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 قدمهم -1
 

 Safflower انگلیسی نام و Carthamus tinctorius L  یعلم بانام گلرنگ روغنی دانه

 داشته مزارع رواج حاشیه در به ویژه آن بومی گونه های کشت دیرباز از و بوده ایران بومی ازگیاهان

 151 - 21برگ، علفی و شبه خاردار یکساله که ارتفاع آن از  گلرنگ گیاهی است پرشاخ و .است

بذرهای آن  و درصد 45-25های آن معموال زردرنگ، میزان روغن آن گل. کندسانتیمتر تغییر می

 غالبا گوشتی دارد گلرنگ ریشه عمودی کامال مشخص و. است و کوچکتر آفتابگردان بذرهایشبیه 

متردرخاک  4-2ریشه عمودی معموال تا عمق . کندهای جانبی نازک متعددی تولید میومعموال ریشه

دهد رطوبت و مواد غذایی را از توده نفوذ می کند واین ویژگی نفوذ عمیق ریشه به گیاه امکان می

 .قابل توجهی خاک جذب کند

 افغانستان بوده و از دیرباز به عنوان یک منبع رنگ شناخته شده بین قالیبافان ایران وگلرنگ  

 تولیدشده گلرنگ از نیمی حدود در. منتقل شده استاحتماال ازهمین منطقه به جنوب شوروی 

 انواع زراعی ارقام بهبود و اصالح با. دارد قرار بعدی رتبه در آمریکا و بوده هندوستان در درجهان

 که گلرنگ وحشی هایتیپ وجود. است افزایش به رو جهانی سطح در گلرنگ کشت پاییزه، و ارهبه

 و آب شرایط با روغنی دانه این باالی سازگاری دامنه دهندهنشان اند، پراکنده ایران کشور سراسر در

 ماگر و شوری خشکی، مانند زیستی غیر هایتنش برابر در گلرنگ باالی تحمل .است کشور هوایی

 سوی از کشور هوایی و آب شرایط با سازگار بهاره و تابستانه و پاییزه هایتیپ داشتن و سو یک از

 .زندمی رقم روغنی دانه این کشت توسعه برای را بخشی نوید آینده دیگر

 زايای گلرنگ و کشت آنم -1-1

ق كویري كـه كمربنـد منـاط درجه شمالي 83تا  52ر نوار عرضي داشتن ایران د قرار -1

کننده ترین عامل تولید، در بخش کشاورزی  کمبـود آب بـه عنوان مهمترین و محدود  :دنياست

متری در خاک نفوذ  2تا  0است و تا عمق  عمودی و راست نوع از گلرنک ریشه. باشدمطرح می

اعماق   در برخی از منابع آمده گلرنگ به علت دارا بودن ریشه عمیق قادر است رطوبت را از. کندمی

. است نموده تبدیل خشکی به متحمل گیاه یک به را گلرنگ امر این و متری خاک جذب نماید 4-2

نه ( ایگیاهچه)تنش درمراحل اولیه رشد . گلرنگ در مرحله روزت در برابر کمبود آب مقاوم است
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   ر و طریق نفوذ بیشت شدن بوته از ترشود، بلکه سبب قویباعث کاهش عملکرد دانه نمی تنها

شدن آب و مواد غذایی این سیستم شود، که در مراحل بعدی با فراهمتر ریشه در خاک میه گسترد

 .ای گسترده سبب رشد بیشتر و بهترگیاه خواهد شدریشه
   

منشـأ جغرافیـایی و مراکز تنوع ژنتیکی گلرنگ را  :ایرانبومي و سازگار با مناطق گلرنگ  -5

لـذا کاشـت آن در ایـران از قـدمتی . داننـدمیانـه و حتی ایران مـی خاور ای، منطقـهنواحی مدیترانه

و به نواحی دارای بارندگی نسبتاً اندک با یـک شـرایط (  ,2002Tavakoli)طـوالنی برخوردار است 

 .آب و هـوایی خشـک در طـی گلـدهی و رسیدگی سازگار شده اسـت
 

میلی موس بر  7حدود  ECو براحتی  وم استگلرنگ در مقابل شوري خاك تقریباً مقا -8

های اخیر و افزایش شوری آب و خاک با توجه به تشدید خشکسالی. نمایدسانتیمتر آب را تحمل می

 .استهای مقاوم به شوری در این مناطق کشت گونه یکی از گزینه های مناسب

تا  21ه دانه آن دارای کاست ازگیاهان دانه روغنی چند منظوره  گلرنگ :كيفيت روغن گلرنگ -4

کیفیت روغن این گیاه در بین گیاهان روغنی . درصـد پروتئین است 19تـا  14درصد روغن و  25

یتون از درصـد، بـاالترین مقـدار اسـت و با روغن ز 11تـا  71بـه دلیـل میزان اسید لینولئیک بین 

 .کمتر از روغن گلرنگ است میزان اسیدهای چرب اشباع روغن زیتون کندنظر کیفیت برابری می

 21طی آزمایشی که روی . تری داردازسوی دیگر روغن گلرنگ درمقایسه با روغن زیتون طعم مالیم

های خونی، مرد سالم انجام شد، استفاده از روغن گلرنگ از راه تاثیر بر روی عملکرد پالکت

 تحقیقات اخیر در. را کاهش دهد های قلبی عروقیماریابتال به بی خطر باالیی حد بسیار تا هتوانست

 .همچنین آثار مفید روغن گلرنگ روی کاهش سرطان گزارش شده است

در بین کاالهای اساسی بیشترین وابستگی کشور به واردات، مربوط  :كمک به خودكفایي كشور -5

 .درصد است 95به روغن خوراکی و باالی 

پرندگان به خصوص طوطی و کبوتر استفاده  دانه آن برای تغذیه از :تامين خوراك دام و طيور -6

جیره غذایی دام مورد  گیری نشده گلرنگ به عنوان مکمل پروتئین درکنجاله دانه پوست. شودمی



 

3 
 

قند مخلوط کنیم  آنرا با کنجاله چغندر ولی اگر کنجاله این گیاه تلخ مزه است، .گیردمی استفاده قرار

 25پروتئین و  درصد 02کنجاله گلرنگ دارای . دهدمی اده قراررا با عالقه زیاد مورد استف ندام آ

از  عملکرد آن مشابه یا بهتر ای وای با ارزش بوده و ارزش علوفهگلرنگ علوفه. است درصد فیبر

آن دراواسط غنچه دهی تا اوایل مرحله گلدهی به عنوان  که برداشتبه طوری. یوالف و یونجه است

کلش  به خوردن کاه و ا و به ویژه گوسفندان، اشتها و رغبت زیادی رادامه. شودعلوفه توصیه می

دهند و علوفه تازه گلرنگ قبل ازگلدهی، حتی درارقام خاردار برای دام خوش طعم گلرنگ نشان می

 افزایش کیفیت گوشت قرمز، در تحقیقات از. شودبوده و به راحتی توسط گوسفند خورده می

توان می گلرنگ را. یره غذایی روزانه آنها از گلرنگ استفاده شده استج دهد که دردامهایی خبر می

