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 یدهچك

در بخصوص  تواند درمناطق خشكبالنگوی شهری گیاهی است با اصالت قدیمی و کاربردهای جدید و متنوع که می     

نقش مهمّی داشته باشد. در راستای نیل به این هدف و به منظور مطالعه برخی از ویژگیهای کیفی  تناوب محصوالت دیم

 2379 و 2372طی دو سال  درتکرار  3تصادفی با  لبلوکهای کام پژوهشی در قالب طرح  اکوتیپ بالنگوی شهری، 97در

ها از نظر  نشان داد که بین سالتجزیه واریانس نتایج  ،در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید

دار مشاهده معنی ها از نظر صفات مورد مطالعه اختالفبین اکوتیپ .داردندار وجود صفات مورد مطالعه اختالف معنی

)روستای الوار  39اکوتیپ شماره بیشترین عملکرد دانه مربوط به  باشد. ها میگردید که نشان دهنده تنوع بین اکوتیپ

از نظر درصد روغن بیشترین میانگین را بخود اختصاص ( 9)محلی شهرستان کلوانق  9شماره  اکوتیپ بود. بستان آباد(

بیشترین  .باالترین میانگین را از نظر عملکرد روغن داشت)روستای الوار بستان آباد(  39ه اکوتیپ شمار در حالیکه ،داد

مشاهده )زنجان(  99بیشترین عملکرد پروتئین در اکوتیپ شماره ( و5)کردستان  99اکوتیپ شماره  دردرصد پروتئین 

های اکوتیپخوشه قرار داد.  2ی را در اکوتیپ بالنگوی شهر 97 ، ای بر اساس صفات مورد ارزیابیتجزیه خوشه گردید.

دارند که با هدف تأمین برخوراکوتیپ مورد ارزیابی  97نسبت به  باالتریصفات تولیدی از میانگین  99و  99،  39، 9

 مورد استفاده قرار گیرند. در مناطق کم آب و دیم کشور می توانند  و علوفه دامی ، کاربردهای داروییروغن

 

 روغندانه،  عملکردپروتئین، ،  بالنگوی شهریاکوتیپ،  های کلیدی:واژه

 

 

 

 
  

 

 



 8931  زمستان/   4شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                      صمیمی فر، شفق                                          861

 

Evaluation of Grain Yield and Oil and Protein of 49 Dragon’s Head (Lallemantia iberica 

Fisch.  et Mey) Ecotype at East Azarbaijan 

 

 
Peyvand Samimifar1, Jalil Shafagh Kolvanagh2, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab3, Yaghoub Raei3 

 

 

 

Received:   March 16, 2019 Accepted: July 23, 2019 
1-Phd Student, Crop Ecology, Dept. of Plant Ecophysyoligy, Faculty of Agriculture, University of 

Tabriz, Iran.  

2-Assoc. Prof., Dept. of  Plant Ecophysyoligy, Faculty of  Agriculture ,University of  Tabriz, Iran. 

3-Prof., Dept. of  Plant Ecophysyoligy , Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 
*Corresponding Author Email: samimifarpeyvand@yahoo.com     

 

 

 
Abstract 

         Dragon’s Head is a plant with old gentry and also new with variety usages that can play an important 

role in sustainable agriculture at arid and rain-fed regions, particularly in rotation. In order to study some of 

quantitative and qualitative traits in 49 Dragon’s Head ecotypes, a field experiment was carried out as 

randomized complete block design with 3 replications in 2016 and 2017, at research farm of agricultural 

faculty of Tabriz University, Iran. The results indicated that there is no significant difference among years 

based on studied traits. There was significant difference among ecotypes expressing diversity among them. 

Mean comparing revealed that, the highest grain yield was related to ecotypes No. 37 (Alvar vilage, Bostan 

Abad). Ecotype 8 (local landrace, Kolvanagh 7) had high oil percentage, while ecotype 37 (Alvar vilage, 

Bostan Abad) had the highest oil yield. The highest protein percent was belonged to ecotype 46 (Kurdistan 

2). Based on protein yield, ecotype 48 (Zanjan) had the highest mean. Cluster analysis placed 49 Dragon’s 

Head ecotypes in 5 groups. Acording to this research findings, the ecotypes No. 8, 37, 46 and 48 had the 

highest mean in comparison with 49 ecotypes. These superior ecotypes regard to oil production, medicinal 

usages and domestic feed can be cultivated in water limited and rainfed regions at East Azarbaijan, 

particularly Tabriz and in other similar climate regions.  
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 مقدمه

های بسیار قدیم از زمانک یا قَرَه زَرَبالنگوی شهری      

در جنوووب غوورب آسوویا و جنوووب شوورت اروپووا کشووت    

ون سوئسوت  ) بودهاین گیاه بومی نواحی قفقاز  .شودمی

در منواطق مختلوا ایوران و بخوش     و (2799و همکاران 

نیوز بعنووان گیواهی دارای     آسیای مرکزی و غربوی های 

 دگاسوترو )ریورا نوونز و شود شت میهای روغنی کدانه

 .Lallemantia iberica Fischer & C گونوه . (2775

A. Meyer     یوووا بوووالنگوی شوووهری در بسووویاری از

عورات، هنود،   سووریه،   ،کشورهای آسیایی از جمله ترکیوه 
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پاکستان، افغانستان و همچنین در کشورهای اروپایی جنوبی 

