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Lallemantia iberica F. & C. M.  

 

  

  یرضائ یفتح دیدیزج و وح ، خشنود علیزاده×دورباش يصادق شهباز

  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور

هاي روغنی در  بعنوان یک گونه جدید از دانه تواند بالنگوي شهري بدلیل برخی خصوصیات منحصر بفرد می

قالب  در فاکتوریل پالت بصورت اسپیلت سردسیري دیم شرایط در شهري بالنگوي بومی سه توده. شرایط دیم باشد

 پاییزه، تاریخ کاشت سه و متر مربع در بذر 400 و 300 تراکم دو که در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح

 قرار بررسی مورد 1389- 90 زراعی مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات کشاورزي دیم در سال در بهاره و انتظاري

 و توده×  زمان تراکم،×  زمان متقابل اثر همچنین و تراکم زمان، توده، اثرات که داد نشان واریانس تجزیه نتایج. گرفت

 درصد صفات .بود% 5و % 1در سطح  داري معنی تفاوت داراي بررسی مورد خصوصیات از بسیاري در توده،×  تراکم

 بوته ارتفاع و )30/0*(، عملکرد زیست توده )39/0**(، شاخص برداشت )56/0**( بوته، در دانه تعداد ،)72/0**( سبز 

نیز، صفات درصد سبز و ارتفاع بوته  علیت در تجزیه. بیشترین همبستگی مثبت را با عملکرد دانه نشان داد) 30/0*(

 توجیه را دانه عملکرد تغییرات کل از% 6/74 طوریکه در افزایش عملکرد دانه بوده به مثبت و مستقیم اثر بیشترین داراي

متر  در بذر 400 تراکم با 2کردستان توده که داد نشان دانه عملکرد صفت توده×  تراکم متقابل اثر میانگین مقایسه .نمود

گیري شد که  از این آزمایش چنین نتیجه. بود هکتار در کیلوگرم 1235 یزانم به دانه عملکرد بیشترین میزان داراي مربع

  .دانه در متر مربع و تاریخ کشت پاییزه قابل توصیه در منطقه سردسیر مراغه است 400در تراکم  2- توده کردستان

   دانه عملکردزمان کاشت،  بومی، هاي توده ، سیاه بزرك: 
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 & .Lallemantia iberica F( شهري بالنگوي

C. M. (خانواده به متعلق علفی و یکساله گیاهی 

 از سرشار آن هاي دانه و بوده) Lamiaceae( المیاسه

 منشا). (Megaloudi, 2006 است خوراکی هاي روغن

ولی  )Van Soest et al., 1987( ذکر شده قفقاز آن

 از واست  شده یافت ایران مختلف مناطق در گیاه این

 کشت آن روغنی هاي دانهتولید  جهت دور هاي گذشته

 ;Nunez and de Gastro, 1992( است شده می

Mozaffarian, 1996(. از بسیاري در شهري بالنگوي 

 Jones and ترکیه جمله از ییآسیا کشورهاي

Valamoti, 2005) (،همچنین عراق و اسرائیل سوریه 

 یافت نیز مرکزي و جنوبی اروپاي کشورهاي در

  .(Amin, 1991) شود می

: همچون گوناگون  اسامی با شهري بالنگوي

 Dragon's( اژدها سر سیاه، بزرك سیاه، بالنگوي

head (جهت اهگی این حاضر حال در. باشد می مشهور 

 کشت موسیالژ و روغن استخراج نیز و دانه تولید

 Buisman( بوده کتان روغن مشابه آن روغن. شود می

et al.,1999, ؛Kazmi et al., 2011( از بیش داراي و 

 ;Strašil and Káš 2005( خشک روغن درصد 30

Usher, 1974 (باشد می اکسیدانی آنتی خاصیت با 

)Amanzadeh et al., 2011.( شهري بالنگوي روغن 

 روغن جال، روغن روشنایی، غذایی، کاربردهاي داراي

 Jones, and( است دارویی و گریس روغن نقاشی،

Valamoti, 2005(. شامل آن غنرو چرب اسیدهاي :

