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دهکیچ
Plantago(اسفرزهمؤثرهمادهزانیموردکعملبرفسفروي روعناصراثری بررسمنظوربه ovata Forsk.(سالدری شیآزما
اجرابمشهرستانحومهدرواقعي احمزهي روستای اراضدرمترمربع450ی بیتقرمساحتبهی نیزمقطعهدر1389-1390یزراع
40و20صفر،مقدار3دري رووتارکهدرلوگرمکی120و40،80صفر،مقدار4درفسفرمختلفمقادیراثرآزمایشایندر.شد
میزانبوته،هردرگلتعدادسنبله،طولبوته،هردربرگتعدادبوته،ارتفاعهزاردانه،وزندانه،عملکردصفاتبرتارکهدرلوگرمکی

اثرگرفتند.قراری بررسموردتکرار3بای تصادفکاملي هابلوكطرحهیپابرلیفاکتورشیآزماقالبدرموسیالژصددرودانهتورم
درلوگرمکی40تاي رومقدارشیافزاباوشددارمعنی%1ي آمارسطحدراسفرزهاهیگدانهعملکردبرفسفروي رومختلفمقادیر

ازفسفرتارکهدرلوگرمکی120مقدارازاستفادهاما.داشتی شیافزاي روندزیندانهعملکرد،تارکهدرلوگرمکی80تافسفروتارکه
دارمعنیهزاردانهوزنبرفسفروي رومختلفمقادیرتأثیرالبته نداشت.تارکهدرلوگرمکی80بهنسبتيدارمعنیتفاوتي آمارنظر
تاي رومقدارشیافزاباوبوددارمعنی%1ي آمارسطحدراسفرزهدانهالژیموسدرصدبرفسفروي رومختلفمقادیراثر.نشد
وي رومختلفمقادیراثرنیهمچند.یگرددانهالژیموسدرصدشیافزاسببتارکهدرلوگرمکی120تافسفروتارکهدرلوگرمکی40

شیآزماجینتابهتوجهبابود.دارمعنیهم)دانهتورمتورکفاواهیگارتفاعسنبله،طولگل،تعدادبرگ،(تعدادصفاتریسابرفسفر
وردکعملورشدشیافزابرايتارکهدرلوگرمکی80زانیمبهفسفروتارکهدرلوگرمکی40زانیمبهي روعناصرمصرف،فوق
داشت.رااثرنیبهتربممنطقهدراسفرزهاهیگالژیموسشتریبچههردیتول

Plantago(اسفرزه:يدیلکهاي واژه ovata Forsk.(،الژ.یموسفسفر،،يرو

مقدمه
Plantagoیعلمنامباکبیربارهنگیااسفرزه ovata

Forsk.رهیتازگیاهیPlantaginaceaeلیدلبهکهباشدمی
یی ایمیشمختلفهاي بیترکدیتولدرآنپوستهودانهاربردک

محسوبجهانارزشمنداهانیگازي داروسازعیصنادرو
جهاندرالژیموسی عیطبدیتولمهممنابعازاسفرزهگردد.می
لحاظبهاهیگنیاخشکودهیرسدانهارزشباشد.می

ی سطحهاي هیالوی خارجغشاءدرموجودالژیموسي محتوا
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ي حاواهیگنیاهاي دانهوها برگباشد.میآندانهوپوسته
ي محتواسفرزههاي دانه.)1374،یگیدبیام(استدیکوزیگل

یی ایضدباکترماده،یمعدنامالحها،نیپروتئچرب،هاي روغن
اسفرزهدانهقسمتکی.استالژیموسي ادیزریمقادونیاکوب

دانهتیاهمدهد.میطعمبدونژللیتشکآبقسمت20با
پوستهاي هیالدرموجودالژیموستیفیکوتیکمازی ناش
ازی کی یلعابمواد.)1365،یچنهیآئ(استآندانه

نیاباشد.میاهیگی کیمتابولهاي تیفعالازصلحامحصوالت
ي داروهاضدالتهاب،ضدسرفه،عنوانبهي داروسازدرمواد
بکاربدنی منیامحركي داروهاومعدهنیملکننده،هضم

