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 -1مقدمه
گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.یکی از گیاهان تیرة آستراسه ( ،)Asteraceaeتواناایی بسایار زیاا ی
برای رشد ر شرایط مختلف ار  ،ولی سطح کشت آن ر مناطق مختلف نیا به لیل نبو اطالعات ر زمینة مادیریت
محصول ،محدو شده است 22 .گونه مختلف از این گیاه از اسپانیا تا شمال آفریقا و غرب آسیا تاا هندوساتان اراکناده
شدهاند .وجو تیپهای مختلف وحشی که ر سراسر کشور اراکندهاند نشان از سازگاری باالی این گیاه روغنی با آب و
هوای کشور ما ار  .گلرنگ از گذشتههای ور به خاطر گلبرگهای رنگین خو مور توجه کشاورزان ایرانی بو ه است
(شریف نبی و سعیدی .)1131 ،استفا ه از گلچههای رنگی آن ر رنگآمیزی برنج ،نان و موا غذایی فارآوری شاده از
جمله شوری و ترشیجات هم اکنون نیز ر بعضی از نقاط کشور نظیر استان مرکزی ،آذربایجان غربی و شرقی ،کرمان و
اصفهان رواج ار  ،امری که هنوز هم ر افغانستان ،هند و ااکستان مرسوم است (امیدی و همکاران1132 ،؛ امیادی و
همکاران1131 ،؛ نیل و جرالد.)1333 ،
رنگ حاصل از گلچه های گلرنگ جایگزین طبیعی خوبی برای زعفران است .رنگداناههاای موجاو ر گالهاای
گلرنگ ر صنایع غذایی و اوشاک نیز کاربر فراوان ار  .به تازگی عالقمندی به گلچه گلرنگ بهعنوان یک منبع رنگ
طبیعی برای استفا ه ر موا غذایی به لیل ممنوعیت استفا ه از رنگهاای مصانوعی ر ماوا غاذایی ر کشاورهای
ارواایی و مناطق یگر ،اهمیت ایدا کر ه است .همچنین خواص ارویی گلهای گلرنگ نسبت به بیماریهاای مازمن
نظیر فشار خون باال ،بیماریهای قلب و عروق گزارش شده است (امیدی و همکاران1132 ،؛ ااور ا 1132 ،؛ امیادی و
همکاران.)1131 ،
ر گذشته ،گلرنگ بهصورت سنتی ر محدو های بین کشورهای چین تا سواحل مدیتراناه و همچناین ساواحل
نیل تا اتیوای کشت میشد ،ولی ر حال حاضر ر کشورهای قزاقستان ،روسیه ،ایاالت متحدة آمریکا ،مکزیک ،اتیوای،
استرالیا ،آرژانتین ،ازبکستان ،چین ،ااکستان ،اسپانیا ،ترکیه ،کانا ا ،ایران و فلسطین ر سطوح محدو ی کشت میشاو
(کافکا و کرنی1333 ،؛ وایس2000 ،؛ زینلی.)1133 ،
تولید و سطح زیر کشت گلرنگ ر نیا ،نوسانات زیا ی ر سالهای گذشته اشته است ،بهطوری کاه ر ساال
 2003هندوستان و به نبال آن مکزیک ،آرژانتین ،قزاقستان و آمریکا ،بیشترین تولید و سطح زیر کشت جهانی گلرناگ
را ارا بو ند اما ر سال  2013قزاقستان به تنهایی بیش از  11رصد از کل تولید گلرنگ نیا را به خو اختصاص ا ه
است و اس از آن کشورهای روسیه ،آمریکا ،مکزیک ،ترکیه و هند از جمله مهمترین کشورهای تولید کننده ایان گیااه
محسوب میشوند (فائو .)2013 ،ر سال  2013سطح زیر کشت ،میزان تولید و میانگین عملکر انه گلرنگ ر جهاان
به ترتیب  341هزار هکتار 131 ،هزار تن و  322کیلوگرم ر هکتار بو ه است (فائو.)2013 ،
کشت این گیاه روغنی اخیراً ر کشور افزایش یافته و ر راستای آن تحقیقاات ایان گیااه روغنای نیاز براساا
ستیابی به ارقام ارمحصول ،ارروغن ،بی خار و متحمل به سرما ر حال گسترش است .ساطح زیار کشات ایان گیااه
روغنی بومی ر کشور حدو  20هزار هکتار است که ر افق  1404قرار است به  30هزار هکتار نیز برساد .گلرناگ باا
خصوصیات مطلوب زراعی نظیر تحمل نسبی به شوری خاک و خشکی هوا ،تحمل باال به سرمای زمستانه (تیپ ااییزه)
2

و وجو روغنی مطلوب با بیش از  30رصد اسیدهای چرب غیر اشباع بخصوص اسید لینولئیک ،همواره به عنوان یاک
انه روغنی با ارزش مطرح بو ه است (امیدی و همکاران .)1131 ،براین اسا

گلرناگ باهعناوان یاک گیااه روغنای

متحمل به خشکی میتواند ر مناطق خشک کشور مور کشت و کار قرار گیر  .بر اسا

معرفی ارقام جدید گلرنگ ر

طی سالیان اخیر این گیاه روغنی قابلیت کشت اائیزه ر مناطق سر (رقم ادیده و گلمهر) و معتدل سر (ارقام ادیاده،
گلمهر ،سینا و فرامان) ،کشت بهاره ر مناطق معتدل سر (ارقام محلی اصفهان ،صفه و گلدشات) و کشات ااائیزه ر
مناطق معتدل گرم (رقم ارنیان و گلدشت) را ایدا کر ه است .از آنجاییکه رقم اااییزه ادیاده ارای خارهاای فراوانای
است ،لذا کشت آن ر مناطق سر و معتدل سر به علت وجو خار ر زمان اشت و بر اشات باا مشاکالتی روباه رو
است ،اما ارقام بدون خار گلرنگ که اکثراً ارای گلچههای قرمز هستند (گلدشت ،گلمهر و صفه) ،به لیل ساهولت ر
بر اشت گلچههای مور توجه زارعین گلرنگ کار است.
 -2زراعت گلرنگ
 -2-1خاك و تهیه زمین
ر کشت گلرنگ به لیل وجو ریشه عمیق ،شخم با گاوآهنهای قلمی و زیرشکن برای شکستن طبقات نفوذ
نااذیر ر