 .به صورت علوفه خشک یا سیلویی ذخیره کرد

هــای موجــود در گــل هــای آن همچنــین رنگیــزه :هاي گلرنگارزش اقتصادي گلچه -7

منبع درآمدی جدید  های گلرنگ به عنوانبرداشت گلچه  .دارای ارزش اقتصادی نسبتاً بـاالیی اسـت

کیلوگرم گلچه  511تا 211بطوری که در هر هکتار بین . اخیراً مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است

 .نتیجه گیری شده که برداشت گلچه تاثیر منفی در عملکرد دانه ندارد. توان برداشت نمودمی

های هرز را رل علفکنت: هاي هرز مزرعهكاهش هزینه توليد محصوالت بعدي با كنترل علف -3

 از طرفی مبارزه شیمیایی با . باید یکی از معضالت تولید و پر هزینه ترین عملیات زراعی نامید

که در شهرستان اصفهان شیوع دارند به راحتی  چاودارهای هرز سمج مانند جودره، یوالف و علف

در این . زراعی می باشدیکی از روشهای کنترل علفهای هرز سمج، تغییر تناوب . امکان پذیر نیست

عالوه بر . است خفه کننده های زراعت ءجز و بوده باال هرز های علف با گلرنگ رقابتی میان توان

 برگ، باریک هرز هایعلف با گلرنگ فیزیولوژیکی اکو نیازهای تفاوتبا عنایت به بند فوق این 

  .باعث سهولت مبارزه با علفهای هرز باریک برگ در مزرعه می گردد

 

 های گیاهان مختلف،همچنین با توجه به متفاوت بودن آفات و بیماری :كنترل آفات و بيماریها -9

 .کاهش می یابد آنها جمعیت و هم خورده به غالت بیماریهای زندگی چرخه گلرنگ کشت با
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یکی از معضالت کشتهای مکانیزه، تردد متعدد تراکتور و ادوات  :طبيعير سویل گلرنگ ساب -11

   که هر چند وقت به نحوی. انیزه در زمین خصوصا در وضعیت نامناسب رطوبت زمین استمک

  سویلر برای شکستن الیه غیر قابل نفوذ خاک بار کشاورز مجبور به استفاده از زیرشکن یا سابیک

 گرفتن قرار. کندسویلر طبیعی عمل میدر این زمینه نیز ریشه گلرنگ به عنوان یک ساب. گرددمی

 باشند،می افشان و های سطحیریشه دارای که گیاهانی به ویژه و زراعی گیاهان با تناوب در لرنگگ

 .گرددمی بیشتر هایعمق در خاک ساختار بهبود باعث

 

از جمله مشکالت مناطق خشک کمبود مواد  :خاك و اصالح خاكاعماق  افزایش مواد آلي  -11

بستن خاک، ن دو عامل تبعات زیادی از قبیل سلهباشد که ایآلی خاک و درصد باالی آهک می

مشکالت جوانه زنی بذور، نگهداری رطوبت، کاهش باروری خاک، اختالل در جذب عناصر غذایی 

های عمیق افزایش مواد آلی در اعماق خاک مستلزم صرف هزینه زیاد و شخم. دنبال داردهرا ب... و

انند گلرنگ و پوسیدن آنها پس از برداشت، مواد های عمیق محصوالتی ماست ولیکن با وجود ریشه

 .گرددآلی خاک در اعماق افزایش یافته و خاک اصالح می

 

استفاده مستمر از کودهای شیمیایی برای محصوالت دارای  :افزایش كارایي كودهاي شيميائي -15

      های سطحی مانند غالت باعث نشستن مازاد کودها در اعماق خاک و مسمومیت کودیریشه

های عمیق محصوالتی مانند گلرنگ و استفاده آنها از این کودهای موجود در اما ریشه ،گرددمی

 . می باشد فوقاعماق خاک باعث افزایش راندمان کودی و خروج خاک از وضعیت 

 کشت گلرنگ -2

 کشت پايیزه -5-1

د که بوته ها قبل از کشت ارقام پاییزه گلرنگ در مناطق معتدل سرد و سرد باید طوری تنظیم شو

آزمایشات نشان داده است که . رسیده باشند( برگه 1تا1)سرمای شدید زمستانه به حالت روزت 

 .باشدمی آبان ماه اواسطماه تا  مهراواسط  اصفهانبهترین زمان کاشت گلرنگ در 

 

 :ارقام مناسب برای کشت پايیزه
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الزم . باشندترین ارقام جهت کشت پاییزه میبارقام جدید پدیده، فریمان و گلمهر مناس رقم سینا و 

تر برای اراضی کم بازده. باشدسینا میاز رقم  رقم فریمان کمی کمتر به ذکراست مقاومت به سرما در

تنش خشکی رقم سینا نیز قابل کشت است، ولی این رقم شدیدًا خاردار بوده و عملکرد دانه  و دچار

 .بود تر خواهدور قدری پایینمقایسه با ارقام مذک و روغن آن در

 

 کشت بهاره -2-2
کشت ارقام بهاره در مناطق معتدل سرد و سرد براساس زمان سپری شدن سرمای زمستانه و زمان 

ترین تاریخ ها نشان داده است که مطلوببررسی. شودهای بهاره تنظیم میشروع و پایان بارندگی

طول دوره رشد گلرنگ بهاره حدود . باشدماه میفنداسماه تا اواخر بهمناواخر اصفهان کاشت در 

تا  91آبیاری حدود  روز است اما درکشت تابستانه بسته به درجه حرارت، زمان کاشت و 145تا 101

 .انجامدروز به طول می 111

 :ارقام مناسب جهت کشت بهاره

محلی  م گلدشت،ارقاتوان به ترین ارقام جهت کشت در مناطق معتدل سرد و سرد میمناسبز ا  

الین های فوق  قابلیت کشت تابستانه در مناطقی از استان اصفهان را   .و صفه اشاره نمود اصفهان

  .دننیزدارا می باش

 خاک -2-3

. نیازدارد کافی بارطوبت کلوخ بدون بستری مناسب، به سبزی و سطح زنیجوانه برای گلرنگ 

 وجود دلیل برد، اما به بهره درغالت معمول سیوناز مکانیزا توانمی آسانی گلرنگ، به در زراعت

رس یا  نفوذناپذیر طبقات شکستن برای و زیرشکن قلمی هایبا گاوآهن زدن ی عمیق، شخمریشه 

است که در اراضی کم بازده، البته الزم به توضیح .شودمی توصیه ی ریشه،ناحیه در های جانبی الیه

 دانه شبیه زمین، اغلب تهیه کلی اصول. شودنمیلب شور و فقیر انجام شخم عمیق توصیه 

ها، خاک در این. نیازدارد ایویژه تمهیدات سنگین رسی، به هایدرخاک سازی آماده .ریزهاست

 به. دهدمی کاهش وعملکرد را تاحد زیادی تعویق انداخته را به زیرین، رشد ریشه وجود الیة متراکم

و  ازسبز یکنواخت اطمینان برای یی، مقدار بذر بیشتریهاخاک درچنین وجود سله دلیل احتمال

