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 روغنی  هایدانه کشت  توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکز آموزش و ارتباطات کارشناس

 کرچک یروغن دانهگیاه   به مربوط یکاربرد  دی جد مقاالت ج ی نتا
New applied publications on castor oilseed crop 

 

علمی   نام  با  فرفیون،(،  1)شکل  .Ricinus communis L  کرچک  تیره  از  از  یکی 

داروسازی، آرایشی و بهداشتی    دارویی مورد استفاده در صنایع   گیاهان زراعی و  نیترمهم

توسعه   کشورهای  است بیشتر  سردسیر .(2006.آگونیی،)  یافته  مناطق  در  کرچک  به    گیاه 

است  صورت یکساله  و  علفی  به    و،  آن  می   2-3ارتفاع  درمتر  مناطق   رسد.  در  حالیکه، 

مارتر، )رسدارتفاع آن به بیش از سه متر می  و ای چند ساله است  صورت درختچه   گرمسیری، به 

دارویی بودن گیاه نیز به   و مهمترین ماده تشکیل دهنده بذر کرچک، روغن آن است (. 1981

باشد. میزان روغن در ارقام تجاری معموالً  اسیدچرب آن می  اتهمین روغن و ترکیب واسطه

است   60تا    40بین   ریسینولئیک(  2000ویس،  )درصد  اسید  آن،  چرب  اسید  مهمترین   و 

(18:1Δ9c-12OH)یک که  اسید  اسید   بوده  شامل  روغنکرچک  چرب  اسیدهای  سایر  است.  غیراشباع  هیدروکسی  چرب 

ایکوزانوئیک می لینولنیک، اسید اسید  پالمتیک و  اسید  استئاریک،  اسید  اسید اولئیک،   روغن(.  2006آگونیی،  )د ن باشلینولئیک، 

خارجی  تحریکات مواد برای برطرف نمودنعنوان قطره چشمی    ترین مواد مسهل و ملین در پزشکی است و به کرچک از با ارزش

صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، در صنعت نیز   عالوه بر کاربرد روغن کرچک در(.  2006آگونیی،  )شود  در چشم استفاده می

یاه  گ (.  2001ویوال و آنکوی،  )گیردکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می عنوان سوخت زیستی در بیشتر  در حال حاضر به 

بومی مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر  ،    (Mb 350)ژنومی با اندازه متوسط  و   در هر سلول هاپلوئید   عدد کروموزوم10  باکرچک  

می زمینه اشدبجهان  در  شده  انجام  اخیر  مطالعات  از  برخی  بررسی  به  مقاله  این  در  به .  به  های  و  و    زراعی  گیاهپزشکی  نژادی، 

 پرداخته خواهد شد. بیوتکنولوژی در گیاه کرچک 

 کیفیت و خصوصیات فیزیكوشیمیایی روغن کرچک در ارقام وحشی ومقایسه آنها با رقم زراعی  ارزیابی

 کمیت، کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک وحشی و مقایسه آن با رقم زراعی در منطقه بروجردبه منظور بررسی  

های آنالیز شده  در نمونه   های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.( ، در قالب طرح بلوک 1395ای توسط زارع و همکاران) مطالعه

روغن   ع  49-7/61محتوای  یدی درصد،  حسب  درصد  36/0-  9/0اسیدی    عدد درصد،    68-85  دد  اسید)بر  مقدار    (،  اولئیک 

کروماتوگرافی محاسبه گردید. مقدار روغن کرچک   به روش گاز  درصد(  1/86-  4/90نیز  )  ریسینولئیک اسید نمونه های روغن

همدان دارای  1161روغن، رقم  دار نشان دادند. از لحاظ محتوای اختالف معنی %5ارقام مورد بررسی از نظر تمامی صفات در سطح 

ن رقم مناسب در منطقه مورد بررسی پیشنهاد  ده و در صورتیکه هدف از کشت این گیاه عملکرد باشد، به عنوابیشترین عملکرد بو

 گردید. 

 تاثیر جمعیت و الگوی فضایی کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کرچک 

  صورت  ( به1395توسط حاجیالر و همکاران)  آزمایشی  کرچک،  زایشی  و  رویشی  صفات  بر  کاشت  آرایش  تأثیر  بررسی  منظور  به

  100و  80  ،  60)  کاشت  ردیف  شامل سه فاصله  تیمارها.  شد  انجام  با سه تکرار  تصادفی  کامل  بلوکهای  قالب  در  شده   خرد  کرتهای

 بهزراعی و بهنژادی 

 

 

 

 

 

 

 گیاه دانه روغنی کرچک  : 1 شكل
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، 30)  فرعی  فاکتور  عنوان  به  ردیف  روی  بوته   فاصله  و  اصلی  کرت  عنوان  به(  متر  سانتی

  اصلی،   خوشه  طول  بر  ردیف  فاصله   اثر  که   داد  نشان  نتایج.  ندمتر( بود  سانتی  50و    40