یا الیههای جانبی ر ناحیه ریشه ،توصیه میشو  .همچنین ضروری است بعد از بر اشت محصول قبلی ،ر

صورت نیاز و امکان ،زمین مور نظر آبیاری و اس از رویش علفهای هرز و رسیدن به رطوبت مناسب ،شخم ز ه شو
(کشت ماخار) .ر مناطقی که رطوبت عامل محدو کننده است ،هدف عملیات کشت باید ر جهت حفظ حداکثر مقدار
رطوبت ر خاک باشد .برای تولید اقتصا ی استفا ه از شخم مناسب و ا واتی نظیر سابسویلر و چیزل جهت رشد
مطلوب ریشه ر مناطقی که وضعیت فیزیکی خاک مناسب نمیباشد ،از اهمیت باالیی برخور ار است.
برای ستیابی به تهیه بستری مناسب برای کشت بذر ،به ترتیب انجام عملیات شخم ،یسک ،ماله ،کو ااشی،
اخش علفکش (ترفالن) و اختالط کو و علفکش با خاک توسط یک یسک سبک ،ضروری است .گلرنگ ر مقابل
شوری خاک متحمل است و بهخوبی هدایت الکتریکی 1خاک حدو  3-3میلیمو

بر سانتیمتر ( سی زیمنس بر متر)

را تحمل میکند.
 -2-2ضدعفوني بذر
بذر گلرنگ باید قبل از کشت ر جهت کنترل بیماریها حتماً با قارچکش ویتاواکس-تیرام گر ااشی شو .
ویتاواکس (کربوکسین) که یک قارچکش سیستمیک است به همراه قارچکش محافظتی تیرام به صورت مخلوط با
یکدیگر فرموله شده و ر بازار موجو می باشد .میزان مصرف آن سه گرم او ر سم به ازای هر کیلو بذر می باشد .این
مخلوط بنفش رنگ میتواند بذر گلرنگ را علیه طیف وسیعی از قارچها محافظت نماید .ر مناطق خشک و نیمه خشک
کشور رطوبت خاک مزارع گلرنگ ر ااییز ،زمستان و نیمه اول بهار توسط بارندگی تأمین شده و مزارع ر طول وره
EC
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1

رشد بخصوص ر فصل بهار چار تنش خشکی هستند .اصوالً ر این مزارع از اواسط بهار اولین آبیاری مزارع گلرنگ
انجام میشو که ر برخی موار سبب شیوع بیماری فوزاریوم و خشک شدن ناگهانی بوتهها ر سطح وسیعی از مزارع
میشو  .از این رو ضدعفونی بذور قبل از کاشت الزامی است تا رصد خسارت به بوتهها کمتر شو  .همچنین ر این
موار توصیه میشو اولین آبیاری بهاره اس از یک وره خشکی سبک باشد و از آبیاری سنگین اجتناب شو .
 -2-3زمان کاشت
گلرنگ را میتوان به صورت بهاره و ااییزه کشت کر  .تعیین تاریخ کشت مناسب گلرنگ به مختصات اقلیمی
منطقه ،سال ،بافت خاک ،تیپ رشد ،نوع رقم و رطوبت موجو ر خااک بساتگی ار  .کشات ارقاام بهاارة گلرناگ ر
مناطق گرم را میتوان براسا

همزمانی با شروع بارندگیها و فرار از زمان شیوع بیماریهای قارچی مانناد فیتاوفترا و

سفیدک سطحی و همچنین حملة آفاتی مانند مگس گلرناگ تنظایم کار  .عادم همزماانی ورة گال های باا رجاه
حرارت های زیا نیز یکی از موار تعیین کننده زمان کاشت گلرنگ است .براسا

آزمایشهای انجام گرفتاه ،بهتارین

زمان کشت ااییزه گلرنگ ر مناطق سر و معتدل سر کشور از اوایل شهریور تا اواسط مهرماه است .ر کشت اااییزه
برای مناطق سر  ،بهتر است از ارقامی با ورة روزت طوالنی استفا ه شو  .کشت زو هنگام ارقام زمستانه (ااییزه) سبب
به ساقه رفتن سریع و بیموقع گیاه و ر نهایت افزایش خسارت سرما میشو  .تجربه نشان ا ه است که کشات ارقاام
زمستانه گلرنگ ر مناطق سر و معتدل سر باید طوری تنظیم شو که بوتهها قبل از سرمای شدید زمستان به حالات
روزت (هشت برگی) رسیده باشند ،ر غیر اینصورت ،بوتهها ر مناطق سر فرصت کافی برای رشد نخواهاد اشات و
احتمال سرماز گی افزایش مییابد .منظور از تاریخ کاشت ،تاریخ اولین آبیاری (تأمین رطوبت بذر) میباشد .لذا زارعینی
که گلرنگ را ر سطح وسیع کشت مینمایند باید عملیات آما ه سازی زمین و کشت را طوری برنامه ریزی کنند که ر
تاریخ کاشت توصیه شده کل قطعات کاشته شده آبیاری شو  .مطلوبترین زمان کاشت ارقام گلرناگ ر منااطق گارم
ایران ،آذرماه و ر مناطق بسیار سر که احتمال خسارت سرماز گی زمستانه وجو ار  ،اواسط اسفند تا اوایل فارور ین
است .تاریخ کشت گلرنگ بهاره ر مناطق معتدل سر و سر ایران نباید بعد از  12فرور ینماه باشد .تأخیر ر کاشات
بهاره گلرنگ ،اغلب سبب کوتولگی ،همزمانی ورة رشد با رجة حرارتهای زیا و زو رسی نامتعارف گیاه میشو  .ر
چنین وضعیتی ،سطح برگ مناسب برای فتوسنتز کافی تولید نمیشو که نتیجة آن کاهش اجزای عملکر و ر نهایات
عملکر انه است.
کشت ارقام زمستانه ر بهار بهعلت عدم بهارهسازی با شکست همراه است و حتی ر صاورت خاروج گیااه از
مرحلة روزت که گاهی ر اثر سرمای بهاره اتفاق میافتد ،ساقة گیاه نازک و شکننده میشو و اس از عباور از مرحلاة
زایشی فقط  2-1عد غوزه تولید میکند .اغلب ر نواحی خشک که مقدار بارندگی اندک و رجة حرارت ر طول فصل
رشد زیا است و بوتهها رشد سریعتر و بیشتری ارند ،برای اجتناب از تخلیة سریع رطوبت موجاو ر خااک مایتاوان
تاریخ کاشت را به تاخیر انداخت .به طور کلی مناسبترین تاریخ کاشت بارای کشاتهاای اااییزه و بهااره گلرناگ ر
اقلیمهای مختلف کشور به همراه رقم توصیه شده برای هر منطقه ر جداول  1و  2ارایاه ا ه شاده اسات .همچناین
تاریخ کاشت و ارقام مناسب برای کشت گلرنگ ر استانهای مختلف کشور با جزئیات بیشتر ر جادول  1نشاان ا ه
شده است.
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جدول  -1تاریخ کاشت مناسب برای کشت پاییزه گلرنگ در اقلیمهای مختلف کشور
ردیف