 بذر، به ترتیب کشت برای مناسب بستری به تهیه دستیابی برای .گیاه، مورد نیاز است استقرارکافی
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کود  و اختالط (ترفالن)کششخم، دیسک عمود برشخم، ماله، کودپاشی، پخش علف:  عملیات انجام

می شنی، های لوبه طورکلی خاک .است ضروری سبک، دیسک یک توسط با خاک کشو علف

 .کننددارای زهکشی، عمیق و حاصلخیز بیشترین عملکرد دانه را تولید می

متر را موس برسانتیمیلی 7حدود  ECمقابل شوری خاک تقریبا مقاوم است و به راحتی  گلرنگ در

ها نسبت به شوری هچهو جوانه زنی مقاومت گیانماید، ولی درطول دوره خروج گیاهچه تحمل می

مقاومت این گیاه به شوری درشرایط دیم معادل جو است و از . کندبه حدود نصف کاهش پیدا می

 .های شور پس از پنبه قرار داردنظر قابلیت تولید یا بازدهی مفید درخاک

 دانه درصد پوست افزایش علت به موضوع شود و اینها میدانه درصد روغن کاهش باعث شوری 

. شودنمی واقع ی شوریتأثیر درجه تحت گلرنگ روغن است، ولی کیفیت شوری در شرایط ها

های تغییر روش. اندازدجلو می به هفته تا چند روز و رسیدگی را تا چند را گلدهی زمان شوری

 با خطر شوری مقابله هایاز روش کودها و نوع ارقام مقاوم، ترکیب از کاشت، استفاده آبیاری، روش

 .است آور آنزیان اثرات کاهشیا 
 

گلرنگ در خاک های ماندآبی مستعد پوسیدگی و پژمردگی است لذا کشت آن در اراضی پست 

 .مناسب نمی باشد
 

 اثرات شوری خاک روی عملکرد دانه گلرنگ درکالیفرنیای امریکا -1 جدول

 درصد كاهش عملکرد دانه (ميلي موس بر سانتي متر)شوري خاك 

8/2 1 

5/6 11 

6/7 05 

9/9 51 

2/14 111 

 0111 نقل از منبع کافکا و همکاران،
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 دهی کود -2-4

 نه فقط بر کود نیتروژن. مقایسه با سایر کودها بیشتراست نیتروژن در واکنش گلرنگ به کود

     و برگ گلرنگنیتروژن موجب ازدیاد شاخ . گذاردمی بلکه بر ترکیب دانه نیز اثر دانهعملکرد 

نیمه  نقاط مرطوب و ولی مصرف زیاد کودهای نیتروژنه موجب خوابیدگی گیاه و در شودمی

 .شودها میی بیماریمرطوب موجب توسعه

و ( شاخه ایجاد) رفتنگیاه به نیتروژن در مرحله ساقه است که بیشترین نیاز داده نتایج تحقیقات نشان

کیلوگرم است که از این  11 به مقدارگلرنگ  به طورکلی ازت خالص مورد نیاز. استدهی سپس گل

دهی مرحله ساقه هکتار به صورت سرک در کیلوگرم در 01پایه،  کیلوگرم آن به عنوان کود 51 مقدار

وجود فسفر در مراحل . دهی مصرف شودمرحله غنچه هکتار به صورت سرک در کیلوگرم در 11و 

گلرنگ  نیاز. گرددهای هرز میکم علفباعث رشد سریع گیاه و کاهش ترا( پس ازجوانه زنی) اولیه

که صورتی در و (منبع کودی سوپرفسفات تریپل کیلوگرم فسفراز 51) حد متوسط است به فسفر در

 کشت قبلی کود فسفره مصرف شده باشد، باید از اضافه نمودن کودهای فسفره به خاک تا حد در

مدت طوالنی غرقابی شوند، مشاهده  هایی که بهخاک همچنین کمبود فسفر در. امکان اجتناب نمود

 .شودمی

، افزایش تولید ...(سرما، گرما، شوری و) های زنده و غیرزندهپتاسیم سبب افزایش تحمل گیاه به تنش

مناطقی که  مصرف کودهای پتاسه به جز در. شودنشاسته، کربوهیدرات و افزایش استحکام گیاه می

کیلوگرم در هکتار  51که در صورت نیاز میزان  .داردکمبود این ماده غذایی جدی است، ضرورتی ن

 .شودتوصیه می

 .گرددمی پس از آزمون خاک مقادیر موجود درخاک ازمیزان کودهای توصیه شده کسر : توجه

  یاریآب  -2-5

این گیاه به علت داشتن سیستم . مناطق خشک و نیمه خشک دارد گلرنگ، سازگاری خوبی با

تر خاک استفاده نموده و تنش های پایینهای الیهاست تا از رطوبت قادر (متر 0-2)ریشه ای عمیق 

های زراعی مواجه با کمبود آب، گلرنگ به عنوان اکوسیستم بنابراین در. آب را تحمل نماید کمبود

وابسته درمناطق خشک و نیمه خشک عملکرد گلرنگ . اهمیتی است یک دانه روغنی دارای جایگاه با

شرایط  های باالنبوده و دماهای پایین دربه تحمل رطوبت گلرنگ قادر. بود خواهد دسترس آب در به
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های طوالنی و بارندگی. گرددغرقابی حتی به مدت کوتاه باعث آسیب به زراعت و افت عملکرد می

افشانی شده و باعث شیوع بیماری پوسیدگی آلترناریایی و زمان گلدهی مانع گرده رطوبت باال نیز در

گلرنگ برای  .شوندنهایت منجر به افت محصول می شود، که درهای برگی میع دیگر بیماریانوا

بعد از مرحله  صورت تنش خشکی تولید محصول مانند سایرگیاهان به آب کافی نیاز دارد و در

آن اتفاق افتاده، موجب کاهش ارتفاع بوته،  ای ازرشد که تنش دربسته به مرحله  روزت تا گل دهی،

تنش خشکی در مرحله . شدها، کم شدن دوام سطح برگ و کاهش عملکرد خواهد یر رنگ برگتغی

نهایت کاهش عملکرد دانه و روغن را  تعداد دانه در غوزه و وزن هزاردانه و در دهی ممکن استگل

 .انجامدتنش شدید خشکی در مرحله پرشدن دانه نیز به اختالل در توسعه مغز دانه می. سبب شود

مقایسه با  گلرنگ در. گیرد قراراختیار گیاه  مراحل رشد زایشی باید آب کافی در این به ویژه دربنابر

 در پژوهشی، متوسط و حداکثر. است آفتابگردان، کتان و سویا نسبت به شرایط خشکی سازگارتر

رضمن د. عمق ریشه گلرنگ بیشتر از لوبیا، نخود، سویا، کلزا، گندم بهاره و آفتابگردان تعیین شد

مقایسه با گلرنگ آب  ، فقط آفتابگردان درذکر شده در فوق معلوم شد که از بین گیاهان زراعی

کند، ولی گلرنگ به دلیل عمق و نوع ریشه نسبت به دیگر گیاهان یاد شده قادر به بیشتری استفاده می

