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  چكيده 

   و عرض شمالي55° 57´اين آزمايش در ايستگاه تحقيقاتي مراوه تپه واقع در شمال شرقي استان گلستان در طول شرقي
 330ه  متر از سطح دريا، بافت خاك سيلتي لوم تا سيلتي كلي لوم، بارش متوسط ساليان430ارتفاع  در شرايط ديم با ،37 ° 48 ´

تيمارهاي مورد . صورت طرح كرتهاي يكبار خردشده اجرا شده اين طرح ب. ميليمتر و اسيديته خاك در حد خنثي، انجام شد
نيمه دوم بهمن ماه و (فواصل پانزده روز ه و تاريخ كاشت ب)  كيلوگرم در هكتار6 و 4، 2( ميزان بذر: ند از  بودبررسي عبارت

ريديش تعيين و براساس آن ميزان بذر تدرصد جوانه زني بذر در آزمايشگاه با كشت در پ. رفته شددر نظرگ)  نيمه اول اسفند ماه
بذر در واحد سطح، در زمان  براي محاسبه توليد. در طي رشد مراحل رشد ثبت گرديد. مورد نياز در هر كرت تعيين گرديد

ي طول سنبله، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در ها مولفهري گي براي اندازه. شد نمونه برداري انجام رسيدگي بذر، از وسط كرتها
طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در هر بوته .  صورت تصادفي انتخاب شده سنبله از وسط هركرت پنج بوته ب

  درصد1 و1، 5 احتمال  سطحتحت تأثير تاريخ كاشت قرار نگرفت، اما تحت تأثير ميزان كاشت بذر قرار گرفته و به ترتيب در
 اختالف معني داري نداشت و تحت تأثير  درصد5و 1احتمال در سطح ) HI(شاخص برداشت . داري را نشان دادند اختالف معني

اما براساس نتايج بدست آمده ، داري بر عملكرد بذر نداشت تاريخ كاشت اثر معني.  ميزان  كشت بذر و تاريخ كشت قرار نگرفت
 كيلوگرم 6داري داشت و باالترين عملكرد در ميزان كاشت  اختالف معني درصد 5كاشت بذر بر عملكرد بذر در سطح اثر ميزان 

  . در هكتار بدست آمد

  

   . ديم،عملكردكشت،   تاريخ،Plantago ovata :ي كليديها واژه

  

  مقدمه 

 كه ،يكي از گياهان مهم و با ارزش اقتصادي درجهان
 ،شود برداري مي طور وسيعي بهرهه از بذر و پوسته آن ب

 در تحقيقات پزشكي .باشد  ميPlantago ovataگياه 
مشخص شده است كه مصرف اين گياه، باعث كاهش 

 ;Dinda & craker, 1998( كلسترول خون شده است

Gupta et al., 1994; Trautwein et al., 1997.( اين 
شود و به   ميطور وسيعي در هندوستان كشته گياه ب

 & Chadho(شود   ميشورهاي اروپايي و امريكا صادرك

Rajender, 1995(،  ولي ايران كه يكي از مبدأهاي اين 
  .   نداردآنباشد جايگاهي در تجارت جهاني   ميگياه

ژنتيك گياه، درجه حرارت، انند  عوامل متعددي م
 حاصلخيزي خاك و طول فصل رشد برعملكرد دانه تأثير

تاريخ .  )1370  ناصري،؛Ashri et al., 1974(گذارند  مي
مناسب براي كاشت زماني است كه گياه به خوبي سبز 
شده، استقرار يافته و مراحل مختلف رشد آن تا حد امكان 
با شرايط محيطي مناسب همزمان بوده و با عوامل نا 

در نتيجه چنين . مساعد محيطي برخورد نداشته باشد
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خواجه ( بي را داشتتوان انتظار عملكرد مناس انطباقي مي
    ).1369 ،پور