  .(5222)جووونز و واالموووتی  شووودو مرکووزی یافووت مووی

بووه منظووور اسووتخرا  و گوواهی اوقووات بووالنگوی شووهری 

 .شوود دانوه آن کشوت موی   در روغون موجوود  استفاده از 

 Ibericaروغون خووالا بوالنگوی شووهری کوه بووه نوا      

Dragon’s Head oil   99-99شوود دارای  شوناخته موی 

درصود اسووید  وورب غیراشووباع بووه نووا  اسووید لینولنیووك  

با شاخا یدی  باشد، بنابراین روغن بالنگوی شهریمی

و  صوومدی)بوواالیی دارد  تغذیووه ایارزش  523تووا  293

در پژوهشی توسو  یوون و همکواران     .( 5229 همکاران

این گیاه به طور عموده بورای استحصوال    ارزش ( 5222)

. دانوه بوالنگوی شوهری    مشوخا گردیود  روغن از دانوه  

درصد( روغون خشوك    39تا  32درصد )حتی  32حاوی 

 (.7992باشد )یوشر می2شونده 

 های متفاوت تولید،در بو  نظامهای زراعی و مدیریت     

شناخت عوامل افزایش دهنده کمیوت و کیفیوت محصوول    

است که بسوته بوه نووع گیواه موی توانود       امری ضروری 

د نظور موورد   رمطلووب و موو   دجهت دستیابی به عملکور 

یکوی از   (.2779مالحظه قرار گیرد )کوو کی و همکواران   

بورای دسوتیابی بوه عملکورد بواالی      های الز  پیش شرط

تأمین شورای  مطلووب جهوت اسوتفاده از توابش       گیاهی،

خورشیدی به منظور تولید مواد فتوسنتزی در بواالترین  

(. 5225حووود کوووارآیی آن اسوووت )بهشوووتی و همکووواران 

-دستیابی به این هدف با تغییر تراکم بوته و توزیع بوتوه 

 در واحوود سووطی زمووین میسوور اسووت)الت محلووه و   هووا 

 .(5222همکاران 

سی تنش خشکی بر عملکرد دانوه و روغون و   ررر بد     

کارایی مصرف آب در سیاهدانه  نین گوزارش شود کوه    

روغوون و کووارایی مصوورف آب  بیشووترین عملکوورد دانووه،

تأمین نیواز آبوی گیواه و کمتورین      %222مربوط به تیمار 

تأمین  نیاز آبی گیاه موی   %92مقدار آن مربوط به تیمار 

 (.5223)قمرنیا و جلیلی  باشد

                                                 
1 - Siccative  oil 

، 2779)مظفریوان   یی دیگور هوا همچنین در پوژوهش      

بیان شده است که روغون  ( 2775و رنونز و دگاستریورا 

هوای ایون   دانهگوی شهری مشابه روغن کتان بوده وبالن

موی  شوونده  درصد روغن خشك  32حاوی بیش از  گیاه

 اکسیدانیروغن دانه بالنگوی شهری خاصیت آنتی. باشد

دارد و عووالوه بوور مصووارف غووذایی در صوونعت رنوو  و  

رود و بعنوان روان کننوده، محواف    روغن جال به کار می

 وب از فساد و واکس مبل و جوهر اپ مورد اسوتفاده  

 (.5222گیرد )امان زاده و همکاران قرار می

میووزان روغوون دانووه    (5223) آقووایی قرا ورلووو           

درصد گوزارش نمووده    9/32تا  2/59بالنگوی شهری را 

است، که با در نظر گرفتن محتووای اسوید  ورب روغون     

یك، روغن بالنگوی شهری نبویژه میزان باالی اسید لینول

 تواند برای اهداف مختلا مورد استفاده قرار گیرد.می

شووش  در در بررسووی کمیووت و کیفیووت روغوون دانووه      

واریتوووه بوووالنگوی شوووهری، میوووانگین درصووود روغووون 

شواهین دژ، دزفوول، اهور، سونند ، شوازند و       هایواریته

 ،27/59 ،52/32، 92/32، 92/32میانووودوآب بوووه ترتیوووب 

کوه در ایون بررسوی     درصد بوده اسوت  29/29 و 22/59

واریتووه شوواهین دژ بوواالترین میووزان روغوون را داشووته و 

باشود و  بعنوان رقمی مناسب برای استخرا  روغون موی  

 بواالی اسوید   روغن واریته میاندوآب بوه دلیول محتووای   

 ددرصوود( بوورای مصوورف در تولیوو     39/29لینولنیووك )

و  )صومدی انود  لینولئو  )نوعی کا پوش( معرفوی شوده  

 .(5229همکاران 

های کیفی دانه بالنگوی شوهری و  در بررسی ویژگی      

درصدی آب قابل اسوتفاده خواک بوه     92تخلیه  ،شیرازی

هوایی بوا درصود موسویالژ بیشوتر و درصود       تولید دانوه 

وتئین کمتر منجر شده اسوت، در حوالی کوه بیشوترین     پر

عملکرد دانه، عملکرد موسیالژ و پروتئین دانوه در تیموار   

درصد تخلیه آب قابول اسوتفادخ خواک بدسوت آموده       92

اکوتیووپ مشووهد بووالنگوی شووهری در مقایسووه بووا  .اسووت

اکوتیپ ارومیه عملکرد دانه، عملکورد موسویالژ، عملکورد    

عبودالهی  )یشتری داشته است پروتئین و عملکرد روغن ب

  .(5229ملکی فراهانی و
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خواص دارویی، کشوت آسوان، تحمول بوه      با توجه به     