زنی، جوانه کشت، مراحل بعد از به طورکلی آبیاری در. جذب آب بیشتر از اعماق زیرین خاک است

و این  (نوبت 7جمعا ) بندی ضروری استو دانه( مرحله دو) دهی، گلدهیسریع ساقه، غنچه رشد

نوبت نیز  11 مصرفی تا تعداد براساس زمان کشت، نوع رقم، منطقه کشت، ساختمان خاک و کود

 .یابدافزایش می

رخورد با تنش آب درگلرنگ ترین زمان در بجهت حساسیت مراحل، نتایج نشان داده که بحرانی از 

تنش . باشندطی دوره گلدهی از زمان پیدایش اولین آثارتشکیل گل تا اواسط مرحله پرشدن دانه می

. کرد رطوبت درطول مرحله گلدهی، عملکرد و درصد روغن را کاهش و رسیدگی را تسریع خواهد

نه ( ایگیاهچه) ولیه رشدمراحل ا تنش در. برابر کمبود آب مقاوم است مرحله روزت در گلرنگ در

تر گسترده طریق نفوذ بیشتر و ترشدن بوته ازبلکه سبب قوی شودتنها باعث کاهش عملکرد دانه نمی

ای غذایی این سیستم ریشه شدن آب و موادمراحل بعدی با فراهم شود، که درخاک می ریشه در

  .شد گسترده سبب رشد بیشتر و بهترگیاه خواهد
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حساسیت داشته و باعث افزایش  اشت که این گیاه به آبیاری بیش ازحد دراوائل رشداما باید توجه د

بیماری فیتوفترا می گردد، درچنین مواردی استفاده از واریته های مقاوم، کشت به صورت جوی و 

 . شودی آب درهوای گرم توصیه مییپشته و اجتناب از ایستا

 :فیتوفترا نکات زیر در آبیاری گلرنگ رعایت شود شود جهت جلوگیری ازابتال به بیماریتوصیه می

روز از آبیاری خودداری شود تا  21 تا 05 جوانه زنی گلرنگ به مدت کاری پس از درکشت هیرم -

 .ای گلرنگ به خوبی گسترده گرددسیستم ریشه
 

ی آب به مدت طوالنی موجب ابتال آنجایی که گلرنگ به شرایط غرقابی حساس است و استقرار از -

 هاتماس مستقیم با بوته ی به دلیل اینکه آب دریشود، بنابراین آبیاری فاروآن به بیماری فیتوفترا می

 .بود نیست برای گلرنگ مناسب خواهد
 

 کشت کرتی و آبیاری غرقابی از بی و طوالنی شدن آن درآجلوگیری از ایجاد حالت ماند به منظور -

 .روج آب از انتهای مزرعه مطمئن شویمقابلیت نفوذپذیری باالی خاک و امکان خ

گلرنگ به نوع و روش آبیاری بستگی کامل دارد، زیرا اگر آب بیشتراز  توسعه بیماری فیتوفترا در -

 . شد ها بماند، این بیماری موجب از بین رفتن گیاه خواهدپای بوته شش ساعت در
 

  ماری فیتوفترا توسعه بیشتری پیداآبیاری شود، بی آبی ضعیف گردد و بعدگلرنگ به علت بی اگر -

نباید دور انداخت که گیاه پژمرده شود و  به همین علت، نبایستی آبیاری را آنقدر به تاخیر می کند

 .آبیاری تغییر کند
 

  .کندمیساعات گرم روز به توسعه بیماری فیتوفترا کمک  آبیاری در -
 

 متر بارندگی صورت گرفت، میلی 05-01طول دوره رشد و نمو گیاه، حدود صورتی که در در -

بارندگی را به عنوان یک نوبت  درآن مرحله خودداری کرد و این مقدار آبیاری توان ازانجاممی

 .آبیاری تلقی نمود

 دما -2-6

 جوانه برای خاک بستر دمای درجه سانتیگراد و بهترین 5 زنی گلرنگحداقل دما برای جوانه

همچنین . درجه است 01تا 15و دمای بهینه رشد گیاهچه بین  گرادسانتی درجه 12 تا 1 سریع زنی
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های بیشتر به کاهش وزن درجه حرارت. گراد استدرجه سانتی 04-20دمای مناسب برای گلدهی 

 رطوبت با باال دمای شدن توأم. گذاردمی شود و بر ترکیب روغن تاثیرمی دانه و روغن آن منجر

 های گلرنگ درکلی گیاهچه به طور. داشت هدخوا دانه لکردعم روی شدیدی کاهشی اثر بیشتر

گلرنگ پس ازسبزشدن و تولید . های روغنی تحمل بیشتری دارنددانه مقایسه با دیگر دمای کم در

و دماهای تا  دهدبیشترین مقاومت به سرماو یخبندان را نشان می( برگی 1-1) برگ در مرحله روزت

. گلرنگ درمرحله طویل شدن ساقه به سرما بسیارحساس است. کنددرجه زیرصفر را تحمل می 15

گراد درجه سانتی مرحله رشد طولی ساقه و دماهای حدود صفر گراد دردرجه سانتی -4 دمای کمتراز

های درحالت های جوان گلرنگ و بوتهگیاهچه. رساندمرحله گلدهی به گلرنگ آسیب می یا کمتر در

 .روزت به سرما مقاوم هستند

ای تنظیم گردد که به هنگام بروز سرمای زمستان ارقام پاییزه گلرنگ بایستی به گونه ان کاشت درزم

، بوته ها (درجه سانتیگراد 5 حدود) 1گیاهی گلرنگ و کاهش میانگین دمای روزانه به کمتر از صفر

 .متر باشندمیلی 5 حدود حداقل طوقه در برگ و قطر 1 اًدارای حدود
 

 طول فصول سرد و یخبندان از ها به فرم متحمل به سرما نرسیده و درهنگام بوته های دیرکشت در

زیادی کرده و به سرمای  ها رشدهنگام نیز بوته حد زود صورت کاشت بیش از در. روندبین می

 .بود زمستان حساس خواهند

 بوته تراکم بذر ومیزان  -2-7

توان به زمان کاشت، مناسب در کشت گلرنگ می از عوامل مهم موثر بر میزان بذر و تراکم         

نوع رقم، عمق کاشت، ساختمان خاک و میزان کود مصرفی و وضعیت آب و هوائی منطقه اشاره 

بادهای شدید  ها و شکستن و یا به عبارتی ورس در برابرکشت با تراکم باال سبب نازکی ساقه. نمود

وزند معموال فاصله بوته ها را ی از یک سمت میخواهد شد، بدین ترتیب در مناطقی که بادهای فصل

گیرند تا ضمن افزایش مقاومت در برابر باد های شدید، ها را کمتر در نظر میبیشتر و فاصله ردیف

  .ها جلوگیری به عمل آیدیافته و در نتیجه از شیوع بیماریها  کاهشمیزان رطوبت بین بوته
 

                                                 
 
زنی و شروع رشد خود به حداقل درجه حرارت نیاز دارد که در دمای کمتر از آن رشد آغاز نشده و با متوقف هر گیاهی برای جوانه 

