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 فرمائید درصورتی که تجدید چاپ لطفا تاریخ انتشار چا پهاي قبلی را مرقوم
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  1395تابستان  :  تاریخ انتشار 
  59:تعداد صفحات 

  250:تیراژ 
  فارسی                                      :  زبان متن 

 کلمه مرقوم فرمائید50ود را در لطفا موضوع کتاب یا نشریه خ
  نشریه ادواري×                                کتاب                                    نشریه :نوع 

هاي  عالوه بر مزیت بوده که یو سازگار به کم آب یبوم اهانیلرنگ از گگ: خالصه
زراعی بسیار زیاد براي  از قابلیت هاي) استفاده دارویی، صنعتی و علوفه ایی(تجاري 

 تناوبکشت در شرایط مختلف، به ویژه مناطق گرم و خشک جهت قرار گرفتن در 
، مقاومت باال به  خشکی ، شوري و قلیائیت  خاك  برخوردار می غالتزراعی با 

توسعه پایدار همراه با ثبات تولید، در این گیاه مستلزم رعایت اصول فنی  .باشد
ه هاي تحقیقاتی ب این نشریه تالش گردیده، یافته ه درکاشت تا برداشت است ک

  .برداران قرار گیرد دي ارائه تا مورد استفاده بهره صورت کاربره دست آمده ب

 درصورتی که اثر ترجمه باشد لطفا عنوان و مشخصات کامل ماخذ اصلی را مرقوم فرمائید
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   گفتار پیش

 در غذایی مواد تامینبا توجه به رشد روز افزون جمعیتی در دنیا و ایران، 
 از یکی عنوان هب روغن. رود می شمار به مشکالت ترین اساسی از یکی آینده
 به توجه با .دارد انسان تغذیه در اي ارزنده نقش انرژي، تامین اصلی منابع
 مردم اقتصادي وضع بهبود و جمعیت افزایش از ناشی مصرف افزون روز روند

 هاي دانه تولید افزایش روغن، واردات به  کشور شدید وابستگی همچنین و
  .گیرد قرار توجه مورد باید روغنی

 با باال سازگاري لحاظ به گلرنگ روغنی، دانه گیاهان سایر با سهمقای در
 از نیازکشور مورد خوراکی روغن تامین منظور به مختلف محیطی شرایط
و سازگار به کم  یبوم  اهانیگلرنگ از گ. باشد  می برخوردار اي ویژه اهمیت

از ) فهاستفاده دارویی، صنعتی و علو(عالوه بر مزیت هاي تجاري  بوده که یآب
قابلیت هاي زراعی بسیار زیاد براي کشت در شرایط مختلف، به ویژه مناطق 

  .استبرخوردار  غالتزراعی با  تناوبگرم و خشک جهت قرار گرفتن در 
 محدود دلیل به گذشته سالهاي طی ایران در گلرنگ سطح زیرکشت کاهش
 در و رزعلفهاي ه ها، بیماري آفات، مانند عواملی توسط دانه عملکرد شدن

 بوده گیاه این زراعت زمینه در کافی اطالعات و مناسب ارقام نبودن دسترس
 این تولید توسعه برداشتن موانع براي زیادي کوشش اخیر هاي سال در. است
 بودن دیررس و امراض و آفات از تعدادي به حساسیت قبیل از زراعی گیاه
 بوده مناسب جدید امارق تولید ها کوشش نتیجه این که یافته انجام ارقام
 .است

سال هاي اخیر و همگام با افزایش توجه جهانی به این گیاه، سطح  در
 در کشور ما نیز با توجه به بحران کم آبی زیرکشت آن به طورنسبتاً مناسبی

توسعه همراه با ثبات تولید، در این گیاه مستلزم رعایت  .است افزایش یافته
هاي  در دهه گذشته پروژه. تاس ، داشت و برداشتاصول فنی کاشت
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در سطح منطقه اجراء شده است ) زراعی و ترویجی به نژادي، به( تحقیقاتی
تواند گره گشاي  هاي آن ها به سطح مزرعه و عرصه تولید می   انتقال یافتهکه 

یافته نتایج تا در این نشریه تالش گردیده، . بخشی از مشکالت تولید باشد
  کاربردي ارائه تا مورد استفاده صورتتحقیقاتی بدست آمده ب هاي
بدون شک مطالب ارائه شده خالی از نقد و اشکال  .قرار گیرد برداران بهره

هاي  ، راهنماییننبوده که از خوانندگان استدعا دارم با منت گذاشتن بر م
 آقایان زحمات از دانم می الزم برخوددر پایان . شان را دریغ نفرمایند ارزشمند
 سید و  بخاطر همکاري فنی ارجمندي نژاد  و علیرضا نکوهک شیرعلی

مهدي  شهرکی، بهزاد کیخا، حسین یوسف ریگی، حسینی، سید محمدرضا
و محمد خواجه داد کشته گر که  بندانی مشهدي نصراله ،آذر عباسشهرکی، 

تشکر و  به اینجانب مساعدت داشتند، ،این نشریه و تکمیل  تهیهبه نوعی در 
    .قدردانی نمایم

  
  حمیدرضا فنایی

 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی سیستان
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 مقدمه -1

جنس  .از تیره کاسنی است   .Carthamus tinctorius Lگلرنگ با نام علمی
گونه، فقط  25در میان این . گونه پراکنده در سراسر جهان است  25شامل  کارتاموس

یکی از گیاهان گلرنگ  .شود گونه تینکتوریوس در مناطق مختلف جهان کشت می
بومی خاورمیانه است که از دیرباز در مناطق نیمه خشک هندوستان ، ایران و مصر 

خاستگاه براي گلرنگ زراعی  واویلوف سه مرکز را به عنواناما  .کاشت می شده است
مرکز . خاستگاه هند که بر اساس تغییر پذیري و کشت قدیم گلرنگ بود. معرفی کرد

هاي وحشی بود و خاستگاه  دوم در افغانستان که براساس تنوع و نزدیکی به گونه
  .اتیوپی که اغلب بر اساس وجود گونه هاي وحشی گلرنگ در این منطقه مشخص شد

 گلرنگ  ولیدسطح زیر کشت و ت -2

در گلرنگ تولید  میالدي سطح زیر کشت و 2013سال بر اساس گزارش فائو در  
سهم میالدي  2013سال  در. بودتن  647374 هکتار و 782641 جهان به ترتیب

هاي مکزیک،  کشور .تن بود 381860هکتار و تولید  503047 آسیا از این سطح کشت
از سطح زیرکشت باالیی  2013در سال ترکیه و چین  ،هندقزاقستان، ، آرژانتین

سطح زیر  نامه وزارت جهاد کشاورزيمارآبر اساس . )2013فائو، ( برخوردار بودند
سطح . هاي اخیر در نوسان بوده است هزار در سال 7تا  5بین در ایران گلرنگ  کشت

در هکتار  550تا  اخیر سالچند در استان سیستان و بلوچستان در  گلرنگزیر کشت 
انتخاب  اصلی مقاومت باال به شوري و پایین بودن نیاز آبی از عوامل. ان بوده استنوس

که با عنایت به است  سطح استان در تناوب با گندمگیاه روغنی گلرنگ براي کشت در 
ب در برخی از مناطق استان سطح زیر کشت آاراضی و منابع شدن  شور ،خشکسالی

   . استن در حال افزایش آ
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  در سالمتی و مصارف آنگلرنگ نقش روغن -3
 خطر سبب کاهش غیراشباع چرب اسیدهاي گلرنگ به دلیل دارا بودن میزان باالي

. یی برخوردارندباال اولئیک اسید از گلرنگبعضی از ارقام  .شود می قلبی هاي بیماري
 هایی روغن و جامد هاي   روغن با پایداري نظر از روغن گلرنگ که است علت همینبه 

 با ها گلرنگ انواع از بعضی .کند می برابري است، شده اضافه اکسیدان آنتی آنها به که
اله وردي، ( هستند زیتون روغن خصوصیات با مشابه روغنی حاوي باال اولئیکاسید 
 .است گلرنگ روغن از کمتر زیتون روغن اشباع اسیدهاي چرب میزان البته. )1387

