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 منطقه مغانجدید پرمحصول و زودرس گلرنگ برای الین  معرفی

 ۳یمحمد روح، ۲شهرام فاتح عسگرخانلو، *1ی زیتبر زادهنلیز نیحس

 ،)مغان( لیاستان اردب یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یزراععلوم  قاتیبخش تحق ار،یاستاد -1

کارشناس ترویج، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  -۲ رانی، الیاردب ،یو آموزش کشاورز جیترو قات،یسازمان تحق

 رانیا ،اصالندوز، کشاورزی شهرستان اصالندوزکارشناس ترویج، مدیریت جهاد  -۳ رانیاپارس آباد، ، آبادپارس

 چکیده
گلرنگ با ارقام شاهد گل مهر و گلدشت،  SAF-95-14زراعی و عملکرد الین جدید  یهایژگیمنظور مقایسه وبه

تایج . نآباد و اصالندوز( اجرا شدبرداران منطقه مغان )پارسدر شرایط بهره 1۳99-1400 آزمایشی در سال زراعی

درصد  ۲9کیلوگرم در هکتار(  ۲۲46آباد میانگین عملکرد دانه الین امیدبخش )با در مزرعه پارس نشان داد که

 196۲گلدشت )درصد در مقایسه با رقم شاهد  14کیلوگرم در هکتار( و  1740مهر )در مقایسه با رقم شاهد گل

 ۲954در حالی که در مزرعه اصالندوز میانگین عملکرد دانه الین امیدبخش )با  .کیلوگرم در هکتار( باالتر بود

درصد در مقایسه  6کیلوگرم در هکتار( و  ۲۳91مهر )درصد در مقایسه با رقم شاهد گل ۲۳کیلوگرم در هکتار( 

آباد ود. در خصوص صفت روز تا رسیدگی نیز در مزرعه پارسکیلوگرم در هکتار( باالتر ب ۲778با رقم گلدشت )

 مهر و گلدشت به ترتیبروز دوره رویش خود را تکمیل کرد که نسبت به ارقام شاهد گل 155الین امیدبخش در 

نتایج حاصل از روز بود.  7و  14در مزرعه اصالندوز به ترتیب  زودرسی بود. اختالف ترزودرسروز  5و  9 به تعداد

برتری عملکرد دانه و اجزای عملکرد نظر ن پژوهش نشان داد که الین امیدبخش نسبت به ارقام شاهد از ای

های های قرمز، غوزهخار، گلچه نداشتن، با خصوصیات زراعی مطلوب، SAF-95-14. الین امید بخش داشت

در رسیدگی توانست برتری خود را نسبت به ارقام شاهد در هر دو مزرعه  یدانه باال و یکنواخت وزن هزار ،درشت

عنوان یک رقم پرمحصول به کشاورزان منطقه معرفی تواند بهبرداران منطقه مغان نشان دهد و میدر شرایط بهره

 شود.

 تعداد دانه در غوزه، زودرسی، عملکرد، قطر غوزههای کلیدی: واژه

 
 h.zeinalzadeh@areeo.ac.irنویسنده مسوول:  *
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 بیان مسئله

 ،یدانه روغن کیعنوان که به یباشد به طورچند منظوره می یاهی( گ.Carthamus tinctorius Lگلرنگ )

در حال  ولیاست،  رانیا ی(. گلرنگ بوم۲010امونگور، ) گرددیکشت م یاعلوفه یاهیگ زیو ن ییدارو یاهیگ

آب و  طیسازگار به شرا اهیگ کیعنوان به اهیگ نی(. ا1۳78 ،ینلی)ز شودمی کشت جهان نقاط شتریحاضر در ب

توسط کشاورزان  اهیگ نیاز ا یادیاستقبال ز دیارقام جد یبا معرف ر،یاخ یهاسال یکشور مطرح بوده و ط ییهوا

آن  دیتول نیانگیهزار هکتار و م 816 معادل ۲0۲0 سالدر  جهاندر  گلرنگکشت  ریصورت گرفته است. سطح ز

در هکتار  لوگرمیک 1۳17 تولیدهکتار با متوسط  ۳568 رانیکشت آن در ا ریدر هکتار و سطح ز لوگرمیک 800

پر شاخ و برگ و شبه خاردار که ارتفاع آن  ،یعلف ،سالهیکاست  یاهی(. گلرنگ گ۲0۲0فائو، ) استگزارش شده 

