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کاربرد گالیسین بتائین و اتانول بر عملکرد و کیفیت بذر تولیدي چند اکوتیپ بالنگوي اثربررسی   :نام پدیدآور و عنوان

  روز دشتینیک /شهري

  دکتر مرتضی برمکی  :استادراهنما

  مهندس حسین مصطفایی  :مشاور استاد

  31/06/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  110  :اتتعدادصفح

  زراعت و اصالح نباتات  :نامه شماره پایان

  :چکیده

و اتـانول  بتـائین  یسینکننده گالهاي سازگاربا استفاده از متابولیت و اجزاي عملکردفزایش عملکرد ا:هدف

  .پژوهش می باشداصلی هدف 

در سـه   یکامـل تصـادف  دو فاکتوره در قالب طرج بلـوك  یلفاکتور صورتیش بهآزما:شناسی پژوهش روش

Lallemantia ibericaیبـا نـام علمـ   ) رقـم  12(يشـهر  يالنگوبـ یهایـپ اکوتاول  فـاکتور . تکرار بود

F.&C.Mشـاهد (در چهـار سـطح    دوم فـاکتور به عنوان  یو محلول پاش یاهبزرك س یبا نام محل یهمگ :

اتـانول   یو محلول پاش ینبتائ یسینگال یاتانول، محلول پاش یا آب مقطر، محلول پاشب قطف یمحلول پاش

  .بود) ینبتائ یسینو گال

ـ          : ها یافته   اول فـاکتور  یننتایج تجزیـه واریـانس عملکـرد و وزن هـزار دانـه کـه از نظـر هـر دو صـفت ب

در سـطوح   داري یمعنـ اخـتالف  ) یمحلولپاشـ  وحسط(دومو سطوح فاکتور ) يشهر يبالنگو هايیپاکوت(

 یدو صفت وجود دارد به عبارت ینب)=988/0r*(داريیرابطه مثبت و معن. درصد وجود داشت 1احتمال 

در سطح احتمـال   یداريو معن یرابطه خط ینهمچن ییابد،م یشوزن هزار دانه عملکرد دانه افزا یشبا افزا

  .باشدیدو صفت م ینب یهمبستگ یجعملکرد دانه و وزن هزار دانه که همسو و همجت با نتا یندرصد ب 5

در هکتـار و   یلـوگرم ک 66/562(هايیانگینبا م یبو اتانول به ترت ینبتائ یسینگال یبترک: گیري نتیجه

محلـول   یـب رکت. عملکرد دانه و وزن هـزار دانـه بودنـد    ینباالتر يدارا یمارهات یرنسبت به سا) گرم 68/5

نسبت بـه   يدرصد 80/17نسبت به شاهد،  يدرصد 84/19یشاتانول باعث افزا+ ینبتائ یسینگال یپاش

 ینهمچنـ . یـد بـا اتـانول گرد   ینسبت به محلـول پاشـ   يدرصد 98/16و  ینبتائ یسینبا گال یمحلول پاش

وزن هـزار دانـه نسـبت بـه      يدرصـد  42/17یشبا اتانول باعث افزا ینبتائ یسینگال یمحلول پاش یبترک

عملکرد دانـه را بـه خـود     یندر هکتار باالتر یلوگرمک 647یانگینهشترود با م یبوم یپاکوت. یدشاهد گرد

تکـاب بـا    یبـوم  یپو اکوت ینگرم باالتر 25/5مشهد با  یبوم یپاختصاص داد و از نظر وزن هزار دانه اکوت

  .داشتوزن هزار دانه  ینگرم کمتر 63/4یانگینم

  عملکرد ی،زناتانول، جوانه ین،بتائ یسینگال ي،شهر يبالنگو: هاي کلیدي اژهو



متعلق به  یو علف ساله یکیاهیگ).Lallemantia iberica F.&C.M(شهري بالنگوي

است یهاي خوراکآن سرشار ازروغن هاي دانهبوده و )Lamiaceae(اسهیالمتیره 

)Megaloudi, 2006 .( آن قفقاز ذکر شدهمنشا)Van Soest et al, 1987 ( اهیگ نیاولی 

آن  یهاي روغندانه دیهاي دور جهت تولگذشتهو از شودپیدا میرانیدر مناطق مختلف ا

بالنگوي ).;Mozaffarian, 1996Nunezand de Gastro, 1992(شده است می کشت

در نیعراق همچنو  هیسور، هیاز جمله ترک ییایازکشورهاي آس اريیشهري در بس

بالنگوي ). Amanzadeh et al, 1991(شود می افتیزیو مرکزي ن یکشورهاي اروپاي جنوب

داراي مقدار . شده استدور در ایران کشت می هاي گذشتهشهري گیاهی است که از 

روغن خشک دارد % 30هاي آن بیش از دانه. باشدهاي خود میمناسبی روغن در دانه

)Nunez and de Gastro, 1992.(  

-یمشهور مسر اژدها ،1اهیبزرك س اه،یبالنگوي س:گوناگون همچون یاسام این گیاه با

. شودیکشتم الژیاستخراج روغن و موس زیدانه و ن دیجهتتول اهیگ نیدر حال حاضر ا. باشد

و داراي  );Buisman et al., 1999Kazmi et al, 2011(روغن آن مشابه روغن کتان بوده

روغن بالنگوي ). Ahmanzadeh et al, 1991(باشد می اکسیدانی آنتیروغن با خاصیت 

کاربردهایی در صنایع غذایی، روشنایی، روغن جال، روغن نقاشی، روغن شهري داراي 

اسیدهاي چرب روغن آن ). Jones and Valamoti, 2005(گریس و کاربرد دارویی است 

درصد  8/10درصد اولئیک،  3/10درصد استئاریک،  8/1درصد پالمتیک،  5/6: شامل

  ).1394ش و همکاران، شهبازي دوربا(باشد درصد لینولنیک می 68لینولئیک و 

هایسادهویااز پایین دار،دارایساقهیادوساله،بدونکرکیاکركساله یکبالنگویسیاهگیاهی

شوندودربخشانتهایساقه، هامحوریوچهارتاششعددآنهادربرگظاهرمیگل. منشعبند

-هاکوتاه،ایستادهبرگدمگل.دهندهاییتشکیلمیسنبلهدرازیرا به صورتچرخه

-کاسهگللوله.هایبلندوباریکونخیهستندشکلیاتخم مرغی؛ دارایدانههادرقاعدهکنجییا بادبزنی