نام اقلیم (استان)

تاریخ کاشت مناسب

رقم مناسب

1

مناطق سر (استانهای آذربایجان غربی و شرقی ،زنجان ،ار بیل،
همدان ،کر ستان ،قزوین و )...

اوایل تا اواخر شهریور

گلمهر و ادیده

2

مناطق معتدل سر (استانهای تهران ،البرز ،فار  ،کرمانشاه،
خراسان رضوی ،اصفهان ،مرکزی و )...

اواسط شهریور تا اواسط مهر

گلمهر ،ادیده،
گلدشت و ارنیان

1

مناطق معتدل گرم و گرم (استانهای بوشهر ،هرمزگان ،بلوچستان،
جنوب کرمان و )...

نیمه وم آبان تا نیمه اول آذر

گلدشت ،ارنیان ،صفه
و محلی اصفهان

جدول  -2تاریخ کاشت مناسب برای کشت بهاره گلرنگ در اقلیمهای مختلف کشور
ردیف

نام اقلیم (استان)

تاریخ کاشت مناسب

رقم مناسب

1

مناطق سر (استانهای آذربایجان غربی و شرقی ،زنجان ،ار بیل،
همدان ،کر ستان ،قزوین و )...

اواخر اسفند تا اواسط فرور ین

گلدشت ،ارنیان ،صفه
و محلی اصفهان

2

مناطق معتدل سر (استانهای تهران ،البرز ،فار  ،کرمانشاه،
خراسان رضوی ،اصفهان ،مرکزی و )...

اوایل تا اواخر اسفند

گلدشت ،ارنیان ،صفه
و محلی اصفهان

1

مناطق معتدل گرم و گرم (استانهای بوشهر ،هرمزگان ،بلوچستان،
جنوب کرمان و )...

کشت بهاره توصیه نمیشو

-

2

جدول  -3تاریخ کاشت و ارقام مناسب برای کشت گلرنگ در استانهای مختلف کشور
نوع کشت

ردیف

نام استان

1

آذربایجان شرقی

-

2

آذربایجان غربی

-

3

ار بیل



(مناطق معتدل

(مناطق معتدل گرم
(مناطق سر  :اوایل تا
گرم مثل مغان:
مثل مغان :اوایل تا
اواسط فرور ین)
اوایل تا اواسط
اواسط اسفندماه)
مهر)

ارقام مناسب در کشت

پاییزه

زمستانه

بهاره

تابستانه

پاییزه

زمستانه

بهاره

تابستانه

-


(اوایل تا اواسط
فرور ین)

-

-

-

صفه ( ر مناطق سر )
گلدشت ( ر مناطق
معتدل)

-

-


(اوایل تا اواسط
فرور ین)

-

-

-

صفه ( ر مناطق سر )
گلدشت ( ر مناطق
معتدل)

-

-

گلدشت و ارنیان

صفه و گلدشت

صفه

-

4

اصفهان


(اواخر شهریور تا
اوایل مهر)


(اواسط اسفند)

-

کاشت بالفاصله اس از
بر اشت جو یا گندم

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )
گلدشت ( ر مناطق گرم)

صفه و محلی
اصفهان

-

صفه و محلی اصفهان

5

البرز


(اوایل مهر)

-

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )
گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

-

-

-

6

ایالم


( ر مناطق معتدل
سر  :اوایل مهر و
ر مناطق گرم:
اواسط آبان)

-

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )
گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

-

-

-

7

بوشهر


(اواسط آبان تا
اوایل آذر)

-

-

-

گلدشت و ارنیان

-

-

-

8

تهران


(اوایل تا اواسط
مهر)

-

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )،
گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

-

-

-

9

چهارمحال و
بختیاری


( ر مناطق
معتدل :اواسط
شهریور)

-


(اوایل تا اواسط
فرور ین)

-

گل مهر و ادیده

-

صفه ( ر مناطق سر )
گلدشت ( ر مناطق
معتدل)

-

11

خراسان جنوبی


(اوایل تا اواسط
مهر)

-

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )
گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

-

-

-

11

خراسان رضوی


(اواخر شهریور تا
اوایل مهر)


(اواسط تا اواخر
اسفند)

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )
گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

صفه ( ر مناطق
سر )

-

-

12

خراسان شمالی


(اواسط شهریور
تا اوایل مهر)


(اواسط تا اواخر
اسفند)

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )
گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

صفه ( ر مناطق
سر )

-

-

13

خوزستان


(اواسط تا اواخر
آبان)

-

-

-

گلدشت و ارنیان

-

-

-

14

زنجان

-

-


(اوایل تا اواسط
فرور ین)

-

-

-

صفه ( ر مناطق سر )
گلدشت ( ر مناطق
معتدل)

-

15

سمنان


(اوایل تا اواسط

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )

-

-

-

1

مهر)

16

سیستان و
بلوچستان


اواسط آبان تا
اواسط آذر

گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

از اوایل ی تا
اوایل بهمن

-

-

گلدشت و ارنیان

گلدشت و ارنیان

-

-


اوایل مهر تا
اواسط آبان


اوایل تا اواسط
اسفند

-

-

گلدشت ( ر مناطق معتدل و گرم)
گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )

صفه ،محلی
اصفهان

-

-

-

-

-

گل مهر و ادیده

-

-

-

-

-

گل مهر و ادیده ( ر مناطق سر )
گلدشت و ارنیان ( ر مناطق گرم)