Mc Neil )1991 ( اظهار كرد كه شاخص برداشت تا
طوري كه ه حد زيادي تحت تأثير شرايط محيطي بود ب

 درصد و در سال دوم 5/19ميانگين آن در سال اول كشت 
در تحقيقي گزارش شده است كه .  درصد بوده است2/13

 وگرم در هكتار كيل8مناسبترين ميزان كاشت بذر اين گياه 
مصرف باالتر از اين مقدار كاهش عملكرد دانه  باشد و مي

 درصد كاهش توليد 21كه  شود به طوري  ميرا موجب
  كيلوگرم در هكتار مشاهده گرديد16بذر ، با مصرف 

)Mc Neil, 1991 .(  
Ramesh در هندوستان تأثير ) 1989( و همكاران

  تاريخ كاشت را بر توليد و رشد گياه
  P. ovata  تاريخ كاشت را از يازدهم تير .بررسي كردند 

به فواصل ) سي ام اكتبر(تا نهم آبان ماه ) اول ژوالي(ماه 
پانزده روز انتخاب و نتيجه گيري كردند كه تاريخ كاشت 

  .نهم آبان منجر به توليد دانه و رشد مطلوب گياه شد
  Mc Neil) 1991 ( زمايشي كه تحت شرايط آدر

مال شرق استراليا انجام داد نشان دادكه زمان آبياري در ش
 آبان ماه تا دوازدهم مهرمطلوب كشت اين گياه از هجدهم 

وي همچنين بيان كرد هرچه از زمان مطلوب . باشد مي
 كاشت دورتر شويم توليد دانه نيز در اين گياه كاهش

 430 كيلوگرم به1080طوري كه توليد ازه  ب، يابد مي
اصغري پور و رضواني مقدم .  كيلوگرم خواهد رسيد

اثرات تاريخ كشت و مقادير بذر را بر توليد كمي ) 1383(
در . در مشهد بررسي نمودند) P. ovata( و كيفي اسفرزه

 آذر، 15 آبان، 15آزمايش مذكور تاريخهاي كشت شامل 
 ارديبهشت و مقادير بذر 15 فروردين، 15 اسفند، 15

نتايج آنها . تار بود كيلوگرم در هك20 و 12، 8، 4شامل 
نشان دادكه دو تاريخ اول كشت به مرحله سبز شدن و 
رشد نرسيده و دو تاريخ كشت انتهايي نيز به علت كوتاه 
شدن دوره رشد عملكرد مناسبي نداشته است و تنها تاريخ 

منتهي  اسفند ماه به تكميل رشد وعملكرد مناسب گياه 15

ي  باعث ضمن اينكه افزايش تراكم كشت تا حد. شد
 12كه افزايش ميزان كشت تا  افزايش توليد شد به طوري

كيلوگرم در هكتار بيشترين توليد بذر و پس از آن افت 
 را با مقادير بذر P. ovata) 1380( نجفي. توليد داشت

 كيلوگرم در هكتار كشت كرد و 4/2  و7/1، 02/1، 34/0
حد  اثر مقادير بذر بر روي توليد بذر در وا كهبيان كرد

 6/5با كاشت ) 1375(جاويد تاش . سطح معني دار شد
 690كيلوگرم در هكتار بذر گياه اسفرزه توليد بذر را 

) 1994(همكاران   و Patel. كيلوگرم در هكتار بيان كرد
 توام با P. ovata در صورتي كه كشت  كهنشان دادند

 كيلوگرم در هكتار 1245آبياري باشد بذر توليد شده تا 
) 1377(ابراهيم زاده و همكاران . برداشت استهم قابل 

 به علت وجود شرايط مناسب در مناطق  كهاظهار كردند
ي ها گونهميان ، از P. ovataمختلف براي كشت گياه 

، اين گونه  براي كشت و توليد بذر  Plantagoجنس
طور طبيعي درقسمتهاي ه اين گياه ب.  شود  ميتوصيه

