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  دهيچك
 Plantago ovate( اسفرزه خشك ماده ميتسه و يكيمرفولوژ اتيخصوص بر تروژنين كود و يخشك تنش اثر يبررس منظور به    

Forsk(، در ليفاكتور صورت به شيآزما .درآمد اجرا به رفسنجان عصر يول دانشگاه يقاتيتحق گلخانه در 1389 سال در يقيتحق 
 از تروژنين گرم ميلي 180 و 120 ،60 ،0( تروژنين سطح چهار شامل اول فاكتور .شد انجام تكرار سه با يتصادف كامالً طرح قالب
 اثر كه داد نشان جينتا .بود )مزرعه تيظرف %40 و %60 ،%80 ،%100 شاهد( ياريآب سطح چهار و )خاك گرمكيلو در اوره منبع

 نيشتريب مزرعه تيظرف %100 طيشرا در كه يطور به است، دار يمعن كل خشك وزن و دانه عملكرد بر تروژنين و يخشك متقابل
   افزايش شاهد به نسبت كه آمد بدست خاك لوگرميك در تروژنين گرم ميلي 120 ماريت در )بوته در گرم 72/1( بذر وزن
 لوگرميك بر تروژنين گرم ميلي 120 زانيم به تروژنين مصرف )مزرعه تيظرف %80( ميمال يخشك ماريت در .داشت يدرصد 77

 ميتسه ،يخشك تنش افزايش با ن،يچنهم .ديگرد )كود بدون( شاهد به نسبت كل خشك وزن يدرصد 93 افزايش باعث خاك
 نيا در چند هر افت،ي افزايش يدار يمعن طور به شهير خشك ماده نسبت و شده تمام ينيرزميز يها اندام نفع به خشك ماده
 سمت به يشتريب خشك ماده زينن ژنيترو كود افزايش بااما  ؛نشد مواجه يدار يمعن رييتغ با دانه و ساقه خشك ماده نسبت طيشرا
   .ديگرد منتقل دانه به يكمتر خشك ماده و منتقل برگ

  
  .دانه عملكرد خشك، ماده انتقال ،يخشك ،)Plantago ovate Forsk( اسفرزه :يديكل يها واژه

  
  مقدمه

 WHO يجهان بهداشت سازمان برآورد براساس   
)World Health Organization(، 80% يبرا ايدن مردم 

 ييدارو گياهان به يسنت طور هب هياول يبهداشت يها مراقبت
 ؛Chatterjee, 2002( دارند يوابستگ يعيطب داتيتول و

Griffe et al., 2003.( يا اندازه به ييدارو گياهان تياهم 
 كمي و ستيب قرن يداروها ،يداروسازن امحقق كه است

 حالل كه معتقدند و كنند  يم جستجو گياهان در را
 افزايش امروزه .باشند يم اهانگي ،كيپزش مشكالت
 ييدارو اهانگي به يداروساز يعصنا مبرم ازين و جمعيت
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 مواد تياهم چنينهم و دارو دليتو هلياو مواد عنوان به
 و يشيآرا ،ييغذا عيصنا رد ييدارو گياهان ي همؤثر

 نيا تجارت و مصرف د،يتول كشت، شده سبب يبهداشت
 ،يرمسعوديم( باشد برخوردار يخاص تياهم از گياهان
 ييدارو گياهان از و بارهنگ رهيت به متعلق اسفرزه، ).1371

 لحاظ به آن خشك و دهيرس بذر كه ستيارزشمند
 دانه و پوسته يسطح يها هيال در موجودالژ يموس يمحتوا
 همكاران، ومعبودي  زاده ميابراه( باشد مي توجه مورد

 قرار استفاده مورد نيمل عنوان به عمدتاً  الژيموس ).1376
 عيصنا ،يپزشك در يگريد متعدد يكاربردها و دريگ يم

 ,Dalal & Sriram( دارد يبهداشت و يشيآرا ،ييغذا

 از يكي يآب تنش ،يطيمح يها تنش انيم در ).1995
 گياهان عملكرد و رشد يبرا مضر يها تنش نيترمهم
 يها بافت در آب كاهش ).Shao et al., 2008( باشد مي
 يسلول تورژسانس و يسلول آب يمحتوا كاهش با ياهيگ
 در اختالل و يسلول ميتقس كاهش با جهينت در و
 اهيگ عملكرد كاهش سبب اهيگ كيولوژيب يندهايفرا
 رانيا تيموقع به توجه با ).Laribi et al., 2009( شود يم
 دارد قرار خشك مهين و خشك منطقه در كه يمياقل نظر از
 ازگارس گياهان انتخاب مناطق، نيا در آب بحران وجود و
 الزمه كه است برخوردار يا ژهيو تياهم از طيشرا نيا به
 كم يآب ازين يدارا و يخشك به مقاوم گياهان كاشت آن
 انجام شده قاتيتحق طبق ).1382 صفرنژاد،( باشد مي

 يط اسفرزه يآب ازين هند در )Godawat )1999 توسط
 Bhagat .است شده برآورد نوبت پنج تا سه رشد، دوره

