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 (.Lallemantia spp) یشربت تخم گونه سه از پیاکوت 91 در بذر عملکرد یبررس
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 چکیده
اثرات ارزشمند دليل  دارویی در ایران هست كه به های جنس ینتر یکی از مهم( .Lallemantia Fisch. et Mey) ايجنس اللمنت    

 یها گونه یوحش یها اكوتيپ برخی سازی اهلیو  ءايهدف اح با گرفته است. مطالعه حاضر موردتوجه جامعه انسانی ایران قرار ییدارو
.royleana L  (.Benth) از گونه اكوتيپ نه اكوتيپ وحشی شامل 02بذور . شد انجام (spp Lallemantia.) یتخم شربتجنس بالنگو یا 

Benth.، از گونه اكوتيپ پنج Mey. (M.Bieb.) Fisch. & C.A. iberica L. از گونه  اكوتيپ پنج و (L.) Fisch. & C.A. peltata L.

Mey.   های كامل تصادفی با سه تکرار در  در قالب طرح بلوک 3072سال زراعی  در هابذر  شدند. هيتهمنابع طبيعی ایران بانک ژن از
شامل وزن خشک  یبررس . صفات موردكاشته شدند نیقزو و منابع طبيعی استان مزرعه تحقيقاتی مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی

ابتدا تجزیه بذر بود.  يدگیو روز تا رس یتا گلده زرو یکیفنولوژصفات تاج پوشش و قطر كل بوته، عملکرد بذر، ارتفاع گياه، 
انجام شد. مقایسه ميانگين صفات مختلف در  گونه هری داخل ها اكوتيپای بين  يانهآشها و سپس تجزیه واریانس  واریانس بين گونه

در سه  ها اكوتيپ ،پالت ی و نمودار بایا خوشهتجزیه  اساسبردر این مطالعه به روش توكی انجام شد.  هرگونهی داخل ها اكوتيپبين 
از ميزان عملکرد  گریدخوشه  دوی ها نسبت به اكوتيپبود  L. ibericaیک كه متعلق به خوشه  یها اكوتيپخوشه مجزا قرار گرفتند. 

 735 ديتول زانيم باگرم در بوته(  5/0) وزن بذر متعلق به اكوتيپ آزادشهر نیشتريب L. ibericaدر  بذر بيشتری برخوردار بودند.
و شناسایی شدند و در فرآیند تکثير  ،aدر كالس  عملکرد بذر لحاظ های برتر از اكوتيپ ،یتنها در .ددیگر در هکتار برآورد  لوگرميك

 صدور گواهی محدود بذر قرار گرفتند.
 

 .ژنتيکی منابع ،ییدارو اهانيگ تنوع، ،(.Lallemantia spp) یشربت تخم :یدیكلی ها واژه

 

 مقدمه
 یها جنس از یکی (Lallemantia) بالنگو دارویی گياه
 ایرانيکا فلور در .است (Lamiaceae) نعناعيان خانواده گياهان

بيشتر (. Rechinger, 1982) هست گونه پنج شامل جنس این
 اوایل تا و دهیيرو بهار فصل در و بوده ساله کی گياهان آنها

 جغرافيایی ناحيه در جنس این آورند. می دوام تابستان فصل

 .ستا قفقاز ناحيه بومی و دارد پراكنش تورانی -ایرانی گياهی
 یها پژوهش در بالنگو گياه یها بذر از آكنده یها خمره

 شده  كشف یونان شمال در برنز عصر با مرتبط شناسان باستان
 شهری بالنگوی (.Jones & Valamoti, 2005) است

(Lallemantia iberica) روغن آن از كه هایشبذردليل  به 
 خشک وزن %71 از بيش و شود می كاشته ،گردد یم استخراج

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-107342
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 لينولنيک گياه، این روغن %88 و دهد می تشکيل روغن را بذر
 خانواده سرگروه و ضروری چرب اسيدهای از یکی كه اسيد

 ,Ntanose & Koutroubas) است 7 امگا چرب اسيدهای

 و ها استرول از یتوجه قابل ميزان یحاو بالنگو گياه بذر .(2002
 و بتا آلفا، نوع سه شامل) E خانواده یها ویتامين و ها توكوفرول

 چربی در محلول ویتامين یک E ویتامين .است (توكوفرول گاما
 یشهر بالنگو در كه هاست گامافرول یا ها توكوفرول گروه از و

 مانند عواملی از بالنگو توكوفرول مقدار و حجم .دارد وجود
 یها روش و رشد شرایط رشد، منطقه بذر، رسيدگی اكوتيپ،

آن  بذر از (Zargari, 1992) ردیپذ می تأثير استخراج و آناليز
 از همچنين دارد. یا هیتغذ مصرف كه شود می تهيه یروغن نان

 ترمز لنت كننده روان و نرم عنوان به ،یساز چرم در آن روغن
 مبل، واكس چوب، فساد كننده جلوگيری ماده عنوان به ماشين،
 & Hondelman) شود می استفاده صابون هيته و پرینتر جوهر

Dambroth, 1990.) بالنگوی هایبذر كه داده نشان حقيقاتت 
 آلفالينولينک به مربوط مهم بيولوژیکی اثر چند دارای شهری،

 و تقویتبرای  ازجمله (ALA :Alfa Linolenic Acid) دياس
 و حفظ گليسيریدها، یتر كاهش كودكان، بينایی قدرت رشد

؛ Braithwaite & Smith, 1994) هست پوست نگهداری
Conner, 2000). 