و  Gokhale. رويد  ميشمالي و شرق استان گلستان
   گونه GIIبا بررسي رقم اصالحي) 1997(همكاران 

 P. ovata اعالم كردند در شرايط  Shendurni  در كشور 
براي . باشد  روز مي105هند طول دوره رشد اين گياه 

برداري بهينه از منابع و مديريت موفق، دانستن ميزان  بهره
زيادي  مصرف بذر و تاريخ مناسب كشت از اهميت بسيار

در قدم اول به منظور زراعي كردن اين . باشد  ميبرخوردار
گياه در منطقه مراوه تپه كه در نقاط مختلف آن، در 
سطحي بالغ بر ده هزار هكتار پراكنش دارد، الزم است كه 
تاريخ مناسب كشت و ميزان  بذر الزم در واحد سطح 

  .مشخص گردد
  

  مواد و روشها  

حقيقاتي مراوه تپه در شمال اين آزمايش در ايستگاه ت
 و عرض 55° 57´شرقي استان گلستان در طول شرقي

 متر از سطح دريا با آ ب و 430ارتفاع  ،37 ° 48´ شمالي
هواي نيمه خشك، بافت خاك سيلتي لوم تا سيلتي كلي 
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 متوسط بارندگي دراز  ولوم و اسيديته خاك در حدخنثي
اين . ا شد، اجر در شرايط ديم ميليمتر330مدت منطقه 

در )  كيلوگرم در هكتار6 و 4، 2( طرح با تيمار ميزان بذر
نيمه دوم بهمن ماه و نيمه ( كرتهاي فرعي و تاريخ كاشت

صورت طرح كرتهاي ه در كرتهاي اصلي ب) اول اسفند ماه
بستر . خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي اجرا شد
 برهم بذر توسط كولتيواتور به خوبي در دو جهت عمود

شخم زده شد تا بستر كامالً نرمي براي بذر ريز اين گياه 
 كيلوگرم در 75همزمان با كولتيواتور مقدار . فراهم گردد

قبل از . هكتار كود فسفات آمونيوم به خاك اضافه شد
كشت درصد جوانه زني بذر در آزمايشگاه با كشت در 

زني  براساس درصد جوانهبعد . ريديش تعيين گرديدتپ
ان بذر براي هر كرت مشخص و با توجه به تاريخهاي ميز

قبل از كشت، بذر مربوط . مشخص شده كشت انجام شد
به هر كرت با قارچ كش كاربوكسي تيرام دودرهزار ضد 

 سانتيمتر 20بذر در هر كرت با فواصل رديف . عفوني شد
صورت خطي در شرايط ديم و بدون آبياري كاشته ه ب

 متر مربعي از وسط كرتها، يكتهاي با استفاده از پال. شدند
بذر برداشت و پس از توزين، توليد بذر در واحد سطح 

طول سنبله، ي ها مولفهبراي اندازه گيري . محاسبه گرديد
تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله از وسط هركرت 

ها انجام  صورت تصادفي انتخاب و اندازه گيريه  بوته ب5
. ه، مراحل رشد يادداشت برداري شددر طول رشدگيا. شد

با استفاده از آمار درجه حرارت حداقل و حداكثركه از 
واشناسي سينوپتيك مراوه تپه، واقع در دو هايستگاه 

كيلومتري محل اجراي آزمايش گرفته شده است، درجه 
مورد نياز براي كامل شدن   (GDD)روزهاي رشد

  ): 1380في،نج( ورسيدگي گياه از فرمول زير محاسبه شد
GDD= Σ ((Tmax + Tmin / 2) -Tbase) 

Tmax =  درجه حرارت حداكثر در روز  
Tmin = درجه حرارت حداقل در روز  
Tbase =  درجه حرارت پايه  

و ) 1383(، دوازده امامي )1380(در برسيهاي نجفي 
حرارت پايه ) 1383(اصغري پور و رضواني مقدم 