 استحصال يبرا را روز هفت ياريآب اصلهف )1980(
 افزايش نيا و نموده گزارش دانه عملكرد نيباالتر

 در دانه تعداد و سنبله طول افزايش ي جهينت را عملكرد
 )2007( همكاران و Koocheki .ستا كرده گزارش سنبله

 جهينت و داده انجام وميليپس و اسفرزه يرو بر يپژوهش
 دو هر در عملكرد ياريآب اصلفو افزايش با كه اند گرفته
 وميليپس گونه در كاهش نيا و ابدي يم كاهش گونه

)Plantago psyllium( است هبود اسفرزه گونه از شتريب 
 شتريب مقاومت يبرا يخوب ليدل تواند مي جهينت نيا كه

  .باشد يآب تنش به اسفرزه
 كه يعوامل نيمهمتر از يكي ،يخشك عامل بر عالوه   

 تروژنهين كود دهد يم قرار ريتأث تحت را نگياها عملكرد
 يرطوبت طيشرا به تروژنهين كود مصرف ييكارا و است
 گياهان در تروژنين جذب در كاهش .دارد يبستگ خاك
 جهينت در و بوده همراه اهيگ رشد در كاهش با تنش تحت
 قرار ريتأث تحت تروژنين جذب يبرا را اهيگ يتقاضا

 در عنصر نيمهمتر تروژنين ).Xu et al., 2006( دهد يم
 يبرا را يرشد تيمحدود نيشتريب آن كمبود كه بوده اهيگ

 يعنصر تروژنين ).Azam, 2002( كند مي جاديا اهيگ رشد
 خشك مهين و خشك مناطق گياهان هيتغذ در كه بوده ايپو

 ازجمله متعدد ليدال به رانيا در .دارد يمهم اريبس نقش
 بازدهي ،ياهيگ هيتغذ حيصح يها روش جيترو عدم

 توجه با .است نييپا اريبس تروژنين ژهيو هب كودها مصرف
 گرم 600 حدود رانيا در آب مصرف بازدهي نكهيا به

 كايآمر كشور در و آب مكعب متر هر يازا به محصول
 آب مكعب متر هر يازا به محصول گرم 2000 از متجاوز

 و آب مصرف بازدهي بعد دو هر در ما كشور ،باشد مي
 .باشد مي مواجه ينامطلوب وضع با كود، مصرف دهيباز
 مصرف روش و زانيم در شتريب دقت لزوم مسئله نيا

 در .كند ميكيد أت را تروزنهين يكودها ژهيو هب و كودها
 و باشد يمناسب حد در خاك يرطوبت تيوضع كه يطيشرا
 تا يمعدن يكودها مصرف رد،ينگ قرار يآب تنش در اهيگ

 ديتول افزايش با خاك، در ييغذاعناصر كمبود رفع حد



 785                                                                                                  4، شماره 29، جلد فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

 ،يكودده ).1385 همكاران، و فرهمند( باشد مي همراه
 در و دهد يم افزايش را مصرف كم عناصر يدسترس تيقابل
 اه،يگ رشد كيتحر باعث زيحاصلخ ريغ و خشك طيشرا

 منابع از استفاده بازدهي بهبود و تنش به مقاومت افزايش
 استفاده به توجه اب ).Singh, 2005( گردد يم محدود

 يآلودگ كاهش به نگرش با و ييدارو گياهان از روزافزون
 ،تراتهين يكودها هيرو يب مصرف اثر در ينيرزميز يها آب
 در مناسب يراهكاركه  است شده يسع قيتحق نيا در

 دسترس در آب ونه ژنيترو كود مصرف توازن با رابطه
ه ئارا اسفرزه ارزش با ييدارو اهيگ ديتول جهت كشاورز
 متفاوت طيشرا در اهيگ نيا واكنش منظور نيهم به ؛گردد
 هدف با تروژنهين كود مختلف سطوح با ارتباط در يرطوبت
 مورد مختلف يها اندام به خشك ماده انتقال نحوه يبررس
  .است گرفته قرار يبررس

  
  روشها و مواد

 دانشگاه يقاتيتحق گلخانه در 1389 سال در شيآزما نيا   
 قالب در ليفاكتور شيآزما صورت به رفسنجان عصر يول

 زانيم اول فاكتور .شد اجرا تكرار سه با يتصادف كامالً طرح
 ،)مزرعه تيظرف %100( شاهد سطوح شامل خاك رطوبت

 تيظرف %40 و مزرعه تيظرف %60 مزرعه، تيظرف 80%
 صفر، سطوح شامل تروژنهين كود زانيم دوم فاكتور و مزرعه

 .بود خاك لوگرميك بر تروژنين گرم ليمي 180 و 120 ،60
 و ميسد تيپوكلريه محلول در يضدعفون از بعد بذرها

 چهار يحاو يكيپالست  گلدان در مقطر آب با شستشو
 يكود سطوح مقدار نصف .شدند كشت خاك لوگرميك
 مصرف كاشت از بعد ماه كي گريد نصف و هيپا صورت به
 اعمال ها هبوت كامل استقرار از بعد يخشك ماريت .شد
 كه  بود صورت  نيا به يخشك سطوح اعمال ي نحوه .ديگرد