 دری یدارو اهانيگ كشت توسعه یها چالش ازی کی
 است.ی بومی یداروی ها گونه از شده اصالح بذر كمبود ،رانیا

ی یدارو اهانيگ از شده اصالح بذر ديتولبرای  راستا نیا در
ی کيژنت ریذخای رو بر یگر غربال وی مقدماتی ابیارز به نياز

 آن به اًاصطالح كه است ژنی ها بانک در موجود
prebreeding از استفاده با بعد مرحله در .ندیگو یم 

 انبوه صورت به بذر ديتول جهت درتوان  می نخبه یها اكوتيپ
 روی یگر غربال بررسی این در نمود. اقدامی تجار و

 ژن بانک در موجود شربتی تخم دارویی گياه یها اكوتيپ
 .دیگرد  انجام كشور مراتع و جنگلها تحقيقات سسهؤم

 

 ها روش و مواد
 طرح قالب در 0728ی زراع سال در مطالعه نیا

 ستگاهیا مزرعه در تکرار سه بای تصادف كاملی ها بلوک

 طبيعی منابع و یكشاورز آموزش و قاتيتحق مركزی قاتيتحق
 عرض در تحقيقاتی ایستگاه این شد. انجام نیقزو استان
یی ايجغراف طول وی شمال قهيدق 05 و درجه 78یی ايجغراف

 از ستگاهیا ارتفاع .دارد قراری شرق قهيدق 50 و درجه 02
ی بند ميتقس براساس و مالیم شيب با متر 0711 ایدر سطح

ی دما نيانگيم و بوده معتدل و سرد مياقلی دارا گوسن
 و گراد یسانت درجه -03 حداقل و 01 حداكثر ،08 ساالنه

 گزارش متر یليم 221 منطقه نیا ساالنهی بارندگ نيانگيم
 از متوسط بافتی دارا طرحی اجرا محل خاک است. شده
 كل تروژنين %17/1 ،یآل كربن %28/1 ،یلوم یلتيس تا یلوم
  و 08 بيترت به جذب قابل ميپتاس و فسفر ریمقاد و

ی کیالکتر تیهدا و 5/3 تهیدياس لوگرم،يك در گرم یليم 281
 بود. متر بر منسیز یدس 2/2

 شامل بالنگو جنس از گونه سه  اكوتيپ 02بذرهای 
 اكوتيپ 5 ،(L. roylana) یرازيش بالنگو  اكوتيپ 2 تعداد

 از L. peltata اكوتيپ 5 و (L. iberica) شهری یبالنگو
 در بذرها (.0 جدول) شد  هيته ایران طبيعی منابع ژن بانک
 گلخانه داخل در ماس تيپ یها ینيس داخل در 0723 اسفند
 و 05 ترتيب به روز و شب برای گلخانهی دما .شدند كشت

 در ءنشا توليد با همزمان .شد تنظيم گراد یسانت درجه 21
 مزرعه به شده ديتول ینشاءها انتقال برای كشت بستر گلخانه

 یا قطره آبياری سيستم زمين، شدن آماده از بعد .گردید مهيا
 به اردیبهشت لیاوا در ها نشاء .شد نصب ها فیرد روی بر
 فاصله با ردیف یرو در هاءنشا شدند. منتقلی اصل نيزم

 قالب در متر سانتی 81 ها فیرد بين فاصله و متر سانتی 21
 .ندشد كشت تکرار سه دری تصادف كاملی ها بلوک طرح

 بوته 01 بای خط كرت روی تکرار هر در اكوتيپ هری برا
 وی ا قطره روش به مزرعه در اهانيگی اريآب د.یدگر كشت

 كنترل شد. انجام خاک آبی رطوبت هيتخل %51 اساسبر
 انجام كارگر توسط وی کيمکان روش به هرز یها علف
ی رو بری ماريب و تاآف شیآزمای اجرا طول در د.گردی
 زمين از ها بوته برداشت زمان در تنها ،نشد مشاهده ها بوته

 مشکل رفع برای .شد مشاهده ها بوته روی بر  مورچه تعدادی
 از ها مورچه آزمایشی یها كرت در پودری سم يدنپاش با
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 وی گلده زمان در شدند. دور آزمایشی یها كرت داخل
 مورد اكوتيپ هر برایی کیمرفولوژی ها یژگیو بذر توليد

 .گرفت قراری ابیارز

 یها بوته تعداد شمارش با اهانيگ استقرار درصد -0
 .شد نييتع پالت هر در زنده

 پالت هر در بوته پنج نيانگيم پوشش تاج سطح -2
 .شد یريگ اندازه

 در بوته همه برای گياه هوایی بخش نیتوز و قطع با -7
 .گردید نييتع بوته در گرم برحسب خشک وزن پالت هر

