
 

 

 یاهان دانه روغنیمجله ترویجی گ

  48-56 ، ص1401 بهار و تابستان ،اول ، شمارهچهارمجلد 
http://jop.areeo.ac.ir 

 

 زارعینشرایط دیم بالنگو در های بومی توده روغن و عملكرد دانه خصوصیات زراعی

 2یهوشنگ نارک، *1رهام محتشمی

و  هیلویکهگ یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتینهال و بذر، مرکز تحق هیاصالح و ته قاتیبخش تحق ،یمرب -1

محقق، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور،  -2. رانیا اسوج،ی ،یکشاورز جیآموزش و ترو قاتیسازمان تحق راحمد،یبو

 کشاورزی، گچساران، ایران.سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 چكیده
 عنوانبه ندامیتو نیدرصد پروتئ 19درصد روغن و  27 جمله از فردبه منحصر تخصوصیا برخی لیدلبه بالنگو

شود. با توجه به کمبود روغن در کشور و واردات آن، از  یمعرف یمد یطاشردر  غنیرو ینههااز دا جدید گونه یک

عملکرد آن در مناطق  زانیو م یکشت، سازگار نهینبود اطالعات در زم نیهمچن یآبکممقاومت بالنگو به  یطرف

بالنگو در  یبوم یهاتوده یزراع اتیخصوص یبرخ زینعملکرد دانه و روغن و  یابیارز منظوربه یبررس نیا م،ید

اجراء  یجیترو -یقیتحق پروژهقالب  در 1396-97 یدهنو و مختار سال زراع یهادهستان راحمدین بوشهرستا

از آن بود که در  یج حاکی. نتابودند متنوع یمورد بررس یکیو فنولوز یت زراعاصف نظر از بالنگو یها. تودهشد

 نیترشیدر هکتار ب لوگرمیک 415 و 432با متوسط عملکرد  بیترتکردستان و مشهد به یهادهنو، توده یروستا

 یدر روستا نیعملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.. همچن نیتردر هکتار کم لوگرمیک 391 باملکان  توده و

و  نیترشیب اردر هکت لوگرمیک 417و  419با متوسط عملکرد  ترتیببهکردستان و مشهد  یهاتوده زیمختار ن

تحت  یهاعملکرد دانه را داشت. دامنه عملکرد روغن دانه توده نیترکم لوگرمیک 395 زانیمملکان به توده

دهنو و مختار از  یکردستان و مشهد در مزارع روستاها یهامتفاوت بود. توده درصد 36تا  34بین  یبررس

 نیا از ودر هکتار برخوردار بودند  لوگرمیک 14و  142و 151، 154 زانیمبه بیترتبهعملکرد روغن دانه  نهیشیب

 ریو سا راحمدیو در شهرستان بو داشتهی اقتصاد درآمد و کاشت ریز سطح توسعهدر  یمهم گامتوانند می منظر

 .گردند کشتمناطق مشابه استان 

 منطقه ،یمرفولوژ ،یآبکم، یسازگار ،بالنگوهای کلیدی: واژه

 
 rahammohtashami01@gmail.com نویسنده مسوول:*

http://jop.areeo.ac.ir/
mailto:rahammohtashami01@gmail.com
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 بیان مسئله

تن  ونیلیم 5/1از  شیکشور و واردات ب ازیدرصد ن 9کمتر از  یروغن خوراک دیکشور و تول تیجمع شیافزا

در کشور  شیاز پ شیب یروغن یهادانه دیتول شی(، موجب شده است تا توسعه و افزا2020فائو،روغن خام )

به  متعلق یخشک به مقاوم و یعلف کساله،ی یاهیگ( Lallemantia spp) بالنگوشود.  ریو اجتناب ناپذ یضرور

منشاء آن  .(2006 ،یمگالوداست ) یخوراک یهاروغن از سرشار آن یهاو دانه( Lamiaceae) یانخانواده نعناع

مناطق مختلف  در اهیگ نیا یول ،(1999 م،یاور) شده ذکر انهی( و خاورم1987ون سوست و همکاران، قفقاز )