 استفاده .دارد تري طعم مالیم زیتون روغن با مقایسه در گلرنگ روغن دیگر سوي از

 شده فراگیر عمومی غذایی صنایع در دارد، که مطبوعی طعم خاطر به گلرنگ روغن از

 به تصفیه با دارند، وجود گلرنگ دانه و پوسته داخل در که اي نگی تیره ر مواد . است

 وريرآف در تواند می روغن حتی این هستند، جداسازي و کردن برطرف قابل آسانی

 کلسترول باالي مقادیر .گیرد قرار استفاده مورد مخلوط هاي کره و خامه انواع تولید

 30 روي که آزمایشی طی .شود یم قلبی هاي ي بیمار بروز احتمال افزایش سبب خون

 هاي    پالکت عملکرد روي بر تاثیر راه از گلرنگ روغن از استفاده شد، انجام سالم مرد

 کاهش را عروقی قلبی هاي ي بیمار به ابتال خطر باالیی بسیار دح تا توانست خونی،

گزارش  سرطان کاهش روي گلرنگ روغن مفید اراث اخیر همچنین تحقیقاتدر  .دهد
 در قرمز، گوشت کیفیت افزایش از دیگر تحقیقات  .)1387اله وردي، ( شده است

 .است شده استفاده گلرنگ از آنها روزانه غذایی جیره در که دهد می خبر هایی دام

 که گوسفندان اي ماهیچه بافت در مزدوج لینولئیک اسید میزان افزایش همچنین

 به افراد ابتالي از پیشگیري در مثبتی تاثیرات است، بوده با گلرنگ تغذیه از ناشی

 هاي سرطان شرائین، تصلب قلب، کرونري عروق هاي بیماري نظیر هایی بیماري

  .)1387اله وردي، ( ددار دیابت انواع و مختلف
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   گلرنگ واص و کاربردخ-4

قبل از کشف قابلیت استخراج روغن، کشت گلرنگ،  .گلرنگ گیاهی چند منظوره است
هاي زرد و قرمز گلرنگ در  از رنگ. هاي رنگین آن بود منظور برداشت گل تنها به

فاده هاي خوراکی و صابون است رنگرزي، صنعت پوشاك، تهیه کارتامین یا رنگ
هاي آرایشی و رنگ غذا  هاي این گیاه جهت مصارف دارویی، در تهیه رنگ گل. شود می

هاي  ي نان هاي مصنوعی، و تهیه نیز در ساخت گل ها و ها، سوپ از جمله شیرینی
کنند و زعفران  هاي گلرنگ را با زعفران مخلوط می گل. رود کار میه کلوچه نیز ب

ي گل گلرنگ بر روي صافی قرار بگیرد مشاهده اگر مقدار .آید دست می هتقلبی ب
در مورد  گذارد، در صورتی که جاي می خواهد شد که گلرنگ لک قرمزي از خود به

  .است زرد رنگ هلکاین  زعفران
دارویی دارد و از آن به عنوان گیاه دارویی در چین به طور یت صاهاي گلرنگ خ گل

حاوي مواد مغذي است که تاثیر آن در گلچه هاي این گیاه . شود  استفاده می هگسترد
هاي  دتمام اسی. هاي قلب و عروق، فشار خون باال گزارش شده است درمان بیماري

تازگی عالقه به گل  به .هاي گلرنگ موجود است آمینه ضروري به جز تریپتوفان در گل
از  گلرنگ به عنوان منبع رنگ براي استفاده در مواد غذایی به دلیل ممنوعیت استفاده

هاي اروپایی و مناطق دیگر اهمیت پیدا  رنگ هاي مصنوعی در مواد غذایی، در کشور
تن گل گلرنگ را براي استخراج  1800- 2600کشور چین سالیانه حدود  .کرده است

هاي گلرنگ به عنوان چاي،  با تجاري شدن گل .کند رنگ و تهیه دارو تولید می
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پزشکی، منبع درآمد جدیدي براي  استخراج رنگ و استفاده از آن براي اهداف
هاي گلرنگ این گیاه را در  بنابراین مصرف تجاري گل. کشاورزان به وجود آمده است

  .میان گیاهان زمستانه دیگر متمایز کرده است
کنجاله . شود امروزه از گلرنگ در تهیه روغن، آرد و در تغذیه دام طیور نیز استفاده می

از دانه آن براي تغذیه . درصد فیبر است 35و ین ئدرصد پروت 23گلرنگ داراي 
کنجاله دانه پوست گیري نشده . پرندگان به خصوص طوطی و کبوتر استفاده می شود

ین در جیره غذایی گوسفند و گاوهاي شیري و گوشتی ئگلرنگ به عنوان مکمل پروت
ن در آت که برداش طوري بهبوده  ارزش با یک علوفه گلرنگ .گیرد مورد استفاده قرار می

ها و به ویژه گوسفندان،  دام. شود توصیه میدهی تا اوایل مرحله گلدهی  اواسط غنچه
که  طوري به .دهند اشتها و رغبت زیادي را به خوردن کاه و کلش گلرنگ نشان می

رغم برخورداري از خار، به راحتی توسط  دهی، علی علوفه تازه گلرنگ قبل از گل
تر گلرنگ در صورت مصرف به طور مستقیم براي دام علوفه . شود گوسفند خورده می

. اي و عملکرد آن مشابه یا بهتر از یوالف و یونجه است خوش طعم بوده و ارزش علوفه
کنجاله گلرنگ تلخ  .توان به صورت علوفه خشک یا سیلویی ذخیره کرد گلرنگ را می

را با عالقه زیاد مزه است، ولی اگر آن را با کنجاله چغندر قند مخلوط کنیم دام آن 
  .دهد مورد استفاده قرار می

  
   و جایگاه کشت گلرنگ در تناوب زراعیهمیت ا -5

افزایش عملکرد محصوالت زراعی موضوعی پذیرفته در رعایت تناوب زراعی و تاثیرش 
گیاهی است که امکان کشت آن بدلیل گلرنگ همانند کلزا ). 1شکل ( شده می باشد

در  .اره در فصل پاییز مناطق سرد و گرم کشور وجود داردهاي پائیزه و به وجود تیپ
روغن  تولیدضریب افزایش کنار در  رح خودکفایی تولید روغن نباتی در کشورط
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دیده  گلرنگبا در تناوب زراعی  آنقرار گرفتن  از طریق بهبود عملکرد گندم ،داخلی
 عوارضی هزهاي پایی در کشتتک محصولی زراعی سیستم گی به وابست .شده است

منجر را  گندمدر مزارع و کاهش تولید ذایی غقر مواد ف، علف هاي هرزافزایش  ونچ
نتایج ر اساس ب .شوند متقبل میهر سال هزینه هنگفتی را  انکشاورزو شده است 

جهت قرار مناسب هاي  گزینهو گلرنگ کلزا  ،هاي تحقیقاتی بررسیدست آمده از  هب
هاي  ویژگیتوان به  میاز جمله  .هستند عیدر الگوي کشت و تناوب زراگرفتن 

مقاومت به سرما، مقاومت به خشکی، شوري و قلیائیت باالي  ( منحصر به فرد زراعی
مناسب بودن و  امکان سازگاري وسیع گلرنگ به شرایط مختلف آب و هوایی )خاك

 عمودي بدلیل ریشهگلرنگ  .توان اشاره کرد می گلرنگ در تناوب زراعی با غالت
فراهم هاي مختلف خاك را جهت تغذیه  اینکه توانایی استفاده از الیه عالوه بر قعمی

عمودي در  منافذد از رشد ریشه علف هاي هرز جلوگیري و با ایجاد می توان ،می کند
  . در خاك شود دمابهتر آب و نفوذپذیري  ،ي خاکی ها زمین سبب فعالیت بهتر کرم

حساسیت ها و مواد غذایی مورد نیاز گلرنگ باید به  زراعی تناوبنظام در تنظیم 
دار  کشت شود که فرصت بازگشت معنی گیاهی بعد از گلرنگ بهتر است .توجه کرد

از نکاتی  گلرنگ به بیماري هاي خاکزي حساسیت. فراهم سازد را به حالت اولیهخاك 
د از بنابراین نباید بطور ممتد گلرنگ بع .دنظر باشدمتناوب زراعی است که باید در 

کشت قند ، چغندر  ، ذرت تواند پس از گندم در شرایط فاریاب می .گلرنگ کشت شود
نخود فرنگی، آفتابگردان، خردل و نظیر  نباید بعد از گیاهانیدر تناوب گلرنگ . شود
. استزمینه براي بیماري اسکلروتینیا فراهم زیرا در چنین شزایطی  قرار گیرد کلزا

