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مقدمه
  Carthamus tinctorius (L.)ــي ــام علم ــا ن ــگ ب ــاه گلرن گی
ــي از  ــت و یك ــه اس ــا آستراس ــان ی ــواده مرکب ــه خان ــق ب متعل
دانــه هــای روغنــي و تنهــا محصــول روغنــي بومــي کشــور مــا 
ــق  ــوی و عمی ــای ق ــاه ریشــه ه ــن گی ــي شــود. ای محســوب م
ــی  ــه خشــكي و شــوری خــاك، مقاومــت باالی دارد و نســبت ب
داشــته و ســایر خصوصیــات مورفولــوژی و فیزیولــوژی آن ســبب 
ــا  ــرای کشــت در اراضــي دیــم و در تنــاوب ب ــا ب شــده اســت ت

گنــدم و نخــود مناســب باشــد.
ــال1381   ــاه از س ــن گی ــر روی ای ــات انجــام شــده ب تحقیق
توســط مؤسســه تحقیقــات کشــاورزی دیــم و بررســي بــر روی 
ــد  ــده مانن ــل محدودکنن ــایر عوام ــا و س ــاری ه ــات و بیم آف
شــوری و خشــكي، نشــان داد کــه ایــن گیــاه بــرای کشــت در 
ــه  ــک مزرع ــی از ی ــم مناســب اســت. شــكل 1 نمای اراضــي دی

ــان را نشــان مــی  دهــد.  ــم فرام ــگ رق کشــت گلرن

شكل 1- نمایی از مزرعه گلرنگ رقم فرامان
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خصوصیات بارز رقم فرامان
ــان،  ــم فرام ــان داد: رق ــتان نش ــار اس ــي در چه ــج بررس نتای
ــار،  ــرم در هكت ــن 2/ 1079کیلوگ ــا میانگی ــازگاری ب ــر س از نظ
نســبت بــه رقــم زرقــان و ســینا عملكــرد بهتــری دارد. همچنیــن 
ــن 1972/5  ــا میانگی ــي ب ــاری تكمیل ــرایط آبی ــم در ش ــن رق ای

ــت. ــوردار اس ــي برخ ــرد باالی ــار، از عملك ــرم در هكت کیلوگ
ــش خشــكي، زودرس،  ــه تن ــاوم ب ــي مق ــان رقم ــگ فرام گلرن
بــا تیــپ رشــد بینابیــن، بــي خــار، دانــه درشــت، دارای گل هــای 
قرمــز بــا متوســط ارتفــاع بوتــه90 ســانتی متــر و وزن هــزار دانــه 

48 گــرم اســت (شــكل 2).

شكل 2- شكل ظاهری گلرنگ فرامان

توصیه هاي به زراعي
ــه  ــزه، باتوج ــت پایی ــخ کش ــن تاری ــت: بهتری ــخ کش تاري
ــای  ــدت داده ه ــي بلندم ــده از بررس ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ب
هواشناســي در مناطــق معتــدل ســرد، دهــة اول آبــان مــاه، قبــل 
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ــرای  ــاره ب ــت به ــخ کش ــن تاری ــت. بهتری ــي اس ــن بارندگ از اولی
ــن  ــفندماه و در اولی ــت در اس ــز کش ــیر نی ــم سردس ــق دی مناط

ــت. ــن اس ــدن زمی ــد از گاورو ش ــن بع ــت ممك فرص
عمــق کشــت: گلرنــگ بــه کشــت عمیــق حســاس اســت و 

مناســب تریــن عمــق کشــت آن، دو تــا ســه ســانتي متــر اســت.
بــذر: میــزان بــذر مصرفــي در شــرایط مناســب تهیــه زمیــن و 
بافــت ســبک خــاك و نیــز کشــت بهــاره، 15 کیلوگــرم در هكتــار 
و در خــاك هــای ســنگین و کشــت هــای پاییــزه، 20کیلوگــرم در 

هكتــار اســت (شــكل 3).

 
شكل 3- شكل ظاهری بذر گیاه گلرنگ

نــوع بــذرکار و فاصلــه رديــف: بــا توجــه بــه عمــق کشــت 
گلرنــگ، بذرکارهایــي کــه ســطحي کشــت مــي کننــد، بهتــر از 
ســایر کارنــده هــا هســتند. بــه همیــن دلیــل، کارنــده هــای آبــي، 

مناســب تــر از عمیــق کارهــا هســتند.
فاصلــه ردیــف هــا نیــز 50 تــا 60 ســانتي متــر در نظــر 
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گرفتــه شــود تــا امــكان ورود بــه مزرعــه بــا تراکتــور بــرای زدن 
کولتیواتــور بیــن ردیــف هــا و یــا سمپاشــي در مراحــل قبــل از بــه 