 گلدان هر ه شد مصرف آب مقدار و نيتوز روزانه ها گلدان
 ن،ييتع كشت تحت خاك مزرعه تيظرف درصد به توجه با
 .ديگرد يم اضافه آن به ماريت هر ازين مورد آب كمبود و

 در ساقه و برگ خشك وزن يريگ اندازه براي يبردار نمونه
 عملكرد نييتع منظور به .انجام شد يدگيرس مرحله لياوا
 چهار تعداد كامل يدگيرس از پس شه،ير خشك وزن و دانه
 برگ خشك ماده نسبت .گرديد برداشت ماريت هر از  بوته

)LMR (Leaf Mass Ratio)( )برگ خشك ماده زانيم 
 خشك ماده نسبت ،)ييهوا اندام خشك ماده كل به نسبت
 خشك ماده زانيم( )SMR (Stem Mass Ratio)( ساقه
 ماده نسبت ،)ييهوا اندام خشك ماده كل به نسبت ساقه

 ماده زانيم( )RMR (Root Mass Ratio)( شهير خشك
 و )ييهوا اندام خشك ماده كل به نسبت شهير خشك
 )GMR (Grain Mass Ratio)( بذر خشك ماده نسبت

 اندام خشك هماد كل به نسبت بذر خشك ماده زانيم(
 خشك ماده به جزء هر خشك ماده ميتقس قيطر از )ييهوا
 از استفاده با يآمار محاسبات .ديگرد محاسبه كل
 مورد صفات نيانگيم سهيمقا و SAS و Excel يافزارها نرم

 انجام دانكن يا دامنه چند آزمون از استفاده با زين مطالعه
  .شد
  
  جينتا
  برگ خشك زنو بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث
 ،يخشــك ريتــأث كــه داد نشــان انسيــوار هيــتجز جينتــا   
 خشـك  وزن بـر  تـروژن ين و يخشـك  متقابل اثر و تروژنين

 ).1 جدول( بود دار يمعن %1 احتمال سطح در اسفرزه برگ
 خشك وزن تروژنهين كود افزايش با شاهد ياريآب سطح در

ـ  .يافـت  افزايش يدار يمعن طور به برگ  تـنش  تحـت  يول
 تروژنهين كود مصرف ،)مزرعه تيظرف %80( ميمال يخشك
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 اثـر  خاك لوگرميك بر تروژنين گرم ميلي 60 و 120 سطح تا
 يطـور  بـه  داشت، برگ خشك وزن بر يدار يمعن و مثبت
 .داشــت يدار يمعنــ تفــاوت )كــود بــدون( شــاهد بــا كــه

 گـرم  ميلـي  180 سـطح  بـه  تـروژن ين افـزايش  بـا  ن،يهمچن
 بـرگ  خشـك  وزن در اهشكـ  خـاك،  لوگرميبرك تروژنين

 اخــتالف )كــود بــدون( شــاهد بــا هرچنــد شــد، مشــاهده
ــ ــت يدار يمعن ــنش درامــا  ؛نداش ــك ت    متوســط يخش

 سـطح  تـا  تروژنـه ين كـود  مصـرف  )عـه مزر تيظرف 60%(
 و مثبـت  اثـر  خـاك  لـوگرم يك بـر  تـروژن ين گـرم  ميلي120
ـ  مصرف يول داشت، برگ خشك وزن بر دار يمعن  از شيب
 .ديـ گرد بـرگ  خشك وزن در يارد يمعن كاهش باعث آن
 تـروژن ين مصرف ،)مزرعه تيظرف %40( ديشد يخشك در
 بـرگ  خشك وزن افزايش در يدار يمعن و مثبت ريتأث چيه

  ).1شكل ( نداد نشان
  

  تجزيه واريانس صفات ارزيابي شده -1جدول 
 )ms( مربعات نيانگيم

  خشك وزن
  ييهوا اندام

  خشك وزن
 ها برگ

  عملكرد
  دانه

  خشك وزن
  ساقه

  خشك وزن
  شهير

  درجه
  يآزاد

  منابع
  راتييتغ

 يخشك 3 4/1 ** 42/0 ** ١/٢ ** 5/13 ** 48 **

 تروژنين 3 22/0 ** 06/0 ** 36/0 ** 9/2 ** 9/7 **

 تروژنين × يخشك 9 1/0 ** 04/0 ** 19/0 ** 2/1 ** 8/3 **

 خطا 45  01/0 003/0 009/0 09/0 18/0

 راتييتغ بيضر  77/15 83/16 87/9 35/14 79/9

  دار غيرمعني: ns و %5 احتمال سطح در دار معني: * ،%1 احتمال سطح در دار معني: **
  

  
  تغييرات وزن خشك برگ تحت تأثير تيمارهاي خشكي و نيتروژن  - 1 شكل

 ).باشد دهنده ميزان خطاي استاندارد مي خطوط عمودي نشان(
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  ساقه خشك وزن بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث
 وزن تروژنين و يخشك متقابل اثر و تروژنين ،يخشك   