در  هامانند جالیز هان حساس به بیماري بوته میريبا گیاگلرنگ نباید همچنین 
   .گیردتناوب قرار 
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  زراعی تناوب از طریق رعایت  افزایش عملکرد -1شکل 
   

جهانبین ( گزارش شده است کلزا- گندم–بیشترین میزان عملکرد دانه از تناوب گلرنگ
د گلرنگ به عنوان در مناطق گرمسیري که زمستان مالیمی دارن .)1387و همکاران، 

در این شرایط، جایگاه گلرنگ در تناوب مشابه . شود کاشته می هیک گیاه زمستان
   )..2شکل ( غالتی نظیر گندم و جو و یا بالفاصله قبل از آنهاست
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•   
  گلرنگ زراعی با نمونه هاي از تناوب -2شکل

نگ زر کنترل بیماري تناوب د. گلرنگ با شرایط دیم کشور سازگاري بیشتري دارد
 ،کند شود و سرانجام بوته را خشک می میبیماري ها به  گلرنگ که موجب ابتالي برگ

ریشه سطحی از قبیل  داراي  تناوب با گیاهانچرخه وجود گلرنگ در  .موثر است
گندم، ذرت و به طور کل غالت سبب اصالح ساختمان خاك و افزایش عملکرد 

 )..3شکل  ( شود میتناوب  چرخه محصوالت بعدي در

 
 
 

  زراعی در زراعت جو تناوباثر  -3شکل 

 جوسال بعد سه جو  جو یکسال بعد گلرنگ
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  گیاه شناسی - 6
  : ریشه - 1- 6

. گلرنگ داراي یک ریشه اصلی قوي با انشعابات جانبی متعدد نازك و افقی است
هاي فرعی نیز تا  ریشه. کند متري نفوذ می 2-3ریشه اصلی گلرنگ اغلب تا عمق 

ریشه عمیق داشتن  به دلیل گلرنگ، .نندک متري خاك تجمع می سانتی 30عمق 
  .رطوبت و مواد غذایی را از عمق زیاد جذب کندتواند  می

  :ساقه -6-2 
. اي و داراي شیارهاي طولی خاکستري است ساقه گیاه گلرنگ محکم، استوانه

شود و در  ساقه در اوایل رشد سبز رنگ است، ولی به مرور زمان کم رنگ می
قطر ساقه در ابتداي رشد . آید اي در می م یا قهوهمرحله رسیدگی به رنگ کر

تر  بیشتر است، ولی با افزایش رشد گیاه و ظهور انشعابات فرعی، باریکتر و پررنگ
خیزي و شوري  بسته به عواملی مانند رقم، رطوبت، حاصلبوته ارتفاع . شود می

متر در  سانتی 200تا  45خاك، شرایط محیطی و روش کاشت متغیر و بین 
رسد،  متر می سانتی 40تا  20وقتی که ارتفاع ساقه اصلی به  .وسان استن

با گرم شدن هوا فاصله . شوند هاي فرعی از بخش فوقانی آن منشعب می شاخه
  .شود ها زیاد و در نتیجه ساقه اصلی طویل می میان گره

   :برگ -6-3 
در این . وندش ها در گلرنگ در دوره روزت و در قاعده ساقه تولید می اولین برگ

هاي جوان از  هایی از برگ هاي گلرنگ به وسیله الیه مرحله نقطه رشد گیاهچه
هاي عمیق و  برگ هاي زیرین اغلب داراي دندانه. شود سرما محافظت می

که براساس نوع واریته ممکن است . ، تخم مرغی هستند هاي نزدیک غوزه برگ
. گ ساده و بدون خار استهاي بخش تحتانی گلرن برگ. صاف یا خاردار باشند

صفت  .باشند هاي فوقانی بوته ممکن است از بدون خار تا پر خار متغیر  برگ
  .تاثیر است خاردار بودن ژنتیکی است و شرایط محیطی بر آن بی
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  : گل- 4- 6
ها صبح زود  گل. هاي گلرنگ موسوم به گلچه و پیوسته و لوله مانند است جام گل
. ماند روز باز می 4تا  3هر گل . شود ه سرعت انجام میشوند و تلقیح نیز ب باز می

وجود حشرات براي باروري مطلوب و دستیابی به عملکرد مناسب ضروري است، 
درصد . ولی این مسئله ممکن است موجب عدم پایداري ژنتیکی ارقام شود

گشنی تا  گشنی به فعالیت حشرات بستگی دارد به طوري که در مواردي دگر دگر
گرده یز عامل مهمی در نرسد که باد  به نظر می. نیز دیده شده است درصد 95

آن نقش ایفا  گرده افشانیدرصد در  10گلرنگ باشد و به طور متوسط تا افشانی 
 400اي معادل  طینهبه همین دلیل، براي تکثیر بذر این گیاه، یک فاصله قرن. کند

هاي  شد که ابتدا گلک روز طول می 25-30دهی در گلرنگ  گل. متر مناسب است
مرحله پایان گل  .یابد هاي ثانویه ادامه می شاخه اولیه باز و سپس در شاخه
به طور کلی رنگ گل در گلرنگ به سه گروه . بهترین زمان تعیین رنگ گل است

   .می باشندقرمز  زرد، نارنجی پر رنگ تا سفید و
   غوزه-5- 6

به یک گل آذین منتهی هاي اصلی و فرعی در انتهاي خود  هر یک از ساقه
 غوزههر  .شود و از نوع کالپرك است نامیده می غوزهگل آذین گلرنگ . شود می
. تواند مولد یک دانه باشد گلچه لوله مانند را در بردارد که هر یک می 120تا  15

و قطر  150تا  15در هر بوته از  غوزهکند تعداد  تولید می غوزه 1- 5 هر شاخه
اندازه تشکیل جوانه گل و آغاز  ،زمان. متر متفاوت است نتیسا 4تا  2/1از  غوزه

. گلدهی بسته به نوع واریته، شرایط آب و هوایی و زمان کاشت متفاوت است
زیاد هستند از افغانستان، کشورهاي مجاور و یا مصر  غوزههایی که داراي  واریته

مانند رقم، تراکم،  در هر بوته به عواملی غوزهتعداد و اندازه هر . اند منشاء گرفته
دانه  15- 30 غوزههر . بر روي بوته وابسته است غوزهحاصلخیزي خاك و موقعیت 

ها هستند، در حالی که  غوزههاي اولیه و ثانویه بزرگترین  غوزه. کند تولید می
  .ترند هاي بعدي کوچک غوزه
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  :  دانه-6- 6
سمت بیشتر فرابر ق. دانه گلرنگ در حقیقت میوه آن و از نوع آکن یا فندقه است 

دهد، بلوغ دانه چهار هفته پس از پایان  یا پریکارپ دانه گلرنگ را، فیبر تشکیل می
پوسته دانه بیشتر به رنگ کرم و کرم مایل به سفید است، . دهد گلدهی رخ می

هاي  پوسته دانه مقدار زیادي فیبر دارد و مقدار آن بیشتر از مقدار فیبر دانه
هاي برخی از ارقام گلرنگ و همچنین در دانه  تهاي دانهدر ان. آفتابگردان است

هاي زیادي به نام پاپوس  شوند کرك تشکیل می غوزههایی که در قسمت مرکزي 
 .دارد وجود آن صفتی مفید است و دانه را از گزند پرندگان مصون می. وجود دارد

زار دانه وزن ه. کند اندازه و وزن دانه در ارقام و شرایط محیطی مختلف فرق می
. گیرد ذخیره روغن بیشتر در لپه ها صورت می. گرم است 50تا  29گلرنگ بین 

شود، زیرا بین درصد  زیاد بودن درصد پوسته از نظر تجاري یک نقص محسوب می
  .پوسته و درصد روغن همبستگی منفی وجود دارد

هاي  سیبشود، ولی دانه را در برابر آ با اینکه پوسته نازك موجب افزایش روغن می
به طور کلی دانه . سازد کوبی و حمل و نقل حساس تر می مکانیکی در طول خرمن