يگراد بيان شده است ، دو درجه سانت  P. ovata زني جوانه
  مورد نياز  (GDD)كه براي برآورد درجه حرارت تجمعي

هر مرحله رشدي اين گياه همين عدد، به عنوان عدد پايه 
  .لحاظ شده است

  

  نتايج 

دهد   ميعملكرد بذر براساس نتايج بدست آمده نشان
 كه تحت تأثير نسبتهاي كاشت قرار گرفته و در سطح

).  1جدول( معني داري نشان داد درصد اختالف 5 احتمال
، باالترين عملكرد بذر در ميزان ها براساس مقايسه ميانگين

).  2جدول (  كيلوگرم در هكتار بدست آمد6كاشت 
.  تاريخ كاشت اثر معني داري بر عملكرد بذر نداشت

اثرات متقابل تاريخ كاشت و ميزان كشت بذر در واحد 
  . ارائه شده است2سطح در جدول 

هاي بدست آمده نشان  ج تجزيه واريانس دادهنتاي
 درصد 5 و 1  احتمالدهد كه وزن هزار دانه در سطح مي

داري نداشته و تحت تأثير ميزان كاشت و  اختالف معني
اما وزن هزار دانه ). 1جدول ( تاريخ كاشت قرار نگرفت

در ميزان كاشت دو كيلوگرم در هكتار كمي بيشتر از دو 
طول سنبله، تعداد ). 2جدول (باشد  ميزان كاشت ديگر مي

سنبله در هر بوته تحت تأثير تاريخ  تعداد دانه در سنبله و
كاشت قرار نگرفت، اما تحت تأثير ميزان كاشت به ترتيب 

داري را   درصد اختالف معني1 و 1، 5  احتمالدر سطح
 نشانها  مولفهمقايسه ميانگين اين ). 1جدول( نشان دادند

ن طول سنبله و تعداد دانه در سنبله دهد كه بيشتري مي
و )  كيلوگرم در هكتار6(مربوط به باالترين ميزان كشت 

بيشترين تعداد سنبله در گياه مربوط به كمترين ميزان 
شاخص ). 2 جدول( باشد مي)  كيلوگرم در هكتار2(كشت 

برداشت تحت تأثير ميزان  كشت بذر و تاريخ كشت قرار 
   درصد اختالف 5 و 1  احتمالنگرفت در سطح
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اما بيشترين شاخص ). 1 جدول( داري مشاهده نشد معني
  ).  2 جدول( برداشت در باالترين  ميزان كاشت بدست آمد

تعداد روزهاي الزم براي تكميل رشد و رسيدگي كامل 
 روز و در كشت نيمه اول 117ه دوم بهمن مدر كشت ني

   الزم براي اين گياه در GDD.   روز بود101اسفند 
  درجه روز5/1373 و در كشت دوم 1517كشت اول 

  ).3جدول ( بدست آمدرشد 

   

  بحث  

عملكرد دانه در گياه حاصل انتقال مواد فتوسنتزي از 
در مطالعه اصغري . باشد ي فتوسنتز كننده به دانه ميها اندام

) 1974( و همكاران Ashriو ) 1383(پور و رضواني مقدم 
 اثر طول فصل رشد در بر) 1369( و بيان خواجه پور

در اين تحقيق . ل چرخه زندگي تاكيد شده استيتكم
 تاريخ كاشت بر روي توليد بذر و .مشخص شد
رفولوژيكي طول سنبله، تعداد دانه در وخصوصيات م

سنبله و تعداد سنبله در بونه يا تعداد پنجه اثر معني داري 
 تاريخ كاشت نداشت كه ممكن است  فاصله كم بين دو

يكي از داليل آن باشد يا به عبارتي طول ) ده روزپانز(
ي حرارتي آن ها فصل رشد براي اين گياه كافي بوده و نياز

