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 دکتری زراعت. -2

 مقدمه

هندوستان، ایران و دیگر نقاط خاور میانه و گیاهی است که از دیرباز در مناطق خشک و نیمه خشک و نیز در ،گلرنگ     

شرق آفریقا کشت شده است. امکان استفاده از عصاره گلرنگ در رنگرزی، زیاد بودن درصد روغن در دانه آن )برخی ارقام 

ک یدرصد( و غنی بودن دانه آن از لحاظ اسید های چرب، این گیاه زراعی قدیمی را کماکان به عنوان  54در شرایط مساعد تا 

با توجه به افزایش جمعیت جهان در سالهای اخیر و نیاز روز افزون جوامع بشری به ویژه  گیاه زراعی مهم مطرح کرده است.

گلرنگ گیاه  کشور ما به فرآورده های روغنی، مدیریت صحیح زراعی برای افزایش عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

زگاری آن با شرایط اقلیمی ایران، از جمله امتیازات گلرنگ در کشور ما است. کشور بومی ایران است و این بومی بودن و سا

ایران از نظر ذخایر ژنتیکی گلرنگ، یکی از غنی ترین مناطق جهان بشمار می رود. جهت توسعه کاشت گلرنگ در کشور، نیاز 

 راعی احساس می شود.به افزایش عملکرد است که در این رابطه ضرورت توجه به مسائل مدیریتی و به ز

 منشاء و اهمیت گیاهی

دور : شامل چین ، ژاپن و کره. خاور -1منطقه تقسیم بندی گردیده که عبارتند از :  6مراکز تنوع را برای  زراعت گلرنگ  به 

اقیانوس هند . خاورمیانه : شامل افغانستان تا ترکیه، بخشهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی سابق تا  -3هند و پاکستان.  -2

 اروپا : شامل جنوب اروپا و شمال آفریقا. -6اتیوپی.   -4مصر : شامل کناره های رود نیل در شمال آسوان.   -5

، گیاهی یکساله و تنها گونه زراعی این جنس می باشد. سایر گونه های آن وحشی بوده که در آنها 2از تیره کاسنی 1گلرنگ

کشت گلرنگ درگذشته با هدف تولید رنگ از گلبرگ های آن صورت می گرفته .گونه های چند ساله نیز وجود دارد

است .دو نوع رنگیزه از گلبرگهای گلرنگ استخراج می شود. یکی کارتامیدین که به رنگ زرد محلول در آب بوده و به دلیل 

تیره بوده و در آب تقریباً  کمرنگ بودن، ارزش چندانی ندارد. دیگری کارتامین یا اسید کارتامیک است که به رنگ قرمز

نامحلول و در حاللهای قلیایی محلول می باشدو به عنوان رنگ غذا و در رنگ آمیزی لباسها و پارچه های ابریشمی استفاده 

می شود. هنوز هم از گلبرگ های گلرنگ در بیشتر شهر های خاور میانه به عنوان ادویه یا در تهیه زعفران تفلبی و جهت 

                                                           
1. Carthamus  tinctorius  
2. Asteracea 



مورد استفاده قرار می گیرد. روغن گلرنگ دارای ارزش بسیار است. زیرا دارای مقادیر قابل توجهی اسید های  مصارف سنتی 

درصد اسید های  33چرب غیر اشباع یا ضروری است. مهمترین اسید چرب از بعد تغذیه ای، اسید لینولئیک است که بیش از 

درصد( اسید  37جود دارند که دارای مقادیر باالیی )بیش از چرب روغن گلرنگ را تشکیل می دهد . البته ارقامی هم و

اولئیک هستند. این نوع روغن گلرنگ، قابلیت حرارت پذیری باالیی دارد و قابل رقابت با روغن زیتون می باشد . روغن 

های  ، در گروه روغنهای خشک شونده و حد واسط روغن بذرک و سویا می باشد.ازاهمیت131-154گلرنگ با عدد یدی 

دیگر گلرنگ در مقایسه با سایر گیاهان روغنی باید گفت که گلرنگ مقاوم ترین گیاه دانه روغنی به شوری و خشکی است و 

باال سازگاری در مقایسه با بزرک، مقاومت بیشتری در برابر سرمای اوایل بهار از خود نشان می دهد . گلرنگ با داشتن قابلیت 

هبود تناوبهای زراعی در این مناطق می گردد. ارزش آن بویژه در شکستن سیکل بیماری ها با مناطق خشک، باعث توسعه و ب

و علفهای هرز است .بسیاری از گیاهان زراعی را می توان پس از گلرنگ کشت نمود. نفوذ ریشه گلرنگ به اعماق خاک و 

( که به سرعت نیز تجزیه می شوند و ماده  نفوذ پذیر ساختن آن و مقدار زیادی بقایای گیاهی ظریف ) نسبت به آفتابگردان

آلی خاک را افزایش می دهند، می تواند شرایط مطلوبی را در خاک فراهم کند و اثرات مفیدی بر گیاه زراعی بعدی داشته 

 باشد.