درصد  55تا  30درصد روغن،  45و در ارقام جدید تا  40تا  25گلرنگ داراي 
  . درصد رطوبت دارد 10تا  3درصد پروتئین و  22تا  12پوسته و کنجاله، 

  
   گلرنگو سازگاري نیازهاي اکولوژیکی  - 7

از واکنش هر گیاه زراعی به دما، رطوبت، طول روز، شرایط خاك، ارتفاع  شناخت
هاي محیطی جهت اطالع از شرایط اکولوژیک  و سایر ویژگیسطح دریاي آزاد 

   .است ضروري مناسب براي تولید آن گیاه و همچنین دستیابی به عملکرد باال 
  توجهی جلو ن قابلگیاه روز بلند است و گلدهی آن در هواي گرم به میزا گلرنگ

درجه عرض جنوبی  40درجه عرض شمالی و  40زراعت گلرنگ در بین . افتد می
گراد و بهترین  درجه سانتی 5زنی گلرنگ  حداقل دما براي جوانه. پذیر است امکان
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دماي مناسب براي . گراد است درجه سانتی 15-20ها  دما براي رشد گیاهچه
   .گراد است  درجه سانتی 24-32گلدهی 

شود و بر  هاي بیشتر به کاهش وزن دانه و روغن آن منجر می درجه حرارت 
دما و رطوبت زیاد عملکرد دانه را به شدت کاهش . گذارد ترکیب روغن تاثیر می

هاي گلرنگ در دماي کم در مقایسه با دیگر  به طور کلی گیاهچه. دهد  می
شدن و تولید برگ در گلرنگ پس از سیز . هاي روغنی تحمل بیشتري دارند دانه

گلرنگ در . مرحله روزت بیشترین مقاومت به سرما و یخبندان را نشان می دهد 
درجه  -4دماي کمتر از . مرحله طویل شدن ساقه به سرما بسیار حساس است

گراد یا  گراد در مرحله رشد طولی ساقه و دماهاي حدود صفر درجه سانتی سانتی
هاي جوان گلرنگ و  گیاهچه .رساند سیب میدهی به گلرنگ آ کمتر در مرحله گل

  بوته هاي در حالت روزت به سرما مقاوم هستند، 
رغم کمبود رطوبت  شوند علی ها ضخیم و خاردار می گلرنگ بدلیل اینکه برگدر 

ها و شرایط  ترین نوع خاك رود و حتی در سبک این گیاه به طور کامل از بین نمی
هاي با عمق  با وجود این در خاك .کند می خشکی بسیار شدید نیز محصول تولید
 که ظرفیت نگهداري آب در آنها زیاد باشدمتوسط تا زیاد به شرط زهکشی خوب 

گلرنگ در برابر شوري خاك مقاوم است و در صورت آید  به خوبی به عمل می
. شود هاي قلیایی، مانند جو محسوب می کشت دیم، از نظر مقاومت در برابر خاك

در . کند با دیگر گیاهان زراعی محصول رضایت بخشی تولید می و در مقایسه
ها را کاهش  هاي رسی سله بستن ممکن است جوانه زنی و تعداد گیاهچه خاك
این گیاه . از حد معمول باشد شاین خاك ها بیمقدار بذر مصرفی باید در . دهد

  . و کمبود تهویه حساس استغرقاب نسبت به شرایط 
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  نمو گلرنگمراحل رشد و -8
  جوانه زنی-8-1

هاي گلرنگ بسته به دما و رطوبت خاك طی یک تا سه هفته بعد از کشت  بذر
   ).4شکل  ( شوند سبز می

  روزت-8-2
کند که در  دهی تعداد زیادي برگ تولید می گلرنگ بعد از جوانه زنی و قبل از ساقه

در . نامند میزت رواین مرحله از رشد را . شوند یک محل به صورت مجتمع دیده می
طول این دوره به دما، ژنوتیپ و طول روز بستگی . شود این دوره ساقه هنوز دیده نمی

تر از هواي گرم و  طول روزهاي کوتاه، طوالنی و این دوره در هواي سردطول . دارد
مرحله روزت نوعی ویژگی سازگاري گیاه با شرایط سرما است و . روزهاي بلند است

  ).5 شکل ( اب طبیعی در طول زمان ناشی شده باشدتواند از انتخ می
 مرحله ساقه دهی -8-3

رسد و  سانتی متر می 30- 90شود، طول آن به  ساقه مرکزي به تدریج قوي تر می
دهی یک مرحله رشد سریع  مرحله ساقه. کند هاي فرعی زیادي را تولید می شاخه

ه طور متوسط روزانه هر گیاه بسته به ژنوتیپ خود ب. بعد از مرحله روزت است
دهی در گلرنگ طویل شدن میان گره ها  ساقه. کند سانتی متر رشد می 2/5-5/1

دهی، گلرنگ با آب و مواد غذایی کافی نیاز دارد و  در مرحله ساقه. همراه است
   ).6 شکل( کمبود آب می تواند موجب کاهش رشد ساقه شود

  مرحله غنچه کردن یا تکمه زنی  -8-4
کردن یا تکمه زنی در آغاز این مرحله تعدادي جوانه معین از محور  مرحله غنچه

   .ها که بر روي ساقه قرار دارند این جوانه. شوند هاي اولیه حاصل می برگ شاخه
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  جوانه زنی مرحله - 4شکل 
  

  
  روزت مرحله - 5شکل 
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  ساقه رفتن مرحله - 6شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زنی غنچه کردن یا تکمه  مرحله - 7شکل 
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در مرحله تشکیل جوانه گل، . کنند تولید می غوزهیابند و هر کدام یک  تکامل می

دهی، از اهمیت  توجه به تامین آب و مواد غذایی کافی، نسبت به مرحله ساقه
  ).7 شکل ( بیشتري برخوردار است

  
  دهی مرحله گل-8-5

ي موجود ها غوزهدرصد گلچه در  10شود که حدود  دهی به حالتی اطالق می گل
. شود روز تکمیل می 5تا  3طی  غوزهدهی دریک  گل. بر روي ساقه باز شوند

مرحله . روز بعد از ظهور اولین گلها باشد 40تا  10تواند  مرحله گلدهی کامل می
شروع و به  غوزهگلدهی از حاشیه . دهد گلدهی در گلرنگ در روزهاي بلند رخ می

  ).8 شکل (یابد ادامه می غوزهطرف مرکز 
  
  مرحله رسیدگی- 8-6

مرحله رسیدگی دانه حد فاصل تکمیل باروري تا رسیدن دانه مرحله رسیدگی 
مرحله رسیدگی دانه وابسته به ژنوتیپ است، ولی تحت تاثیر . شود دانه نامیده می
  ).9 شکل (گیرد قرار مینیز دما و رطوبت 
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  مرحله گلدهی -8شکل 

  رحله رسیدگی م-9شکل 
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و زراعی هاي  نیازمند شناخت نیازمطلوب گلرنگ  تولیدموفقیت در 
از آماده رشد دورة طول در مدیریت مرزعه فنی اصول  مستلزم رعایت

بوده که در زیر به آنها اشاره  برداشت  سازي بستر کاشت تا مرحلۀ
   .شود می

   گلرنگ براي کاشت مناسب تهیه بستر  -9
بدون کلوخ  تهیه بستر بذر مناسب باید  یکنواخت و ایجاد تراکم بوته کافیجهت سبز 

خرد کردن کلوخ هاي بزرگ ضمن افزایش کارایی  که چرا باشد با رطوبت کافی
گاو  استفاده ازقبل از کشت،  .گذارد بذرکارها بر ظهور گیاهچه و سبز شدن آن اثر می

یا الیه هاي  ینفوذ ناپذیر رسطبقات شکن براي شکستن  زیریا زدن آهن هاي قلمی 
 24اگر بذر  .توصیه می شودهاي گلرنگ،  ریشهنفوذ بهتر جهت انبی در ناحیه ریشه ج

کش خواهد  ساعت قبل از کاشت ضدعفونی شود کارایی بیشتري را نسبت به قارچ
کارهاي خاص  براي کشت گلرنگ هیچ ابزار خاصی مورد نیاز نیست و بذر. داشت

شده باشد یا  مسدود یک در میانهاي آن  حبوبات و یا ردیف کارهاي گندم که کارنده
ساعت آب بماند،  5-6اگر در پاي بوته گلرنگ به مدت . باال زده باشد، مناسب هستند