هاي تهیواربرگوشهیر).1371،یرمعصومیم(روندیم
وباشندمیقابضوی لعابتیخاصي دارااهیگنیامختلف

هاي يماریبدرخونکنندههیتصفومسکنعنوانهبنیهمچن
هیتوصگوارشدستگاهوي ادراري مجاروهیرمزمن
Karimzadeh(استشده & Omidbaigi, & Sing؛ 2004

Pal, ی بررسمنظوربه)1389(همکارانووسفیپور. )2001
ی برخبرخاكي زیحاصلخمختلفي مارهایتتأثیر

اسفرزه،اهیگالژیموسوکیاگرومورفولوژهاي یژگیو
تأثیرکهدادنشانشیآزماجینتادادند.انجامرای شیآزما

هاي یژگیوی تمامبرخاكي زیحاصلخمختلفيمارهایت
فسفاتی ستیزکودتأثیربود.)p>%5(دارمعنیبررسیمورد
،شد)p>05/0(دارمعنیمذکورهاي یژگیوشتریببر2بارور

فسفاتی ستیزرکودتأثیرتحتدانهالژیموسدرصداما
) McDonald)2001و Graham.نگرفتقرار2بارور

کناردرریزمغذيعناصرکهندافتیدرخودقیتحقهمچنین در 
ندداراسفرزهعملکردبردارمعنیتأثیر)NPK(رنیازپعناصر

درراتأثیرنیشتریب)Zn(ي روعنصرها ریزمغذينیبدرو
.داداختصاصخودبهاسفرزهاهیگعملکردشیافزا

Hendawy)2008(هايبیترکاثرسهیمقاوی بررسبا
موادازی بیترککهافتیدراسفرزهاهیگرشدبری آلوی معدن

)،Zn(ي روهاي ریزمغذيو)NPK(رنیازپعناصروی آل
رشددري دارمعنیشیافزاباعث)Mg(میزیمنو)Ca(میکلس

هايزمغذیرعناصراثری بررسمنظوربه.دگردمیاسفرزهاهیگ
در ی شیآزماآناجزاءوسویادانهعملکردبري اریآبکمو

کهدادنشانشیآزمااینجینتا.شدانجامزابلشهرستان
زانیموهزاردانهوزن،یکیولوژیبعملکرد،دانهعملکرد

Ramroudi(قرارگرفتي زمغذیرعناصرتأثیرتحتالژیوسم

et al., منظوربه) 1382اسدي کنگرشاهی و ملکوتی (. )2011
برآناثروي امزرعهطیشرادري رواثرونیبراسیکالی بررس

و منابع ي کشاورزقاتیتحقمرکزدری شیآزماایسوعملکرد
ي امزرعهشیآزماجینتا.ددادنانجاممازندرانطبیعی استان 

دارمعنیشیافزاموجبي روسولفاتمصرفکه دادنشان
.دیگردشاهدبهنسبت%19زانیمبهایسودانهعملکرد

تأثیری سربرمنظوربه)1379(یملکوتوي ورديباي احمد
ومیکادمغلظتبري رووفسفرعناصرمختلفسطوحکاربرد

ی شیآزمای شرقجانیآذرباسرابدری نیزمبیسرقمدودر
وي رومختلفسطوحتأثیرکهدادنشانجینتادادند.انجام
.شددارمعنی%1احتمالسطحدرعملکردبرفسفرنیهمچن

فسفروتروژنیناثراتی بررسمنظوربه)1385(ینیچاکرالحس
درگلرنگدانهعملکردبریی غذارعنصدونیاکنشبرهمو

تأثیرکه دادنشانجینتادادند.انجامی شیآزمامیدطیشرا
گلرنگدانهعملکردبردونیاشنکبرهموفسفروتروژنین

ی بررسمنظوربه)2007و همکاران (Moazzen.بوددارمعنی
وی زراعصفاتبرفسفرمختلفسطوحوبوتهتراکماثر