مواد متری خاکهای نفوذ پذیر، نفوذ کرده و از آب و  2-3گلرنگ دارای یک ریشه اصلی و قوی است که می تواند تا عمق   

غذایی اعماق خاک استفاده کند. گلرنگ ابتدا یک دوره رشد روزت دارد. ساقه در گلرنگ، یک اندام توپر، محکم و چوبی 

سانتیمتر  54-147شده و به رنگ خاکستری روشن تا سفید است که ارتفاع آن بسته به ژنوتیپ، محیط و مدیریت زراعی، بین 

بیضوی شکل، به رنگ سبز تیره، بدون کرک و با آرایش مار پیچی بر روی ساقه  متغیر است. برگها در گلرنگ بدون دمبرگ،

قرار دارند. در بسیاری از ارقام، برگ های پائینی بوته ساده و بدون خار است. بسته به رقم، برگهای باالیی ممکن است از 

نارنجی متغیر است. اما در ارقام زراعی،  رنگ گل ها بسته به ژنوتیپ، از سفید تا قرمز بدون خار تا خاردار متغییر باشند.

گلبرگها اغلب به رنگ زرد تا نارنجی هستند. میوه گلرنگ فندقه بوده و در اصطالح دانه گفته می شود، شبیه دانه ) میوه ( 

درصد  34-54درصد مغز و  46-64درصد پوسته،  33-54آفتابگردان بوده،  اما رنگ آن سفید تا کرمی است. ترکیب دانه 

وغن  می باشد . گلرنگ گیاهی است ماهیتاً روز بلند، اما بسیاری از ارقام آن به طول روز بی تفاوت هستند. گلرنگ از نظر ر

درجه  4حرارت مطلوب رشد در گروه گیاهان سرما دوست قرار می گیرد. بذر آن برای جوانه زدن به حداقل حرارت 

میلی  377مل به خشکی است، اما برای عملکرد اقتصادی در شرایط دیم به هرچند که گلرنگ، گیاه متح .سانتیگراد نیاز دارد

 میلی متر رطوبت طی فصل رشد )به شرط وجود خاک  عمیق( نیاز دارد. 577متر و برای عملکرد مطلوب به 

 

 

 



 مناطق کاشت گلرنگ در ایران 

 . مرکزی کردستان، زنجان، غربی، آذربایجان شرقی، ،آذربایجان اصـفهان ، خراسـان ، کرمانشـاه ، فـارس تهران،کرمـان،

بوته ها قبل از  هک می گردد کشت ارقام پاییزه گلرنگ در مناطق معتدل سرد و سرد باید طوری تنظیم : الف : کشت پاییزه

رسیده باشند . آزمایشات نشان داده است که بهترین زمان کاشت گلرنگ در  ( یبرگ 1)سرمای شدید زمستانه به حالت روزت

، قم، جرقم جهت کشت در مناطق کر ترین مناطق فوق اواسط شهریور ماه تا اواخر مهرماه می باشد .رقم پدیده مناسب

 .اصفهان، تبریز، زنجان ، کردستان ، اراک ،خراسان می باشد آباد،، اسالم ورامین، داراب 

کشت ارقام بهاره در مناطق معتدل سرد و سرد براساس زمان سپری شدن سرمای زمستانه و زمان شروع : بهارهب : کشت 

و پایان بارندگی های بهاره تنظیم می شود . بررسی ها نشان داده است که مطلوب ترین تاریخ کاشت در مناطق فوق اواخر 

ناسب ترین ارقام جهت کشت در مناطق معتدل سرد و سرد نیز می توان به اسفند ماه تا اواخر فروردین ماه می باشد و از م

 .محلی اصفهان و صفه اشاره کرد، این ارقام قابلیت کشت تابستانه در مناطقی از استان اصفهان را نیزدارا هستند ارقام گلدشت،