صورت امکان گلرنگ را بایستی به  در ،فیتوفترا از بین خواهد رفتحمله قارچ به دلیل 
در غیر اینصورت به ویژه در اراضی با قابلیت . طور ردیفی بر روي پشته کشت کرد

ایی  بیاري مزارع گلرنگ کشت شده بصورت کرتی به گونهآباید  ،ري پایینینفوذ پذ
رامی از یک طرف مزرعه آب به آ ،بوجود نیایدها  ب ماندگی پاي بوتهآانجام شود که 

    .وارد و از یک طرف دیگر خارج شود
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پس از برداشت . باشد کشی می شامل شخم، دیسک و ماله بذرتهیه بستر عملیات  
و رها زدن شخم و به زیر خاك بردن بقایاي گندم  ،باشد ول قبلی که گندم میمحص

  . )10 شکل( شود نمودن زمین تا یک ماه قبل از کشت محصول جدید توصیه می
دن و کردن بقایاي گیاهی کشت قبلی بوسیله ساقه خردکن ها و برگردان با خرد

 افزایش خواهد یافتك خابرگشتی به مواد آلی میزان در خاك،  آنها پوسیده شدن
درصد بهترین شرایط را براي  15-20این عملیات در رطوبت خاك حدود  ).11 شکل(

کند به طوري که الیه خاك درحین برگردان شدن از هم گسسته  شخم ایجاد می
هاي هرز مؤثر بوده و در مدیریت زراعی یک  شخم تابستانه در کنترل علف. شود می

  . محصول نقش مهمی دارد
هاي  براي از بین بردن کلوخه .این شخم نباید از عمق خاك زراعی بیشتر باشد عمق

 و هموار نمودن زمین جهت تسطیحاستفاده از ماله  وخاك، زدن دیسک عمود بزرگ 
، ها هر در اکثر خاكالیه فشرده  وجود و یا ایجادگردد بدلیل  توصیه می(.ضروري است

   .)ن استفاده شودهاي زیر شک از دستگاهسال یکبار  4تا  3
به صورت  هاي پیش از کاشت کش پخش علف هپاییز هاي هرز علفکنترل بهتر براي 

موثر  سانتیمتر خاك 12تا  10عمق  مخلوط نمودن آن تایکنواخت در سطح مزرعه و 
  .)12 شکل(می باشد

در اولین زمان  )وزش بادهاي گرم(شرایط خاص در مناطق با کاري  در کشت هیرم 
به منظور حفظ رطوبت و تهیه بستر و کشت  ،به مرحله گاورو رسید زمینکه رطوبت 

  .انجام گیردمی باید، افزایش دسترسی بذور به رطوبت جهت سبز بهتر 
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آماده سازي بستر کاشت -10شکل 

  )آبیاري زمین پس از برداشت محصول قبلی(
 

 
  

  آماده سازي بستر کاشت-11شکل 
  )ل قبلیزیرخاك نمودن بقایاي محصو(

  
  
  
  
  
  
  

  آماده سازي بستر کاشت -12شکل 
  )تسطیح و آماده سازي زمین جهت کشت(
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  گلرنگمناسب  تاریخ کاشت -10
 20اقلیم هایی که در عرض جغرافیایی  .پاییز یا بهار کشت کرددر توان  گلرنگ را می

درجه شمالی قرار گرفته اند مناسب ترین مناطق براي کشت  40درجه جنوبی تا 
متر از سطح  1000کشت گلرنگ اغلب در ارتفاع کمتر از . روند  رنگ به حساب میگل

بر . یابد دریا با موفقیت همراه است و با افزایش ارتفاع عملکرد دانه و روغن کاهش می
کشت ارقام بهاره گلرنگ بصورت کشت پاییزه در  اساس سوابق تحقیقاتی موجود

که، کشت نرمال و به موقع گلرنگ همانند  طوري هباشد ب امکان پذیر می مناطق گرم
ذرماه در شمال و جنوب استان قابل توصیه و انجام آبان تا اواسط آگندم  از اواسط 

هاي زیادتري تولید  کشت زود هنگام داراي مزایاي زیادي است، زیرا شاخه .باشد می
رابطه  عملکرد گلرنگ با کاشت زود هنگام. رود شود و در نتیجه عملکرد باال می می

قبل از  اگر  این خطر را دارد که در پاییزارقام بهاره کشت بسیار زود . مستقیم دارد
   .خسارت ببیند بر اثر سرما محصول ، فرا رسیدن زمستان گیاه به ساقه رود

اگر کشت گلرنگ طوري تنظیم شود که بوته ها قبل از سرماي شدید زمستان به 
درجه سانتی گراد نیز در  -10ید که تا از سرماي شد ،حالت روزت رسیده باشند

تاخیرکاشت در مناطق  .شمال استان گزارش شده است، خسارت کمتري ببینند
کند ولی به  گرمسیر مانند جنوب استان اگر چه از نظر سرمازدگی مشکلی ایجاد نمی

  .علت برخورد مرحله گلدهی و دانه بندي گیاه با گرما موجب کاهش عملکرد می شود
کشت گلرنگ در زمان هاي مناسب توصیه شده فوق در شمال استان فراهم چنانچه  

ینده، با پذیرش کاهش آنگردید به منظور رعایت تناوب زراعی با گندم در سال 
بان تا اوایل آبا کشت هاي به موقع مقایسه درصد در  40تا  35عملکرد دانه بین 

همن ماه فقط با ا استفاده از در زمستان تا اوایل ب گلرنگذرماه، امکان کشت تاخیري آ
   .وجود داردبهاره ارقام زودرس 
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  :ارقام مناسب کاشت -11
بی و خاکی در ابتدا و انتهاي فصل آهاي  هاي اقلیمی هر منطقه، و محدودیت ویژگی 

ارقام گلرنگ معرفی شده در کشور از اکثر  .باشد در نوع رقم انتخابی بسیار مهم می
اند و از عملکرد مناسب و مقاومت خوبی نسبت به  شدههاي محلی انتخاب  بین توده

  . تر و دیررس هستند دارند، ولی مقدار روغن آنها پایین بیماري فیتوفترا
براي کشت در مناطق گرم و ارقام  گلدشت ،پدیده، گل سفید و محلی اصفهانارقام 

 در مناطق سرد و معتدل سرد کشورپدیده، گلدشت، محلی اصفهان، صفه و سینا 
ابتدا و انتهاي فصل به همراه گرما و عدم اطمینان به فراهمی آب در . معرفی شدند

توجه به ارقام زودرس و پاکوتاه را نسبت به ارقام بادهاي گرم و خشک اخر فصل 
  . دهد س و پابلند نشان میردیر

در کشت نرمال و به موقع سیستان منطقه تحقیقاتی بدست آمده در بر اساس نتایج 
هاي تاخیري گلدشت و فرامان قابل توصیه  فرامان  و در کشت و پدیده، دشتگلارقام 

به همراه رقم گلدشت ارقام براي کشت به موقع   جنوب استانمرکز و در  .باشد می
  .ابلیت توصیه دارندقصفه 

قرمز، بی گل  سرما، رنگ به متحمل اراي تیپ رشد بهارهارقام گلدشت و رقم فرامان د
مقاوم  ،متر سانتی 90– 110با ارتفاع  پاکوتاه ،صفه رقم از تر ودرسز روز 20-15،خار 

شکل ( دنباش هاي نسبتاً خوب می با درجه تحمل به بیماريو ریزش، به خوابیدگی 
13.(   
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  رقم گلدشت
  
  
  
  
  
  
  

  رقم فرامان
  گلرنگ اسبنارقام م -13شکل 

   گلرنگ  روش کاشت -12
توان  در کشت مکانیزه می .گردد کانیزه کشت میبه دو روش دست پاش و مگلرنگ  

اضی رماندگی به ویژه در ا بدلیل حساسیت به آب. کار غالت کشت کرد گلرنگ را با بذر
 گلرنگ را به طور ردیفی بر روي پشته کشت کرد ،پذیري کم بهتر است با قابلیت نفوذ

ت شود تا ظهور گیاهچه به صور کشت در عمق مناسب موجب می. )14شکل (
  متر است،  سانتی 4- 6ترین عمق براي کشت بذر  مناسب. تري صورت گیرد یکنواخت
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  کشت فاروئی روي پشته-14شکل 