-

-

-


(اوایل تا اواسط
فرور ین)

-

-

-

صفه ( ر مناطق سر )
گلدشت ( ر مناطق
معتدل)

-

17

فار

18

قزوین


(اواسط تا اواخر
شهریور)

19

قم


(اوایل تا اواخر
مهر)

-

21

کر ستان

-

-

21

کرمان


( ر مناطق معتدل
سر  :اوایل تا
اواسط مهر و ر
مناطق گرم:
اواسط تا اواخر
آبان)

-

22

کرمانشاه


( ر مناطق سر و
معتدل سر :
اواسط تا اواخر
شهریور)
( ر مناطق گرم و
معتدل گرم :اواخر
مهر تا اواسط
آبان)

-

23

کهگیلویه و
بویراحمد


( ر مناطق سر و
معتدل سر :
اواسط تا اواخر
شهریور)
( ر مناطق گرم و
معتدل گرم:
اواسط آبان تا
اواخر آبان)

-

24

گلستان


تنها ر مناطق
خشک و نیمه
خشک استان
(اوایل تا اواسط
آبان)

-

25

گیالن

26

لرستان

-

-

-

-

گلدشت (مناطق معتدل و گرم)
گل مهر و ادیده (مناطق سر )

-

گلدشت و ارنیان (مناطق گرم)
گل مهر و ادیده (مناطق سر و
معتدل سر )

-

گل مهر و ادیده (مناطق سر و
معتدل سر )
گلدشت و ارنیان (مناطق گرم)

-

گلدشت و ارنیان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کشت این گیاه توصیه نمیشو

( ر مناطق سر و
معتدل سر  :اواخر
شهریور تا اوایل

-

-

گلدشت و ارنیان (مناطق گرم)
گل مهر و ادیده (مناطق سر و
معتدل سر )

-

3

-

-

-

مهر)
( ر مناطق گرم و
معتدل گرم :اواخر
مهر تا اواسط
آبان)
27

مازندران

کشت این گیاه توصیه نمیشو

28

مرکزی


(اواخر شهریور)

-

-

-

گل مهر و ادیده

-

-

-

29

هرمزگان


(اواسط آبان تا
اواسط آذر)

-

-

-

گلدشت و ارنیان

-

-

-

31

همدان

-

-


(اوایل تا اواسط
فرور ین)

-

-

-

صفه ( ر مناطق سر )
گلدشت ( ر مناطق
معتدل)

-

31

یز


(اوایل تا اواخر
مهر)

-

-

-

ادیده ،گل مهر ،گلدشت و ارنیان

-

-

-

به طور کلی بر اسا

تحقیقات و تجربیات حاصل شده ،تاریخ کاشت مناسب گلرنگ ر هر منطقه حدو یک

تا و هفته زو تر از تاریخ کاشت توصیه شده گندم میباشد.
 -2-4ارقام
ر حال حاضر ،شش رقم گلرنگ (محلی اصفهان ،ادیده ،گلدشت ،صفه ،گلمهر و ارنیان) با تیپهای رشدی ااییزه،
بهاره و بینابین برای کشت آبی ر شرایط اقلیمی مختلف کشور توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج
معرفی شده است که ر ا امه به خصوصیت و مشخصات هر یک ار اخته میشو (شکلهای  4 ،1 ،2 ،1و  .)2عالوه بر
این ،و رقم سینا (خار ار با گلچه زر ) و فرامان (بیخار با گلچه قرمز) برای کشت یم ر مناطق معتدل سر و معتدل
کشور از طرف موسسه تحقیقات یم کشور معرفی شدهاند .رقم سینا ر سال  1131جهت کشت ااییزه (اوایل آبان ماه)
ر شرایط یم مناطق معتدل سر معرفی شده و قابلیت کشت بهاره (اسفندماه) ر مناطق سر را نیز ار  .رقم سینا
متحمل به تنش خشکی ،زو ر  ،با تیپ رشد بینابین ،خار ار ،ارای گلهای زر  -نارنجی با متوسط ارتفاع بوته 101
سانتیمتر ،وزن هزار انه  12گرم و میانگین روغن انه  23رصد میباشد.
رقم فرامان ر سال  1130جهت کشت ااییزه (اوایل آبان ماه) ر شرایط یم مناطق معتدل سر معرفی شده و قابلیت
کشت بهاره (اسفندماه) ر مناطق سر را نیز ار  .رقم فرامان متحمل به تنش خشکی ،زو ر  ،با تیپ رشد بینابین،
خار ار ،ارای گلهای قرمز با متوسط ارتفاع بوته  30سانتیمتر ،وزن هزار انه  43گرم و میانگین روغن انه 10
رصد میباشد.

3

شجره (روش اصالحی)
مؤسسه معرفی کننده
سال معرفی
تیپ رشد
مناطق مناسب کشت
ارتفاع بوته
وزن هزار انه
وضعیت خار
رنگ گلچه ها
عملکر گل
میانگین عملکر انه
میزان روغن انه
سایر خصوصیات

شجره (روش اصالحی)
مؤسسه معرفی کننده
سال معرفی
تیپ رشد
مناطق مناسب کشت
ارتفاع بوته
وزن هزار انه
وضعیت خار
رنگ گلچه ها
عملکر گل
میانگین عملکر انه
میزان روغن انه
سایر خصوصیات

رقم محلي اصفهان
انتخاب از میان تو ه بومی
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
1134
بهاره
سر و معتدل سر
 120-100سانتی متر
10-23گرم
بدون خار
قرمز
 120تا  200کیلوگرم ر هکتار
 1200-1100کیلوگرم ر هکتار
 10رصد
 میزان روغن باال قابلیت کشت به صورت تابستانهرقم پدیده
حاصل انتخاب تک بوته از تو ه محلی گلرنگ ارومیه با استفا ه از روش سلکسیون الینهای خالص
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
1134
ااییزه
سر و معتدل سر
 130-120سانتی متر
 12-10گرم
خار ار
نارنجی
به علت وجو خار امکان بر اشت گلچهها وجو ندار
 2200-2200کیلوگرم ر هکتار
 23-23رصد
یرر
بیشترین میزان تحمل به سرما ر بین ارقام گلرنگ معرفی شده

