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مقدمه-1
Carthamus tinctorius(گلرنــگ  L. ( ــام انگلیســی ــا ن ــرة گیاهــانازیکــی Safflowerب آستراســهتی

)Asteraceae( توانایی بسیار زیادي براي رشد در شرایط مختلف دارد، ولی سطح کشـت  ، از گیاهان بومی ایران بوده و
، و در دسترس نبودن ارقام مناسب و پـرروغن دلیل نبود اطالعات در زمینۀ مدیریت محصولآن در مناطق مختلف دنیا به

مترسانتی150تا 30گلرنگ گیاهی است یکساله، علفی، پر شاخ و برگ و شبه خاردار که ارتفاع آن از .استمحدود شده 
بذرهاي ). 1396نام، بی(باشد هاي گلرنگ معموالً زرد رنگ است ولی از طیف سفید تا قرمز متغیر میگل. کندتغییر می

37-25درصد روغن دانه در ارقـام قـدیمی گلرنـگ    . استترگیاه گلرنگ شبیه بذرهاي آفتابگردان ولی سفید و کوچک
درصـد  و افتهیکاهش به مغز دانهپوستهدرصدرایاست زافتهیشدرصدافزای46-47تانسبت نی، ادیجدارقامدر ودرصد 
هاي گلرنگ ریشه عمودي کامالً مشخص و غالباً گوشتی دارد و معموالً ریشه).2007ارسالن، (است افتهیشیافزاروغن

کند و رطوبت و مواد غذایی را متر در خاك نفوذ می3ریشه عمودي معموالً تا عمق . کندجانبی نازك متعددي تولید می
رب آسـیا تـا هندوسـتان    این گیاه از اسپانیا تاشمال آفریقا و غـ از گونه مختلف 25.از توده قابل توجهی خاك جذب کند

اند نشان از سازگاري باالي این گیاه روغنی که در سراسر کشور پراکندههاي مختلف وحشیوجود تیپ. اندپراکنده شده
).1396نام، بی(با آب و هواي کشور ما دارد

کاربرد-1-1
روغن دانه-1-1-1

روغن دانه درصد. شودیآن کشت مهاياستخراج روغن از دانهيخشک برامهیگلرنگ در مناطق خشک و ن
هـاي  دانـه نیاز بهتریکـ یگلرنگ ). 2015ماتائوس و همکاران، (باشد متغیر میدرصد51/36تادرصد 08/23گلرنگ از 

درصـد  8تـا  6يگلرنگ حاودانهروغنبه طور میانگین ). 2007ارسالن، (چرب است يدهایاسروغنی از نظر ترکیب
ـ اولئداسـی درصد20تا 16، کیاستئارداسیدرصد3تا 2، کیتیپالمداسی ـ نولئیلداسـی درصد75تـا  71و کی اسـت  کی

تـرین ترکیـب   و عمـده استکینولئیچرب لدیاسيادیزریمقاديگلرنگ حاودانه روغن ).2005، همکارانوالسکو و (
والسـکو و  ، 2010و همکـاران،  یحجتـ (درصد متغیر است 77تا 1/55بین که باشدمیگلرنگدانه چرب روغن داسی

روغن تیفیگلرنگ، تنوع در کيایمزانیتراز مهمیکیاما با این وجود ). 2015ماتائوس و همکاران، و2005همکاران، 
تا کیئنولیلداسیدرصد90از حدود روغن دانه گلرنگ در ارقام مختلفچرب يدهایاسکهبه طوري،استدانه این گیاه

). 2005والسکو و همکاران، (متغیر استکیاولئداسیدرصد90
ــن ــاو روغ ــگ ح ــاديگلرن ــوجهریمق ــل ت ــایقاب ــت-آلف ــ(توکوفروالس ــاران،و افوروی ــه ).1987همک س

باشـد کـه   مـی توکـوفرول  -گاماتوکوفرول و -بتاتوکوفرول، -شود که شامل آلفایافت میگلرنگدانه نوعتوکوفرولدرروغن
در صد گـرم دانهمتغیـر   گرمیلیم45/0بسیار اندك تامقدار ازو16/2تا 93/70،85/0تا05/46از مقادیر آن به ترتیب

در واز ایـن رو استشونده، روغن خشک روغن گلرنگ، مانند روغن کتانهمچنین ).2015ماتائوس و همکاران، (است 
.کرده استدایپيکاربرد تجارسازیرنگ صنایع 
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هااستفاده از گلچه-2-1-1
شریف نبـی  (رنگین خود مورد توجه کشاورزان ایرانی بوده استهايچههاي دور به خاطر گلگلرنگ از گذشته

اسـتفاده از  همچنـین  . هاي گلرنگ جایگزین طبیعی خوبی براي زعفـران اسـت  رنگ حاصل ازگلچه. )1383و سعیدي، 
اکنـون نیـز در   آمیزي برنج، نان و مواد غذایی فرآوري شده از جمله شوري و ترشیجات هـم در رنگهاي رنگی آنگلچه

عضی از نقاط کشور نظیر استان مرکزي، آذربایجان غربی و شرقی، کرمان و اصفهان رواج دارد، امري که هنوز هم در ب
. )1998؛ نیل و جرالد، 1391؛ امیدي و همکاران، 1382امیدي و همکاران، (افغانستان، هند و پاکستان مرسوم است

ابریشم،ها براي رنگ آمیزي پارچهکه از آندین است هاي گلرنگ حاوي دو رنگدانه کارتامین و کارتامیچهگل
کارتامین یک ماده به ). 1378زینلی،(استفاده می شود)شیرینی پزي(آشپزي و قناديدر طباخی، ، هاي مصنوعیو گل

برنـارد و همکـاران،   (اي بـه رنـگ زرد و محلـول در آب اسـت     رنگ قرمز تیره و نامحلول در آب و کارتامیدین رنگدانه
هاي گلرنگ براي رنگ آمیزي پارچه و همچنین به عنوان یـک رنـگ غـذاي    گل)کارتامین(هاي قرمزرنگدانه). 2011

هـاي  گلبـرگ )کارتامیـدین (هـاي زرد البته رنگدانـه ). 2011برنارد و همکاران، (شود سالم در صنایع غذایی استفاده می
بـه تـازگی   ).2011؛ چـاوان و همکـاران،   2011د و همکـاران،  برنـار (گلرنگ نیز در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد 

براي استفاده در مواد غذایی به دلیل ممنوعیت اسـتفاده از  طبیعیعنوان یک منبع رنگگلرنگ بهچهبه گلمنديهعالق
. هاي مصنوعی در مواد غذایی در کشورهاي اروپایی و مناطق دیگر، اهمیت پیدا کرده استرنگ

دام و طیورخوراك -3-1-1
ممکـن اسـت از   ایـن آرد ). 1387خسـروي فـرد،   (شـود مـی دانه گلرنگ در تغذیه دام و طیور اسـتفاده آرد از 

در تغذیه طیـور  کمتر هاي پوست دار یا بدون پوست تهیه شود که نوع پوست دار آن به علت دارا بودن فیبر فراوان دانه
هـاي  درصـد متغیـر اسـت و تیـپ    19الـی  15از نه گلرنـگ پروتئین دامیزان ). 1396نام، بی(گیردقرار میمورد توجه 

روغن دانه گلرنگ بـه  همچنین ).1378، فروزان(باشند پوستنازك پروتئین بیشتري نسبت به انواع پوست ضخیمدارا می
و خشــک ه مــاد . قـرار گرفتـه اسـت   در جیره غذایینشخوارکنندگان باالیی از اسید چرب لینولئیکواسطه دارا بودن میزان

همچنـین  . )1389،پور و همکارانامینی(درصد گزارش شده است 63/17و 25/96بـه ترتیـب گلرنـگ پروتئینخامدانـه
افزایش درصـد  در جیره غذایی، سببخشـک غـذاهگرم به ازاي هـر کیلـوگـرم مـاد25به میزانمصـرف دانـهگلرنگ 

کشـی از دانـه   در کارخانجات روغـن ). 2011و همکاران، علیزاده(شودگاوهاي شیري میچربی شیر و مصرف خوراك 
هـا بـه مصـرف    شود جهت استفاده در جیره غذایی دامتفاله آن که کنجاله نامیده میشود و میروغن استخراج ،گلرنگ

در توانـد  با وجود فیبر بـاال مـی  این گیاهکنجالهو ) 1386مافی، (درصد اسـت23کنجاله گلرنگ میـزانپروتئین . رسدمی
هایی که از نظر پروتئین فقیر هستند به عنوان جایگزین کنجاله سویا، پنبه دانه و یا کنجاله کتان مورد استفاده قرار جیره
هاي رایـج برخـوردار   ذابیت کمتري نسبت به سایر کنجالهکنجاله گلرنگ کمی تلخ بوده و طعم آن براي دام از ج. گیرد

کنجالـه  . تواند به تحریک دام و خـوردن آن کمـک کنـد   یر اقالم خوراکی میکردن آن با سااست، با این حال مخلوط 
شـهزاد و همکـاران،   (خورندشده و قوچ ها با اشتها آن را میگلرنگ بخوبی در سیستم گوارشی گوسفند هضم و جذب

1391(.
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برداشت آن در اواسط اي در شرایط دیم نشان داد که اگر علوفه گلرنگ نیز با ارزش بوده و بررسی ارقام علوفه
تـن علوفـه   32تن علوفه تر و 70تواند تا میمتر میلی400با میانگین بارندگی دهی انجام شود دهی تا اوائل گلغنچه

بررسی کیفیت علوفه ارقام گلرنگ در شرایط دیم نشان داده است که میزان پروتئین خام گلرنگ تا . خشک تولید نماید
شـاخص ارزش نسـبی   . درصد اسـت 5/16درصد و یونجه 3/3که پروتئین خام کاه گندم باشد درحالی درصد می5/13

به باال 150هاي عالی باشد که بر اساس استاندارد، این شاخص براي علوفهمی260تا 150براي ارقام گلرنگ1خوراك
هـا بـه   دام. یی ذخیره کـرد توان به صورت علوفه خشک یا سیلوگلرنگ را می). 1394پورداد، (در نظر گرفته شده است 

-دهند و علوفه تازه گلرنگ قبل از گلویژه گوسفندان، اشتها و رغبت زیادي را به خوردن کاه و کلش گلرنگ نشان می

هایی که در جیره در دام. شوددهی، حتی در ارقام خاردار براي دام خوش طعم بوده و به راحتی توسط گوسفند خورده می
).1396نام، بی(. شودگلرنگ استفاده شده استافزایش کیفیت گوشت قرمز مشاهده میها ازغذایی روزانه آن

دارویی-4-1-1
هاي خواص دارویی گل). 2009اوانز و اوانز، (گردد استفاده دارویی از گیاه گلرنگ به مصر باستان و چین برمی

امیـدي و  (وعروق گـزارش شـده اسـت    لبهاي قهاي مزمن نظیر فشار خون باال، بیماريبیماريجهت درمان گلرنگ 
و بـه  ردیگیمورد استفاده قرار مییغذاعیماده در صنانیا.)1391؛ امیدي و همکاران، 1385؛ پورداد، 1382همکاران، 

.)2009اوانز و اوانز، (شودیمهیخواص کاهش کلسترول توصلیدل
و در درمان تصلب ) 2011چاوان و همکاران، (کندیمصرف روغن گلرنگ به کاهش کلسترول خون کمک م

از یکیکه ژنیفعال اکسهايتوکوفرولموجوددرروغنگلرنگدرحذفگونه- آلفا). 1386،یگیدبیام(کاربرد دارد نیشرائ
د که دارنیزيادیزیسالمتدیروغن گلرنگ فوا).2011و همکاران، نچاوا(دارد يسرطان است نقش مؤثرجادیعوامل ا

پوست، کاهش عالئم تیفیآن در کنترل قند خون، کمک به کاهش وزن، کمک به مراقبت از مو، بهبود کییشامل توانا
.باشدیمیمنیاستمیکنترل انقباضات عضله و بهبود س،یقاعدگ

سطح زیر کشت و میزان تولید گلرنگ-2-1
مدیترانـه و همچنـین سـواحل    هاي چین تا سواحل اي بین کشورصورت سنتی در محدودهدر گذشته، گلرنگ به

هاي قزاقستان، روسیه، ایاالت متحدة آمریکا، مکزیک، اتیوپی، شد، ولی در حال حاضر در کشورنیل تا اتیوپی کشت می
شـود استرالیا، آرژانتین، ازبکستان، چین، پاکستان، اسپانیا، ترکیه، کانادا، ایران و فلسطین در سطوح محدودي کشت می

.)1378؛ زینلی، 2000؛ وایس، 1998کافکا و کرنی، (
طوري کـه در سـال   هاي گذشته داشته است، بهتولید و سطح زیر کشت گلرنگ در دنیا، نوسانات زیادي در سال

دنبال آن مکزیک، آرژانتین، قزاقستان و آمریکا، بیشترین تولید و سطح زیر کشت جهانی گلرنـگ  هندوستان و به2007
درصد از کل تولید گلرنگ دنیا را به خود اختصاص داده 33قزاقستان به تنهایی بیش از 2017سال را دارا بودند اما در 

1Relative Feed Value (RFV)
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ترین کشورهاي تولید کننده ایـن گیـاه   از جمله مهم، مکزیک، ترکیه و هند آمریکا،است و پس از آن کشورهاي روسیه
و میانگین عملکرد دانه گلرنگ در جهـان  سطح زیر کشت، میزان تولید 2017در سال . )2019فائو، (شوندمحسوب می