البته در بررسي اصغري پور و رضواني . تامين شده است
داري برروي  تاريخ كاشت اثر معني) 1383(مقدم 

اين موضوع . رفولوژيكي مذكور نشان دادوخصوصيات م
رات شرايط محيط در طول رشد نشان مي دهد كه تغيي

  .گذارد تاثير زيادي را بر اجزاي عملكرد مي

  
   تجزيه واريانس خصوصيات گياه براساس تاريخ و ميزان كاشت-1جدول 

 ميانگين مربعات

وزن هزار  طول سنبله تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله در گياه Df منابع تغيير

 دانه

 توليد دانه شاخص برداشت

 ns 889/0 ns 389/53 ns 109/0 ns 0/0 ns 96/6 ns 911/8661 1 شت كتاريخ

167/8 2 مقدار بذر ** 05/56 ** * 362/0 ns 004/0 ns 98/12 * 57/106508 

ns 39/0 72/0 2 اثر متقابل  ns ns 034/0 Ns 001/0 ns 53/1 ns 33/5419 

  .  اختالف آماري معني دار نيستns اختال ف معني دار، 05/0در سطح   *   اختال ف بسيار معني دار و 01/0 در سطح   **

  

و اصغري پور و رضواني ) 1380(در بررسي نجفي 
، اثر مقادير بذر بر روي طول سنبله در بوته )1383(مقدم 

ولي اثر مقادير بذر بر روي خصوصيات . معني دار نشد
در اين تحقيق با  .دار شد رفولوژيكي مذكور معنيوم

 افزايش تراكم درهكتار،  تعداد دانه در سنبله افزايش نشان
 رقابت درحدي نيست كه  كهشود دهد كه مشخص مي مي

توان   ميبر روي تعداد دانه در سنبله اثر منفي بگذارد و
 بعدي در مراوه تپه مقادير بذر ياهحداقل درآزمايش

بيان  )Mcneil) 1991. بيشتري را مورد آزمايش قرار داد

 افزايش تراكم بيشتر از حد مطلوب تأثير چنداني ه ككرد
بنابراين تعداد دانه ، ي بارور نداشتها بر تعداد خوشه

تعداد سنبله در بوته با . تحت تأثير تراكم قرار نگرفت
ميان داري  افزايش تراكم كاهش يافت و اختالف معني

تيمارهاي مقادير بذر مشاهده شد كه اين نتيجه با نتيجه 
  .مطابقت دارد) 1380( يتحقيق نجف
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  )Plantago ovata( گياه اسفرزه در اثرات متقابل تاريخ و مقدار كاشت بذر اجزاي عملكرد تحت تاثير  مقايسه ميانگين - 2جدول 
تاريخ 
 كشت

   كشتمقدار
(Kg/ha) 

تعداد سنبله 
 در گياه

تعداد دانه در 
 سنبله

طول 
 )سانتيمتر(سنبله

وزن هزار 
 )گرم(دانه

شاخص 
 اشتبرد

كيلو گرم (توليد دانه
 )در هكتار

2 a3/6 bc6/28 c 9/0 a 2 a 61/ 22 c 68/ 272 
4 b7/4 c7/26 bc 10/1 ab 98/1 a 82/ 21 abc 8/416 

 نيمه بهمن

6 b 7/4 ab5/32 ab43/1 b 93/1 a 54/25 ab91/555 
2 a 3/6 b3/31 abc2/1 ab98/1 a 93/21 bc99/ 370 
4 b 3/4 bc7/30 ab1/1 ab97/1 a 17/21 abc75/395 

 نيمه اسفند

6 b 7/3 a 3/36 a 6/1 ab95/1 a 13/23 a 86/609 
2 a 333/6 b 30 b 08/1 a 992/1 a 27/22 b 8/321 
4 b5/4 67/28  b b 1/1 a 975/1 a 49/21 b 1/406 

