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مقدمه
گیــاه گلرنــگ بــا نــام علمــي arthamus tinctorius (L.) متعلــق 
بــه خانــواده مرکبــان یــا آستراســه اســت و یكــي از دانه هــاي روغني 
و تنهــا محصــول روغنــي بومــي کشــور مــا محســوب مــي شــود. ایــن 
ــر،  ــن خاط ــه همی ــق دارد و ب ــوي و عمی ــاي ق ــه ه ــاه ریش گی
ــي دارد و  ــه خشــكی و شــوری خــاک، مقاومــت باالی نســبت ب
ــوژی آن ســبب شــده  ــوژی و فیزیول ــات مورفول ــایر خصوصی س
اســت تــا بــرای کشــت در اراضــی دیــم و در تنــاوب بــا گنــدم 

و نخــود مناســب اســت.
تحقیقــات انجــام شــده بــر روی ایــن گیــاه در ســال 1376، 
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 

ــم، مناســب اســت (شــكل 1). اراضــي دی

شكل 1- نمایی از مزرعه کشت گلرنگ رقم سینا
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خصوصیات بارز رقم سینا
ــه  ــال1386 ب ــینا، در س ــام س ــت ن ــن  PI- 537598 تح الی
عنــوان اولیــن رقــم گلرنــگ مناســب شــرایط دیــم معرفــي شــد. 
نتایــج بررســي در هفــت اســتان نشــان داد: رقــم ســینا از نظــر 
ســازگاری بــا میانگیــن2 /1347 کیلوگــرم درهكتــار، نســبت بــه 
ــام شــاهد زرقــان و محلــی اصفهــان، عملكــرد بهتــری دارد. ارق

ــد  ــپ رش ــا تی ــاهد، ب ــر از ش ــینا زودرس ت ــم س ــگ رق گلرن
بینابیــن، مقــاوم بــه تنــش خشــكي، خــاردار، دارای گل هــای زرد 
ــر و وزن  ــانتي مت ــه 5/ 103س ــاع بوت ــط ارتف ــا متوس ــي، ب نارنج

ــكل 2). ــت (ش ــرم اس ــه 34/7 گ ــزار دان ه

شكل 2- شكل ظاهری گیاه گلرنگ رقم سینا
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توصیه هاي به زراعي
ــده از  ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــه ب ــا توج ــت: ب ــخ کش تاري
ــدل  ــق معت ــي در مناط ــای هواشناس ــدت داده ه ــي بلندم بررس
ســرد، بهتریــن زمــان کشــت پاییــزه، دهــه اول آبــان مــاه، قبــل 
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، 
بافــت ســبك خــاک و کشــت بهــاره، 15 کیلوگــرم در هكتــار و در 

خــاک هــای ســنگین،20  کیلوگــرم در هكتــار اســت.
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 گرفتــه 
ــا تراکتــور بــرای کولتیواتــور  ــا امــكان ورود بــه مزرعــه ب شــود ت
زدن بیــن ردیــف هــا و یــا سمپاشــي در مراحــل قبــل از بــه ســاقه 

رفتــن گلرنــگ، فراهــم باشــد (شــكل 3).
ــه آزمــون خــاک، درکشــت پاییــزه  ــودی: باتوجــه ب ــاز ک نی
ــفاته (P 30) در  ــه (N 60) و فس ــودی ازت ــول ک ــینا، فرم ــم س رق
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ــت. ــب اس ــرد مناس ــدل س ــیر و معت ــم سردس ــق دی مناط
ــا علــف هــای هــرز: بــرای کنتــرل علــف هــای  مبــارزه ب
ــه  ــي، زدن پنج ــه 6-4 برگ ــی، درمرحل ــه روش مكانیك ــرز ب ه
غــازی مناســب اســت و بــه روش شــیمیایی، از علــف کــش هــای 
ــا ُدز 750 ســی ســی در  ــا ُدز 2 لیتــر و ســوپرگاالنت ب ــت ب گاالن
هكتــار، بــرای علــف هــای هــرز باریــك بــرگ توصیــه مــی شــود.

شكل 3- زدن کولتیواتور بین ردیف های گلرنگ

 جهت مبارزه مكانیكی با علف های هرز

ــا آفــات و بیمــاري هــا: مگــس گلرنــگ و کــرم  مبــارزه ب
غــوزه، ازآفــات مهــم گیــاه گلرنــگ اســت و در برخــي از ســال هــا، 
خســارت شــدید وارد مــي کنــد. از ســم هــای سیســتمیك ماننــد 
ــون«  ــد »دیازین ــوذی مانن ــای نف ــم ه ــا س ــتوکس« و ی »متاسیس
بــرای مبــارزه بــا الروهــای ایــن آفــت هــا مــي تــوان اســتفاده کــرد. 
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کشــت بــه موقــع و اســتفاده از ارقــام خــاردار، در کاهــش خســارت 
ایــن آفــت مؤثــر اســت (شــكل 4 و 5).

 

شكل 4– آفت الرو غوزه گلرنگ                          

شكل 5- آفت مگس گلرنگ
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ــه  ــدازه و وزن دان ــه ان ــه اینك ــه ب ــا توج ــت: ب ــوه برداش نح
گلرنــگ نزدیــك بــه گنــدم اســت و ایــن گیــاه بــه ریــزش دانــه 
حســاس نیســت، بنابرایــن بــا اســتفاده ازکمبایــن هــاي موجــود، 
ــن،  ــات کمبای ــر تنظیم ــود و از نظ ــی ش ــي برداشــت م ــه راحت ب

ــدم اســت. شــبیه تنظیمــات برداشــت گن

خالصه مطالب
رقــم ســینا در تمامــي مناطــق، طــي ســال هــای متفــاوت، در 
درون ایســتگاه هــای تحقیقاتــي مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت 
و عملكــردی بیــش از شــاهد داشــته و پایدارتریــن رقــم از نظــر 
عملكــرد نســبت بــه ژنوتیــپ هــای برتــر بــوده اســت. ایــن الیــن 
بــه دلیــل عملكــرد بهتــر، بــرای کشــت در مناطــق دیــم معتــدل 
ــورت  ــه ص ــیر ب ــق سردس ــزه و در مناط ــورت پایی ــه ص ــرد ب س

بهــاره، مناســب اســت.
رقــم ســینا زودرس، بــا تیــپ رشــد بینابیــن، مقــاوم بــه تنــش 
خشــكي، خــاردار، دارای گل هــای زرد نارنجــي، بــا متوســط ارتفاع 
ــه 34/7 گــرم و میانگیــن  ــر، وزن هزاردان ــة 103/5ســانتي مت بوت
ــت  ــبب خاصی ــن بهس ــت. همچنی ــد اس ــه 30/1 درص ــن دان روغ
کودپذیــری، قابلیــت کشــت در شــرایط آبیــاری تكمیلــي را دارد.

بــذر ایــن رقــم از طریــق معاونــت مؤسســه تحقیقات کشــاورزی 
دیــم قابل تهیه اســت. 