).2019فائو، (کیلوگرم در هکتار بوده است 822هزار تن و 691هزار هکتار، 841به ترتیب 
کشت این گیاه روغنی اخیراً در کشور افزایش یافته و در راستاي آن تحقیقات این گیاه روغنی نیز  براساس دستیابی به 

سطح زیر کشت این گیاه روغنی بومی در . به سرما در حال گسترش استمتحملو ارقام پرمحصول، پرروغن، بی خار
هـاي  اداره کـل پنبـه، دانـه   (برسـد نیزهکتارهزار40قرار است به 1404هزار هکتار است که در افق 20کشور حدود 

هـاي فـارس و اصـفهان،    کشور بخصـوص در اسـتان  دلیل افزایش کشت گلرنگ در . )1393، روغنی و گیاهان صنعتی
تحمـل مطلـوب زراعـی نظیـر    با خصوصیاتنیزگلرنگ. استهاي کشاورزي شوري زمینوهاي اخیرخشکسالی سال

90وجود روغنی مطلوب با بـیش از  و ) تیپ پاییزه(باال به سرماي زمستانه تحملنسبی به شوري خاك و خشکی هوا، 
در جهت کشـت  ئیک، همواره به عنوان یک دانه روغنی با ارزش درصد اسیدهاي چرب غیر اشباع بخصوص اسید لینول

.)1391امیدي و همکاران، (مورد توجه بوده استکشورمناطق خشک 

زراعت گلرنگ-2
بستر کاشتتهیه -2-1

در زراعت گلرنگ به . اردزنی و سطح سبز مناسب نیاز به بستر بدون کلوخ با رطوبت کافی دگلرنگ براي جوانه
هاي قلمی و وجود ریشه عمیق، شخم با گاو آهنتوان از مکانیزاسیون معمول درغالت بهره برد، اما به دلیلسهولت می

در مناطقی که . شودي جانبی در ناحیه ریشه، توصیه میهاتن طبقات نفوذ ناپذیر رس یا الیهزیرشکن براي شکس
براي . داکثر مقدار رطوبت درخاك باشدححفظ رطوبت عامل محدود کننده است، هدف عملیات کشت باید در جهت 

ی که تولید اقتصادي استفاده از شخم مناسب وادواتی نظیر ساب سویلر و چیزل جهت رشد مطلوب ریشه در مناطق
در اراضی کم بازده، لب شور و ). 1396نام، بی(باشد، از اهمیت باالئی برخوردار استوضعیت فیزیکی خاك مناسب نمی

هاي آبی و دیم عملیات تهیه زمین در زراعت گلرنگ پائیزه به صورت کشت. شودق توصیه نمیفقیر انجام شخم عمی
هاي بزرگ کارایی بذرکارها را زدن دیسک و خرد کردن کلوخه). 1397نام، و بی1396نام، بی(مشابه گندم و جو است 

ورزي بیش از حد خاك. متر باشدسانتیبایست حدود یکها در پایان تهیه زمین میقطر مناسب کلوخه. دهدافزایش می
هاي سنگین رسی، به تمهیدات سازي در خاكآماده). 1397نام، بی(شود نیز باعث پودر شدن خاك و ایجاد سله می

-ها وجود الیه متراکم زیرین، رشد ریشه را به تعویق انداخته و عملکرد دانه را کاهش میدر این خاك. اي نیاز داردویژه

شخم، دیسک، ماله، به ترتیب انجام عملیاتبراي کشت بذر،تهیه بسترمناسببراي دستیابی به ). 1396نام، بی(دهد 
.کش با خاك توسط یک دیسک سبک، ضروري استو اختالط کود و علفپیش رویشیکشکودپاشی، پخش علف
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متربر سانتیموس میلی7- 8حدودخاك 1هدایت الکتریکیخوبیبهاستو متحملدر مقابل شوري خاك گلرنگ
هاي ماندابی و بدون زهکش مستعد پوسیدگی است لذا کشت گلرنگ در خاك.دکنتحمل میرا)دسی زیمنس بر متر(

). 1396نام، بی(باشد آن در اراضی پست مناسب نمی
. ودتیرام گردپاشی ش-ها حتماً با قارچکش ویتاواکسبیماريکنترلبذر گلرنگ باید قبل از کشت در جهت 

کش محافظتی تیرام به صورت مخلوط با که یک قارچکش سیستمیک است به همراه قارچ) ربوکسیناک(ویتاواکس 
این . باشدپودر سم به ازاي هر کیلو بذر میمیزان مصرف آن سه گرم. یکدیگر فرموله شده و در بازار موجود می باشد

. )1397فر و همکاران، حقانی(ها محافظت نمایداز قارچتواند بذر گلرنگ را علیه طیف وسیعی مخلوط بنفش رنگ می

زمان کاشت-2-2
تـاریخ کشـت مناسـب گلرنـگ بـه      .کشت کـرد ،و تابستانه بهارهانتظاري، پاییزه، صورت توان بهرا میگلرنگ 

-اقلیمکاشت در .مختصات اقلیمی منطقه، سال، بافت خاك، تیپ رشد، نوع رقم و رطوبت موجود در خاك بستگی دارد

.ارائه شده استو تابستانهبهاره، انتظاري،صورت کشت پاییزهچهارهاي مختلف کشور به 

زمان کاشت در مناطق معتدل سردوسرد-2-2-1
یزهیکشت پا-2-2-1-1

منـاطق معتـدل سـرد و سـرد     در آبـی  گلرنـگ  پاییزهبهترین زمان کشتگرفته، هاي انجامبراساس آزمایش
مناطق معتدل سرد در دیم گلرنگ پاییزهبهترین زمان کشتاما .)1جدول (استماهمهراواسطشهریور تا از اوایلکشور
-هـرز باریـک  يهـا منـاطق کـه علـف   یدر برخـ با ایـن حـال  .استاوائآلبان قبل شروع بارندگیتا از اواسطمهرکشور

مبارزه به دلیلز اولین بارندگی شوند، کشت بعد اگلرنگ یک مشکل اساسی محسوب میمیدرکشت دجووگندممثلبرگ
منظور از تاریخ کاشت، تاریخ .انجام شودتواندیمهاي هرز باریک برگ از طریق دیسک زدنو از بین بردن علفیکیمکان

نمایند باید عملیات آمـاده  لذا زارعینی که گلرنگ را در سطح وسیع کشت می.باشدمی) تأمین رطوبت بذر(اولین آبیاري
. سازي زمین و کشت را طوري برنامه ریزي کنند که در تاریخ کاشت توصیه شده کل قطعات کاشته شده آبیـاري شـود  

اساس ارقـام مناسـب   براین .در کشت پاییزه براي مناطق سرد، بهتر است از ارقامی با دورة روزت طوالنی استفاده شود
در کشت دیم، ارقام فرامان و سینا . مهرهستند، در کشت آبی ارقام پدیده و گلمناطق معتدل سرد و سردکشت پائیزه در 

الزم به ذکر است که ارقـام دیـم فرامـان و سـینا     ). 1جدول (شوند براي کشت پائیزه در مناطق معتدل سرد توصیه می
که احتمال خسارت سـرمازدگی زمسـتانه   در مناطق سرد پائیزه ند و براي کشت دیم تحمل به سرماي بسیار زیادي ندار

موجـب موقـع گیـاه   سبب ساقه رفتن سریع و بـی گلرنگ آبیبههنگام ارقام زودپائیزه کشت . شوندوجود دارد توصیه نمی
سرد باید و معتدل سرد کشت ارقام زمستانه گلرنگ در مناطقتجربه نشان داده است که . شودافزایش خسارت سرما می

1EC
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-، درغیراینرسیده باشند) یبرگهشت (کاملها قبل از سرماي شدید زمستان به حالت روزتطوري تنظیم شود که بوته

.یابدافزایش میزدگیها در مناطق سرد فرصت کافی براي رشد نخواهد داشت و احتمال سرماصورت، بوته

کشت انتظاري-2-2-1-2
هـاي  دیم سرد و معتدل سرد به علت کوتاه بودن فصل رشد و محدود بـودن بارنـدگی  در مناطقکشت بهاره 

بهاره و همچنین امکان تاخیر در کشت به دلیل گاورو نبودن زمین در اواسط اسفند و یا اوایل فـروردین، عمـدتاً کشـت    
هاي یز فرار از سرما و درجه حرارتلذا به دلیل استفاده بیشتر از بارندگی ها و ن. بهاره گلرنگ داراي عملکرد پایین است

نحوه عمل به این شکل خواهد . )2جدول (توان گلرنگ را بصورت انتظاري کشت نمودپایین این مناطق در زمستان می
هاي هرز پاییزه سبز شوند سپس اقدام به تهیه شود تا علفبود که پس از وقوع اولین بارندگی موثر پاییزه اجازه داده می

نتایج نشان داده است که عملکـرد گلرنـگ در منـاطق    . شودشد و کشت به اوایل تا اواسط آذر موکول میزمین خواهد
).  1397پورداد، (دیم سرد و معتدل سرد در کشت انتظاري بیش از کشت بهاره است 

کشت بهاره-2-2-1-3
ارقام بهارهکاشتزمانترین مطلوبکه احتمال خسارت سرمازدگی زمستانه وجود دارد، کشوردر مناطق سرد

تاریخ کشت ).3جدول (استسطاسفندتا اواکشور از اوائلسرد معتدل در مناطق واواسط اسفند تا اوایل فروردین گلرنگ 
ـ . باشـد مـاه  فروردین15از بعدنبایدبهاره در مناطق معتدل سرد و سرد ایران گلرنگ خیر در کاشـت بهـاره گلرنـگ،    أت

در چنین وضـعیتی،  . شودهاي زیاد و زودرسی نامتعارف گیاه میهمزمانی دورة رشد با درجۀ حرارتی، کوتولگاغلبسبب 
شود که نتیجۀ آن کاهش اجزاي عملکرد و در نهایـت عملکـرد دانـه    سطح برگ مناسب براي فتوسنتز کافی تولید نمی

است و حتی در صورت خروج گیاه از مرحلۀ سازي با شکست همراه علت عدم بهارهکشت ارقام زمستانه در بهار به. است
شود و پس از عبور از مرحلـۀ زایشـی   افتد، ساقۀ گیاه نازك و شکننده میروزت که گاهی در اثر سرماي بهاره اتفاق می

ـ یرشد زمستانه و بهاره خپیگلرنگ تگیاه دربا این حال .کندعدد غوزه تولید می2-3فقط  ـ قابـل تفک یل نبـوده و  کی
به بعد کشت شوند که در بهشتیکه در مناطق سرد و معتدل سرد از اردشوندیزمستانه دچار مشکل مپیارقام تیزمان

يبـرا رنـگ زمسـتانه گل پیارقام تییکم سرماازیامر ننیالیدل. مانندیصورت به ساقه نرفته و در حالت روزت منیا
تست میدطیدر شرابهشتیاردلیو اوانیدر اواخر فروردپیژنوت130موضوع چند بار با کشت نیا. استيبهاره ساز

. شدکیزمستانه از بهاره قابل تفکپیخرداد منتقل شد ارقام با تلیکه کشت به اوایبه گل رفتند و زمانیشده که همگ
همچنین در کشت . باشنددر کشت آبی، صفه و محلی اصفهانمیمناطق معتدل سرد و سردارقام مناسب کشت بهاره در 

).3جدول (، سینا و فرامان هستند مناطق سرددیم، ارقام مناسب کشت بهاره در 
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کشت تابستانه-2-2-1-4
،کشـت تابسـتانه   عامل محدود کننده شـوري خاك و نیمه خشک و خشکدر استان اصفهان با توجه به اقلیم 

. )4جدول (باشدمناسبمشابه استان اصفهان نیز هاي دیگراستانتواند در کشت تابستانه گلرنگ می. گلرنگ رواج دارد
-می، دوره رشد خود را کامل )محصول پائیزه(در فاصله زمانی بین دو کشت اصلی هایی که گلرنگ از این رو در استان

ن یـک  بـه عنـوا  تـوان  این گیـاهمی از کندی تولید میآمد اقتصادي مناسبدرخشکی و شوري، در شرایط تنش نماید و 
).1387شهسواري و شیراسماعیلی، (زراعی تابستانه استفاده کرد محصول بین

با توجه به کوتاه بودن فصل رشد در کشت دوم و امکان برخورد مراحل انتهایی رشد و نمو گیاه به سرماي آخر 
این محصوالت، و یا قطع آبیاري ) گندم و جو(فصل، ضروري است که در اولین فرصت پس از برداشت محصول اصلی 

).1387شهسواري و شیراسماعیلی، (ه کشت گلرنگ تابستانه اقدام نمود نسبت ب
توان به ارقام از جمله این ارقام می. باشندبراي کشت در تابستان مناسب میپائیزه معموالً-ارقام بهاره و بهاره

هر دلیلی که کشت گلرنـگ بـه تعویـق افتـد،     گردد در کشت تابستانه به یاد آور می. و پرنیان اشاره نمودگلدشت، صفه 
ترین رقم واسطه طول دوره رویش کوتاه مناسبهها رقم گلدشت ببراي اجتناب از سرماي آخر فصل و عدم پر شدن دانه