منطقهدري کاغذتخمي کدوی یدارواهیگدانهووهیمعملکرد
درراي دارمعنیاختالفآناندادند.انجامی شیآزماتاکستان

تعدادوبرگخشکوزنبرگ،تعدادبوته،طولگره،تعداد
ریسابهنسبتهکتاردربوته10000تراکمتیماری فرعساقه

کودوتراکمي مارهایتکردند.مشاهدهشاهدماریتومارهایت
براساس.نداشتي دارمعنیتأثیرروغندرصدبرفسفر
بودهخشکمهینمیاقلي دارابمشهرستاندومارتني بندطبقه

دری طرفازو؛ باشدمیباالpHباهاي خاكي داراو
ي باالpHعلتبهي روکمبودی یایقلوی آهکهاي خاك
Graham(استمحسوسکامالًخاك & McDonald,

ی اتیحعناصرنیمهمترازی کیفسفرکهجهتآنازو)2001
، داردوجودعتیطبدری آلوی معدنشکلهاي بهکهاست

بلکهداردتأثیررشدزانیمدرشدتبهتنهانهفسفرکمبود
مؤثراریبستواندمیزینها آنتیفیکودانهووهیملیتشکي رو



5893، شماره31تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

واقعمؤثراریبسدانهتیفیکوتیکمبرتواندمیفسفرباشد.
اسیمقدراسفرزهیی دارواهیگتوسعهنکهیابهتوجهباشود.

دری جامعوقیدقمطالعاتکهشدخواهدسریمی زمانع،یوس
زانیموعملکردبری زراعي فاکتورهااثراتاینخصوص

فسفرعناصرانیمنیادرانجام شود، بنابراین اهیگهمؤثرماده
اینمؤثرهمادهوعملکردبرکههستندی مهمعناصرازي روو
عناصراثری بررسمطالعهنیاازهدف.گذارندمیتأثیراهیگ

در،اسفرزهدانهعملکردي اجزاوعملکردبرفسفروي رو
.بودبمشهرستان

روشهاومواد
ی نیزمقطعهدر1389- 1390یزراعسالدرقیتحقنیا

روستايی اراضدرمترمربع450ی بیتقرمساحتبه

خاكشخمازبعد.شداجرابمشهرستانحومهدري احمزه
تعیینبرايخاكازي بردارنمونهبهاقدامزمینحیتسطو

جینتا.گردیدخاكییشیمیاوفیزیکیخصوصیاتبرخی
هاي جدولدرنظرموردنیزمخاكشیآزماازآمدهبدست

است.آمده2و1
طولوایدرسطحازمتر1134ارتفاعبابمشهرستان

دقیقه11ودرجه58تادقیقه18ودرجه58ییایجغراف
درجه21تادقیقه7ودرجه29یاییجغرافعرضوشمالی

ی بارندگمتوسطمقدارقرار گرفته است. شرقیدقیقه4و
14/24انهیسالدمايمتوسطومتریلیم52/36انهیسال

میاقلي دارادومارتني بندطبقهبراساسوگرادیسانت
باشد.میخشکمهین

مطالعهموردمنطقهدرمزرعهخاكییشیمیاصیاتخصو-1جدول

pH
یکیالکترتیهدا

)mmos(
یآلکربن

(%)
شوندهیخنثمواد

(%)
کلنیتروژن
(%)

جذبقابلفسفر
)ppm(

جذبقابلمیپتاس
)ppm(

جذبقابلي رو
)ppm(

09/8225/015016/04/317346/0

مزرعهخاكفیزیکیصیاتخصو-2جدول
شندرصد43%
يالدرصد46%
رسدرصد11%

خاكبافتیشن-لوم

قالبدري رووفسفرمختلفمقادیرقیتحقنیادر
دری تصادفکاملهاي بلوكطرحهیپابرلیفاکتورشیآزما

سطحسهدري روفاکتور.گرفتقراری بررسموردتکرار3
Zn1=0kg/ha ،Zn2=20kg/ha وZn3=40kg/haفاکتورو