ذرهای بـالنگو ب. باشدیم یدانیاکسیآنت تیخاص یدارا و یالژآن حاوی موسـ یها. دانهاستشده  افتی زین رانیا

و  زادهامانروند )کار میبه هیکبد و کل تیدر درمان اختالالت گوناگون نظیر برخـی اخـتالالت عـصبی و تقو

 (.2011 ،همکاران

 ینا ین. از بگیرندمی قـرار یرزنـدههای زنده و غطور مداوم در معرض انواع تنشبه طبیعت در گیاهـان

محصول  یدجدی برای تول یدیوری و تهدرشد و بهره عوامل ینتـراز نـامطلوب یکـی یها، تنش خشـکتنش

 مؤثر عوامل از آبیکم (.2011 ،)انجم و همکاران رودیشمار مبه یماقل ییرتغ یطدر شرا ییمواد غذا یتامن و یدارپا

و  یعسگر) گرددمی نیز محصول عملکرد یدرصد 50 کاهش باعث مواقعاز  ایپاره در که بوده تولید کمیت بر

 (.2011 زاده،احسان

 که بالنگو ییدارو اهیگ از ییهاتوده نشیگز ،یمد یطاشردر  باال ارتحر جهو در طوبتر یتودمحد به توجه با

 ملاعواز  یکی سبز صددر یشافزا کهریبهطو. ستا همیتا حایز مناطق ینا ایبر باشند یمتحمل به تنش خشک

 یبر رو یقیتحق در (.1391 ،و همکاران دورباش یشهباز)است  یمد یطاشردر  بالنگو دعملکر یشافزدر ا مهم

 و بوته ارتفاع صفت یلیتکم یاریآب طیکه در شرا دیگزارش گرد یلیتکم یاریو آب مید طیبالنگو در شرا یهاتوده

 . (1395 ،و همکاران یفرض) دادند نشان دانه عملکرد با را ارتباط نیترشیب یاصل شاخه تعداد مید طیدر شرا

 یعملکرد متفاوت لیپتانس یول باشندیم ییمختف آب و هوا طیبه شرا یعیوس یسازگار یدارا اهانیغالب گ

 یولوژیزیو ف یاکولوژ طیمتناسب با شرا ستیبایم یاتهی. لذا هر واردهندیرا در مناطق مختلف از خود نشان م

 انیپا یقاتیتحق یهاپروژه از حاصل جینتا زین یجیترو -یقیتحق یهاپروژه درخاص منطقه کشت و زرع گردد. 

 ن،یزارع طیشرا در جینتا کاربرد و تطابق از نانیاطم حصول ضمن تا رندیگیم قرار یبررس مورد مزارع در افتهی

 دیجد یهاافتهی یهاتیمز و اتیخصوصبرداران با و بهره نیمروجکارشناسان پهنه،  ییآشنا یبرا یمناسب نهیزم

 نیزارع مید طیسه توده بالنگو در شرا یابیارز ،یبررس نی. هدف از اجرای اشود فراهم کشاورزان مزارع سطح در

دهنو و مختار و افزایش راندمان  یبرتر در مزارع روستاها گزینش توده راحمد،یشهرستان بو یریمناطق سردس

 فیرد نیمتر بسانتی 25به فاصله  هابوته پروژه نیا درمناطق و مناطق مشابه بوده است.  نیتولید کشاورزان در ا
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و همکاران،  یاول آبان )فرج مهیدر هر مترمربع، در ن بوته 400با در نظر گرفتن فیرد یرو متریسانت 4و 

کل کرت  زمترمربع کشت و برداشت نیز ا 2000در سطح  مکاندانه کار در هر  زیر دستگاهاستفاده از  با (،1399

 (.1گرفت )شکل  انجاماول خرداد  مهیدر ن

 
 مرحله برداشت  و)ب(  نیخورج پرشدن مرحله در بالنگو یهاتوده یجیترو - یقیتحق پروژه)الف(  -1 شكل

