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 رازي گیاه دارویی بالنگو شی بر برخی خصوصیات کمی درمطالعه تاثیر دزهاي مختلف اشعه گاما 
)Lallemantia royleana( 

 
 3 زاده کپورچال، فاطمه، قلی2فتوکیان، محمدحسین، 1*پور، علیقربانی

 .د تنکابنعضو باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحدانشجوي دکتري اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیالن و  -1
 دانشیار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شاهد.-2
 آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.دانش -3

 )Ghorbanipour.ali@gmail.com نویسنده مسئول(*

 چکیده:
، 350، 250، 150، 100، 50، 0اشعه گاما در دزهاي با این گیاه بذور به منظور ایجاد تنوع در صفات ریخت شناسی گیاه بالنگو، 

در و  تفکیک بوته برداشت شدندبه  2Mبه صورت کرتی کشت و در پایان سال بذور  1Mشدند. بذور  ري پرتودهیگ 700 و 450
تایج ن .گردیدتصادفی اجرا ها کامل بلوكاین آزمایش به صورت طرح شدند.  در خطوط جداگانه کشتبعدي بذر هر بوته نسل 

حاصله از جدول تجزیه واریانس چندگانه نشان دهنده این است که بین دزها از نظر تمامی صفات بصورت یکجا اختالف معنی دار 
گرم)  34/4)، وزن بذر در بوته (489)، تعداد نیام (6)، تعداد شاخه فرعی بارور (16/4. بیشترین تعداد شاخه اصلی بارور (وجود دارد

 38/85سانتی متر) و تعداد روز تا رسیدن ( 89/36گري مشاهده شد. حداکثر ارتفاع بوته ( 350) در تیمار 4/1454ه (و تعداد بذر در بوت
گرم) و کمترین تعداد روز تا  85/3مشاهده شد. بیشترین تعداد بند در محور اصلی گیاه و وزن هزار دانه (  گري 250روز) در دز 

گري بدست آمد. در این تحقیق تعدادي موتان از نظر صفات ریخت شناسی بدست آمد که عبارتند  150روز) در دز  5/44گلدهی (
 ته با بذر معطر، افزایش تعداد نیام.  از زودرسی، تغییر رنگ بذور، وزن هزار دانه باال، بو

  
 بالنگو، اشعه گاما، صفات کمی و ریخت شناسی کلمات کلیدي:

 مقدمه:
که در طب سنتی کاربرد متعددي دارد  استگیاهی یکساله از تیره نعناییان  ،).Lallemantia royleana Benthبالنگو شیرازي (
). اصالح گیاهان دارویی در ایران در آغاز راه است و عمدتآ شامل مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در طبیعت 1391(توسلی و همکاران،

گرچه در  شروش اصالح از طریق جه .)1385(فتوکیان،  هاي برتر استها یا الینو در نهایت استفاده از گزینش براي انتخاب بوته
(کین،  اندگیري بدست آوردههاي چشمایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی محققین سایر کشورها از این روش موفقیت

، ترجمه و ، رونویسیهاي سلول مثل فرآیندهاي همانندسازيعوامل متعدد فیزیکی و شیمیایی قادرند تا در هر یک از فعالیت ).2005
یجاد نمایند. پذیر، کشنده و یا غیر کشنده اپذیر یا غیر توارثاطالعات، تغییرات ژنتیکی آشکار و پنهان، توارثنوترکیبی و ظهور 

هاي جدید در یک اي از این تغییرات سبب تنوع در برخی از صفات فنوتیپی در جهت تطابق بهتر با محیط و پیدایش انواع گونهپاره
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) در مطالعه اشعه گاما با 1389فتوکیان ( .گردندت مضر بوده و منجر به مرگ موجود زنده می. لیکن اکثر این تغییراشوندموجود می
الین  12الین موتان از رقم ساري گل و  18گري در ارقام کلزا به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی توانست  1200و  1000، 800دزهاي 

رنگ و اندازه دانه، ارتفاع بوته و زمان رسیدن با شاهد تفاوت  هاي موتان از نظربدست آورد که این الین RGS003موتان از رقم 
گري به  45و  40، 35با تاباندن اشعه گاما در دزهاي  1384 -1379هاي رحیمی و همکاران در مطالعه اي طی سال دار داشتند.معنی

) 2005( بدست آورند.  . ختري و همکارن ي بدون هسته، زود رس ودیر رسهاي با میوهبذور نارنگی رقم کلمانتین توانستند درختچه
کوتاه  گري روي خردل هندي موفق به ایجاد ارقامی زودرس و 1000تا 750در آزمایشی با استفاده از پرتوتابی اشعه گاما در دزهاي 
گري اشعه 1250تا  750) با مطالعه اثر تاباندن دزهاي2000جاوید و همکاران (قد با عملکرد دانه و روغن باالتري نسبت شاهد شدند. 