 طور به% 1 احتمال سطح در را اسفرزه ساقه خشك
 طيشرا در ).1 جدول( تحت تأثير قرار دادند يدار يمعن
 مختلف سطوح نيب )مزرعه تيظرف% 100( شاهد ياريآب
 شد، مشاهده دار يمعن تفاوت )كود بدون( شاهد با تروژنين

 طيشرا در اسفرزه يريكودپذ ازحكايت  دتوان مي نيا كه
   ميمال يخشك درالبته  .باشدداشته  يرطوبت مناسب

 تروژنين گرم ميلي 120 و 60 مصرف )مزرعه تيظرف 80%(
 يدرصد 61 و 74 افزايش باعث بيترت به خاك لوگرميك بر

 با .شدند )كود بدون( شاهد به نسبت ساقه خشك وزن
 تنها مزرعه تيفظر% 60 سطح به يخشك تنش افزايش
 خاك، لوگرميك در گرم ميلي 60 زانيم به تروژنين مصرف
 در اسفرزه ساقه خشك وزن دار يمعن و مثبت افزايش سبب
 ريتأث تروژنهين كود شتريب مصرف و شد شاهد با سهيمقا

 در .نداشت صفت نيا افزايش در يدار يمعن و مثبت
 تروژنهين كود مصرف )مزرعه تيظرف %40( ديشد يخشك
 ساقه خشك وزن دار يمعن افزايش سبب يسطح چيه در

   ).2 شكل( نشد

  

  
   تروژنين و يخشك يمارهايت ريتأث تحت ساقه خشك وزن راتييتغ - 2 شكل

  ).باشد مي استاندارد يخطا زانيم دهنده نشان يعمود خطوط(
 
  دانه عملكرد بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث
 متقابل اثر و وژنترين كود مختلف سطوح ،يخشك تنش   
 احتمال سطح در را دانه عملكرد يدار يمعن طور به آنها

 مزرعه تيظرف %100 طيشرا در ).1 جدول( كرد متأثر1%
   ماريت در )بوته در گرم 72/1( بذر وزن نيشتريب

 كه آمد بدست خاك لوگرميك در تروژنين گرم ميلي 120
 به تنسب اما ،نداشت دار يمعن تفاوت 180 و 60 ماريت با

 كه يزمان ).3 شكل( داد نشان را يدرصد 77 افزايش شاهد
 افتي افزايش مزرعه تيظرف% 80 از شيب به يخشك

 خاك لوگرميك بر گرم ميلي 120 تا تروژنهين كود كاربرد
 و داد نشان را )بوته در گرم 6/1( دانه عملكرد نيشتريب

 دانه عملكرد دار يمعن كاهش باعث تروژنين سطوح افزايش
 در دانه عملكرد با يآمار لحاظ از كه يطور به د،يگرد

 .گرفتند قرار يآمار گروه كي در )كود بدون( شاهد
 در يحت تروژنين كود اديز مصرف رسد يم نظر هببنابراين 

 باعث تنها نه )مزرعه تيظرف %80( ميمال تنش طيشرا
 يدار يمعن طور به بلكه شود، ينم دانه عملكرد افزايش
   ).3 شكل( دهد يم كاهش را دانه عملكرد
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   تروژنين زانيم و يخشك يمارهايت ريتأث تحت دانه عملكرد راتييتغ - 3 شكل

  ).باشد مي استاندارد يخطا زانيم دهنده نشان يعمود خطوط(
 
  شهير خشك وزن بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث
 و تروژنين ،يخشك كه داد نشان انسيوار هيتجز جينتا   

 يدار يمعن طور به %1 احتمال سطح در ژنتروين و يخشك
)p < 0.01( ندداد قرار ريتأث تحت را شهير خشك وزن 
 كود مختلف سطوح در شهير خشك وزن ).1 جدول(
 رطوبت يدسترس مختلف طيشرا در يمصرف تروژنهين

 در صفت نيا ).4 شكل( بود متفاوت شهير يبرا خاك
 و كساني شاهد، از ريغ يمصرف تروژنهين كود سطوح همه
 مصرف مثبت ريتأث انگريب كه بود، شتريبب دار يمعن طور به
 خود كه باشد مي شهير خشك وزن افزايش در تروژنين

 و )1 شكل( شتريب برگ سطح توسعه از يناش تواند مي
 .باشد اهيگ نيا در )2 شكل( شتريب ييهوا اندام افزايش
 تيظرف %80 ياريآب ماريت در ،ياريآب شاهد سطح برخالف

 بر گرم ميلي 120 از شتريب تروژنهين كود مصرف زرعه،م
 شهير خشك وزن يدارا يدار يمعن طور به خاك، لوگرميك

 ماريت در .)بندي ناقص و نامفهوم است جمله( بودند كمتر
   زانيم به تروژنين مصرف فقط مزرعه تيظرف 60%

 افزايش باعث خاك لوگرميك در تروژنين گرم ميلي 60
 گرم ميلي 180 مصرف و شد شهير خشك وزن در دار يمعن
 وزن كاهش با يدار يمعن طور به خاك لوگرميك در تروژنين

 تيظرف %40 ياريآب ماريت در و بود، همراه شهير خشك
 )كود بدون( شاهد با تروژنين سطوح مصرف نيب مزرعه،
   .نشد مشاهده يدار يمعن تفاوت