، P1=0kg/ha ،P2=40kg/haسطح4درفسفر
P3=80kg/ha وP4=120kg/haگرفتندقراری بررسمورد

خالصروي%38دارايي روسولفاتکودازمنظورنیبدو
.شداستفادهخالصفسفر%46دارايپلیترسوپرفسفاتو

دادنبهاقدامماهيداواخردر،نظرموردنیزمانتخابازبعد
108وهکتاردرلوگرمیک74مقداربهمیپتاسسولفاتکود

نصفمعادلخالصنیتروژن%46داراياورهکودلوگرمیک
نرفتساقهزماندراورهکودبقیه گردید.شدهمصرفمقدار

نقشهسپسد.یگردمصرفخاكهیتجزجینتابهتوجهبا
شد.مشخصمارهایتمحلواجرازمیندرآزمایش

ومتر2گریکدیازها بلوكفاصلهوبلوك3شاملشیآزما
متر5/1×2کرتهرابعادکهبودهکرت12شاملبلوكهر
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ازبعدشد.گرفتهنظردرمتر1گریکدیازکرتدوفاصلهو
بافسفرکوددادنبهاقداممارها،یتمحلکردن مشخص

د.یگردکرتهردرکاشتنقشهطبقشدهمشخصریمقاد
شدهتهیهکرماناکوتیپاسفرزههاي ذربکرتهردرسپس

کرج،بذرونهالتهیهواصالحمؤسسهژنبانکاز
ازمتریسانت30فواصلباهاي فیرددرمتراکمصورتبه
1- 5/1عمقدرکرتهاي کنارهازمتریسانت15وگریکدی

بهاقدامکاشتازبعدبالفاصلهوشدندکشتي متریسانت
لیبنومکشقارچبارهابذکاشت،ازقبلضمناً.شدي اریآب
ظاهرازبعدهفتهکی.شدندی ضدعفونهزاردر2نسبتبه

ریمقادباي روسولفاتکوددادنبهاقدامها گیاهچهشدن
کاشتنقشهطبقهزاردرچهارودو،صفر،شدهمشخص

نکهیاازبعدگردید.انجامها کرتدرپاشیمحلولصورتبه
فواصلباهابوتهتنکبهمااقدشدندی برگ4-5ها بوته

ساقهبهها بوته%50کهی وقت.شدگریکدیازمتریسانت5
بهسركصورتبهنیتروژنهکودماندهیباقدومکیرفتند
بهاقدامنشستندگلبهها بوتهی وقتوشددادهها کرت
.شدمزرعهدرنظرموردصفاتي ریگاندازهوي ریگنمونه
وی شکنسلهمرتبهکیمرحلهنیاتاکهاستذکربهالزم
انجام کاشتهاي فیردنیبهرزهاي علفنیوجمرتبهسه
بهاقدام،هابوتهی گلدهواهانیگرشدازبعد.شد

کرتهردر.شدفیتصادصورتبهکرتهرازي بردارنمونه
بوته10تعدادفیردهردري اهیحاشاثراتحذفازبعد
وشمردهراآنهاهاي گلتعدادوانتخابی تصادفصورتبه

درها سنبلهطولی انتخابهاي بوتهدرشاخهتعدادارتفاع
ازکیهردراسفرزههاي دانهد.یگردثبتوگیري اندازهبوته

ازاستفادهباي اهیحاشاثراتحذفازپس،هاکرت
وبرداشتها کرتوسطازی مترمربع1×1هايکرت
بهنسبتها دانههیکلبرداشتازپسودیگردي آورجمع
ي عاروزیتمها دانهواقدامدستباي بوجاراتیعملانجام

وي بوجاربرداشت؛اتیعملاتمامازپس.شدندزائدمواداز
سطحواحددرکرتهرعملکردزانیم،هادانهنیتوز

ومشخصجداگانهطورهبهمهزاردانهوزنوشده محاسبه
ازگرمکیمقداردانهتورمگیري اندازهي برا.دیگردثبت

تاختهیرلیتريمیلی125مدرجاستوانهکیداخلراهادانه
گذشتازبعدشده و اضافهمقطرآبلیترمیلی120حجم