هایی که در کشت تابستانه وجود دارد برداشت حداقل دو تن دانه در با توجه به پتانسیل تولید گیاه و محدودیت. باشدمی
).1387شهسواري و شیراسماعیلی، (باشدمورد انتظار بوده که ازنظر اقتصادي نیز مطلوب میهکتار

گرمو معتدل گرمزمان کاشت در مناطق -2-2-2
یزهیکشت پا-2-2-2-1

کشت ارقـام  . استاز اواسط آبان تا اواسط آذرماه ،ایرانگلرنگ در مناطق گرمارقام کاشت زمانترین مطلوب
هاي قـارچی  شیوع بیماريفرار از زمان ها و شروع بارندگیی بازمانهمتوان براساس گلرنگ در مناطق گرم را میةبهار

دهـی بـا   گلةعدم همزمانی دور.تنظیم کردمگس گلرنگمانندآفاتی ۀحملهمچنین سفیدك سطحی و وفیتوفترامانند
ارقـام مناسـب   .کاشت گلرنگ بخصوص در مناطق گرم استنیز یکی از موارد تعیین کننده زمان زیادهاي درجه حرارت

).1جدول (کشت پائیزه در مناطق گرم ارقام گلدشت و پرنیان هستند 
گلرنـگ در  )دیـم (و انتظـاري  پاییزهو بهاره آبی و دیمهايترین تاریخ کاشت براي کشتبه طور کلی مناسب

خیتـار همچنـین  .اسـت آمـده  3و 1،2در جـداول  طقه به همراه رقم توصیه شده براي هر منهاي مختلف کشور اقلیم
4براساس نوع اقلیم با جزئیات بیشتر در جـدول  مختلف کشورهايکشت گلرنگ در استانيکاشت و ارقام مناسب برا

.نشان داده شده است
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هاي مختلف کشورپاییزه گلرنگ در اقلیمآبی و دیم تاریخ کاشت مناسب براي کشت -1جدول 

.شود و بهتر است کشت بهاره انجام شودتوصیه نمیگلرنگدر مناطق بسیار سرد کشور کشت پاییزه*

کشورسرد و معتدل سردهاي گلرنگ در اقلیم)دیم(انتظاري تاریخ کاشت مناسب براي کشت -2جدول 

هاي مختلف کشوربهاره گلرنگ در اقلیمآبی و دیم تاریخ کاشت مناسب براي کشت -3جدول 

کشت زمستانه گلرنگ اوایل دي ماه تا اوایل بهمن ماه با استفاده از ارقام گلدشت و فرامان امکان پذیر بوده ) زابل(در شمال استان سیستان و بلوچستان*
.  تواند مورد توصیه باشد، می)اواسط آبان تا اواسط آذرماه(که در صورت عدم امکان کشت پاییزه 

رقم مناسبمناسب پاییزهتاریخ کاشت)استان(نام اقلیم ردیف

زنجان، ل،یاردب،یو غربیشرقجانیآذرباهایاستان(مناطق سرد 1
مهر و پدیدهگل: آبی•*شهریوراواخرتا اوایل: آبی...)و کردستان، همدان

تهران، خراسان الم،یالبرز، اصفهان، اهایاستان(مناطق معتدل سرد 2
...)و ي خراسان رضو،یجنوب

مهراواسطتا اواسط شهریور: آبی
اواسط مهر تا اوایل آبان: دیم

مهر، پدیده، گل: آبی•
گلدشت و پرنیان

فرامان و سینا: دیم•

سیستان وهاي بوشهر، هرمزگان،استان(مناطق معتدل گرم و گرم 3
گلدشت و پرنیان: آبی•آذرنیمه دوم آبان تا نیمه اول : آبی...)بلوچستان، جنوب کرمان و 

رقم مناسبتاریخ کاشت مناسب )استان(نام اقلیم ردیف

زنجان، ل،یاردب،یو غربیشرقجانیآذرباهایاستان(مناطق سرد 1
فرامان و سینا : دیم•اوایل تا اواسط آذر: دیم...)و کردستان، همدان

تهران، خراسان الم،یالبرز، اصفهان، اهایاستان(مناطق معتدل سرد 2
فرامان و سینا: دیم•اواخرآذرتا اواسط: دیم...)و ي خراسان رضو،یجنوب

رقم مناسبمناسب بهارهتاریخ کاشت)استان(نام اقلیم ردیف

زنجان، ل،یاردب،یو غربیشرقجانیآذرباهایاستان(مناطق سرد 1
...)و کردستان، همدان

تا اواخر اسفند: آبی و دیم
فروردیناواسط

صفه، گلدشت و : آبی•
پرنیان

فرامان و سینا : دیم•

تهران، خراسان الم،یالبرز، اصفهان، اهایاستان(مناطق معتدل سرد 2
اواخراسفندتا اوایل: آبی و دیم...)و ي خراسان رضو،یجنوب

و گلدشت،صفه: آبی•
پرنیان

فرامان و سینا: دیم•

سیستان وبوشهر، هرمزگان،هاي استان(مناطق معتدل گرم و گرم 3
-شودکشت بهاره توصیه نمی...)، جنوب کرمان و *بلوچستان
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براساس نوع اقلیممختلف کشورهاياستانمناسب براي کشت گلرنگ در و ارقامتاریخ کاشت-4جدول 

.ارقام مناسب گلرنگ در کشت دیم به ترتیب فرامان و سینا هستند* 
.شودکشت گلرنگ توصیه نمیدر استان مازندران و گیالن ** 

شهر، خوانسار، داران، گلپایگان، سمیرم، شهرضاهاي غربی و جنوبی مانند، فریدن، فریدونشهرستان1
...شمالی مانند اقلید، آباده، سپیدان و هاي شهرستان2
...شمالی مانند  قوچان، چناران، فریمان و هاي شهرستان3
ان و بجنوردهاي اسفراین، شیروشهرستان4
..هاي غربی و جنوبی مانند شازند، خنداب، خمین و شهرستان5
هاي لردگان و اردلشهرستان6
نشانشهرستان ماه7
...هاي شمالی مانند زرندیه، ساوه و شهرستان8
هاي اصفهان، قم، خراسان رضوي، خراسان جنوبی، سمنان و یزدهاي از استانبخش9

....استان ایالم مانند دهلران، مهران و هاي جنوبی و غربی شهرستان10
...هاي جنوبی و غربی استان فارس مانند المرد، الرستان، جهرم و شهرستان11
...هاي جنوبی و شرقی استان کرمان مانند جیرفت، کهنوج، قلعه گنج، بم و شهرستان12
غرب، قصر شیرینهاي غربی استان مانند سرپل ذهاب، گیالنشهرستان13
...، بهمئی و نند گچسارانماکهگیلویه و بویراحمدهاي جنوبی و غربی استانشهرستان14

نام استانردیف
*آبیدر کشتارقام مناسب نوع کشت

تابستانهبهارهزمستانهپاییزهتابستانهبهارهزمستانهپاییزه

1

:اقلیم سرد
و آذربایجان شرقی
غربی، اردبیل، 

زنجان، ، 1اصفهان
کردستان، ، 2فارس

چهارمحال و همدان، 
، خراسان بختیاري

، 4و شمالی3رضوي
5مرکزي

---اوایل تا اواسط فروردین•--
: ترمناطق معتدل•

گلدشت 
صفه: مناطق سردتر•

-

2

: اقلیم معتدل سرد
، ایالم، اصفهان،البرز

چهارمحال و ،تهران
، خراسان 6بختیاري

خراسانجنوبی، 
سان رضوي، خرا

،7زنجانشمالی، 
سمنان، فارس، 

قزوین، قم، کرمان، 
کهگیلویه و کرمانشاه، 
، لرستان، بویراحمد
و یزد8مرکزي

طق منا•
:ترمعتدل

نیمه دوم مهر
: ترمناطق سرد•

تا اواخر شهریور
اوائل مهر

:ترمناطق معتدل•
نیمه اول اسفند

: ترمناطق سرد•
نیمه دوم اسفند

تر با مناطق معتدل•
تابستان بسیار گرم و 

:9طوالنی
کاشت بالفاصله پس 
از برداشت جو یا گندم

گلدشت و پرنیان : ترمناطق معتدل•
گل مهر و پدیده: مناطق سردتر•

: ترمناطق معتدل•
گلدشت 

: مناطق سردتر•
صفه

: ترمناطق معتدل•
و پرنیانگلدشت

: مناطق سردتر•
صفه

3

:گرماقلیم معتدل 
)مغان(اردبیل

مناطق (گلستانو
خشک و نیمه خشک 

)ترکمن صحرا

نیمه : مغان•
اول مهر

ترکمن •
نیمه اول : صحرا

آبان

گلدشت و پرنیان•

4

:گرماقلیم 
بوشهر، ، 10ایالم

سیستان و خوزستان، 
، 11فارس،بلوچستان

، 13کرمانشاه، 12کرمان
کهگیلویه و 

هرمزگانو 14بویراحمد

مناطق •
:ترمعتدل

نیمه دوم آبان
: ترمناطق گرم•

آبان تا اواخر
اواسط آذر

تر مناطق معتدل•
:مثل سیستان

از اوایل دي تا 
اوایل بهمن

گلدشت و پرنیان•گلدشت و پرنیان•
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گلرنگ ارقام-2-3
هاي رشدي با تیپ) مهر و پرنیانمحلی اصفهان، پدیده، گلدشت، صفه، گل(شش رقم گلرنگ در حال حاضر،

همچنین دو رقم سینا و ). 5و 4، 3، 2، 1هاي شکل(پاییزه، بهاره و بینابین براي کشت آبی در شرایط اقلیمی مختلف 
ها و مشخصات ویژگی. )7و 6هاي شکل(اندمعتدل سرد کشور معرفی شدهسرد و فرامان براي کشت دیم در مناطق 

. ارقام با جزئیات بیشتر در جداول ذیل ذکر شده است

محلی اصفهانرقم
انتخاب از میان توده بومی)روش اصالحی(شجره 
اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحقیقات معرفی کنندهمؤسسه

1374سال معرفی 
بهارهتیپ رشد

)کشت آبی(سرد و معتدل سردمناطق مناسب کشت
سانتی متر120-100ارتفاع بوته

گرم30-27وزن هزار دانه
بدون خاروضعیت خار

قرمز رنگ گلچه ها
هکتارکیلوگرم در 200تا 150عملکرد گل

کیلوگرم در هکتار1500- 1300میانگین عملکرد دانه
درصد30میزان روغن دانه 

میزانروغنباال- سایر خصوصیات
قابلیت کشت به صورت تابستانه- 

پدیدهرقم
خالصهاي الینحاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ ارومیه با استفاده از روش سلکسیون)روش اصالحی(شجره 

اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحقیقات مؤسسه معرفی کننده
1384سال معرفی 

پاییزهتیپ رشد
)کشت آبی(سرد و معتدل سرد مناطق مناسب کشت

سانتی متر180-150ارتفاع بوته
گرم35-30وزن هزار دانه

خارداروضعیت خار
نارنجیرنگ گلچه ها

داردنها وجود امکان برداشت گلچهبه علت وجود خار عملکرد گل
کیلوگرم در هکتار2500- 2200میانگین عملکرد دانه

درصد27-29میزان روغن دانه 

دیررسسایر خصوصیات
بیشترین میزان تحمل به سرما در بین ارقام گلرنگ معرفی شده
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هاي گلرنگ رقم پدیدهغوزه و گلچه–1شکل 

هاي گلرنگ رقم گلدشتغوزه و گلچه–2شکل 

گلدشترقم 
هاي خالصبایجان شرقی با استفاده از روش سلکسیونالینآذرحاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ)اصالحیروش(شجره 

اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحقیقات مؤسسه معرفی کننده
1387سال معرفی 

)متحمل به سرما(بهارهتیپ رشد
)کشت آبی(و گرم گرم معتدل مناطق مناسب کشت

سانتی متر150-130بوتهارتفاع 
گرم40-35وزن هزار دانه

بدون خاروضعیت خار
قرمزرنگ گلچه ها

کیلوگرم در هکتار150عملکرد گل
کیلوگرم در هکتار2000- 1700میانگین عملکرد دانه

درصد25-24میزان روغن دانه 

سایر خصوصیات

)روززودرسترازرقمشاهدمحلیاصفهان20- 25(زودرسی - 
پس از برداشت گلرنگزمین زراعی و امکان کشت سایر محصوالت ترسازیسریعرها- 
هاي گرماقلیم			سازگاري وسیع مناسب کشت در- 
)در بین ارقام بهاره بیشترین تحمل به سرما را دارد(متحمل به سرما - 
تعداد غوزه زیاد- 
هاي درشتغوزه- 
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صفههاي گلرنگ رقم غوزه و گلچه–3شکل 

صفهرقم				
هایخالصحاصالنتخابتکبوتهازتودهمحلیگلرنگاصفهانبااستفادهازروشگزینش الین)روش اصالحی(شجره 

اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحقیقات مؤسسه معرفی کننده
1388سال معرفی 

بهارهتیپ رشد
)کشت آبی(معتدل سرد مناطق مناسب کشت

سانتی متر130-100ارتفاع بوته
گرم30وزن هزار دانه

بدون خاروضعیت خار
قرمزرنگ گلچه ها

کیلوگرم در هکتار200تا 150عملکرد گل
کیلوگرم در هکتار1700- 1500میانگین عملکرد دانه

درصد30میزان روغن دانه 

سایر خصوصیات

و یکنواختخالص- 
میزانروغنباال- 
مناسبتعداد و اندازه غوزه - 
صورت تابستانهقابلیت کشت به - 
عدم وجود خار- 
)باالي بوته3/1(جمع بودن شاخه هاي اصلی وفرعی - 
ارتفاع مناسب بوته جهت برداشت مکانیزه- 
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مهرگلرقم 
هاي در حال تفکیک  و گزینش در  نسل)Zarghan279×I.L.111(حاصل ازدورگ گیري )روش اصالحی(شجره 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرمؤسسه معرفی کننده
1391سال معرفی 

