک  بــه  شــاخه  هــر  انتهــای  کــه  ســانتی         متر   150 تــا   30 حــدود  در  بوتــه  ارتفــاع 
می         شــود.  ختــم  قرمــز  و  نارنجــی  زرد،  رنگ         هــای  بــه  گلبرگ         هایــی  بــا  طبــق   به صــورت 
هــر شــاخه می         توانــد بــه یــک تــا پنــج طبــق ختــم شــود و هــر طبــق 15 تــا 20 دانــه در خــود جــای 
گلرنــگ          مناطــق خشــک و نیمه خشــک بــوده و بنابرایــن بــا سیســتم ریشــه         ای  می         دهــد. موطــن 
کــم آب اســت )30،21،2  ک و رشــد و نمــو در مناطــق  عمیــق خــود قــادر بــه جــذب آب از اعمــاق خــا

و 35(.

کنده شـده اند.  پرا جهـان  مختلـف  مناطـق  در  کـه  اسـت  گونـه   25 دارای   Carthamus  جنـس 
کار می         شـود )18(. بـر  کشـت و  گونـه tinctorius در مناطـق مختلـف جهـان  در ایـن میـان فقـط 
گونـه از جنـس Carthamus در چهـار بخـش بـا 20، 24، 44  کروموزوم         هـا، سـیزده  پایـه تعـداد 
کروموزوم         هـای پایـه در ایـن جنـس 10 و 12 عـدد  گروه بندی شـده اند. تعـداد  کرومـوزوم  و 64 

کرده         انـد: هسـت )18(. اشـری و نولـز )181( تقسـیم         بندی زیـر را ارائـه 

گونه         هـای یک سـاله Carthamus ،Palaestinus و Oxyacantha هسـت.  الـف(2n =24: شـامل 
بـاروری منجـر می         گـردد.  کـه بـه هیبریدهـای  کننـد  بـا همدیگـر تاقـی  گونه هـا می         تواننـد   ایـن 
کروموزوم         ها و ارتباط نزدیک آن ها اسـت. امکان انتقال  این امر نشـان دهنده جفت شـدن زیاد 
 ژن به         صـورت طبیعـی بیـن tinctorius و خویشـاوندان وحشـی موردبحـث بعید به نظر می         رسـد. 
گونـه Oxyacantha از شـمال غـرب  علـت ایـن امـر مناطـق و فصـول مختلـف رشـد آن هـا هسـت. 

گونـه Palaestinus در جنـوب فلسـطین یافـت می         شـود. هنـد تـا عـراق و 

از این گونه هـا می         تـوان به         عنـوان منابـع غنـی ژنتیکـی برای افزایش تحمل بـه آفات و بیماری         ها 
و  بـوده  خـاردار  و  شـاخه  پـر  یک سـاله،   Oxyacantha نمود.گونـه  اسـتفاده  زراعـی،  گلرنـگ  در 

گلرنـگ تلقـی می         شـود. گونـه زراعـی  به         عنـوان جـد وحشـی 
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گـروه  ایـن  در   glaucus و   syriacuss  ،tenuis  ،alexandrinus گونه         هـای   :2n  =20 ب( 
گل         هـا در این هـا  گونه هـا همگـی در شـرق دریـای مدیترانـه یافـت می         شـوند.  قرارگرفته انـد. ایـن 
گونه         هـای قسـمت الـف و ب خویشـاوندی نزدیکـی وجـود نـدارد.  آبـی و یـا صورتـی اسـت. بیـن 
گونه         هـای ایـن دو بخـش به سـادگی بـه دسـت می         آیـد. ولـی  البتـه هیبریدهـای مصنوعـی بیـن 
همـه هیبریدهـا عقیـم هسـتند. این امر نشـان دهنده جفت شـدن بسـیار اندک بیـن کروموزوم         ها 

کـه درنهایـت تبـادل مـاده ژنتیکـی صـورت نخواهـد پذیرفـت. هسـت 

گونـه lanatus را شـامل می         گـردد. این گونـه به         صـورت طبیعـی در پرتغـال،  ج( 2n =44: فقـط 
اسـپانیا، مغـرب و ترکیـه وجـود دارد.

 lanatus و baeticus هسـت. دو رگ بیـن turkestanicus و baeticus گونـه د( 2n =64: شـامل دو 
جفت شـدن کامل 22 کروموزوم را نشـان می         دهد. این امر حاکی از آن اسـت که گونه lanatus یکی 

کنده شـده اسـت. از اجداد baeticus اسـت. این گونه در شـرق مدیترانه، شـمال آفریقا و اسـپانیا پرا

توزیـع  ریخت         شناسـی،  مشـخصات  برمبنـای   )27( لوپر-گونزالـس  طبقه         بنـدی  سیسـتم 
 Carthamus جنـس  طبقه         بنـدی  ایـن  در  هسـت.  بیوسیسـتمیک  اطاعـات  و  جغرافیایـی 
جنـس  می         شـوند.  گروه         بنـدی   Lamottea و   Phonus جنـس  دو  بـا  همـراه   Carduncellus و 
کرومـوزوم دارد. همچنیـن  گونه         هایـی بـا 20،22، 24، 44 و 64  Carthamus یک سـاله بـوده و 
دو  بـه  مولکولـی  طبقه         بنـدی  در  جنـس  ایـن  اسـت.  متنوعـی  آلوپلی         پلوییـد  گونه         هـای  شـامل 

.)33( می         گـردد  تقسـیم   Atractylis و   Carthamus بخـش 

گســترش  ع راســت و عمــودی اســت. ریشــه         های جانبــی نیــز بــا  گلرنــک از نــو ریشــه: ریشــه 
در  به         ویــژه  دوانــی  ریشــه  عمــق  نماینــد.  ایجــاد  ســانتی         متر   90 تــا  طولــی  می         تواننــد  جانبــی 
گلرنــگ بــه عواملــی  گســترش ریشــه  ریشــه         های اصلــی بیــن 2 تــا 3 متــر می         توانــد باشــد. میــزان 
ک بســتگی دارد. ــزان مــواد غذایــی خــا ک، ســاختمان، بافــت، شــوری و می چــون رطوبــت خــا
ک  گیــاه را قــادر می         ســازد رطوبــت و مــواد غذایــی را از اعمــاق خــا گلرنــگ ایــن  ریشــه عمیــق 
گیــاه متحمــل بــه خشــکی تبدیــل نمــوده اســت )26(.  جــذب نمایــد و ایــن امــر گلرنــگ را بــه یــک 
بدیهــی اســت کــه انجــام شــخم عمیــق و فراهــم نمــودن امــکان توســعه عمقــی ریشــه         ها بــا حداقــل 
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ــا صــرف حداقــل انــرژی و زمــان و درنهایــت  گیــاه ب ک در توســعه سیســتم ریشــه         ای  مقاومــت خــا
کمــک مؤثــری خواهــد  ک به         ویــژه در شــرایط محدودیــت،  ــع آب وخــا ــه مناب دسترســی به         موقــع ب

نمــود.

 ســاقه: بذرهــای گلرنــگ به         صــورت اپــی         ژل )epigel( جوانــه می         زنند و محور زیر لپه         ها رشــد کرده 

ج می         شــوند و به         عنــوان برگ         هــای اولیــه ایفــای نقــش می         کننــد.  ک خــار و درنهایــت لپه         هــا از خــا

 ســپس بــا تولیــد بــرگ بــدون طویــل شــدن ســاقه         ها مرحلــه روزت )rosette( ایجــاد می         گــردد. 