  خطی و مسطحکشت -15شکل 
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   مصرفیمیزان بذر -13
استفاده بهینه از رطوبت موجود در خاك توسط بذر کشت شده مهمترین هدف در 

ترین  ها در مناطق مختلف مناسب بر اساس بررسی. تعیین مقدار بذر در هکتار است
  کیلوگرم در هکتار و در کشت بهاره 20-25مقدار بذر مصرفی در کشت پاییزه 

در شرایط کشت دیر هنگام مقدار بذر ممکن است  .کیلوگرم در هکتار است 30-25 
  .کیلوگرم نیز افزایش یابد 40تا 
  فاصله خطوط کاشت-14

تاثیر بر کنترل علفهاي هرز، خوابیدگی و کوددهی  تواند فاصله خطوط کاشت می
نور فاصله خطوط کم در ت یعدم محدوداز لحاظ مناطق گرم شرایط . داشته باشد

 45-55فاصله ردیف هاي کشت فاریاب  ،باشد ترتواند در ایجاد عملکرد باال موثر می
در کشت  .شود سانتی متر منظور می 5-15متر و فاصله بوته ها بر روي ردیف  سانتی

  .شود متر در نظر گرفته می سانتی 15-20ها  دیم فاصله ردیف
هزار بوته در  200-400رشد و شرایط محیطی بین عادت تراکم بوته بسته به رقم،  

تر است براي دست یابی به حداکثر  در مناطقی که دوره رشد کوتاه. هکتار متغیر است
هاي  در مناطقی که باد. نیاز استسطح برگ و عملکرد بیشتر به تراکم بوته بیشتري 

ها را کمتر در  ها را بیشتر و فاصله ردیف اغلب فاصله بوته ،وزند فصلی از یک سمت می
ها  گیرند تا ضمن افزایش مقاومت در برابر بادهاي شدید، رطوبت بین بوته نظر می

  . ها جلوگیري شود کاهش یابد و در نتیجه از شیوع بیماري
هستند، بهتر است، بعد از هر چند ردیف، حداقل یک  ردارخا در کشت ارقامی که

ردیف را بدون کاشت بگذارند تا موقع سم پاشی بتوان وارد مزرعه شد و به سمپاشی 
تراکم بیش از حد باعث از دست رفتن استحکام گیاه و حساس نمودن  .مبادرت ورزید

 گیاهی ایجاد پوشش تراکم بوته پایین در مزرعه باعثو  شود میگیاه به سرما و ورس 
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باعث از طرفی دهد و  می ها را افزایش که تراکم علف هرز و رقابت آن گردیدهتنک 
   .کند میمشکل  را برداشتکه گردد  ایجاد ساقه هاي محکم و قطور می

   مورد استفاده میزان کود-15
مقدار مصرف  .نیتروژن در مقایسه با سایر کودها بیشتر استکود واکنش گلرنگ به  
ود نیتروژن در گلرنگ به عواملی مانند عملکرد مورد انتظار، گیاه کشت شده قبلی، ک

این ماده غذایی نه فقط بر  .رطوبت در دسترس خاك و تاریخ کاشت بستگی دارد 
نیتروژن موجب ازدیاد شاخ و برگ . ثر می گذاردانیز دانه عملکرد دانه، بلکه بر ترکیب 

نیتروژنه موجب خوابیدگی گیاه و در نقاط  هايشود، ولی مصرف زیاد کود گلرنگ می
  . ها می شود ي بیماري مرطوب و نیمه مرطوب موجب توسعه

در سه و و  تقسیط بصورت سرك  آنمصرف از کود نیتروژنه به منظور استفاده بهینه 
کیلوگرم در  250تا  200مقدار . بهتر است بآیا چهار مرحله در صورت فراهمی 

در  مرحله گلدهی، دهی غنچه، )روزتپایان مرحله (دهی  ساقه، همزمان با کشت هکتار
بیشترین نیاز گیاه به  کهاست نتایج تحقیقات نشان داده  .ودشزراعت گلرنگ استفاده 

پاسخ گلرنگ  .و سپس گلدهی است )ایجاد شاخه(  رفتن نیتروژن در مرحله ساقه
فسفر از اعماق  ریشه گلرنگ توانایی جذب. نسبت به فسفر و پتاسیم ضعیف است

از این رو مصرف مقدار کمی فسفر به صورت نواري در زمان . پایینتر خاك را دارد
 ،بخشد است و وضعیت عمومی گیاه را بهبود می کاشت در رشد سریع اولیه موثر

فسفر . شود مشاهده می ،هایی که به مدت طوالنی غرقابی شوند کمبود فسفر در خاك
شود که  هاي سوپر فسفات تأمین می ل به صورت کودمورد نیاز گیاه به طور معمو

کیلوگرم در  150تا  100 به طور معمول مصرف. اغلب مقادیر کمی گوگرد نیز دارد
  . شود توصیه می همزمان با کشت در شرایط منطقه هکتار سوپر فسفات تریپل
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، تهافزایش تولید نشاس ،پتاسیم سبب افزایش تحمل گیاه به تنش هاي زنده و غیرزنده
پتاسم به شکل آزاد در سیتوپالسم  .شود می افزایش استحکام گیاهو  کربوهیدرات

به  .اي گیاه وجود ندارد هاي ساختاري یا اجزاي ذخیره شود و در ترکیب یافت می
اما بدلیل آبشویی  شود همین دلیل به هنگام مرگ بافت گیاهی به آسانی آزاد می

به ، ه برداشت متوالی بدون جایگزینی مناسببیاري غرقابی به همراآسنگین ناشی از 
در شرایط منطقه توصیه  کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم 150 طور معمول مصرف

  . شود می
  آبیاري  مراحل -16

مرحله  ولی این اثر به رقم، داشته باشدتواند اثر سویی بر عملکرد کلزا  کمبود آب می
اگر گلرنگ در زمینی کشت شود که  .گیاه به خشکی بستگی داردمقاومت رشدي و 

عمق خاك قابل نفوذ براي ریشه قوي و عمیق این گیاه، تا حدود زیادي و وضع آب 
قابل استفاده خاك نیز براي گیاه در حد مطلوب باشد، انجام یک یا دو بار آبیاري قبل 

در تحقیقات نتایج  .از مرحله گلدهی براي حصول عملکرد مطلوب دانه کافی است
اگر محدودیت آب وجود نداشته باشد جهت دستیابی به  :نشان داده که گلرنگ

روز  7 تا 5، آب خاك :شامل آبیاري در مراحل مختلف رشد پتانسیل واقعی در گلرنگ
کشت  ولی در )جهت سبز یکنواخت(آب اگر کشت خشکه کاري شده باشد  بعد پی

آبیاري خودداري تا روز از  30تا  25زنی گلرنگ به مدت  پس از جوانه هیرمکاري
نتایج نشان  از جهت حساسیت مراحل. اي گلرنگ به خوبی گسترده شود سیستم ریشه

از دهی  طی دوره گلدر گلرنگ  در برخورد با تنش آببحرانی ترین زمان  داده که
تنش  .باشند می زمان پیدایش اولین آثار تشکیل گل تا اواسط مرحله پر شدن دانه

هی، عملکرد و درصد روغن را کاهش و رسیدگی را تسریع رطوبت در طول مرحله گلد
تنش در مراحل  .گلرنگ در مرحله روزت در برابر کمبود آب مقاوم است. خواهد کرد
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بلکه سبب رشد  ،شود نمینه تنها باعث کاهش عملکرد دانه  )اي گیاهچه( اولیه رشد
که در مراحل  دشو می ریشه در خاكو گسترده تر  نفوذ بیشتراز طریق بوته  تر قوي

اي گسترده سبب رشد بیشتر و  آب و مواد غذایی این سیستم ریشهبا فراهمی بعدي 
  .گیاه خواهد شدبهتر 
  در آبیاري گلرنگ، توجه به چند نکته زیر فوق العاده مهم است 

این تصور درست نیست که گلرنگ نیز مانند هر گیاه دیگر براي تولید عملکرد باال به -
از دارد، زیرا این گیاه به خشکی مقاوم است و بهتر است میزان آبیاري آبیاري کافی نی

از آنجایی که گلرنگ به شرایط غرقابی حساس است و . در مورد آن کمتر باشد
شود، بنابراین  استقرار آب به مدت طوالنی موجب ابتالي آن به بیماري فیتوفترا می