 ریتا قرمز متغ دیسف فیطاز  یگلرنگ معموالً زرد رنگ است ول یهاگل. کندیم رییتغ متریسانت 150تا  ۳0از 

است.  ترکوچکو  دیسف یآفتابگردان ول یبذرها هیگلرنگ شب اهیگ ی(. بذرها1۳90امیدی و جاویدفر، ) است

 شیدرصد افزا 46-47نسبت تا  نیا د،یدرصد و در ارقام جد ۲5-۳7گلرنگ  یمیدرصد روغن دانه در ارقام قد

 نی(. با ا۲007آرسالن، است ) افتهی شیو درصد روغن افزا افتهیپوسته به مغز دانه کاهش درصد  رایزاست؛  افتهی

 یهمچون عملکرد و اجزا یاست. تنوع موجود در صفات مهم یادیتوسعه ز ازمندین اهیگ نیوجود، عملکرد دانه ا

ای کشت گلرنگ تأثیرگذار اهداف توسعه شبردیتواند در پمی زین رهیسهم گلچه و غ ،یدگیعملکرد، زمان رس

گلرنگ به جز عملکرد دانه، اندازه غوزه، تعداد دانه در غوزه و زمان  بخشیصفات مهم و برتر گر،یباشد. از طرف د

  .هستند یدگیرس

و  یمقدمات یهاشیآزماآنها در  یابیکه مراحل ارز شرفتهیپ یهاپیو ژنوت دبخشیام یهانیال نیب سهیمقا

 یاریبس یبرا یشاهد و محل ارقاماست با  دهیبه اثبات رس یشیآزما طیآنها در شرا یانجام شده و برتر سازگاری

 یها. در پروژهردیگیانجام م یجیترو-یقیتحق یهاصورت معمول و در قالب طرحاز محصوالت در داخل کشور به

 رد،یگیقرار م یدر مزارع کشاورزان مورد بررس ،افتهی انیپا یقاتیتحق یهاحاصل از پروژه جینتا یجیترو-یقیتحق

کارشناسان  ییآشنا یبرا یمناسب نهیزم ،بردارانبهره طیدر شرا جیو کاربرد نتا قاز تطاب نانیتا ضمن حصول اطم

آن در سطح مزارع  یهاتیو مز هایژگیبرداران با وبهره ییآشنا نیو همچن دیجد یهاافتهیو مروجان با 

 اهداف مورد نظر از اجرای این پروژه عبارت بودند از: ،نیکشاورزان فراهم شود؛ بنابرا

با ارقام شاهد گل مهر و  سهی( در مقاSAF-95-14) دیجد نیو عملکرد دانه ال یرشد اتیخصوص سهیقام -

  ،گلدشت در منطقه مغان

نسبت به ارقام شاهد گل مهر و  بردارانبهره طیشرا در یبرتر از نانیاطم از بعد دبخشیام نیال یمعرف مکانا -

  ،دیعنوان رقم جدگلدشت به

  .برآب کم اهیگ کی عنوانبه مغان منطقه در گلرنگ کشت جیترو و وسعهت - 
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زارع  نیآماده نبودن زم لیآباد )به دلآبان و در مزرعه پارس ۲8 خیکاشت مزرعه اصالندوز در تاربدین منظور 

در  پیکشت هر ژنوت ریانجام شد. سطح ز یریصورت تأخبهمن ماه و به 18 خیکاشت معمول( در تار خیدر تار

بود. قبل از کاشت از  حیو تسط سکیشامل شخم، د نیزم یسازآماده اتیمترمربع بود. عمل هزار ۲حدود 

عمود بر هم با  سکیهرز استفاده شد و با دو د یهابا علف مبارزه یدر هکتار برا تریل ۲ زانیالن به مکش ترفعلف

با فاصله  ییهاو پشته یجو یرو یمتریسانت ۳0 فیصورت دو ردبه کاریخاک مخلوط شد. کاشت با دستگاه خط

 هیدر هکتار انجام شد. تغذ لوگرمیک ۲0-۲5 یبذر مصرف زانیمتر با میسانت 5-8بوته  نیو فاصله ب متریسانت 60

و  یدهدر هکتار کود اوره که در سه نوبت قبل از کاشت و در مراحل شروع ساقه لوگرمیک ۲00با مصرف  یکود