، مقاومت باال به آفوات و بیماریهوا، کوم    شوری و خشکی

توقع بودن از نظر مصرف مواد غذایی و امکان اسوتفاده  

با توجه به  الش کمبود  و نیز بعنوان علوفه برای دامها،

و قابلیت های کم نظیر بوالنگوی شوهری در   آب در ایران 

سازگاری اکولووژیکی آن در ایون اقلویم و تنواوب آن در     

کشووت هووای بهوواره دیووم و همچنووین بووا توجووه بووه نیوواز  

دات روغن در کشور اهمیوت تحقیقوات   رروزافزون به وا

 گسترده در ابعاد مختلا روی این گیاه را نشان می دهد

مطالعوه  این ابراین بن. (5229 )شفق کلوانق ودست برهان

روغوون و ، عملکوورد دانووهبووا هوودف بررسووی و ارزیووابی  

اکوتیپ مختلوا بوالنگوی شوهری انجوا       97پروتئین در 

ایوون صووفات بعنوووان معیارهووایی بوورای گووزینش  تووا شوود

در راسووتای نیوول بووه اهووداف توسووعه هووای برتووراکوتیووپ

کشاورزی پایدار در مناطق کم آب و دیوم کشوور و نیوز    

یت غذایی و مخصوصاً تولیود روغون،   افزایش ضریب امن

 د.نقرار گیر مورد مطالعه علوفه وکنجاله دامی
 

 هامواد و روش

های زراعوی و دارویوی موجوود    های بومی گونهتوده     

هووای در طبیعووت عووالوه بوور ایجوواد تنوووع در اکوسیسووتم

و تغذیوه و سوالمت بشور     تنواوب، طبیعی نقش بارزی در

تای نیل به این هودف و  دارند که در راسسایر موجودات 

هووای موورتب  بووا بووه منظووور مطالعووه برخووی از ویژگووی 

اکوتیووپ بووالنگوی  97سووازگاری اکولوووژیکی و زراعووی  

و های برترشناسایی اکوتیپ جهت(، در 5جدول ) شهری

، پژوهشووی در قالووب طوورح سووازگار بووا شوورای  محیطووی

 هوای در طوی سوال  تکورار   3بلوکهای کامل تصوادفی بوا   

در مزرعووووه تحقیقوووواتی دانشووووکده  79و  72زراعووووی 

کیلومتری شورت تبریوز    25در کشاورزی دانشگاه تبریز 

متری از سطی دریا،  عرض جغرافیوایی   2392در ارتفاع 

درجوه   99دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  3درجه و  39

 .انجا  گرفتدقیقه شرقی  29و 

بوور اسوواس اطالعووات هواشناسووی، ایوون منطقووه جووز       

اسوتيی و نیموه خشووك سورد محسوووب     هوای نیمووه اقلویم 

های گر  های سرد و تابستانشود که دارای زمستانمی

است. دما در زمستان تا حدودی سورد و توا زیور صوفر     

بارندگی در فصل تابستان خیلی بوه نودرت    .کندتنزل می

بوه هموین دلیول دارای فصول خشوك در       ،افتود اتفات موی 

 فصول  ولطو در و بارنودگی   دمامیزان . باشدتابستان می

 .باشدمی  2شرح جدول بهرشد گیاه در مزرعه 

باشود.  نوع خاک محل انجا  پوروژه لوومی شونی موی        

اردیبهشت مواه و در سوال    9تاریخ کاشت در سال اول، 

 دو  ، اول اردیبهشت ماه بود.  

هوای کامول   کل زمین بر اساس طرح آزمایشی بلووک      

اکوتیوپ کوه    97تکرار و هور تکورار دارای    3تصادفی در 

کرت تقسویم شود. ابعواد هور کورت بوه        299در نهایت به 

ردیا  2باشد. در هر کرت مترمربع می 2/22مساحت 

 52متوور و فاصوولن بووین ردیووا    2/2کاشووت بووه طووول  

متور و  ها تقریبواً یوك سوانتی   متر، فاصله بین بوتهسانتی

کشت بذور به صورت خشکه کاری و در بسوتر مسوطی   

سوتقرار گیواه در مزرعوه، وجوین     انجا  گرفوت. پوس از ا  

های هرز به صورت دستی و آبیاری سبك برحسب علا

 نیاز گیاه انجا  گرفت.

صفات مورد مطالعه در این پوژوهش شوامل صوفات         

درصد روغن، عملکورد روغون در واحود سوطی، درصود      

پروتئین، عملکرد پروتئین در واحد سطی و عملکرد دانوه  

 بودند.

غن دانه بالنگوی شهری از روش جهت استخرا  رو      

( استفاده گردید. بدین منظورمقداری از 2997سوکسله )

بذرهای مربوط به هر اکوتیپ )هرکرت( به طور کامل 

 2/2آسیاب گردید و سيس نمونه هایی به وزن تقریبی 

گر  جدا و در داخل کاغذ صافی قرار داده شد و مجدداً 

وکسله روغن توزین گردید، سيس با استفاده از روش س

 استفاده از  با شده   آسیاب پودر  گر   2/2در  موجود 
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 در دو سال آزمایش های هواشناسیداده -1جدول 

 ((mmبارندگی   (c)دما 

 سال زراعی

79-72 ماه  79-72  
 سال زراعی

79-72 ماه  79-72  

9/29 مهر  5/23 9/39 مهر   9/55  

9/2 آبان  7/9 3/99 آبان   9/29  

-3/2 آذر  3/3- 2/22 آذر   7/99  

5/2 دی  7/9- 9/29 دی   9/2  

9/9 بهمن  3/3- 2/9 بهمن   2/2  

3/9 اسفند  7/9 7/92 اسفند   3/22  

9/22 25 فروردین 9/99 فروردین   2/92  

9/29 اردیبهشت  7/29 9/57 اردیبهشت   9/22  

3/55 خرداد  2/59 9/39 خرداد   29 

3/59 تیر  9/59 2/3 تیر   2 

9/59 مرداد  9/59  22 2 مرداد 

7/52 شهریور  9/59 9/9 شهریور   3/2  

      