 (راهكار) معرفی دستاورد
 یهابرداشت توده خی. تاردهندیم نشانمزارع بالنگو را  یو زراع یفنولوژ اتیخصوص یبرخ 2و  1 جداول

ارتفاع بوته در  اندازهمورد آزمایش  یهابین توده درمنطقه مشابه بود. دو هر  یمورد آزمایش در مزارع روستاها

بالنگوی  یهاتوده ترتیببه را بوته ارتفاع نیترشیب منطقه دو هر در. بود ریمتغمتر سانتی 53تا  48دامنه 

متر( با اختالف سانتی 5/48 متوسططور ترین آن را توده ملکان )به( و کم52طور متوسط کردستان و مشهد )به

 نیانگیم باًیتقربالنگو  یهاتوده همه ،در بوته فرعی شاخه(. از نظر تعداد 2و  1اند )جداول داشته متریسانت 5/2

کردستان  یهاتوده درمختار  ی. در روستانددهنو و مختار داشت یروستاها مزرعههر دو  دررا  یمشابهبوته  تعداد

در  فرعی شاخه تعداد ترینکمملکان بالنگوی بود. توده  ترشیبتوده ملکان نسبت به  عیفر شاخه تعدادو مشهد 

 (.2و  1)جداول داشت  رابوته 

تعداد دانه در بوته را داشت و  نیترشیبکردستان بالنگوی  دهنو و مختار، توده یدو روستا هرمزارع  در

 یهاتوده دانه هزار وزن تغییرات دامنه(. 2 و 1)جداول  بودتعداد دانه در بوته متعلق به توده ملکان  نیترکم

وزن هزار دانه را توده  نیترشیگرم در نوسان بود. در هر دو منطقه ب 9/3تا  3/3بین  منطقه دو هر در بالنگو

 درصد زانیم قیتحق نیا دردهنو بود.  یستارو مزرعه درکردستان  آن مربوط به توده نیترو کم داشتهملکان 

 (.1باشد )جدول  های بالنگو بودهتوده یکیژنت لیمربوط به پتانس یحد تا تواندیکه م بود، نییپا نسبتاً روغن
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 دهنو یروستا دربالنگو  یهاتوده یفنولوژبرخی از صفات زراعی و  میانگین -1 جدول

بوته ارتفاع توده  

( مترسانتی ) 

 شاخه تعداد

 فرعی

 در دانه تعداد

 بوته

 تاریخ

 برداشت

دانههزار  وزن  

 (گرم)

روغن درصد  

12/3/98 345 6 51 مشهد  7/3  7/33  

12/3/98 351 7 53 کردستان  3/3  6/35  

12/3/98 333 6 49 ملکان  9/3 9/34  

 

 مختار یروستا در بالنگو یهاتوده یفنولوژمیانگین برخی از صفات زراعی و  -2 جدول

بوته ارتفاع توده  

(متری)سانت  

 شاخه تعداد

 فرعی

 در دانه تعداد

 بوته

 تاریخ

 برداشت

دانههزار  وزن  

 )گرم(

روغن درصد  

11/3/98 338 6 52 مشهد  6/3  1/34  

11/3/98 359 7 53 کردستان  6/3  0/36  

11/3/98 335 5 48 ملکان  8/3 3/35  

 

 50تا  روز تعدادو  یدرصد گلده 50تعداد روز تا  بین صفات ادیز اختالف وجود عدم دهنده نشان جینتا

و  پیژنوتکه  آنجا(. از 2و  1 یها)شکل باشدیدهنو و مختار م یبالنگو در روستا یهاتوده یدگیدرصد رس

 لعوام نیا نیدارد، بنابرا محصول یزودرس بر یتوجه قابلمانند رطوبت و درجه حرارت، اثر  یطیعوامل مح

و  رطوبت ،یجیترو - یقیتحق پروژه نیا در. کنندیم نییرا تع اهیگ برداشت زمانهستند که  یاملعو نیترمهم