شکل  – 1غوزه و گلچههای گلرنگ رقم پدیده
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شجره (روش اصالحی)
مؤسسه معرفی کننده
سال معرفی
تیپ رشد
مناطق مناسب کشت
ارتفاع بوته
وزن هزار انه
وضعیت خار
رنگ گلچه ها
عملکر گل
میانگین عملکر انه
میزان روغن انه

سایر خصوصیات

رقم گلدشت
حاصل انتخاب تک بوته از تو ه محلی گلرنگ آذربایجان شرقی با استفا ه از روش سلکسیون الینهای خالص
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
1133
بهاره (متحمل به سرما)
معتدل گرم و گرم
120-110سانتی متر
 40-12گرم
بدون خار
قرمز
 120کیلوگرم ر هکتار
 2000-1300کیلوگرم ر هکتار
 22-24رصد
 زو رسی ( 20-22روز زو ر تر از رقم شاهد محلی اصفهان) رهاسازی سریعتر زمین زراعی و امکان کشت سایر محصوالت اس از بر اشت گلرنگ سازگاری وسیع مناسب کشت ر اقلیمهای گرم متحمل به سرما ( ر بین ارقام بهاره بیشترین تحمل به سرما را ار ) تعدا غوزه زیا -غوزههای رشت

شکل  –2غوزه و گلچههای گلرنگ رقم گلدشت
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شجره (روش اصالحی)
مؤسسه معرفی کننده
سال معرفی
تیپ رشد
مناطق مناسب کشت
ارتفاع بوته
وزن هزار انه
وضعیت خار
رنگ گلچه ها
عملکر گل
میانگین عملکر انه
میزان روغن انه

سایر خصوصیات

رقم صفه
حاصل انتخاب تک بوته از تو ه محلی گلرنگ اصفهان با استفا ه از روش گزینش الینهای خالص
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
1133
بهاره
معتدل سر
 110-100سانتی متر
 10گرم
بدون خار
قرمز
 120تا  200کیلوگرم ر هکتار
 1300-1200کیلوگرم ر هکتار
 10رصد
 خالص و یکنواخت میزان روغن باال تعدا و اندازه غوزه مناسب قابلیت کشت به صورت تابستانه عدم وجو خار جمع بو ن شاخه های اصلی و فرعی ( 1/1باالی بوته) -ارتفاع مناسب بوته جهت بر اشت مکانیزه

شکل  – 3غوزه و گلچههای گلرنگ رقم صفه
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شجره (روش اصالحی)
مؤسسه معرفی کننده
سال معرفی
تیپ رشد
مناطق مناسب کشت
ارتفاع بوته
وزن هزار انه
وضعیت خار
رنگ گلچه ها
عملکر گل
میانگین عملکر انه
میزان روغن انه
سایر خصوصیات

رقم گلمهر
حاصل از ورگ گیری ( )Zarghan279×I.L.111و گزینش ر نسلهای ر حال تفکیک
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
1131
ااییزه
سر و معتدل سر
 130-120سانتی متر
 10-22گرم
بدون خار
قرمز
 120تا  120کیلوگرم ر هکتار
 2300-2300کیلوگرم ر هکتار
 23-22رصد
 یرر عدم وجو خار سهولت بر اشت گلچهها و سایر عملیات زراعی -تحمل به سرمای زیا

شکل  –4غوزه و گلچههای گلرنگ رقم گلمهر
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شجره (روش اصالحی)
مؤسسه معرفی کننده
سال معرفی
تیپ رشد
مناطق مناسب کشت
ارتفاع بوته
وزن هزار انه
وضعیت خار
رنگ گلچه
عملکر گل
میانگین عملکر انه
میزان روغن انه
سایر خصوصیات

رقم پرنیان
حاصل انتخاب تک بوته از تو ه محلی گلرنگ اصفهان با استفا ه از روش گزینش الین خالص
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
1132
بینابین (متحمل به سرما)
معتدل گرم و گرم
110-140سانتی متر
 40-13گرم
بدون خار
سفید
به علت وجو گلچههای سفید امکان بر اشت وجو ندار
1000-2300کیلوگرم ر هکتار
 22-24رصد
 زو ر -وزن هزار انه زیا

شکل  –5غوزه و گلچههای گلرنگ رقم پرنیان

 -2-5کود مورد نیاز
گلرنگ ر طول وره رشد رویشی به کو ازته احتیاج ار  ،اما باید قت شو که استفا ه بیش از حاد از کاو
ازته نه تنها باعث افزایش عملکر انه نمیشو بلکه موجب کاهش میزان روغن انه نیز میگر  .نیاز گلرنگ به فسفر
ر حد متوسط است و ر صورتیکه ر کشت قبلی کو فسفره مصرف شده باشد ،باید از اضافه نمو ن کو های فسافره
به خاک تا حد امکان اجتناب نمو  ،ولی به هر حال وجو فسفر ر مراحل اولیه (اس از جوانه زنی) باعاث رشاد ساریع
گیاه و کاهش تراکم علفهای هرز میشو  .مصرف بیش از حد کو های شیمیائی ر مناطقی که فصل رشد کوتاه می-
باشاد باعااث افازایش تعاادا غاوزه و بااالطبع افازایش وره گاال هاای مایشااو کاه ر صااورت همزماانی بااا رجااه
حرارتهای باال ،کاهش عملکر را به نبال خواهد اشت.