 و خشک برداشت، از بعد ها بوتهبذر  وزن مقدار -0

 برحسب پالت هر در ها بوته همه برایی بوجار و دنيكوب
 .شد یريگ اندازه بوته در گرم

 زمان وی گلده زمان شاملی کیفنولوژ مراحل -5
 .گردید شمارش نیفرورد اول از روز برحسب یبذرده

 یا انهيآش واریانس تجزیه مورد شده یآور جمع یها داده
 و ها گونه بين در صفات نيانگيم سهیمقای برا گرفتند. قرار

 از همبستگی آناليز شد. گرفته بهره توكی آزمون ازها  اكوتيپ
 با و WARD روش به یبند خوشه زيآنال و پيرسون نوع

 یها مؤلفه به تجزیه در د.یگرد انجامی دسياقل فاصله محاسبه
 د.ش ستفادها MINITAB افزار نرماز  ای خوشه تجزیه و اصلی

 

 .Lallemantia spp جنس شده كشت یها اكوتیپ فهرست -1 جدول

 ها گونه نام
 كد

 ها اكوتیپ

 یآور جمع منشأ

 (شهرستان) بذر
 استان نام

 سطح از ارتفاع

 )متر( دریا

 سال

 بذر یآور جمع

 دانههزار وزن

 گرم( )

Lallemantia iberica 

 8/7 82 0301 قزوین قزوین 77280

 5 30 0311 آذربایجان شرقی تبریز 025

 0/0 - - گلستان آزادشهر 05175

 2/0 85 0851 قزوین - 27387

 7/7 88 2733 چهارمحال شهركرد 22818

Lallemantia peltata 

 7 82 2250 قزوین قزوین 010

 7/2 88 2100 قزوین اوج 22888

 2/0 88 2805 قزوین قزوین 22830

 7/2 87 7111 سمنان سمنان 03221

 7/2 87 7111 سمنان سمنان 03718

Lallemantia royleana 

 5/0 88 0072 یزد طبس 77338

 8/0 88 371 یزد طبس 77800

 5/0 88 0835 یزد مهریز 77280

 8/0 - - كرمانشاه - 00551

 8/0 - - مركزی اراک 00552

 3/0 - - مركزی اراک 00802

 3/0 - - مركزی اراک 00855

 8/0 87 - ایالم - 00283

 8/0 - - مركزی اراک 05728
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 جینتا
 سه در ارزیابی مورد صفات یا انهیآش واریانس تجزیه
 بالنگو گونه

 در صفاتی تمامی رو بر ای يانهآش انسیوار هیتجز جینتا
 كليه روی بر گونه اثر كه داد نشان بالنگو جنس از گونه سه

 گردید. دار معنی %0 احتمال سطح در ررسیب مورد صفات
 وزن و استقرار درصد صفات روی بر گونه داخل اكوتيپ اثر

 ارتفاع و بوته در بيولوژیک عملکرد و% 5 سطح در هزاردانه
 .(2 جدول) شد دار یمعن %0 سطح در بوته

 

 Lallemantia جنس از گونه سه یها اكوتیپ بین در ارزیابی مورد صفات یا انهیآش واریانس تجزیه نتایج -2 جدول

 راتییتغ منابع
 درجه

 آزادی

 درصد

 استقرار

 وزن

 دانههزار

 عملکرد

 بیولوژیک

 ارتفاع

 بوته

 تاج سطح

 پوشش

 عملکرد

 بذر

 تاریخ

 گلدهی

 تاریخ

 بذر رسیدن

2/8283 2 گونه ** 08/70 ** 77/200 ** 12/83 ** 53572** 20/1  7/0001 ** 2/2130 ** 

2/020 11 گونه داخل اكوتیپ * 028/8 * 0/27 ** 78/33 ** 8877** 22/2 * 52/00  12/20  

7/008 33 خطا  10/2  38/8  22/05  1/2080  58/1  80/01  08/20  

         61 كل

 %0 و %5 سطح در دار معنی بيترت به :** و *

 

 ها گونه تفکیک به ها اكوتیپ نیانگیم مقایسه
 Lallemantia) شهری بالنگوی در صفات میانگین مقایسه

iberica) 
 ميزان بيشترینكه  داد نشان صفات ميانگين مقایسه نتایج
  تبریز یها اكوتيپ در ترتيب به %82 و %80 با استقرار

 روند این آمد. بدست (05175 )كد آزادشهر و (025 كد)
 بيشترین كه یطور به ،شد مشاهده بيولوژیک عملکرد برای

 به متعلق بوته در گرم 08/27 ميزان به بيولوژیک عملکرد
 بيشترین ترتيب، همين به بود. (025 كد) بریزت اكوتيپ
  آزادشهر اكوتيپ در بوته در گرم 28/0 با دانه عملکرد