 3/10 استئاریک، درصد 8/1 پالمتیک، درصد 5/6

 لینولنیک درصد 68 و لینولئیک 8/10 اولئیک، درصد

دوره رشد این گیاه در  ).Overeem, 1999( باشد می

و کشت روز  140تا  45حدود  شرایط کشور چک در

 ,Strašil and Kášگزارش شده است بصورت بهاره 

 در گیاه این کشت جهت هایی تالشهمچنین ). (2005

 جهت کانادا و اتریش آلمان، همانند دیگري کشورهاي

 شرایط چون دالیلی به ولی است شده انجام دانه تولید

 همراه شکست با مناطق این مرطوب هوایی و آب

 ).Van Soest, 1987( است گردیده

 تنوع اصلی مراکز از یکی با توجه به اینکه ایران

 زیادي قدمت آن کشت و هبود شهري بالنگوي ژنتیکی

 گیاهکه  ،زمان طی در سازگاري دلیل بههمچنین  ،دارد

 است،  نموده کسب مناطق این در شهري بالنگوي

 Ursu( خشکی به تحمل نظیر مطلوبی هاي ژن حاوي

and Borcean, 2012)، و آفات به مقاومت و شوري 

 لذا). 1375وجدانی، ( شده است کشور داخل ها بیماري

 توجه، قابل) پالسم ژرم( توارثی ذخایر نچنی وجود

 طریق از محصول این کیفی و کمی افزایش امکان

 گران  اصالح براي زیرا سازد،  می فراهم را نژادي به

 برتر هاي الین گزینش اساس و پایه ژنتیکی تنوع وجود

 ,Yazdi-Samadi and Abd-Mishani( باشد می

1991.(  

ت نمو تاریخ کشت بطور موثري قدر همچنین

هاي مختلف  دانه را تحت تاثیر داده و به ازاي تاریخ

مراحل فنولوژیکی متفاوت در معرض تغییرات  ،کشت

لذا ). 1383پور،  خواجه(گیرند  شرایط محیطی قرار می

 روغن استخراج زیو ن مناسب عملکرد ل بهین جهت

 از یکی مناسب اقلیمی شرایط و کشت تاریخ ،بیشتر

 در کشتبا  چرا که ؛باشد یم موثر عوامل مهمترین

با گیاه  زایشی و رویشی رشد مراحل مناسب، تاریخ

 عملکرد افزایش باعث و شده منطبق مطلوب شرایط

چیمنشت و دهوبل  ).Bange et al., 1998( گردد می

ند که کشت زود هنگام کنجد ا هاظهار داشت )1992(
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هاي بعدي افزایش  عملکرد بذر را نسبت به تاریخ کشت

این محققین دلیل این امر را استفاده کامل . استه داد

هاي هرز، ابتالي  گیاه از بارندگی، رقابت بهتر با علف

مطلوب کمتر به آفات و بیماریها و شرایط آب و هوایی 

با مطالعه بر ) 1381(سعیدي  .ابتداي فصل ذکر کردند

روي گیاه بزرك گزارش نمود که عملکرد دانه و دوره 

داري تحت تاثیر متقابل ژنوتیپ  نیرسیدگی به طور مع

بر پایه نتایج  .و تاریخ کاشت قرار داشته است

 Carthamus(هاي مختلف در گلرنگ  پژوهش

tinctorius L. ( براي کسب عملکرد مطلوب در هر

منطقه، تاریخ کاشت مناسب آن منطقه توصیه گردیده، 

و به طور کلی تاخیر در کاشت موجب کاهش دوره 

 ,.Mundel et al)  لکرد دانه شده استرشد گیاه و عم

1994; Alessi et al., 1981).  