  دار این تیمار بر روي تعداد خورجین، طول خورجین، وزن هزار دانه در این گیاه بودند.یگاما بر روي خردل شاهد اثر معن

 مواد و روش ها
دفی هاي کامل تصابه صورت طرح بلوك شاهد در مزرعه گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاهاین آزمایش 

بذور بالنگوي شیرازي که از کشاورزان منطقه کالت (توابع مشهد مقدس) تهیه . انجام گرفت 1391-1392سال زراعی در  تکرار 3با 
 900و  700، 550، 450، 350، 250، 150، 100، 50، 0در سازمان انرژي اتمی ایران با اشعه گاما در دزهاي  1390شده بود در اسفند 

در مزرعه  1Mآزمایشات به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد منتقل شدند. بذور  گري پرتودهی شده و براي انجام
هاي جداگانه کشت شدند. در پایان فصل زراعی در کرت 1390پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در اسفند 

بذور  پس از آماده سازي زمینه طور جداگانه برداشت شد. ) آنها ب2Mهاي هر کرت به طور تصادفی انتخاب و بذور (تعدادي از بوته
2M متر در محل داغ  5/1هایی به طول حدود در کرت کیسه بذر) 50(به ازاي هر دز  هاي جدا به تفکیک دز اشعه گاما ودر الین

سانتی متر  50فاصله الین ها از هم  کاشته و با الیه نازکی از خاك پوشیده شدند.متر سانتی 3تا 2عمق حدود آب و در شیارهایی با 
) به صورت جداگانه 2Mها (بذور که بذور بوته 1Mکاشت بذر به صورت بوته به ردیف کاشته شدند، یعنی در نسل  در نظر گرفته شد.

اشت کها عملیات کاشت انجام شد. عملیات آبیاري بالفاصله بعد از برداشت شده بود در یک ردیف کشت شد. در هر دو طرف پشته
در طول فصل رویش عملیات داشت شامل بذرها شروع به جوانه زدن کردند.  بعد از کاشت، هفته کحدود یبذر انجام گرفت. 

به ترتیب  (N-P-K)پتاس -فسفر-هاي ازتهاي هرز انجام گرفت. میزان مصرف کودکوددهی، آبیاري و مبارزه مکانیکی با علف
ا در هنگام هکود ازت به صورت سرك و یک بار در فروردین استفاده شد و بقیه کود کیلوگرم در هکتار بوده است. 150-50-50

ها در گري به تفکیک بوته از کاشت این دز 900و  550شخم زدن به خاك اضافه شدند. به دلیل در دسترس نبودن بذور در دزهاي 
  اي خودداري شد.آزمون مزرعه

خ تاریگیري شامل بصورت تصادفی انتخاب و صفات مورد اندازه الینهر قسمت وسط بوته از  5 ،براي اندازه گیري صفات
در محور اصلی  تعداد بند، تعداد شاخه بارور فرعی در گیاه، تعداد شاخه بارور اصلی در گیاه، ارتفاع بوته، تاریخ رسیدن دانه، گلدهی

کش ه خطارتفاع بوته بوسیله بوسیلبودند.  وزن هزار دانهو  در بوته وزن بذر، تعداد بذر در بوته، تعداد نیام در بوته، در گیاه، گیاه
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 SPSSافزار رماستفاده از نتجزیه آماري شامل تجزیه واریانس، آزمون مقایسه میانگین با آزمون دانکن، همبستگی با اندازه گیري شد. 

ver. 16  انجام گرفت. نمودارها با نرم افزارExcel  .ترسیم شدند 
 

 بحثنتایج و 
تمام صفات مورد بین دزها اشعه گاما در مورد  %1نتایج حاصله از جدول تجزیه واریانس نشان دهنده اختالف معنادار در سطح 

 ).1(جدول  باشدمی وزن بذر در بوتهمطالعه به جزء 

 در بالنگوي شیرازي 2Mنتایج تجزیه واریانس صفات کمی مورد مطالعه در نسل  -1جدول 
وزن هزار 