پاییزهتیپ رشد
)کشت آبی(سردومعتدلسردمناطق مناسب کشت

سانتی متر180-150ارتفاع بوته
گرم30-25وزن هزار دانه

بدون خاروضعیت خار
قرمزرنگ گلچه ها

کیلوگرم در هکتار150تا 120عملکرد گل
کیلوگرم در هکتار2900- 2700میانگین عملکرد دانه

درصد27-25میزان روغن دانه 

سایر خصوصیات

دیررس- 
عدم وجود خار- 
ها و سایر عملیات زراعیسهولت برداشت گلچه- 
تحمل به سرماي زیاد- 

مهرگلهاي گلرنگ رقم غوزه و گلچه–4شکل 
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پرنیانرقم 
با استفاده از روش گزینش الین خالصحاصالنتخابتکبوتهازتودهمحلیگلرنگاصفهان)روش اصالحی(شجره 

اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحقیقات مؤسسه معرفی کننده
1395سال معرفی 

بینابینتیپ رشد
)کشت آبی(و گرمگرممعتدل مناطق مناسب کشت

سانتی متر160-140بوتهارتفاع 
گرم40-39وزن هزار دانه

بدون خاروضعیت خار
سفیدرنگ گلچه 
داردنامکان برداشت وجود سفیدهاي به علت وجود گلچهعملکرد گل

کیلوگرم در هکتار3000- 2800میانگین عملکرد دانه
درصد25-24میزان روغن دانه 

زودرس- سایر خصوصیات
زیادوزن هزار دانه - 

هاي گلرنگ رقم پرنیانغوزه و گلچه–5شکل 
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سینارقم 
کشور آمریکابا منشأPI-537598حاصل معرفی الین )روش اصالحی(شجره 

کشاورزیدیم کشورموسسه تحقیقاتمؤسسه معرفی کننده
1386سال معرفی 

بینابینتیپ رشد
)دیم(معتدل سرد و سرد مناطق مناسب کشت

سانتی متر103ارتفاع بوته
گرم35وزن هزار دانه

دارخاروضعیت خار
نارنجی-زردرنگ گلچه 
داردنها وجود به علت وجود خار امکان برداشت گلچهعملکرد گل

کیلوگرم در هکتار1347میانگین عملکرد دانه
درصد29-30میزان روغن دانه 

سایر خصوصیات

زودرس- 
متحمل به خشکی- 
کشت بهاره ومناطق معتدل سرد میدطیدر شرا) آبان ماهلیاوا(زهییکشت پامناسب براي - 

در مناطق سرد) اسفندماه(

سیناهاي گلرنگ رقم غوزه و گلچه–6شکل 
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فرامانرقم 

)روش اصالحی(شجره 
-یکیازژنوتیپ411شمارهاز الینسازيانتخابتکبوتهوخالصحاصل 

- بودهکهازداخلکشورجمع) سرارود(موجوددرمعاونتموسسهتحقیقاتکشاورزیدیمهایکلکسیونگلرنگ

.آوریشدهاست
کشاورزیدیم کشورموسسه تحقیقاتمؤسسه معرفی کننده

1390سال معرفی 
بینابینتیپ رشد

)دیم(معتدل سرد و سرد مناطق مناسب کشت
سانتی متر90ارتفاع بوته

گرم48وزن هزار دانه
بدون خارخاروضعیت 

قرمزرنگ گلچه 
کیلوگرم در هکتار150تا 120عملکرد گل

)دیم با آبیاري تکمیلی(کیلوگرم در هکتار 1972و ) شرایط دیم(کیلوگرم در هکتار 1079میانگین عملکرد دانه
درصد28-29میزان روغن دانه 

سایر خصوصیات

زودرس- 
متحمل به خشکی- 
کشت بهاره ومناطق معتدل سرد میدطیدر شرا) آبان ماهلیاوا(زهییکشت پامناسب براي - 

در مناطق سرد) اسفندماه(
وزن هزار دانه زیاد- 

فرامانهاي گلرنگ رقم غوزه و گلچه–7شکل 

رقم لیناس . شده استکشور وارد ) LINAS(لیناس ناما گذشته یک رقم گلرنگ از کشور ترکیه بیانهمچنین در سال
اسید لینولئیک در روغن ی ازو درصد باالی) درصد37-38(درصد روغن دانه زیاد ،نارنجی-رقم خاردار با گل زردیک 
از کشور ترکیه )BALCI(بالچی مقادیر زیادي از بذر رقم 2020همچنین در سال . باشدمی) درصد70بیشتر از (دانه 

است )درصد38- 40(درصد روغن دانه زیاد وبا گل زردیک رقم خاردار رقم بالچی . کشور شده استوارد جهت کشت 
).2017و اوزسلیک، 2018کوسه و همکاران، (
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کود مورد نیاز -2-4
در زمینه حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه گلرنگ در مناطق مختلـف  شدهانجامي تحقیقاتی هاپروژهبا توجه به 

ي هاهیتوصارائه . استارائهقابلي نتایج سایر کشورها موارد زیر در خصوص توصیه کودي این گیاه بندجمعکشور و نیز 
هاي مختلف به کاربرد کود نیاز بـه انجـام   مناطق اجرا و حتی واکنش رقمترقیدقکودي با جزییات بیشتر و نیز تفکیک 

.مطالعات بیشتر در این زمینه دارد
ایـن دانـه روغنـی    یفـ یوکاز عوامل مهم در افزایش عملکرد کمی ، یکی بهینهعناصر غذایی به مقدار نیتأم

عنصر یا ازیموردنتعیین مقدار ) 1چهاراصلتوان در بهترین عملیات مدیریتی کودها براي گلرنگ را می.باشدمیباارزش
. ناسب کاربرد، بیان نمودروش م) 4تعیین زمان مناسب کاربرد و ) 3، ییعنصرغذاتعیین منبع مناسب ) 2عناصر غذایی، 

هـا، مـدیریت   سایر راهکارهاي مدیریتی همانند کنترل آفات و بیمـاري يریکارگبهارتباط بین این چهار عامل، همراه با 
.منجر به دستیابی به عملکرد بهینه، خواهد شد... زراعی، مدیریت آبیاري و 

کیلـوگرم  100بـراي تولیـد   گلرنگ گیاه . یابدنیاز غذایی گلرنگ با افزایش مقدارمحصول تولیدي افزایش می
در زیـر عالئـم   . کنـد جـذب مـی  )K2O(کیلوگرم  پتاس 8/3و )P2O5(کیلوگرم  فسفات 2/1کیلوگرم نیتروژن، 5دانه، 

.استشدهدادهکمبود عناصر شرح 

نیتروژن-1-4-2
هـا و  اي ضـعیف، ارغـوانی شـدن تمـامی بـرگ     رشد اولیه ضعیف، رشد سبزینهصورتبهنیتروژنکمبود عالئم

نیتـر محدودکنندهنیتروژن عموماً .)8شکل (باشدها میهاي پیر و مرگ آنها و در کمبود شدید، زرد شدن برگرگبرگ
را بیشـتر از هـر   گلرنگ نیتـروژن  . شودگلوگاه رشد محسوب میعنوانبهرود و عنصر براي تولید محصول به شمار می

ها نشان داده است که مصرف نیتروژن باعـث افـزایش مقـدار محصـول و مقـدار      آزمایش. کندعنصر دیگري جذب می
ولی همـین  . یابداگر مصرف نیتروژن با آب کافی همراه باشد، عملکرد به مقدار زیادي افزایش می.شودپروتئین دانه می

شود و باالخره اگـر مصـرف نیتـروژن    افزایش کمتري را موجب می،بمقدار نیتروژن در صورت محدود بودن مصرف آ
افـزایش آب مصـرفی بـدون    . تغییر نکند، ولی آب مصرفی بسیار کمتر شود، اثر بر روي عملکرد بسیار اندك خواهد بود

. دهدنیز عملکرد را کاهش میتروژنهیکودن
،در خاکی بـا درصـد کـربن آلـی     در هکتارکیلوگرم1500براي دستیابی به عملکرد دانه گلرنگ در کشت آبی 

این مقادیر براي دستیابی . خواهد بود) کیلو اوره200معادل (نیتروژن کیلوگرم در هکتار 100درصد، نیاز به 8/0کمتر از 
. اهد بودخو) کیلوگرم اوره300معادل (کیلوگرم در هکتار نیتروژن 150کیلوگرم در هکتار برابر با 3500به عملکرد دانه 

دو ثلث دیگر در مرحلـه  بهتر است در سه تقسیط مصرف گردد و ثلث آن در مرحله پیش کشت یا با آب دوم ونیتروژن
یی گلرنگ به نیتروژن در مناطق سرد کشور، بیشتر از مناطق ازغذاین. دهی مصرف شوددهی و نیز قبل از گلشروع ساقه

کیلو 100کشور براي هر یی گلرنگ به نیتروژن در مناطق گرمغذاازینلذا ).1396نورقلی پور و همکاران، (باشد گرم می
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بـراي هـر   سرد کشوریی گلرنگ به نیتروژن در مناطق غذاازینکهدرحالیباشدیمنیتروژن لوگرمیک6-10دانه تولیدي 
.باشدیمکیلوگرم نیتروژن 4/6-6/11کیلو دانه 100

فسفر-2-4-2
هایی بـا انشـعابات کـم و    ساقه. )8شکل (شودریشه و قسمت هوایی گیاه میکمبود فسفر سبب ضعیف شدن 

ظاهري این کمبـود  عالئمهاي ارغوانی از کمبود فسفر است و رنگ سبز مایل به آبی با لکهعالئمهاي باریک از برگ
.شودها و نوك برگ بنفش میدر حاشیهژهیوبهها چنین در شرایط کمبود فسفر برگباشد، هممی

گلرنگدر کشت آبی). 1396نورقلی پور و همکاران، (باشد سرد میاطقدر مناطق گرم، مقدار مصرف فسفر بیشتر از من
گرم در کیلوگرم بیشتر باشد، میـزان واکـنش بـه    میلی15به روش اولسن از استخراجقابلو در مناطقی که مقدار فسفر 

1500براي دستیابی به عملکرد دانه . شودي زمین مصرف سازآمادهدر مرحله ر بایدفسفکود . یابدکاهش میفسفرِکود 
80معـادل  (فسـفر  در هکتارلوگرمیک17در کیلوگرم نیاز به گرمیلیم10-6کیلوگرم در هکتار،در خاکی با مقدار فسفر 

40کیلوگرم در هکتار برابر بـا  3500این مقادیر براي دستیابی به عملکرد دانه . خواهد بود) سفات تریپلکیلوگرم سوپرف
سـرد  اطقتوصیه عمومی در منعنوانبه. خواهد بود) وگرم سوپرفسفات تریپلکیل160معادل (فسفر در هکتارلوگرمیک

ـ   لوگرمیک50کاربرد  100متوسـط  طـور بـه گـرم  اطقدر هکتار سوپرفسفات تریپل قابل توصیه خواهد بـود ولـی در من
) زهکمنطقه (زابل در منطقه . گرفته شوددر نظرتواندیمتوصیه عمومی عنوانبهکیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل 

توانـد یمـ کیلـوگرم در هکتـار   150تـا  سوپرفسفات تریپلکاربرد) گرمیلیم5کمتر از (فسفر خاكبه دلیل کمبود شدید
فسـفر کـارایی   جـذب ازلحـاظ رقـم گلدشـت   که طوريفسفر متفاوت هستند بهارقام گلرنگ از نظر جذب . افزایش یابد

مقدار مشخص فسفر، رقم پدیـده  با کاربرددر شرایط کمبود فسفر خاك همچنین . داردرقم صفه بیشتري در مقایسه با
.داردنسبت به رقم گلدشت واکنش بهتري به کاربرد کود 

پتاسیم-3-4-2
در ). 8شـکل  (شـود  هاي باریک، ظاهر میهاي کوچک و ساقهکاهش رشد گیاه، برگصورتبهکمبود پتاسیم 

. ماندولی همچنان بر روي ساقه باقی میشدهخشکها زرد و کمبود شدید حاشیه برگ
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در خاکی با کیلوگرم در هکتار،1500توصیه کودي براي دستیابی به عملکرد دانه منظوربهگلرنگدر کشت آبی
یلوگرم سولفات ک85معادل (پتاسیم در هکتارکیلوگرم35در کیلوگرم، نیاز به گرمیلیم200تا 110مقدار پتاسیم 

کیلوگرم در هکتار 65کیلوگرم در هکتار برابر با 3500این مقادیر براي دستیابی به عملکرد دانه .خواهد بود) پتاسیم
بیشتر از دسترسقابلهایی با پتاسیم در مورد پتاسیم در خاك. خواهد بود) ت پتاسیمیلوگرم سولفاک155معادل (پتاسیم 

با انتقال از مناطق گرم به مناطق سرد، حداقل پتاسیم .یابدمیزان واکنش به کود کاهش می،بر کیلوگرمگرمیلیم200
اطقگرم تا مقدار پتاسیم ی در منطورکلبه).1396نورقلی پور و همکاران، (یابد الزم براي تولید عملکرد بهینه، افزایش می