  .نامند رشد گیاهی میاین درجه حرارت را صفر . می شود
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ترین فاصله مطلوب کیلوگرم در هکتار و 05-11صرفی ترین میزان بذر مدر کشت بهاره مناسب

با توجه به رشد  .باشدمتر میسانتی  5متر و بهترین فاصله بین بوته ها  سانتی  21-41ردیف ها  

سانتیمتر   5متر، فاصله بین بوته ها سانتی 51رویشی باال در ارقام پاییزه، معموالً فاصله بین ردیف ها 

  .شودکیلوگرم در نظر گرفته می  00-11و میزان بذر مصرفی  
 

 .بوته در مترمربع می باشد 41تا  05الزم به ذکراست بهترین تراکم 

 های کاشت گلرنگروش -2-8

توان گلرنگ را کشت مکانیزه می در. گرددگلرنگ به دو روش دستپاش و مکانیزه کشت می 

نفوذپذیری یژه دراراضی با قابلیت بدلیل حساسیت به آب ماندگی به و. غالت کشت کرد با بذرکار

     عمق مناسب موجب کشت در. روی پشته کشت کرد گلرنگ را به طور ردیفی بر کم بهتراست

 ترین عمق برای کشت بذرمناسب. تری صورت گیردگیاهچه به صورت یکنواخت شود تا ظهورمی

 .متراستسانتی 1تا  4

 مراحل رشد ونمو گلرنگ -3

 
 (1991)اقتباس از منبع هنینگ و همکاران : نمو گلرنگ  راحل رشد وم -1تصویر شماره 

 

پس از . بذرهای گلرنگ بسته به دما و رطوبت خاک طی یک تا سه هفته بعد از کشت، سبز می شوند

شود و انتهای ریشه به اعماق این مرحله، رشد گیاه کند و بطئی است وگیاه وارد مرحله روزت می
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رحله روزت براساس شرایط اقلیمی، ژنوتیپ و تیپ رشد گیاه بسیار متغیر طول م. کندخاک نفوذ می

 .است
 

 
 زنی گلرنگجوانه -1تصویر شماره 

 

 
 مرحله سبز شدن گلرنگ -4تصویر شماره            مرحله تشکیل روزت -3تصویر شماره                   

 

رسد و متر میسانتی 91-21و طول آن به شود تر میدهی، ساقه مرکزی به تدریج قویدرمرحله ساقه

شود شاخه گلرنگ یک غوزه گل تشکیل می سپس درانتهای هر. کندهای فرعی زیادی تولید میشاخه

 .اندای به اسم براکته، پوشیده شدهیافته های تغییرکه با برگ
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 مرحله شاخه دهی -6ه تصویر شمار                 مرحله طویل شدن ساقه -5تصویر شماره          

 

گلدهی . روز طول می کشد 01-14دهی، بسته به تراکم گیاهی، واریته و رطوبت، حدود مرحله غنچه

 21-15در هرغوزه . یابدشود و به طرف خارج گسترش میگلرنگ ازانتهای ساقه مرکزی شروع می

 .شوددانه یا بیشتر تشکیل می

 

افتد و دو هفته یا بیشتر، دهی اتفاق میروز بعد از گل 25-21مرحله گلدهی، رسیدن دانه در حدود 

 .برای خشک شدن محصول به منظور برداشت، زمان الزم است

 

 
 مرحله رسیدگی -8تصویر شماره                              دهیمرحله گل -7تصویر شماره             

 

 

ای شده و فقط به طور جزیی، رنگ ش قهوههایگلرنگ زمانی برای برداشت آماده است که بیشتر برگ

 .های انتهایی مشاهده شودهای غوزهسبز در براکته
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 هرز های علفکنترل  -4

. بهترین راهکارهای موجود است هرز رعایت تناوب کشت یکی ازبرای پیشگیری از شیوع علفهای

انند گندم امکان برگ، مباریکتناوب با یک زراعت  برگ درکشت گلرنگ به عنوان زراعت پهن

برگ برگ، در زراعت پهنباریکهرز برگ و علفهایباریکبرگ، در زراعت پهن کنترل علفهای هرز

 .یافت نتیجه تراکم جمعیت علفهای هرز مزرعه کاهش خواهد نموده و در تررا آسان

قابت و توانند بدون رهرز میاز آنجایی که رشد اولیه گلرنگ به صورت آهسته و کند است، علفهای

 عاری از قبل از کاشت و نیز تهیه بستر با سرعت توسعه یابند، به همین دلیل کنترل علفهای هرز

های زراعی، مکانیکی، هرز از روشبه طور معمول در کنترل علفهای .ضرورت دارد علف هرز

 .شودها استفاده میشیمیایی یا تلفیقی ازاین روش

 کنترل زراعی -4-1

غالت و آیش، انتخاب  تناوب زراعی مناسب به خصوص با کاشت، استفاده از شخم، آبیاری قبل از

 مناسب، روش کاشت و کوددهی از و سریع الرشد، کشت در تاریخ مناسب، میزان بذر ارقام سازگار

 آبیاری زمین قبل از .شودگرفته می های هرز بکارهای زراعی است که برای کنترل علفجمله روش

 که با انجام عملیاتگردد، به طوریهرز می جمعیت علفهای رصد زیادی ازشدن د کاشت سبب سبز

این روش به خصوص . توان نسبت به از بین بردن آنها اقدام کردکشت می زراعی در زمان تهیه بستر

 .است جو بسیار مؤثر برای غالت خودرو مانند گندم و

 یکنترل مکانیک -4-2

که گیاه به ارتفاعی ایگلرنگ، از شروع رشد اولیه تا مرحله های هرز مزارعمبارزه مکانیکی باعلف

به رشد  گلرنگ در مرحله روزت. است رسد، از اهمیت باالئی برخوردارمی مترسانتی 15-11حدود 

تعیین تاریخ مناسب کاشت بخصوص در ارقام بهاره  حساس است، به همین منظور های هرزعلف

 . گرددهای هرز میهش رشد علفباعث کاهش دوره روزت و در نتیجه کا

های هرز به دلیل خسارات احتمالی به ریشه گیاه، مکانیکی با علفافزایش بیش ازحد دفعات مبارزه 

که گیاه  ایاستفاده از پنجه غازی یا کولتیواتور سبک در کاشت مکانیزه و در مرحله. شودتوصیه نمی

 .  اسب استمتر دارد، بسیار منسانتی  15-11ارتفاعی حدود 
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 کنترل شیمیايی -4-3

های در این روش با استفاده از سموم شیمیایی به طورانتخابی به از بین بردن انواع بخصوص از علف

های هرز تا حد زیادی به زمان، های شیمیایی درکنترل علفکشموفقیت علف. شودهرز اقدام می

یائی با علفهای هرز مزارع گلرنگ پخش در مبارزه شیم. نسبت و روش استفاده ازآنها بستگی دارد

لیترآب به طور یکنواخت  111تا  111 کش ترفالن به میزان دو و نیم لیتر در هکتار به همراهعلف

پس از عملیات شخم و قبل ازکاشت و استفاده از کلتیواتور یا واز  بالفاصله پس از آن، استفاده از 