 داری معنی تفاوت آماری نظر از كه آمد بدست (05175 )كد
 .نداشت (27387 كد) قزوین و (025 كد) تبریز اكوتيپ با

  آزادشهر اكوتيپ در گرم 8/0 با هزاردانه وزن بيشترین
 با بوته ارتفاع كمترین و نیشتريب آمد. بدست (05175 )كد
 یها اكوتيپ به متعلق ترتيب به متر سانتی 38/05 و 00/78

 لحاظ از بود. (22818 كد) شهركرد و (27387 كد) قزوین
 221 و 712 با مقدار كمترین و بيشترین پوشش تاج سطح

 (025 كد) تبریز یها اكوتيپ به متعلق ترتيب به مربعمتر سانتی

 لحاظ از اكوتيپ ترین دیررس بود. (77280 كد) قزوین و
 متعلق روز 000 و 35 با ترتيب به بذردهی و گلدهی تاریخ

 و (22818 كد) شهركرد و (025 كد) تبریز یها اكوتيپ به
  آزادشهر به متعلق 010 و 31 باها  اكوتيپ ترین زودرس

 (.7 جدول) بود (05175 )كد
 

 Lallemantia) بالنگوی در صفات میانگین مقایسه

peltata) 
 كه داد نشان مختلف صفات ميانگين مقایسه نتایج
 كد) اوج اكوتيپ به مربوط %32 با استقرار درصد بيشترین
 در گرم 02/27 با بيولوژیک عملکرد بيشترین .بود (22888

 یها اكوتيپ آمد. بدست (03221 كد) سمنان اكوتيپ در بوته
 بعدی های رتبه در (22888 كد) اوج و (22830 كد) قزوین

 و شد مشاهده نيز دانه عملکرد برای روند این گرفتند. قرار
 و (22888 كد) اوج (،22830 كد) قزوین یها اكوتيپ
 75/7 ،30/7 دانه عملکرد اب ترتيب به (03718 كد) سمنان

 و نیشتريب گرفتند. قرار گروه یک در بوته در گرم 70/7 و
 ترتيب به متر سانتی 58/20 و 00/70 با بوته ارتفاع كمترین
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 ینقزو محلی و (03718 كد) سمنان یها اكوتيپ به متعلق
 و بيشترین بوته، پوشش تاج سطح لحاظ از بود. (010كد)

 2/212 و 5/207  با پوشش تاج سطح كمترین
  اوج یها اكوتيپ به متعلق ترتيب به مربعمتر سانتی

 تاریخ نظر از بود. (010كد) ینقزو محلی و (22888 كد)
 اوج (،010 كد) ینقزو محلی یها اكوتيپ یبذرده و گلدهی

 ها ررسید عنوان به (22830 كد) قزوین و (22888 كد)
 (03718 كد) سمنان اكوتيپ مقابل، در شدند. شناخته

 هزاردانه وزن لحاظ از شد. شناخته نیتر زودرس عنوان به
 همه و نشد مشاهدهها  اكوتيپ بين داری معنی اختالف بذر

 قرار گروه یک در گرم 37/0تا  8/0 دامنه باها  اكوتيپ
 گرفتند
 

 Lallemantia) یرازیش بالنگوی در صفات میانگین مقایسه

royleana) 
 كه داد نشان استقرار درصد ميانگين مقایسه نتایج

 ترتيب به (77280 كد) مهریز و (00855 كد) اراک یها اكوتيپ
 .ندداشترا  استقرار درصد كمترین و بيشترین %02 و %81 اب

  با ترتيب به دانه عملکرد و بيولوژیکی عملکرد بيشترین
 (77338 )كد طبس اكوتيپ در بوته در گرم 12/0 و 71/07

 77/08 و 77/70 با بوته ارتفاع كمترین و نیشتريب آمد. بدست
 مهریز و (00552 كد) اراک یها اكوتيپ در ترتيب به متر سانتی

 گرم 8/0 با هزاردانه وزن بيشترین آمد. بدست (77280 كد)
 كمترین و بيشترین .بود (77280 كد) مهریز اكوتيپ به متعلق
 ترتيب به مربعمتر سانتی 2/73 و 3/257  با پوشش تاج سطح
 (77280 )كد یزمهر و (77338 )كد طبس یها اكوتيپ به متعلق

 یبذرده تا روز تعداد و گلدهی تا روز تعداد نظر از .بود
 (،00802  )كد اراک  (،00552 كد) اراک یها اكوتيپ مجموعه

 و ها دیررس روهگ در (05728 كد) اراک و (00855 )كد اراک
 گروه در (77800 كد) طبس و (77338 كد) طبس یها اكوتيپ

 (.7 جدول) گرفتند قرار ها زودرس
 

 ها گونه بین نیانگیم مقایسه
 با L. iberica گونه كه داد نشان ها نيانگيم مقایسه

 ميانگين با L. roylana گونه و بيشترین %2/82 ميانگين
 یها گونه همچنين داشتند. را استقرار ميزان كمترین 77/70%