-عدد،ناهمقد،راستویاخمیده5هاي کاسهرگهاستکه دندانه10تا5اي،تقریبًا ایستادهوداراي

-ترازلبپایینیآنهستند ودررأس همهآنهاازهمدورمیلبباالییکاسهپهنهای دانهدن.اند

ایباریکبا گلوییوسیعدارد شوندجامآبییا بنفشوبندرتزردمایلبهسفیداستولوله

لبباالییجامکموبیشکوژودرداخلدارایدوچینکمانی . ماندکهدرونجامباقیمی

ها بساك.شکلتقریباًموازیبالبه است

                                                  
قره زرك-1



هاصافویابهطور میوهفندقهو فندقه.دارایدوخامهدورازهمهستندودرباالدوقسمتیاست

  ).1372قهرمان، (ظریفنقشدار،پهندراز،سهپهلوبهرنگمایلبهقهوهاییاسیاهند 

بالنگوي شهري بوده و کشت آن  یکیتنوعژنت یاز مراکز اصل یکیرانیا نکهیبا توجه به ا

 نیبالنگوي شهري در ااهیزمانکه گ یسازگاري در ط لیبه دل نیدارد، همچنادییقدمت ز

شوري و ی، تحمل به خشک رینظ یمناطق کسب نموده است،حاوي ژن هاي مطلوب

 نیوجود چنلذا ). 1375وجدانی، (ها داخل کشور شده است ماريیمقاومت به آفات وب

به قیمحصول از طر نیا یفیو ک یکم شیقابل توجه،امکان افزا) ژرم پالسم(یتوارث ریذخا

 نشیو اساس گز هیپا یکیبراي اصالحگرانوجود تنوع ژنت رایسازد، ز ینژادي را فراهم م

  ).Yazdi-Samadi andAbd-Mishani, 1991(می باشد  هاي برتر نیال

از  هیوگر.تحریکمیکنندرا  یستنز مجموعهترکیباتیکههستند،یستیز يهاكمحر

 هیویطمحیطیگرابهشرو  گیاهیبپاسخمطلوو کنشدر وا مؤثرتترکیبااننهابهعنوآ

را  هکیفیگیاو  کمیدنندعملکرامیتو،شدر یشافزا كمحرتترکیباانیگربهعنود

.Gawronska, 2008; Thomas et al(تحریککنند  يهاكمحر،کلیربهطو). 2009

 جهتدر  متابولیکیيیندهاآفرو  یکیهستندکهباعثتحریکمتابولیسمژبیولوادیستیموز

از  لکلهایکیا). 1394نقدي بادي و همکاران، (میشوندنییگیاهارآیشکاافزا

 طبیعتاي در دهنیگستراوافر.هنددلیتشکیلمیآ شیمیرا در  تترکیبايهاوهمهمترینگر

,.Ehyaee et al(حتیقابلسنتزهستندرا نیزبههمایشگاو آز نعتصو در  نددار 2011.( 

لساردرلینبااو ايبره،فتوسنتزکنندداتشدموجور تحریکايلکلیبرا تترکیبااز  دهستفاا

روي  کهبراي مطالعهدر ) Benson, 1951(نبنسو. شدارشگزنتوسطبنسو1951

 ايمنبعیبرانبهعنولمتانواز  ننداینجلبکهامیتوا کهدکرنبیاداد،  منجاا سبزيجلبکها

1964لسادر سپسکوسینز . هندد یشافزرا ا دشدخوو ر دهکردهستفاا کسیدکربندي ا

)Cossins, 1964 (نکهگیاهاداد  ننشاC3یشفتوسنتزافزو ا لمتانودنبهمتابولیزکردرنیزقا 

 لمتانونگیاهادر  .هستنددشدخور یشافزا نتیجهودر 

دمیشوهکسیدا کسیدکربنودي ا) دتبدیلمیشوتبهقندفسفااکهبعد(بهفرمالدئیدابتدا

)Haakana et al., داد  ننشا2يچاهگیاروي  برهشدمنجاا تتحقیقا).2001

 باعثهینگیادر ا یستیز يهاكمحردبررکهکا

,.Manival et al(دمیشويفتوسنتزCO2بیشجذافزا و از  )1994

                                                  
2-Camellia spp



 Manival et(ند دارمستقیمبایکدیگرطتباار نههانیزروز لکنترو  CO2يفتوسنتزبسوییجذ

al.,   ).1394و نقدي بادي و همکاران،  1994

ها ، ترکیب چهارتایی از آمونیوم است و یکی از سازگارترین محلولینئبتا یسینگال

که به عنوان یک اسمولیت، گیاهان را با حفظ تعادل ) Chen and Murata, 2002(است 

ها را تحت کم آبی سلولی کند و ماکرومولکولهاي گیاهی و محیط محافظت میبین سلول

هاي در اکثر گونه). Robinson and Jones, 1986(کند و تجمع نمک باال تثبیت می

یسین بتائین به طور طبیعی به عنوان اسمولیت آلی عمده وقتی که گیاه در گیاهی گال

با وجود این، همه گیاهان . یابدگیرد، تجمع میهاي غیر زنده مختلف قرار میمعرض تنش