نیاز است و در این یمسولفات پتاسکودگرم در هکتارکیلو125تا 100مقدار ، در کیلوگرمگرمیلیم150- 100خاك 
پتاسیم الزم است سولفاتکودگرم در هکتارکیلو50- 75مقدار ، در کیلوگرمگرمیلیم180-150منطقه با پتاسیم خاك 

.باشدیمکود پتاسیم گرم در هکتارکیلو125-75سرد مقدار نیاز اطقدر من. مصرف گردد

عالئم ظاهري کمبود عناصر پرمصرف و ثانویه-8شکل
)K : ،پتاسیمP : ،فسفرN : ،نیتروژنS : ،گوگردMg : منیزیم وCa :کلسیم(

وجـود ایـن   ازنظربارندگی ونیز وضعیت خاك ریتأثتواند تحت میزان کود مصرفی میدر مناطق دیم گلرنگ، 
کیلوگرم فسفات آمونیوم مناسب 50کیلوگرم اوره و100درکشت پاییزه مصرف ). الف وب1396پورداد، (ردیقرارگعناصر 

مصـرف  . یابـد کیلوگرم فسفات آمونیوم کاهش می40کیلوگرم اوره و80به مناطق دیم این کودها درکشت بهاره . است
ـ در هکتار در اوالوگرمیک50زانیبه ماورهکود سرك  ـ یبـا بارنـدگ  یاطقمنـ يبهـار بـرا  لی ـ یم400از شیب و متـر یل

. گرددمیهیهاي مناسب بهاره توصیبارندگ
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قدار بذر و تراکم مناسبم-2-5
از عوامل مهم موثر بر میزان بذر و تراکم مناسب در کشت گلرنگ می توان به زمان کاشت، نوع رقـم، عمـق   

هاي تراکم بوته در ایران آزمایش.کردکاشت، ساختمان خاك و میزان کود مصرفی و وضعیت آب و هوائی منطقه اشاره 
متر سانتی50هایی با فاصله دو خط روي پشتهبراي کشت بهاره کشت ها ردیفۀفاصلتریننشان داده است که مناسب

. باشـد متر مـی سانتی5ها و فاصله بوته)مترخواهد بودسانتی25هاکشت دوخط روي هر پشته که در نتیجه فاصله ردیف(
کشـت  (متـر  سـانتی 60هایی بـا فاصـله   دو خط روي پشتهکشت ، پاییزهدر ارقام زیادبا توجه به رشد رویشی همچنین 

. شودمتر توصیه میسانتی5ها و فاصله بوته) مترخواهد بودسانتی30هاهر پشته که در نتیجه فاصله ردیفدوخط روي
در نظر در هکتار کیلوگرم 25و در کشت بهارهکیلوگرم 20-25در کشت پاییزهمیزان بذر مصرفیدر کشت آبی گلرنگ، 

هـزار بوتـه   600تـا  300بـین )کشت دیم و آبی(محیطیتراکم بوته بسته به رقم، عادت رشد و شرایط .شودگرفته می
ها در مناطقی که بادهایفصلی از یک سمت میوزند، اغلب فاصله بوته. متغیر است) بوته در متر مربع60تا 30(درهکتار 

-بوتـه گیرند تا ضمن افزایش مقاومت در برابر بادهاي شدید، رطوبت بـین  ها را کمتر درنظر میرا بیشتر و فاصله ردیف

).1395فنایی و اکبري مقدم، (ها جلوگیري شودهاکاهش یابد و در نتیجه از شیوع بیماري
در کیلـوگرم  20و در کشت بهـاره کیلوگرم 15-25در کشت پاییزهمیزان بذر مصرفیدر کشت دیم گلرنگ، 

متـر توصـیه   سـانتی 10هـا روي ردیـف   متر و فاصـله بوتـه  سانتی30فاصله ردیف کشت . شوددر نظر گرفته میهکتار 
کیلوگرم در هکتار خواهد 40تا 35اي در شرایط دیم میزان بذر در صورت کشت گلرنگ علوفه.)1396پورداد، (شود می
بدین ترتیـب در  . ها و ورس در برابر بادهاي شدید خواهد شدکشت با تراکم زیاد سبب نازکی ساقه). 1394پورداد، (بود 

-ها را کمتر در نظـر مـی  ها را بیشتر و فاصله ردیفوزند معموالً فاصله بوتهیک سمت میمناطقی که بادهاي فصلی از 

هـا کـاهش یافتـه و در نتیجـه از شـیوع      گیرند تا ضمن افزایش مقاومت در برابر بادهاي شدید، میزان رطوبت بین بوته
رم کشـور تـأثیر بسـیار شـدیدتري بـر      افزایش تراکم بوته در مناطق گ). 1396نام، بی(ها جلوگیري به عمل آید بیماري

ها و ورس و کاهش عملکرد دانه در مقایسه با منـاطق سـرد و معتـدل سـرد خواهـد      افزایش رشد رویشی، نازکی ساقه
سبب کاهش )کشت با تراکم کم(باشد) متریسانت20تا 15(از معمول ادتریزفیها در طول رداگر فاصله بوته. گذاشت

عـدم همزمـانی در زمـان    ی،شـ یرشـد زا ، کاهشاهیـ گیشیرورشدو ، افزایش تعداد شاخه فرعیتعداد بوته در متر مربع
. رسیدگی و کاهش عملکرد دانه خواهد شد

) دسی زیمنس بـر متـر  8بیشتر از EC(هاي شور به منظور دستیابی به درصد سبز مناسب در خاكهمچنین 
. کیلوگرم در هکتار افزایش یابد40تا 35باید میزان بذر مصرفی به 

کاشتروش-2-6
و در غیر این صورت سایر بذرکارهاي مورد استفاده ) الف9شکل (در صورت امکان کشت با بذرکار پنوماتیک 

30متـر و فواصـل خطـوط کشـت     سانتی60هافاصله بین پشتهنیمناسبتر. تواند در کشت گلرنگ بکار روددر گندم می
ـ . باشـد متـر مـی  سـانتی 2-3عمق کاشت مناسب براي ارقـام گلرنـگ   . است)دوخط روي هر پشته(سانتی متر دلیـل  هب

حساسیت به آب ماندگی به ویژه دراراضی با قابلیت نفوذپذیري کم بهتراستگلرنگ را به طور ردیفی روي پشـته کشـت   
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با توجه به عمق کشـت  .تري صورت گیردشود تا ظهورگیاهچه به صورت یکنواختدرعمق مناسب موجبمیکشت. کرد
کارهاي گنـدم  ها هستند در صورت استفاده از عمیقکنند بهتر از سایر کارندهگلرنگ، بذرکارهایی که سطحی کشت می

پنوماتیـک و  هایبـه همـین دلیـل، کارنـده    . ها را در سطح خاك قرار داد تا کشت عمیق صورت نگیـرد بایست کارندهمی
) نـه در داخـل جـوي   (دهنـد  که کشت را بر روي پشته انجام مـی ) ب9شکل (آبی بذرکارهاي مورد استفاده در زراعت

-هاي شور جهت اجتناب از شوري که در باالي پشته جمع میدر زمین). 1396پورداد، (کارها هستند تر از عمیقمناسب

.باید در محلی نزدیک داغ آب کشت کردشود بذر گلرنگ را 

)الف(

)ب(

)ب(کار غالت بر روي پشته و کشت با خطی) الف(ردیف کار پنوماتیک کشت روي پشته -9شکل 

آب مورد نیاز-2-7
کـه امکـان   يادارد بـه گونـه  يشتریمقاومت بیدر مقابل خشکیروغنيهادانهگریگلرنگ نسبت به داهیگ

توانـد اثـر سـویی بـر عملکـرد      کمبود آب مـی .وجود داردمتریلیم300به شرط بارش ساالنه حداقل زیآن نمیکشت د
گلرنگ به علت دارا بـودن  .داشته باشد ولی این اثر به رقم،مرحله رشدي و مقاومت گیاه به خشکی بستگی داردگلرنگ

هـاي زراعـی مواجـه بـا     ین در اکوسیسـتم بنابراجذب نماید،نیز متري خاك 3عمقریشه عمیق قادر است رطوبت را از 
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کمبود آب در طـول دوره رشـد   با این حال. گلرنگ به عنوان یک دانه روغنی داراي جایگاه با اهمیتی است،کمبود آب
باید توجـه  . خواهد داشتیرا در پاهیگدانه کاهش رشد و کاهش عملکرد ،یدهتا مرحله گلیدهاز مرحله ساقهیعنی

گردد، در چنین ه به آبیاري بیش از حد در اوائل رشد حساس است و باعث افزایش بیماري فیتوفترا میداشت که این گیا
اجتنـاب از  و) فـارویی (اي چـه کشـت بـه صـورت جوی   یا )نواري(اي آبیاري قطرههاي مقاوم، مواردي استفاده از واریته

. شودایستابی آب در هواي گرم توصیه می
شود که عمق خاك قابل نفوذ براي ریشه قوي و عمیق این گیاه، تا حدود زیادي اگر گلرنگ در زمینی کشت 

-و وضع آب قابل استفاده خاك نیز براي گیاه در حد مطلوب فراهم شود، انجام یک یا دو بار آبیاري قبل از مرحله گـل 

ی عملکـرد گلرنـگ،  براي دستیابی به پتانسـیل واقعـ  براین اساس،.دهی براي حصول عملکرد مطلوب دانه کافی است
روز بعـد پـی آب   7تـا  5و آبشـاملخاك اگر کشت خشکه کاري شده باشد دهی قبل از مرحله گلالزم آبیاريمراحل 

روز از آبیـاري  30تـا  25زنـی گلرنـگ بـه مـدت     کاري پـس از جوانـه  است ولی در کشت هیرم) جهت سبز یکنواخت(
در هر دو اقلـیم سـرد و گـرم    ). 1395، مقدمفنایی و اکبري(شود اي گلرنگ به خوبی گسترده خودداري تا سیستم ریشه

پس از گلرنگ. الزم است)پی آب(مطلوب گیاهو یک آبیاري براي استقرار)آبخاك(یک نوبت آبیاري براي سبز شدن
پـس  (ولیه رشدادر مراحلخشکی مالیم ش و تناستمتحملدر مرحله روزت در برابر کمبود آب سبز شدن و استقرار
تربوتـه از طریـق نفـوذ بیشـترو     شود،بلکه سـبب رشـد قـوي   عملکرد دانه نمیکاهش نه تنها باعث ) از استقرار گیاهچه

)برگـه شـدن  8( مرحله رشد رویشی اولیـه تـا زمـان روزت    پس از مرحله استقرار گیاه .شودتر ریشه در خاکمیگسترده
-با توجه به وجود بـارش . نیاز داردیکمبسیارن هوا، به آببه علت پایین بودن سطح تعرق و خنک بودگلرنگاست که

اکثـراً وجـود   و معتدل سرد و گرم کشور نیاز به آبیاري در مرحلـه روزت سرد هاياقلیمهاي جوي در این زمان در اکثر 
هاي بسیار خشک که ممکن است در طـی ایـن فصـل بارنـدگی روي     هاي خشک و اقلیمولی با این حال در سال.ندارد

.شـود موجب کاهش رشد گیاه و افزایش طول دوره رشد گلرنگ تواند میکمبود آب در دوره رویشی گیاه گلرنگ ندهد 
.استمتحملآبی در مرحله رشد روزت به کمگلرنگ با این حال 

در این مرحله نیاز آبی گلرنگ کهي استبندشاخهو هاساقهمرحله رشد رویشی ثانویه شامل طویل شدن و رشد 
مناطق سـرد و  دور آبیاري در . داراي اهمیت استهابوتهدر شدهرهیذختجمع عناصر غذایی ازنظررو به افزایش بوده و 

.بیشتر استدر مناطق گرم و مقدار نیاز آبی نیز باشد میاز مناطق گرم بیشتر معتدل سرد
دهی و پـر شـدن دانـه در گیـاه گلرنـگ بیشـترین نیـاز آبـی را         گلتشکیل غوزه،مراحل بعدي یعنی مراحل 

کـه بحرانـی   اسـت نشـان داده نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص مراحل حساس به تنش خشکی در گلرنگ.دارند
اولین آثار تشـکیل گـل تـا اواسـط     دهی از زمان پیدایش در گلرنگ طی دوره گلخشکیترین زمان در برخود با تنش 

تاثیر مخربی بر عملکرد دانه گیاه خشکی، به همراه تنشاین دوران دماي باال و آفتاب زیاد در .مرحله پر شدن دانهاست
تر و مقدار آب آبیاري نسبت به همه مراحل در هر دو اقلیم سرد و گرم دور آبیاري در این مرحله کوتاه. گذاردگلرنگ می
در مرحلـه پرشـدن دانـه و    .زنـد ی آسـیب مـی  افشـان گردهزیاد و هواي بارانی به هوايرطوبتبا این وجود. بیشتر است

مطـابق نتـایج   . یابـد محصول، دور آبیاري در هر دو اقلیم بیشتر و مقدار آب مصرفی نیز کاهش مـی گیرسیدتیدرنها
گلرنگو بهاره هاي پاییزهعملکرد دانه و روغن و اجزاي آن در ژنوتیپدوره رویشبراواخر در تنش خشکی اثرتحقیقات 
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اي آب مقاوم است ولـی بـراي   ي دورهکمبودهاگلرنگ به . شدرسیدگی خواهد درتسریعسببوشودمیکمتر مشاهده 
؛ دورنباس و 1998آلن و همکاران، (ی بسیار حساس استآبکمی و شروع تشکیل دانه به دهگلهاي تولید حداکثر، دوره