لیتر در  1 سی سی تا  711میزانسوپر به و گاالنت لیتردرهکتار 5/0سموم پس رویشی نظیر گاالنت، 

سولفورن برای و برگها و گندم ریزش کرده از فصل زراعی قبل و استفاده از کلرهکتار برای باریک

تواند برگی تا قبل از ساقه رفتن آنها در این زراعت میبرگ در مرحله سههای هرز پهنکنترل علف

  .باشد موثر

 آفاتکنترل  -5

 (Canthiophilus helianthi) مگس گلرنگ -5-1
و هوایی کند، عموماً با توجه به شرایط آب ازجمله مهمترین آفاتی است که به گلرنگ حمله می 

های این حشرات گلها و غنچه. شوندهای اردیبهشت و خرداد ظاهر میهای بالغ در ماهمنطقه، مگس

متر میلی 5 حشرات بالغ طولی درحدود. کنندی میریزتازه تشکیل شده را شکافته و درون آنها تخم

های خود را حشره ماده تخم. ای روشن هستندرنگ حشره خاکستری با پاهایی به رنگ قهوه. دارند

های جوان قرارمی دهد و الروهای حاصل ازتفریخ های غوزهبه رنگ قهوه ای پررنگ در پایین براکته

 . شونده های صدمه دیده به صورت لهیده دیده میکنند و غوزاز غوزه های گیاه تغذیه می
 

. توان از روشهای زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی استفاده کردبرای کنترل مگس گلرنگ می

رعایت زمان کاشت مناسب، رعایت بهداشت مزرعه : توان به موارد زیراشاره کرددر این خصوص می

های های گلرنگ وحشی، کشت ارقام مقاوم، حذف جوانهتههرز از جمله بواز نظرآلودگی به علفهای

 . آلوده، کاربرد تله نوری و استفاده از سموم شیمیایی
 

تاریخ  دار به همراه تغییرجهت کنترل زراعی این آفت استفاده از ارقام مقاوم، ارقام خاردار و صمغ

اگرگلرنگ . شودت محسوب میکاشت، توجه بیشتر به کاشت پاییزه و به موقع، نوعی گریز از این آف
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در اوایل اردیبهشت به غوزه برود چون با دوره فعالیت مگس مطابقت ندارد، خسارتی هم نخواهیم 

ارقام . دهندبعضی از ارقام گلرنگ، نسبت به این آفت از خود حساسیت کمتری نشان می. داشت

در مقابل این آفت نشان  خارداری که پوسته غوزه آنها ضخیم و زودرس باشند، ازخود تحمل خوبی

های تله توان با استفاده ازاز آنجائی که رنگ زرد برای مگس گلرنگ جلب کننده است، می. دهندمی

های حداکثر جمعیت مگس را تعیین، سپس اقدام به های ظهور و مکاندرنگ، زمان چسبی زر

 .سمپاشی با سموم مناسب نمود
 

لیتر  2لیتر در هکتار و فوزالون به میزان  5/1ازینون به میزان جهت مبارزه شیمیایی، استفاده از سم دی

بهترین زمان مبارزه به محض مشاهده اولین الروهای سنین اولیه در . در هکتار توصیه شده است

 .باشدزمان تشکیل غوزه می

   (Uroleucon carthami)شته گلرنگ -5-2

ها پوره دهی،پیش از مرحله گل. رنگ شوندتوانند باعث خسارت درگلهای متعددی از شته میگونه 

ها ها و ساقهو حشرات کامل شته، شیره گیاهی را به ویژه در مناطق انتهای شاخه ها، دمگل، برگ

سازند، که باعث محدودیت فعالیت فتوسنتزی می را رها ای خودو روی گیاه ترشحات شیره مکندمی

 :زیر رعایت گردد شود مواردیه میتوص هابرای کنترل و مبارزه با شته. گرددمی
 های بهارههای دیرهنگام به ویژه در کشتکشت اجتناب از -1

 کنترل سریع آنها ای مزرعه به شته،های حاشیهدر صورت آلوده شدن ردیف -0

 زیاد کودهای نیتروژنه جلوگیری از کاربرد -2

 استفاده از ارقام مقاوم -4

 رعایت برنامه تناوب زراعی مناسب -5

که توصیه به  .صورتی که خسارت به آستانه اقتصادی برسد یی با آفت شته درمبارزه شیمیا  -1

افشانی استفاده از سم گردهزمان های معتبر و در صورت از شرکت مناسب  سمپاشی با سموم

 .شودپریمور توصیه می
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 (Helicoverpa armigeraهلیوتیس، ) کرم غوزه پنبه -5-3
ها رنگ های حاصل از تخمدهد، که کرمها قرار میو غوزه هاهای خود را روی برگاین آفت تخم 

. شودای به رنگ خاکستری تیره در دو طرف آن مشاهده میمایل به سبزی دارند و خطوط شکسته

تغذیه کرده و با سوراخ  ها غوزهکنند، ولی سپس از ها تغذیه میابتدا الروها از برگها و انتهای شاخه

 توصیه  برای مدیریت این آفت موارد زیر. زنندده و به محصول آسیب میش ها غوزهکردن آنها وارد 

 :شودمی

 کشت به موقع به خصوص در زراعت بهاره -1

 رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان مانند گندم و جو -0

 تناوب گلرنگ به ویژه در صورت آلودگی منطقه به آفت عدم قراردهی نخود در -2

 ژنهعدم مصرف زیاد کودهای نیترو -4

 .های شیمیایی مبارزه در صورتی که آفت به آستانه خسارت اقتصادی برسداستفاده از روش -5

 سهلیتر در هکتار و فوزالون به میزان  5/1جهت مبارزه شیمیایی، استفاده از سم دیازینون به میزان 

اولیه در  بهترین زمان مبارزه به محض مشاهده اولین الروهای سنین. لیتر در هکتار توصیه شده است

 .زمان تشکیل غوزه می باشد

 (Agrotis orhogoniaآگروتیس، ) کرم طوقه بر -5-4
این کرم . کندکند و از گیاهان به ویژه در مرحله گیاهچه تغذیه میخاک زندگی می این آفت در زیر 

ری و به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای یا زرد مایل به خاکست متر وسانتی 5 تا 4 عموماً به طول

غالت دانه ریز و یا آلودگی  در مزارعی که کشت قبلی آنها یونجه، برکرم طوقه. صاف و براق است

ها باعث افت تراکم آفت با قطع ساقه گیاهچه. شودغالت باشد، بیشتر دیده میبه علفهای هرز تیره 

ن از مبارزه توادر صورت افزایش جمعیت آفت به آستانه اقتصادی، می. شودبوته در مزرعه می

 .شیمیایی استفاده کرد
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 بیماريهای مهم گلرنگ -6

 (phytophthora drechsleri) بیماری بوته میری فايتوفترايی -6-1

در  .کرد ازعامل قارچی چون فیتوفترا اشاره میری ناشیتوان به بوتههای میمهمترین بیماری از

اما بعد هم ساقه و هم ریشه . ز درآینداست به رنگ قرمها ممکن ریشه بافتمراحل اولیه عفونت 