مدرجاستوانهي روازها دانهتورممقدارساعت24
بارنیچندمدت،نیای طدرالبتهشد.اداشتیوگیري اندازه

متورميهادانهحجمکار،انیپادرودادهتکانرااستوانه
).1379(محبی،شد انیبمکعبمترسانتیبرحسبشده

گیري اندازهKalyansundaramروشباالژیموسي محتوا
گرمکیروشنیادر). 1375،و همکارانزادهمیابراه(شد
نرمال1/0کیدریکلردیاستریلیلیم10درراخشکدانه

حرارتدیآبوجودرنگرییتغدانهپوستهدرکهی زمانتا
هیاولالژیموسمحلولتیوضعنیامشاهدهازپسوداده

سپس،دادیمانتقالگریدظرفبهراآنکهدیآمیدستب
بابارهروباردورااولظرفدرماندهیباقهاي دانه

الژیموسمحلولبهودادهشستشوجوشآبتریلیلیم5
درجه96کیلیاتالکلتریلیلیم60آنگاهشد.اضافههیاول
ساعت5مدتبهواضافهآمدهدستبالژیموسمحلولبه
کردنصافازپسحاصلرسوب.شدي نگهدارخچالیدر
قرارساعت12مدتبهگرادیسانتدرجه50آوندر

بهایوجداشدهمادهنیتوزمراحلنیاازسپس.گرفت
يهادادهي آمارلیتحلوهیتجز.شدانجامالژیموسی عبارت
يآمارافزارنرمازاستفادهبافوقطیشرابراساسشدهنرمال

MSTATCي براانسیوارزیآنالجدولهاي سپسشد.انجام
وانسیوارهیتجزازپسد.یگردلیتشکرهایمتغازکیهر
روشبهنیانگیمسهیمقاه،شددارمعنیي فاکتورهااثرنییتع

EXCELافزارنرمازاستفادهباوانجام شد؛ دانکن

.ندشدمیترسمربوطههاي نمودار

جینتا
مختلفسطوحاثرکه دادنشانانسیوارتجزیهجینتا

دراسفرزهاهیگدانهعملکردبرآنهامتقابلاثروفسفري رو
ها میانگینمقایسه. )3(جدولشددارمعنی%1ي آمارسطح
هکتاردرتن705/1دانهعملکردباZn3P4کهدادنشان

.)1(شکلداداختصاصخودبهرادانهعملکردنیشتریب
وزنبروفسفري رومختلفمقادیرمتقابلاثرهمچنین
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دیگرددارمعنی%5ي آمارسطحدراسفرزهاهیگهزاردانه
وزننیشتریبکهدادنشانها میانگینمقایسه.)3(جدول

(شکلداردتعلقZn1P3بهگرم693/1زانیمبههزاردانه
وي روتأثیرکهکردمشخصانسیوارتجزیهجینتا.)2

دارمعنی%1ي آمارسطحدراسفرزهبوتهبرگتعدادبرفسفر
تعدادباترتیببهP4وZn3يکودسطح. )3(جدولشد 
راممکنمقدارحداکثر3/119و503/109بوتهدربرگ

تجزیهجینتا).4و3هاي (شکلداداختصاصخودبه
اثروفسفري رومختلفمقادیراثرکهدادنشانانسیوار

%1ي آمارسطحدراسفرزهاهیگبوتهارتفاعبرآنهامتقابل
که دادنشانها میانگینمقایسه.)3(جدولدیگرددارمعنی

بهمتریسانت4/27زانیمبهZn3P4رابوتهارتفاعنیشتریب
مقادیراثرهمچنین.)5(شکلاستدادهاختصاصخود

تعدادبرآنهامتقابلاثرو%1سطحدرفسفرو ي رومختلف
دیگرددارمعنی%5ي آمارسطحدراسفرزهاهیگبوتهدرگل

تعدادباZn3P4کهدادنشانها میانگینمقایسه.)3(جدول

. )6(شکلشد بوتهدرگلتعدادنیشتریبحائز06/42
ي رومختلفمقادیراثرکه دادنشانانسیوارتجزیهجینتا

