
 

 

 Safflowerالقرطم 

 

المنزرعة في العالم كانت بدايته في منطقة الشرق األوسط في شمال افريقي  القرطم من اقدم محاصيل الزيت  

ويعرف القرطم في بعض الدول  1969منذ االف السنين ولم يتم االهتمام به كمحصول زيت حتى عام  

 البهرمان.  –الكركم  –العربية باسم العصفر  

وهى صبغة موجودة في بتالت   Carthamineيستخدم القرطم النتاج صبغات طبيعية وتسمى هذه الصبغة 

األزهار، هذه البتالت اذا نقعت في الماء البارد يتم خروج الصبغة الصفراء بينما تتبقى الصبغات الحمراء ال  

ناعة المنسوجات وقد وجدت اثار تذوب في الماء ولكنها تذوب في المذيبات القلوية هذه الصبغة تستخدم في ص 

 لهذه الصبغات في اثار القدماء المصريين. 

 

              .Carthmaus tinctorius L االسم العلمي للقرطم 

 

  Compositae (Asteraceae)ويتبع العائلة 

 :الوصف النباتي 

 نبات من ذوات الفلقتين بعد انبات البذرة يمر بمرحلتين:  

( الشكل الوردي وسمي كذلك نظرا لقصر سالميات الساق وتقاربها من   Rosette shapeالمرحلة األولى  )

 بعضها فتتقارب األوراق وتكون شكل وردي.

 وبعد ذلك تستطيل وتعطي الساق األصلية وتفرعاتها حاملة النورات.

 ينمو في المناخ الدافئ. Compositae ت شبه شوكي حولي  شتوي يتبع الفصيلة المركبةنبا  والقرطم

 وتدية متعقمة ومتفرعة.  جذوره 

الساق قائمة نصف جوفاء وملساء يوجد عليها بعض البراعم في إبط األوراق تتطور هذه البراعم مكونة سوق  

 .أوراق وتنتهي بنورة زهرية مركبة على شكل جرسثانوية والتي ينتج منها سوق ثالثية تحمل جميعها 



 

 

 :األوراق 

يحمل النبات شكلين من األوراق فاألوراق السفلية بسيطة عديمة األذينات متطاولة ذات شكل ملعقي كاملة 

الحواف أو مسننة ذات تعريق شبكي وقد تنتهي بشوكة أو مجموعة أشواك حسب الصنف أما األوراق العلوية  

 .أصغر حجماً من األوراق السفلية وشكلها بيضاويالحديثة فهي 

 

 

Rosette shape 

 النورة 

سم ومركبة   3- 2.5النورات الزهرية في نهاية السوق وهي مخروطية الشكل مكورة يتراوح قطرها بين  وجد ت

  زهرة حيث تتحول كل زهرة إلى بذرة ، تبدأ األزهار بالعقد والنضج ابتداًء من  80-40تحتوي على  مقفولة  



 

 

وسط النورة الزهرية وبشكل دائري متجهاً نحو محيط الزهرة وغالباً ما يكون صفي األزهار الخارجيين  

 .جرس 30- 15بالنسبة للجرس غير خصبة . ويحمل النبات من 

  

 

وتتصف بعض األصناف  مؤنثة وأخرى  ىضمن النورة أزهار خنث قرطمهناك نوعان من األزهار لل :الزهرة

الذاتي بل تحتاج إلى حبوب لقاح من نباتات أخرى، وبشكل عام فإن نبات   تلقيحقدرة على البأنها ليس لها 

 % بواسطة الحشرات 60ذو تلقيح خلطي تصل فيه نسبة التلقيح إلى  قرطمال



 

 

 

 



 

 

 

 بتالت األزهار 

 

 ثمرةال

وهي خشبية ناعمة الملمس كمثرية الشكل ذات لون أبيض أو أصفر شاحب    acheneالثمرة في القرطم فقيرة 

بذرة  100أو أسمر حسب الصنف، قد تنتهي البذرة ولبعض األصناف بمجموعة من األشواك ويتراوح وزن 

 .جم 8- 4بين 



 

 

 

اسم العصفر او بهرمان والتى تحتوى على صبغتان احدهما حمراء تذوب   القرطم ويطلق على بتالت ازهار 

فى القلويات واالخرى صفراء تذوب فى الماء وتستخدم الصبغات فى صباغة الحرير وصناعة مستحضرات  

  التجميل

على صبغة ملونة تسمى العصفرين او القرطامين ويطلق عليها الزعفران الكاذب  القرطم ت كما تحتوى بتال

  وتستخدم فى تلوين االغذية وهما من ضمن الملونات الصحية

فى الهند ويزرع فى مساحات قليله فى الصين واليابان والواليات المتحدة االمريكية   القرطم زراعة وتتركز 

  واستراليا وتركيا

  ويوجد طرازين من القرطم

 االول نباتات عديمة االشواك  الطراز -1

Carthamus tinctorius var intimis  

 

 : مرتفع في نسبة الزيت.  الطراز الثانى نباتات ذات اشواك  -2

cathamus tinctorius var typicus  

  الدكر القرطم الخشن الملمس باسم القرطم النتاية كما يعرف القرطم الخالى من االشواك باسم القرطم ويعرف