 4به مدت  کردستان توده یزودرس نظر از چند هر و بود کسانی نسبتاً منطقه دو هر ییهوا و آب طیشراحرارت 

ها برداشت در همه توده خیتار یبه گل نشست ول رتریدروز نسبت به توده ملکان و دو روز نسبت به توده مشهد 

صفت  نیا در یمورد بررس یهامشابه، توده یمیاقل طیتحت شرا کهکرد  انیگونه بنیا توانیهمزمان شد. لذا م

 دارند. گریکدیبا  یمشابه یدگیرس یکیفنولوز
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 دهنو یبالنگو در روستا یهاتوده یدگیرس تا و یگلده درصد 50 تا روز تعداد -1 شكل

 

 

 مختار یروستا در بالنگو یهاتوده یدگیرس تا و یگلده درصد 50 تا روز تعداد -2 شكل
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 مختار و دهنو یروستا در بالنگو یهاتوده دانه روغن عملكرد میانگین -3 شكل

 یطور(. به3تفاوت وجود داشت )شکل  شیزماآروغن دانه در هر دو محل  زانیبالنگو از نظر م یهاتوده نیب

 یدر هکتار در روستا لوگرمیک 154تا  136بین  یتحت بررس یهاتغییرات عملکرد روغن دانه توده دامنهکه 

 دهنو عملکرد روغن توده یروستا درمختار متفاوت بود.  یدر هکتار در روستا لوگرمیک 151تا  139دهنو و 

بالنگو در هر  یهاخود توده نیب اگرچه. بوداز توده ملکان  ترشیب (درصد 13در هکتار ) لوگرمیک 18کردستان 

 منطقه دو هر در مشهد و کردستان یهاتودهبود.  لوگرمیک 3عملکرد روغن در حد  نیتفاوت ب شیمحل آزما

 .دادند صاختصا خود به را دانه روغن عملکرد نهیشیب

با متوسط  بیترتکردستان و مشهد به یهادهنو، از نظر عملکرد توده یدهد که در روستانشان می 4شکل

عملکرد دانه  نیترعملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. و کم نیترشیدر هکتار ب لوگرمیک 415و  432عملکرد 

کردستان و  یهاتوده یزن روستای مختار یروستا در. بود هکتار در لوگرمیک 391 زانیم بهمربوط به توده ملکان 

 395 زانیم بهو توده ملکان  نیترشیدر هکتار ب لوگرمیک 417و  419با متوسط عملکرد  بیترتمشهد به

تفاوت اندک عملکرد روغن و  رسدینظر م(. به4 شکل) دادند اختصاص خود به را دانه عملکرد نیترکم لوگرمیک

 یهاتفاوت لیدلدهنو و مختار(، به یمتفاوت )مزارع روستاها یطیمح طیخاص در شرا یدانه هر توده بالنگو

 باشد. اهیگ یکیژنت
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 مختار و دهنو یروستا در بالنگو یهاتوده دانه عملكرد میانگین -4 شكل

 یهاتوده ی( نشان دهنده میزان تولید و مشخصات زراع4 و 3 یهاشکل و 2و  1)جداول  یبررس نیا جینتا

باشد که بیانگر برتری می پروژهها به هکتار( در مناطق اجرای ای )با تبدیل دادهمقیاس مزرعه در یتحت بررس

 کردستان یهاتوده کهنشان داد  جینتا. استو مشهد نسبت به توده ملکان  کردستان یهاتوده اتیخصوص یبرخ

 یهاتوده ،نتایج سساابرملکان برتر بودند.  تودهدر هر دو منطقه از نظر عملکرد روغن دانه نسبت به و مشهد 

 ارمقد همچنینو  روغن دعملکر ،بوتهدر  نهدا ادتعد ،بوته عتفاملکان ار تودهسه با یو مشهد در مقا کردستان

این  یو مرفولوژ یزراع اتیخصوص ریبا توجه به عملکرد دانه و روغن و سا .دادند نشان یباالتر نهدا دعملکر

 عملکرد . با توجه بهشوند مناطق مشابه استان توسعه و کشت ریو سا راحمدیتوانند در شهرستان بومی هاتوده