L. iberica و L. roylana گرم 5/0 و 22/7 با ترتيب به 
 نظر از بودند. دانههزار وزن كمترین و بيشترین دارای

 با L. roylana و L. iberica یها گونه بيولوژیک عملکرد
 و بيشترین دارای ترتيب به بوته در گرم 02/8 و 70/02

 بوته ارتفاع نظر از .ندبود بيولوژیک عملکرد كمترین
 و 22/22 با ترتيب به L. roylana و L. iberica یها گونه
 داشتند را ارتفاع نیكمتر و نیشتريب متر سانتی 12/25

 7/250 با پوشش تاج سطح كمترین و بيشترین (.0 جدول )
 با بذر ملکردع كمترین و بيشترین و متر سانتی 8/008 و

  یها گونه در ترتيب به بوته در گرم 37/2 و 03/7
L. iberica و L. roylana گلدهی تاریخ نظر از آمد. بدست 

  گونه در روزها تعداد ميانگين بذر رسيدن تاریخ و
L. iberica گونه به نسبت L. roylana آماری لحاظ از 

  گونه در موجود یها اكوتيپ گرید عبارت به ؛بود بيشتر
L. iberica گونه یها اكوتيپ و دیررس عنوان به  
L. roylana (.0 جدول ) شدند شناخته زودرس عنوان به 

 
 صفات بین همبستگی

 در صفات بين پيرسون همبستگی تجزیه یجنتا
 كه داد نشان L. allemantia جنس از گونه سه یها اكوتيپ

 دار یمعن و مثبت صفات كليه با استقرار درصد بين همبستگی
 مستقر زمين در بهتر كه ییها اكوتيپ یگرد عبارت به، بود

 وزن بين همبستگی ضریب بودند. دیررس و پرمحصول شدند
 دیررسی و پوشش تاج سطح بيولوژیک، عملکرد با هزاردانه

 ییها اكوتيپ كه است این دهنده نشان كه بود دار یمعن و مثبت
 وزن بودند تر یررسد و داشتند یتر بزرگ یها بوته كه

 عملکرد بين همبستگی ضرایب داشتند. بيشتری هزاردانه
 مثبت دیررسی با بوته ارتفاع و پوشش تاج سطح بيولوژیک،

 استقرار، درصد با بذر عملکرد بين همبستگی بود. دار یمعن و
، بود دار یمعن و مثبت پوشش تاج سطح و بوته ارتفاع

 تاج و بلندتر یها ساقه دارای یها اكوتيپ كه طوری هب
 .(5 )جدول داشتند بيشتری دانه عملکرد ،بزرگتر پوشش
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 Lallemantia جنس یها گونه از یک هر داخل یها اكوتیپ بین در ارزیابی مورد صفات میانگین مقایسه -3 جدول

 اكوتیپ كد

 گونه داخل

 درصد

 استقرار

 وزن

 دانههزار

 )گرم(

 عملکرد

 بیولوژیک

 )گرم/بوته(

 بوته ارتفاع

 (متر سانتی)

 پوشش تاج سطح

 مربع(متر سانتی)