ها بوه  د. در طی اجرای کار روغنشحالل اتری استخرا  

آوری هوا خوار  و در بوالن جموع    طور پیوسوته از نمونوه  

 9-2مدت انجا  آزمایش به طور تقریبی حودود   .ندگردید

ساعت به طول انجامید. بوا تبخیور حوالل در اخور خشوك      

ون و محاسوبه اخوتالف وزن خانویوه و اولیووه    شودن بوا آ  

 ها درصد روغن مربوط به هر نمونه بدست آمد. نمونه

بووالنگوی شووهری از روش   درصوود پووروتئین دانووه       

محاسبه درصد ازت انجا  گرفوت کوه    ( و2993دال )لکج

 ، تقطیور و تیتراسویون  این روش شامل سه مرحله هضم

 2بوه میوزان    هور اکوتیوپ    می باشد. در مرحله هضم از

اسوید  سوی سوی    25گر  بوذر آسویاب شوده بوه هموراه      

هوا بوه   سويس لولوه   ،ریخته شد سولفوریك داخل لوله ها

گوراد  سوانتی  هدرجو  392سواعت در دموای    2/5-3مدت 

مرحلووه تقطیوور و   درون بلوووک هضووم قوورار گرفتنوود.   

تیتراسیون در داخل دستگاه کجلدال انجا  گرفت کوه در  

شوده  خوار   ایش از بلوک هضم های آزماین مرحله لوله

سی سی آب مقطر اضافه گردید. عمول   52و به هر کدا  

درصوود و  92(  NaOH ) اسووتفاده از سووود تقطیوور بووا  

نرموال انجوا  گرفوت.     5/2تیتراسیون با اسید کلریدریك 

هوا بوه   از طریوق حساسویت الکتورود    هامیزان ازت نمونه

مرحلوه   5محلول محاسبه شد، که انجوا  ایون    تغییر رن 

 دقیقه به طول انجامید. 2برای هر نمونه  حدود 

صد روغن دانه، عملکرد روغن دانه، درصود پوروتئین   رد

دانه، عملکورد پوروتئین دانوه از روابو  زیور محاسوبه و       

 بدست آمد:

 
 = درصد روغن

                  وزن نمونه و کاغذ         -    وزن نمونه و کاغذ
از آزمایش قبلصافی          ز آزمایشا بعدصافی                 

222 ×  
 وزن نمونه

 درصد روغن× عملکرد روغن = عملکرد دانه در واحد سطی  
52/9  درصد پروتئین =       درصد نیتروژن  

درصد پروتئین         عملکرد دانه در واحد سطی  عملکرد پروتئین    =  
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د مطالعه اکوتیپ مور 97اسامی، مبدأو محل جمع آوری 

 نشان داده شده است. 5در جدول  بالنگوی شهری

آزمون نرمال بودن ها و تست یکنواختی واریانس     

و تجزیه آماری  SPSSداده ها با استفاده از نر  افزار 

داده ها بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی و 

بصورت تجزیه مرکب با بهره گیری از نر  افزارهای 

MSTAT-C  و SPSS نجا  شد. مقایسه میانگین داده ا

های صفات مورد ارزیابی با استفاده از آزمون  ند 

 انجا  گرفت. %2دامنه ای دانکن در سطی احتمال 

تجزیه خوشه ای به  همچنین برای گروه بندی اکوتیپ ها

انجا  و محل برش دندروگرا  حاصل با  Wardروش 

 استفاده از تجزیه تابع تشخیا تعیین گردید.
 

 اکوتیپ مورد مطالعه بالنگوی شهری  49 محل جمع آوری اسامی، مبدأو - 2ول دج

شماره 

 اکوتیپ

شماره  مبدأ اکوتیپنا  اکوتیپ و 

 اکوتیپ

 مبدأ اکوتیپنا  اکوتیپ و 

 (22محلی )شهرستان کلوانق  59 (2محلی )شهرستان کلوانق  2

 هریس 2روستای پارا   59 (5محلی )شهرستان کلوانق  5

 شهرستان زرنق 59 (3ی )شهرستان کلوانق محل 3

 2ورزقان  57 (9محلی )شهرستان کلوانق  9

 2اهر  32 اهر 2

 هریس( 5)روستای تازه کند  محلی 32 (2محلی )شهرستان کلوانق  9

 ملکان 35 (9محلی )شهرستان کلوانق  9

 توده مشهد 33 (9محلی )شهرستان کلوانق  9

 5ورزقان  39 (2محلی )سراب  7

 هریس 5روستای پارا   32 (9محلی )شهرستان کلوانق  22

 پیغا  کلیبر 39 (7محلی )شهرستان کلوانق  22

 روستای الوار بستان آباد 39 5تبریز  25

 روستای دهالن هشترود 39 2تبریز  23

 روستای کمارسفلی جلفا 37 3تبریز  29

 روستای گوندک بیجار کردستان 92 2تبریز  22

 ارومیه سرو مرز 92 9 تبریز 29

 روستای ارالن مرند 95 9تبریز  29

 روستای مجره خلخال 93 9تبریز  29

 روستای لیالب ورزقان 99 (22محلی )شهرستان کلوانق  27

 شهرستان خاروانا 92 (22محلی )شهرستان کلوانق  52

 5کردستان  99 (25محلی )شهرستان کلوانق  52

 تکاب 99 (23)شهرستان کلوانق  محلی 55

 زنجان 99 9تبریز  53

 نظیرلو و درویش بقال 97 (29محلی )شهرستان کلوانق  59

   هریس( 2)روستای تازه کند محلی 52
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 نتایج و بحث