  
  تأثير خشكي و ميزان نيتروژن بر وزن خشك كل

دو بر وزن خشك كل   كي، نيتروژن و اثر متقابل اينخش   
بـا افـزايش   ). 1جـدول  (دار بود  معني% 1در سطح احتمال 

در . خشـكي وزن خشـك كـل كـاهش يافـت      تنششدت 
مصرف نيتروژن باعث ) ظرفيت مزرعه %100(تيمار شاهد 
بـدون  (كل نسبت بـه شـاهد    وزن خشكدار  افزايش معني

) ظرفيت مزرعه %80(اليم در تيمار خشكي م .گرديد) كود
نيتروژن بر كيلوگرم  گرم ميلي120مصرف نيتروژن به ميزان 

درصدي وزن خشك كـل نسـبت    92خاك باعث افزايش 
).5شــــكل (گرديــــد ) بــــدون كــــود(بــــه شــــاهد 
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  تغييرات وزن خشك ريشه تحت تأثير تيمارهاي خشكي و نيتروژن  - 4 شكل

  ).باشد ارد ميدهنده ميزان خطاي استاند خطوط عمودي نشان(
  

   مصرف ،مزرعه تيظرف %60 يخشك تنشدر 
 افزايش باعث خاك لوگرميك در تروژنين گرم ميلي 60
 در .ديگرد سطوح هيبق به نسبت كل خشك وزن دار يمعن

 با تروژنين مصرف سطوح نيب مزرعه تيظرف %40 سطح

 كل خشك وزندر  يدار يمعن تفاوت )كود بدون( شاهد
 تروژنين و رطوبت يفراهم رسد يم نظر هب .نشد مشاهده

 تيظرف %100( شاهد ماريت در را رشد مناسب طيشرا
   .است نموده  فراهم )مزرعه

  
  

  
   تروژنين و يخشك يمارهايت ريتأث تحت كل خشك وزن راتييتغ - 5 شكل

  ).باشد مي استاندارد يخطا زانيم دهنده نشان يعمود خطوط(
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 خشك ماده نسبت بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث
  شهير

 و يخشك تروژنين اثر كه داد نشان انسيوار هيتجز جينتا   
 شد دار يمعن صفت نيا بر تروژنين و يخشك متقابل اثر
 لوگرميك بر تروژنين گرم ميلي 180 طيشرا در ).1 جدول(

 بدون( شاهد به نسبت شهير به خشك ماده انتقال خاك

 ييهوا ياه اندام مصرف به احتماالً كه شد كمتر )كود
 مختلف سطوح افزايش با اما ).7 شكل( است دهيرس

 نسبت دار يمعن افزايش شهير به خشك ماده انتقال يخشك
   ).6 شكل( است داشته شاهد به

  
  سطوح مختلف خشكي و نيتروژن درتجزيه واريانس صفات ارزيابي شده اسفرزه  -2جدول 

  )ms(ميانگين مربعات 
  درجه
  آزادي

  منابع
  تغييرات

  بت مادهنس
  خشك به دانه

  نسبت ماده
  خشك به برگ

  نسبت ماده
 خشك به ساقه

  نسبت ماده
 خشك به ريشه

ns 9/15 * 4/33 * 34/3 ns 2/25 3 يخشك 

ns 3/16 ** 1/169 ns 22/1  ** 1/8 3 تروژنين 

ns 13 ns 6/15 ** 73/4 ** 27/8 9 تروژنين × يخشك 

 خطا 45 6/9 9/0 7 3/7

 راتييتغ بيضر - 16 73/11 73/11 4/11

 دار غيرمعني: ns و %5 احتمال سطح در دار معني: * ،%1 احتمال سطح در دار معني: **
 
  
 

 
   يخشك سطوح ريتأث تحت اواتا اسفرزه اهيگ يها اندام به خشك ماده انتقال - 6 شكل

  ).باشد مي استاندارد يخطا زانيم دهنده نشان يعمود خطوط(
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   تروژنين سطوح ريتأث تحت اواتا اسفرزه اهيگ يها اندام به خشك ماده انتقال - 7 شكل

  ).باشد مي استاندارد يخطا زانيم دهنده نشان يعمود خطوط(
  
 خشك ماده نسبت بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث

  )SMR( ساقه
 تروژنين و يخشك متقابل اثر و %5 سطح در ،يخشك   
 طور هب را ساقه به خشك ماده انتقال نسبت %1 سطح در
 ماريت در نسبت نيا ).2 جدول( كرد ثرأمت يدار يمعن

 گريد سطوح به نسبت ،)مزرعه تيظرف %100( شاهد
 بنظر ).6 شكل( يافت افزايش يدار يمعن طور به يخشك

 خشك ماده يخشك تنش طيشرا در اهيگ نيا رسد يم
 نيا .دهد يم انتقال ييهوا يها اندام به را يكمتر

