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گیاه روغنی مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک  (.Brassica juncea L) خردل هندی

 ایران

 *احمدیمهرزاد 

 ایران ستادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، کرج،ا

 

 چکیده

اصالح  به فوری نیاز تقاضا، و تولید بین موجود شکاف کاهش منظوربا توجه به تغییرات آب و هوایی کره زمین به

زراعی و به هایتالش طریق از به این تغییرات مقاومت براسیکا باپرمحصول جنس  روغنی هایگونه و پرورش

های شرقی و نام خردل چینی، های خردلکه با نام (Brassica juncea) نژادی ضرورت دارد. خردل هندیبه

بوده و به  از خویشاوندان نزدیک کلزاو  Brassicaceaeای از خانواده  گونه شود،می شناخته متفاوت دیگر نیز

با کیفیت روغن و کنجاله مشابه نوان یک گیاه روغنی متحمل به خشکی و گرما، و همچنین گیاه جایگزین کلزا ع

از جمله رویش سریع، تحمل به  د. این محصول دارای چندین مزیتشودر مناطق کم باران در جهان کشت می

 گزینش و ل نسبتاً جدید، اصالحیک محصو عنواننسبت به کلزا است و بهبیماری ساقه سیاه و تحمل به ریزش 

نژادی و زراعی خردل ها، تنوع ژنتیکی، تحقیقات انجام شده بهاست. در این مقاله به اهمیت زراعی، ویژگی شده

  در جهان و ایران اشاره شده است.

  

 تنش خشکی و گرما، توسعه کشت، تامین روغن.: های کلیدیواژه
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 بیان مسئله
یتتت غذایی امنیت در ایجاد یهانگرانی افزایش به منجر زمین کره شدن گرم و هوایی و آب تغییرات رو  جمع

ستتت  جنس برسیکا روغنی مهم از محصوالت یکی (Brassica juncea) خردل هندی .به رشد زمین شده است ا

 براسیکا ارقام توسعه جهت در گسترده یهاتالش .شودمی کشت کانادا و چین ،روسیه ،شرقی هند، اروپای در که

حتتل در کنند، مقاومت هوایی و آب تغییرات برابر در توانندمی که لتت  مرا شتترفت مخت نتتد قتترار پی ستتم ژرم .دار پال

نژادی بتته هایبرنامه این در دهند،می تشکیل را مهمی ژنتیکی ذخایر هندی کهخردل و به ویژه برسیکا هایگونه

 اند.مورد استفاده قرار گرفته

یتتوپی خردل و کلزا خردل، شلغم روغنی، مانند ،برسیکا های روغنی جنسگونه نتته  گتتروهستتومین  ات هتتم دا م

ستتاله، 2018س دی ای، )یو ا شوندمحسوب میروغنی موجود در جهان پس از سویا و نخل روغنی  (. این گیاه یک

ختتردلقهوه خردل یا شرقی هندی، خردل های مانندبوده و با نام Brassicaceaeمتعلق به خانواده  نتتی، ای،   چی

کتته از قبل محصول این .شودمی سبز شناخته خردل یا برگی خردل شرقی، خردل نتتوان بتته این صتتول یتتک ع  مح

یتتی مصارف برای یابد، رشد برگ سبزی پتتا وارد دارو ضتتر حتتال در .شتتد ارو نتتدی حا ستتر در ختتردل ه هتتان سرا  ج

نتتی مهم محصول ها خردل،گونه بین این دارد. از سبزیجات و چاشنی روغنی، مختلفی اعم از دانه کاربردهای  روغ

 .یابدمی پرورش کانادا و اروپا در بیشتر کلزا، که حالی در است، آسیا در

 تتتن میلیون 33/71مقدار این از که است، بوده تن میلیون 96/576روغنی دانه تولید کل ،2016-17 سال در

ستتال  .است بوده( USDA 2018) خردل و متعلق به کلزا هتتان در  ختتردل در ج شتتت  زار هتت 930، 2018سطح ک