کــردن  بــرای ســاقه دهــی وقــوع فراینــد بهــاره  بــوده و  انــواع پاییــزه طوالنــی  ایــن مرحلــه در 

کوتــاه در  کوتاه         تــری دارنــد و بــا یــک ایســتایی  )vernalization( ضــرورت دارد. انــواع بهــاره روزت 

مرحلــه روزت بــه ســاقه می         رونــد )15(. ســاقه روی بــا طویــل شــدن ســاقه اصلــی در اثــر رشــد جوانــه 

ــا شــیارهایی  انتهایــی صــورت می         گیــرد. ســاقه اصلــی ایســتاده، چوبــی و دارای خطــوط طولــی ب

باریــک اســت. ســاقه توپــر و در انواعــی بــدون پــرز و در انواعــی دیگــر پــرزدار اســت. رنــگ ســاقه 

کم         رنــگ شــده و درنهایــت بــا محــو شــدن  گذشــت زمــان  ابتــدا ســبز بــوده ولــی بــا توســعه رشــد و 

کاهــی درمی         آیــد. طــول ســاقه بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد.  کــرم  رنــگ ســبز، بــه رنــگ 

از ایـن عوامـل می         تـوان بـه نـوع ژنـو تیپ، شـرایط آب و هوایـی مانند دما، نور، رطوبـت و آب و نیز 

کم کاشـت، میـزان و نوع کودهای بکار رفته، اشـاره نمود. به طورمعمول  عوامـل زراعـی ماننـد ترا

گلرنـگ بیـن 25 تـا 150 سـانتی         متر هسـت. بوته         هایـی بـا سـاقه بلندتـر  ارتفـاع بوتـه ارقـام زراعـی 

بهتـر بـر علف         هـای هـرز غلبـه می         کننـد و امـکان رقابت بهتری دارنـد. همچنین برداشـت مکانیزه 

آن هـا راحت         تـر خواهـد بـود. معمـواًل ارقـام پاییـزه از سـاقه         های طویل         تـری در مقایسـه بـا ارقـام 

بهـاره برخوردارنـد. تأخیـر در زمـان کاشـت باعـث افـت ارتفـاع بوتـه می         گردد. 

به طورمعمـول وقتـی ارتفـاع سـاقه اصلـی بـه 20 تـا 40 سـانتی         متر برسـد، شـاخه         های فرعـی ایجـاد 

کاشـت هسـت به طوری کـه بـا افزایـش  کـم  می         گردنـد. تعـداد و محـل شـاخه         های فرعـی تابـع ترا

کاسـته شـده و شـاخه دهـی بـه قسـمت         های باالتـر سـاقه منتهـی  کاشـت از تعـداد آن هـا  کـم  ترا

کم کشـت و تغذیه  می         گـردد. زاویـه بیـن شـاخه         های فرعـی و سـاقه اصلـی به ویژگی         هـای رقم، ترا

گیاهـان بسـتگی دارد.
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قـرار  گـروه  سـه  در  گلرنـگ  ارقـام  اصلـی  سـاقه  بـه  نسـبت  فرعـی  شـاخه         های  زاویـه  اسـاس  بـر   
کـه زاویـه بیـن شـاخه         های فرعـی بـا سـاقه اصلـی در حدود 70 درجه اسـت.  می         گیرنـد: 1( ارقامـی 
کـه زاویـه بیـن شـاخه         های  کـه ایـن زاویـه بیـن 20 تـا 70 درجـه هسـت. 3( ارقامـی  2( ارقامـی 
کنتـرل  فرعـی و سـاقه اصلـی در حـدود 20 درجـه اسـت. زاویـه شـاخه         ها به وسـیله یـک یـا دو ژن 
می         گـردد. ایـن ژن         هـا در حالـت مغلـوب باعـث بسـته شـدن زاویـه شـاخه         ها و در حالـت غالـب 
کاربـرد ارقـام بـا  باعـث بـاز شـدن زاویـه شـاخه         ها می         گردنـد. در سیسـتم         های زراعـی در صـورت 
کاسـته می         شـود )8و9(. صفـت شـاخه دهـی  بوتـه در واحـد سـطح  کـم  ترا از  بازتـر  شـاخه         های 
کـم در مقایسـه باحالـت بـاز، مغلـوب اسـت. درنهایـت هـر شـاخه فرعـی بـه یک طبـق منتهی  مترا

کته         هـا احاطه شـده اسـت )19(. بـا برا کـه  می         گـردد 

گلرنــگ در دو تیــپ دیــده می         شــوند. برگ         هــای قاعــده و به طورکلــی اشــکوب  بــرگ: برگ         هــای 
کنگــره         دار و نیمــه دم بــرگ دار هســتند. ایــن برگ         هــا بزرگ تــر و معمــواًل خارهــای اندکــی  زیریــن 
ــدون  کنگــره و ب ــدون  کوچــک، بیضــوی، ب گل آذیــن،  ــه  ــی و نزدیــک ب ــد. برگ         هــای فوقان دارن
دم بــرگ بــوده و در ارقــام خــاردار، دارای خــار می         باشــند. اولیــن برگ         هــا در دوره روزت و در 
گلرنــگ به وســیله  گیاهچه         هــای  قاعــده ســاقه ایجــاد می         گردنــد. در طــی ایــن مرحلــه نقطــه رشــد 
الیه         هایــی از برگ         هــای جــوان از ســرما محافظــت می         شــود. انــدازه و شــکل بــرگ در ژنــو تیپ هــای 
ــای  ــه خاره ک ــی  ــا برگ         های ــاخه         ها ب ــاقه و ش ــاردار، س ــواع خ ــت. در ان ــاوت اس ــف دارای تف مختل
گلرنــگ صفــت خــاردار بــودن بــر بی         خــاری غالــب  گیــاه  متعــددی دارنــد، احاطه شــده اســت. در 

اســت )2 و 9(.

ــد.  گلچه         هــا روی یــک طبــق قــرار دارن گل مرکــب اســت.  ع طبــق و  ــو گلرنــگ از ن گل: گل         آذیــن 
گل         هــای انفــرادی بــه دو  گل         آذیــن را در برگرفته         انــد.  کته         هــای اطــراف  حلقــه         ای خــاردار از برا
گل را دارنــد.  گلرنگ         هــا هــر دو تیــپ  از  صــورت لولــه         ای و زبانــه         ای دیــده می         شــوند. برخــی 
گل         هــای لولــه         ای شــکل را  گل         هــای زبانــه         ای معمــواًل عقیــم و یــا فاقــد انــدام نــر می         باشــند و 
گرده         افشــان نقــش مهمــی دارنــد.  ــه         ای در جلــب حشــرات  گل         هــای زبان کرده         انــد. ایــن  احاطــه 
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کـه باریـک و بلنـد  گلبـرگ لولـه         ای شـکل می         باشـند  گل         هـای لولـه         ای منظـم بـوده و دارای پنـج 
بـوده و در انتهـا بـه پنـج قسـمت بـا اندازه         هـای متفـاوت تقسـیم می         شـوند. داخـل هـر جـام گل 5 
ک         ها به         صـورت به هم پیوسـته و بـه شـکل یـک لولـه درآمده         انـد. البتـه  کـه بسـا پرچـم قـرار دارد 

گل چسـبیده         اند. میله         هـای پرچـم آزاد بـوده و در پاییـن بـه جـام 

گـرده بـه  ک         ها به وسـیله سـوراخ         های انتهایـی یـا شـکاف داخلـی بـاز می         شـوند و دانه         هـای   بسـا
گل از بـه هـم پیوسـتن دو حفـره  ک         ها می         ریزنـد. تخمـدان  درون لولـه حاصـل از اجتمـاع بسـا
کاله         هـا ختـم می         گـردد.  گل بلنـد بـوده و در انتهـا بـه  بـه وجـود آمـده و تحتانـی اسـت. خامـه 
ج می         کننـد و بنابرایـن  گرده         هـای خـود را خـار گلرنـگ پیـش از رسـیدن مادگـی،  گل         هـا در  ک  بسـا
گل         ها  گرده         افشـانی غیرمسـتقیم به وسـیله حشـرات تا حدودی فراهم می         گردد. شـکفتن  امکان 
از حاشـیه طبق         هـا شروع شـده و بـه سـمت مرکـز گل آذیـن توسـعه می         یابد. گل         دهی یـک طبق در 

طـول 3 تـا 5 روز تکمیـل می         گـردد.