11

کو مور نیاز گلرنگ را میتوان به صورت زیر توصیه نمو :
 32 کیلوگرم ازت خالص از منابع کو ی اوره و فسفات آمونیوم
 20 کیلوگرم ازت خالص به صورت سرک ر مرحله ساقه هی از منبع کو ی اوره
 22 کیلوگرم ازت خالص به صورت سرک ر مرحله غنچه هی از منبع کو ی اوره
 20 کیلوگرم فسفر از منبع کو ی فسفات آمونیوم
 مصرف کو های اتاسه به جز ر مناطقی که کمبو این ما ه غذایی جدی است ،ضرورتی ندار .
توجه  :اس از آزمون خاک مقا یر موجو ر خاک از میزان توصیه شده کسر گر .
 -2-6مقدار بذر و تراکم مناسب
از عوامل مهم موثر بر میزان بذر و تراکم مناسب ر کشت گلرنگ می توان به زمان کاشت ،نوع رقام ،عماق
کاشت ،ساختمان خاک و میزان کو مصرفی و وضعیت آب و هوائی منطقه اشاره کر  .آزمایشهای تراکم بوته ر ایران
نشان ا ه است که مناسبترین فاصلة ر یفها برای کشت بهاره کشت و خط روی اشتههایی با فاصله  20سانتیمتر
(کشاات وخااط روی هاار اشااته کااه ر نتیجااه فاصااله ر یاافهااا  22سااانتیمترخواهااد بااو ) و فاصااله بوتااههااا 2
سانتیمتر میباشد .همچنین با توجه به رشد رویشی زیا ر ارقام ااییزه ،کشت و خط روی اشتههاایی باا فاصاله 10
سانتیمتر (کشت وخط روی هر اشته که ر نتیجه فاصله ر یافهاا  10ساانتیمترخواهاد باو ) و فاصاله بوتاههاا 2
سانتیمتر توصیه میشو  .میزان بذر مصرفی ر کشت ااییزه  20-22کیلوگرم و ر کشت بهااره  22-10کیلاوگرم ر
هکتار ر نظر گرفته میشو  .به منظور ستیابی به رصد سبز مناسب ر خاکهای شور ( ECبیشتر از  3سی زیمنس
بر متر) باید میزان بذر مصرفی به  12تا  40کیلوگرم ر هکتار افزایش یابد.
 -2-7روش کاشت
با توجه به اندازه بذر به طور کلی کشت با استفا ه از بذرکارهای ر یفکار گنادم توصایه مایشاو  .ر چناین
شرایطی فاصله فاروها  10سانتی متر و کشت و ر یف روی اشته به فاصله  10سانتی متر توصیه میشو  .باا ر نظار
گرفتن وزن هزار انه عمق کاشت مناسب برای ارقام گلرنگ  2-1سانتیمتر میباشد .ر زمینهای شور جهت اجتناب از
شوری که ر باالی اشته جمع میشو بذر گلرنگ را باید ر محلی نز یک اغ آب کشت کر .
 -2-8آب مورد نیاز
گلرنگ به علت ارا بو ن ریشه عمیق قا ر است رطوبت را از عمق  1متری خاک جذب نماید ،اما باید توجاه
اشت که این گیاه به آبیاری بیش از حد ر اوائل رشد حسا

است و باعث افزایش بیماری فیتوفترا میگر  ،ر چنین

موار ی استفا ه از واریته های مقاوم ،کشت به صورت جوی و اشته و اجتناب از ایستابی آب ر هوای گرم توصیه می-
شو  .به طور کلی آبیاری ر مراحل بعد از کشت ،جوانه زنی و سبز شدن ،رشد سریع سااقه ،تکماه های ،گلادهی ( و
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مرحله) و انه بندی ضروری است (هفت نوبت) و این تعدا براسا

زمان کشت ،نوع رقام ،منطقاه کشات ،سااختمان

خاک ،کو مصرفی ،تا  10نوبت نیز افزایش می یابد .با توجه به وجو خارهای فراوان و سرعت زیا رشد ریشه ر رقام
ادیده ،میتوان یک نوبت از تعدا نوبت های معمول آبیاری را ر این رقم کاهش ا  ،بدین ترتیب با آبیاری ر مراحال
بعد از کشت ،شروع رشد سریع ساقه ،تکمه هی ،گلدهی (یک مرحله) و انهبندی ( ر مجموع انج نوبت آبیاری) عملکر
اقتصا ی حاصل خواهد شد .ر صورتی که ر طول وره رشد و نمو گیاه ،حدو  22میلیمتر نزوالت جوی به طور یک-
جا حا ث شو  ،میتوان از انجام آبیاری ر آن مرحله صرف نظر کر به این شارط کاه ماای محایط بااالی  2رجاه
سانتیگرا باشد و این میزان بارندگی را به عنوان یک نوبت آبیاری تلقی نمو .
 -2-9کنترل علف های هرز
 -2-9-1کنترل شیمیایي
استفا ه صحیح از سموم شیمیایی به نوع علفهای هرز ،شرایط آب و هوایی منطقه و نوع رقم بستگی ار  .ر
مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع گلرنگ استفا ه از علف کشهای قبل از کشت مثل سم ترفالن اس از عملیات
شخم به میزان  2/2تا  1/2لیتر ر هکتار به همراه  100-200لیتر آب ،حتماً توصیه میشو که بایستی بالفاصله توسط
یسک سبک با خاک مخلوط شو  .جهت افزایش اثر علفکش بهتر است خاک مرطوب بو ه و سمپاشی ر هنگام صبح
یا غروب انجام گیر  .این علفکش قسمت عمده علفهایهرز نازک برگ و طیف وسیعی از اهان بارگهاا و حادو 20
رصد علفهای هرز هم خانوا ه را کنترل میکند .از جمله علفکش های و منظوره (باریک و اهن بارگ کاش) ثبات
شده عبارتند از:
ا -استامپ (اندی متالین  )EC %11با ز  1لیتر ر هکتار
 -2سوالنال (اتال فلورالین  )EC %11با ز  1لیتر ر هکتار
 -1سنکور (متری بوزین  )wp %30با ز  320گرم ر هکتار
 -4رونستار (اگزا یازون  )EC %12با ز  1لیتر ر هکتار (باریک برگ کش)
 -2-9-2کنترل زراعي
مبارزه مکانیکی با علفهای هرز مزارع گلرنگ ،از شروع رشاد اولیاه تاا مرحلاهای کاه گیااه باه ارتفااعی حادو
 10-12سانتیمتر میرسد ،از اهمیت باالیی برخور ار است .گلرنگ ر مرحله روزت به رشد علفهاای هارز حساا
است لذا مبارزه مناسب با علفهای هرز ر این مرحله از خسارات احتمالی جلوگیری میکند .عدم مبارزه با علافهاای
هرز ر مراحل اایانی رشد نیز سبب اختالط بذور علفهای هرز و بذور گلرنگ ر مخزن کمباین خواهد شد (شکل .)1
افزایش بیش از حد فعات مبارزه مکانیکی با علفهای هرز به لیل خسارات احتمالی به ریشه گیاه ،توصیه نمایشاو .
استفا ه از انجه غازی یا کولتیواتور سبک ر مرحله ای که گیاه ارتفاعی حدو  10-12ساانتیمتار ار بسایار مناساب
است.
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شکل  –6تراکم باالی علفهای هرز و خسارت آن به مزرعه گلرنگ