هاي غیر دهند تا به دفع اثرات مضر تنشبتائین را در مقادیر کافی تجمع نمییسینگال

هاي مختلف در نظر گرفته اند که افزایش غلظت این زنده کمک کنند، بنابراین دیدگاه

هم چنین .دهدترکیبات در رشد گیاهان تحت شرایط تنش، تحمل به تنش را افزایش می

ه قبل و بعد از تنش و چه در موقع بروز تنش، افزایشی بتائین چیسینکاربرد خارجی گال

در سطوح درونی این ترکیبات نشان داده و عموما رشد گیاه و سرانجام عملکرد محصول 

هاي گیاهی با این وجود، تنوع بزرگی در گونه. کندتحت شرایط تنش را تقویت می

هاي گیاهی به همه گونه اوًال. مختلف در پاسخ به کاربرد خارجی این ترکیبات وجود دارد

اي هاي موثر ممکن است از گونهغلظت ثانیاً. کاربرد خارجی این ترکیبات پاسخگو نیستند

اي فرق کنند و کاربرد بیش از حد ممکن است سمی باشد و در بعضی گیاهان به گونه

گیاهان ممکن  ثالثاً. اثرات سوئی مثل جلوگیري از رشد و کاهش عملکرد داشته باشد

هاي مختلفی به کاربرد خارجی این ترکیبات در مراحل مختلف توسعه گیاه ت پاسخاس

تمام گیاهان نیز قادر به جمع آوري گالیسین بتائین ). 1392نام، بی(نشان بدهند

اي کاهش مقدار کلروفیل تحت استرس خشکی پدیده). Yang and Lu, 2005(نیستند

مقدار کلروفیل به عنوان یک نشانگر  که در مطالعات مختلف گزارش شده است و تاس

,.Chutipaijit et al(شود حساس براي وضعیت متابولیسم سلولی استفاده می 2011 .(

مطالعات متعددي حاکی از آن است که یکی از اثرات گالیسین بتائین تأثیر آن بر افزایش 

اي گالیسین بتائین بر گیاه گندم تحت استرس در مطالعه. ها استمیزان تولید کلروفیل

شد که مشابه آن در مطالعه هایات باهاتی و  bو  aفلزات سنگین باعث افزایش کلروفیل 

,.Hayat Bhatti et al(همکاران  پیشنهاد شده که تحت شرایط کم . گزارش شد) 2013

هاي نگیزهآبی گالیسین بتائین به عنوان یک اسمولیت عمل کرده و کلروپالست و ر

,.Zhao et al(کند کلروفیل را حفاظت می 2007.(  



  پژوهش سوال-1-1

آیا کیفیت بذور تولیدي با تیمار بوته هاي مادري با گالیسین بتائین و اتانول تغییر 

  نماید؟می

  هاي پژوهشفرضیه -1-2

و اتانول تاثیري در صفات کمی و کیفی بالنگوي یسین بتائین گالپاشی محلول)1

  .داردشهري 

و اتانول تأثیر مثبتی بر عملکرد و یسین بتائین گالپاشی تغییر در سطوح محلول)2

  .اجزاي عملکرد بالنگوي شهري دارد

و اتانولتأثیر مثبتی بر یسین بتائین هاي سازگار کنندهگالاز متابولیتتوام استفاده )3

.و کیفیت بذور تولیدي در بالنگوي شهریداردافزایش عملکرد 

  اهداف پژوهش -1-3

- یسینهاي سازگار کننده گالبا استفاده از متابولیت و اجزاي عملکردعملکرد  افزایش

  .پژوهش می باشداصلی هدف و اتانول بتائین 

  انتخاب ارقام برتر بر اساس عملکرد و اجزاي عملکرد دانه بالنگوي شهري)1

و عملکرد و اتانول بر بتائین یسینگالپاشی تعیین اثرات سطوح مختلف محلول)2

اجزاي عملکرد بالنگوي شهري

و یسین بتائین هاي سازگار کنندهگالاز متابولیتتوام استفاده تعیین تأثیرات )3

اجزاي عملکرد بالنگوي شهريافزایش عملکرد و اتانولباعث در 

تولید بذور با کیفیت در کشت دیم بالنگوي شهري با کاربرد متابولیت هاي )4

سازگار کننده

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-4

این . دهندروغنی پس از غالت دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می هايدانه

. باشندمحصوالت عالوه بر دارا بودن منابع غنی اسیدهاي چرب، حاوي پروتئین نیز می

، 34هاي روغنی عمده دنیا هستند که به ترتیب سویا، کلزا، آفتابگردان و پنبه دانه، دانه