.)1997و اویس، 1979کاسان، 
تـوان، زمـان آخـرین    شرایط کمبود نسبتاً شدید آب در بهار و لزوم اختصاص آب به زراعت هاي بهاره، میدر 

ا توجه به پایین بودن عملکـرد گلرنـگ در اراضی دیـم سردسـیر و   ب.داددهی کامل انجام آبیاري را در مرحله پایان گل
مرحله درآبیاري تکمیلی نجام حتی یک نوبت موثر آبیاري تکمیلی در افزایش عملکرد این محصول، اکم باران و نقش

).1395، مقدماکبريفنایی و (د شوتوصیه می دهی گل

در آبیاري گلرنگنکات ضروري -1-7-2
درسـت نیسـت،   گلرنگ نیز مانند هر گیاه دیگر براي تولید عملکرد باال به آبیاري کافی نیاز دارد، اینکهتصور •

از آنجایی که همچنین. شوداست و بهتر است میزان آبیاري در مورد آن کمتر متحملزیرا این گیاه به خشکی 
آن به بیمـاري فیتـوفترا   استقرار آب به مدت طوالنی موجب ابتاليس است و گلرنگ به شرایط غرقابی حسا

در تمـاس  به دلیـل ایـن کـه آب   )فاروئی(اي یا کشت جویچه) تیپ(اي نواري قطرهشود، بنابراین آبیاريمی
.براي گلرنگ مناسب خواهد بودها نیست مستقیم با بوته

از انجـام  توان میلی متر بارندگی صورت گرفت،می25تا 20که در طول دوره رشد و نمو گیاه، حدود در صورتی•
.آبیاري در آن مرحلهخودداري کرد و این مقدار بارندگی را به عنوان یک نوبت آبیاري تلقی نمود

دلیل حساسیت به آبماندگی به ویژه در اراضی با قابلیت نفوذپذیري کم بهتر است،گلرنگ را به طور ردیفـی  هب•
.بر روي پشته کشت کرد

بیماري فیتوفترا در گلرنگ دارد، زیرا اگر آب بیشتر از ششساعت در روش آبیاري تأثیر زیادي درتوسعهنوع و •
آبیاري در ساعات گرم روز همچنین . ها بماند این بیماري موجب از بین رفتن گیاه خواهد شدپاي بوته

.شودمیتوسعه بیماري فیتوفترا بخصوص در مناطق گرم سبب

هاي هرزکنترل علف-2-8
از . هاي هرز حساس استدرمراحل اولیه رشد وقبل از به ساقه رفتن به علفو داردي کندايگلرنگ رشد اولیه

هاي خسارت ناشیاز علفوشودهاي هرزتهدید میتوسط انواع علفروزت تا مرحلهدر اوایل دورة رشد این روگلرنگ
).1388حاتمی و همکاران، (درصد نیز گزارش شده است 45تاهرز در گلرنگ 

جنگلک، )Adonis aestivalis(نیگآلتش، )Carthamus oxyacanta(گلرنگ وحشی 
)Chorisopora tenella( ،ِیرمعمولیخاکش)Descurania sophia( ،ونیفرف)Euphorbia

spp.(ناخنک،)Goldbachia laevigata(درشتوك،)Malcolmia Africana( ،
و ) Roemeriarefracta(عروسکگل،)Malva sylvestris(،پنیرك )Polygonumaviculare(هفتبند
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نعلفیترازمهم) Carduus pycnocephalus(تاتاري یا همان خار ایتالیایی 
Triticum(گندمخودرو. رانهستندیکسالهدرمزارعگلرنگایهرزپهنبرگیها sp. (کسالهوعلفیکبرگینعلفهرزباریترمهم
Rumex(هرزترشکیها spp.( شیرین بیان ،)Glycyrrhiza glabra(،غکیتریش)Sunchus spp.( یونجه ،

نعلفیعتریازشا) Convolvulus arvensis(و پیچک صحرایی ) spp.Coronilla(باغی 
هاي علف هرز از تنوعچندانی برخوردار در شرایط دیم گونه).1398وهمکاران،زند (شوندیدرگلرنگمحسوبمیهرزدائمیها

هاي هرز شاملعلفدر کشت بهاره گلرنگزارهاي استان کرمانشاههاي هرز عمده در دیمعلفبه عنوان مثال. نیستند
Sophora(، تلخه بیان )Carthamus oxyacanta(، گلرنگ وحشی )Glycyrrhiza glabra(بیان شیرین

pachycorpa ( ايسفاالریاي سوریهو)Cephalaria syriaca(باشد می) ،1388حاتمی و همکاران.(

کنترل شیمیایی -2-8-1
کشتهاي قبل ازکشعلف-2-8-1-1

-مصرف علف کـش به صورت پیش کاشت، مخلوط با خاك، هاي هرز به منظور کنترل طیف وسیعی از علف

ـ بـه م ترتیب به) EC 33%،®سوناالن(نیاتالفلورالو )EC 48%،®ترفالن(نیفلورالیترهای در هکتـار  تـر یل3و2زانی
هـا شـده و بـر رشـد تعـدادي از      سبب کنترل اکثر باریک برگترفالنش علفک).1398زند و همکاران، (شودیهمیتوص
انـواع تـاج   ،يزیکنترل تـاجر يبرانیاتال فلورالکش علف). 1397وفایی اسکویی، (هاي پهن برگ نیز مؤثر است علف

کاشـت  ها را بایـد قبـل از  کشاین علف. موثر استاقیگاوپنبه و قرك،یسوروف، پن،یخروس، سلمه، انواع ارزن وحش
متر با دیسـک  سانتی10تا 5ساعت بعد از کاربردش حتماً با خاك تا عمق 2-3روي خاك پاشید و بالفاصله یا حداکثر 

جهـت  کش نباید خشک و داراي کلوخـه باشـدو   خاك در زمان پاشش علف. یک تا دو نوبت عمود بر هم مخلوط نمود
وفـایی اسـکویی،   (گیرددر هنگام صبح یا غروب انجام افزایش اثر علف کش بهتر است خاك مرطوب بوده و سمپاشی

1397  .(

)پیش رویشی(هاي قبل از سبز شدن کشعلف-2-8-1-2
ـ بیمترهاي پیش رویشـی  کشعلفستفادهاز،اهرزدرگلرنگیهامبارزهباعلفبه منظور  WP،®سـنکور (نیوزی

ـ اگزادای) EC 33%،®استومپ(نیمتالیپند،گرم در هکتارلویک75/0زانیبهم) 70% ) EC 25%،®رونسـتار (ازونی
).1398زند و همکاران، (شودیهمیتوصقبل از سبز شدنموقع کشت و تردرهکتاریل3زانیبهم

)پس رویشی(هاي پس از سبز شدن کشعلف-2-8-1-3
بـراین  . برخـوردار اسـت  زیادياز اهمیت پس ازسبز شدن گلرنگ هاي هرزمبارزه باعلفگلرنگ درکشت پاییزه 

پس هایکشازعلفتوان درکشت پاییزه میقبلیبرگوگندمیاجوریزشکردهازفصلزراعهرزباریکیهاعلفکنترلمنظوربهاساس
زمـان مصـرف   .ردرهکتاراسـتفادهنمود لیت1تـا  8/0گاالنت سوپر به میـزان  یادو لیتر در هکتار به میزانرویشی گاالنت
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-علفمرحلهسه برگی تا قبل از ساقه رفتن شدن گلرنگ ازو گاالنت سوپر پس از سبز پس رویشی گاالنتهاي کشعلف

مذکور دیرتر از زمان توصیه شده انجام شود فقط رشد در صورتی که سمپاشی با سموم . باشدهاي هرز باریک برگ می
ن برایکنتـرل  وسـولفور واسـتفاده از کلر همچنین . رودشود ولی از بین نمیهاي هرز باریک برگ کند یا متوقف میعلف

فنایی و (تواند موثر باشدشودمیگلرنگها در زراعتهاي هرز پهن برگ در مرحلهسه برگی تا قبل از ساقه رفتن آنلفع
.شودبا نازل تی جت توصیه می) داربوم(هاي پشت تراکتوري استفاده از سمپاش).1395اکبري مقدم، 

و مکانیکیکنترل زراعی-2-8-2
استفاده از تناوب زراعی مناسب بخصوص با غـالت، کشـت در تـاریخ مناسـب،     شخم، آبیاري قبل از کاشت، 

آبیـاري  . شـود هاي هرز بکار گرفته مـی هاي زراعی است که براي کنترل علفمیزان بذر و تراکم مناسب از جمله روش
ی در زمـان  شود و با انجام عملیات زراعهاي هرز میزمین قبل از کاشت سبب سبز شدن درصد زیادي از جمعیت علف

). 1396نام، بی(ها اقدام کرد توان نسبت به از بین بردن آنتهیه بستر کشت می
برگی توصیه 6تا 4هاي هرز گلرنگ، زدن پنجه غازي یا کولتیواتور در مرحله به منظور کنترل مکانیکی علف

نظر گرفته شـود و از تراکتورهـاي   متر در سانتی60تا 50هاي کاشت بایست فاصله ردیفبه همین منظور می. شودمی
در منـاطق خشـک و نیمـه    همچنـین  ). 1397نـام،  بی(چرخ باریک براي زدن پنجه غازي و یا کولتیواتور استفاده شود 

، هاي کاشتبین ردیفهرز يهالفسبک عالوه بر کنترل عواتوریاکولتی) يروتار(ازچنگکگردانخشک کشور با استفاده 
هـاي هـرز بـه دلیـل     افزایش بیش از حد دفعات مبارزه مکـانیکی بـاعلف  . )10شکل (خواهد شدسله شکنی نیز انجام 

.)يمتریسانت5تا 2عمق (باشدنادیواتورزیکهعمقکولتشودددقتیباو شودخسارات احتمالی به ریشه گیاه،توصیه نمی
به همـین  . تواند موثر باشدبرگی می4-6زدن پنجه غازي درمرحله هاي هرز در شرایط دیم براي کنترل علف

متر در نظر گرفته شـود و از تراکتورهـاي چـرخ باریـک     سانتی60تا 50هاي کاشت بایست فاصله بین ردیفمنظور می
توان ازپنجه هاي هرز باال باشد میدرکشت بهاره نیز اگر تراکم علف. براي زدن پنجه غازي و یا کولتیواتور استفاده نمود

متـر  سـانتی 20بایست به ها میدر صورت عدم وجود کولتیواتور وتراکتور چرخ باریک، فاصله ردیف.غازي استفاده نمود
.  )1397پورداد، (ها جلوگیري نمود هاي هرز در بین ردیفتا از طغیان علفتقلیل یابد



28

هاي کاشتچنگک گردان جهت سله شکنی بین ردیف-10شکل 
آفات-2-9

در زراعت گلرنگ آفات متعددي وجود دارد که باعـث خسـارت اقتصـادي و کـاهش عملکـرد ایـن محصـول        
هاي گـرده خـوار،   سوسکترین آفات گلرنگ در ایران، مگس گلرنگ، شته سیاه گلرنگ، کرم غوزه خوار، مهم. شودمی

. شودپرداخته میها سنک گلرنگ و پرندگان می باشند که در این مجموعه به شرح و اهمیت آن

مگس گلرنگ-2-9-1
و هاي میوه استاز گروه مگس)Rossi.(Dip.: TephritidaeAcanthiophilus helianthi(مگس گلرنگ

طول بدن .شوداخیراً در سطح کشور خسارت زیادي از آن گزارش میآید کهبه حساب میگلرنگ گیاهن آفاتتریمهمزءج
رنگ .اي روشن استو داراي پاهاي قهوهها به رنگ سبز متالیک و درشتچشمواستمترمیلی6تا 4در حشرات کامل 

الروهـاي جـوان   .)11شـکل  (ندآیاي متمایل به سیاه در میبتدریج به رنگ قهوهکهرنگ بوده شفیرهزرد الرو شیري و 
شـده و شـروع بـه    غـوزه جوانه مرکزي، تکمه گل وها تغذیه کرده و سپس وارداز خروج از تخم مقداري از برگچهپس

شـود ایـن   هاي گلرنگ است که باعث مـی رت اصلی مگس گلرنگ تغذیه از دانهخسا.کنندهاي گلرنگ میتغذیه از دانه
الرو .ها سوراخ شده، عالوه بر کاهش وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و درصد جوانه زنی بذور کاهش یابددانه

ترین عالمت آلـودگی  ها مهمغوزهاي رنگ از ترشح شیره قهوه. نمایدهم تغذیه میگ حتی از ساقه گلرنگ مگس گلرن
این مگس روي گلرنگ پاییزه داراي دو نسل بوده و نسل سوم آن روي گلرنگ . )11شکل (گیاه به مگس گلرنگ است

هستند و در مزارعی هاي هرز تلخک و گلرنگ وحشی میزبان مگس گلرنگ علف. شودهاي هرز سپري میبهاره و علف
.که به علف هرز تلخک آلوده هستند میزان آلودگی به مگس گلرنگ نیز شدیدتر است
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حشره کامل ماده مگس گلرنگ، الرو و شفیره آن-11شکل 