 دانه

تعداد بذر در 
 بوته

وزن بذر 
 در بوته

 تعداد نیام
تعداد شاخه 

 فرعی

تعداد 
 بند

تعداد شاخه 
 اصی

ارتفاع 
 بوته

تعداد روز تا 
 رسیدن بذر

تعداد روز 
 تا گلدهی

0/29** 5925194/83** 65/57* 838852/68** 134/03** 1/47** 11/29** 661/76** 603/53** 206/50** 

 .درصد 1و  5در سطوح احتمال *و** به ترتیب معنی دار 
 

در  کمترین تعداد روز تا گلدهی)، 2بر اساس نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در بین دزهاي مختلف اشعه گاما (جدول 
 گري تفاوت معنی داري نداشته است. 250و  100مشاهده شد که با گروه شاهد و دزهاي ) 50/44( گري 150گیاهان تیمار شده با دز 

گري بوده  250ترین گیاهان مربوط به در دهند که دیررسنتایج نشان می بود. )88/44( گري 50دیرگل ترین گیاهان نیز متعلق به دز 
گري به ترتیب تاریخ رسیدن  250توان گفت با افزایش دز از شاهد تا ترین مربوط به شاهد است. با توجه به نمودار میو زودرس

گري این مدت دوباره کاهش یافته است. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به دز  250از  بیشترت ولی در دزهاي بذرها افزایش داشته اس
داري ندارد. کمترین که با یکدیگر تفاوت معنی دگري قرار دارن 350 و150، بعد از آن به ترتیب دزهاي ) 04/36(گري بود 250

 بیشترین تعداد داري باهم ندارند.باشد که این دو نیز تفاوت معنیمی )95/30(ريگ 450و دز  )79/28( ارتفاع بوته نیز متعلق به شاهد
توان گفت با افزایش دز از شاهد بطور کلی می بود.) 42/3(و کمترین آن مربوط به شاهد ) 16/4(گري 350هاي جانبی متعلق به شاخه

ر این مقدار رشد نزولی داشته است. از نظر تعداد شاخه بین هاي جانبی افزوده شده و و در دزهاي باالتگري بر تعداد شاخه350تا 
و کمترین ) 06/6(گري 350هاي فرعی متعلق به بیشترین تعداد شاخه داري وجود نداشت.اختالف معنی 150و 250،450، 350دزهاي 

هاي فرعی افزوده شده و د شاخهگري بر تعدا350توان گفت با افزایش دز از شاهد تا بطور کلی می بود. )02/3( آن مربوط به شاهد
گري اختالف  50) که با دز 85/3بود (گري 150بیشترین تعداد بند مربوط به دز  این مقدار رشد نزولی داشته است. بیشترو در دزهاي 

و در ) 76/226(تعداد نیام کمترین مقدار متعلق به شاهد بود براي  بود.) 57/3(گري  100کمترین آن مربوط به  داري نداشت.معنی
گري این تعدا به  350گري بر این تعدداد بصورت قابل توجهی افزوده شده و بعد با ریتم کند تري این افزایش ادامه داشت و در  50

ها کاسته شد. بیشترین مقدار وزن بذر در بوته متعلق به ) از تعداد نیام700و 450ولی در دزهاي باالتر () 65/489(حداکثر خود رسید 
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داري نداشته است.کمترین ري تفاوت معنیگ 450و 250هرچند که این میزان با با مقدار وزن در دزهاي  گرم) 34/3( گري بود 350 دز
داري نداشت. بیشترین تعداد گري تفاوت معنی 700و  50،100،150،250،450باشد که با دزهاي ) می1,026مقدار نیز مربوط به شاهد(

داري گري تفاوت معنی 450و 250که البته این مقدار با مقادیر مشاهده شده در دزهاي  )4/1454( گري مشاهده شد350بذر در 
داري نداشت. تعداد یگري تفاوت معن 700) بود که با مقدار مشاهده شده در دز55/749متعلق به شاهد( رتعداد بذ نداشت.کمترین

گري)این مقدار کاهش پیدا نمود.  700و  450د در دزهاي باالتر (گري افزایش یافت ولی بع 350بذرها به ترتیب در دز شاهد تا 
داري یگري تفاوت معن 700و 100،250،350،450) بود که با دزهاي 58/1( گري 150بیشترین مقدار وزن هزار دانه متعلق به دز

 داري نداشت. یگري تفاوت معن 50) بود که با دز 4/1هزار دانه نیز مربوط به شاهد( کمترین مقدار وزن نداشت.

 نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه -2جدول 
وزن هزار 

 دانه

تعداد بذر 
 در بوته

وزن بذر 
 در بوته

 تعداد نیام
تعداد شاخه 

 فرعی

تعداد 
 بند

تعداد شاخه 
 اصی

 ارتفاع بوته
تعداد روز تا 
 رسیدن بذر

تعداد روز 
 تا گلدهی

دز اشعه 
 گاما

4/1 c 55/749 e 03/1 e 76/226 c 14/2 b 02/3 d 42/3 b 79/28 d 07/79 c 98/44 bc 0 
43/1 c 1/1139 c 64/1 d 5/351 b 07/2 b 04/4 c 57/3 b 62/33 b 08/81 b 42/47 a 50 Gy 

5/1 ab 05/1157 c 19/2 c 07/379 b 57/3 a 67/4 b 67/3 b 67/33 b 67/82 b 05/45 b 100 Gy 
58/1 a 1/1197 bc 67/2 b 2/389 b 85/3 a 2/5 ab 8/3 ab 8/35 a 04/81 b 52/44 c 150 Gy 
55/1 a 1/1287 b 87/2 b 99/450 ab 8/2 ab 41/5 a 06/4 a 04/36 a 08/85 a 69/44 c 250 Gy 

52/1 ab 4/1454 a 34/3 a 65/489 a 32/2 b 06/6 a 16/4 a 99/34 ab 13/84 a 31/45 b 350 Gy 
49/1 ab 1/1253 b 79/2 b 25/452 ab 22/3 a 26/5 ab 08/4 a 95/30 c 29/82 b 72/47 a 450 Gy 
46/1 b 25/1084 d 11/2 c 99/385 b 54/3 a 01/4 c 47/3 b 1/34 b 41/80 bc 63/46 ab 700 Gy 

 باشد.درصد می 5دار در سطح احتمال وجود حداقل یک حرف مشترك در هر ستون نشانه عدم وجود اختالف معنی
 

درصد و با تعداد روز 1سطح  وزن بذر در بوته با ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد نیام، تعداد بذر در بوته و وزن هزاردانه در
درصد همبستگی منفی داشت. همچنین وزن  5درصد همبستگی مثبت و  با تعداد روز تا گلدهی درد سطح 5تا رسیدن دانه در سطح 

د درص1هزار دانه با تعداد روز تا رسیدن بذر، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد شاخه فرعی، تعداد نیام، و تعداد بذر در سطح 
 ).3درصد همبستگی منفی داشت (جدول 1همبستگی مثبت داشت و با تعداد روز تا گلدهی در سطح 
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 ضرایب همبستگی بین صفات در گیاه دارویی بالنگو -3جدول 
تعداد روز تا  

  گلدهی

تعداد روز تا 
 رسیدن بذر

 ارتفاع بوته
تعداد شاخه 
اصلی بارور

 تعداد بند
تعداد شاخه 
فرعی بارور

 تعداد نیام
وزن بذر در 

 بوته

تعداد بذر در 
 بوته

         056/0 رسیدن بذرتعداد روز تا 

        071/0* -215/0** ارتفاع بوته

       239/0** 034/0* -067/0* اصلی بارورتعداد شاخه 

      355/0** 017/0 009/0 -069/0* تعداد بند

     195/0** 710/0** 376/0** 105/0** -181/0** تعداد شاخه فرعی

    782/0** 082/0** 596/0** 450/0** 144/0** -135/0** تعداد نیام

   266/0** 194/0** 029/0 167/0** 159/0** 067/0* -065/0* وزن بذر در بوته

  278/0** 930/0** 747/0** 066/0* 573/0** 439/0** 165/0** -142/0** تعداد بذر در بوته

 113/0** 105/0** 242/0** 224/0** 021/0 118/0** 228/0** 137/0** -124/0** وزن هزار دانه

 درصد 1و  5*و** به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال 
 

هاي انجام گرفته در این تحقیق مشخص شد که اشعه گاما روي اکثر صفات مورد ارزیابی تاثیر افزایشی داشته است، مطابق بررسی
گري با تحت تاثیر قرار دادن تعداد شاخه جانبی، شاخه فرعی، تعداد نیام، وزن بذر در بوته و تعداد بذر در بوته  350در این میان دز

گري با تحت تاثیر قرار دادن وزن هزار دانه و تاریخ  150بیشترین تاثیر افزایشی را روي صفات مورد مطالعه داشت، بعد از آن دز 
رتفاع بوته و تعداد روز تا رسیدن دانه در درجات بعدي اهمیت قرار دارند. در بسیار از مطالعات گري با متاثر کردن ا 250گلدهی و دز 