تر از عوامل محیطی نظیر  جهت استفاده مطلوب

نور، آب، مواد غذایی و نیز جلوگیري از بروز رقابت 

بایست در حد  شدید، تعداد بوته در واحد سطح می

تراکمی است که در  ،تراکم مطلوب بوته. مطلوب باشد

استفاده عوامل محیطی بطور کامل مورد  نتیجه آن کلیه

اي  هاي درون بوته گیاه قرار گرفته و در عین حال رقابت

تا حداکثر عملکرد  اي در حداقل باشند و برون بوته

پور،  خواجه(ممکن با کیفیت مطلوب بدست آید 

از بررسی اثر تراکم بر ) 1994(قوش و پاترا  ).1383

با افزایش یدند که عملکرد روغن کنجد به این نتیجه رس

موجب افزایش یافت که این امر دانه عملکرد تراکم 

  .بوددر این تیمارها  روغنافزایش عملکرد 

 زراعی نقش زمینه در اندك تحقیقات به توجه با

 زارهاي دیم در يشهر يبالنگونظیر  غیراصلی گیاهان

 ،)1385پورداد، ( کشور غذایی نیاز تامین جهت ایران

 تراکمو   تاریخ اثر بررسی نظورم به حاضر تحقیق

 مناسب هاي توده شناسایی نیز وعملکرد  يبر روشت اک

  .گردید انجام ریسردس دیم شرایط دراه ین گیا

 با فاکتوریل -پالت اسپلیت قالب در آزمایش

اجرا  تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح

در  انتظاري ،مهردر اواخر  پاییزه( زمان کاشتسه  .شد

عنوان به ) 1389در اواخر اسفند  بهاره و نیمه آذر

 تراکم کاشتدو  فاکتوریلترکیبات و ، اصلی فاکتور

بومی بالنگوي  تودهسه  با) متر مربع در دانه 400 و 300(

 )کردستانوزنجان  ،تکابهاي محلی  توده(شهري 

تحقیقات  ایستگاه دربعنوان فاکتور فرعی بودند که 

تحقیقات  ایستگاه .ندمراغه کشت شد دیم زيکشاور

 37°12' در عرض جغرافیایی مراغه دیم کشاورزي

 و داردقرار  شرقی 46°20' جغرافیایی طول و شمالی

میانگین است که  متر 1725 دریا سطح از آن ارتفاع

و داراي خاك لوم رسی  mm350 ساالنه آن بارندگی

خاك و لومی بدون محدودیت شوري و قلیایی بودن 

با در نظر گرفتن منحنی آمبریوتیک و  این منطقه. است

استپی به  مناطق سرد ءنقشه بیوکلیماتریک ایران، جز

میزان بارندگی در سال  )1370 قیاسی،(آید  شمار می

 بودمتر  یمیل 4/351 )1390-1389(اجراي آزمایش 

 گلدهی،% 50 تا روز سبز، درصد صفات .)1جدول (

 رسیدگی، تا روز بوته، در خهشا تعداد ،بوته ارتفاع

 هزار وزن بوته، در دانه تعدادعملکرد زیست توده، 

در این تحقیق  شاخص برداشتو  دانه عملکرد دانه،

بدینصورت که پس از حذف اثر حاشیه  .شدند ارزیابی

مربع از کرت آزمایش برداشت  متر یک ،از طرفین

عملکرد در برآورد عملکرد زیست توده،  که گردید

و شاخص برداشت در واحد سطح کیلوگرم در  دانه

 ،بوته ارتفاعصفات . هکتار مورد استفاده قرار گرفت
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هاي فرعی، تعداد دانه در بوته و وزن هزار  تعدادشاخه