 دانه عملكرد

بر اسواس نتوایج تجزیوه واریوانس، اخور اکوتیوپ بور             

دار گردید )جدول معنی %2عملکرد دانه در سطی احتمال 

ها نشان داد که اکوتیوپ شوماره   ه میانگین داده(. مقایس3

)توده بومی روستای الوار بستان آبواد( بوا میوانگین     39

گر  بر متر مربع بیشترین عملکرد دانه در واحود   3/229

(. اکوتیپ شوماره  9سطی را بخود اختصاص داد )جدول 

متر مربوع در   برگر   9/229( نیز با میانگین 9تبریز ) 53

در واحود   دانوه ر گرفت. کمترین عملکورد  مرتبه بعدی قرا

)روسوتای مجوره    93سطی نیز متعلق به اکوتیپ شومارخ  

متوور مربووع بووود  بوورگوور   52/92خلخووال(، بووا میووانگین 

   (.9)جدول

دهود  بیشترین کاهش در عملکرد دانه زموانی ر  موی       

افتوود کووه خشووکی در زمووان شووروع گلوودهی اتفووات مووی  

سوووو و بورسوووین اور(.  5225)ریچووواردز و همکووواران 

( در تحقیق خود بیشترین عملکورد دانوه بوالنگوی    5225)

کیلوگر  در هکتار عنوان نموده انود. در   2559شهری را 

( عملکرد دانه بوالنگوی  5222تحقیقات استراسیل وکاس )

دانوه در   922و  322شهری در کشت آبی در تراکم های 

کیلوگر  در هکتار بووده   729و  927متر مربع به ترتیب 

 است.

 

  دانه درصد روغن

( 3)جودول   تجزیوه واریوانس  با توجه به نتایج جدول      

 2ر درصود روغون دانوه در سوطی احتموال      اخر اکوتیپ ب

)تووده بوومی    9اکوتیوپ شومارخ    دار گردید.درصد معنی

درصود بیشوترین    3/99( با میوانگین  9کلوانقشهرستان 

 اکوتیپ موورد آزموایش   97بین  را در دانهدرصد روغن 

)توده  59. اکوتیپ شماره (9)جدول  دادبخود اختصاص 

 درصود  7/92 ( نیوز بوا میوانگین   2 بومی روسوتای پوارا   

هوای موجوود   در بوین اکوتیوپ  رتبه بعدی دانه در  روغن

 5 تازه کنود روستای ) 32 های شمارهقرار گرفت. اکوتیپ

)تووده بوومی    29( و شوماره  از توابع شهرستان هوریس 

کمتورین   9/39و  3/32 هوای میوانگین  ( به ترتیب با3تبریز

 .  (9)جدول  را بخود اختصاص دادنددانه درصد روغن 

دانه در ( میزان روغن 5223آقایی قرا ورلو )     

درصد گزارش نموده  9/32تا  2/59بالنگوی شهری را 

خود بر  ه( در مطالع5229صمدی و همکاران ) است.

ن ارقا  وجود اختالف معنی دار بی شهری،روی بالنگوی 

را گزارش در دانه مورد مطالعه از نظر درصد روغن 

را در رقم شاهین دانه روغن  کرده و بیشترین درصد

کردند. رقم درصد مشاهده  92/32دژ با میانگین 

درصد( نیز کمترین روغن  29/29 میاندوآب )با میانگین

ر ( د5222)و ملکی فراهانی را داشت، در حالیکه عبدالهی 

 و شیرازی دو گونه بالنگوی شهری یپژوهشی بر رو

ها و گونه های مورد مطالعه، تفاوت معنی بین اکوتیپ

 داری به لحاظ مقدار روغن دانه گزارش ندادند. 

 

 عملكرد روغن در واحد سطح

بر اسواس نتوایج تجزیوه واریوانس، اخور اکوتیوپ بور             

 (.3)جودول   دار شود عملکرد روغن در واحد سطی معنوی 

 39ها نشان داد که اکوتیوپ شوماره   ین دادهمقایسه میانگ

 9/99)توده بومی روستای الوار بستان آباد( با میوانگین  

مربووع بیشوترین عملکوورد روغون در واحوود    گور  در متور  

(. اکوتیپ شوماره  9سطی را بخود اختصاص داد )جدول 

( نیووز بووا 25کلوانووقشهرسووتان )توووده بووومی محلووی  52

مرتبوه بعودی قورار     مربوع در  گر  در متر 9/37میانگین 

گرفت. کمترین عملکرد روغن در واحد سطی نیوز متعلوق   

(، بووا روسووتای مجووره خلخووال) 93بووه اکوتیووپ شوومارخ 

 از (.9)جوودول  مربووع بووود   در متوورگوور 39/22 میووانگین

آنجایی کوه عملکورد روغون توابعی از دو م لفوه درصود       

در گیوواه  ،روغوون و عملکوورد دانووه در واحوود سووطی اسووت

درصدی بوا   79عملکرد روغن همبستگی بالنگوی شهری 

 .(5229)عبودلی   نشوان داده اسوت  این گیواه  عملکرد دانه 

بیشووترین عملکوورد روغوون گووزارش شووده توسوو  آقووایی 
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میلوی   222تحت تیمار آبیاری پوس از  ( 5223قرا ورلو )

گور  در متور    7/92برابور A متر از تشتك تبخیر کوالس  

 مربع بود.  
 