گل         دهـی مزرعـه  گل         هـا در یـک بوتـه هم         زمـان شـکوفا می         شـوند بنابرایـن تکمیـل   چـون همـه 
گل         هـای روی طبق         هـای سـاقه         های  کـه  می         توانـد چندیـن روز بـه درازا بکشـد. بدیهـی اسـت 
گل         هـا از بـاالی بوتـه بـه سـمت پاییـن ادامـه  اصلـی زودتـر شـکفته و بـارور می         شـوند. بـاز شـدن 
گل         هـای  و  افزایش یافتـه  گل         دهـی  دوره  طـول  هـوا،  نسـبی  رطوبـت  بـودن  باالتـر  بـا  می         یابـد. 
خ می         دهـد.  بیشـتری تلقیـح می         شـوند. شـکفتن گل         هـا در اوایـل صبـح و پـس از برآمـدن آفتـاب ر
که فعالیت زنبورها می         توانند تا 5 درصد عملکرد دانه را افزایش  نتایج بررسـی         ها نشـان داده         اند 
دهنـد. گل         هـا بـه رنگ         هـای سـفید، زرد روشـن، زرد، نارنجـی، نارنجی مایل به قرمـز و قرمز تیره 
دیـده می         شـوند. رنـگ گل         هـا در اوایـل گل         دهـی روشـن و شـاد بـوده و در مرحلـه رسـیدگی تیره         تـر 

شـده و پژمـرده می         شـوند. 

تا 30 دانه  به         طور متوسط در هر طبق 15  کنترل می         شود.  با چهار ژن  گلرنگ  گل         ها در  رنگ 
تا 59 درصد متغیر  بین صفر  تیپ  ژنو  نوع  به  توجه  با  گلرنگ  در  تشکیل می         گردد. دگرگشنی 
گزارش شده و اختافی در  گلرنگ نیز، 100 درصد  است. دگرگشنی در الین         های نر عقیم ژنتیکی 
گرده         افشانی آزاد مشاهده نشده است. گیاهان نر عقیم و نر بارور در شرایط   میزان عملکرد دانه 
 به طورکلی از دیدگاه زراعی گلرنگ به عنوان یک گیاه خودگشن شناخته می         شود )8، 17، 28 و 31(.
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کستری می         باشند.   دانه: دانه گلرنگ میوه فندق ناشکوفا است و رنگ آن ها سفید، شیری و خا
در رأس دانــه رشــته         های باریــک مویــی بــه نــام پاپــوس )papus( قــرار دارنــد. برخــی از دانه         هــا 
بــدون پاپــوس هســتند. دانــه شــکل بیضــوی کشــیده بــا نوک تیــز و چهاروجهــی داشــته و پوشــش 
ضخیمــی دارد. ارقــام تجــاری 35 تــا 45 درصــد پوســته، 55 تــا 65 درصــد مغــز و در حــدود 30 
کســتری،  تــا 40 درصــد روغــن دارد. در برخــی از دانه         هــا روی پوســته رگه         هایــی بــه رنــگ خا
ــه  گلرنــگ ب ــه  ــر اســاس وضعیــت پوســته دان ــده می         شــوند )2(. ب ــز دی قهــوه         ای و حتــی ســیاه نی
کــم، پوســته نــازک و پوســته خــط         دار و درنهایــت پوســته  انــواع بــا پوســته معمولــی، پوســته 
جزئــی تقســیم می         شــود. رنــگ پوســته در ارقــام بــا پوســت نــازک تیــره بــوده ولــی در حالت         هــای 

ــی دارد )11(. ــت قابل توجه ــفید غالبی ــگ س ــازک، رن ــت ن ــواع پوس ــی از ان ــتثنایی و برخ اس

کولوژی  ا

بـه علـت  گلرنـگ  بـا مناطـق خشـک و نیمه خشـک دارد )25(.  گلرنـگ سـازگاری خوبـی  آب: 
ک اسـتفاده  داشـتن سیسـتم ریشـه         ای عمیـق قـادر اسـت تـا از رطوبت         هـای الیه         هـای پایین         تر خا
کوسیسـتم         های زراعـی مواجـه بـا  کمبـود آب را تحمـل نمایـد )24(؛ بنابرایـن در ا نمـوده و تنـش 
گلرنـگ به عنـوان یـک دانـه روغنـی دارای جایـگاه بااهمیتـی اسـت )24 و 25(. در  کمبـود آب، 
گلرنـگ  گلرنـگ تابعـی از آب در دسـترس خواهـد بـود.  مناطـق خشـک و نیمه خشـک عملکـرد 
قـادر بـه تحمـل رطوبت         هـای بـاال نبـوده و دماهـای پاییـن در شـرایط غرقابـی حتـی بـه مـدت 
کوتـاه باعـث آسـیب بـه زراعـت و افـت عملکـرد می         گـردد. بارندگی         هـای طوالنـی و رطوبـت بـاال 
ع بیماری پوسـیدگی آلترناریایـی و انواع  در زمـان گل         دهـی مانـع گرده         افشـانی شـده و باعـث شـیو

کـه درنهایـت منجـر بـه افـت محصـول می         شـوند.  دیگـر بیماری         هـای برگـی می         شـود 

گلرنــک 5 درجــه ســانتی         گراد هســت. دمــای بهینــه رشــد  دمــا: دمــای پایــه بــرای جوانه         زنــی 
گلرنــگ  گیاهــان  گیاهچه         هــا بیــن 15 تــا 20 درجــه ســانتی         گراد اســت. حــرارت بهینــه بــرای رشــد 
گل         دهــی 24 تــا 32 درجــه ســانتی         گراد هســت. درجــه  نیــز بیــن 20 تــا 25 درجــه و دمــای بهینــه 
کاهــش وزن دانــه و روغــن منجــر می         شــوند. تــوأم شــدن دمــای بــاال بــا  حرارت         هــای بیشــتر، بــه 

کاهشــی شــدیدی روی عملکــرد دانــه خواهــد داشــت )34(. رطوبــت بیشــتر اثــر 
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اســت.  ســانتی         گراد  درجــه   13 تــا   8 ســریع  جوانه         زنــی  بــرای  ک  خــا بســتر  دمــای   بهتریــن 
گلرنــگ  گیاهــان  ک، دمــای بــاالی تابســتان بــرای  کافــی در خــا در شــرایط فراهــم بــودن رطوبــت 
گل         دهــی دماهــای  گلرنــگ در طــول دوره  گیاهــان  قابل تحمــل خواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی 
گلرنــگ در مرحلــه روزت  تــا 43 درجــه ســانتی         گراد را تحمــل خواهنــد نمــود )2(.گیاهــان پاییــزه 
)به ویــژه 6 تــا 8 برگــی( در برابــر ســرما متحمــل بــوده و دماهــای تــا 15 درجــه ســانتی         گراد زیــر صفــر 
گل         دهــی تنــش ســرما باعــث بــروز صدمــات ســختی  را تحمــل می         کننــد. در مراحــل غنچــه دهــی و 

گیــاه شــده و عملکــرد دانــه را به شــدت متأثــر می         ســازد )11(. روی 

ک         های  ک         ها سازگاری داشته و کشت و کار می         شود ولی در خا ک: گلرنگ به دامنه وسیعی از خا خا
بـا عمـق متوسـط تـا زیاد با داشـتن زهکشـی خـوب و حفظ رطوبـت، عملکرد قابل قبولـی می         دهد. 
ک         هایی با بافت سنگین برای دیم مناسب         تر  ک         هایی با بافت متوسط برای کشت         های آبی و خا خا
ک         هـای اسـیدی امـکان آلودگـی بـه پوسـیدگی فوزاریومـی ریشـه، افزایـش می         یابد.   هسـتند. در خا
گلرنـگ مناسـب  کشـت  ک         هـای ماندایـی را نمی         پسـندد بنابرایـن اراضـی پسـت بـرای  گلرنـگ خا
ک         هـای  ک         هـا گلرنـگ مسـتعد پوسـیدگی و پژمردگـی اسـت. گلرنـگ بـه خا نمی         باشـند. در ایـن خا
گیاهان زراعی، در شرایط شور محصول قابل قبولی به  شور تحمل دارد و در مقایسه با بسیاری از 
ک         هـای لؤمـی شـنی، دارای زه         کشـی، عمیق و حاصلخیز بیشـترین  دسـت می         دهـد. به طورکلـی خا
ک         هـای رسـی کـه دچـار سـله می         شـوند، ضـرورت دارد میزان  عملکـرد دانـه را تولیـد می         کننـد. در خا

بـذر مـورد کشـت افزایـش یایـد تـا سـبز مناسـبی در مزرعه به دسـت آیـد )2 و 34(.