ميانگين 
دو تاريخ 

b 167/4 5/34 6 كشت  a a 52/1 a 94/1 a 34/24 a 9/582 

  .ابه در ستون نشانه عدم اختالف معني دار استحروف مش*

  

كاهش تعداد سنبله تحت تاثير تراكم كشت در 
   مثل كنجدي ساير محققان در مورد گياهانياهگزارش

كافي، (و زيره سبز ) 1377بهداني و راشد محصل، (
 تحت تأثير  (HI)شاخص برداشت. بيان شده است) 1369

نگرفت و اختالف تاريخ كاشت و مقادير كشت بذر قرار 
داري را نشان نداد، اما بيشترين مقدار شاخص  آماري معني

 كيلوگرم در هكتار مشاهده شد 6برداشت در ميزان كشت 
نيز ) 1383( اصغري پور و رضواني مقدم).  2 جدول(

اعالم كردند كه شاخص برداشت تحت تأثير تاريخ كشت 
ه در تحقيق انجام شد. و مقادير كشت بذر قرار نگرفت
 قرار دارد كه 21-5/25حاضر شاخص برداشت در دامنه 

در مورد تاثير شرايط محيط ) 1991(با بيان مك نيل 
  . مطابقت دارد

توليد نهايي يا عملكرد بذر در اين گياه تحت تأثير 
 ، نجفي)Mcneil) 1991.  گرفتمقادير كشت بذر قرار 

نيز اثر ) 1383( و اصغري پور و رضواني مقدم) 1380(
در . دار اعالم نمودند دير بذر را بر روي توليد بذر معنيمقا

اين تحقيق نيز عملكرد بذر تحت تأثير مقادير كشت 
 كيلوگرم در 4و2توليد بذر بين مقادير كشت .  قرارگرفت

دار  اي نداشت و اختالف معني هكتار، تفاوت قابل مالحظه
 كيلوگرم در هكتار اختالف 6اما با مصرف ميزان ، نشد

داري داشتند و بيشترين توليد بذر در همين ميزان  معني

توان   ميبراساس اين نتايج). 2 جدول( كشت بدست آمد
 كيلوگرم در 6در شرايط مراوه تپه ميزان كه بيان نمود 

توان در   مياما، هكتار براي كشت مناسب تر است
 بعدي مقادير بيشتر را نيز آزمايش و اميدوار ياهآزمايش

وزن هزار دانه تحت . توليد نيز ديده شودبود كه افزايش 
تأثير تراكم كشت قرار نگرفت كه اين نتيجه با بيان نجفي 

 عملكرد يبنابراين تراكم بين اجزا. مطابقت دارد) 1380(
بر تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در بوته بيشترين تاثير 

  . را دارد
  .دهد  مي بذر اين گياه را نشان1شكل 

  
  

  Plantago ovata  بذر -1شكل 

  
مجموع در ) نيمه دوم بهمن ماه(اين گياه در كشت اول 

 ، رشد درجه روز 1517از زمان كاشت تا زمان برداشت 
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 درجه 5/1373، )هفته دوم اسفند ماه(اما در كشت دوم 
كسب نموده است تا مراحل رشدي خود را رشد روز 

 در   GDDبيشترين عامل اختالف . )3جدول (كامل نمايد

دو زمان كاشت، مدت زمان الزم از زمان كاشت تا خروج 
  . از خاك گياهچه بوده است

  

  در هر مرحله )GDD(ي رشد ها  تعيين فواصل مراحل رشدو درجه روز- 3جدول 
 كشت دوم كشت اول

فواصل مراحل  مرحله رشد
 رشدي

  رشددرجه روز
)GDD( 

فواصل 
 مراحل رشدي

 )GDD(رشددرجه روز 

 1/215 22  8/386  35 ه از خاك خروج گياهچ
 2/31 5 2/39  7 ظهور برگهاي كامل اوليه 
 5/303 24 5/303 24 ظهور محور اوليه سنبله 