سطحدراسفرزهاهیگسنبلهطولبرآنهامتقابلاثروفسفر
ها میانگینمقایسه.)3(جدولدیگرددارمعنی%1ي آمار
حدودزانیمبهZn3P4راسنبلهطولنیشتریبکه دادنشان

مچنینه).7(شکلاستدادهاختصاصخودبهمتریسانت5
سطحدراسفرزهدانهموسیالژدرصدبرفسفروي روتأثیر
Zn3يکودمقادیرو)3(جدولدیگرددارمعنی%1ي آمار

بهراممکنمقدارحداکثر%29میزانبهP4و%26میزانبه
تجزیهجینتا. )9و8هاي(شکلندداداختصاصخود
اسفرزهدانهتورمبرفسفروي روتأثیرکه دادنشانانسیوار
يکودسطح.)3(جدولدیگرددارمعنی%1ي آمارسطحدر

Zn3و79/28تورمزانیمباp4تورمزانیمبا
اختصاصخودبهراممکنمقدارحداکثرمتریلیم34/27
.)11و10هاي(شکلند داد

بررسیموردصفاتمربعات)نیانگیم(انسیوارتجزیهخالصه-3جدول

رییتغمنابع
s.o.v

درجه
يآزاد
d.f

(M.S)مربعاتمیانگین

عملکرد
دانه

وزنمتوسط
هزاردانه

برگتعداد
بوتههردر

ارتفاع
بوته

گلتعداد
بوتههردر

طول
سنبله

درصد
الژیموس

زانیم
دانهتورم

2n.s00729/0n.s00596n.s65/1n.s655/0n.s52/1n.s0028/0n.s00175/0n.s083/0تکرار
345/1n.s00797/0**345/3178**151/62**362/293**715/2**0144/0**922/54**2يرو

154/0n.s00504/0**922/54**312/7**112/47**471/0**00448/0**676/5**3فسفر
0127/0n.s74/15**725/1*941/7**0749/0n.s65/1n.s65/1*0466/0**6*فسفريرو

2200687/000472/0784/16412/0758/20160/000063/0042/0لي کخطا

C.V%96/529/442/473/269/414/364/1072/7
دارمعنیاختالفوجودعدم:n.s؛ %1ي آمارسطحدردارمعنیاریبساختالفوجود: **؛ %5ي آمارسطحدردارمعنیاختالفوجود:*
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بمشهرستاندراسفرزهاهیگنهداعملکردبرفسفروي روکودمختلفمقادیرمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا-1شکل

بمشهرستاندراسفرزهاهیگدانههزاروزنمتوسطبرفسفروي روکودمختلفمقادیرمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا- 2لکش

بمشهرستاندراسفرزهبوتهدربرگتعدادبرفسفرمختلفسطوحاثرمیانگینمقایسه-3شکل

Z1
P1

Z1
P2

Z1
P3

Z1
P4

Z2
P1

Z2
P2

Z2
P3

Z2
P4

Z3
P1

Z3
P2

Z3
P3

Z3
P4

عملکرد بذر 0.7 1 1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7

f
e e

d cd bc
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bc bc ab a a
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بمشهرستاندراسفرزهبوتهدربرگتعدادبررويمختلفمقادیراثرمیانگینقایسهم-4شکل

بمشهرستاندراسفرزهاهیگارتفاعبرفسفروي روودکمختلفمقادیرمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا-5لکش

بمشهرستاندراسفرزهاهیگبوتهدرگلتعدادبرفسفروي روودکمختلفمقادیرمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا-6لکش

Z1 Z2 Z3

تعداد برگ در هر بوته 77.86 90.762 109.503

c
b

a
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20
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3
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4
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g f ef ef de f
bc cd b b b

a
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4
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تعداد گل در هر بوته 24.7 29.9 33.1 33.5 34.3 35.2 35.7 37.1 38.1 39.5 41.1 42.1
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بمشهرستاندراسفرزهاهیگسنبلهطولبرفسفروي روودکمختلفمقادیرمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا-7لکش