کشت         های آبی پس  گلرنگ تحمل زیادی در برابر شوری نشان می         دهد و از این نظر در شرایط 
از جو، چغندرقند و پنبه قرار دارد. ولی در شرایط دیم مانند جو عمل می         کند در جدول یک تأثیر 
گیاهچه         ها  گلرنگ نشـان داده شـده اسـت. در طـول جوانه         زنی مقاومـت  شـوری بـر عملکرد دانه 
ک  کاهش پیدا می         کند. تجمع و غلظت باالی عنصر بر در خا نسـبت به شـوری به حدود نصف 
گلرنـگ را بـا محدودیت مواجه می         سـازد.  کـه زراعـت  یـا آب آبیـاری، یکـی دیگـر از عواملـی اسـت 
خسارت ناشی از غلظت زیاد عنصر بر در بعضی از واریته         ها مشاهده شده است. در این وضعیت 
گسـترش یافته و تمـام بـرگ از بیـن مـی         رود.  لبه         هـای بـرگ قهـوه         ا         ی شـده سـپس ایـن نواحـی 

ک         هایی با میزان  گلرنگ در خا که  کی از آن اسـت  گزارش         های دیگری حا که   این در حالی اسـت 



11

کالیفرنیـا عملکـرد قابـل قبولـی داشـته اسـت  بـر بـاال )3 تـا 5 قسـمت در میلیـون( و در شـرایط آبـی 
گلرنـگ بررسی شـده اسـت. نتایـج ایـن بررسـی  )8 و 23(.در یـک مطالعـه اثـرات آالینده         هـا روی 
کسـیدهای  کـه حـاوی مقادیـر زیـادی از ا کارخانه هـا سـیمان  گردوغبـار حاصـل از  کـه  نشـان داد 
کمبـود  کاهـش معنـی         دار تعـداد بـرگ، وزن واحـد سـطح برگ         هـا و نیـز ایجـاد  فلـزی بـود، باعـث 

گردیـد.  عناصـر نیتـروژن، منگنـز و فسـفر 

کوتینی شـدن  کوتیکول و تشـدید  کمی غبار موجب ضخیم شـدن  همچنین افزایش سـطوح ترا
گردیـد سـلول         های  گردوغبـار سـیمان باعـث  کانشـیمی زیـر اپیدرمـی شـد.  و افزایـش تشـکیات 
کاهـش  گلرنـگ درشـت و حجیم شـده ولـی تعـداد الیه         هـای سـلولی  پارانشـیم پوسـت بوته         هـای 
یابنـد. همچنیـن در ریشـه سـلول         های پارانشـیم مغـزی اغلب حالت پارانشـیمی خـود را با دیواره 
سـلولزی و حالـت کمـی چوبـی شـده حفـظ کردنـد. گزیلـم حالت سینوسـی گرفته و فلوئم توسـعه 
کمـی غبـار، افزایش یافتـه و تشـکیل  کاسـیاری نیـز بـا افزایـش سـطح ترا یافـت و ضخامـت نـوار 
فیبـر چوبـی در مجـاورت فلوئـم به         طـور فراوانـی کاهـش یافـت. ایـن تغییـرات اثرات بسـیار منفی 

گلرنـگ داشـتند )15 و 16(. گیاهـان  و بازدارنـده         ای روی محصـول دهـی 

ک )میلی موس بر سانتی         متر( کاهش عملکرد دانهشوری خا درصد 

5/30
6/210
7/625
9/950

14/5100

کافکا و همکاران 2000  نقل از منبع 

کالیفرنیای امریکا گلرنگ در  ک روی عملکرد دانه  جدول 1- اثرات شوری خا
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فیزیولوژی 

محصــول دهــی: اصطــاح محصــول دهــی نشــان از افزایــش بیومــاس، مــاده خشــک در یــک 
ــکیل  ــک را تش ــاده خش ــن م ــی از ای ــی بخش ــی معدن ــواد غذای ــت دارد. م ــا جمعی ــدام ی ــت، ان باف
کربــن تشکیل شــده اســت. تولیــد اولیــه شــامل  می         دهــد ولــی قســمت اعظــم وزن خشــک از 
ــه1  ــد اولی ــوان تولی ــه به         عن ک ــت  ــنتز هس ــق فتوس ــی از طری ــواد آل ــه م ــیدی ب ــرژی خورش ــول ان تح
کربــن به         عنــوان تولیــد اولیــه خــام2 شــناخته می         شــود. همــه ایــن تولیــد  شــناخته می         شــود. جــذب 
خــام صــرف محصــول دهــی نشــده و بخشــی در فرایندهــای تنفســی مصــرف می         گــردد. پــس 
ــد تولیــد خالــص3 هســت. فتوســنتز و محصــول دهــی  کســر ســهم تنفــس آنچــه باقــی می         مان از 
ک،  کربــن در دســترس، دمــا، آب خــا کســید  توســط عوامــل ژنتیکــی و محیطــی ماننــد نــور، دی ا
ــر  کنتــرل می         گــردد. عوامــل متأثرکننــده می         تواننــد اث گیاهــی  عناصــر غذایــی و ســاختار اشــکوب 
گیــاه ماننــد بــرگ مثــل حشــرات آفــت، تمــام بخش         هــای بوتــه و یــا کل  خــود را روی یــک قســمت 

گیاهــی ماننــد خشــکی، اعمــال نماینــد. اجتمــاع تــاج پوشــش 

کربنــه در صــورت محدودیــت CO2 در محیــط به         ویــژه در  گیــاه ســه  نــور: گلرنــگ به عنــوان 
شــرایط اشــباع نــوری دچــار تنفــس نــوری بیشــتری شــده و بخشــی از فراورده         هــای فتوســنتزی از 
ع آفتــاب و رســیدن آن بــه اوج در وســط  کاهــش خواهنــد یافــت. میــزان فتوســنتز بــا طلــو ایــن راه 
روز رو بــه افزایــش می         نهــد تــا بــه حالــت اشــباع نــوری برســد. همــراه بــا ایــن فراینــد تنفــس نــوری 
نیــز واقــع خواهــد شــد. بــروز تنش         هــای غیــر زیســتی ماننــد خشــکی و شــوری بــا بســتن روزنه         هــا از 

کاســته و در مــواردی بــر میــزان تنفــس نــوری اضافــه می         کننــد. میــزان فتوســنتز 

ــی  ک و دسترس ــا ــتفاده خ ــی آب قابل اس ــول ده ــده محص ــل تعیین کنن ــی از عوام ک: یک ــا آب خ
کمبــود آب باعــث افــت میــزان فتوســنتز می         گــردد. بســته شــدن روزنه         هــا در  گیــاه بــه آن اســت. 
کمبــود آب به رغــم تــداوم انتقــال الکترون         هــای فتوســنتزی می         توانــد باعــث تشــدید تنفــس  اثــر 
کــه  گیــاه می         گــردد  گــردد. مقادیــر پاییــن پتانســیل آب بــرگ باعــث افــت تــورم ســلولی در  نــوری 

1 -Primary productivity
2 - Gross primary productivity
3  - Net productivity
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کاهــش رشــد و توســعه برگ         هــا به         عنــوان ســطح فتوســنتزی منجــر می         شــود. در  ایــن امــر بــه 
گلرنــگ  گیــاه  کربوهیدراتــی از ســاقه         ها در  ایــن حالــت تحــرک مجــدد و انتقــال برخــی از ذخایــر 
کمبــود آب به         ویــژه در دوره پــر شــدن دانــه را  بــه مخــازن مصــرف دانــه تــا حــدودی می         توانــد اثــر 

جبــران نمایــد.