در (دار ارقـام خـار  و )رقم گلدشت(استفادهازارقامزودرستوان به از راهکارهاي کنترل زراعی مگس گلرنگ می
انجـام  وگلرنگ بعد از برداشت جمع آوري بقایاي محصول ،کشتزودهنگام، )خسارت این آفت سنگین استمناطقی که 
.اشاره کردشخم عمیق 

از هاي بالغ یعنی بل از طغیان جمعیت مگسقپاشی به منظور کنترل شیمیایی مگس گلرنگ بهترین زمان سم
-سانتییککمتر از به اندازه ها وزهغطول اکثر (ها ظهور غوزهدهی و همزمان با مرحله تکمهبه بعداواسط اردیبهشت ماه 

در هـزار،  5/0، ایمیداکلوپراید به میـزان  در هزار5/1-2به میزان کلرپیریفوس نظیر هایی، کشحشرهاستفاده از با )متر
تا سه مرتبه از مرحله پاشی بین یک سم. شودتوصیه میدرهزار 1در هزار و دیمتوات 5/2در هزار، فوزالون 1ماالتیون 
. ها تکرار شودها و باز شدن گلدهی تا بزرگ شدن غوزهآغاز تکمه

)وزه خوار گلرنگغکرم (کرم هلیوتیس -2-9-2
، Helicoverpa peltigera(Lep.: Noctuidae)(Schiffermuller)گلرنـگ خـوار  وزه حشره کامل کرم غ

هـاي  متر و روي بـال میلی42تا 34هاي باز عرض بدن با بالاي متمایل به نارنجی است و زرد کم رنگ تا قهوهمعموالً
).12شکل (باشدمیاي متمایل به سیاهحاشیه بال عقبی قهوه. وجود داردچند لکه همايجلویی عالوه بر نوار حاشیه

گلرنگو الرو آن در حال تغذیه از غوزه و پارانشیم برگگلرنگخواروزهغحشره کامل کرم -12شکل 
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ري مایل به قرمز ، سبز خاکستسبز روشنهاي بسیار متفاوت ولی عموماًفت داراي رنگآاینهاي الرو
-غنچه، هاي جوانو برگهاغوزههاي از پارانشیمبرگچهآفتالروهاي این).12شکل (استهاي سفید کهربایی با نقطه

بصورت هاغوزهمحل خسارت این آفت بر روي .گردندها میو تشکیل دانهغوزهمانع رشد و تغذیه کردههاغوزهها و 
در تمام مناطق گلرنگ کاري بویژه مناطق گلرنگ کاري دیم کشور از جمله .اي بخوبی قابل تشخیص استحفره

.کندخسارت شدیدي وارد می)دشت خرامه(استان فارسو کردستان
در اوایل شخم پس از برداشت محصولتوان به راهکار کنترل زراعی این آفت در مزارع گلرنگ میبه عنوان

رعایتتناوبزراعیباگیاهانغیرمیزبانمانندگندموجو و عدمقراردادن نخود، گوجه بهاره،، کشتبهموقعبهخصوصدرزراعتتابستان
استفاده جهت کنترل شیمیایی،. اشاره کردتروژنه بامیه درتناوب باگلرنگو همچنین عدممصرفزیادکودهاینیوفرنگی، پنبه

لیتر در هکتار میلی1000، به مقدار درصد5و آتابروندر هکتارلیتر میلی250به نسبت درصد15آوانت کش حشرهاز 
اي شدن عالوه بر کنترل در هزار در زمان تکمه2همچنین در شرایط دیم مصرف دیازینون به میزان . شودتوصیه می

ها که این آفات شیوع زیادي تواند در کنترل کرم هلیوتیس نیز موثر باشد و تنها در برخی از سالگلرنگ میمگس 
. پاشی وجود داردداشته باشند نیاز به دو بار سم

شته گلرنگ-2-9-3
Uroleucon(Uromelan) cartami(Hille Ris Lambers)شته گلرنگ (Hem.:Aphididae) با اندازه

اي مایل اي تیره و قهوهاي روشن تا قرمز، قهوهقهوهها پورهمتر وبدن دوکی شکل و مسطح ورنگ بدن میلی2تا 5/1
رنگ و با بدن گالبی شکل، بالدار و بزرگ و سیاهشان نسبتاًحشرات کامل اندازه.استبه رنگ سبزبه خاکستري و بعضاً

شکل(باشدمیتیرهاي روشن و تا کامالًبه رنگ قهوه) لکورنیکو(لوله تنفسی تیره وها معموالًچشم. استبدون بال
13( .

گلرنگگیاهشته رويکلنی –13شکل 

ویـژه در انتهـاي شـیره گیاهـی را به،گیاه گلرنگدهـیپیـش از مرحلـه گلهـا و حشـرات کامـل شـته پوره
تولید عسلک در سـطح  موجب زردي، پیچیدگی برگ،در حالت طغیانی .مکنـدها میهـا و سـاقهگل، برگها، دمشـاخه

ضعف و کوتاهی گیاه، تاخیر 	که باعث محدودیت فعالیت فتوسنتزي،) فوماژین(و تشکیل قارچ مولد دوده	هافوقانی برگ
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از بین رفتن خشک شدن و هاي شدید باعث در آلودگیهاي ضعیف و دهی و حتی عدم تشکیل دانه یا تولید دانهدر گل
.شودگیاه می

در ترین عوامل کنترل کننده طبیعـی شـته   مهماز زیتوئیدهاي پاراهاي سفید و زنبورها، مگسانواع کفشدوزك
هـاي  ویـژه در کشـت  کشت دیرهنگامبـه ازاجتنابتوان بهمیگلرنگشـتهزراعیکنترلاز راهکارهاي.باشندگلرنگ می

اشـاره  از کاربرد زیاد کودهاي نیتروژنهو جلوگیرید ناهشته آلوده شدکه بهاي مزرعه هاي حاشیهردیف، کنترل سریعبهاره
متداول نظیـر پریمیکـارب بـه    هاي کشفت شدید است با حشرهکه خسارت آمبارزه شیمیایی با آفت شته درصورتی.کرد

).1397نوربخش و همکاران، (شودتوصیه میدر هزار1دیمتوات به نسبت ودر هزار1مقدار 

گردهخواریهاسوسک-2-9-4
Oxythyreaسوسک گرده خوار سیاه، هايدو گونه در سطح مزارع گلرنگ با نامبه صورت سوسک گرده خوار 

)Scarabaeidae(Col.:Schaumcinctellaو سوسک گرده خوار بور(Col.:BurmeisterEpicometis hirta

)Scarabaeidae الرو کامل در بقایاي گیاهی و یا کودهاي حیوانی میزمستان گذرانی به صورت ). 14شکل (وجود دارد-

تر و باقال مهم، آفتابگردان، درختان میوهها روي کلزاکند ولی خسارت آنبه انواع مختلفی از گیاهان حمله می. باشد
کرده و ها تغذیه این حشرات از گرده گل. زا باشندتوانند خسارتاز این رو در مزارع گلرنگ حاشیه مزارع می. است

در اکثر . ندارندیالروها خسارت چندانو شود یمجادیخسارت آفت توسط حشرات بالغ ا. نمایندتشکیل دانه را مختل می
. دینماهیکه مبارزه را توجرسدینميآفت به حدتیمواقع جمع

و مایع هاي سطلی آبی رنگ براق محتوي مخلوط آب کاربرد تلهاین آفت غیر شیمیایی کنترل هايراهکار
.استشخم زمین بعد از برداشت محصول در پاییز و اواخر زمستان و )15شکل (ظرفشویی

استفاده از سموم فسفره کم خطر براي زنبورهاي عسل مثل این آفت،کنترل شیمیاییهمچنین به منظور
. شودمیتوصیه در هنگام غروب ) لیتر در هکتار5/2(فوزالون 

) چپ(و بور ) راست(هاي گرده خوار سیاه سوسک–14شکل 
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هاي سطلی آبی رنگ محتوي مخلوط آب و مایع ظرفشویی همراه با سوسک هاي گرده خوار تله-15شکل 

سنَک گلرنگ-2-9-5
Oxycarenus pallensH.Schسنک گلرنگ (Het.: Lygaeidae)متر به رنگ میلی5تا 3اي است به طول حشره

4تا 2داراي و براق استاین حشره کامالً. )16شکل (رنگو گرُده زردتیره اي قهوهبا سر یا زرد کاهی زرد روشن 
.شوندتر میبا افزایش سن بزرگتر و تیرهکهسن پورگی است

حشره کامل سنک تخم گلرنگ-16شکل 

به وگردد این آفت در اواسط بهار ظاهر می.در تمام مناطق گلرنگ کاري کشوروجود داردسنک گلرنگ 
ها حالت خمیده کنند به طوري که این غنچهاي و فاسد میها را قهوهها غنچههاي گلرنگ حمله و با تغذیه از آنچهغن

Deraeocorisگرسن شکارتوان بهعی این آفت مییاز جمله دشمنان طب.گیرندو داسی شکل به خود می

pallens جمله راهکارهاي از. کنندهاي سنک تغذیه میحشره از افراد بالغ و پورههاي اینکه افراد بالغ و پورهاشاره کرد
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از بین بردن بقایا کشت زودهنگام و جلوگیري از کشت کرپه، بهتوان مدیریت زراعی براي کنترل خسارت این آفت می
مبارزه شیمیایی در مرحله . وحشی اشاره کردبخصوص گلرنگ هاي هرز عمیق همزمان با از بین بردن علفو شخم

تواند در کنترل میکیلوگرم در هکتار 1الروین به میزان کشحشرهاستفاده از بابا مشاهده آثار خسارت سنک دهیغنچه
.این آفت موثر باشد

پرندگان-2-9-6
و خسارت پرندگان در مناطق خشک کشور مورد حمله ) دیرکاشت(ها مزارع گلرنگ کرپه در برخی از سال

البته میزان خسارت . گیرندمهاجر بخصوص چکاوك آسمانی، چکاوك کاکلی، کبوتر چاهی و کبوتر جنگلی قرار می
زمان (در ابتداي فصل کاشت بیشتر این خسارت.پرندگان به مزارع گلرنگ در مقایسه با مزارع کلزا به مراتب کمتر است

افزایش تراکم کاشت .باشدمشاهده میهاي فقیر قابلبخصوص در مناطق خشک با خاك)سبز شدن و استقرار گیاهچه
. شودمیسبب کاهش خسارت پرندگان ارقام مناسب استفاده از ، کشت به موقع و در هکتاربذر مصرف باالتراز طریق 

شود زیرا میزان توصیه میدر مناطقی که خسارت پرندگان متداول است ) مهر و پدیدهگل(کشت ارقام گلرنگ پاییزه 
. بسیار کمتر از ارقام بهاره است) پدیده(ها به ارقام پاییزه و بخصوص ارقام خاردار خسارت پرندگان بخصوص چکاوك

تاثیر گذار خسارت پرندگان در کاهش ،شیمیایی و نوارهاي آلومینیومیهاي صوتیگنجشک پران، دورکنندهاستفاده از 
.است

هابیماري-2-10
بوته میري فوزاریومی-2-10-1

هاي گلرنگ و خسارت به این محصول میري گیاهچهبیماري پژمردگی فوزاریومی گلرنگ یکی از عوامل بوته
FusariumوFusarium oxysporumمل این بیماري گونه هاي قارچی عا. باشدمی solani تشخیص داده شده که

).الف1397،علیپور(یابدي گیاهی موجود در خاك و در بذر بقا میقارچی خاکزي بوده و بصورت کالمیدوسپور در بقایا
خسارت آن در مقایسه با سایر . شودترین معضالت کشت گلرنگ در کشور محسوب میاین بیماري از مهم

اي میري فیتوفترایی معموالً در اوایل فصل در مرحله گیاهچهبوته. زا مثل فیتوفترا شدیدتر استهاي بیماريقارچ
-ویژه در مرحله گلدهد ولی نوع فوزاریومی در تمام مراحل رشدي بههاي سنگین خود را نشان میبخصوص در خاك

در قاعده ساقه یفرعهايهاورشدشاخهشدن بوتهییسرعصااین بیماري سبب). 18و 17شکل (زند دهی خسارت می
).18و17هاي شکل(شود یسه با گیاهان سالم میدر مقابوتهیسبب خشک شدن زودهنگام و کوتولگوآلوده هايبوته

انجام کشاورزي حفاظتی و نیمه توان به میري فوزاریومی در مزارع گلرنگ میاز راهکارهاي کنترل زراعی بوته
در بین ) sub-soiling(حفاظتی با حفظ بقایاي گیاهی محصوالت قبلی، تناوب زراعی با غالت و استفاده از چیزل 

راهکارهاي مناسب براي کنترل این دیگر از نیزاستفاده از ارقام مقاوم و یا نیمه مقاوم.اشاره کردهاي کاشت ردیف
نیز انیرقمپرندو رقم گلرنگ دیم سینا و فرامان به این بیماري واکنش نیمه مقاوم دارند و . بیماري است

به این بیماري بشدت 279و زرقان، صفهاصفهانرقام محلی در مقابال.استمیري فوزاریومیبوتهي ماریمتحملبهب
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مدت زیادي تحت تنش خشکی واقع اگر گلرنگ ).1395الف و پورداد و جمشیدي مقدم، 1397علیپور، (باشند حساس می
بیماري غرقابی شدن خاك و حساسیت باالي این گیاه به این شرایط،به دلیل،سنگین انجامگیردآبیاريسپسو شود
شود اولین یمدر این موارد توصیه . ددهیمایرويبه طور گستردهدر مزرعه ها و خشکیدگی بوتهیافتهتوسعهمیريبوته