نیست براي گلرنگ بوته ها با به دلیل این که آب در تماس مستقیم  فاروئیآبیاري 
   .مناسب خواهد بود

در کشت کرتی و آن طوالنی شدن  و  حالت ماندابیایجاد به منظور جلوگیري از -
ب از انتهاي مزرعه آو امکان خروج  ي خاكبیاري غرقابی از قابلیت نفوذ پذیري باالآ

   .شویم مطمئن
ي بستگی کامل دارد، زیرا اگر توسعه بیماري فیتوفترا در گلرنگ به نوع و روش آبیار-

ها بماند این بیماري موجب از بین رفتن گیاه  ساعت در پاي بوته ششآب بیشتر از 
آبی ضعیف گردد و بعد آبیاري شود، بیماري  اگر گلرنگ به علت بی. خواهد شد

به به همین علت، نبایستی آبیاري را آنقدر . کند فیتوفترا توسعه بیشتري پیدا می
آبیاري در ساعات گرم روز به توسعه بیماري . خت که گیاه پژمرده شوداندا تاخیر

   .کند فیتوفترا کمک می
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بارندگی میلی متر  20-25که در طول دوره رشد و نمو گیاه، حدود  در صورتی-
مقدار خودداري کرد و این  توان از انجام آبیاري در آن مرحله می ،صورت گرفت

  . نمودتلقی یاري بارندگی را به عنوان یک نوبت آب

  
  مراحل قابل توصیه براي آبیاري گلرنگ- 16شکل 
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  در گلرنگ هاي هرز علف -17 
توانند  هاي هرز می کند است، علفآهسته و از آنجایی که رشد اولیه گلرنگ به صورت 

هاي هرز قبل از  بدون رقابت و با سرعت توسعه یابند، به همین دلیل کنترل علف
  .اري از علف هرز ضرورت داردکاشت و نیز تهیه بستر ع

یا   شیمیایی ،مکانیکی زراعی، هاي روش از هاي هرز علف نترلکطور معمول در  به
   شود می استفادهتلفیقی از این روش ها 

  کنترل زراعی -1- 17
و استفاده از تناوب زراعی مناسب به خصوص با غالت شخم، آبیاري قبل از کاشت، 
 ،مناسب بذرمیزان ، مناسب تاریخ کشت درریع الرشد، آیش، انتخاب ارقام سازگار و س

روش ها زراعی است که براي کنترل علف هاي هرز از جمله  کود دهیو  روش کاشت
  .شود بکار گرفته می

هاي هرز  علفاز جمعیت زیادي  درصدسبز شدن سبب  قبل از کاشت آبیاري زمین
توان  میتهیه بستر کشت زراعی در زمان  ا انجام عملیاتکه ب طوريه گردد، ب می

 مانندخودرو این روش بخصوص براي غالت . کردنسبت به از بین بردن آنها اقدام 
  . گندم و جو بسیار مؤثر است

  کنترل مکانیکی - 2- 17
 که اي مرحله تا اولیه رشد شروع از گلرنگ، مزارع هرز هاي علف با مکانیکی مبارزه

. است برخوردار باالئی اهمیت از ،ی رسدمتري م سانتی 10-15ارتفاعی حدود  به گیاه
استفاده از کولتیواتور در بین از وجین علف هاي هرز با دست تا عملیات شخم با 

 از مکرر ستفاده ااگر چه . شوند جز این روش قلمداد میها در کاشت مکانیزه  ردیف

  .شود  می زراعی به گیاه آسیب موجب موارد برخی در مکانیکی هاي ش رو
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   ترل شیمیاییکن- 3- 17
در این روش با استفاده از مواد شیمیایی به طور انتخابی به از بین بردن انواع 

موفقیت علف کش هاي شیمیایی در . بخصوص از علف هاي هرز اقدام می شود
 هاي هرز تا حد زیادي به زمان، نسبت و روش استفاده از آنها بستگی دارد  کنترل علف

پخش علف کش ترفالن به میزان  گلرنگ مزارع هرز ايه علف با شیمیائی مبارزه در
، کاشت از قبل لیتر آب به طور یکنواخت 300- 500لیتر در هکتار به همراه دو نیم 

گاالنت سوپر به میزان   لیتر در هکتار و ، دواستفاده از سموم پس رویشی نظیر گاالنت
 فصل از کرده زشری ها و گندم در هکتار  براي باریک برگلیتر  1تا  سی سی 700

مرحله  در استفاده از کلرسولفورن براي کنترل علفهاي هرز پهن برگ و قبل زراعی
  . )17شکل ( موثر باشد در این زراعت می تواند برگی تا قبل از ساقه رفتن آنها سه 

  
  رشداولیه ل حاهاي هرز باریک برگ در مر علفکنترل شیمیایی  -17شکل  
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   گلرنگ  آفات - 18
  گلرنگ مگس

 ماده حشره کند، می حمله گلرنگ به که است آفاتی مهمترین جمله از گلرنگ مگس 

 قرار جوان هاي غوزه هاي براکته پایین در رنگ پر اي قهوه رنگ به خود را هاي تخم

و سپس به  خورد ابتدا از قسمت هاي نرم برگ می تفریخ از حاصل الروهاي و دهد می
که گاهی قسمت  طوري هبرد ب را از بین می غوزه و بذر حمله کرده و محتویات آن

 مگس .باشد این حشره داراي دو تا سه نسل در سال می .گردد عمده بذرها نابود می
ها مربوط به  گلرنگ تقریبا در تمامی مناطق ایران مشاهده شده اما مهمترین آلودگی

و  مناطقی از خوزستان اصفهان، فارس، گرگان، مازندران، مناطق ورامین، کرج،
  .است خراسان

استفاده از ارقام مقاوم، ارقام خاردار و صمغ دار به این آفت  کنترل زراعیجهت  -
توجه بیشتر به کاشت پاییزه و به موقع، نوعی گریز از این  ،همراه تغییر تاریخ کاشت

وزه برود چون با دوره غاردیبهشت به  اوایل اگر گلرنگ در .شود آفت محسوب می
جمع آوري بقایا از مزرعه . خسارتی هم نخواهیم داشت ،ت نداردفعالیت مگس مطابق

بعضی از ارقام گلرنگ، نسبت به این آفت از  .و یا شخم عمیق مزرعه بسیار موثر است
وزه آنها ضخیم و غارقام خارداري که پوسته . دهند خود حساسیت کمتري نشان می

  .دهند یزودرس باشند از خود تحمل خوبی در مقابل این آفت نشان م
زمانی که الروها درون غوزه به . مبارزه شیمیایی علیه این آفت همیشه مؤثر نیست -

بهترین زمان سمپاشی قبل از . توان آنها را نابود کرد برند، با سمپاشی نمی سر می
معموالً سموم نفوذي مانند اکاتین . هاي بالغ است معیت مگسرسیدن به حداکثر ج

ها و الروهاي جوانی که  بالغ، روي تخمحشرات ا عالوه بر کارائی مناسبی دارند، زیر
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سموم تماسی مانند دورسبان نیز . اند، نیز مؤثر باشند هنوز به داخل غوزه نفوذ نکرده
   .کنند میهاي بالغ را کنترل  مگس ،اگر در موقع مناسب مصرف شوند

 است رعهمز در مگس مشاهده محض به و دهی غنچه مرحله در مبارزه زمان بهترین 

 2(  متاسیستوکس نظیر سموم سیستمیک ازروز  15تا 10طی دو نوبت با فاصله  و
که رنگ زرد براي  از آنجائی .آید عمل به استفاده) هزار  در 2( و دیازینون   )در هزار

ی زردرنگ، بهاي چس توان با استفاده از تله مگس گلرنگ جلب کننده است، می
جمعیت مگس را  تعیین، سپس اقدام به ثر هاي حداک مکانهاي ظهور و  زمان

  .سمپاشی با سموم مناسب نمود
  خوار گلرنگ غوزهالرو 

که در سنین مختلف الروي  باشد می از جمله شب پره هایی خوار گلرنگ غوزهپروانه 
الروهاي این پروانه که تازه از تخم خارج شده اند . زند به بوته هاي گلرنگ خسارت می

که  طوري هنمایند ب هاي جوان شروع به تغذیه می و برگ غوزههاي  از پارانشیم برگچه
کنند تا حدي که اگر شدت حمله زیاد باشد،  برگچه هاي جوان را سوراخ سوراخ می

خسارت عمده مربوط به الروهاي سنین بعدي است . ها باقی می مانند فقط رگبرگ
گلرنگ در آفتابگردان و این آفت عالوه بر . کنند ها حمله می غوزهکه به غنچه ها و 

شخم عمیق بالفاصله براي کنترل این آفت . اکثر گیاهان خانواده کاسنی فعالیت دارد
 )الروین( تیودیکارپ، استفاده از سموم یخ آب زمستانه، پس از برداشت محصول

DF80%   سوین( کارباریلو کیلوگرم در هکتار  75/0 -1 به میزان نوبتیک (
WP85% قابل توصیه می باشد گرم در هکتارکیلو 3 به میزان.  