کــه ازنظــر وضعیــت عناصــر  کار می         کننــد  مــواد غذایــی: برگ         هــا وقتــی بــا تــوان بــاالی فتوســنتزی 
کاهــش فتوســنتز باعــث افــت  کمبــود عناصــر ضــروری غذایــی ابتــدًا بــا  غذایــی غنــی باشــند. 
کمبــود نیتــروژن حســاس  محصــول دهــی می         شــوند. ظرفیــت فتوســنتزی بیــش از همــه بــه 
نقــش  از  فتوســنتز  در  دخیــل  آنزیم         هــای  پروتئینــی  ســاختار  در  شــرکت  بــا  نیتــروژن  اســت. 
گلرنــگ بیــش از نصــف نیتــروژن  گیاهــان برخــوردار اســت. در  برجســته         ای در فتوســنتز اولیــه 
کربــن هســت، قــرار دارد. در  کســید  کلیــدی بــرای جــذب دی         ا کــه آنزیــم  بــرگ در آنزیــم روبیســکو 
گیاهچه         هــای جــو عرضــه 5 برابــر نیتــروژن باعــث افزایــش 25 برابــری در فتوســنتز خالص شــده 
کمبــود نیتــروژن افــت مقــدار و فعالیــت آنزیم         هــای فتوســنتزی اســت. همچنیــن  اســت. اثــر اولیــه 
کاهــش فتوســنتز و درنهایــت  کاهــش رشــد و توســعه برگ         هــا نیــز باعــث  کمبــود نیتــروژن بــا 
محصــول دهــی می         گــردد. ظرفیــت فتوســنتزی برگ         هــا در اثــر ســایر تنش         هــای غیــر زیســتی و 
گوگــرد و نیــز تنش         هــای زیســتی همچــون آفــات و بیماری         هــا  کســید  مــواد آالینــده         ای ماننــد دی         ا

کاهــش می         گــردد )22(. نیــز دچــار 

عمیــق  نســبتًا  بریدگی         هــای  و  بــرگ  دم  بــا  بــزرگ  تیــپ  دو  در  گلرنــگ  در  برگ         هــا  برگ         هــا: 
نیمــه  برگ         هــای  و  دارنــد  قــرار  بوتــه  پاییــن  و قســمت  بوتــه  قاعــده  در  کــه  بــرگ  در حاشــیه 
نزدیــک  و  بــوده  بوتــه  فوقانــی  قســمت  در  کــه  کوچــک  و  بیضــوی  آغــوش،  در  ســاقه 
نقــش  ایفــای  نمــو  و  رشــد  اولیــه  مراحــل  در  پایینــی  برگ         هــای   .)9 و   2( هســتند  طبق         هــا 
ولــی  پیــر می         شــوند.  و  قرارگرفتــه  برگــی در ســایه  تــاج پوشــش  بســته شــدن  بــا  ولــی  نمــوده 
نــور  معــرض  در  دانه         هــا  شــدن  پــر  مرحلــه  در  اینکــه  ضمــن  فوقانــی  اشــکوب  برگ         هــای 
می         باشــند.  نیــز  دانــه  فعــال  مخزن         هــای  بــه  منابــع  نزدیک تریــن  هســتند،  جــوان  و   بــوده 
گیــاه به         عنــوان یکــی از راه         هــای رســیدن بــه عملکــرد  افزایــش نفــوذ نــور بــه داخــل تــاج پوشــش 
گیــاه  دانــه بیشــتر پیشنهادشــده اســت. همچنیــن افزایــش نفــوذ نــور بــه داخــل تــاج پوشــش 
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پوشــش         هایی  تــاج  در  دهــد.  افزایــش  را  دانــه  عملکــرد  شــاید  و  فتوســنتز  ســرعت  می         توانــد 
بــا برگ         هــای قایم         تــر، نفــوذ نــور بیشــتر اســت. نقــش مثبــت زاویــه بســته         تر بــرگ )برگ         هــای 
گنــدم و جــو و نیــز در  گیاهــان  ایســتاده         تر( در غــات دانه ریــز بــه اثبــات رســیده اســت. ایــن امــر در 

ــوده اســت )13(. ــه همــراه ب ــا افزایــش عملکــرد دان مــورد ذرت ب

عملکرد دانه، محصول فتوسنتز جاری و انتقال مواد فتوسنتزی از اندام         های فتوسنتز کننده به 
دانه هست. منابع اصلی تأمین کننده مواد ذخیره شده در دانه         ها اغلب نزدیک ترین اندام         های 
کربن  کسید  دی ا از  استفاده  یا  و  اندام  قطع  سایه اندازی،  با   .)12( می         باشند  دانه         ها  به  سبز 
نشان         دار، سهم هر یک از منبع         های فتوسنتزی مختلف در عملکرد نهایی دانه قابل محاسبه 
است )14(. همچنین برخی از آزمایش         های حذف برگ برای پی بردن به میزان خسارت آفات 

و حشرات، بیماری         ها و عوامل نامساعد جوی مانند تگرگ نیز انجام می         شوند. 

به هرحـال حـذف برگ         هـا چـه به         صـورت طبیعـی توسـط آفـات و بیماری         هـا صـورت بگیـرد و چـه 
کاهـش  در اثـر عوامـل غیرطبیعـی ماننـد حرکـت ماشـین         ها و ادوات و علف کش هـا باشـد، باعـث 
سـطح بـرگ و درنتیجـه فتوسـنتز و تولیـد محصـول می         گـردد. یـوری و همـکاران )32( بامطالعـه 
کـه قطـع برگ         هـای نیمـه  کردنـد  گـزارش  گلرنـگ،  اثـر زمـان و شـدت قطـع بـرگ بـر عملکـرد دانـه 
گردیـد ولـی قطـع برگ         هـای  کاهـش عملکـرد دانـه در حـدود 14/8 درصـد  باالیـی بوتـه باعـث 
نیمـه پایینـی اثـر معنـی         دار روی عملکرد دانه نداشـته اسـت. گفتنی اسـت که قطـع برگ در دوره 

پـر شـدن دانه         هـا صـورت گرفتـه بـود. 

بیشـترین کاهـش عملکـرد ناشـی از قطـع برگ         هـای نیمه باالیـی، در مرحله غنچه دهی و شـروع 
گل         دهـی بـوده اسـت. فریـد و احسـان         زاده )12( بـا بررسـی اثـر تیمـار سـایه         اندازی روی  مرحلـه 
کـه تیمـار سـایه         اندازی اثـر معنـی         داری روی  کردنـد  گـزارش  گلرنـگ،  گل         آذیـن و دو بـرگ فوقانـی 
تعـداد دانـه در طبـق، وزن صـد دانـه، وزن دانـه در طبـق و عملکـرد دانـه در بوتـه و شـاخص 
که تیمـار سـایه         اندازی به         طور متوسـط باعث  برداشـت داشـت. نتایـج ایـن تحقیـق نشـان دادنـد 
کاهش  کاهش وزن صد دانه، 46/1 درصد  کاهش در تعداد دانه در طبق، 10 درصد  29 درصد 
گردیـد. چـم پیـری )14( بـا  کاهـش در عملکـرد دانـه بوته         هـا  در وزن دانـه در طبـق، 37 درصـد 
گلرنـگ روی عملکـرد دانـه و اجـزای آن  گل آذیـن و دو بـرگ فوقانـی  بررسـی نقـش فتوسـنتزی 
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گردیـد. به طوری کـه  کاهـش عملکـرد دانـه  گل آذیـن باعـث  کـه تیمـار سـایه         اندازی  نشـان داد 
گل آذیـن بعـاوه دو بـرگ فوقانـی  گل آذیـن 12/4 درصـد و سـایه         اندازی روی  سـایه         اندازی روی 
برگـی  اشـکوب         های  فتوسـنتزی  نقـش  ارزیابـی  داد.  کاهـش  را  دانه         هـا  عملکـرد  درصـد   14/2
کـه  گلدشـت و صفـه در دشـت تبریـز نشـان داد  گلرنـگ  و طبـق در تعییـن عملکـرد دانـه ارقـام 
فتوسـنتز خالـص و سـطح بـرگ اشـکوب فوقانـی در زمـان پـر شـدن دانـه بسـیار بیشـتر از اشـکوب 

گل آذیـن در تعییـن عملکـرد دانـه معنـی         دار بـود )29(. پایینـی بـود و نقـش فتوسـنتزی 

زراعت

ک  برای آماده         سازی بستر کشت در زراعت         های پاییزه و نیز در کشت         های بهاره بایستی ابتدا خا
گلرنگ، شخم عمیق قابل توصیه  مزرعه شخم بخورد. با توجه به راست و عمیق بودن ریشه 
کم بازده، لب شور و فقیر، انجام شخم عمیق توصیه  که در اراضی  است. الزم به توضیح است 
کودهای  کاربرد  بود.  خواهد  قلمی  کولتیواتور  با  دیم  کشت         های  در  شخم  انجام  نمی         شود. 
از انجام شخم و قبل  ک پس  فسفره و پتاسه در چهارچوب مورد توصیه بر مبنای آزمون خا
کودهای نیتروژنه نیز در این زمان  از دیسک زنی مناسب تر است. همچنین نوبت اول سرک 

خواهد بود. سپس انجام عملیات دیسک زنی عمود بر جهت شخم خواهد بود.