 -2-11آفات
 -2-11-1مگس گلرنگ
مگس گلرنگ

(helianthi

 )Acanthiophilusاز گروه مگسهای میوه است کاه جاز مهامتارین آفاات گیااه

گلرنگ به حساب میآید و اخیراً ر سطح کشور خسارت زیا ی از آن گزارش میشو  .حشره ما ه تخمهای خو را باه
رنگ قهوه ای اررنگ ر اایین براکتههای غوزه های جوان قرار می هد و الروهای حاصل از تفریخ از غوزههای گیااه
تغذیه میکنند و غوزههای صدمه یده به صورت لهیده یده میشوند (شکل  .)3این مگس روی گلرنگ اااییزه ارای
و نسل بو ه و نسل سوم آن روی گلرنگ بهاره و علف های هرز سپری میشو  .علف هاای هارز تلخاک و گلرناگ
وحشی میزبان مگس گلرنگ هستند و ر مزارعی که به علف هرز تلخک آلو ه هستند میزان آلو گی به مگس گلرنگ
نیز شدیدتر است.
از زمانیکه گیاه گلرنگ وار مرحله تکمه هی میشو خسارت اصلی مگس گلرنگ شروع میشاو  .خساارت
این آفت ر برخی مناطق تا  30رصد نیز میرسد که سبب افت محسو

عملکر انه خواهد شاد .بهتارین عالمات

آلو گی به مگس گلرنگ ترشح شیره قهوهای رنگ چسبناک از غوزههای آلو ه است .یکی از راههای ایشاگیری بارای
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خسارت این آفت استفا ه از ارقام زو ر

و کشت زو هنگام است .به طور کلی ارقام زو کشت مقااومتر از ارقاام یار

کشت هستند .رقم گلدشت به عنوان رقم زو ر

مقاوم به مگس گلرنگ گزارش شده است .ر بین ارقام معرفی شاده

رقم ادیده نیز به لیل خار ار بو ن کمتر مور خسارت مگس گلرنگ قرار میگیر و کشت آن ر مناطقی که خساارت
این آفت سنگین است قابل توصیه است .همچنین توصیه میشو بعد از بر اشت محصاول گلرناگ ،بقایاای محصاول
جمعآوری شده و شخم عمیق ز ه شو تا ر سال بعد جمعیت آفت کمتر گر .
متاسفانه مبارزه شیمیایی علیه این آفت همیشه مؤثر نیست .زمانیکه الروها رون غوزهها هستند با سمپاشی
نمیتوان آنها را نابو کر و از این رو بهترین زمان سمپاشی قبل از اوج جمعیت مگسهای باال همزماان باا مرحلاه
تکمه هی و ظهور غوزهها است .الزم است ر هر منطقه زمانهای ظهور مگسهای بال با استفا ه از تلههای چسابی
زر رنگ تعیین و بعد از آن اقدام به سمپاشی شو  .همچنین سم فوزالون  EC %12با ز  2تا  1لیتر ر هکتار به محض
مشاهده الروهای سنین اولیه روی قوزه ها (زمان تشکیل قوزه گل) توصیه می شو .

شکل  –7مگس گلرنگ

 -2-11-2پرندگان (چکاوكها و کبوترها)
ر برخی از سالها مزارع گلرنگ کراه ( یرکاشت) ر مناطق خشک کشور مور حمله و خسارت ارندگان مهاجر
بخصوص چکاوک آسمانی ،چکاوک کاکلی ،کبوتر چاهی و کبوتر جنگلی قرار میگیرند .ر مناطقی که خسارت ارندگان
ر ابتدای فصل کاشت (زمان سبز شدن و استقرار گیاهچه) مشاهده میشو افزایش تراکم کاشت از طریق زیا تر کر ن
بذر مصرفی ر هکتار توصیه میشو  .کشت ارقام گلرنگ ااییزه (گلمهر و ادیده) ر مناطقی که خسارت ارندگان
متداول است توصیه میشو زیرا میزان خسارت ارندگان بخصوص چکاوکها به ارقام ااییزه و بخصوص ارقام خار ار
(ادیده) بسیار کمتر از ارقام بهاره است.
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 -2-11بیماریها
 -2-11-1بوته میری فوزاریومي:
این بیماری از مهمترین معضالت کشت گلرنگ ر کشور محسوب میشو (شکل  .)3خسارت آن ر مقایسه با ساایر
قارچهای بیماریزا مثل فیتوفترا شدیدتر است .از آنجاییکه گلرنگ عموماً ر مناطق کم آب کاشته میشو هماواره باا
تنشهای محیطی روبروست و قارچ فوزاریوم میتواند به خوبی ر مزرعاه مساتقر شاو  .بناابراین ضادعفونی باذر باا
قارچکش ویتاواکس-تیرام به منظور حفاظت گیاهان از این بیماری الزامی است .کشاورزی حفااظتی و نیماه حفااظتی
جهت حفظ بقایای گیاهی محصوالت قبلی ،عالوه بر افزایش فعالیت میکروبی ر خااک و کنتارل جمعیات فوزاریاوم،
میتواند رطوبت بیشتری برای گیاه حفظ نماید .ارقام صفه و محلی اصافهان حساسایت بااالتری باه فوزاریاوم نشاان
ا هاند که الزم است ر کاشت آنها ر مناطق آلو ه قت شو  .استفا ه از چیزل ) (sub-soilingر بین ر یفهای
کاشت ،عالوه بر کمک به ریشه گلرنگ برای نفوذ به خاک ،ر کنترل این بیماری هم موثر گزارش شده است.

شکل  -8بوته میری فوزاریومي گلرنگ .به سرعصایي شدن بوتهها و رشد شاخه های فرعي در قاعده ساقه بوتهه
آلوده توجه شود.