  .بدست آمد یدانه از میانگین پنج بوته تصادف

 واریانس، تجزیه شامل آماري هاي بررسی

 و دانکن يا دامنه چند آزمون روش به ها میانگین مقایسه

 صفات علیت تجزیه. بود صفات بین همبستگی تعیین

 به گام به گام رگرسیونی مدل در شده وارد دار معنی

 عنوان به دانه  عملکرد صفت بر روي مستقل متغیر عنوان

 از آماري هاي تجزیه انجام جهت. شد انجام وابسته متغیر

  .گردید استفاده GenStat 12 افزار نرم

 تاثیر ،ها داده واریانس تجزیهنتایج اساس  بر

عملکرد  جزمورد مطالعه  صفات همه برزمان کاشت 

 دار معنیو شاخص برداشت  دانه عملکرد ،زیست توده

صفات مورد میانگین  مقایسه جدول. )2 جدول( بود

 نشان) 3جدول ( کاشت هاي مختلف زمانمطالعه در 

 صفات از بسیاري در يانتظار و پاییزه کشت که داد

 به احتماال که این نداشتند یکدیگر با داري معنی تفاوت

 کاهش و 1389ماه  آبان و مهر در بارندگی نبود دلیل

 بذور زنی جوانه عدم نتیجه در و ها این ماه در هوا دماي

استثنایی در شرایط به عبارت دیگر، ). 1جدول ( بود

پاییزه  که کشت گردید باعث زمان اجراي این تحقیق

بررسی میانگین  .انتظاري درآید کشت حالت به قریبات

هاي کشت مختلف نشان داد که  در زمان  ارتفاع بوته

 کشت به نسبت) متر سانتی 55( پاییزه کشت گیاهان در

 ترتیب به) متر  سانتی 38(بهاره  و) متر سانتی 51( انتظاري

  .ندا بوده بیشتري ارتفاع داراي

  

  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 89-90زراعی آمار هواشناسی سال -1جدول

  ماه
 بارندگی

  میلیمتر

حداقل 
دماي 

  مطلق

حداکثر 
دماي 

  مطلق

  دما متوسط

  )سانتیگراد(

تعداد 
روز زیر 

  صفر

 درصد
رطوبت 

  نسبی

 تبخیر

  میلیمتر

متوسط دماي 
  حداقل

  )سانتیگراد(

متوسط دماي 
  حداکثر

  )سانتیگراد(

  72/20  03/8  5/203  7/38  0  37/14  30  2  4  مهر

  24/12  71/0  6/102  6/46  13  47/6  2/21  -5  7/4  آبان

  43/8  -21/3  0  9/42  26  61/2  17  -8  9/7  آذر

  -5/1  -02/9  0  4/73  30  -26/5  11  -20  8/20  دي

  -47/1  -32/8  0  4/72  28  -89/4  4/4  -18  7/25  بهمن

  73/3  -05/3  0  2/69  21  34/0  17  -12  2/95  اسفند

  92/11  34/1  0  6/49  12  63/6  21  -5/7  5/69  فروردین

  29/15  67/6  6/171  2/61  0  96/10  4/23  2  6/120  اردیبهشت

  36/23  24/11  2/269  4/40  0  3/17  6/31  4  3  خرداد

  66/28  03/16  7/361  14/30  0  34/22  38  9  0  تیر
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داده ها نشان داد  واریانس تجزیهنتایج حاصل از 