 .)4( هسـت  سـانتی         متر   24 ردیـف  فواصـل  بـا  و  ردیفـی  به صـورت  گلرنـگ  کاشـت   به طورکلـی 
بـذر  مقـدار  آنچـه  ولـی  اسـت  کیلوگـرم   30 تـا   20 هکتـار  هـر  ازای  بـه  توصیه شـده  بـذر  مقـدار 
کاشـت را به         طـور معنـی         دار  کشـت در واحـد سـطح و نیـز فواصـل ردیف         هـای  توصیه شـده بـرای 
ع رقم، بهاره یـا پاییزه بودن  ک، آب در دسـترس، نـو تحـت تأثیـر قـرار می         دهـد، حاصلخیـزی خا
کاشـت مناسـب و  ک اسـت )شـکل 1(. در هر دو تیپ بهاره و پاییزه زمان  کشـت، شـوری آب وخا

گلرنـگ اهمیـت زیـادی دارد.  کشـت  رعایـت آن بـرای موفقیـت 

ع در ارقام پاییزه به         ویژه در اقلیم         های سرد با فصول یخبندان دارای اهمیت دوچندان  این موضو
گلرنـگ به گونـه ای تنظیم گردد که بـه هنگام بروز  اسـت. بایسـتی زمـان کاشـت در ارقـام پاییـزه 
گلرنگ )حدود 5 درجه  گیاهی  کمتر از صفر  کاهش میانگین دمای روزانه به  سرمای زمستان و 
 سـانتی         گراد(، بوته         هـا دارای حـدودًا 6 بـرگ و قطـر طوقـه در حـدود حداقـل 5 میلی         متـر باشـند. 
کشـت         های دیرهنـگام بوته         هـا بـه فـرم متحمـل بـه سـرما نرسـیده و در طـول فصـول سـرد و  در 
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زیـادی  نیـز بوته         هـا رشـد  کاشـت بیش ازحـد زودهنـگام  بیـن می         رونـد. در صـورت  از  یخبنـدان 
کـرده و بـه سـرمای زمسـتان حسـاس خواهنـد بـود. 

ایـن امـر در ارقـام بهاره-پاییـزه و یـا ارقـام سـازگار بـا مناطـق معتدل         تـر باعـث سـاقه روی در پاییـز 
و آسـیب شـدید در طـول زمسـتان خواهـد بـود. به         صـورت کلی زمان کاشـت مناسـب ارقـام پاییزه 
گلرنـگ در مناطـق سـرد کشـور ماننـد آذربایجـان شـرقی، غربـی، اردبیـل، همـدان و زنجـان نیمه 
ج، سـمنان، مازنـدران ایـن زمـان بـه  کـر شـهریورماه خواهـد بـود )3(. در مناطـق معتـدل ماننـد 
کشـت در آذر و دی مـاه  گرم         تـر مثـل خوزسـتان  اوایـل مهرمـاه موکـول خواهـد شـد. در مناطـق 

انجـام خواهـد گرفـت.

گلرنـگ بذرکارهـای ردیـف         کار غات دانه         ریز قابل اسـتفاده خواهند بـود. در صورت  بـرای کاشـت 
گلرنگ باالتر خواهد بود )شـکل 2(. کارایـی آن بـرای دانه روغنـی  پنوماتیـک بـودن بـذرکار، 

گردد.  استفاده  کشت  برای  بذر  گواهی  دارای  و  اصاح شده  بذور  از  که  است  این  بر  توصیه 
گل مهر است کاشت ضرورت دارد.ارقام پاییزه مناسب شامل پدیده و   ضدعفونی بذر قبل از 
گلدشت  و  صفه  شرقی،  آذربایجان  استان  و  کشور  اقلیم         های  اغلب  مناسب  بهاره  ارقام  و 
ولی  است  قابل کشت  نیز  سینا  رقم  خشکی  تنش  دچار  و  بازده         تر  کم  اراضی  برای  می         باشند. 
این رقم شدیدًا خاردار بوده و عملکرد دانه و روغن آن در مقایسه با ارقام مذکور قدری پایین         تر 

خواهد بود.
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گل         دهی )شـکل 5( و پر شـدن دانه  گیاهچه         ها )شـکل 3(، سـاقه  روی )شـکل 4(،  مراحل سـبز 
کشـاورزان بایسـتی  گلرنـگ ازنظـر نیـاز آبـی حسـاس و بحرانـی هسـتند؛ بنابرایـن  )شـکل 6( در 

ج دهنـد. نسـبت بـه تأمیـن آب در ایـن مراحـل جدیـت بیشـتری بـه خـر

گلرنگ با فاصله ردیف 24 سانتی متر کاشت ردیفی  شکل 1- 

گلرنگ با ردیف کار غات کاشت  شکل 2- 
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گلرنگ گیاهچه های  شکل 3- مرحله سبز شدن 

گلرنگ شکل 4- مرحله ساقه روی 
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گلرنگ گل دهی  شکل 5- مرحله 

گلرنگ شکل 6- مرحله پر شدن دانه 
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ع رقـم و عوامـل محیطی ماننـد رطوبت نسـبی هوا،  گلرنـگ بـه نـو زمـان مناسـب بـرای برداشـت 
کمباین غات قابل برداشت است و با تغییرات  گلرنگ به آسانی با  دما بستگی دارد )شکل 7(. 
اندکـی در فواصـل و انـدازه کوبنـده و ضـد کوبنـده و الک         هـای کمبایـن، برداشـت صـورت خواهد 
گلرنـگ در محـدوده 5/8 تـا 5/3  کمبایـن در زمـان برداشـت  پذیرفـت. مناسـب         ترین سـرعت 
کمباین سـبب به جلو رانده شـدن و خم شـدن بوته         ها  کیلومتر در سـاعت قرار دارد. سـرعت زیاد 
کـه درنهایـت منجر به خوابیدگی بوته         ها و عدم برداشـت بهینه می         گردد. خوشـبختانه  می         گـردد 
نـدارد.  یـا ریـزش وجـود  و  بوتـه  ازنظـر خوابیدگـی  زمـان برداشـت  گلرنـگ مشـکلی در  زراعـت   در 
 دانه         ها در زمان رسیدگی به رنگ سفید کاهی درآمده و رطوبت مناسب دانه در حدود 10 درصد هست. 
کاربردهـای صنعتـی و دارویـی  گلرنـگ به عنـوان رنـگ غـذا و در  گلبرگ         هـای  بـا توجـه بـه این کـه 
نمـود.  گلبرگ         هـا  برداشـت  بـه  اقـدام  محصـول  برداشـت  از  قبـل  می         تـوان  اسـت،  قابل اسـتفاده 
گلبرگ به         صورت دسـتی و یا با ادوات مکانیزه مکنده که به این منظور طراحی شـده اند،  برداشـت 

قابـل انجـام اسـت.

گلرنگ شکل 7- زمان مناسب برداشت 
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گلرنگ آفات مهم 

گلرنگ در مناطق کشت  گلرنگ )Canthiophilus helianthi(: این آفت مهم         ترین آفت  مگس 
گلرنک است. در صورت حمله  آن است. زندگی این آفت عمومًا روی بوته         های انواع وحشی 
 مگس به گلرنگ و نبود مدیریت آفت، حشره می         تواند بخش عمده         ای از محصول را از بین ببرد. 
عمومًا با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، مگس         های بالغ در ماه         های اردیبهشت و خرداد 
آن ها  درون  و  شکافته  را  تشکیل شده  تازه  غنچه         های  و  گل         ها  حشرات  این  می         شوند.  ظاهر 
کستری با  تخم         ریزی می         کنند. حشرات بالغ طولی در حدود 5 میلی         متر دارند. رنگ حشره خا
پاهایی به رنگ قهوه         ای روشن هستند. حشرات ماده پس از جفت         گیری در داخل غنچه         ها 
از  الروها  این  می         شوند.  تولید  ریزی  الروهای  تخم         ها،  تفریخ  از  پس  می         کنند.  تخم         ریزی 
ایجاد   2 و   1 سن  الروهای  توسط  که  سوراخ         هایی  می         کنند.  تغذیه  تخمک         ها  و  تخمدان 
در  کانال  حفر  با  و  می         شوند  درشت         تر  نیز  سوراخ         ها  الروها،  رشد  با  ولی  هستند  ریز  می         شود، 
گلرنگ می         توان از روش         های  کنترل مگس  طبق         ها باعث آسیب به محصول می         شوند. برای 
کرد. در این خصوص می         توان به موارد زیر  زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی استفاده 
علف         های  به  آلودگی  ازنظر  مزرعه  بهداشت  رعایت  مناسب،  کاشت  زمان  رعایت  کرد:  اشاره 
کاربرد تله  کشت ارقام مقاوم، حذف جوانه         های آلوده،  گلرنگ وحشی،  هرز ازجمله بوته         های 

نوری، استفاده از سموم شیمیایی و سم         پاشی )2(.