هزار  710کشت در قاره اروپا و سپس در آسیا بوده است. تولید خردل در حدود هکتار است و بیشترین سطح زیر

نتتادا، تن بوده و بیشترین تولید در قاره آسیا بوده است. بیشترین کشورهای تولید یتت، کا بتته ترت ختتردل  نتتدگان  کن

 . یه بودندنپال، چین و روس

یتتژهبه زندگی چرخه علت معموالً در همینشوند و بهکشت میزارها در دیم عمدتا کلزا و خردل حتتل در و  مرا

جتتود شتتکاف کاهش برای بنابراین،. شوندمواجه می یخبندان و سرما خشکسالی، های خشکی،گلدهی با تنش  مو

نتتی هایگونه اصالح و پرورش به فوری نیاز تقاضا، و تولید بین بتتا روغ ستتیکا  جتتنس برا صتتول  متتت پرمح بتته  مقاو

 .شوداحساس می موجود متنوع پالسم ژرم از موثر استفاده و زراعیبه هایتالش طریق از هوا و آب تغییرات

بتته(B. juncea Canolaخردل هندی با کیفیت روغن و کنجاله مشابه کلزا  نتتوان(  نتتی  ع صتتول روغ یتتک مح

کتته میلی 350جایگزین در مناطق کم باران )کمتر از  نتتاطقی  متتوال در م یتتاه مع یتتن گ ستتت. ا شتتده ا متر( شناخته 

شتتت  علتتن در هکتار( به 2/1عملکرد کلزا کم است )کمتر از  تنش خشکی و گرما در طول دوره پرشدن دانه، ک
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ستتیاه  ریعشود. خردل دارای صفات مطلوب دیگری از جمله رویش سمی ستتاقه  متتاری  بتته بی متتل   blackleg)تح

tolerance )(2019کلزا است )پنجابی و همکاران،  و تحمل به ریزش در مقایسه با. 

 واویلوف .(1963)واقان و همکاران،  دارد کلزا به نسبت تریطوالنی بسیار سابقه خردل هندی رسدمی نظربه

 داد و چین پیشنهاد خردل هندی مرکز اصلیعنوان به ترتی، به را "مجاور مناطق و افغانستان" و چین( 1949)

نتتاطق در شدن اهلی هنگام خردل در. گرفت نظر در تنوع ثانویه مراکزعنوان به را هند و لتت  م هتتان مخت  بتترای ج

صتتالح روغنی دانهعنوان به خردل ،هند و خاورمیانه در های مختل  سلکسیون و توسعه داده شده است.استفاده  ا

 برگی صورت گرفته است. سبزیجات سلکسیون عمدتا در جهت اصالح انواع چین در کهحالی در شده است،

ستتیه استرالیا، ،کانادا در محصول این کهحالی در رود.می شماربه هند روغنی گیاهان مهمترین خردل از  و رو

نتته می پرورش ادویه خردلعنوان به گیاه این بیشتر از سطح کشت کمتری برخوردار بوده است و اوکراین بتتد. دا یا

 تولید برای اصلی ماده ایقهوه رنگ است. خردل زرد شرقی اروپای و انواع بوده ایقهوه معموالً خردل هندی انواع

غتتن دارای بازار، نیاز به توجه با زرد خردل ارقام است. اروپا در خردل سس لتت  رو ستتتند مقادیر مخت قتتام. ه  بتتا ار

 (. 2007)ادواردس و همکاران،  تهیه پودر خردل اهمیت دارند برای کم روغن محتوای

  تاریخچه اصالح خردل

ثتتال، عنوانبه. است اصالح خردل هندی در مهم کلی هدف یک مطلوب، دارا بودن صفات نتتگ م نتته ر  ،زرد دا

ختتوردار  هندی هایژنوتیپ صفات مربوط به کیفیت روغن و کنجاله برای و بیماری برابر در مقاومت یتتت بر از اهم