 درصد پروتئین

( نشان داد 3نتایج حاصل از تجزیه واریانس )جدول      

هوا قورار   هوا تحوت تواخیر اکوتیوپ    که درصد پروتئین دانه

 2/35گرفته است. بیشترین درصد پوروتئین بوا میوانگین    

( 5)توده بوومی کردسوتان    99درصد در اکوتیپ شماره 

 99پس از آن، اکوتیوپ شوماره    . (2جدول مشاهده شد )

درصود و اکوتیوپ    5/57میوانگین   )توده بومی زنجان( با

درصود   3/59( با میانگین 2)توده بومی سراب  7شماره 

در مراتب بعدی قرار گرفتند. کمترین درصد پوروتئین بوا   

مورز  ) 92درصد متعلق به اکوتیپ شومارخ   3/25میانگین 

   .(2)جدول بود( سرو ارومیه

 و ملکووی فراهووانی  در پژوهشووی دیگوور توسوو  عبوودالهی 

 و اکوتیوووووووپ بوووووووالنگوی شوووووووهری( روی د5222)

(Lallemantia iberica Fischer & C. A. Meyer) 

 ،) royleana) Lallemantia و بووووالنگوی شوووویرازی  

نسووبت بووه اکوتیووپ  )بووالنگوی شوویرازی( اکوتیوپ مشووهد 

دارای درصد پروتئین بیشتری  )بالنگوی شهری( ارومیّه

 بود.

 

 عملكرد پروتئین در واحد سطح

( اخوور 3یووه واریووانس )جوودول بوور اسوواس نتووایج تجز     

 .دار شود اکوتیپ بر عملکرد پروتئین در واحد سطی معنی

بیشووترین عملکوورد پووروتئین در واحوود سووطی متعلووق بووه 

 59)توده بوومی زنجوان( بوا میوانگین      99اکوتیپ شماره 

و پوس از آن اکوتیوپ    (2د )جودول مربوع بوو   گر  در متر

بوا   الووار بسوتان آبواد(   روستای )توده بومی  39شماره 

مربوع در رتبوه بعودی قورار      گور  در متور   2/53میانگین 

 29گرفووت. ایوون دو اکوتیووپ بووه همووراه اکوتیووپ شووماره  

مربع در مقایسوه بوا    مترگر  در  53( با میانگین 9)تبریز

هووا عملکوورد پووروتئین بیشووتری داشووتند،  سووایر اکوتیووپ

بوا   (روستای مجوره خلخوال  ) 93همچنین اکوتیپ شمارخ 

مربووع بووا قوورار گوورفتن در  در متوورگوور   79/9میووانگین 

ترین رده، کمترین عملکرد پروتئین در واحد سوطی  پایین

 .  (2)جدول را بخود اختصاص داد

 داشوتند کوه  ( بیوان  5229)ملکی فراهوانی  عبدالهی و      

کیلووگر  در هکتوار در مقایسوه     9/93با  بالنگوی شهری

کیلوووگر  در  9/59بووا  عملکوورد   بووا بووالنگوی شوویرازی 

 بیشتری داشت.  یعملکرد پروتئینهکتار

 

اساس های مورد بررسی براکوتیپ ایتجزیه خوشه

 صفات مورد ارزیابی

اکوتیپ بالنگوی شهری بر  97نتایج گروه بندی      

اساس میانگین داده های استاندارد شده و بر پایه روش 

ward  97آمده است. بر اساس این نتایج،  2در شکل 

در پنج گروه قرار گرفتند.  اکوتیپ بالنگوی شهری

، 59، 7، 22، 33، 99، 25خوشه اول شامل اکوتیپ های 

بود. خوشه دو  نیز اکوتیپ  9و  3، 32، 93، 22، 9، 2

را شامل شد. در خوشه  95و  29، 35، 29، 57، 59های 

قرار گرفتند.  92و  29، 97، 99، 9، 2سو  اکوتیپ های 

، 99، 39، 22، 59، 29، 23، 39، 59، 92، 32اکوتیپ های 

در  39، 52، 37، 39، 53، 9، 32، 55، 52، 27، 92، 52، 5

 99قرار گرفتند. خوشه پنجم هم اکوتیپ  خوشه  هار 

اکوتیپ های موجود در هر گروه، بر  را شامل شد.

اساس میزان قرابت صفات مختلا دسته بندی شدند. در 

نتیجه اکوتیپ های هر گروه شباهت زیادتری به همدیگر 

ارند. اگر هدف انتخاب اکوتیپ هایی با عملکرد دانه باال د

باشد، گروه سو  و پنجم مناسب ترمی باشند ولی گروه 

های دو  و  هار  از نظر عملکرد دانه ضعیا هستند. 

از نظردر صد و عملکرد روغن گروه  هار  دارای 

ارزشی باالتر از میانگین کل می باشد. گروه  هار  با 

ها برتر ملکرد پروتئین از بقیه گروهتوجه به درصد وع

های اول و دو  دارای ارزشی پایین بود.در حالیکه گروه

 ترازمیانگین کل بودند.  
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اکوتیپ بالنگوی  25( 2372فرضی و همکاران )     

شهری را از طریق تجزیه خوشه ای گروه بندی کردند. 

خوشه طبقه بندی شدند.  3 بر این اساس اکوتیپ ها در

های کردستان، بستان آباد و ه اول شامل تودهخوش

های ملکان، نظرکهریزی، توده شامل توده 9هریس بود. 