گونه         هـای متعـددی از شـته می         تواننـد باعـث خسـارت   :)Uroleucon carthami( گلرنـگ شـته 
را  گیاهـی  کامـل شـته، شـیره  گل         دهـی، پوره         هـا و حشـرات  گلرنـگ شـوند. پیـش از مرحلـه  در 
به         ویـژه در مناطـق انتهـای شـاخه         ها، دمـگل، برگ         هـا و سـاقه         ها می         مکنـد و روی گیاه ترشـحات 
کنترل  کـه باعث محدودیت فعالیت فتوسـنتزی می         گـردد. برای  شـیره         ای خـود را رهـا می         سـازند 

گـردد )2(: و مبـارزه بـا شـته         ها توصیـه می         شـود مـوارد زیـر رعایـت 
کشت         های بهاره کشت         های دیرهنگام به         ویژه در  1(اجتناب از 

کنترل سریع آن ها 2( در صورت آلوده شدن ردیف         های حاشیه         ای مزرعه به شته، 
کودهای نیتروژنه کاربرد زیاد  3(جلوگیری از 

4( استفاده از ارقام مقاوم
5( رعایت برنامه تناوب زراعی مناسب

6( مبارزه شیمیایی با آفت شته درصورتی که خسارت به آستانه اقتصادی برسد.
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روی  را  خود  تخم         های  آفت  (:این   Helico verpaarmigera )هلیوتیس،  پنبه  غوزه  کرم 
کرم         های حاصل از تخم         ها رنگ مایل به سبزی دارند و خطوط  برگ         ها و غوزه         ها قرار می         دهد و 
کستری تیره در دو طرف آن مشاهده می         شود. ابتدا الروها از برگ         ها و  شکسته         ای به رنگ خا
کردن آن ها وارد  کرده و با سوراخ  انتهای شاخه         ها تغذیه می         کنند ولی سپس از طبق         ها تغذیه 
طبق شده و به محصول آسیب می         زنند. برای مدیریت این آفت موارد زیر توصیه می         شود )2(.

کشت به موقع به         خصوص در زراعت بهاره  )1
گندم و جو گیاهان غیر میزبان مانند  2( رعایت تناوب زراعی با 

گلرنگ به         ویژه در صورت آلودگی منطقه به آفت 3( عدم قرار دهی نخود در تناوب 
کودهای نیتروژنه 4( عدم مصرف زیاد 

5( استفاده از روش         های شیمیایی مبارزه درصورتی که آفت به آستانه خسارت اقتصادی برسد.

ک زندگـی می         کنـد و از  گروتیـس، Agrotis orhogonia(:ایـن آفـت در زیرخـا کـرم طوقـه          بـر )آ
کـرم عمومـًا بـه طـول 4 تـا 5 سـانتی         متر  گیاهچـه تغذیـه می         کنـد. ایـن  گیاهـان به         ویـژه در مرحلـه 
کـرم  کسـتری و صـاف و بـراق اسـت.  کسـتری مایـل بـه قهـوه         ای یـا زرد مایـل بـه خا و بـه رنـگ خا
کـه کشـت قبلـی آن هـا یونجـه، غـات دانه ریـز و یـا آلودگی بـه علف         های هرز  طوقه         بـر در مزارعـی 
کـم بوته  تیـره غـات باشـد، بیشـتر دیـده می         شـود. آفـت بـا قطـع سـاقه گیاهچه         ها باعـث افت ترا
در مزرعـه می         شـود. در صـورت افزایـش جمعیـت آفـت بـه آسـتانه اقتصـادی، می         تـوان از مبـارزه 

کـرد )2(. شـیمیایی اسـتفاده 

گلرنگ بیماری         های مهم 

چ آلترناریـا  لترناریایـی  )Alternaria black spot (:ایـن بیمـاری توسـط قـار بیمـاری لکـه برگـی آ
کارتامـی )Alternaria carthami( اغلـب در مناطقـی اتفـاق می         افتد که بارندگی و رطوبت زیادی 
چ 25 تـا 30 درجـه سـانتی         گراد اسـت. گسـترش ایـن بیماری  دارنـد. دمـای مناسـب رشـد ایـن قـار
گلرنگ می         شـود. در تمام مراحل  سـریع بـوده و باعـث کاهـش معنـی         دار عملکـرد دانه و روغـن در 
خ دهـد. بذرهـای آلـوده منبـع اولیـه بیمـاری هسـتند. تکثیر سـریع  گیـاه بیمـاری می         توانـد ر رشـد 
گسـترش بیمـاری  عامـل بیمـاری         زا بـا ترکیـب مناسـب دمـا، رطوبـت و بـاد شروع شـده و باعـث 
کته         های گل         ها  کـه پیش از گل         دهی در برگ         هـا و برا اسـت. عائـم بیمـاری بـه این صورت اسـت 
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کوچـک قهـوه         ای و قهـوه         ای تیـره بـه قطـر تقریبـی یـک سـانتی         متر و عمومـًا  به         صـورت لکه         هـای 
به هم پیوسـته  لکه         هـا  اسـت  ممکـن  می         شـود.  ظاهـر  مـوج         دار  و  هم مرکـز  حلقه         هـای  شـکل  بـه 
گسـترش آلودگـی باعـث تـرک خـوردن و شکسـتگی بـرگ  و عائـم نامنظمـی را نشـان دهنـد و 
می         شـود. درنهایـت بـا حملـه بیمـاری بـه اندام         هـای انتهایـی و گل         آذیـن باعـث قهوه         ای شـدن و 

افـت عملکـرد دانـه و ایجـاد دانه         هـای پـوک می         گـردد.

کـرد و از بـذوری  بـرای پیشـگیری و مبـارزه بهتـر اسـت از بـذور سـالم و ضدعفونـی شـده اسـتفاده 
کـه در مناطـق مرطـوب و پربـاران تولیـد نشـده باشـند. در مناطـق آلـوده بازدیـد  اسـتفاده شـود 
کاشـت مناسـب و  کم  کنتـرل وضعیـت موجود مورد توصیه اسـت. رعایت ترا مرتـب مزرعـه بـرای 

برنامـه تناوبـی صحیـح از عوامـل پیشـگیری از بیمـاری اسـت )11(.

گلرنگ قارچی  بیماری لکه برگی سرکوسپورایی )Cercospora leaf spot(: عامل بیماری در 
مختلف  مراحل  در  بیماری  این  )Cercospora carthami(است.  کارتامی  سرکوسپورا  نام  به 
گیاهی باقی می         ماند و  چ عامل بیماری در برگ و بقایای آلوده  گیاه حمله می         کند. قار رشد به 
گسترش بیماری  گرم و مرطوب عامل  اسپورهای هوازی با وزش باد منتقل می         شوند. هوای 
گرد یا نامنظم به قطر 10 تا 30 میلی         متر در برگ         ها است.  است. عائم بیماری شامل لکه         های 
این لکه         ها با هاله         ای زردرنگ احاطه می         شوند. عائم ابتدا در برگ         های پایینی ظاهر و سپس 
گره         ها نیز ممکن است تحت تأثیر بیماری قرار  به برگ         های باالیی منتقل می         شوند. ساقه         ها و 
آلوده  گل         های  جوانه  شوند.  آلوده  است  ممکن  نیز  کته         ها  برا شدید  خسارت         های  در  بگیرند. 
کشت ارقام مقاوم، رعایت بهداشت مزرعه  کنترل بیماری با  قهوه         ای شده و از بین می         روند. 
و جمع         آوری و انهدام بقایای آلوده، رعایت تناوب مناسب، ضدعفونی بذر و استفاده از بذور 

سالم خواهد بود )11(.