 در اهيگ يبقا احتمال افزايش ورمنظ به تواند مي موضوع
  .باشد تنش طيشرا
  
 خشك ماده نسبت بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث

  )LMR( برگ
 در تروژنين مختلف سطوح و %5 سطح در ،يخشك   

 طور به را برگ به خشك ماده انتقال نسبت %1 سطح

 تنش شدت افزايش با ).2 جدول( كرد ثرأمت يدار يمعن
 شاهد با سهيمقا در برگ به كخش ماده ميتسه ،يخشك

 رسد يم بنظر ).6 شكل( افتي كاهش يدار يمعن طور به
 ماده انتقال برخالف يخشك تنش طيشرا در اهيگ نيا

 ها برگ به را يكمتر خشك ماده شه،ير به شتريب خشك
 افزايش منظور به تواند مي موضوع نيا .دهد يم انتقال

 باالبته  .دباش يخشك تنش طيشرا در اهيگ يبقا احتمال
 به يشتريب خشك ماده تروژن،ين كود مصرف افزايش
 در نسبت نيا كه يطور به است، شده منتقل ها برگ
 خاك لوگرميك بر تروژنين گرم ميلي 180 و 120سطح
 داشت، يدار يمعن افزايش شاهد ماريت سطح به نسبت
 و خاك لوگرميك بر تروژنين گرم ميلي 60 سطوح هرچند

 داشتند قرار يآمار گروه كي در ود،ك مصرف بدون هدشا
   از شيب تروژنين مصرف افزايش واقع دراما  ).7 شكل(

 ماده انتقال افزايش سبب خاك لوگرميك بر گرم ميلي 60
 رشد باعث تواند مي موضوع نيا كه شده برگ به خشك
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 را دانه عملكرد تينها در و شده اسفرزه شتريب يشيرو
  ).3 شكل( دهد كاهش

  
 دانه خشك ماده نسبت بر تروژنين زانيم و يخشك ريتأث

)GMR(  
 تحت دانه خشك ماده نسبت كه داد نشان نيهمچن جينتا   
 جدول( نگرفت قرار تروژنين كود و يخشك يمارهايت ريتأث
 يرطوبت طيشرا در اسفرزه اهيگ رسد يم بنظربنابراين  ).2

 نسبت يكيژنت نظر از ،يكود مختلف سطوح و مختلف
 طوري به ؛كند مي منتقل دانه به را خشك هماد از يمشخص

 كمبود مجدد انتقال ،يخشك تنش طيشرا در احتماالًكه 
 در زيرا ،كند مي جبران دانه به انتقال يبرا را پرورده رهيش

 طور به برگ و ساقه خشك ماده نسبت تنش، طيشرا
 يباال مصرف طيشرا در ).6 شكل( افتندي كاهش يدار يمعن
 خشك ماده كود، به آسان يدسترس با اهيگ ز،ين تروژنين كود
 به خشك ماده ميتسه و داده انتقال شهير به را يكمتر
  ).7 شكل( است بوده شتريب ييهوا يها اندام سمت

  
  بحث

مانند بسياري از گياهان ديگر در اسفرزه رسد  نظر مي هب   
شرايط تنش خشكي، به علت كاهش فتوسنتز جاري و در 

عه اندام هوايي، نياز به نيتروژن نتيجه كاهش رشد و توس
كمتر داشته و توان جذب نيتروژن اين گياه در شرايط تنش 

در سطوح كه  به طوري ،يابد خشكي به شدت كاهش 
مصرف نيتروژن نتوانسته مانع از كاهش  ،باالي خشكي

توان نتيجه گرفت كه  و مي وزن خشك ساقه شود
شكي به هاي شديد خ كودپذيري اين گياه در شرايط تنش

است در شرايط محدوديت  يابد و بهتر كاهش ميشدت 
استفاده براي كشت و كار اين گياه از كود كمتري ، رطوبتي

اين مسئله بيانگر وجود اثر متقابل زياد بين ميزان . گردد
آب مصرفي و كود مورد نياز در اين گياه بوده و توجه به 

در مزارع  هم سبب افزايش پايدار توليد تواند مياين مسئله 
كشاورزي گردد و هم با كاهش هزينه و حفظ سالمت 

و همكاران  Patterson .محيط زيست همراه خواهد بود
اند كه اغلب گياهان عمدتاً نيتروژن  بيان كردهنيز  )1997(

منظور تثبيت   ها و به را براي توليد و نگهداري برگ
و در شرايط تنش رطوبت  گيرند حداكثري كربن بكار مي

خ مثبتي به افزايش مصرف كود بوژه كودهاي نيتروژنه پاس
در خشكي شديد همچنين نشان داد كه  جنتاي. نمي دهند

، تنها مصرف كود نيتروژن به ميزان )ظرفيت مزرعه% 60(
نيتروژن در كيلوگرم خاك باعث افزايش  گرم ميلي 60

بدون (دار در عملكرد دانه نسبت به شاهد  مثبت و معني
دهنده عدم   نشان تواند مياين مسئله هم . دوش مي) كود

باشد و هم بيانگر نياز كودي بسيار كم  كودپذيري اسفرزه 
بنابراين، . اين گياه براي دستيابي به عملكرد دانه باال باشد

احتماالً در شرايط فراهمي آب، مصرف كود نيتروژنه 
توانسته شرايط بهتري براي انجام فتوسنتز و در نتيجه رشد 