موفقیت در دست یابی به . انددرصد تولید دانه را به خود اختصاص داده 5و  12، 14، 32



هاي محیطی، استفاده از گیاهان ارقام باال و همچنین متحمل به آفات، بیماري و تنش

هاي الزم مانند تکمیل کش، گسترش زیرساختتراریخته و معرفی ارقام مقاوم به علف

هاي ورغنی و پروتئینی و از توجه به صنایع تبدیلی و فرآوردهشبکه آبیاري و زهکشی، 

هاي روغنی از دالیل هاي دولتی از تولید و تجارت دانهها و سیاستتر حمایتهمه مهم

ها نظیر آرژانتین، برزیل و ایاالت اصلی رشد تولید این محصوالت در برخی از کشور

تواند در این غنی بالنگوي شهري میمتحده آمریکا بوده است، به همین منظور گیاه رو

هاي از سوي دیگر اتانول و ازجملهگالیسینبتائینترکیب. زمینه نقش به سزایی ایفا نماید

هایاسمزیاستکهدرشرایطتنش،در آمونیوم چهارگانه نظیر گالیسینبتائین حفاظتکننده

این باتوجهبهیابند و هاي گیاهی تجمعمیسلول

تنموسیالژازجملهگیاهانمقاومبهشرایطنامساعدمحیطیاسـشطهداـهواسـاینگیاهداروییبکه

در این تحقیق ضرورت پیدا میلذاباشد، در حال افزایش میرکشتآندرکشورـتوسطحزی

کند با استفاده بالقوه از کاربرد اتانول و گالیسین بتائین به منظور افزایش عملکرد و 

لظت مناسب براي اکوتیپ بالنگوي شهري در مزرعه بررسی و غ 12اجزاي عملکرد 

.استفاده این دو ماده مورد در این گیاه مورد ارزیابی قرار گیرد

  گیاهان دارویی-1-5

به طور . طوالنی دارد ايپیشینهاز گیاهان به عنوان منبع داروهاي طبیعی،  استفاده

ي هاي هند، چین و افریقاي شمالی حاکی از استفادهویژه شواهد بدست آمده از سرزمین

، در برخی منابع ها بوده استگیاهان جهت درمان طیف وسعی از بیماري وسیع بر

تئوفراستوس به عنوان پدر علم گیاهشناسی معرفی شده است، کسی که حقیقت وجود 

گیاه دارویی به . بینی نمودگیاهان دارویی را بیان و امکان کشف فالونوئیدها را پیش

است، در درمان بیماري یا پیشگیري از  شود که داراي مواد مؤثر مشخصیگیاهی گفته می

هاي معتبر بین المللی گیرد و نام آن در یکی از فارماکوپهبروز آن مورد استفاده قرار می

، دو ساله، چندساله، ساله یکبه طور کلی، گیاهان دارویی داراي انواع . ذکر شده باشد

زش و اهمیت خاصی در گیاهان دارویی از ار. اي یا درختی هستندعلفی، خشبی، درختچه

ها تأمین بهداشت و سالمتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیري از بیماري

از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی . )Kafi et al., 2001(برخوردار بوده و هستند

در توسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی براي یافتن فرآورده ها ومواد طبیعی 

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از  ،گیاهی در طول تاریخ انجام شدهدارویی 



گونه گیاهی جهان براي بیش از یک عملکرد زیست شناختی،  250000از مجموع % 10

 به عبارت دیگر بر اساس آمارهاي منتشره توسط. شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند

هزار گونه گیاه دارویی در طول زمان براي  70تا  35تنها بین  3سازمان بهداشت جهانی

از داروهاي درصد  25در حال حاضر، . حداقل یک یا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است

. اندداروها نیز از منابع میکروبی ساخته شده درصد 12موجود، منشأ گیاهی دارند و

  ).Lombardo et al., 2005(پتانسیل تولیدداروهاي گیاهی در طبیعت بسیار باالست

  تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی -1-6

. از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان هم زمان بوده است استفاده

اگر چه در نیم قرن . اي جز توسل به گیاهان نداشتانسان در تمام دوران تاریخی چاره

به شدت رواج یافت ولی به سرعت آثار  گذشته استفاده از داروهاي شیمیایی و سنتزي

سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردیدو این نکته  هاانسانها بر زندگی زیان بار آن

هاي موثر درمان بوده که توسل به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روش

  ).Temperini et al., 2009(است، به خوبی روشن است

گیاهان انرژي و . اندپذیر ساختهوران و انسان را در کره زمین امکانزندگی جان گیاهان

هاي تنظیم کننده متابولیسم ومواد مؤثر داروها را عناصر سازنده بدن، همچنین ویتامین

. ها با تاریخ بشر همزمان بوده استاستفاده از گیاهان براي درمان بیماري. کنندفراهم می

هاي اولیه هشت ق شواهدي یافت شده است که انسانساله عرا 60000هاي در حفاري

مجنون (داده است گیاه دارویی از جمله گیاهان افدرا و ختمی را مورد استفاده قرار می

  ).1386حسینی و دوازده امامی، 

اولین ) م.ق 6500(تاریخ طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی می باشد و اوستا 

به نقل از اوستا اولین پزشک ایرانی . دارویی سخن گفته استکتابی است که از گیاهان 

تریته پدر گرشاسب پهلوان بوده است که از کاربرد گیاهان دارویی و عصاره آنها اطالع 

در مصر باستان، انقلبیوس در ) م.ق 3500(داشته و مقام او در طب نظیر مقام ایمهوتپ 

  .)Sadeghi et al., 2003(بوده است )سه رب النوع درمان(یونان و آسکوالنیوس در روم

در . گیاه مقدس آیین زرتشت بوده است“ هوم“گیاه دارویی در طول تاریخ  ترینقدیمی

. داندهاي پهلوي هوم را سرور همه گیاهان و استفاده از آن را باعث عمر جاویدان میکتاب
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دوت استفاده از گیاهان م و به نقل از هر.ق 4500تاریخ استفاده دارویی از پیاز و ادویه به 

م .ق 5200در مومیایی کردن اجساد به 8مارجورام، 7آنیز، 6سیناموم، 5کاسیا، 4دارویی میرح

اند و به به طور کلی نیاکان ما گیاهان دارویی بسیار زیادي در اختیار داشته .رسدمی

ردن این ها و یا با مشاهده حیوانات به هنگام خوتجریه با خوردن و مشاهده تاثیرات آن

اند ها با فوائد وآثار درمانی برخی از آنها آشنا شدهگونه گیاهان و یا مالش دادن خود به آن

  ).1386مجنون حسینی و دوازده امامی، (

  ضرورت کشت گیاهان دارویی در ایران-1-7

هزار گونه گیاهی، با وجود اینکه از بیش از  700محققان، از مجموع  اظهاربنابر 

گونه  1500امروزه حدود . توان مواد دارویی و شیمیایی استخراج کردگونه می 250000

گیاهان دارویی و معطر در کشورهایی نظیر آلبانی، بلغارستان، کرواسی، فرانسه، آلمان، 

ها حدود از این گونه. مورد بهره برداري قرار دارندمجارستان، اسپانیا، ترکیه و انگلستان 

هاي به زراعی و به نژادي قرار گونه در سطح تولید اقتصادي و در جریان فعالیت 60تا  50

شوند متابولیت ثانویه از آنها استخراج و به عنوان دارو استفاده می 120گرفته اندکه فقط 