 داراي فرعیشاخه  تعداد صفتکاشت بر تراکم اثرکه 

 بود درصد 1 احتمال سطح در داري معنی اختالف

 ، صفات)ژنوتیپ( هاي بومی تودهدر بین  . )2 جدول(

 تعداد شاخه فرعی، تعداد بوته، ارتفاع سبز، درصد

 در دانه تعداد ،عملکرد زیست توده فرعی ثانویه، شاخه

 اختالف داراي دانه عملکرد و دانه هزار وزن ،بوته

. )2جدول (بودند  درصد 1 احتمال سطح در داري معنی

 که) 4 جدول( داد نشانها  توده میانگین مقایسه

 به( ارتفاع بیشترین داراي  کردستان و زنجان هاي توده

 به( بوته در دانه ، تعداد)متر سانتی 50 و 49 ترتیب

 داراي تکاب توده .بودند )عدد 540 و 513 ترتیب

ولی داراي  هبود ذکر مورد صفات در مقدار کمترین

 دانه هزار وزن و )عدد 2/8( فرعی شاخه تعدادبیشترین 

  . بود) گرم 7/4(

با  زمان کاشت اثرمتقابل میانگین رسیبر

 در ها توده نشان داد که )6 جدول( هاي بومی توده

فرعی ثانویه،  شاخه تعداد بیشترین داراي پاییزه کشت

 .بودند دانه عملکرد مقدار عملکرد زیست توده و

 نشان) 7 جدول( توده× کاشت  تراکمسی اثرمتقابل برر

 در متر مربع در بذر 400 تراکم با کردستان توده که داد

 1235 میزان به دانه عملکرد بیشترین داراي مجموع

طی ) 2012(اورسو و بورسان . بود هکتار کیلوگرم در

 1228میزان عملکرد دانه را به مقدار  اي بیشترین مطالعه

تار گزارش نموده و بهترین فاصله کیلوگرم در هک

 بویزمن. متر بیان داشته است سانتی 20خطوط کاشت را 

 1800 تا 1300 دانه عملکرد) 1999( همکاران و

در گیاه  شرایط آبی را براي هکتار در کیلوگرم

 همکاران و وورل .اند نموده گزارش يشهر يبالنگو

 در 1995 - 2002 سالهاي بین اي مطالعه طی) 2002(

 در کیلوگرم 1080 دانه عملکرد میزان آبی، شرایط

 2350 دانه عملکرد میزان تا 1997را در سال  هکتار

. نمودند گزارش 2000 سال در را هکتار کیلوگرم در

 در دانه عملکرد ،)2005(کاژ  و تحقیقات استراژیل در

 به ترتیب به متر مربع در دانه 450 و 300 هاي تراکم

 کشت هکتار بصورت در گرمکیلو 907 و 859 مقدار

 اشاره) 2005( کاژ و استراژیل همچنین. است بوده آبی

 بر داري معنی تاثیر ازته کود مصرف که اند نموده این بر

 متقابل اثر میانگین مقایسه در .است نداشته دانه عملکرد

 که شود می مشاهده )5 جدول( تراکم× کاشت  زمان

متر مربع  در بذر 300و تراکم  در شرایط پاییزه تیمارها

در اند و  کردهتعداد شاخه فرعی ثانویه زیادتري ایجاد 

 کمترین در هر دو تراکم داراينیز  بهاره شرایط کشت

 همبستگی به توجه با. ندودب ثانویه  فرعی شاخه تعداد

 با) - 55/0**(ثانویه  فرعی شاخه تعداد دار معنی و منفی

 قایسهم به با توجه همچنین) 8 جدول( سبز درصد

 مقایسه نیز) 4 و 3( توده اثرات زمان کاشت و میانگین

 و تراکم کاشت× کاشت  زمان اثرات متقابل میانگین

افزایش که  گفت توان می) 6 و 5( توده× زمان کاشت 

در اثر کاهش تراکم ثانویه هاي فرعی  تعداد ساقه

)Bahati, 1987 , 1988; Krishnamoorthy et al., 

 Ursu and(اصله خطوط کاشت یا افزایش ف )2000

Borcean, 2012 ( در مطالعات متعدد به اثبات رسیده

رسد کمتر بودن رقابت و در نتیجه  است ولی به نظر می

مندي هر بوته از منابع موجود،  باالتر بودن میزان بهره

نظیر آب و عناصر غذایی و در نتیجه رشد بهتر گیاه و 

امکان رشد و نیز بیشتر بودن فضاي قابل دسترس که 

سازد به عنوان عواملی هستند  توسعه گیاه را فراهم می

تر تعداد انشعابات  هاي پایین شوند در تراکم که سبب می

 مطابق باکه این نتیجه  بیشتري در گیاه تولید شوند

در گیاه گلرنگ ) 1359(گزارش سعادت الجوردي 
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در ) 1376(همچنین گزارش غفلتی و رحیمیان مشهدي 