چ Puccinia carthami است.  گلرنگ قار گلرنگ )Safflower rust(: عامل بیماری زنگ  زنگ 
چرخه  انتهای  در  سیاه  تلیوسپورهای  می         افتد.  اتفاق  فصل  انتهای  در  معمواًل  بیماری  این 
ک باقی بمانند. این اسپورها  کنند یا در خا گیاه ظاهر می         شوند و می         توانند بذرها را آلوده  رشدی 
بازیدوسپوری تولید می         کنند که می         توانند گیاهچه         های تولیدشده از بذرهای آلوده یا بذور ریزش 
و سبز مناسبی نخواهند داشت. آلوده جوانه         زنی  بذور  کنند.  آلوده  را  گلرنگ  برداشت  از  کرده 
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عامـل بیمـاری در بذرهـای آلـوده بـه گیاهچه         های جـوان حمله کرده و موجـب زردی، پژمردگی 
بیمـاری  نیـز  دانـه  تشـکیل  یـا  گل         دهـی  مرحلـه  در  می         گـردد.  آن هـا  رفتـن  بیـن  از  درنهایـت  و 
کـه توسـعه پیـدا می         کننـد و باعـث  کوچـک و سـیاه در بـرگ می         شـود  باعـث ایجـاد جوش         هـای 
گیـاه می         شـوند. در طـول فصـل رشـد از جوش         هـای زنـگ،  کننـده  افـت سـطوح سـبز و فتوسـنتز 
گیاه می         شـود. گیاه به  که باعث آلودگی ثانویه  اسـپورهای قهوه         ای مایل به قرمز آزاد می         شـوند 

کنترل بیماری با رعایت بهداشت مزرعه و حذف بقایای آلوده، رعایت تناوب زراعی مناسب، 
استفاده از ارقام مقاوم به زنگ، استفاده از بذور سالم و ضدعفونی شده، خودداری از آبیاری 
چ         کش         های مناسب خواهد بود )11(. کنترل شیمیایی با قار به روش غرقابی و در صورت لزوم 

گلرنگ علف         های هرز مهم 

کلـی پهن بـرگ و نـازک بـرگ  گـروه  گلرنـگ ظاهـر می         شـوند در دو  ع  کـه در مـزار علف         هـای هـرزی 
کنتـرل و مبـارزه شـیمیایی بـا  گیـاه پهن بـرگ اسـت، بنابرایـن  گلرنـگ یـک  جـای دارنـد. چـون 
کـه هرچقـدر  گلرنـگ آسـان         تر خواهـد بـود. بدیهـی اسـت  ع  علف         هـای هـرز نـازک بـرگ در مـزار
گیاه زراعی قرابت ریخت         شناسـی، رده         بندی و فیزیولوژیکی و حتی فنولوژیک  علف         های هرز با 
کنتـرل آن مشـکل         تر خواهـد بـود. آنچـه در مدیریـت علف         هـای هـرز یـک مزرعـه  داشـته باشـند، 

گام آخـر مبـارزه اسـت. کنتـرل و در  دارای اهمیـت اسـت، پیشـگیری، 

راه         کارهـای  بهتریـن  از  یکـی  کشـت  تنـاوب  رعایـت  هـرز  علف         هـای  ع  شـیو از  پیشـگیری  بـرای 
گلرنـگ به عنـوان زراعـت پهن بـرگ در تنـاوب بـا یـک زراعـت نـازک بـرگ  کشـت  موجـود اسـت. 
نـازک بـرگ و علف         هـای هـرز  کنتـرل علف         هـای هـرز پهن بـرگ در زراعـت  گنـدم امـکان  ماننـد 
کـم جمعیـت علف         هـای هـرز  نـازک بـرگ در زراعـت پهن بـرگ را آسـان         تر نمـوده و درنتیجـه ترا
کاهـش خواهـد یافـت. جلوگیـری از ریـزش بـذور محصـول در زمـان برداشـت نیـز باعـث  مزرعـه 

جلوگیـری از مشکل سـاز شـدن بـذور سـبز شـده محصـول سـال قبـل می گـردد.

کنتـرل علف         هـای هـرز نیـز راه دیگـری بـرای جلوگیـری از توسـعه آلودگـی مزرعـه بـه علف         هـای 
هـرز و کاهـش هزینـه مبـارزه بـا آن هـا هسـت. در ایـن مـورد می         تـوان بـه تمیـز نمـودن مسـیر انهـار 

آبیـاری از وجـود علف         هـای هـرز و جلوگیـری از بـذر ریـزی آن هـا بـه آب اشـاره نمـود. 
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همچنیـن مبـارزه بـا علف         هـای هـرز به         ویـژه انـواع دائمـی در مراحـل اولیـه سـبز و اسـتقرار مانـع 
توسـعه آن هـا خواهـد شـد. درنهایـت مبـارزه شـیمیایی آخریـن راه کار مـورد توصیـه اسـت )2(.

گلرنگ می         توان به موارد زیر اشاره نمود: ع  از علف         های هرز مشکل         ساز در مزار

1( تاج خروس )Amaranthus retroflexus(: علف هرز یک ساله، پهن برگ با توان تولید بذر بسیار انبوه

2( سلمه تره )Chenopodium album(: علف هرز یک ساله، پهن برگ و متحمل به خشکی و شوری

3( علف شور )Salsola rigida(: پهن برگ– چندساله

ــد  ــوه و رشـ ــیار انبـ ــذر بسـ ــد بـ ــوان تولیـ ــا تـ ــرگ بـ ــاله، پهن بـ ــیر)Sescurainia Sophia(: یک سـ کشـ 4( خا

ســـریع در اوایـــل بهـــار

5( یوالف وحشی )Avena fatua(: یک ساله، نازک برگ

6( انواع فرفیون :).Euphorbia sp( معمواًل یک ساله و پهن برگ

7( دم روباهی )Setaria viridis(: یک ساله و نازک برگ
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کشاورزی توصیه ها و پیام های مهم 

کنیم.«« منابع آبی ما بسیار محدود است، بیایید از آب درست استفاده 

آبیاری تحت فشار یعنی صرفه جویی آب و افزایش تولید.««

کیفیت بیندیشیم.«« با مدیریت صحیح به محصول با

حمل ونقل نادرست باعث افزایش ضایعات محصول می شود.««

کیفیت محصول است.«« بسته بندی مناسب، ضامن حفظ 

ک می گردد.«« کودهای حیوانی سبب تقویت و بهبود خا به کارگیری 

گاهی، یکی از عوامل افزایش تولید است.«« دانش و آ

کنیم.«« ک جلوگیری  کاشتن درخت در زمین های بادخیز، از فرسایش خا با 

کودها.«« افزایش بهره وری، یعنی مصرف بهینه ی 

ک می شود.«« کودهای شیمیایی، باعث تخریب خا مصرف بیش  از اندازه 

کشاورزی خریداری نمایید.«« نهال موردنیاز خود را از نهالستان های مورد تائید سازمان جهاد 

بدون آموزش و به کارگیری شیوه های نوین، افزایش تولید میسر نیست.««

کاربرد سموم، آخرین وسیله، جهت حفظ محصول است.««

گیاه، در مدیریت آفات، بسیار مؤثر است.«« آبیاری و تغذیه درست 

کیفیت محصول است.«« کاهش هزینه ها و بهبود  هدف از آموزش و ترویج، 

کریم(«« آب مایه حیات است و زمین بی آب مرده افسرده است. )قرآن 

استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار، راه مطمئن در صرفه جویی آب و افزایش تولید.««
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برخاف سایر روش های آبیاری، سیستم قطره ای در زمین های شیب دار نیز مؤثر است.««

تولید محصوالت دامی، امروزه به دانش فنی نیازمند است.««

کثر تولید است.«« اصاح نژاد، راهی برای رساندن دام به حدا

استفاده از بذور اصاح شده = تولید بیشتر = صرفه اقتصادی است.««

محصول خوب، حاصل بذر خوب است.««

کودها، یکی از راه های افزایش بهره وری است.««  مصرف به اندازه و به موقع 

با هرس سبز در باغات، میزان تولید محصول سال بعد، افزایش می یابد.««