ای درآمده حالت الغری دیده تیره می شوند و همچنین در ناحیه طوقه و یا ریشه که به رنگ قهوه

که قسمتهای در حالی. است بافتهاای مربوط به جمع شدگی و لهیدگی شدن ناحیهاین باریک. شودمی

های بیمار پس از مدت کوتاهی پژمردگی عمومی اند، بوتهفوقانی فرم طبیعی خود را حفظ نموده

های بیمار به بوته. اشدبافتند و خسارت اصلی بیماری مربوط به این مرحله از بیماری مییافته و می

. گردندشوند و چنانچه خاک خشک و سفت باشد از ناحیه طوقه قطع میآسانی از خاک خارج می

 ت به صورت تک تک و پراکنده و یا به طور دستههای بیمار ممکن اسدر یک مزرعه گلرنگ بوته

قارچ عامل بیماری درتمام مراحل . شوندجمعی در قطعات محدود و یا نقاط گود و آبگیر دیده می

برگه به  2 تا 0تواند آنرا مورد حمله قراردهد ولی به نظر می رسد که بوته های رشد گیاه گلرنگ می

 .آیند ر بوده و زودتر از پا درتکافی حساس علت ضعیف بودن و عدم رشد

 :توصيه مي شود جهت كنترل و مبارزه با این بيماري

 استفاده از ارقام با مقاومت نسبی  -

ساعت قبل از 04( کیلوگرم برای یک تن بذردو )ضدعفونی بذر با قارج کش متاالکسیل مانکوزب  -

های پوسته بذر و هاگ هایهای کورک و ترککشت انجام شود تا قارچ کش با نفوذ به شکاف

 .قارچی تاثیر بهتری داشته باشد

جلوگیری از آب ماندگی در مزرعه، عدم آبیاری مزرعه در ساعات گرم، )مدیریت صحیح آبیاری  -

 ؛(کشت به صورت جوی و پشته و رعایت فاصله زمانی یکسان در آبیاری ها

 :استفاده از یکی ازسموم زیر به هنگام مشاهده عالیم بیماری -

 ؛لیتر در هکتار همراه با آب ابیاری11بردوفیکس به میزان حداقل   

 ؛هکتار همراه با آب آبیاری کیلوگرم در 5مس به میزان   اکسی کلرور 

 ؛هزار به صورت محلول پاشی پای بوته در 5/0تا  0مانکوزب با غلظت  –دومیل یر  
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 .ب آبیاریلیتر در هکتار همراه با آ 4تا 2انرژی به میزان  پریکور  

 (Alternaria black spot)  آلترناريايی برگی لکه بیماری -6-2

 که افتدمی اتفاق مناطقی در اغلب ( Alternaria carthami) کارتامی آلترناریا قارچ توسط بیماری این

. است گرادسانتی درجه 21 تا 05 قارچ این رشد مناسب دمای .دارند زیادی رطوبت و بارندگی

 .شود می گلرنگ در روغن و دانه عملکرد دارمعنی کاهش باعث و بوده سریع یماریب این گسترش

 تکثیر. هستند بیماری اولیه منبع آلوده بذرهای .دهدرخ تواندمی بیماری گیاه رشد مراحل تمام در

. است بیماری گسترش باعث و شروع شده باد و رطوبت دما، مناسب ترکیب با زابیماری عامل سریع

     صورت به هاگل های براکته و برگها در گلدهی از پیش که است صورت این به بیماری عالئم

هم  هایحلقه شکل به عموماً و مترسانتی یک تقریبی قطر به تیره ایقهوه و ایهقهو کوچک های لکه

 و دهند نشان را منظمی نا عالئم و پیوسته هم به ها لکه است ممکن. شودمی ظاهر موجدار و مرکز

 به بیماری حمله با نهایت در. شودمی برگ شکستگی و خوردن ترک باعث آلودگی گسترش

. گرددمی پوک هایدانه ایجاد و دانه عملکرد و افت شدن ایقهوه باعث آذین گل و انتهایی هایاندام

 فادهاست بذوری از و کرد استفاده شده عفونی ضد و سالم بذور از است بهتر مبارزه و پیشگیری برای

 برای مزرعه بازدید مرتب آلوده در مناطق. باشند نشده تولید باران پر و مرطوب مناطق در که شود

 از صحیح تناوبی و برنامه مناسب کاشت تراکم رعایت. استتوصیه مورد موجود وضعیت کنترل

 .است بیماری از پیشگیری عوامل

  (Cercospora leaf spot) سرکوسپورايی برگی لکه بیماری -6-3
 

 این .است Cercospora carthami) )کارتامی  سرکوسپورا نام به قارچی گلرنگ در بیماری عامل 

 آلوده بقایای و برگ در بیماری عامل قارچ .کندمی حمل گیاه به رشد مختلف مراحل در بیماری

 عامل مرطوب و گرم هوای. شوندمی منتقل باد وزش با هوازی و اسپورهای ماندمی باقی گیاهی

 بیماری عالئم(. به دلیل خشکی هوا از بیماری های مهم استان اصفهان نیست) است بیماری گسترش

 زردرنگ ایهاله با هالکه این. است هاگبر در مترمیلی  21تا11 قطر به نامنظم یا گرد های لکه شامل

 .شوندمی منتقل ییباال به برگهای سپس و ظاهر پایینی هایبرگ در ابتدا عالئم .شوندمی احاطه

 نیز هابراکته شدید هایخسارت در .بگیرند قرار بیماری تأثیر تحت است ممکن نیز هاگره و هاساقه
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 کشت با بیماری کنترل .روندمی بین از و شده ایقهوه آلوده هایگل جوانه .شوند آلوده است ممکن

 ضد مناسب، تناوب رعایت آلوده، یایبقا انهدام و آوری جمع و مزرعه بهداشت رعایت مقاوم، ارقام

 .بود خواهد بذور سالم از استفاده و بذر عفونی

 (Safflower rust)  گلرنگ زنگ -6-4
 اتفاق فصل انتهای در معموالً بیماری این .است Puccinia carthami قارچ گلرنگ زنگ بیماری عامل 

 آلوده را بذرها توانندمی و شوندمی ظاهر گیاه رشدی چرخه انتهای در سیاه تلیوسپورهای .افتدمی

 تولید هایگیاهچه توانندمی که کنندمی تولید اسپورها بازیدوسپوری این .بمانند باقی خاک در یا کنند

 و زنیجوانه آلوده بذور .کنند آلوده را گلرنگ برداشت از کردهریزش بذور یا آلوده بذرهای از شده

 .داشت نخواهند مناسبی سبز

 و پژمردگی زردی، موجب و کرده حمله جوان هایگیاهچه به آلوده بذرهای در اریبیم عامل

 جوش ایجاد  باعث بیماری نیز دانه تشکیل یا گلدهی مرحله در .گرددمی آنها رفتن بین از درنهایت

 فتوسنتز و سبز سطوح افت باعث و کنندمی پیدا توسعه که شودمی برگ در سیاه و کوچک های

 آزاد قرمز به مایل ایقهوه اسپورهای زنگ، های جوش از رشد فصل طول در .شوندمی گیاه کننده