ه  وتزرع مساحات صغيره فى جمهورية مصر العربية على حواف الترع والقنوات كمحصول ثانوى لتحمل 

 . هذه المساحة فى محافظات قنا واالقصر واسوان الجفاف والملوحة وتتركز
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القرطم من المحاصيل المقاومة والمتحملة لدرجة عالية من الجفاف والملوحة وبالتالي يصلح للزراعة على  

 .او تحت ظروف الري وفي األراضي المرتفعة في درجة الملوحةاألمطار 

 : األهمية االقتصادية

% ويعرف  40- 35من  القرطم وتتراوح نسبة الزيت فى بذور edible oilانتاج الزيت الغذائي  -1

باحتوائه على نسبة عاليه من االحماض الدهنية غير المشبعة لهذا  القرطم بالزيت الحلو ويتميز زيت 

 وهى مهمه فى عالج االمراض وخفض الكوليسترول فى الدم.  ةيعتبر ذو قيمة عالي

ور يستخدم كعلف للحيوانات )خاصة في الشتاء  كسب القرطم الناتج من استخالص الزيت من البذ  -2

 إلرتفاع الطاقة به(. 

 بذور القرطم تستخدم في تغذية الدواجن والعصافير.  -3

 النباتات الصغيرة تستخدم خضراء في عمل السلطة. -4

يستخدم زيت القرطم في اغراض صناعية حيث يستخدم في صناعة المالبس كغالف واق من   -5

جع ذلك لتحمله للظروف الجوية غير المناسبة مثل الجفاف والرطوبة  األمطار والحرارة العالية وير

 العالية. 

يستخدم زيت القرطم في صناعة البويات ويظل لونه أبيض وال يتغير باألكسدة ويظل المع ويقاوم   -6

 األضرار الناشئة عن الندى. 

 

 خصائص زيت القرطم 

يصب بعد ذلك في ماء بارد يتحول  درجة فهرنهيت لمدة ساعتين ثم  300عند تسخينه على درجة   -

الى مادة جيالتينية صلبة تستعمل في أغراض لصق الزجاج ولصق اشكال الزينة المختلفة ولكن  

درجة فهرنهيت يتحول الى مادة مطاطية تستعمل في صناعة المالبس   308اذا سخن على درجة 

 الواقية من الماء واألمطار. 

توائه على نسبة عالية من األحماض الدهنية غير  زيت القرطم من افضل الزيوت الصحية الح -

 المشبعة 
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 العمليات الزراعية النتاج المحصول 

 ميعاد الزراعة : محصول شتوي يفضل زراعته من اواخر اكتوبر حتى اوائل نوفمبر.

 كجم بذرة / للفدان . 20كمية التقاوي: يزرع المحصول بمعدل 

 األراضي من الرملية حتى الطينية. األرض المناسبة: يجود في جميع انواع 

 

  االصناف

 االمل  1جيزة 

  طريقة الزراعة

  سم ويترك نبات واحد فى الجورة 20خط فى القصبتين على مسافات   12على خطوط  

 العزيق

  يتم اجراء عزقة واحدة قبل الخف

 

  التسميد  

دفعات في االراضي القديمة التي تروى   3كجم نيتروجين /الفدان تضاف على   70- 60السماد النيتروجيني 

وفي األراضي   يوم من الزراعة(  21بالغمر بين كل دفعة واالخرى اسبوعين اول دفعة بعد الخف)بعد 

كل دفعة واألخرى   دفعات مع ماء الري بين 6الجديدة التي تروى بالرش يضاف السماد النيتروجيني على 

 اسبوع.

 .  %اثناء تجهيز االرض 15.5كجم سوبر فوسفات  150 -100ويمكن اضافة  

  االحتياجات المائية  

  ريات فى االراضى القديمة 4- 3يحتاج الى 

  ريات فى االراضى المستصلحة 6- 5يحتاج من و 



 

 

 بعشرة أيام. مع االخذ في االعتبار سقوط األمطار  ويوقف الري قبل الحصاد 

بعد ذلك ارتفاع النبات يظلل الحشائش  مقاومة الحشائش: تقاوم بالعزيق في الفترات األولى من حياة النبات 

 ويحد من نموها. 

 اهم الحشرات التي تصيب المحصول : المن في فترة التزهير وتقاوم بالمحاليل الصابونية. 

 البادرات وأعفان الجذور.موت  –صدأ األوراق  –اهم األمراض: تبقع األوراق 

 عالمات النضج 

تصلب البذور   –تحول لون األزهار الصفراء الى اللون البرتقالي الداكن وفي النهاية تسقط هذه البتالت 

 وتحولها الى اللون األبيض الالمع مع جفاف األوراق حتى منتصف الساق.

  الحصاد 

شهور من الزراعة وذلك بتقطيع النباتات والدق ويمكن جمع العصفر قبل عملية   5بعد  القرطم يتم حصاد 

ويكون لون البتالت برتقالي هذه البتالت تجمع وتترك لتجف في مكان   الحصاد فى مرحلة نضج االقراص 

 يدا عن الشمس والرطوبة المرتفعة ثم تعبأ. ظليل بع
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