هتتم شتترقی اروپای هایژنوتیپ برای بلندتر هایغالف و بزرگی بذر ،زودرسی انتقال که حالی در. است ستتتند  م ه

ستتیک اسید زیادی مقادیر حاوی سنتی طور خردل به ارقام(. 2007)رامچیری و همکاران،  هتتاگلوکوزینوالت و ارو

 49 و کانادا و شرقی اروپای، چینی هایروغن در ژنوتیپ درصد 25 متوسط طور به اروسیک اسید میزان. هستند

ستتتون،  پاکستان و هند هایژنوتیپ در درصد ستتید دارای هتتایروغن .(1983مشاهده شده است )کریک و هورل  ا

نتتد قل، سالمت بر جدی منفی اثرات و هستند تلخ طعم نظر از باال اروسیک کتتاران،  دار ستتنودون و هم . (2007)ا

 روغنی دانه محصول یک عنوان خردل هندی به سازی تجاری برای روغن در کم اروسیک اسید محتوای بنابراین،

 بتتا استرالیا در خردل هندی اروسیک کم هایژنوتیپ نخستین. است ضروری کیفیت مشابه کلزای اصالح شده با

 اصالح در مهم عط  نقطه یک کش  این. (1981شدند )کریک و اورام،  معرفی Zem 2 و Zem 1 تجاری عنوان

ثتترات دلیل به خردل ،دانه کنجاله در هایباال بودن میزان گلوکوزینوالت .شودمحسوب می خردل هندی کیفیت  ا

کتتاران، اسنودون و است ) نامطلوب تک معده، حیوانات هایارگان سایر و کلیه ،کبد روی بر آنها مضر  (.2007هم

است  کنجاله گرم هر در میکرومول 160-80 محدوده در معمول طور به خردل هندی در هاسطح گلوکوزینوالت

ستتخ در و هستند ثانویه هایمتابولیت هاگلوکوزینوالت طتتی هتتایتنش بتته پا نتتد محی بتتود مان چتتارد و آب ) کم پری
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بتتا  کلزای معادل و کنجاله کیفیت روغنخردل هندی با . شوندمی ایجاد (2000همکاران،  صتتفر  شتتده دو صتتالح  ا

 است. اصالح شده نژادگران کاناداییتوجه به قابل تالش و صرف وقت

 های مورفولوژیکی و کیفی انواع خردل روغنی ویژگی

 خردل هندیعنوان  به معموالً یابند،می پرورش چاشنی تولید یا دانه روغنی تولید برای که ،گونه این گیاهان

غتتن برای هر دو تیپ مورفولوژی نظر از شوند. انواع اصالح شده این گیاهگذاری مینام ضمیمه بدون زیرگونه و  رو

ستتت  متفاوت بذر در موجود هایگلوکوزینوالت میزان و نوع و دانه روغن درصد نظر از اما هستند مشابه ایادویه ا

  .(1)جدول 

 ای در منطقه کم بارانخردل ادویهخردل هندی روغنی و ، مشخصات کیفی بذر کلزا -1جدول 

 ایخردل هندی ادویه خردل هندی روغنی کلزا صفات

 40-34 40-34 42-36 درصد روغن

 متغییر 63-57 63-57 درصد اولئیک اسید

 متغییر 25-18 25-18 درصد لینولئیک اسید

 متغییر 13-8 13-8 درصد لینولنئیک اسید

 20-1  1  1 درصد اروسیک اسید

 مقدار گلوکوزینوالت در کنجاله

 )میکرومول در گرم ماده خشک(

30  30  110-160 

 ها در کنجالهمقدار آالیل گلوکوزینوالت

 )میکرومول در گرم ماده خشک(

0 1  1 

 (2009منبع )نورتون و همکاران، 

 

شتتابه  ییکیفیت غذا: از نظر روغن و خردل هندی روغنی شبیه به کلزا است و به همین دلیل دارای مقاصد م