  ).1386مجنون حسینی و دوازده امامی، (

  راکنش گیاهان دارویی در ایرانپ-1-8

به منظور تعیین مراکز ژنی فقط بر روي گیاهان ) vavillov)1835هايپژوهش

) ايمانند گیاهان ادویه(خوراکی و اقتصادي و همچنین گیاهانی که مصرف خانگی دارند 

هاي گیاهی یا جنس هاي گیاهان دارویی هم مناطقی که خانواده. انجام گرفته است

به . شوندرویند، در واقع همان مراکز ژنی این گونه از گیاهان تلقی میآنها میاکنون در 

هاي رویند، ولی برخی از خانوادهطور کلی گیاهان دارویی بیشتر در نواحی معتدل می

گی بیشتري نیز دارند، به نواحی گرمسیري و گیاهی واجد گیاهان دارویی که گسترده

هاي جعفري، هاي گیاهی شامل خانوادهمناطق معتدل خانوادهدر . اي تعلق دارندمدیترانه

در مناطق . اندخشخاش، گلسرخ، آالله، سرو، چلیپائیان، سنبل الطیب و غیره توزیع شده
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عاي بادمجان، سداب، خرزهره، هاي گیاهی، شامل خانوادهاي خانوادهگرمسیري و مدیترانه

 Daneshvar Kakhki(ي پراکندگی هستند عناب، پروانه آسا، نمدار، پنیرك و غیره دارا

and Farahmand Gelyan, 2012.(  

  بالنگوي شهري-1-9

و زیر  Mentheae، طایفه Nepetoideae، زیر تیره 9به تیره نعناع Lamiaceaeجنس

Harley et(تعلق دارد  Nepetinaeطایفه  al., 2004 .(گیاهان تیره نعناع تقریبا جهان-

هاي جغرافیایی هستند، اما در سردترین نقاط ارتفاعات یا عرض 10جازيوطنی یا همه

دار این تیره انعطاف گیاهان دارویی و اسانس). Dinc et al., 2009(شوند یافت نمی 11باال

هاي متنوع دارند، به همین دلیل از ذخایر ژنتیکی مهم اکولوژیکی بسیار زیادي به اقلیم

ورداري از ترکیبات معطر بسیار متنوع، در شوند و به واسطه برخگیاهی محسوب می

 Lamiaceaeجنس ). 1382اکبرزاده، (صنایع آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد فراوان دارند 

 royleanaو  canescens, iberica, peltata, baldshuanicaهاي داراي پنج گونه با نام

  ).1382مظفریان، (باشد می

ره نعناع است که برگ و دانه آن از لحاظ اي ارزشمند از تیشهري گونه بالنگوي

مواد موثره موجود در بالنگوي شهري عمدتاً از نوع . گیرداقتصادي مورد استفاده قرار می

با این حال، این گیاه به طور عمده براي استحصال روغن از دانه . اسانس و موسیالژ است

 163شاخص بدي درصد روغن خشک شونده با  30بالنگوي شهري حاوي . شودکشت می

با در نظر گرفتن محتوي اسید چرب روغن، به ویژه میزان باالي اسید . است 203تا 

 ,.Lon et al(تواند در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد لینولئیک، روغن این گیاه می

2011.(  

  مبدا و پیدایش-1-10

در افغانستان، چین، هند، قزاقستان، پاکستان،  Lallemantiaمختلف جنس  هايگونه

روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان، جنوب غرب آسیا و اروپا توزیع 

-یا بالنگوي شهري گیاهی است که از زمان ibericaگونه ). Cao Shu, 1994(شده است 
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د و بومی نواحی شوهاي ماقبل تاریخ در جنوب غرب آسیا و جنوب شرق اروپا کشت می

هاي این گیاه در مناطق مختلف ایران و بخش). Van Soest et al., 1987(باشد قفقاز می

شده است جنوبی اتحاد جماهیر شوروي سابق نیز به عنوان گیاهی دانه روغنی کشت می

)Reivera-Nunez and Obon de Gastro, 1992 .( بالنگوي شهري در بسیاري از

، سوریه، عراق، هند، پاکستان، )2005جونز و واالموتی، (جمله ترکیه کشورهاي آسیایی از 

  ).1370امین، (شود افغانستان و همچنین در کشورهاي اروپاي جنوبی و مرکزي یافت می

جهت کشت این گیاه در کشورهایی مانند آلمان، اتریش و کانادا جهت  هايتالش

تولید دانه انجام شده است که به دالیلی همچون شرایط آب و هوایی مرطوب مناطق 

ایران یکی از مراکز عمده تنوع ). Van Soest et al., 1987(مزبور با شکست مواجه شد 

دارویی در آن از قدمت زیادي برخوردار باشد و کشت این گیاه ژنتیکی بالنگوي شهري می

از این رو به دلیل سازگاري باالیی که این گیاه در طول زمان در این مناطق کسب . است

، )Ursu and Borecean, 2012(هاي مطلوبی مانند تحمل خشکی نموده است، حاوي ژن

  ).1375وجدانی، (هاي داخل کشور است شوري و مقاومت به آفات و بیماري

  شناسیمشخصات گیاه-1-11

و  ساله یکگیاهی  Dragons headیا  Lallemantiaشهري با نام انگلیسی بالنگوي

است که در منطقه آذربایجان و اغلب  Lallemantiaدولپه از تیره نعناع و متعلق به جنس 

 Amanzadeh et(شود زرك شناخته میمناطق ایران در بین کشاورزان بیشتر با نام قره

al., 2011 ( مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بالنگوي شهري نشان داده  1-1در شکل که

  .شده است

  



  
(Amanzadeh et al., 2011)دانه یدگیدر مراحل مختلف رشدو نمو و رس يشهر يبالنگو-1-1شکل