 بذر عملکرد

 )گرم/بوته(

 روز تعداد

 گلدهی تا

 روز تعداد

 بذر رسیدن تا

L. iberica         

025 80 a 21/0  b 08/27  a 11/75 ab 5/712  a 28/0  a 1/35  a 1/000  a 

05175 82ab 81/0  a 80/21 ab 00/28  b 0/223  b 51/0  a 1/31  b 1/010  c 

27387 81 b 01/0  b 03/02 ab 00/78  a 8/251  ab 20/7  a 1/35  a 1/001  b 

22818 22 d 21/7  c 38/05  b 11/02  c 7/258  ab 82/0  b 1/35  a 1/000  a 

77280 30 c 11/7  c 22/03  ab 58/23  b 1/221  b 50/0  b 1/35  a 1/001  b 

L. peltata         

010 02 d 81/0  a 52/03  b 58/20  b 2/212  b 57/0  b 1/31  a 1/011  b 

03221 70 c 81/0  a 02/27  a 77/22  b 8/272  a 78/2  ab 1/88  b 1/015  a 

03718 80 b 87/0  a 28/21  ab 00/70  a 1/215  b 70/7  a 1/88  b 1/25  c 

22888 32 a 37/0  a 02/02  ab 51/71  a 5/207  a 75/7  a 1/31  a 1/011  b 

22830 00 d 87/0  a 72/02  ab 58/71  a 2/208  ab 30/7  a 1/31  a 1/011  b 

L. royleana         

00551 01 b 3/0  b 21/8  bc 51/23  ab 2/020  c 15/7  bc 1/58  ab 1/20  a 

00552 78 b 0/0  d 57/00  ab 77/70  a 3/038  b 11/2  c 1/58  ab 1/21  ab 

00802 28 c 0/0  d 51/0  c 03/20  ab 8/37  d 38/0  cd 1/58  ab 1/21  ab 

00855 81 a 0/0  d 83/3  bc 83/20  ab 7/018  c 21/2  bc 1/58  ab 1/21  ab 

00283 1/72  b 0/0  d 57/2  ab 03/25  ab 1/201  ab 07/7  ab 1/81  a 1/20  a 

05728 70 b 0/0  d 03/3  bc 51/28  ab 5/000  bc 08/2  bc 1/58  ab 1/21  ab 

77338 78 b 0/0  d 71/07  a 11/28  ab 3/257  a 12/0  a 1/50  b 1/88  b 

77800 70 b 8/0  c 82/3  bc 03/20  ab 3/080  b 28/7  b 1/50  b 1/88  b 

77280 02 d 8/0  a 82/0  c 77/08  b 2/73  e 87/0  d 1/81  a 1/20  a 

 ندارند. ی با همدار معنی اختالف توكی آزمون براساس هستند مشابهی حروف دارای كه هرگونه داخل درها  اكوتيپ ميانگين
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 Lallemantia جنس یها گونه بین در ارزیابی مورد صفات میانگین مقایسه -4 جدول

 گونه نام
 درصد

 استقرار

 وزن

 دانههزار

 )گرم(

 بیولوژیک عملکرد

 )گرم/بوته(

 بوته ارتفاع

 (متر سانتی)

 پوشش تاج سطح

 مربع( متر سانتی)

 بذر عملکرد

 )گرم/بوته(

 روز تعداد

 گلدهی تا

 روز تعداد

 بذر رسیدن تا

L. iberica 21/82  a 22/7  a 70/02  a 22/22  a 7/250  a 03/7  a 1/30  a 0/001  a 

L. peltata 11/78  b 81/0  b 25/02  a 20/23  ab 8/221  a 88/2  b 0/88  b 1/011  b 

L. roylana 77/70  c 51/0  c 02/8  b 12/25  b 8/008  b 37/2  b 8/53  c 2/82  c 

 .ندارند ی با همدار معنی اختالف توكی آزمون براساس هستند مشابهی حروف دارای كه ها( )ستون ییها گونه ميانگين

 

 Lallemantia جنس از گونه سه یها اكوتیپ در صفات بین همبستگی -6 جدول

 صفات نام
 درصد

 استقرار

 وزن

 هزاردانه

 عملکرد

 کیولوژیب

 ارتفاع

 بوته

 سطح

 پوشش تاج

 عملکرد

 بذر

 تاریخ

 گلدهی

83/1 هزاردانه وزن **       

08/1 کیولوژیب عملکرد * 57/1 *      

82/1 بوته ارتفاع ** 72/1  03/1 *     

00/1 پوشش تاج سطح * 03/1 * 80/1 ** 02/1 *    

50/1 بذر عملکرد * 78/1  73/1  80/1 ** 02/1 **   

05/1 گلدهی تاریخ * 31/1 ** 38/1 ** 72/1  81/1 ** 18/1   

03/1 بذر رسیدن تاریخ * 33/1 ** 33/1 ** 28/1  80/1 ** 18/1  25/1 ** 

 %0 و %5 سطح در دار معنی ترتيب به: ** و *

 

 در یا خوشه تجزیه و اصلی های مؤلفه به تجزیه
 بالنگو گونه سه یها اكوتیپ
 دوم و اول اصلی مؤلفه دو اصلی، یها مؤلفه به تجزیه در

 را واریانس كل از %32 مجموع در و 21 و 52 ترتيب به
 درصد صفات اول، مؤلفه در (.8 جدول ) نمودند توجيه

 بيشترین دارای پوشش تاج سطح و دانههزار وزن استقرار،
 دوم مؤلفه در ،ترتيب همين به بودند. ویژه بردارهای ضرایب
 و رسيدگی زمان و گلدهی زمان شامل یفنولوژیک صفات

 بيشتری بردارهای ضرایب دارای بوته ارتفاع و بذر عملکرد
 نمودار براساس مطالعه مورد اكوتيپ 02 پراكنش در .بودند

 نشان نتایج (2 و 0 های شکل) دوم و اول مؤلفه دو پالت یبا

 در و همدیگر كنار در هرگونه به متعلق یها اكوتيپ كه ندداد
  گونه یها اكوتيپ شدند. متمایز هم از مجزا یها خوشه

 L. iberica نمودار راست سمت در یک خوشه به متعلق 
 در (2 خوشه) L. peltata گونه یها اكوتيپ و پالت بای

 در (7 خوشه) L. roylana گونه یها اكوتيپ و نمودار وسط
 (.2 و 0 های شکل) گرفتند قرار نمودار چپ سمت
  یبررس مورد صفات براساس یا خوشه تجزیه در

 مجزا خوشه سه در 75/08 ژنتيکی فاصله در اكوتيپ 02
 به متعلق كه 0 خوشه در موجود یها اكوتيپ گرفتند. قرار
 دیررس و بيشتر عملکرد دارای بودند L. iberica  گونه

 L. roylana گونه به مربوط كه 7 خوشه یها اكوتيپ بودند.
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  داشتند. كمتری عملکرد و زودرس عمدتاً بودند
 در رسيدن زمان و عملکرد لحاظ از 2 خوشه یها اكوتيپ