  اصلی، عملکرد  خوشه  در  دانه   وزن  ماده،  به  نر   گلهای   نسبت   برگ،   وزن  فرعی،  ساقه   تعداد

  کپسول   تعداد   مانند   آن اجزای و دانه   عملکرد  روغن، درصد   روغن،   عملکرد  بیولوژیک،

 ردیف  روی   بوته   فاصله   اثر  همچنین.  دار بودمعنی  دانه   صد   وزن   و  اصلی  درخوشه  دانه  و

 عملکرد  برگ،  وزن  ماده،  به  نر  گل  نسبت  فرعی،  ساقه  تعداد  اصلی،  خوشه  طول  بر

روغن،  بیولوژیک،   مانند   آن  اجزاء   و  دانه   عملکرد  اصلی،   خوشه   در  دانه  وزن  درصد 

 دار   متقابل معنی  اثر   به  توجه   با.  بود  دارمعنی  دانه  صد  وزن  و  اصلی  خوشه  در  کپسول

  فواصل  به   بیولوژیک عملکرد  بیشترین  ردیف،  روی   بوته  فاصله   در   کاشت  ردیف  فاصله

 سانتی   50  ردیف  روی  بوته  فاصله  در  متر  سانتی  80  کاشت  هایردیف  فاصله  به  و روغن  دانه  عملکرد  و بیشترین  30×50بوته  در  ردیف

  به   توجه   با .  داشت  وجود   خوشه   در  کپسول  تعداد   صفت   و   دانه   بین عملکرد  مثبت   همبستگی  آزمایش  این   در .  داشت  اختصاص   متر

 گردید  توصیه  بیشتر روغن  و  دانه حصول عملکرد  جهت  متر سانتی 50 بوته  فاصله  در 80 ردیف فواصل نتایج این تحقیق،

  اثر دور آبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملكرد دانه در کرچک

به منظور بررسی اثر دورآبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک آزمایشی 

در  با سه تکرار  های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی  کرت در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی به صورت  

میلی متر تبخیر از    140میلی متر و    80میلی(، آبیاری پس از    20)  نرمالل سطوح آبیاری  به اجرا درآمد. فاکتور اول شام  1396سال  

تشتک تبخیر در کرت اصلی و هشت تیمار کودی شامل گوگرد، پتاسیم، نیتروژن، گوگرد + پتاسیم، گوگرد + نیتروژن، پتاسیم +  

نتایج نشان داد اثر دور آبیاری بر کلیه    .  های فرعی بود  نیتروژن، گوگرد + پتاسیم+ نیتروژن و شاهد به صورت محلول پاشی در کرت

صفات مورد بررسی معنی دار بود، بین تیمارهای محلول پاشی کود شیمیایی از لحاظ کلیه صفات به غیر از میزان رشد نسبی اختالف  

سطح برگ، دمای برگ و محتوی    معنی دار وجود داشت و اثر متقابل دو تیمار نیز بر کلیه صفات به غیر از شاخص کلروفیل، شاخص

میلی متر تبخیر مقدار شاخص    140آبیاری پس از    ، آب نسبی برگ معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارهای دور آبیاری نشان داد

درصد  85/16و  86/48،  12/7کلروفیل، شاخص سطح برگ و محتوی آب نسبی برگ را در مقایسه با تیمار نرمال آبیاری به ترتیب 

. همچنین شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و محتوی آب نسبی  یافتصد افزایش  در  17/33  را  و مقدار دمای برگ  کاهش

 25/20درصد افزایش و دمای برگ    73/7و    29/38،  48/13در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب   S+N+K برگ در تیمار کودی

وزن برگ، رشد نسبی، تعداد غالف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد   درصد کاهش نشان داد. در تحقیق حاضر باالترین ارتفاع بوته، 

با متوسط   به ترتیب  تن در هکتار به دور    53/1تن در هکتار و    95/5،  غالف  79/ 33،  009/0،  گرم  63/13سانتی متر،  67/115دانه 

 .ختصاص یافتا  K+S+Nآبیاری نرمال و محلول پاشی کودی

بر عملكرد روغن و ترکیب اسیدهای   (.Amaranthus retroflexus L) جمعیت علف هرز تاج خروس ریتأث

  چرب دانه کرچک

آزمایشی به صورت   ،بر عملکرد، درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچک به منظور بررسی اثرات تداخلی تاج خروس

اجرا    1392تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی )ارومیه( در سال     بلوکهای کامل  فاکتوریل در قالب

بوته در متر مربع   15و    10،   5بوته در متر مربع کرچک و عامل دوم تراکم های صفر،    6و   5،  4،  3شد. عامل اول شامل تراکم های  

ها قرار گرفت،  یر تراکم های کرچک، تاج خروس و اثر متقابل آن تاج خروس بود. نتایج نشان داد عملکرد روغن کرچک تحت تاث

 ( Amaranthus retroflexus) هرز تاج خروس : علف2 شكل