. اي علفی، منفرد، باریک و ساده و تقریباً بدون کرك داردشهري ساقه بالنگوي

باشد که در شرایط مساعد بیشتر از آن متر میسانتی 60تا 20ارتفاع این گیاه حدود 

ها به صورت جفت و در هر گره ساقه، برگ). 1384قربانی، (هم مشاهده شده است 

روز پس از سبز  45اصلی حدود ها در ساقه تعداد کل جفت برگ. یابندمتقابل توسعه می

و به عبارتی در  12در قاعده هر برگ دو برگواره. عدد گزارش شده است 17تا  14شدن، 

  ).Lon et al., 2011(هر گرهچهار برگواره وجود دارد 

 10تا  5اي و دمبرگی به طول اي کنگرههاي پایینی پهن و دراز بوده و حاشیهبرگ

گ به جفت برگ اول ساقه اصلی مربوط است و از قاعده به بلندترین دمبر. متر دارندمیلی

هاي انتهایی بوته شود، به طوري که برگسمت انتهاي ساقه از طول دمبرگ کاسته می
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ترین برگ بوته که طویل(طول برگ تا برگ چهارم ساقه اصلی . فاقد دمبرگ هستند

باالي ساقه از طول  یابد، ولی از جفت برگ چهارم ساقه اصلی به سمتافزایش می) است

عرض برگ نیز از جفت برگ اول به دوم افزایش ). 1384قربانی، (شود ها کاسته میبرگ

به این ترتیب جفت برگ دوم ساقه . یابدیافته و سپس به سمت انتهاي ساقه کاهش می

هاي انتهاي بوته مربوط است ترین برگ بوته بوته و کمترین عرض به برگاصلی عریض

  ).2a ()Lon et al., 2011-1شکل (

وقتی جفت . شوندها از گره کوتیلدونی و شش گره اول ساقه اصلی ظاهر میشاخه

آذین شروع شده و این توسعه در گل 13برگ هفتم به طور کامل باز شد، توسعه چرخشی

تقریبا پس از باز شدن کامل سیزدهمین جفت برگ، . یابدهر گره به سمت باال ادامه می

اي از گل به دور ساقه گل آذین ظاهر شده شبیه حلقه. قابل مشاهده هستند اولین گل ها

 15کاسه گل).2b) (Lon et al., 2011-1شکل (برگ واقع شده است  14بوده و در زاویه

- هم لوله 16جام گل. شودمتر بوده و به پنج دندانه مثلثی ختم میمیلی 9اي به طول لوله

لبه باالیی دو لوب و لبه پایینی شامل سه (به است مترو دو لمیلی 12تا  10اي به طول 

ها درآن پنهان است، تاخوردگی طولی در لبه فوقانی پرچم 2و از طریق ) لوب است

  ).2c) (Lon et al., 2011-1شکل (شود مشخص می

  
-، نحوه قرارگیري برگ)a(هاي ساقه اصلی تغییر در طول و عرض برگ و دمبرگ جفت برگ -2-1شکل 
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  )1390طالبی، ) (c(و ساختار گل بالنگوي شهري ) b(ها در هر گره ها و برگوارهگلها، 

باشند و موسم میهاي بالنگوي شهري دو جنسی و به رنگ سفید یا صورتی گل

میوه آن همانند سایر اعضاي تیره نعناع از نوع فندقه . گلدهی آن خرداد یا تیرماه است

ي مختلف این جنس داراي خاصیت میکسوکارپی هافندقه گونه). Hedge, 1970(است 

در . شودها موسیالژ تشکیل مییعنی در صورت وجود رطوبت، در سطح فندقه؛ باشندمی

اي تیره و دوکی شکل بوده و متوسط ابعاد فندقه ها سیاه یا قهوهبالنگوي شهري فندقه

سطح . تر استهاي این جنس بزرگباشد که از سایر گونهمتر میسانتی 44/0× 19/0

نوك . پشتی فندقه به مقدار زیادي محدب و داراي خط میانی برجسته مشخصی است

اي شکل سپر فندقه هم باریک و تیز بوده و سطح دانه داراي صفحات چند قسمتی دایره

هایی به اشکال بیضی یا هاي سپري شکل فرورفتگیحد فاصل برچستگی. مانند است

). 1390طالبی، (ي شیارها و خطوط ریز مشخص هستند چندضلعی وجود دارند که دارا

در باالي خط میانی برجسته و لبه انتهایی، یک برجستگی کمانی و سه گوش سفید رنگ 

که این ناحیه سفید رنگ سه گوش در نوك دانه بالنگوي ) 1384قربانی، (وجود دارد 

  ).1390طالبی، () 3-1شکل (تر است بزرگLallemantiaهاي جنس شهري از سایر گونه

  



  

  
  )1390طالبی، (سطح پشتی و شکمی دانه بالنگوي شهري  -3-1شکل 

  

نه سه گو 17هاي میکرومرفولوژیکی گرده، دانه و کركدر بررسی ویژگی

Lallemantiaسطح دانهبالنگوي شهريVerrucate نامنظم و جدا از هم  18زگیل 5یا  5با

و  19و دو نوع کرك راسی) 4- 1شکل (در هر میکرومتر مربع بوده ) میکرومتر 30تا  25(

دینج و همکاران، (ها دیده شده است ، روي ساقه، برگ، کاسه گل و برگواره20سوزنی

2009.(  

  
  )1390طالبی، (بالنگوي شهري ) فندقه(نماي کلی و جزئیات سطح دانه  -4-1شکل 

  