 3/65 7 3/65 7 ظهور كامل سنبله 
 5/173 10 7/191 11 ظهور گل 

 5/147 8 118 8 تشكيل وپر شدن بذر 
 5/437 25 5/412 25 خشك شدن و برداشت 

  5/1373 101 1517 117 مجموع

  
كه در كشت اول اين مدت دو هفته بيشتر طول كشيده 

 درجه حرارت روز در اين 7/171است و باعث اختالف 
در ساير مراحل اختالف بسيار ناچيز  مرحله شده است و

بدين ترتيب در صورتي كه شرايط جوي در اسفند . است
ماه اجازه دهد كشت زودتر اختالفي از لحاظ زمان 

مدت الزم براي كامل . بذر ايجاد نخواهدكردبرداشت 
شدن مراحل رشد از ابتداي كشت تا جمع آوري بذر در 

 روز و 117كشت نيمه دوم بهمن ماه در شرايط مراوه تپه 
مدت . باشد  روز مي101براي كشت نيمه اول اسفند ماه 

زمان كاشت تا برداشت در مراوه تپه در دامنه دوره رشد 
در هند ) 1997( و همكاران Gokhaleبيا ن شده توسط 

از لحاظ زمان رسيدن به گلدهي و همچنين . باشد مي
رسيدگي فيزيولوژيكي بين دوتاريخ كاشت مذكور، تفاوتي 

ماالً به دليل وابستگي اين گياه به طول توجود ندارد كه اح
 ،)Chadho & Rajender, 1995( باشد  ميروزهاي بلند

 خوبي شرايط فراهمه بكه در مراوه تپه در خرداد ماه 
باشد و باعث شده است زمان كاشت، تأثير چنداني بر  مي

  . روي زمان گلدهي و رسيدن نداشته باشد

با توجه به شرايط مناسب آب و هوايي و مناطق 
تواند در   ميمناسب براي كشت اين گياه در كشور، ايران

بازارهاي جهاني همانند ساير توليد كنندگان اين گياه براي 
اين مهم با . اي داشته باشد ودجايگاه و سهم ويژهخ

تحقيقات بيشتر در مورد اين گياه براي دستيابي به بهترين 
روشها براي كشت وكار اقتصادي، توجه و پشتيباني از 
توليد آن و با قيمت گذاري مناسب كه براي كشاورز 

  .باشد  ميمقرون به صرفه باشد، قابل حصول

  

  سپاسگزاري 

 غالمرضا ناصري و آقاي ساي مهنداز زحمات آق
قربان عرب كه در زمانهاي كشت نهايت همكاري را داشته 

  .نمايم مي اند تشكر 
  

   مورد استفادهمنابع

، .م.و فخرطباطبايي، س  . ، مير معصومي، م   .ابراهيم زاده معبود، ح    -

اثر عوامل اقليمي ـ خـاكي بـر ميـزان محـصول بـذر       . 1377

 مجلــه اقتــصاد كــشاورزي و .اســفرزه، بارهنــگ و پــسيليوم

  .125-141: 22. توسعه
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Abstract 
This study was conducted to investigate planting date and seed rate on blond psyllium (Plantago ovata 
Forsk.) in dry land condition. This experiment was designed in a split plot arrangement using complete 
randomized block design with three replications in Maraveh- tapeh station in Golestan province. The 
treatments comprised two planting dates and three seed rates: 2, 4 and 6 Kg/ha. Planting date had no 
significant effect on spike length, number of spikes per plant and number of seed per spike but seed rates 
effect was significant p<0.05, p<0.01, p<0.01 respectively. Results indicated that seed rates had 
significant difference (p<0.05) on seed yield so that the highest yield obtained at the highest seed rate (6 
Kg/ha) while planting date had no significant effect on seed yield. 
 
Key words: Plantago ovata, planting date, seed rates, yield, dry farming. 
 