  سوسک گرده خوار 
کلزا حمله کرده و گلرنگ و  به ویژهکاسنی و شب بو هاي خانواده  حشرات بالغ به گل

گرده خوار در خراسان،  هاي سوسک .نمایند هاي این گیاهان تغذیه می از گرده گل
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و گلرنگ  رع کلزاگلستان، سمنان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی و بیشتر مزا
این سوسک  .آلودگی در حاشیه مزارع بیشتر از داخل مزارع است .دارد وجود کشور

دهی و گلدهی به گیاه حمله  شوند و در مراحل غنچه ها در اوایل فصل بهار ظاهر می
ها، گرده افشانی و تشکیل کپسول  ها و تغذیه از گرده گل کرده و با از بین بردن گلچه

براي کنترل شیمیایی، باید  .شوند د و باعث کاهش عملکرد دانه میکنن را مختل می
سمومی که روي زنبورعسل و حشرات گرده افشان اثرکشنده کمتري دارند مانند 

لیتر در هکتار  5/3-3لیتر در هکتار و یا آندوسولفان به میزان  5/2فوزالون به میزان 
  .شودشب انجام غروب و سمپاشی هنگام . استفاده کرد

   سیاه تهش
نماید و با  به تمام اندامهاي هوائی گیاه اعم از برگ، ساقه و گل حمله می آفت ینا

شود و با ترشحات عسلک و  تغذیه از شیره گیاهی باعث ضعف و زردي در گیاه می
خسارت . شود تجمع گرد و خاك روي گیاه موجب اختالالت فیزیولوژیک در گیاه می

 سیاه شته کنترل براي .هاي ویروسی است اريغیر مستقیم این آفت انتقال بیم

  .شود می استفاده  )در هزار  2( متاسیستوکس  نظیر از سم سیستمیک گلرنگ
  ي گلرنگ بیماري ها -19

اي برگی  توان به بیماري پوسیدگی ریشه، زنگ، لکه قهوه میهاي  از مهمترین بیماري 
توسعه بیماري فیتوفترا  .کردفیتوفترا اشاره چون و بوته میري ناشی از عامل قارچی 

ساعت  ششدر گلرنگ به نوع و روش آبیاري بستگی کامل دارد، زیرا اگر آب بیشتر از 
اگر گلرنگ به . در پاي بوته ها بماند این بیماري موجب از بین رفتن گیاه خواهد شد

علت بی آبی ضعیف گردد و بعد آبیاري شود، بیماري فیتوفترا توسعه بیشتري پیدا 
انداخت که گیاه پژمرده به تاخیر به همین علت، نبایستی آبیاري را آنقدر . ندمی ک
 .آبیاري در ساعات گرم روز به توسعه بیماري فیتوفترا کمک می کندهمچنین  شود
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   گلرنگ در  برداشت انواع   -20
  

  
  
  
  
  
  

  
  :برداشت دانه-21

و  به هنگام رسیدگی. زمان رسیدگی گلرنگ پس از برداشت گندم است 
به طور معمول، . می شوند برداشت، بسیاري از برگها قهوه اي یا خشک

هاي گلرنگ زمانی براي برداشت آماده  دانه .ها نیز خشک خواهند شد ساقه
در این حالت، . هستند که بوته به طور کامل خشک شود، ولی شکننده نباشد

از  به منظور اطمینان. قهوه اي رنگ می شوند غوزههاي اطراف  براکته
گلرنگ را در بین انگشتان دست گرفت و  غوزهرسیدگی کامل دانه، باید یک 
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شود که  جدا شوند معلوم می غوزهها به راحتی از  آن را فشار داد، اگر دانه
   .زمان برداشت فرارسیده است

بنا بر عقیده برخی از محققان، گلرنگ زمانی آماده برداشت است که مقدار  
با وجود مقاومت زیاد گلرنگ  .درصد کاهش یابد 15 رطوبت دانه به کمتر از

به خوابیدگی بوته و ریزش دانه در زمان رسیدگی، نباید گلرنگ رسیده به 
   .مدت طوالنی در مزرعه باقی بماند

هاي گلرنگ را می توان پس از درو با داس و با استفاده  در سطوح محدود بوته
وسیع سطوح ولی در . جدا کردلش کاز خرمن کوب معمولی، دانه را از کاه و 

هاي مورد استفاده جهت برداشت گندم و جو  توان با کمباین میرا  گلرنگ
حساس ریزش مانند کلزا به  هاي روغنی برخالف دانهگلرنگ . کردبرداشت 

  .نیست
دور در دقیقه براي  500(، ابتدا سرعت استوانه با کمباین در برداشت مکانیزه

 .ده ها و نیز لرزاننده ها باید به دقت تنظیم شوند، چرخ دن)اینچی 22سیلندر 
بایستی سرعت عمل بخش جدا کننده دانه با سرعت حرکت کمباین متناسب 

هاي  الزم است که قبل از شروع عملیات اجرایی برداشت، آزمایش. باشد
اگر کمباین به دقت و به نحو . مقدماتی به منظور تنظیم کمباین انجام یابد

  باشد، فقط دانه هاي تو خالی و پوك همراه با کاه جدا  صحیح تنظیم شده
ها،  هعدم تنظیم دقیق خرمنکوب و کمباین عالوه بر خرد کردن دان .شوند می

هر دوي این موارد موجب . شود موجب ترك خوردن پوسته آنها نیز می
اگرچه گلرنگ پتانسیل  .شود کیفیت دانه و روغن آن می، کاهش قوه نامیه

تن در هکتار را نیز دارد اما به هر حال عملکرد چهار تر از عملکردي بیش
نتایج بر اساس  .رود تن در هکتار عملکرد مطلوب به شمار میدو  باالي

در  برآورد تولید دانه و گلچه گلرنگبدست آمده در منطقه سیستان  تحقیقات
  . آورده شده است 19شکل 
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  : برداشت گل - 22
لرنگ به عنوان منبع درآمد جدید، توجه هاي گ به تازگی برداشت گلچه

در حال حاضر هند و چین از بزرگترین تولید . کشاورزان را جلب کرده است
بهترین زمان برداشت دستی گلچه هاي گلرنگ، . گان گلچه گلرنگ است کنند

برداشت . سه روز پس از شروع گلدهی و تکرار آن تا پایان گلدهی تعیین شد
ها  براي حفظ رنگ و کیفیت رنگدانه. کرد دانه نداردگلچه تاثیر منفی بر عمل

بسته به رقم و . هاي برداشت شده باید در سایه خشک شود در گلرنگ، گلچه
وجود  کیلوگرم گلچه در هکتار 250تا  150تولید حدود امکان کشت  شرایط

  .دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برداشت گلچه -18شکل 
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  : انبار داري-23
به در آن ها ري طراحی و احداث شود که تنفس بذگلرنگ باید طور انبار

 10-12 ،درصد رطوبت 5انبار مناسب، با حدود در  .برسدمیزان کمترین 
هاي  تهویه مناسب قوه نامیه بذر گلرنگ سالو   گراد دماي ثابت درجه سانتی

توان با ضد عفونی بذرها با استفاده از مواد  گاهی می. شوند طوالنی حفظ می
بهترین . هاي کلر و ید سرعت فاسد شدن را کاهش داد ند هالوژنشیمیایی مان

  .درصد است 5/9گلرنگ براي انبار داري دانه  رطوبت
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  برآورد تولید دانه و گلچه در گلرنگ - 19شکل 
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