ــگ، میســر باشــد (شــكل 4). ــن گلرن ســاقه رفت

شكل 4– کارنده مناسب کشت گلرنگ

نیــاز کــودي: باتوجــه بــه آزمــون خــاك، فرمــول کــودی ازته 
(N60)  و فســفاته (P30) در کشــت پاییــزه گلرنــگ در مناطــق دیم 

معتدل ســرد، مناســب است.
ــرای کنتــرل علــف هــای  ــا علــف هــاي هــرز: ب ــارزه ب مب
هــرز بــه روش مكانیكــی، زدن پنجــه غــازي درمرحلــه 6-4 برگــي 
و بــه روش شــیمیایی، از علــف کــش هــای گاالنــت بــا ُدز 2 لیتــر و 
ســوپرگاالنت ُدز 750 ســی ســی در هكتــار، بــرای کنتــرل علــف های 

هــرز باریــک بــرگ توصیــه مــی شــود.
ــگ از  ــس گلرن ــا: مگ ــاري ه ــات و بیم ــا آف ــارزه ب مب
آفــات مهــم گلرنــگ اســت (شــكل 5) و در برخــي از ســال هــا، 
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خســارت شــدید وارد مــي کنــد. از ســم هــای سیســتمیک ماننــد 
ــون«  ــد »دیازین ــوذی مانن ــای نف ــا ســم ه »متاسیســتوکس« و ی
ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس ــي ت ــات م ــن آف ــا الرو ای ــارزه ب ــت مب جه
کشــت بــه موقــع و اســتفاده از ارقــام خــاردار، در کاهــش خســارت 

ایــن آفــت مؤثــر اســت.
 

    
شكل 5- آفت مگس گلرنگ

ــه  ــدازه و وزن دان ــه ان ــه اینك ــه ب ــت: باتوج ــوه برداش نح
ــه  ــه ریــزش دان ــوده و ایــن گیــاه ب ــه گنــدم ب گلرنــگ نزدیــک ب
حســاس نیســت، بنابرایــن بــا اســتفاده از کمبایــن هــای موجــود، 
ــوده و از نظــر تنظیمــات کمبایــن،  ــل برداشــت ب ــه راحتــي قاب ب

مشــابه تنظیمــات برداشــت گنــدم اســت.
در صــورت در دســترس نبــودن کمبایــن، برداشــت دســتي این 

رقــم امــكان پذیر اســت.
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خالصه مطالب
ــز  ــي و نی ــای روغن ــه ه ــي دان ــش خوداتكای ــور افزای ــه منظ ب
ــور و  ــم کش ــوالت دی ــاوب محص ــد در تن ــه ای جدی ــاد گزین ایج
پایــداری تولیــد گنــدم، کشــت گلرنــگ در شــرایط دیــم مــي توانــد 

مــورد توجــه و حمایــت قــرار گیــرد.
رقــم فرامــان در مناطــق دیــم معتــدل ســرد، عملكــرد مناســب 
دارد و از نظــر بیمــاری زنــگ، مقــاوم اســت. همچنیــن در شــرایط 
ــز دارای پتانســیل  ــاران نی ــي و در ســال هــای پرب ــاری تكمیل آبی
عملكــرد باالیــي اســت. نكتــه مهــم اینكــه چــون ژنوتیپــي بــي خــار 
ــان  ــه در زم ــي ک ــرای مناطق ــت، ب ــگ اس ــای قرمزرن ــا گل ه و ب
ــتی آن  ــت دس ــت، برداش ــترس نیس ــن در دس ــت کمبای برداش
ممكــن اســت. شــایان ذکــر اســت کــه برداشــت گلرنــگ حــدود 
یــک مــاه بعــد از برداشــت گنــدم صــورت مــي گیــرد و بــه همیــن 
دلیــل، برداشــت ماشــیني گلرنــگ بــه علــت مهاجــرت کمبایــن هــا، 
ســخت اســت و ایــن موضوع یكــي از عوامــل محدودکننده توســعه 
کشــت گلرنــگ در کشــور اســت. همچنیــن گلچــه هــای قرمــز این 
ــا قیمــت مناســب در  ــی و صنعتــی داشــته و ب ــم، ارزش داروی رق
بــازار قابــل فــروش اســت. رقــم فرامــان بســیار دانــه درشــت بــوده 
کــه از نظــر عملیــات بوجــاری (جــدا کــردن بــذور گلرنــگ از بــذر 
ســایر محصــوالت و علــف هــای هــرز) و نیــز بازارپســندی، یــک 

امتیــاز بــه حســاب مــی آیــد.
بــذر ایــن رقــم از طریــق مؤسســه تحقیقــات کشــاورزی دیــم 

کشــور، قابــل تهیــه اســت. 