 -2-11-2زنگ گلرنگ
این بیماری ناشی از یک قارچ بو ه و به صورت جوشهایی ر و طرف برگ مشاهده می شوند (شکل  .)3ضادعفونی
بذر با قارچکش ویتاواکس-تیرام ر کنترل این بیماری نیز موثر میباشد .تراکم مناسب گیاهان ر مزرعه نیز ر مدیریت
این بیماری موثر است و بایستی از کاشت ر تراکمهای زیا خو اری کر .
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شکل  -9ظهور جوش های زنگ ناشي از قارچ  Puccinia helianthiبر روی برگهای گلرنگ

 -3-11-2لکه برگي
این بیماری ر اکثر مناطق کشت گلرنگ مشاهده میشو  .قارچ عامل بیماری ر شرایط مطلوب توسعه و روی ساقه و
برگ و براکتهها فعالیت مینماید و باعث ایجا لکههای قهوهای رنگ میشو که ر صورت ایشرفت ،این لکهها به هم
ایوسته و برگها را کامالً خشک میکند (شکل  .)10استفا ه از قارچکش مانکوزب ر اوایل ظهور لکههاا ر مادیریت
این بیماری موثر است.

شکل  -11لکه برگي گلرنگ ناشي از قارچ Alternaria carthami

 -2-12برداشت دانه
محصول گلرنگ به آسانی با کمباین غالت قابل بر اشت است و احتیاج به تغییرات زیا ی ر انادازههاا و فواصال
کوبنده و ضد کوبنده و الکهای کمباین ندار  ،اما سرعت آن به اندازه سرعت بر اشت گنادم و جاو نیسات .بارای باه
حداقل رساندن خسارات ناشی از بر اشت مکانیزه باید تنظیمهای الزم ر سرعت اساتوانه ،چارد نادههاا و همچناین
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لرزاننده به قت انجام شو  ،زیرا ترک و شکستگی انه موجب از بین رفتن قاوه نامیاه و ااایین آمادن کیفیات روغان
میشو  .ترک اشتن انه حتی اگر خسارت وار ه به آسانی یده نشو سبب کاهش رصد جوانه زنی و نیز تاثیر منفای
بر کیفیت روغن میشو  .تنظیم نا رست کوبنده و ضد کوبنده نه تنها عملکر انه ،روغن وکیفیت آن را کاهش می هد،
بلکه میتواند باعث خسارت به ک مباین شو  ،زیرا روغن بذرهای شکسته شده گار و خااک و آشاغال را روی قطعاات
متحرک هدایت کننده به صورت اوشش اضافی جمع خواهد کر و سبب مسدو شدن و شکستگی میشو  .ر گلرنگ
برخالف سایر گیاهان روغنی مشکل ریزش وجو ندار و تنها ر صورت عادم تنظایم صاحیح کمبااین ممکان اسات
تعدا ی از غوزهها براثر ضربه ارههای خوراک هنده کمباین چار ریزش شو .
تعیین زمان قیق بر اشت گلرنگ به نوع رقم و عوامل محیطی نظیر میزان رطوبت نسبی و مای هاوا بساتگی ار .
معموالً زمان بر اشت موقعی است که انههای گلرنگ رطوبتی حدو  3رصد اشته باشند به طوریکه اگر غوزهها را ر
ست فشار هیم بذرها به آسانی از آنها جدا شوند .وجو علفهای هرز ر میان گیاهان رسیده ،که معموالً باه لیال
آبیاری بیش از حد ر مراحل اایانی رشد گیاه صورت میاذیر  ،بر اشت با کمباین را مشکل میساز .
 -2-13برداشت گل
بر اشت گلچههای گلرنگ از ارقام بدون خار به عنوان منبع رآمد مهمی مور توجه کشاورزان قرار ار  .ارتفاع
گیاه ،تعدا شاخه های فرعی و تعدا انه ر غوزه از مهمترین عوامل مستقیم تولید گل ر گیاه روغنی گلرنگ میباشند.
معموالً ارقام ار محصول ارای عملکر گل بیشتری هستند .بهترین زمان بر اشت گلچههای گلرنگ از طریق ستی،
سه روز اس از شروع گل هی غوزه و تکرار آن تا اایان گل هی است .الزم به ذکر است که بر اشت گلچه تاثیر منفی
ر عملکر انه ندار  ،لیل آن را میتوان ر افزایش سایز بذر ،گر ه افشانی عمده گلچه های موثر ،تا سه روز اس از
شروع گلدهی غوزه و گر ه افشانی قبل از خروج کامل از غوزه نبال کر  .ر بین ارقام گلرنگ ،گلدشت،
گلمهر و صفه به ترتیب باالترین کیفیت رنگ را ر بین گلچهها ارا میباشند .برای حفظ رنگ و کیفیت رنگدانهها ر
گلرنگ ،گلچههای بر اشت شده باید ر سایه خشک شوند .میزان عملکر گل بر اشت شده از مزارع گلرنگ بسته به
رقم متغییر بو ه و از  100تا  200کیلوگرم ر هکتار متغییر میباشد.
بر اشت گلچهها به صورت ستی انجام میشو که ارهزینه و و قت گیر است اما ر سال  1133ستگاه
بر اشت گلچه گلرنگ توسط کتر هومن شریف نسب (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
ساخته شد که به طور همزمان ارای تیغه برش و موتور مکش برای بر اشت حداکثری گلچههای گلرنگ میباشد
(شکل  .)11همچنین این ستگاه ارای لوله خرطومی ،جعبه نگهدارنده موتور و کیسه ،موتور برق ،شاسی به منظور
حرکت ر میان بوتهها میباشد (شکل .)12
نتایج ارزیابی و مقایسه ماشین بر اشت گلچههای گیاه گلرنگ با بر اشت ستی ر مزرعه نشان ا ه است
عالوه بر اینکه سرعت بر اشت به کمک ستگاه حداقل و برابر بر اشت ستی است ،همچنین میزان ریزش گلبرگها
نیز هنگام بر اشت با ماشین کمتر از بر اشت ستی است .این ستگاه میتواند  3ساعت ر روز بین  1تا  4کیلوگرم
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گلبرگ گلرنگ تر جمع آوری کند و همچنین به طور همزمان ،چهار نفر قا ر خواهند بو با یک ستگاه کار کنند .طبق
ارزیابی اقتصا ی ،استفا ه از این ستگاه برای بر اشت ،از لحاظ اقتصا ی مقرون به صرفه است.

شکل  -11دستگاه برداشت گلچههای گیاه گلرنگ

شکل  -12اجزای دستگاه برداشت گلچههای گلرنگ
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