. دیدر هکتار قبل از کاشت مصرف گرد لوگرمیک 100 یصورت عمومبه زیمصرف شد. کود فسفر ن یقبل از گلده

مبارزه با  یدر هکتار استفاده شد. برا تریلیلیم ۲50 زانیبه م دوریکش کنفاز آفت اهیفت شته سمبارزه با آ یبرا

صورت دور مزارع به یاریدر هکتار استفاده شد. آب تریلیلیم ۲50 زانیکش آوانت به مخوار از آفتسوسک گرده

قبل  .افتیدر دو مرحله انجام  یصورت دستبه زهر یهامبارزه با علف اتیانجام شد. عمل برداربهرهو عرف  یاریآب

تعداد غوزه در بوته،  ،یارتفاع بوته، تعداد شاخه فرع رینظ یاز دو مزرعه، صفات زراع یریگاز برداشت با نمونه

 انیشد. در پا مزارع انجام ینمونه تصادف 10از  یریگو قطر غوزه با اندازه یدگیرس خیتعداد دانه در غوزه، تار

 کیو به تفک نیبا برداشت کل مزرعه با کمبا کیولوژیزیف یدگیبه مرحله رس دنیفصل، عملکرد دانه پس از رس

 شد.  یریگاندازهپس از برداشت  زیآمد. وزن هزاردانه ن به دست پیهر ژنوت

 

 (راهکار)  معرفی دستاورد

ارقام شاهد نشان داد که بین عملکرد این الین با ارقام مقایسه عملکرد دانه الین امیدبخش با آزمایش نتایج 

آباد میانگین عملکرد دانه الین امیدبخش )با مهر و گلدشت اختالف وجود داشت. در مزرعه پارسشاهد گل

درصد در  14کیلوگرم در هکتار( و  1740مهر )درصد در مقایسه با رقم شاهد گل ۲9کیلوگرم در هکتار(  ۲۲46

کیلوگرم در هکتار( باالتر بود در حالی که در مزرعه اصالندوز میانگین  196۲شاهد گلدشت ) مقایسه با رقم

 ۲۳91مهر )درصد در مقایسه با رقم شاهد گل ۲۳کیلوگرم در هکتار(  ۲954عملکرد دانه الین امیدبخش )با 

تر بود. در مجموع هر دو کیلوگرم در هکتار( باال ۲778درصد در مقایسه با رقم گلدشت ) 6کیلوگرم در هکتار( و 

مهر عملکرد درصد نسبت به شاهد گل ۲6درصد نسبت به شاهد گلدشت و  10مزرعه، الین امیدبخش حدود 

 (.1دانه بیشتری تولید نمود )شکل 

مهر و آباد نسبت به ارقام شاهد گلاز نظر صفت تاریخ روز تا شروع گلدهی، الین امیدبخش در مزرعه پارس

روز بود. در  8و  11تر به گل رفت. این اختالف در مزرعه اصالندوز به ترتیب روز سریع ۳و  11گلدشت به ترتیب 
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روز دوره رویش خود را تکمیل  155آباد الین امیدبخش در خصوص صفت روز تا رسیدگی نیز در مزرعه پارس

تالف در مزرعه اصالندوز به روز کمتر بود. این اخ 5و  9مهر و گلدشت به ترتیب کرد که نسبت به ارقام شاهد گل

م ارقاآن نسبت به  یدگیدر زمان رسمزارع  یکنواختی نیال مطلوب این اتخصوصیاز روز بود.  7و  14ترتیب 

 .بود شاهد

از نظر صفت ارتفاع بوته، الین امیدبخش در هر دو مزرعه ارتفاع کمتری در مقایسه با ارقام شاهد داشت 

ن امیدبخش در هر دو مزرعه نسبت به ارقام شاهد بیشتر بود. قطر ساقه الین (. تعداد شاخه فرعی در الی۲)شکل 

مزرعه اصالندوز از شاهد گلدشت بیشتر و با بود؛ اما در آباد نسبت به ارقام شاهد بیشتر امیدبخش در مزرعه پارس

ر بود. از نظر مهر یکسان بود. قطر غوزه الین امیدبخش در هر دو مزرعه نسبت به ارقام شاهد بیشتشاهد گل

مهر برخوردار آباد از تعداد غوزه کمتری نسبت به شاهد گلتعداد غوزه در بوته الین امیدبخش در مزرعه پارس

مزرعه اصالندوز از هر دو شاهد تعداد غوزه بیشتری داشت. تعداد دانه در غوزه الین امیدبخش در بود؛ اما در 

ود در حالی که الین امیدبخش در مزرعه اصالندوز نسبت به ارقام آباد نسبت به هر دو شاهد بیشتر بمزرعه پارس

شاهد از تعداد دانه در غوزه کمتری برخوردار بود. وزن هزاردانه الین امیدبخش نیز در هر دو مزرعه نسبت به 

 ارقام شاهد بیشتر بود.