مشهد و هشترود در خوشه دو  قرار گرفتند که از نظر 

ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه دارای ارزش 

-بیشتری از میانگین کل بودند. خوشه سو  نیز اکوتیپ

 ، زنجان و نظرلو را شامل شد.  لفاجهای تکاب، کلیبر، 

 کلی نتیجه گیری

بالنگوی شوهری   های اکوتیپنتایج نشان داد که بین      

روغون و پوروتئین    ،عملکورد دانوه  مورد مطالعوه از نظور   

بیشووترین ، همچنووین اخووتالف معنووی داری وجووود دارد 

)روسوتای   39عملکرد دانوه مربووط بوه اکوتیوپ شوماره      

گر  بر متر مربوع و   3/229میانگین الوار بستان آباد( با 

)روستای مجره  93کمترین میزان آن مربوط به اکوتیپ 

. بووودگوور  بوور متوور مربووع  52/92خلخووال( بووا میووانگین 

درصود روغون و پوروتئین دانوه بوه ترتیوب در       بیشترین 

شهرسوتان  محلوی   )تووده بوومی   9هوای شوماره   اکوتیپ

اکوتیوپ   و متور مربوع   برگر   3/99با میانگین  ،(9کلوانق

گر   2/35 ( با میانگین5کردستان توده بومی) 99 شماره

بدسوت آمود در حالیکوه بیشوترین عملکورد      متر مربع  بر

-روغن و پروتئین در واحد سطی، به ترتیوب در اکوتیوپ  

 (بستان آبواد  روستای الوار )توده بومی 39های شماره 

 99متر مربع و اکوتیوپ شوماره    برگر   3/99با میانگین 

متور مربوع    بور  ر گو  59( با میوانگین  زنجانبومی )توده 

اخوتالف مشواهدات   به نظر می رسد کوه  مشاهده گردید. 

درصد روغن و پروتئین با عملکرد روغن و پوروتئین بوه   

از نتوایج  . بووده اسوت  دلیل اختالف در عملکرد دانه آنهوا  

درراستای نیول بوه اهوداف توسوعه      کاربردی این تحقیق،

می تووان  کم آب و دیم کشور کشاورزی پایداردرمناطق 

افزایش ضریب امنیوت غوذایی و مخصوصواً افوزایش      به

تولید روغن ، کنجاله وعلوفه دامی و افزایش تنوع غذایی 

توان گفوت  به نتایج می توجهبا  ، اشاره کرد انسان و دا 

)تووده بوومی    9هوای شوماره   که انتخاب و کشت اکوتیپ

پوروتئین   از نظور درصود روغون و    (،9کلوانقشهرستان 

بسووتان  الوووارروسووتای )توووده بووومی  39 شوومارهدانووه، 

 99 شوماره  از نظر عملکرد روغن در واحود سوطی،   (آباد

از نظور عملکورد پوروتئین در واحود      (زنجان )توده بومی

بوه   کشوت هوا بورای   بعنوان مناسب ترین اکوتیوپ  سطی،

و شورای  آب و هووایی مشوابه    تبریز ستانزارعین شهر

  وصیه است.در کل کشور قابل ت

 

 اکوتیپ بالنگوی  49روغن و پروتئین در  در صد و عملكرد ،عملكرد دانهنتایج تجزیه واریانس  -3جدول 

  ک(شهری )قَرَه زَرَ

 میانگین مربعات  

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 عملکرد

 دانه

در صد 

 روغن

عملکرد 

 روغن

درصد 

 پروتئین

عملکرد 

 پروتئین

 n.s 92/372 n.s 99/22 n.s 71/55 n.s 97/29 n.s 37/29 2 سال

 93/75 99/99 99/322 23/99 23/5293 9   تکرار/سال

 39/95** 53/92** 33/299** 92/23** 97/2299 ** 99 اکوتیپ

 n.s 93/2 n.s 59/2 n.s 92/2 n.s 23/2 n.s 25/2 99 اکوتیپ * سال

 99/29 27/2 57/29 99/2 92/399 275  5اشتباه آزمایشی 

 99/53 27/3 9/55 79/2 79/55 - ییرات )%(ضریب تغ

 
Ns                          ،* ،** باشد.درصد بر اساس آزمون دانکن می 2و  2ل دار در سطی احتمادار و معنیبه ترتیب غیرمعنی 
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 اکوتیپ 49عملكرد روغن در و  درصد روغنعملكرد دانه،  هایمیانگین همقایس -4جدول 

 ک(رَه زَرَ)قَبالنگوی شهری

 عملکرد دانه  شماره اکوتیپ
)2-(g.m 

 روغن
(%) 

 عملکرد روغن
)2-(g.m 

**2 abc99/92 defghijklmn99/39 abc99/32 

5 abc 99/99  bcd92/92 33/29abc 

3 abc92/99 bcd92/92 abc27/33 

9 abc29/99 ijklmno93/39 abc55/35 

2 bc27/27 bcdefghij92/37 bc25/55 

9 abc77/92 mno29/39 abc22/57 

9 ab99/77 klmno99/39 ab99/39 

9 abc99/97 a32/99 abc23/39 

7 abc59/99 jklmno92/39 abc99/59 

22 abc93/92 defghijklmn99/39 abc99/59 

22 bc53/95 defghijklmn97/39 bc29/53 

25 abc97/99 cdefghijklmn73/39 abc97/32 

23 abc22/92 bcd22/92 abc97/52 

29 ab32/79 q97/39 abc97/35 

22 abc92/99 efghijklmn22/39 abc32/33 

29 ab99/72 bcdefghi92/37 ab59/32 

29 ab92/77 op22/39 abc23/32 

29 abc29/99 mno39/39 bc97/59 

27 abc23/99 defghijklmn 92/39 abc52/52 

52 abc93/99 bcdefgijkl99/37 abc32/35 

52 ab9/222 bcdefg92/92 ab92/37 

55 abc53/92 ghijklmno53/39 abc25/32 

53 ab9/229 mno32/39 ab59/57 

59 ab9/222 hiklmno52/39 ab27/39 

59 ab99/75 bcdeghijk29/37 ab93/32 

59 abc99/99 b72/92 abc22/32 

59 abc22/72 lmno29/39 abc22/33 

57 abc73/99 no29/39 abc93/59 

32 abc92/97 ghijklmbcdef29/37 abc79/52 

 درصد براساس آزمون دانکن می باشد.       2دار در سطی احتمال *حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 به طور کامل ذکر شده است. 2ها در جدول ** اسامی و مشخصات محل جمع آوری اکوتیپ
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 4جدول  ادامه