 بین همبستگی ارزیابی اساس بر. استد گیاه کنج

 و مثبت همبستگی ضریب بیشترین ،)8  جدول( صفات

 درصد 50 تا روز صفت با بوته ارتفاع بین دار معنی

 که بود) 88/0**( رسیدگی تا روز و) 88/0**( گلدهی

 به دیرتر شهري بالنگوي گیاه چه هر که دهد می نشان

 شده، يبیشتر ارتفاع برسد داراي گلدهی مرحله

 خواهد افزایش دانه عملکرد میزان و ترشده دیررس

  .یافت

مثبت ) 8 جدول( همبستگی داراي دانه عملکرد

 ،)86/0**(عملکرد زیست توده  صفات با داري معنی و

، )56/0**(بوته در دانه تعداد ،)72/0**( سبز  درصد

 ،بود )30/0*( بوته ارتفاع و) 39/0**( شاخص برداشت

 دانه هزار وزن با داري و معنی منفی همبستگی همچنین

  ).8 جدول( داشت) -38/0**(

مدل  سبز و ارتفاع بوته به درصد صفات

 از کل%  6/74 و شده وارد گام به گام رگرسیونی

 ).9 جدول( نمودند  توجیه را دانه عملکرد تغییرات

 روي بر مستقیم اثرات طریق صفات از این تاثیر بیشترین

 این همبستگی از اي عمده بخش. بود دانه  عملکرد

. بود پذیر توجیه اثرات همین طریق از عملکرد با صفات

 داد نشان مدل در شده وارد صفات غیرمستقیم اثرات

 منفی و غیرمستقیم بصورت سبز درصد افزایش که

  .شود و برعکس می باعث کاهش ارتفاع بوته

 با 2 کردستان توده مطالعه، این نتایج اساس بر

با توجه به بیشتر بودن  متر مربع در دانه 400 تراکم

 وارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد زیست توده 

 به احتماال بتواند ،مطلوب دانه عملکرد مقدار همچنین

مناسب براي  دارویی، و روغنی صنعتی گیاه یک عنوان

   زارهاي مناطق سرد باشد دیم
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 شرایط دیم مختلف در يها کشت و تراکم يها بالنگوي شهري در تاریخ يها توده صفات واریانس تجزیه -2جدول 

 تغییر منابع
 درجه

 آزادي
 درصد سبز

 50روز تا 

 درصد گلدهی
 ارتفاع

تعداد شاخه 

 فرعی

تعداد شاخه 

 فرعی ثانویه

روز تا 

 رسیدگی

عمکرد زیست 

 توده

تعداد دانه 

 در بوته

وزن هزار 

 دانه
 عملکرد دانه

شاخص 

 برداشت

4/154 2  تکرار  2/2  4/4  7/4  8/10  2/3  319893 28735 01/0  147927 05/34  

9/3474 2  زمان کاشت ** 5/103512 ** 1/1408 ** 1/252 ** 3/196 * 0/1070000 ** 9338418 90306 * 56/0 ** 341618 48/4  

4/182 4 خطا  9/0  2/10  0/4  9/14  2/1  1617669 14083 03/0  105876 86/32  

2/28 1  تراکم کاشت  6/3  7/22  4/16 ** 4/4  7/0  18150 39276 01/0  85244 83/42  

 2  توده
7/3985 *

* 
1/0  6/90 ** 6/13 ** 0/74 ** 3/0  49824289** 233810** 87/0 ** 1587549** 46/1  

9/64 2  تراکم کاشت× زمان کاشت   8/0  5/24  6/1  0/27 * 7/0  2223279 15 01/0  12908 33/60  

4/1137 4 توده× زمان کاشت  ** 6/1  9/7  3/2  5/24 * 3/0  5790332** 43984 01/0  282597** 62/16  