اما در شرايط . راهم آورد و وزن دانه افزايش يابدگياه ف
تنش خشكي، كوتاه شدن دوره پرشدن دانه و كاهش 

دانه باشد  عملكرددليل كاهش  تواند ميعرضه مواد پرورده 
ظرفيت مزرعه  %80و گياه در شرايط خشكي بيشتر از 
و همكاران  Laribi. نتوانسته كود نيتروژن را جذب كند

اند  كردهيقي بر روي گياه زيره گزارش نيز در تحق) 2009(
رشد گياه، وزن خشك گياه كه با افزايش محدوديت آب، 
 Rathore .يابد داري كاهش مي و عملكرد دانه به طور معني

اند كه عملكرد  نيز گزارش كرده) Chandawat )2003و 
دانه اسفرزه با كاربرد نيتروژن در مقايسه با شاهد افزايش 

  .است داشته



 793                                                                                                  4، شماره 29، جلد فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

طور  گياهان تحت تنش خشكي بهطوركلي  به   
اي ماده خشك آنها كاهش يافته و اين ممكن  مالحظه قابل

كاهش در وزن . باشد منابعاست ناشي از محدوديت 
خشك كل احتماالً به دنبال كاهش قابل مالحظه در رشد 
گياه، فتوسنتز و ساختار تاج پوشش در طول كمبود آب 

  ).Shao et al., 2008(باشد  مي
مصرف  در شرايطنتايج اين پژوهش همچنين نشان داد    

نيتروژن انتقال ماده خشك به ريشه نسبت به شاهد  باالي
بيشتر انتقال سبب خشكي  و در مقابل،كمتر ) بدون كود(

نيز ) 2005(و همكاران  Yin .دوش مي خشك به ريشه ماده
منظور   گياهان در شرايط خشكي بهكه اظهار داشتند 
و افزايش جذب آب اغلب سرعت رشد و  كاهش مصرف

 توليد بيوماس خود را كاهش داده و سهم بيشتري از شيره
كه  طوري دهند، به ها اختصاص مي پرورده را به ريشه

. كنند نسبت ريشه به اندام هوايي باالتري را حفظ مي
هاي زيرين گياه و حفظ  تسهيم بيشتر بيوماس به قسمت
التر ممكن است در جذب نسبت ريشه به اندام هوايي با

  . بيشتر آب سودمند باشد
  
  يكل يريگ جهينت

 ازين ،يخشك تنش شدت افزايش با ،داد نشان جينتا   
 كه يطور به ،يافت كاهش يدار يمعن طور به اسفرزه يكود
 مصرف با )مزرعه تيظرف %40( يخشك ديشد تنش در
 شاهد سطح با يتفاوت آن يها اندام خشك وزن در تروژنين
 بدون طيشرا در كه يدرحال .نشد مشاهده )كود ونبد(

 لوگرميك بر گرم ميلي 120 سطح تا تروژنين مصرف تنش،
 تينها در و اهيگ در خشك ماده ديتول افزايش سبب خاك،
 سبب تروژنين اديز مصرف .شد دانه عملكرد افزايش
 ماده نسبت افزايش و شهير خشك ماده نسبت كاهش

 اهيگ طيشرا نيا در كه مفهوم نيبد شد، برگ خشك
 يگذار هيسرما و شهير توسعه در يكمتر يگذار هيسرما

 كه داشت خواهد شتريب برگ سطح توسعه در يشتريب
 خشك ماده انتقال و اديز يشيرو رشد سبب تواند مي

 با كه داد نشان نيهمچن جينتا .گردد دانه ديتول يبرا كمتر
 يها اندام نفع به خشك ماده ميتسه ،يخشك تنش افزايش

 طور به شهير خشك ماده نسبت و شده تمام ينيرزميز
 نسبت طيشرا نيا در چند هر ابد،ي يم افزايش يدار يمعن
  .نشدند مواجه يدار يمعن رييتغ با دانه و ساقه خشك ماده

  
  مورد استفاده منابع

 ،.م.س ،ييفخرطباطبا و .م ،يرمعصوميم ،.ح ،معبود زاده ميابراه -
 كشت جدا قطعات در الژيموس ديتول و كالوس ليتشك .1376
 ):3(28 ران،يا يكشاورز علوم .بارهنگ گونه چهار شهير و برگ
96-87.  

 گياهان ينيگز به مختلف يروشها بر يمرور .1382 ،.ع صفرنژاد، -
   ،يكشاورز يخشكسال و يخشك .يخشك به مقاومت يبرا
7: 13-11.  

 ريتأث يبررس .1385 ،.ع ،يكاش و .ع اقت،يل ،.ح فرداد، ،.ع فرهمند، -
 در يفرنگ گوجه تيفيك و تيكم بر تروژنين كود و ياريآب زانيم

  .273-279 :)2(37 ران،يا يكشاورز علوم .ياريآب كم طيشرا
 دهيچك .اسفرزه گونه دو يزراع يبررس .1371 ،.م ،يرمسعوديم -

 دانشكده ران،يا ييدارو گياهان ناريسم نيچهاردهم مقاالت
  .65 :وريشهر 9-11 هران،ت ،تهران يداروساز

- Azam, F., 2002. Study on organic matter dynamics 
and nitrogen availability using 14C and 15N. Pakistan 
Journal of Agronomy, 1: 20-24. 