بمشهرستاندراسفرزهدانهالژیموسدرصدبري رومختلفمقادیراثرنیانگیمسهیمقا-8لکش

بمشهرستاندراسفرزهدانهالژیموسدرصدبرفسفرمختلفمقادیراثرنیانگیمسهیمقا-9لکش

Z1P
1
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Z1P
4

Z2P
1

Z2P
2

Z2P
3

Z2P
4

Z3P
1
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2
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3

Z3P
4

طول سنبله 3.17 3.52 3.74 3.88 3.92 3.95 4.01 4.06 4.2 4.36 4.59 4.95

h
g f ef ef ef ed ed cd c b
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0
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بمشهرستاندراسفرزهدانهتورممقداربري رومختلفمقادیراثرنیانگیمسهیمقا-10لکش

بمشهرستاندراسفرزهدانهتورممقداربرفسفرمختلفمقادیراثرنیانگیمسهیمقا-11لکش

بحث
خصوصیاتبهتوجهبا،دادنشانتحقیقایننتایج

باالو1جدولبررسیموردمنطقهخاكییشیمیاوفیزیکی
خاكبودنی آهکو8/7زانیمبهخاكpHانیزمبودن
ppm46/0زانیمبهاستفادهقابلي رودرصدکمبودومنطقه

خاكلوگرمیکدرگرمیلیم1ی عنی یبحرانحدازترنییپاکه
کمبوداثردرزیرا،بودهي ضروري روعنصرافزودن، است
جهینتدروشودیمحاصلرشدتوقفجیبتدراهیگدرروي
،يفتوسنتزدستگاهعنوانبه،برگژهیوهبی شیروهاي اندام

موادساختامرنیاجهینتدر.گرددمیمشکلدچار
ی شیزاهاي انداملیتشکوشدهمختلهمفتوسنتزکننده

وسنبلهدردانهوزنوتعدادکاهشموجبو؛ ندیبمیبیآس
کهنظرآناز.گرددمیدانهعملکردکاهشجهینتدر

،باشندمیاهیگفتوسنتزازحاصلهیونثاهاي تیمتابول
زانیمفتوسنتزبردنباالوفسفروي روتأثیربابنابراین 

وي فتوسنتزموادساختبهبودباودادهشیافزاراالژیموس
دارمعنیشیافزاژهیوهبی شیزاهاي اندامدیتولدرمشارکت
بهی ابیدستامکانالژیموسهمؤثرمادهدرصدودانهعملکرد
ي روکمبودکه طوريبه.کندمیفراهمراشتریبعملکرد

شدنرفعالیغلیدلبهرانیپروتئسازوسوختولیتشک
وها بوزومیرساختمانخوردنبهمومرازیپلRNAمیآنز

و یمی(رحسازدمیمختلکیبونوکلئیردیاسبیتخر

Z1 Z2 Z3

میزان تورم بذر 24.517 26.5 28.792
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اسفرزهاهیگدرکمبودنیاشدنبرطرفبا.)1388،همکاران
درصدودانهعملکردزانیمجهینتدروهزاردانهوزن
ي روبرشتریبفسفرکوداثرالبته .یابدافزایش میالژیموس

فسفرکودکه طوريبهباشد.میاهیگبذروی شیزاقسمت
شیافزااسفرزهاهیگدرراالژیموسدرصدودانهعملکرد

)1382(ملکوتیوی کنگرشاهي اسدهاي یبررساست.داده
.دادنشانایسواهیگعملکردبري روکاربرددری مشابهاثر
و وسفیپور(داردمطابقتزیننامحققریساگزارشباجهینت

ي مارهایتمختلفسطوحی بررسنیادر.)1389،همکاران
)3(جدولدیگرددارمعنیهزاردانهوزنبرفسفروي رو

زیناهدانهیسوانهیرازدر.)1383،همکارانوی کوچک(
وزنبری مصرفدانهزانیموبوتهتراکماثربودندارمعنی

نامحقق.)1387، زادهی(موساندکردهگزارشراهزاردانه
-Sabaghمانندگرید Nekunam وRazmjoo)2007 (و