شماره 

 اکوتیپ
 عملکرد دانه 

)2-(g.m 
 روغن 
(%) 

 غن عملکرد رو
)2-(g.m 

32 abc77/92 pq57/32 abc29/59 

35 abc79/99 defghijklmn99/39 abc99/35 

33 abc53/95 bcdefghijkl93/37 abc97/59 

39 abc99/92 ijklmno29/39 abc57/59 

32 ab59/79 bcdef39/92 ab95/39 

39 ab99/77 bcdefgh 29/92 ab99/39 

39 a3/229 bcdefghijklm29/37 a39/99 

39 ab92/72 Lmno29/39 abc92/33 

37 abc35/99 ghijklmno39/39 abc99/35 

92 ab37/79 bcdefghijkl25/37 ab92/39 

92 abc93/99 bc 99/92 abc29/39 

95 abc99/99 ghijklmno55/39 abc22/35 

93 cd52/92 bcde93/92 cd39/22 

99 abc23/92 ijklmno 99/39 abc99/57 

92 abc23/95 b 99/92 abc99/59 

99 abc29/92 defghijklmn 99/39 bc52/59 

99 ab79/72 ijklmno 79/39 abc99/33 

99 abc99/93 fghijlmno 95/39 abc39/32 

97 abc99/92 defghijklmn 99/39 abc27/35 

    

 

      درصد براساس آزمون دانکن می باشد. 2دار در سطی احتمال *حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 به طور کامل ذکر شده است. 2ها در جدول ** اسامی و مشخصات محل جمع آوری اکوتیپ
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 اکوتیپ  49عملكرد پروتئین در  و های درصد پروتئینمقایسه میانگین -5جدول 

 رک(ه زَرَبالنگوی شهری )قَ

 پروتئین شماره اکوتیپ
(%) 

 عملکرد پروتئین
)2-(g.m 

**2 efghijkl92/52 abcd99/29 

5 jklmnopq77/27 abcd 22/23 

3 jklmnopq77/27 abcd92/29 

9 qrs99/29 abcd23/29 

2 lmnopqr23/27 cd95/22 

9 ijklmnopq29/52 abcd52/29 

9 efghijk97/52 abc59/52 

9 nopqrs37/27 22/59abcd 
 

nopqrs 37/27 /27 22/59abcd 
 

abcd 59/22 nopqrs37/27 22/59abcd 
 

7 c59/59 abcd99/29 

22 ghijklmnopq32/52 abcd59/22 

22 efghijklmn59/52 abcd23/23 

25 efghijklmn59/52 abcd22/29 

23 ijklmnopq53/52 abcd22/23 

29 ghijklmnopq39/52 abcd59/27 

22 efghijklmn39/52 abcd92/29 

29 fghijklmnop99/52 abcd93/29 

29 cd99/53 ab27/55 

29 jkmnopq77/27 abcd39/23 

27 s99/29 bcd97/22 

52 rs22/29 abcd29/22 

52 efghijklmn27/52 abc29/52 

55 mnopqr99/27 abcd32/29 

53 fghijklmnop92/52 abc22/55 

59 jklmnopq77/27 abcd99/27 

52 efghijk99/52 abcd95/27 

 

 ر اساس آزمون دانکن می باشد.درصد ب 2دار در سطی احتمال حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی *

 به طور کامل ذکر شده است. 2ها در جدول ** اسامی و مشخصات محل جمع آوری اکوتیپ
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 5ادامه جدول

 پروتئین شماره اکوتیپ
(%) 

 عملکرد پروتئین
)2-(g.m 

59 lmnopqr25/27 abcd72/29 

59 hijklmnopq59/52 abcd22/22 

59 efghijklmno52 abcd93/29 

57 fghije99/52 abcd79/22 

32 efghij92/52 abcd99/29 

32 efghijklm39/52 abcd53/29 

35 efghi79/52 abcd92/29 

33 pqrs75/29 abcd23/23 

39 ijklmnopq25/52 abcd29/29 

32 klmnopqr97/27 abcd29/27 

39 defg53/55 abc92/52 

39 ijklmnopq23/52 a22/53 

39 ijklmnopq22/52 abcd23/29 

37 defgh27/55 abcd59/27 

92 fghijklmnopq95/52 abcd99/27 

92 opqrs57/25 abcd99/29 

95 def33/55 abcd92/29 

93 cde93/55 de799/9 

99 fghijklmnop99/52 abcd29/29 

92 klmnopqr93/27 abcd32/29 

99 a22/35 abc92/52 

99 c59/59 abc99/52 

99 b27/57 a23/59 

97 jklmnoefghi29/52 abcd92/29 

   

 

 درصد بر اساس آزمون دانکن می باشد. 2دار در سطی احتمال حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی *

 به طور کامل ذکر شده است. 2ها در جدول ** اسامی و مشخصات محل جمع آوری اکوتیپ
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  Wardهری با استفاده از روش ش یاکوتیپ بالنگو 49ندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای د – 1شكل 

 و بر اساس میانگین صفات مورد ارزیابی
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