 

 
 

 بردارانمقایسه میانگین کل عملکرد دانه الین امیدبخش با ارقام شاهد در مزارع بهره -1شکل 

 

۲۶۰۰

۲۳۷۰

۲۰۶۵

۱۸۰۰

۲۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۰۰

۲۶۰۰

۲۸۰۰

میانگین کل عملکرد دانه در هر دو مزرعه

الین امیدبخش گلدشت گل مهر
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 توصیه ترویجی

عنوان گیاه بومی ایران، توانایی سازگاری با شرایط آب و هوایی مناطق وسیعی از کشور را دارا گلرنگ به

تواند کشاورزان با خصوصیات مطلوب این محصول میهای اخیر و آشنایی باشد. معرفی ارقام جدید در سالمی

یافتن ارقام جدید با خصوصیات مطلوب زراعی مانند  ؛ لذاباعث افزایش سطح زیر کشت آن در منطقه مغان شود

زودرسی، تولید محصول بیشتر، درصد روغن باالتر و کیفیت گلچه بهتر هم موجب بهبود اقتصاد کشاورز و هم 

. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الین تولید روغن بیشتر آن منجر خواهد شد افزایش سطح زیر کشت و

امیدبخش نسبت به ارقام شاهد از عملکرد دانه و اجزای عملکرد بیشتری برخوردار بود. همچنین این الین نسبت 

برخوردار بود که سبب  تر بود. این الین از ارتفاع بوته کمتری نیز نسبت به ارقام شاهدبه ارقام شاهد زودرس

سازد. بیشتر بودن عملکرد دانه کاهش ضایعات در هنگام برداشت شده و آن را برای برداشت مکانیزه مناسب می

توان به کاشت بهنگام آن و داشتن طول دوره بیشتر آن در مقایسه آباد را میدر مزرعه اصالندوز نسبت به پارس

×  دهیارقام پد ی( حاصل از تالقSAF-95-14) دبخشیام نیال حاضر شپژوه درآباد نسبت داد. با مزرعه پارس

خار،  نداشتن ،مهر و گلدشتی نسبت به ارقام شاهد گلمانند زودرس ی مطلوبزراع اتیگلدشت، با خصوص

توانست برتری خود را نسبت به ارقام شاهد در گرم  40 یدرشت و وزن هزار دانه باال یهاهای قرمز، غوزهگلچه

عنوان یک رقم پرمحصول به کشاورزان تواند بهبرداران منطقه مغان نشان دهد و میدو مزرعه در شرایط بهرههر 

 منطقه معرفی شود.

 

 

 

 SAF-95-14قطر غوزه الین 
 

مقایسه میانگین تعداد دانه در غوزه در الین 

 امیدبخش با ارقام شاهد
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 در مرحله رسیدگی SAF-95-14الین 

 بردارانالین امیدبخش با ارقام شاهد در مزارع بهره ایتصاویر مقایسه -2شکل 

 

 یو سپاسگزار تشکر

سسه ؤم ۳-۳7-010۳-070-991184پروژه مصوب به شماره  ینتایج حاصل از اجرا بر اساسپژوهش  نیا

از  لهیوسنیبددر منطقه مغان است. ترویج و آموزش کشاورزی  مؤسسهو تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

محترم  اناجرای پروژه و نیز از زحمات کارشناس هایمین هزینهأبه پاس تهماهنگی ترویج استان اردبیل  تیریمد

برداران محترم مزارع مذکور که در بهره ناصالندوز و همچنی و آبادپارس هایشهرستان یجهاد کشاورز مراکز

 .شودیم یتشکر و قدردان همکاری کردند، گلرنگ یجیترو-یقیپروژه تحق یاجرا
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