7/9 2 توده× تراکم کاشت   2/1  9/17  7/1  9/13  3/2  3345267 31735 01/0  224651** 91/2  

2/76 4 توده× تراکم کاشت × زمان   2/1  9/6  8/0  8/7  7/0  1947363 19485 02/0  40045 14/9  

2/53 30 خطا  6/1  3/13  2/2  2/8  5/0  1203410 20772 05/0  44579 13/20  

  .باشد  می% 1و % 5دار سطح   به ترتیب به مفهوم معنی **و  *_
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  مقایسه میانگین صفات تحت بررسی براي اثر زمان کاشت در بالنگوي شهري در شرایط دیم -3جدول 

  توده
 50روز تا 

 گلدهی

ارتفاع 

 (cm)بوته

تعداد شاخه 

  فرعی 
  روز تا رسیدگی

ر تعداد دانه د

  بوته

وزن هزار دانه 

)gr(  

 c  87 c 38 b  5 c  117 a  538 b  3/4  بهاره

  b  185  b  51  b  6  b  221  b  398  a  7/4  ريانتظا

  a  236  a  55  a  12  a  267  ab  447  a  6/4  پاییزه

  باشند می درصد دانکن 5در سطح احتمال دار  هاي با حروف متفاوت داراي تفاوت معنی هر ستون میانگیندر  - 

  

  

  در شرایط دیم يشهر يبالنگو يها اثر توده يبرا یمقایسه میانگین صفات تحت بررس - 4جدول 

  توده
ارتفاع 

 (cm)بوته

تعداد شاخه 

  فرعی

تعداد دانه در 

  بوته

وزن هزار 

  (gr)دانه 

 b  45 a 8  b  330 a  7/4  تکاب

  a  49  b 7  a  513  c  3/4  زنجان

  a  50  b 7  a  540  b  5/4  کردستان

  

  

  تراکم کاشت توده بالنگوي شهري در شرایط دیم× زمان کاشتاثر  براي شاخه فرعی ثانویه در بوته میانگین - 5 جدول

  تراکم× زمان   شماره
شاخه فرعی ثانویه 

  در بوته

  b 4  بذر 300تراکم  -بهاره   1

  ab  8  بذر 300تراکم  -انتظاره   2

  a  12  بذر 300تراکم  -پاییزه   3

  b  5  بذر 400بهاره تراکم   4

  ab  9  بذر 400تراکم  -تظاره ان  5

  ab 9  بذر 400تراکم  -پاییزه   6
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  توده بالنگوي شهري در شرایط دیم× کاشت  زمان اثر میانگین صفات تحت بررسی براي - 6جدول

  درصد سبز  توده ×زمان   شماره
شاخه فرعی 

  در بوته ثانویه

عملکرد زیست توده 

)kg.ha-1(  

 عملکرد دانه

 )kg.ha-1(  

 d 36 a  15 bc  3798 cd  791  پاییزه -تکاب   1

  bc  61 bc  10 a  6273 a  1218  پاییزه –زنجان   2

  bc  62 bcd 7 a  6088  ab  1094  پاییزه -کردستان  3

  e  11 b  11 d 800 e  142  انتظاره -تکاب   4

  c  60 cd  7 a  5496 abc  1021  انتظاره -زنجان   5

  bc  62 bcd  8 a  5720 ab  1117  انتظاره - کردستان  6

  ab  70 d  4 c  3634 d  712  بهاره -تکاب   7

  a  72 d  4 ab  5277 bcd  936  بهاره -زنجان   8

  a  73  d  4  ab 5261 abc  990  بهاره - کردستان  9

  

  در شرایط دیمبالنگوي شهري توده × کاشت تراکم متقابل اثر  عملکرد دانه در میانگین – 7جدول