 .شودمی گیاه به گیاه ثانویه آلودگی باعث که شوندمی

 مناسب، استفاده زراعی تناوب رعایت آلوده، بقایای و حذف مزرعه بهداشت رعایت با بیماری کنترل

 غرقابی روش به آبیاری از خودداری شده، ضدعفونی و مسال بذور از استفاده زنگ، به مقاوم ارقام از

 .بود خواهد مناسب های کشقارچ با شیمیایی کنترل لزوم صورت در و

 گل برداشت -7 

 حال در. باشدمی کشاورزان توجه درآمد، مورد منبع عنوان به گلرنگ هایگلچه برداشت

 دستی برداشت زمان بهترین. تندهس گلرنگ گلچه تولیدکنندگان ترینبزرگ از چین و هند حاضر

 برداشت. شد تعیین گلدهی پایان تا آن تکرار و گلدهی شروع از پس روز سه گلرنگ، های گلچه

 هایگلچه گلرنگ، ها دررنگدانه کیفیت و رنگ حفظ برای. ندارد دانه عملکرد بر منفی تاثیر گلچه

  511 حدود تا تولید امکان کشت وشرایط رقم به بسته .شود خشک سایه در باید شده برداشت

 .دارد وجود هکتار در خشک گل کیلوگرم
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 دانه برداشت -8

 از بسیاری و برداشت، رسیدگی هنگام به .است گندم برداشت از پس گلرنگ رسیدگی زمان

 گلرنگ هایدانه .شد خواهند خشک نیز هامعمول، ساقه طور به .شوندمی خشک یا ایقهوه برگها

 این در .نباشد شکننده ولی شود، خشک کامل طور به بوته که هستند آماده برداشت برای زمانی

های ی، رنگ سبز در براکتهئشود و فقط به طور جزمی رنگ ایقهوه غوزه اطراف هایبراکته حالت،

  .های انتهایی مشاهده شودغوزه

 و آن گرفت دست تانانگش بین در را گلرنگ غوزه یک باید دانه، کامل از رسیدگی اطمینان منظور به

 فرارسیده برداشت زمان که شودمی معلوم شوند جدا غوزه از راحتی به دانه ها اگر داد، فشار را

 .باشددرصد می 11تا  1در این حالت رطوبت دانه  .است

 رسیده گلرنگ نباید رسیدگی، زمان در دانه ریزش و بوته خوابیدگی به گلرنگ زیاد مقاومت وجود با

 .بماند باقی مزرعه در نیطوال مدت به

 معمولی، خرمنکوب از استفاده با و داس با درو از پس توانمی را گلرنگ هایبوته محدود سطوح در

 استفاده مورد هایکمباین با توانمی را گلرنگ وسیع سطوح در ولی .کرد جدا کلش و کاه از را دانه

 ریزش به کلزا مانند روغنی ایهدانه برخالف گلرنگ .کرد برداشت جو و گندم برداشت جهت

 .نیست حساس

 751تا  711 استوانه سرعت کمباین، سرعت پیشروی کمباین کمترین مقدار، با مکانیزه برداشت در

میلیمتر،  11میلیمتر و قسمت عقب  01کوبنده قسمت جلو  دور در دقیقه، فاصله کوبنده و ضد

 دور 411میلیمتر و دور پنکه  10تا  1ربال دانه های غمیلیمتر، روزنه 19تا  12های غربال کاه روزنه

 .شوند دقیقه تنظیم در

حداقل ای تنظیم شود که کمترین مقدار و ارتفاع آن از محصول به گونه کمباین سرعت پروانه

ل محصول و هدایت آن به باشد مگر در انتهای خط برداشت جهت کنتر را داشتهبا محصول  برخورد

 .شود مشاهده می غوزهاین صورت پرتاب تفرم، در غیر مارپیچ پال

دلیل حساسیت دانه به ضربه باعث ه بهددور زیاد خرمنکوب و نیز فاصله کم کوبنده و ضد کوبن  

شود و کاهش قوه نامیه های ریز در محصول دانه های برداشت شده میشکستگی و یا ایجاد ترک

 .گرددبذر می
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 قبل که استالزم .باشد متناسب کمباین حرکت سرعت با دانه کننده جدا بخش عمل سرعت بایستی

 اگر .یابد انجام کمباین تنظیم منظور به مقدماتی هایآزمایش برداشت، اجرایی عملیات شروع از

 جدا کاه با همراه پوک و خالی تو هایدانه فقط باشد، شده تنظیم صحیحه نحو به و دقت به کمباین

 خوردن ترک ها، موجب دانه کردن خرد بر عالوه کمباین و خرمنکوب دقیق تنظیم عدم .شوندمی

 عملکردی پتانسیل گلرنگ اگرچه .شودمی روغن و دانه کیفیت نامیه،قوه کاهش و نیز  آنها پوسته

 عملکرد هکتار در تن دو باالی عملکرد حال هر به اما دارد نیز را هکتار در تن چهار از بیشتر

 .رودمی شمار به اقتصادی

 داری انبار -9

 .برسد میزان کمترین به آن در بذرها تنفس که شود احداث و طراحی طوری باید گلرنگ انبار

 مناسب تهویه و ثابت دمای سانتیگراد درجه 10 -11رطوبت، درصد پنج حدود با مناسب، انبار در

 از تفادهاس با بذرها عفونی ضد با میتوان گاهی .شوندمی حفظ طوالنی هایسال گلرنگ بذر نامیه قوه

 دانه رطوبت بهترین .داد کاهش را شدن فاسد سرعت ،ید و کلر هالوژنهای مانند شیمیایی مواد

 .باشددرصد می 5/9 داری انبار برای گلرنگ

 های روغنیروغن کشی دانه -11

این روشها . روغن به سه روش اساسی به طرق تجارتی از دانه های روغنی استحصال می شود

ه مناسب ژتا برای شرایط وی اتی در آنها صورت داد یا آنها را درهم ادغام کردتوان اصالحکه می

نیروی فشار که دراین دستگاه به وسیله یک  ایپرس هیدرولیک یک مرحلهعبارتند از  ؛باشند

 دستگاه فشار پیوسته مکانیکیدر روشی دیگر از . شود، روغن گرفته میهیدرولیکی از یک توده

طریق یک مجرای باریک  این دستگاه از این ترتیب که مواد حاوی روغن در شود، بهاستفاده می

روغن کشی به وسیله شود و در روش سوم و با افزایش فشار، روغن حاصل می ، فشردهشونده

در این روش مواد حاوی روغن با یک مایع حالل در یک محلول قرار . گیردصورت می مایع حالل

. آیدشود و روغن از محلول مایع حالل به دست میین شده جدا میمحلول از مواد ته نش. گیردمی

، همراه با (جداکردن روغن با فشار) عبارتند از، فشار پیوسته مکانیکی تجارتترکیب این فرایندها در 

 .کشی به وسیله مایع حاللکشی پیوسته به وسیله مایع حالل و فشار هیدرولیکی و روغنروغن
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