های موجود در کنجاله، همانند کلزا و سطح و انواع گلوکوزینوالتدانه اسیدهای چرب روغن  ترکی،است. تجاری 

 . است

یتته  بتته ایخردل هندی ادو ستتبت  فتتاوتی ن تتتی مت گتتی کیفی نتتی : دارای ویژ نتتدی روغ ستتت.ختتردل ه ستتطح  ا

متتزه  خردل روغنیهای موجود در کنجاله بعد از خرد کردن بسیار باالتر از گلوکوزینوالت عتتم و  است و مسئول ط

کتتافی  "معطر و تند" نتتدازه  خردل است. روغن آن دارای طعم و مزه مشخصی است، اما میزان اسید اروسیک به ا

 .م است تا آن را برای مصرف انسان مناس، کندک

تتتر 2/1 حدود تا اروپا و کانادا غرب در بهاره گیاه عنوانبه و هستند گونه یک ساله این شتتد م نتتدمی ر  در. کن

 گیاهان. کنندمی رشد متر1/2 تا ارتفاع کوتاه، روزهای طی در زمستانی محصول یک عنوان به آنها هند قاره شبه



 1399 زمستانو پاییز  (،2) 2گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

78 

نتتگ و برگاست. رنگ گلبرگ سبز مایل به زرد و سبز رنگ این گونه ستتبتاً روزت پتتایین هتتایهای آن زرد کمر  ن

قتتانی هتتایدار است. برگتا تخم مرغی شکل و دارای لوب و یا قسمت بندی بوده و کرک بیضوی ،نازک ستتاقه  فو

ختتارج  گتتل ساقه ،هوا دمای و روز طول به بسته (.1 شکل) هستند قالب بدون و باریک کوچک، یتتاه  نتتده از گ ده

متتوالً در  هاغالفگرم است.  3الی  5/2وزن هزار دانه  .کندای بدون گل انتهای ایجاد میهای خوشهشده و گل مع

شتتان داده  ذیل های. در شکلگیرنددرجه در برابر ساقه قرار می 45زاویه  لتتزا ن نتتی از ک نحوه شناسایی خردل روغ

 ( 2017نام، )بی منبع:شده است. 

 

 کلزا خردل هندی 

 گیاهچه

  
شکل قلبی کوتیلدون و کرک بودن برگ و 

 .ساقه

شکل قلبی کوتیلدون و بدون کرک بودن برگ 

 و ساقه

 برگ بالغ

  

 گل
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 به رنگ زرد هاگل ها به رنگ زرد کمرنگگل

 غالف

  

 هاهای بلند و نوک مخروطی. غالفغالف

ساقه قرار  بادرجه  45در زاویه  معموالً

 گیرند.می

 های باریک بلند با نوک مخروطیغالف

 معموالً در هاصاف و متوسط. غالف

از ساقه قرار  درجه 45بیش از زاویه ای 

 گیرند.می

  بذر
 ایخردل هندی قهوه

و یا رنگ  ای مایل به قرمزبه رنگ قهوه هادانه

متر یا کمتر میلی 2تیره و دارای قطر  ایقهوه

مرغی به شکل کروی یا تخم هاهستند. دانه

 .شکل هستند

 
 بذر کلزا

ها به رنگ سیاه و به شکل کروی تا بیضی دانه

بزرگتر از خردل  اندازه آنهاشکل هستند. 

 .ای هستندقهوه

 

 

 معرفی دستاورد

  خردل هندی روغنی بر کلزامزایای کشت 

 به دالیل زیر جایگزین مناسبی برای کلزا در مناطق خشک کشور است. خردل هندی روغنی

شرایط خشکی و گرما را در طول گلدهی و پر شدن غالف در مقایسه با کلزا بهتر تحمل  خردل هندی روغنی •

حتتداکثر  خردل هندی نسبت بههای بسیار خشک، در سال کند.می صتتول ٪30گیاه کلزا  و از  داده بیشترمح