- Bhagat, N.R., 1980. Studies on variation and 
association among seed yield and some component 
traits in Plantago ovata Forsk. Crop Improvement, 
7: 60-63. 

- Chatterjee, S.K., 2002. Cultivation of medicinal and 
aromatic plants in India-a commercial approach. 
Acta Horticulture (ISHS), 576: 191-202.  

- Dalal, K.C. and Sriram, S., 1995. Psyllium. Advances 
in Horticulture, 11: 575-604. 

- Godawat, S.L., 1999. Prospects of isabgol (Plantago 
ovata Forsk). Cultivation in Rajasthan. Recent 



 ...تأثير خشكي و نيتروژن بر تسهيم ماده                                                                                                                                 794

advances in management of arid ecosystems. 
Proceeding of a Symposium. India, 9-12 March, 
1997: 229-234. 

- Griffe, P., Metha, S. and Shankar, D., 2003. Organic 
Production of Medicinal, Aromatic and Dye-
Yielding Plants (MADPs): Forward, Preface and 
Introduction. FAO.  

- Koocheki, A., Tabrizi, L. and NassiriMahallati, M., 
2007. The Effects of Irrigation Intervals and Manure 
on Quantitative and Qualitative Characteristics of 
Plantago ovata and Plantago psyllium. Asian 
Journal of Plant Science, 6(8): 1229-1234. 

- Laribi, B., Bettaieb, I., Kouki, K., Sahli, A., Mougou, 
A. and Marzouk, B., 2009. Water deficit effects on 
caraway (Carum carvi L.) growth, essential oil and 
fatty acid composition. Industrial Crops and 
Products, 30(3): 372-379.  

- Patterson, T.B., Guy, R.D. and Dang, Q.L., 1997. 
Whole-plant nitrogen and water relations traits, and 
their associated trade-offs, in adjacent muskeg and 
upland boreal spruce species. Oecologia, 110(2): 
160-168. 

- Rathore, B.S. and Chandawat, M.S., 2003. Influence 
of irrigation, row orientation and nitrogen on downy 
mildew of Blond psyllium. Indian Phytopathology, 
56(4): 453-456. 

- Shao, H.B., Chu, L.Y., Jaleel, C.A. and Zhao, C.X., 
2008. Water-deficit stress-induced anatomical 
changes in higher plants. Comptes rendus-Biologies, 
331(3): 215-225. 

- Singh, S.P., Bargalif, K., Joshi, A. and Chaudhry, S., 
2005. Nitrogen resumption in leaves of tree and 
shrub seedling in response to increasing soil fertility. 
Current Science, 89: 389-396. 

- Xu, Z.Z., Yu, Z.W. and Wang, D., 2006. Nitrogen 
translocation in wheat plants under soil water deficit. 
Plant and Soil, 280: 291-303.  

- Yin, C.Y., Wang, X., Duan, B., Luo, J.X. and Li, C.Y., 
2005. Early growth, dry matter allocation and  
water use efficiency of two sympatric Populous 
species as affected by water stress. Environmental 
Experimental Botany, 53: 315-322. 



 795                                                                                Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 29, No. 4, 2013  

Influence of drought stress and nitrogen on dry matter partitioning of  
Isabgul (Plantago ovate Forsk) 

 
F. Sayadi1, A. Rahimi2*, H. Dashti3 and A. Tajabadi pour4 

 
1- MSc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture College, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran 
2*- Corresponding author, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture College, Vali-e-Asr University of Rafsanjan,  
     Rafsanjan, Iran, E-mail: Rahimiasg@gmail.com 
3- Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture College, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran 
4- Department of Soil Science, Agriculture College, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran  
 

Received: September 2011   Revised: January 2012  Accepted: February 2012 
 

Abstract 
   In this study, the effects of drought and nitrogen were analyzed on morphological traits and 
dry matter allocation of Isabgul (Plantago ovata) at Vali-e-Asr University of Rafsanjan in 2010. 
The research was conducted using factorial experiment based on RCD design with 3 
replications. The factors included nitrogen (0, 60, 120 and 180 mg N.Kg-1 soil) and soil 
moisture (100, 80, 60, 40 % FC). Results indicated that drought, nitrogen and their interaction 
significantly affected seed yield and total dry weight. The highest seed yield (1.72 g.plant-1) was 
obtained at 120 mg N.Kg-1 soil which was 77% higher than that in control. In 80% FC 
treatment, using 120 mg N.Kg-1 soil caused 93% increase in total dry weight, compared to 
control. In addition, with increasing drought stress, dry matter partitioning benefited the root 
and root mass ratio (RMR) increased significantly. However, no significant changes were 
recorded for shoot mass ratio (SMR) and grain mass ratio (GMR). Also, with increasing 
nitrogen fertilizer, more dry matter was transferred to the leaves and less dry matter was 
transferred to the seed. 
 
Key words: Isabgul (Plantago ovate Forsk), drought stress, dry matter distribution, Seed yield. 


