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  چکیده

اي در مرکز تحقیقات مطالعه ر بررسی تاثیر تاریخ کشت و خشکی بر عملکرد کمی و اجزاء عملکرد گیاه دارویی بالنگوبه منظو
پالت در قالب طرح پایه صورت اسپلیتآزمایش به. کیلومتري جنوب تهران انجام گرفت 30گیاهان دارویی دانشگاه شاهد واقع در 

فاکتورهاي آزمایش شامل خشکی از مرحله شروع . اجرا گردید 90-91سال زراعی تکرار و در  3هاي کامل تصادفی در  بلوك
پتانسیل  -FC( ،2(عنوان شاهد متوسط پتانسیل رطوبت خاك در حد ظرفیت زراعی به -1(گلدهی به بعد به عنوان فاکتور اصلی 

عنوان تنش اتمسفر به 10پتانسیل  -4شدید و  عنوان تنش نسبتااتمسفر به 5/6پتانسیل  -3عنوان تنش مالیم، اتمسفر به 5/3حدود 
در نظر ) اردیبهشت 15کشت  - 3فروردین و  24کشت  -2اسفند،  25کشت  -1( و تاریخ کاشت به عنوان فاکتور فرعی ) شدید

ین و داشت و بیشتر )(٠٫٠١≥Pنتایج نشان داد که تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و محتواي روغن تاثیر معنی داري . گرفته شدند
تنش خشکی تاثیر معنی داري . بود%) 65/20(اردیبهشت  15و %) 48/28(اسفند  25کمترین درصد روغن مربوط به تاریخ کشت 

P≤ترتیب در تاریخ در برهمکنش خشکی با تاریخ کشت نیز بیشترین و کمترین عملکرد دانه به .بر درصد روغن نداشت) (٠٫٠١
کیلوگرم در  3/254(اردیبهشت با خشکی شدید  15و تاریخ کشت ) کیلوگرم در هکتار 3/886(اسفند با آبیاري مطلوب  25کشت 
 - نتایج نشان داد که گیاه بالنگو به تاریخ کاشت حساس است و بهترین عملکرد خود را در شرایط کشت اسفند. بدست آمد) هکتار

  .آوردبدست می) اتمسفر  5/3( فروردین و خشکی مالیم 

  ، تاریخ کاشت، خشکی، درصد روغن، محتوي نسبی آب Lallemantia royleana (Wall).Bth)(نگو بال: واژه هاي کلیدي

 

  مقدمه

باشد یکی از محورهاي اصلی قابل دسترس در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه کشت و کار گیاهان دارویی و صنعتی می
درصد مردم را تشکیل  80شورهاي در حال توسعه اساس درمان در حال حاضر داروهاي سنتی در ک). 1391جعفرزاده و همکاران، (

 در این بین گیاه بالنگو یکی از مهمترین گونه هاي دارویی کشور با نام علمی). 1388محمد دوست شیري و همکاران، (دهد می

Lallemantia royleana (Wall).Bth  از خانواده Labiatae  توسلی و همکاران، (ید رو است که در بسیاري از مناطق ایران می
 , ٢٠٠٣، FAO( باشد  سانتیمتر می 15-40گیاهی است یکساله و داراي ساقه راست به حالت ساده یا منشعب و به ارتفاع ). 1391

٢٠٠٤ and, WHO.( گیاه بالنگو داراي خواص متعدد دارویی بوده و نقش مهمی در کنترل بیماري رفالکس)reflux (دارد .

گیرد قرار می مورد استفاده ... و هاي عصبی، ناراحتی کبد، آنژین داراي موسیالژ است که در درمان ناراحتی هاي این گیاه دانه
)Ghanadi, هدف از تعیین تاریخ کاشت یافتن زمان مناسب کاشت ژنوتیپ یا رقم گیاه است، به طوري که مجموعه ).  ٢٠٠٣

یکی از مهمترین ). 1384امیدي و همکاران، (بقاي گیاهچه فراهم باشد  عوامل محیطی حادث در آن زمان براي سبزشدن، استقرار و
  . یابدفرآیندهاي فیزیولوژیک گیاه فتوسنتز است که با کمبود آب میزان و شدت آن کاهش مى

 

  مواد و روش ها

بالنگو به منظور بررسی تاثیر تاریخ کشت و خشکی بر برخی صفات مرفولوژیک، زراعی و عملکرد دانه گیاه دارویی 
)Lallemantia royleana (Wall).Bth ( آزمایشی در باغ گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد طی سال
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 3هاي کامل تصادفی و در صورت اسپلیت پالت و در قالب طرح پایه بلوكاین آزمایش به. انجام گرفت 1390-1391زراعی 