هاي اول با اثر بر کروموزوم ها باعث کوتاهی ارتفاع بوته شود ولی این کوتاه شدن تواند در نسلعنوان شده است که اشعه گاما می
این در حالی است که نتایج این تحقیق حاکی از اثر مثبت پرتو تابی بر ارتفاع گیاه بالنگو بود  .هاي بعد به ارث نرسدتواند در نسلمی

) و ختري و همکاران در مورد 2006)، ایلهان کاجیرگان در مورد کنجد (1389هاي گرجی در مورد کلزا (که این مورد مغایر با یافته
حتماال ا و تعداد روز تا رسیدن بذر بوته با وزن هزار دانه و وزن بذر در بوته دار بودن همبستگی بین ارتفاعمعنی) بود. 2005خردل (

دهنده اثر افزایش مدت فتوسنتز بر عملکرد گیاه باشد که باعث افزایش راندمان انتقال مواد به دانه و تجمع ماده خشک تواند نشانمی
فاع باال و دیررس هایی با ارتگیاه بالنگو از طریق گزینش بوته توان در اصالحشود، یعنی براي به دست آوردن عملکرد بیشتر میمی

بر روي انیسون و زنیان در یک راستا قرار دارد.  )1383نیا () و اکبري1389پور (تر اقدام نمود. نتایج حاصل با نتایج پژوهش حسین
همبستگی منفی دارد، با  %1عه در سطح دهد که تعداد روز تا گلدهی با اکثر صفات مورد مطالجدول ضرایب همبستگی نشان می

شود و هاي اصلی گیاه دچار ریزش شده و رشد گیاه متوقف میتر عنوان شده بود با افزایش گرماي هوا برگتوجه به این که پیش
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ز این گیاه تگونه برداشت کرد که احتماال کارایی فتوسنتوان اینهمچنین با توجه به این که گیاه بالنگو گیاهی سرمادوست است می
مان و تواند باعث افزایش رانددر روزهاي خنک تر سال بیشتر بوده و زود گل بودن گیاه و زودتر وارد شدن گیاه به فاز زایشی می

همچنین پرتو تابی اشعه گاما بر افزایش وزن هزار دانه در بالنگو اثر مثبتی داشته است که این موضوع منطبق بر عملکرد گیاه شود. 
دهند که بطور کلی این نتایج نشان می باشد.) درمورد برنج می1390) در مورد گیاه کلزا  و مرادي (1388اي صمدي گرجی(هیافته

اي اصالحی هتوان از این تنوع مطلوب ایجاد شده در برنامهاند و میتیمارهاي آزمایشی در بیشتر صفات مورد مطالعه تاثیر مثبتی داشته
 بعدي هاينسل طیتر در هر یک از صفات مورد بررسی، ادامه تحقیق یابی به نتایج مطمئن و دقیقجهت دست نژادي استفاده برد.و به

از  استفاده با یافته جهش صفت ردیابی یا و شدن جهش تثبیت جهت آمده دست به مطلوب هايیافته کاشتن جهش با جهش
 .است ناپذیر اجتناب و ضروري امري مولکولی مارکرهاي
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Abstract: 
Seeds of Balango irradiated with gamma rays at doses of 0, 50, 100, 150, 250, 350, 450 and 700 Gray (GY) in 

Atomic Energy Organization of Iran, in order to induce diversity in morphological characteristics of this plant. M1 
seeds planted into plot cultivation and the seeds of plant were harvested separately, and planted in individual lines 
at the M2 generation. The experiment was conducted through completely randomized design with three 
replications. A part of M1 seeds were studied to determine germination rate using completely randomized design 
with 4 replications. The results of variance analysis showed that the difference among the doses on germination 
tests is not statistically significant. The result of the multivariate analysis of variance indicates the significant 
difference among the gamma doses for all studied traits. Maximum number of side branches (4.16), sub-branches 
(6.06), number of cycles (114), number of pods (489), seed weight per plant (4.34) and number of seeds per plant 
(1454.4) was observed in 350 Gy. Maximum plant height (36.89) and days to maturity (85.38) was obtained at 
250 Gy. Maximum number of nodes in the main axis of the plant (3.85), 1000-seeds weight (3.85) and the 
minimum number of days to flowering (44.5) were attained at 150 Gy. In this study, a number of morphological 
mutants such as early maturity, change in seed color, high 1000-grain weight, plant with aromatic seeds, increasing 
the number of pods were obtained. More research is being done in these mutants. 
Key words: Gamma irradiation,  Lallemantia royleana, Quantitative and morphological traits 

 

 

 
 