 ویژگی  رقم   نام رقم 

 بهاره پرمحصول و بی خار محلی اصفهان 

 پاییزه مقاوم به سرما و پرمحصول 294ورامین 

 پر عملکرد 239زرقان 

 عملکرد دانه زیاد و مقاومت باال به سرما پدیده

 بی خار و زودرس گلدشت

 بی خار گل قرمز با عملکرد دانه باال و روغن باال صفه

 بی خار گل قرمز پر عملکرد و مقاوم به سرما گلمهر

 

 زراعت گلرنگ در ترکیه  

 آسیای از که ترک هایی توسط آناتولی به گلرنگ گیاه ورود( 2727)بر اساس گزارش وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه  

کشت قرار  و مورد  آورده مهاجرت کرده اند  به ترکیه  Balıkesir منطقه به 1957-1954 های سال طی بلغارستان و میانه

 ، شده داده آن به امروز به تا که اهمیتی عدم دلیل به اما قدمت باالیی دارد ،  ترکیه  کشور به گلرنگ ورود اگرچه. گرفت 

و  ساالنه روغن ازین شیافزا و جمعیت افزایش به توجه با. بدست آورد ترکیه کشاورزی در را خود جایگاه است نتوانسته

وزارت  های اجرایی دستورالعمل در مطالعات مربوط به گلرنگ داشت وجود آفتابگردان کشت در که مشکالتی همچنین

و در  افتی شیافزا هکتار 1917هکتار به  1177کشت از  ری، سطح ز 1932در سال  قرار گرفت به طوری که یکشاورز

شود.  یتن روغن مصرف م 105770777-103770777ساالنه  ترکیهکشور  در. دیهکتار رس 2277سطح به  نیباالتر 1936سال 



ر گیتن است. به عبارت د 677777 بایکنند تقر یکه در کشور ما رشد م یمختلف روغن اهانیگ ازاستحصالی  روغن  زانیم

از خارج  ت روغنما با وارد ماندهی باق ازیاست که ن یهی. بدنماید دیتول دکن یمصرف م که از آنچه یمین دتوان یفقط مترکیه 

گلرنگ در حال  از ارقام مهم زراعی . شود یم نیدالر( هر ساله تام اردیلیم 1دالر ) حدود  ونیلیاز کشور با پرداخت صدها م

 . اشاره نمود yeniceوbalci،dencer،yekta  در کشور ترکیه می توان به حاضر 

 مشخصات ارقام زراعی  مهم در ترکیه 

 و یژگی رقم  نام رقم
Balci           01 -011ارثفاع ساقه  –استحکام ساقه مقاوم  -رنگ دانه سفید  -رنگ گل زرد       () بالجی 

کیلو گرم در هکتار  و در شرایط آبی  001-041عملکرد دانه در شرایط دیم  –سانتی متر 

 04-40گرم  و میزان روغن  44-44دارای وزن هزاردانه  –کیلو گرم در هکتار  411-011

 درصد می باشد .
dencer       01 -001فاع ساقه تار –استحکام ساقه مقاوم  -رنگ دانه سفید  -رنگ گل نارنجی 

کیلو گرم در هکتار  و در شرایط آبی  041-041عملکرد دانه در شرایط دیم  –سانتی متر 

 04-00گرم و میزان روغن  44-40دارای وزن هزاردانه  –کیلو گرم در هکتار  411-041

 درصد می باشد .
yekta    کیلو گرم در هکتار  و   004عملکرد دانه  – 0100-0104یک رقم اصالح شده طی سال

 درصد می باشد . 04و میزان روغن –کیلو گرم در هکتار  041-411در شرایط آبی 
yenice سانتی  011 -001ارثفاع ساقه  –استحکام ساقه مقاوم  -رنگ دانه سفید  -رنگ گل قرمز

-011کیلو گرم در هکتار  و در شرایط آبی  41-041عملکرد دانه در شرایط دیم  –متر 

-41دارای وزن هزاردانه  –مقاومت کم در برابر آفات و بیماریها کیلو گرم در هکتار 041

 درصد می باشد . 02-04گرم  و میزان روغن  04
 

 قابلیت های توسعه تولید دانه های روغنی 

رآوری ، فود پتانسیل های بالقوه و بالفعل و ظرفیت های الزم در بخش کشاورزی جهت افزایش تولید دانه های روغنی ، جو

روغن کشی و تصفیه روغن در کشور وجود دارد و با برنامه ریزی و بکارگیری بهینه امکانات و نیروهای موجود می توان 

 موارد زیر اشاره نمود :  برخی می توان به  نباتی را کاهش داد  کهدرصد باالیی از وابستگی سنگین به واردات روغن 
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