ستتال  مثال درتر از کلزا است. به عنوان این رو یک محصول قابل اطمینان شتتک  ستتیار خ استرالیا، در فصول ب

شتتت ن 3/0در عملکردی بالغ بر  2007و  2004 لتتزا بردا کتته ک حتتالی  . در شتتدتن در هکتار به دست آمد، در 

لتتزا های برگی آن قادر به تجمع مبه خاطر ویژگی خردل هندی روغنیشرایط خشک  شتتتر از ک اده خشک بی
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هتتر کند. خردل هندی دانهشده و با حفظ سطح برگ، فتوسنتز بیشتری تولید می شتتته و در  های کوچکتر دا

 کند. غالف بیشتر نسبت به کلزا تولید می ، ولی این گیاهغالف دانه کمتری وجود دارد

لزا در مراحل کام آزادگرده افشان نسبت به ارق قدرت رویش بهتریدارای  خردل هندی روغنیبرخی از ارقام  •

جتتازه های وسیعاولیه رشد هستند. این امر مزیتی در کاشت ردی  تر در مناطق کم باران بوده و به محصول ا

فتتات آب عل  بادهد تا زودتر رشد کرده و رقابت را می های هرز به حداقل برساند و همچنین باعث کاهش تل

تتتر ب قدرت رویشدر اثر تبخیر خاک شود.  چتته زود ستتت. هر بتتاط ا صتتول در ارت شتتت مح تتتاریخ کا بتتا  ه شدت 

 . شودتر می، رشد اولیه گیاه قویمحصول کاشته شود

نسبت به کلزا مقاومت بیشتری در برابر ریزش دارد و تحمل بهتری نسبت به خرد شدن  خردل هندی روغنی •

تر باشد و برداشت مستقیم مناس،سب، شده که در  های بادی دارد. این امردر مقابل تگرگ خفی  و طوفان

 های تولید را کاهش دهد. هزینه

به حداقل سب، این محصول  مزایای مشابهی در سیستم تناوب زراعی همانند کلزا دارد. خردل هندی روغنی •

ستتارت رساندن بیماری کتتاهش خ عتتث  نتتین با های غالت از جمله پوسیدگی ریشه و رایزوکتونیا است و همچ

 شود.میجود در خاک نماتدهای ریشه مو

غالت شود.  در بیماری عامل خاکزی هایقارچ سرکوب سب، گیاهی هایبافت معینی توسط ترکیبات انتشار •

شتتده دانه در کم هایگلوکوزینوالت برای گرچه در خردل و کلزا صتتالح  متتا اند،ا  هتتایگلوکوزینوالت حتتاوی ا

  هستند ریشه سیستم در باالیی

کتتاران،  انعطاف پذیری بیشتری به کشت تاخیری نسبت به کلزا داردخردل هندی روغنی  • کتتافی و هم متتک  (

2009.) 

 بتتین در. است یافته برسیکا افزایش بعد از کشت گندم عملکرد که داد گزارش( 1994) همکاران و کریکگارد •

ستتط طور به .شدند گندم بیشترعملکرد به کلزا سب، افزایش خردل هندی نسبت محصوالت برسیکا، در  متو

 درصد 29 متوسط طور به مرحله گلدهی گندم بیوماس گندم در-گندم به گندم نسبت -تناوب خردل هندی

 (.2009؛ مک کافی و همکاران، 2009بیشتربوده است )نورتون و همکاران، 

 نسبت به کلزا خردل هندی روغنیکشت  هایمحدودیت

بتتا  ذخیره سازی، تفکیک و بازاریابی خردل هندی روغنیزنجیره تولید،  • ستتت.  تتته ا متتل نیاف لتتزا تکا به اندازه ک

 د.یابهای دریافتی افزایش میگسترش منطقه تولید، تعداد سایت

لتتزا  2تا  1در حدود  خردل هندی روغنیمقدار روغن ارقام کنونی  • کتترد ک تتترین عمل تتتر از به درصد روغن کم

