کشت گلرنگ چرا؟

گیاه دانه روغنی گلرنگ ))Carthamus tinctorius L.

نام التینsafflower :
نام محلی :اجیره ،کاغاله ،کافشه ،کوشه و گل خشت

 تیره مرکبه و خانواده آستراسه
 گیاهی یکساله ،علفی ،خاردار و پرشاخه
 دوره رشد کوتاه ( 5-4ماهه) ( کشت پائیزه  ،بهاره و
تابستانه)
تحمل باالی تنش های محیطی غیر زنده (خشکی و شوری)

 سازگاری باال به شرایط جغرافیائی مختلف
کیفیت مطلوب روغن و باال بودن اسیدهای چرب غیراشباع

 ویژگی های زراعی و صنعتی گلرنگ
گلرنگ ،به دلیل سازگاری به اقلیمهای گوناگون و مقاومت به خشکی
به عنوان یکی از گیاهان دانه روغنی مهم برای نواحی خشک و نیمه
خشک ایران می باشد.
دانه گلرنگ به طور متوسط حاوی  32-28درصد روغن20-14 ،
درصد پروتئین 4-3 ،درصد خاکستر و  34 -32درصد فیبر می-
باشد .
کاهش میزان فیبر در پوسته گلرنگ منجر به افزایش عملکرد روغن
خواهد شد.

کاربرد های گلرنگ
 گلچه ها (ماده رنگی کارتامین و کارتامیدین ) در رنگ
غذا و رنگ در صنایع ریسندگی
 استفاده زینتی

 دارو
در صنایع غذایی ،تولید کره نباتی ،روغن ساالد و مارگارین
روغن

تهیه مواد جال دهنده و رنگ های صنعتی

بذر ( غذای پرندگان)
کنجاله

روغن گلرنگ معمولی زرد کمرنگ تا طالیی با طعم فندقی مالیم و مطلوب است .مقدار اسید لینولئیک روغن
گلرنگ از تمام روغنهای نباتی موجود تجاری بیشتر است.

 %90اسیدهای چرب گلرنگ استاندارد
اسید لینولئیك

اسید اولئیك

Oleic type

مصارف خوراکی

Linoleic type

مصارف صنعتی

تأثیر ژنوتیپ و محیط بر روی ترکیب اسیدهای چرب گلرنگ باعث تنوع ژنتیکی در محتوای اسیدهای چرب می شود

خواص طبی گلرنگ















گلرنگ از نظر طب قدیم ایران ؛ دارای طبع گرم و خشک است.
خاصیت مسهلی دارد.
مسکن درد است.
تقویت کننده اعصاب است.
درمان کننده درد آرتروز و رماتیسم می باشد.
مصرف روغن آن در غذاها کاهش دهنده کلسترول خون می باشد.
در برطرف کردن تصلب شرائین بسیار مفید است.
گل آن خلط آور بوده و در برطرف کردن بیماریهای ریوی مانند ذات الریه مؤثر است.
این گیاه برای معالجه یرقان نیز مفید میباشد.
از گلهای آن میتوان به جای زعفران برای رنگین کردن برنج نیزاستفاده نمود.
خاصیت ضد تورمی دارد.
معرق است.

روند کشت و تولید گلرنگ دراستان اصفهان طی سال ها ی  1388لغایت 1398

سال زراعی

سطح

(هکتار)
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()kg/ha
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1256

1595

1162

1389

1600

2154
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2000
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1392
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1792

1393

1330
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1500

1394

1138

1551

1363

1395

810

1238

1528

1396

1380

2800

2028

1397

700

2000

1700

1398

4831

مزایای کشت گلرنگ
 دوره رشد کوتاه آن.
 مقاومت به شوری در مرحله رشد حتی تا  7دسی زیمنس بر متر.
 نیاز آبی پایین آن ( به دلیل دوره رشد کوتاه و سیستم ریشه گسترده و عمیق):
کشاورزان شرق استان با چهار نوبت آبیاری ،نزدیك به  1/5تا  2تن در هکتار ،دانه
برداشت می کنند.
 سازگاری با شرایط آب و هوایی عموم مناطق استان.
 امکان کشت این گیاه زراعی در زمان های مختلف :
-1کشت پاییزه در مناطق معتدل (آبی ) و در مناطق سردسیر(دیم )
-2کشت بهاره اول(از اواسط بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه در مناطق گرم استان ) ،
کشت بهاره دوم ( از اوایل فروردین ماه تا اوایل اردیبهشت ماه در مناطق معتدل
استان ).
 -3کشت تابستانه از اواسط خرداد تا اواسط تیرماه در مناطق معتدل.

مزایای کشت گلرنگ
 محدود بودن طیف آفات آن نسبت به گیاه کلزا و سهولت در کنترل آن ها.
 محصولی مناسب در برنامه تناوب کشت و در راستای پایداری تولید غالت به دالیل ذیل :
 -1به دلیل ریشه عمیق و ضخیم آن ،انجام یك شخم بیولوژیك را در خاک به خوبی انجام داده وخلل
و فرج خاک را افزایش می دهد.
 -2حجم زیادی از بقایا را در خاک به جا گذاشته و سبب افزایش میزان ماده آلی خاک گردیده شود
وحاصلخیزی خاک را به همراه دارد.
 -3با کشت آن می توان به سهولت علف های هرز باریك برگ سجی همچون“ جودره را کنترل نمود.
 -4به دلیل سیستم ریشه ای متفاوت(مستقیم در گلرنگ و افشان در گندم ) تغذیه و تخلیه عناصر
توسط این دو گیاه تناوبی و از دو عمق با هم پوشانی کم تر مانع از کمبود عناصر ( ماکرو و میکرو)
درخاک می گردد.
 این گیاه عالوه بر تولید دانه به عنوان محصول اصلی (متوسط تولید  2تن در هر هکتار در استان )
تولید کننده  150تا  200کیلوگرم گل خشك در هر هکتار بوده که در سال زراعی جاری قیمت
خرید گل آن بین یك میلیون تا یك میلیون و دویست هزار ریال به ازای هرکیلوگرم بوده است؛ به
عبارتی درآمد ناخالص در هر هکتارحدود  150تا 240میلیون ریال .
( حدود یك سوم این مبلغ صرف هزینه های برداشت می شود)
 استحصال و برداشت عسل از گیاه گلرنگ.
 آشنایی کشاورزان استان با اصول صحیح کشت گلرنگ.

مزایای کشت گلرنگ
 اشتغال زایی و زمینه ساز ایجاد کارگروهی و تحکیم بنیان خانودگی روستائیان :

کشاورزان از سپیده دم مشغول چیدن گل ها می شود و
روزانه تا سه کیلو گرم گل خشک برداشت می کنند.

مزرعه گلرنگ در شهرستان اصفهان سال 1398

گل گلرنگ

دانه گلرنگ در حال بوجاری

برداشت گل

باسپاس از توجه شما