در اورهبه خاك همچنین افزودن کود . آبیاري پس از یک دوره خشکی، سبک باشد و از آبیاري سنگین اجتناب شود
.شودمیتوصیه نري بوته میري توسعه بیمابه دلیل که با کمبود منابع آبی مواجه هستیم مواردي

تیرام، در کنترل - )کاربوکسین(ضدعفونی بذر با قارچکش ویتاواکس از راهکارهاي کنترل شیمیایی این بیماري 
.ثر استاین بیماري مو

-میدر قاعده ساقه بوته آلوده یفرعيهاو رشد شاخههاشدن بوتهییسرعصاسببگلرنگیومیفوزاريریمبوته-17شکل

. شود

.شودسبب خشک شدن زودهنگام و کوتولگی بوته گلرنگ میگلرنگیومیفوزاريریمبوته-18شکل

زنگ گلرنگ-2-10-2
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Puccinia calcirapaeنگ گلرنگبا عامل قارچیز var. Centaurea (Syn.P carthami) Cda در نواحی
تـا قبـل از   هـا  اگر بالفاصله پس از ظهور گیاهچهاین بیماري.آیدبه حساب میاصلی کشت گلرنگ یک مشکل جدي 

مراحل پایانی که اگر در گردد، در حالیدر مزرعه دیده شود به یک مشکل جدي تبدیل می)مرحله رشد رویشی(دهیگل
علیپـور،  (آورد ها ظاهر شود، خسـارت چنـدانی بـه بـار نمـی     ها و براکتهرشد گیاه، یعنی زمان بلوغ و رسیدن، روي برگ

از جمله راهکارهاي زراعی ). 19شکل (شوند هایی در دو طرف برگ مشاهده میبه صورت جوشاین بیماري ). ب1397
اشت ک، )عدم کشت با تراکم زیاد(کشت گلرنگ در تراکم مناسب و توصیه شده توان بهکنترل بیماري زنگ گلرنگ می

یاشاره و تناوب زراعشیآتیرعاومقاوممهینایارقام مقاوم و ازاستفاده ،)یوحشيهاگلرنگ(یدور از منابع آلودگگلرنگ
رقم محلی وترتیب واکنش نیمه مقاوم و مقاوم دارندبهزنگ گلرنگدو رقم گلرنگ دیم سینا و فرامان به بیماري. کرد

هاي اخیر به صورت اپیدمی در مزارع استان فارس گـزارش شـده   الاصفهان به این بیماري بشدت حساس بوده و در س
).    1395ب، پورداد و جمشیدي مقدم، 1397علیپور، (است 

تیرام و یـا سـرزان بـه    -ضدعفونی بذر با قارچکش ویتاواکستوان بهبه عنوان راهکار کنترل شیمیایی نیز می
5/0زانیبهمیپاشـ بهصـورتمحلول ) لـت یت(کونـازول یپروپکـش قـارچ جهت پیشگیري و اسـتفاده از در هزار2-3نسبت 

.در صورت شدت یافتن بیماریاشاره کردتردرهکتاریل

گلرنگیهابرگیروPuccinia helianthiاز قارچ یزنگ ناشيهاجوشظهور- 19شکل

لکه برگی-3-10-2
شـرایط مطلـوب توسـعه و    قارچ عامل بیمـاري در . شوداین بیماري در اکثر مناطق کشت گلرنگ مشاهده می

د که در صورت پیشرفت، این شواي رنگ میهاي قهوهنماید و باعث ایجاد لکهها فعالیت میروي ساقه و برگ و براکته
هـایی کـه بارنـدگی بهـاره بخصـوص در      در سـال .)20شـکل  (کنـد  ها را کامالً خشک میها به هم پیوسته و برگلکه

راهکـار  . باشـد یفـراهم مـ  یلکه برگيماریبباالي محیطشرایط براي توسعه وبت رطاست به دلیل زیاداردیبهشت ماه 
بـه  . اسـت شخم مزرعه پس از برداشت و دفن بقایاي گیـاهی  کنترل زراعی بیماري لکه برگی در مزارع گلرنگ شامل

در )در هـزار 5/1(مـانکوزب یا)در هزار5/0(تیرام -کش کاربندازیماستفاده از قارچمنظور کنترل شیمیایی این بیماري 
.قابل توصیه استها اوایل ظهور لکه
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Alternaria carthamiازقارچیگلرنگناشیلکهبرگ- 20شکل

سفیدك پودري-4-10-2
است که اکثراً در کشت تابستانه گلرنـگ  Erysiphe cichoracearumعامل این بیماري قارچی با نام علمی 

عالئم خسارت ابتـدا  . شودهاي کاشت مشاهده میمزارع و افزایش رطوبت بین ردیفدر منطقه اصفهان به دلیل آبیاري 
رنگ ه شوند و بتر میها بعداً بزرگشوند ولیکن لکهها ظاهر میاي در سطح زیرین برگیه دار قهوههاي زاوبصورت لکه
هـاي  با ظهـور انـدام  . شوندهر میها نیز ظاوقع عالئم خسارت بر سطح روئی برگدر این م). 21شکل (آیندسیاه در می

اصـوالً ایـن بیمـاري    . رسدها این قسمت بصورت پودر آلوده و سفیدرنگ به نظر میزیرین برگباردهی قارچ در سطح 
هاي کاشـت یکـی از   رعایت تراکم مناسب و توصیه شده یا افزایش فاصله بین ردیف. آوردخسارت اقتصادي به بار نمی

در صـورت گسـترش خسـارت    . راهکارهاي زراعی مناسب براي کاهش آلودگی مزارع گلرنگ به سفیدك پودري اسـت 
در 10تـا 7بـه میـزان  پاشیوتابل به صورت محلول، استفاده از گوگرد شیمیاییکنترلترین راهسادهبیماري در مزرعه 

.استهزار

ايدار قهوههیزاوهايلکهبا عالئم گلرنگبرگپودريسفیدك - 21شکل

تبرداش-2-11
دانهتبرداش-2-11-1

زمـان رسـیدگی گیـاه گلرنگـاز اواخـر      . در مناطق مختلـف کشـور متفـاوت اسـت    گلرنگگی گیاهدیزمان رس
داراب (گرم ، اواخر خرداد در اقلیم معتدل )سیستان(، اواسط خرداد در اقلیم گرم )بلوچستان(اردیبهشت در اقلیم بسیار گرم
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اسـتان  (و اواسط تا اواخر مرداد در اقلیم سرد ) استان تهران و البرز(، اواخر تیر تا اوائل مرداد در اقلیم معتدل سرد )فارس
.باشدمتغیر می) آذربایجان شرقی

و هـا در انـدازه زیـادي و احتیـاج بـه تغییـرات    استبرداشت قابلبه آسانی با کمباین غالتگلرنگمحصول 
شـکل  (نیست گندم وجو آن به اندازه سرعت برداشت سرعتندارد، اماهاي کمباین فواصل کوبنده و ضد کوبنده و الک

اصـله  متـر و ف میلـی 9هاي ضـد کوبنـده   قطر سوراخ،متر بر ثانیه8عت سیلندر کوبنده ، سردر این روش برداشت). 22
26-28هـا  طول کورس الک،متر بر ثانیه26، عت فن بوجاريترین سرمناسب.متر استمیلی15کوبنده و ضد کوبنده 

هاي زه باید تنظیمبراي به حداقل رساندن خسارات ناشی از برداشت مکانی. درجه است5/1-5/2ها زاویه الکمتر و میلی
جب از بـین  ها و همچنین لرزاننده به دقت انجام شود، زیرا ترك و شکستگی دانه موالزم در سرعت استوانه، چرخ دنده

ندارد در گلرنگ برخالف سایر گیاهان روغنی مشکل ریزش وجود. شودمیرفتن قوه نامیه و پایین آمدن کیفیت روغن 
وراك دهنده کمبـاین  هاي خها براثر ضربه پرهکمباین ممکن است تعدادي از غوزهصحیحو تنها در صورت عدم تنظیم

.دچار ریزش شود
طوبت نسبی و دماي هوا بستگی گلرنگ به نوع رقم و عوامل محیطی نظیر میزان رتعیین زمان دقیق برداشت 

-که اگر غوزهداشته باشند به طوريدرصد8هاي گلرنگ رطوبتی حدود زمان برداشت موقعی است که دانهمعموالً. دارد

که معموالً به گیاهان رسیده،هاي هرز درمیان علفوجود . ها جدا شوندها را در دست فشار دهیم بذرها به آسانی از آن
.سازدمیبرداشت باکمباین رامشکل پذیرد،ر مراحل پایانی رشد گیاه صورت میدلیل آبیاري بیش از حد د

گلرنگ توسط کمباین غالت) دانه(برداشت غوزه -22شکل 

برداشت گل-2-11-2
مورد توجه کشاورزان قرار مهم منبع درآمدیک گلرنگ به عنوان ارقام بدون خار و گل قرمز هاي برداشت گلچه

هاي گلرنگ از طریق بهترین زمان برداشت گلچه. معموالً ارقام پر محصول داراي عملکرد گل بیشتري هستند. دارد
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برداشت گلچه .)1391امیدي و همکاران، (دهی استوتکرار آن تا پایان گلغوزهدهیدستی، سه روز پس از شروع گل
هاي موثر، تا سه اندازه بذر، گرده افشانی عمده گلچهتوان در افزایش دلیل آن را میکهعملکرد دانه نداردبرتاثیر منفی 

در بین ارقام گلرنگ، گلدشت، . دهی غوزه و گرده افشانی قبل از خروج کامل از غوزه دنبال کردروز پس از شروع گل
براي حفظ رنگ و کیفیت . باشندها دارا میچهصفه به ترتیب باالترین کیفیت رنگ را در بین گل، فرامان ومهرگل

از مزارع میزان عملکرد گل برداشت شده. هاي برداشت شده باید در سایه خشک شوندگلچه،ها در گلرنگرنگدانه
.دباشکیلوگرم در هکتار می200تا 100یر بوده و از گلرنگ بسته به رقم متغ

که این روش برداشت داراي شودیمسنتی و دستی انجام صورتبهبرداشت گلبرگ در غالب مناطق کشور 
از طرفی با توجه به تماس دست کارگران با گلبرگ، . دهدیمي تولید را افزایش هانهیهزي زیادي بوده و هامشقت

انتخاب روش مکانیزه مناسب جهت برداشت گلبرگ، نیبنابرا.محصول از نظر بهداشتی، در معرض آلودگی قرار دارد
براین اساس در داخل کشور،دستگاه . )1395بی نام، (در جهت توسعه کشت این محصول باشد مؤثرگامی تواندیم

مخزن خرطومی و مکنده،فن ،از یک موتوراین دستگاه،. مکنده برداشت گلبرگ از گیاه گلرنگ طراحی و ساخته شد
. شودیوارد نمبهدانهياصدمهگونهچیو هکندینیروي مکش کار ملهیوسدستگاه به. استشدهکیل تشمخروط ورودي

کیلوگرمدرروز افزایش یافته است 3/2ماشین به این بودهاستکهتوسط )ساعتکاري6(گرمدرروز350ظرفیتبرداشت دستی، 
).1395عظیمی، (

گلبرگ،عملبرشتولید شده است )23شکل (هند ١ناريموسسهدستگاه برداشت گلبرگ که توسط همچنین در 
ه نشان دادهیاولیبررس). 2005راجوانشی، (شودیمموادانجامیلولهورودیحرکت رفت و برگشت،بایصورت دستبهگلبرگ،

، بصورت بریده هاآنو تعداد زیادي از شودینمواقع مؤثر، ي تر، عملیات برداشت با این دستگاههاگلبرگدرکه است
ی و ساخته شد طراحبهبود عملکرد دستگاه مزبور،منظوربهبرشی مناسبی میزلذامکان. مانندباقی مینهنجروي نشده بر

صفري و (استروش دستی 7/0برابر روش دستی و هزینه برداشت 5/1در این روش ظرفیت مزرعه اي ). 24شکل (
). 1398شریف نسب، 

1 Nimbkar Agricultural Research Institute (NARI)
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هنديگلرنگ ماشین پشتی برقی برداشت گلبرگ - 23شکل

شدهاصالحعملیات برداشت در مزرعه توسط ماشین پشتی برقی -24شکل 

گلچه گلرنگ که به طور همزمان داراي تیغه برش و موتور مکش است براي قابل حمل برداشت اخیراً دستگاه
خرطومی، جعبه این دستگاه داراي لوله). 25شکل (هاي گلرنگ ساخته و معرفی شده است برداشت حداکثري گلچه

).26شکل (باشد ها مینگهدارنده موتور و کیسه، موتور برق، شاسی به منظور حرکت در میان بوته
دستگاه حداقل دو برابر برداشت دستی و میزان ریزش این نتایج نشان داده است که سرعت برداشت به کمک 

استفاده از این دستگاه براي برداشت، از لحاظ ها نیز هنگام برداشت با ماشین کمتر از برداشت دستی است و گلبرگ
.اقتصادي مقرون به صرفه است

هاي گیاه گلرنگدستگاه برداشت گلچه- 25شکل
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هاي گلرنگاجزاي دستگاه برداشت گلچه-26شکل 
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