متوسط پتانسیل رطوبت  -1(امل خشکی از مرحله گلدهی به بعد به عنوان فاکتور اصلی فاکتورهاي آزمایش ش. تکرار اجرا شد
پتانسیل  -3عنوان تنش مالیم ، اتمسفر به 5/3پتانسیل رطوبت خاك حدود  -FC( ،2(عنوان شاهد خاك در حد ظرفیت زراعی به

و ) عنوان تنش شدیداتمسفر به 10خاك حدود پتانسیل رطوبت  -4عنوان تنش نسبتا شدید و اتمسفر به 5/6رطوبت خاك حدود 
. در نظر گرفته شد) اردیبهشت 15کشت  - 3فروردین و  24کشت  -2اسفند،  25کشت  -1( تاریخ کاشت به عنوان فاکتور فرعی 

   .به منظور اعمال تنش خشکی دستگاه اکوتنسیومتر در منطقه ریشه در خاك قرار داده شد

  و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی خصوصیات فیزیکی -1جدول شماره 
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 2/1 71/7 57/0 05/0 6/7 270 0/44 0/36 0/20 لومی

 

  نتایج

  )RWC(محتواي رطوبت نسبی

پیدا کرد  که بیشترین مقدار آن مربوط به ) P≤0,01(یخ کاشت و تنش تاثیر معنی داري محتواي رطوبت نسبی نیز تحت اعمال تار
می باشد و در اثر اعمال تنش نیز  93/50اردیبهشت با  15و کمترین آن مربوط به تاریخ کشت  102/77اسفند با  25تاریخ کشت 

  .تنش نسبتا شدید می باشد مربوط به آبیاري مطلوب و تنش مالیم و کمترین آن مربوط به RWCبیشترین 

  عملکرد دانه

شش هفته تاخیر در کشت سبب . داشت )(٠٫٠١≥Pنتایج نشان داد که خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه تاثیر معنی داري 
درصد نسبت به  7/32خشکی شدید سبب کاهش ثابت عملکرد دانه به میزان . درصد شد 17/42کاهش عملکرد دانه به میزان 

بود به طوري که )  (٠٫٠١≥Pبرهمکنش خشکی با تاریخ کشت نیز بر عملکرد دانه معنی دار. شد) اتمسفر 5/0(اعی ظرفیت زر
و تاریخ کشت ) کیلوگرم در هکتار 3/886(اسفند با آبیاري مطلوب  25ترتیب در تاریخ کشت بیشترین و کمترین عملکرد دانه به

طور عبارت دیگر به ازاء هر هفته تاخیر در کشت گیاه بهبه. بدست آمد) کتارکیلوگرم در ه 3/254(اردیبهشت با خشکی شدید  15
  .اسفند خواهد داشت 25درصد کاهش عملکرد نسبت به تاریخ کشت  12متوسط حدود 

  درصد روغن

ن بود به طوري که بیشترین درصد روغ) (P≤0,01با توجه به نتایج بدست آمده، اثر تاریخ کشت بر درصد روغن معنی داري 
. بدست آمد%) 65/20(اردیبهشت  15و کمترین درصد روغن مربوط به تاریخ کشت %) 48/28(اسفند  25مربوط به تاریخ کشت 

در تنش مالیم و %) 55/25(بر درصد روغن نداشت هر چند بیشترین درصد روغن  )(٠٫٠١≥Pتنش خشکی تاثیر معنی داري 
برهمکنش خشکی با تاریخ کشت نیز بر درصد روغن معنی . در تنش شدید بدست آمد%) 73/21(کمترین درصد روغن 

) 90/32(اسفند با تنش نسبتا شدید  25ترتیب در تاریخ کشت طوري که بیشترین و کمترین درصد روغن به بود، به )  (P≤0,01دار

  .بدست آمد) 76/17(اردیبهشت با خشکی نسبتا شدید  15و تاریخ کشت 

 