 از یبررس مورد مناطق در بالنگو یهاتوده جیکشت و ترو نی؛ بنابرا میدانه نسبتاً برابر با محصوالت جو و گندم د

 الژیموس و دانه روغن یمقدار دانه عملکرد بر عالوه بالنگو اهیگ یطرف از. باشدیم صرفه به مقرون یاقتصاد نظر

 .است یفراوان تیاهم و یاقتصاد ارزش حائز که کندیم دیتول زین

 یجیترو هیتوص

 ریبه توده ملکان با توجه به عملکرد دانه و روغن باالتر، و سا نسبتکردستان و مشهد  یهادر مجموع توده

و مناطق مشابه  راحمدیتوانند در شهرستان بومی یمانند تعداد دانه در بوته و تعداد شاخه فرع یزراع اتیخصوص

 نسبت به توده یدهنو، توده کردستان عملکرد دانه و روغن باالتر یچند در روستا هردر استان کشت گردند. 

. بود کردستان توده از باالتر مشهد تودهمختار، برعکس عملکرد دانه و روغن دانه  یدر روستا یمشهد داشت؛ ول

 ایبر مناسب غنیرو هانگیا انبهعنو توانندیم ،کردستان و مشهد توده دو هر ،مطالعه ینا نتایج سساابر
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کردستان و  یهاشود تودهباشند. پیشنهاد می هیقابل توص نو مناطق مشابه استا راحمدیشهرستان بو یزارهامید

 یروستاها ،راحمدیترویج و زراعت در اراضی زراعی منطقه بو یهاتیریهای آینده با همکاری مدمشهد در سال

 ند.شوکشت  یترشیبدهنو و مختار و مناطق هم اقلیم در سطح 

 یسپاسگزار

 3-56-1553-044-961260پروژه مصوب به شماره  یجراحاصل از ا جیاز نتا یبخشپژوهش براساس  نیا

 یهایهماهنگ واز زحمات  لهیوسنیبداست.  شده نگارش راحمدیبو شهرستاندر  کشور مید قاتیتحق مؤسسه

 یهماهنگ محترم تیریمد راحمدیبو و هیلویکهگ استان یو آموزش کشاورز قاتیمحترم مرکز تحق نیمسئول

مراکز خدمات  جیترومحترم  تیریمد راحمد،یشهرستان بو یکشاورز جیاداره ترو محترم تیریمد ،استان جیترو

بالنگو  جییترو - قییپروژه تحق یاجرامحترم مزارع دهنو و مختار در  نیو زارع دشتروم و تابیچ یکشاورز

 .گرددیمتشکر و قدردانی  مانهیصم

 منابع

 یبالنگو یبوم یهاامکان کشت توده ی. بررس1391 .و ی،رضائ یفتح و ،خ. ،زجید زادهیعل ،ص. ،دورباش یشهباز

 .82-95ص . جلد اول، شماره دوم، رانیا میمراغه. زراعت د یریسردس مید طیدر شرا یشهر

.، م نــان،ئیغزا .،ل ان،یــبیحب .،غامزاده، کیپ .،م. ع ،یآقاجان .،م. ت ،یمبشر .،م ،یآبادونسی .،ع ،یانیک .،ا ،یرجف

ســتان  یجــیترو هی.نشر 1399م.  ،یو باقر .،ح. ر نژاد،صادق ســتان گل لــزا در ا عــت ک کــاربرد)زرا کــات  در  ین

 ص. 32استان گلستان.  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتی. مرکز تحق(مزرعه تیریمد

 Lallemantiaی شهر ی)بالنگو اهیبزرک س یهاتوده ی. بررس1395 ، و ارشد، م.خ. ،زجید زادهیعل ،.ی، مفرض

iberica) جلد دهم،  ،یزراع اهانیگ ولوژییزیاکوف یـ پژوهش یعلم هیشرن. یلیتکم یاریو آب مید طیدر شرا

 .401-412ص  ،دوم شماره
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