 مکن است با عملکرد بیشتر در فصول خشک تصحیح شود. زودرس است. این نقطه ضع  م
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ستتالی  خردل هندی روغنیاندازه دانه  • شتترایط خشک معموالً کوچکتر و وزن دانه کمتری از کلزا است اما در 

بتترو  2008و  2007تواند بسیار کوچک شود. مشکلی که در فصول خشکسالی سال می بتتا آن رو در استرالیا 

 رفت. میسبک به راحتی از پشت هدر دستگاه برداشت هدر  های بسیارشدند و این دانه

بتتادی تمایل به خوابیدگی به ویژه در طوفان خردل هندی روغنیهای ، ساقه2007در خشکسالی سال  • هتتای 

 شود.اشت میدداشتند. که باعث ریزش و خوابیدگی ساقه و سختی بر

نسبت به کلزا نسبت به شرایط اسیدی ممکن است  خردل هندی روغنی( که 2008دهد )تحقیقات نشان می •

 .(2009) نورتون و همکاران،  (pHCa <5.0خاک حساس باشد )

 در ایران مناطق مناسب کشت خردل هندی

پتترورش دادتوان در حال حاضر در کلیه مناطق که کلزا کشت میرا می خردل هندی روغنی یتتن  .شود،  بتتا ا

طتتی حال به علت سازگاری خردل هندی با مناطق خشک  نتتاطق  لتتزا در آن م کتترد ک کتته عمل کشور، در مناطقی 

نتتد متر(، این گیاه میمیلی 350تن در هکتار و یا کمتر است )میزان بارندگی کمتر از  4/1چندین سال حدود  توا

ستتتان و شرقی ایران مناطق از جمله ایران اراضی از نیمی از جایگزین کلزا شود. بیش شتترقی و ا جتتان  های آذربای

نتتدگی متر میلی 350-300 از رکزی و قم و خوزستان بارندگی کمتراردبیل و م نتتد ستتال در بار هتتاره  .دار قتتام ب ار

شتتور خردل مناس، کشت در مناطق گرم و مرطوب مثل استان شتتک ک های مازندران، گلستان و مناطق گرم و خ

 و کرمان و ارقام زمستانه برای مناطق سرد و معتدل سرد کشور است.  های بوشهرمثل استان

 توصیه ترویجی

یتتاه در های انجام شده و مرور منابع در زمینه اصالح و زراعت خردلبررسی یتتن گ کتته ا ستتت  یتتانگر آن ا هند ب

ستتطح بسیاری از نکات شباهت فراوانی به کلزا دارد و می فتتزایش  هتتان تواند از ارزش قابل توجه برای ا شتتت گیا ک

آالت کاشت، داشت و برداشت کلزا قابل استفاده در این زراعت روغنی در ایران برخوردار باشد. برای مثال ماشین

ستتتفاده بوده و تجهیزات آزمایشگاهی الزم جهت اجرای بررسی بتتل ا های مربوط به کیفیت روغن و کنجاله کلزا قا

یتتدات در باشد. بنابراین زمینه گستردر خردل هندی نیز می ستتاختارها و تمه بتته  ش این زراعت در ایران با توجه 

یتتژه در نظر گرفته شده برای توسعه کشت کلزا می بتته و نتتدی  ختتردل ه شتتت  تواند شرایط مناسبی برای توسعه ک

  فراهم آورد. مناطق نه چندان مناس، برای کشت کلزا

قتتام های الزم زراعی شود بررسیبا در نظر گرفتن موارد فوق پیشنهاد می صتتالح ار و نیز تحقیقات مربوط به ا

متتههندی با درجات مختل  زودرسی برنامهخردل یتتن برنا جتترای ا ضتتمن ا عتتات ریزی و اجرا گردد.  حتتداق قط ها ا

تواند راه گشای کوچک و بزرگ ترویجی در مناطق مناس، کشت خردل هندی در مناطق گرم و خشک کشور می

 سودمند باشد.های تازه برای توسعه کشت این زراعت افق
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