  بحث

رسد که به نظر می  .ایط مطلوب آبیاري حاصل شد و با افزایش تنش خشکی عملکرد دانه کاهش یافتبیشترین عملکرد دانه در شر
این نتایج با نتایج . ها شده استکاهش مواد فتوسنتزي به علت کاهش سطح برگ و انتقال مواد آسیمیالتی سبب کاهش وزن آن
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Shubhra  بر اساس نتایج در صورتی که شدت تنش آب زیاد باشد، موجب . بر همیشه بهار مطابقت دارد ) 2004(و همکاران
لذا در . گرددکاهش شدید فتوسنتز و مختل شدن فرایندهاي فیزیولوژیکی، توقف رشد و سرانجام خشک شدن و مرگ گیاه می

عادي خود رسیده  و گیاه دچار آبکشیدگی شده و از مقدار % 50این تحقیق، در اثر خشکی شدید، رطوبت داخلی گیاه به کمتر از 
امیدي و ( شده و دچار پسابیدگی شده است %50طرفی در تنش نسبتا شدید رطوبت داخلی گیاه کمتر از مقدار عادي ولی باالتر از 

میزان خسارت . سندویژه در طی دوره گلدهی تا نمو بذر به تنش کمبود آب حسااغلب گیاهان خانواده نعناع به ).1391همکاران،
وارده به گیاه در اثر تنش خشکی، بسته به طول مدت خشکی، زمان وقوع تنش، فراوانی وقوع تنش، نوع گیاه و خصوصیات ذاتی 

  ).1391امیدي و همکاران،(خاك متفاوت است 
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  مقایسه میانگین برهمکنش تاریخ کاشت و خشکی برخی صفات زراعی و رنگیزه هاي فتوسنتزي گیاه دارویی بالنگو  -2جدول   

(%)درصد کل روغن  
محتوي نسبی 
(رطوبت RWC( 

(عملکرد دانه Kg( خشکی) atm( تاریخ 

80/27 bc 94/76 b 33/886 a  5/0(آبیاري مطلوب(  

اسفند 25  
20/29 ab 54d 67/843 b  5/3(تنش مالیم(  

90/32 a 6/58 dc 743d  6(تنش نسبتاً شدید(  

03/24 bcde 56/59 dc 67/680 e  10(تنش شدید(  

26/24 bcd 18/78 b 67/772 c )5/0(  

فروردین 24  
70/23 cde 12/88 a 67/753 cd )5/3(  

76/26 bcd 62/57 dc 33/645 f )6(  

30/22 def 47/84 ab 564g )10(  

30/22 def 53/64 e 67/569 g )5/0(  

اردیبهشت 15  
20/22 def 20/82 ab 33/524 h )5/3(  

76/17 f 41/2 e 33/435 i )6(  

86/18 ef 49/54 d 33/254 j )10(  

  .درصد اختالف معنی دار ندارند 5میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح   

 

 

Effect of drought stress and sowing date on grain yield, relative water content (RWC) and oil 

content of Balango medicinal plants (Lallemantia royleana (Wall) Bth) 
Rastee Saeed, Heshmat Omidi and fotokian Mohammad Hosein 

Abstract 

This study aimed to compare the effect of planting date and drought stress on quantity yield and yield 

components of Balango; study was carry out on medicinal plant research center was located ٣٠ km south of 
Tehran. This experiment was performed in split plot base of randomized complete block design with ٣ replicates 

in the ٢٠١١-٢٠١٠. Factors examined include dryness potential of the flowering stage onwards as the main factor 

(the ٠٫٥ atm of soil moisture potential at field capacity as the control (FC), about ٣٫٥ atmosphere as a mild 

stress, about ٦٫٥ atmosphere as relatively severe stress, and about ١٠ atm as severs stress) and planting date as a 

minor factor (cultivated date of March١٥, April ١٢ and May ٤) were considered. The results showed that 

planting date on grain yield and content of oil were significant effect (P ≤ ٠٫٠١) and the most and the least oil 

content obtained in March(٪٢٨٫٤٨) ١٥ and April (% ٢٠٫٦٥)١٢, respectively. Drought was not significant effect 

on oil content. Drought and planting date on grain yield meaningful interaction with (P ≤ ٠٫٠١), so that the 

highest and lowest grain yield was obtained with optimum irrigation on cultivated date March ٨٨٦٫٣) ١٥ kg per 

hectare) and on the land cultivated date ٤ May under severe stress (٢٥٤٫٣ kg/ha),respectively. Result showed 

that Balango is sensitive to planting date, and it’s the best performance acquires in terms of cultivation, March - 

April and mild water regime (٣٫٥ atm).  May increase the relative water content and contain the oil content, 
which causes the yield stress is mild. 

Keywords: Balango (Lallemantia royleana), planting date, drought, oil content, relative water content 

 