  (kg.ha-1)عملکرد دانه   تراکم× توده   شماره

  c  564  بذر 300- تکاب   1

 ab  1092  بذر 300 -زنجان   2

  b  898  بذر 300 - کردستان  3

  c  532  بذر 400 -تکاب   4

  ab  1025  بذر 400 -زنجان   5

  a  1235  بذر 400 - کردستان  6

  ندباش درصد دانکن می 5در سطح احتمال دار  هاي با حروف متفاوت داراي تفاوت معنی در هر ستون میانگین -
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  شرایط دیم مختلف در يها کشت و تراکم زماندر  بالنگوي شهري سه توده ضرایب همبستگی ساده بین صفات -8جدول 

 درصد سبز  صفات
 %50 روز تا

 گلدهی

ارتفاع 

 بوته

 تعداد شاخه

 فرعی

تعداد شاخه 

 فرعی ثانویه

روز تا 

 رسیدگی

عملکرد 

 زیست توده

تعداد دانه 

  در بوته

عملکرد 

  دانه

          -44/0** گلدهی %50 تاروز 

88/0**  -25/0  ارتفاع بوته         

76/0** -31/0* فرعی  تعداد شاخه  **59/0        

61/0** -55/0** فرعی ثانویهتعداد شاخه   **41/0  
**62/0       

10/0**  45/0** روز تا رسیدگی  **88/0  
**74/0  **61/0      

10/0  71/0** عملکرد زیست توده  **36/0  13/0  13/0-  09/0     

-25/0 61/0** تعداد دانه در بوته  09/0-  15/0-  *32/0-  26/0-  **59/0    

12/0  72/0**  عملکرد دانه  *30/0  12/0  15/0-  11/0  **86/0  **56/0   

04/0 17/0**  شاخص برداشت  04/0-  01/0  19/0-  04/0  06/0-  08/0  **39/0  

 باشند درصد دانکن می 5دار در سطح احتمال  ي تفاوت معنیهاي با حروف متفاوت دارا در هر ستون میانگین-
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  شرایط دیم مختلف در يها کشت و تراکم زمان بابالنگوي شهري  يها توده صفاتبرخی تجزیه علیت در  -9جدول 

 اثر مستقیم دانه  همبستگی با عملکرد  صفت
 اثر غیرمستقیم از طریق

 ارتفاع بوته درصد سبز

72/0  درصد سبز ** 84/0 **  13/0- 

30/0 ارتفاع بوته * 51/0 ** 21/0-   

e = 50/0       R = 9/86     R2 = 5/75     R2
a = 6/74  

** - 
  .باشد  می% 1دار در سطح   به مفهوم معنی 
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Study on planting possibility of Dragon's head (Lallemantia iberica F. & C. 
M.) landraces in cold rainfed conditions 

 
S. Shahbazi, Kh. Alizadeh and V. Fathirezaie 

Dryland Agricultural Research institute 
 

Abstract: 

The Dragon's head (Lallemantia iberica F. & C. M.) can be introduced as a new 
oilseed crop to cold rainfed areas because of its unique characteristics. The field trial 
was carried in a split-plot factorial in a randomized complete block design (RCBD) with 
three replications in Dryland Agricultural Research Institute (DARI) in 2010-11. The 
treatments included three landraces of Dragon’s head as main plots and two seeding 
rates and three sowing dates as sub plots. The effect of landrace, sowing date, seed 
density and their interactions were significant on some studied traits. Grain yield had 
positive correlation with seed germination (0.72**), harvest index (0.39**), dry biomass 
(0.30*) and plant height (0.30*) and number of seeds per plant (0.56**). Based on path 
analysis, seed germination and plant height had the highest positive direct effect on 
grain yield; and accounted 75% of the yield variation. Kurdish-2 landrace at 400 seed 
m-2 density produced the highest grain yield of 1235 kg ha-1. It can be concluded that 
some Dragon’s head landraces (e.g, Kurdistan- 2) could be recommended as a new 
crops for autumn sowing in Maragheh and similar cold rainfed areas of the country. 

Key words: Grain yield, Dragon’s head (Lallementia ibrica) landraces, cold rainfed 
area 

 

 