  نیازهاي اکولوژیکی-1-12

  اقیلم مورد نیاز- 12-1- 1

دهد، ولی در شرایط آفتابی، اگرچه این گیاه شرایط نسبتاٌ سرد و خنک را ترجیح می

  ).1394دالیی میالن، (رشد و نمو موفقی دارد 

  مناطق پیشنهادي جهت کشت در کشور- 12-2- 1

ی محصول بارندگی مناطقی که اقلیمی مشابه آذربایجان داشته و در زمان رسیدگ

                                                  
17-Trichome
18-Wart
19-Capitate
20-Acicular



در شرایط آب و هوایی مرطوب، بارندگی در . ندارد، از قابلیت کشت این گیاه برخوردارند

ها به زمان رسیدن محصول موجب تراوش موسیالژ دانه به بیرون و چسبندگی دانه

گردد، در حالی که در مناطق خشک و نیمه خشک، همدیگر و کاهش شدید کیفیت می

هواي گرم و بدون بارندگی توام است و نقطه ضعف فوق الذکر  فصل رسیدگی محصول با

در مناطق مرطوب به نقطه قوت در مناطق خشک و نیمه خشک مثل اقلیم آذربایجان و 

بالنگوي شهري در شرایط دیم ایران به خصوص . شودمناطقی با شرایط مشابه تبدیل می

ه صورت خالص و یا مخلوط با در منطقه آذربایجان به دلیل سازگاري بیشتري که دارد، ب

  ).1394شفق کلوانق و همکاران، (شود نخود کشت می

  تهیه زمین- 12-3- 1

حتی کشت مستقیم بذر گیاه در خاك شخم . شودزمین به روش معمول آماده می

تناوب . پذیر استنخورده به حالت کشت انتظاري و در زمینی با یک بار شخم هم امکان

باشد، ولی با توجه مطلوب در محدوده خنثی می pH. شودیزراعی در کشت آن توصیه م

کمی اسیدي تا قلیایی  pHاي از هاي مورد کشت، در دامنهبه مناطق و خصوصیات خاك

-؛ دالیی1391مکائیل، آزادمرد تالش(تواند به خوبی رشد کند هم می) 8در محدوده (

هاي شهري توان رشد در خاكبالنگوي ). 1394کلوانق و همکاران، و شفق 1394میالن، 

مختلف را دارد، با این حال خاك سبک با زهکشی مناسب براي آن بهتر است و در 

هاي رسی هاي فقیر و با کیفیت پایین رشد مطلوبی نداشته و خاكمناطقی با خاك

  ).1394کلوانق و همکاران، شفق(کند سنگین را تحمل نمی

  نحوه تکثیر- 12-4- 1

گیرد به طور مستقیم، توسط بذر و به سهولت صورت می بالنگوي شهري تکثیر

  ).1394کلوانق و همکاران، و شفق 1394میالن، دالیی(

  وزن هزار دانه- 12-5- 1

  ).1391مکائیل، آزادمرد تالش(باشد گرم می 6تا  4هزار دانه آن  وزن

  کاشت و داشت بالنگوي شهري-1-13

  روش کاشت- 13-1- 1

بالنگوي شهري اغلب به صورت دستپاش در بین کشاورزان و با تراکم کم رایج  کاشت

هاي گریز است، با این حال کشت ردیفی آن توسط بذرکارهاي سطحی آبی کار و بذرپاش

کارهاي آبی در کل کشت ردیفی در بستر مسطح با ردیف. پذیر استاز مرکز نیز امکان



ر اواخر پاییز و زمستان اغلب به صورت دیم کشت انتظاري د. شودسطحی کار توصیه می

و گاهی آبی، کشت دیم و آبی اواخر زمستان و اوایل بهار و کشت آبی تا خرداد ماه در 

با این حال بهترین عملکرد در کشت انتطاري . گیردمناطقی مانند آذربایجان صورت می

  ).1391مکائیل، آزادمرد تالش(آید به موقع به دست می

  تم کشتسیس- 13-2- 1

به صورت تک کشتی دیم یا ) به صورت کرتی مثل گندم و جو(کشت در بستر مسطح 

گیرد و در بین آبی و همچنین به صورت کشت مخلوط با گیاه نخود سفید انجام می

از کشت . باشدکشاورزان کشت مخلوط درهم بالنگوي شهري با نخود سفید رایج می

نتایج مطلوبی گزارش شده استمخلوط ردیفی نخود بالنگوي شهري هم 

)Nasrollahzadeh et al., 2014.(  

  زمان و عمق کشت- 13-3- 1

اي از کشت انتظاري اواخر فصل پاییز، زمستان ودر کشت بذر بالنگوي شهري در دامنه

بهترین رشد گیاه در کشت زودهنگام از طریق . شودفصل بهار تا اواخر فروردین انجام می

دار عملکرد همراه بوده است به دست آمده است که با افزایش معنیافزایش فاصله کاشت 

)Badaway et al., 2013 .( سانتی 3تا  2بهترین عمق کاشت براي بذر بالنگوي شهري-

 4تا  3زنی بذر و رشد گیاهچه از عمق در کشت به موقع امکان جوانه. باشدمتر می

متر سانتی 20تا  15ه ردیف کاشت فاصل). 1394میالن، دالیی(متري وجود دارد سانتی

سانتیمتر به دست آمده است  20است و نتایج مطلوبی از کشت گیاهان با فواصل ردیف 

 Ursu andو  1394میالن، ؛ دالیی1392؛ آقایی قراچورلو، 1391مکائیل، آزادمرد تالش(

Borecean, 2012( هبود تواند در بمتر هم میسانتی 45، اما افزایش فاصله کاشت تا

,.Badaway et al(دار رشد و عملکرد کمیو کیفی بالنگوي شهري مؤثر باشد معنی

2013.(

  مقدار بذر مورد نیاز براي کشت یک هکتار- 13-4- 1

با توجه به ریز بودن بذر بالنگوي شهري بهتر است مقدار بذر را چند برابر و حداقل بر 

نظر گرفت که در این حالت در بذر در مترمربع در زمان کشت در  500مبناي تراکم 

کیلوگرم در هکتار و در کشت دیم و کرپه، نصف این مقدار  50کشت آبی حداکثر حدود 

میالن، و دالیی 1392آقایی قراچورلو، (کیلوگرم براي هر هکتار کافی است  25یعنی 

1394.(  

  مدت جوانه زنی- 13-5- 1



الزم به توضیح است . انجامدیهفته به طول م 2تا  1زنی بذرهاي بالنگوي شهري جوانه

که در کشت انتظاري، بذرها در خاك باقی مانده و در اواخر زمستان و یا اوایل بهار با 

  ).1391مکائیل، آزادمرد تالش(شوند مشاعد شدن هوا جوانه زده و سبز می

  تراکم بوته- 13-6- 1

اواخر پاییز،  هاي به موقع دیم انتظاريبا توجه به تراکم پذیري این گیاه، در کشت

بوته در مترمربع، در کشت کرپه و تاخیري آبی تا  100اواخر زمستان و اوایل بهار، تراکم 