 .(0 و 7 )شکل داشتند قرار وسط حد

 

 Lallemantia جنس از گونه سه درها  اكوتیپ در اصلی های مؤلفه به تجزیه -1 جدول

 2 مؤلفه 1 مؤلفه صفات نام

 21/0 36/0 استقرار درصد

 03/0- 33/0 )گرم( هزاردانه وزن

 12/0- 40/0 )گرم/بوته( کیولوژیب ماده عملکرد

 02/0 33/0 مربع( متر سانتی) پوشش تاج سطح

 31/0- 33/0 گلدهی تاریخ

 41/0- 31/0 بذر رسیدن تاریخ

 10/0 24/0 )گرم/بوته( بذر عملکرد

 43/0 30/0 (متر سانتی) بوته ارتفاع

 61/1 34/4 ژهیو ریمقاد

 20/0 61/0 ینسب انسیوار درصد

 31/0 61/0 یتجمع انسیوار درصد

 .هستند نظر مورد مؤلفه با داری معنی همبستگی دارای شده كشيده خط آنها زیر كه اعدادی
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 یها خوشه در Lallemantia جنس های گونه پراكنش -1 شکل

 2 و 1 اصلی مؤلفه دو براساس مجزا

 و Lallemantia جنس گونه سه از اكوتیپ 11 پراكنش -2 شکل

 2 و 1 اصلی مؤلفه دو اساسرب ای خوشه تجزیه با آن مطابقت
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 در Ward روش بهی ا خوشه هیتجز از حاصل دندروگرام -3 شکل

 مورد صفات میانگین از استفاده با Lallemantia جنس از گونه 3

 مطالعه

 Ward روش بهی ا خوشه هیتجز از حاصل دندروگرام -4 شکل

 میانگین از استفاده با Lallemantia جنس از اكوتیپ 11 در

 مطالعه مورد صفات

 

 بحث
 جنس گونه 7 از اكوتيپ 02 تحقيق این در

Lallemantia ميانگين مقایسه گرفتند. قرار ارزیابی مورد 
  و L. iberica، L. peltata گونه سه در بذر عملکرد

L. roylana بالنگوی گونه متوسط طور به كه داد شانن 
 سطح لحاظ به دیگر گونه دو به نسبت (L. iberica) شهری

 برتری دالیل ازجمله داشت. برتری بذر مقدار و پوشش تاج
 بيشتر پوشش تاج سطح، (L. iberica) شهری بالنگوی گونه

 است دیگر گونه دو به نسبت تر طوالنی رویش دوره طول و
 .باشد می برخوردار باالتری دانه عملکرد ميزان از كه

 تشعشع افتیدر زمان مدت طول افزایش موجب دیررسی
بازدهی  اه،يگ توسط تشعشع جذب ميزان ،یديخورش

 عملکرد افزاینده اصلی عوامل از برداشت شاخص و فتوسنتز
 .(Emam & Niknejad, 2011) شود می گياهان در

 ماده تجمع و نور مصرف كارایی روی پژوهشی در
 كه ارقامی در كه دش مشخص كلزا بهاره ارقام در خشک

 تشعشع داشتند، ها بوته روی بر بيشتری دوام ها برگ 
 ماده تجمع به منتج كه بود بيشتر شده دریافتی ديخورش
 در (.Azizi & Arvin, 2009) شد گياه در بيشتر خشک
 بذر عملکرد با برگ سطح روابط بر تحقيقی درمورد  همين

 ساقه در برگ تعداد ميان قوی ای رابطه وجود به كلزا گياه در

 این يرتأث و شده يدتأك بذر عملکرد با برگ سطح شاخص و
 شد ارزیابی مثبت بسيار بذر عملکرد افزایش بر صفت دو
(Faraji, 2013). های يپژنوتی روی ا مطالعه در همچنين 

ی شتريب برگ زانيمی دارا كه هایی يپژنوت ،ایسو مختلف
 رو ازاین .(Liu et al., 2005) داشتند شتریيب عملکرد بودند

 پوشش تاج سطح و بوته ارتفاع با كه برگ سطح افزایش
 مؤثر يدتول پر های يپژنوت انتخاب در دتوان می دارد ارتباط
 توان می نيز شهری بالنگوی در بذر عملکردمورد  در باشد.
 به نسبت گونه  این در بيشتر برگ وجود كه نمود اظهار چنين

 و فتوسنتز برای شرایط است توانسته احتماالً ها گونه یرسا
 عملکرد و بيشتر تجمعی خشک ماده تجمع يجهدرنت

 يلدل به شهری یبالنگو گونه باشد. شده گياه در بيولوژیک
 بيشتری تعداد توليد برای عاملی بيشتر پوشش تاج و ارتفاع

 يجهدرنت ،شده ها( )خورجينک بذر مولد زایشی های اندام از
 كند. توليد بيشتری بذر عملکرد توانسته
 دو به نسبت L. iberica یها گونه بوته ارتفاع نظر از
 فرایند  در ،گياه ارتفاع داشت. یبيشتر ارتفاع دیگر گونه

 این از و دارد بسزایی نقش فتوسنتز افزایش و نور جذب
 شود می گياه در بذر عملکرد افزایش باعث طریق

(Mostafavi et al., 2017؛) از كه هایی گونه یگرد سوی از 
 با بيشتری رقابتی قدرت برخوردارند بيشتری جثه و ارتفاع
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 به نسبت توانند می طریق این از و داشته هرز های علف
 در نمایند. توليد بيشتری عملکرد تر ارتفاع كم های گونه
 در كلزا رقابتی اثر بررسی روی ای مطالعه در رابطه همين
 وحشی خردل كه شد مشخص وحشی خردل هرز علف برابر

 كلزا با زیادی رقابتی قدرت بيشتر ارتفاع بودن دارا يلدل به
 .(Aslani & Saeedipour, 2017) داشت

 ضرایب كه داد نشان صفات بين همبستگی تجزیه نتایج
 و پوشش تاج سطح بيولوژیک، عملکرد بين همبستگی

 بين همبستگی بود. ردا معنی و مثبت دیررسی با بوته ارتفاع
 تاج سطح و بوته ارتفاع استقرار، درصد با بذر عملکرد
 دارای یها اكوتيپ كه طوری هب ،بود دار یمعن و مثبت پوشش

 بيشتری دانه عملکرد ،تر يعوس پوشش تاج و بلندتر یها ساقه
 گياه و سبز زیره روی ای جداگانه های پژوهش در داشتند.
 و بوته ارتفاع ميان مستقيم رابطه وجود نيز اسفرزه دارویی
 & Rashidi Asl) است شده  گزارش بذر عملکرد

Moraghebi, 2011 ؛Khazaie et al., 2007). كلزا در 
 صفت با بذر عملکرد بين داری یمعن و مثبت همبستگی

 ,.Forooghi et al) شد مشاهده گياه بيولوژیک عملکرد

2017). 
 گونه سه كه داد نشان ها گونه بندی گروه از حاصل نتایج

 شامل اول خوشه گرفتند. قرار مجزا خوشه سه در
 بودند دیررس و باال عملکرد با L. iberica  گونه یها اكوتيپ

 ءجز سوم خوشه در L. roylana گونه یها اكوتيپ و
 براساس بودند. زودرس و پایين عملکرد با یها اكوتيپ
 از مطلوب یها اكوتيپ تحقيق این در مطالعه مورد صفات

 بالنگوی گونه در شدند. مشخص بالنگو جنس گونه سه بين
 آزادشهر  (،025 كد) تبریز یها اكوتيپ ،L. iberica شهری

 با ترتيب به (27387 )كد قزوین اكوتيپ و (05175 )كد
 سایر به نسبت بوته در گرم 20/7 و 5/0 ،28/0 عملکرد
 از L. peltata و L. roylana دیگر گونه دو یها اكوتيپ
 برای رو ازاین .بودند برخوردار بيشتری بذر عملکرد ميانگين

 توليدبرای  برتر یها اكوتيپ این از زراعی به های برنامه انجام
 راستا این در شد. خواهد استفاده بعدی مطالعات در بذر

Koocheki بالنگوی گونه در (2102) همکاران و  

L. royleana عملکرد هکتار در تن 01 دامی كود مصرف با 
 كه كردند  گزارش هکتار در كيلوگرم 7/083 تا 5/232 بين

 هکتار در كيلوگرم 735 تا 775 دامنه با تحقيق این نتایج با
 دارد. همخوانی
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Abstract 
     Lallemantia Fisch. et Mey. is one of the most important medicinal plant genera in Iran, 

which is highly demanded by Iranian people due to its health benefits. This study was aimed at 

regenerating and domesticating some wild ecotypes of Lallemantia spp. species. The seeds of 

nine ecotypes from L. royleana (Benth.) Benth., five ecotypes from L. iberica (M.Bieb.) Fisch. 

& C.A. Mey., and five ecotypes from L. peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey. were prepared from the 

Natural Resources Gene Bank, Iran and planted in a randomized complete block design with 

three replications in the research farm of Qazvin Agricultural and Natural Resources Research 

and Education Center, Iran in 2018. The studied traits included total plant dry weight, seed 

yield, plant height, plant canopy diameter, and phenological traits including days to flowering 

and days to seed ripening. The ANOVA between the species was performed first, then the 

nested ANOVA between the ecotypes within each species. The means comparison of different 

traits among the ecotypes within each species was done using the Tukey method. In this study, 

the ecotypes were divided into three separate clusters based on the cluster analysis and biplot 

diagram. The cluster1 ecotypes belonging to L. iberica had higher seed yield than the other two 

ones. In L. iberica, the highest seed weight belonged to the ecotype ‘Azadshahr’ (4.5 g plant
-1

) 

with an estimated yield of 375 kg ha
-1

. Finally, the superior class a ecotypes were identified in 

terms of seed yield and put in the process of seed propagation and certification. 
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