بوته در  250بوته در متر مربع؛ و در کشت بهاره به موقع آبی تا حدود  500تراکم 

براي تولید دانه بالنگوي شهري در کشت آبی در اردیبهشت ماه، . مترمربع مناسب است

 Aghaei-Gharachorlou et(بوته در مترمربع بهترین تراکم عنوان شده است  400تراکم 

al., 2013a.(  

  آبیاري- 1-14

تواند جایگزین کند، از این رو میبالنگوي شهري به خوبی در مناطق خشک رشد می

Lon(مناسبی براي گیاهان زراعی سنتی در مناطق خشک باشد  et al.,2011 .( در مناطق

یم انتظاري پاییزه یا بهاره به موقع، گیاه دوره رشد خود را با عملکرد دیم و در کشت د

در کشت آبی به موقع، بسته به شرایط اگر مصادف با بارندگی . رساندمطلوبی به پایان می

بار آبیاري مکفی  5الی  2باشد نیاز به آبیاري نیست و از زمان گلدهی تا رسیدگی تقریبا 

Aghaei-gharachorlou(خواهد بود  et al., 2013a, b and 2014( . در صورت کشت گیاه

متر تبخیر از تشتک میلی 100بالنگوي شهري در اواسط اردیبهشت، آبیاري پس از 

ترین فاصله براي آبیاري این گیاه در منطقه هاي سردسیر پیشنهاد شده ، مناسبAکالس 

,.Aghaei-gharachorlou et al(است  2013b.(  

غذایینیازهاي - 1-15

بالنگوي شهري گیاه کم توقعی از لحاظ مواد غذایی خاك است و به دلیل داشتن دوره 

تا  20مصرف . رشد کوتاه، نیاز زیادي به نیتروژن، فسفر و پتاسیم براي تولید دانه ندارد

اما مصرف مقادیر بیشتر کود ؛ کیلوگرم نیتروزن خالص در هکتار توصیه شده است 30

) Strasil and Kas, 2005(به گزارش استرایسل و کش . لکرد نداردتاثیري بر افزایش عم

با این حال . داري بر عملکرد دانه بانگوي شهري نداردمصرف کود نیتروژن اثر معنی

و ) Shafagh-kolvanagh and Nazari-Heris, 2013(مصرف توام کود اوره و کود حیوانی 

و  1394قمري و همکاران، (یتروکسین درصد کود اوره و کود زیستی ن 50کاربرد تلفیقی 

Ghamari et al.,  
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Abstract
Research Aim: This research was conducted to study the effect of various glycine betaine and ethanol

levels on indexes of germination, performance, and weight of thousand seeds of Lallemantia 
iberica F.&C.M in Ardabil Research Center (Alaroog) and seed laboratory of the University of 
Mohaghegh Ardabili in 2016-2017.
Research method: This test was executed as a two-factor factorial test in fully randomized 
block designs with three replications. The main factor was Lallemantia iberica F.&C.M 
ecotypes (12 cultivars) and the second factor was spraying in 4 levels (control: spraying only by 
distilled water, ethanol spraying, glycine betaine spraying, and the combination of glycine 
betaine and ethanol spraying).
Findings: Variance analysis of the laboratory showed the significant difference in 5% and 1% 
p-value between the main factor (Lallemantia iberica F.&C.M) and secondary factor (spraying 
levels) and also based on the reciprocal effect of the main and secondary factors based on all 
the evaluated characteristics. General results showed that glycine betaine and ethanol spraying 
had a positive effect on germination indexes of glycine betaine and ethanol spraying ecotypes 
because the combination of glycine betaine and ethanol spraying had the maximum effect on 
the germination indexes and Kurdistan, Hashtrud, and Zanjan ecotypes were in the prior group 
by considering all the germination indexes and were prior than the other ecotypes. Variance 
analysis of performance and weight of thousand seeds showed there was a significant 
difference in 1% p-value for both characteristics between the main factor (Lallemantia iberica 
F.&C.M) and secondary factor (spraying levels). There is a positive and significant relationship 
between two characteristics (r=0.988*). In other words, increasing the weight of thousand seeds 
increased the seed performance. In addition, the linear and significant relationship was 
observed between seed performance and weight of thousand seeds in 5% p-value that is aligned 
and matched with correlation results of two characteristics. The combination of glycine betaine 
and ethanol spraying (562.66 kg/ha and 5.68 g) had the maximum seed performance and weight 
of thousand seeds than other treatments. The combination of glycine betaine and ethanol 
spraying increased them 19.84% more than control treatment, 17.8% more than glycine betaine 
spraying, and 16.98% than ethanol spraying. Moreover, the combination of glycine betaine and 
ethanol spraying increased the weight of thousand seeds 17.42% more than control treatment. 
The native Hashtrud ecotype with 647 kg/ha mean had the maximum seed performance, native 
Mashhad ecotype with 5.25 g mean had the maximum, and native Takan ecotype with 4.63 g 
mean had the minimum weight of thousand seeds.
Conclusion: It seems that using the combination of glycine betaine and ethanol spraying can be 
a proper tool to improve the indexes of germination and performance of Lallemantia iberica
F.&C.M because of improving the characteristics of performance, the weight of thousand 
seeds, and germination.

Keywords:Lallemantia iberica F.&C.M, glycine betaine, ethanol, germination, 
performance
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