مختلفسطوحکهاندکردهگزارش) Dory)2006نیهمچن
تأثیري روعنصرپاشیمحلولنیهمچنوفسفرکود

زیننامحققریسااست.داشتهبوتهدرگلتعدادبري دارمعنی
ریساوي رووفسفرمختلفسطوحتأثیرخصوصدر
مادهزانیموعملکردمورددری مشابهجینتابهها يزمغذیر

دري کاغذتخمي کدواهیگعملکرد.افتندیدستهمؤثر
Moazzen(تاکستانمنطقه et al., اهیگعملکرد،)2007

اکانی(نیفلفلنعناععملکرد،)1385(چاکرالحسینی،گلرنگ
,Sing & Pal(اسفرزهاهیگعملکرد،)1383، همکارانو

،يخشخووی (کرمیآلمانبابونهاهیگعملکرد،)2001
Alijani؛ 1385 et al., خصوصدراسفرزهرويبر، )2010

,Sing & Pal(سنبلهطول درزیگشناهیگي روبر، )2001
ن یهمچن،)1388همکاران،و(رحیمیبوتهارتفاعخصوص

Grejtovsky(اهیگارتفاعخصوصدربابونهاهیگ et al.,

Mumtaz(اسفرزهاهیگعملکرد،)2006 et al., 2007(،
Ramroudi(زابلشهرستاندراسفرزهاهیگعملکرد et al.,

Pouryousef(اسفرزهاهیگالژیموسدرصدو)2011 et al.,

ي و همکاران، افشار(زیره سبزاهیگخصوصدر) و 2007
،بررسیاینجینتابهتوجهبابنابرایندارد.مطابقت) 1386
80و40زانیمبهترتیبهبفسفروي روعناصرازاستفاده

دیتولوعملکردورشدشیافزاجهتدرهکتاردرلوگرمیک
جهینتنیبهتربممنطقهدراسفرزهاهیگالژیموسشتریبچههر
.دادرا

منابع مورد استفاده
. بررسی 1375،.، مو فخرطباطباییم. میرمعصومی ،زاده، ح.ابراهیم-

،منطقه ایران با کشت اسفرزهچندهاي تولید موسیالژ درجنبه
.46-51: 33بارهنگ و پسیلیوم. پژوهش و سازندگی، 

کاربرد . بررسی تأثیر1379،.ج.ملکوتی، مو.اوردي، باياحمدي-
دو رقم غلظت کادمیوم درو روي برفسفرسطوح مختلف عناصر

.25-15:38، علوم خاك و آب.زمینیسیب
. کالیبراسیون روي در1382، .ج.م،و ملکوتی.اسدي کنگرشاهی، ع-

علوم خاك و آب، عملکرد سویا. آن دراي و اثرشرایط مزرعه
17)2 :(122-115.

.1386نیا، ا. و دانشیان، ج.،اکبري،.ر.عولدآبادي،افشاري، م.ع.، -
تأثیر سطوح نیترژون بر عملکرد و اجزاي عملکرد و درصد اسانس 

دانشگاه چکیده مقاالت سومین همایش گیاهان دارویی،.زیره سبز
.60آبان: 2-3شاهد،

ان دارویی تهاي تولید و فرآوري گیاهف. رهیا1374،امیدبیگی، ر.-
.فحهص283روز، تهران، انتشارات فکر).جلد اول(

. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. 1365،چی، ي.آئینه-
.صفحه1208، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

، ا.،ا. و توکلی،رحیمی،چی، م.ر.چائی،پوریوسف، م.، مظاهري، د.-
برخی خاك برتیمارهاي مختلف حاصلخیزي. تأثیر1389
Plantagoهاي اگرومورفولوژیک و موسیالژ اسفرزه (ویژگی

ovata Forsk.(.3، الکترونیک تولید گیاهان زراعی)213): 2 -
193.

ویو فسفر بر عملکرد کمیتروژناثرات ن.1385، .ر.چاکرالحسینی، م-
،. علوم خاك و آبیريگرمسیمهنیمدیطگلرنگ در شرایفیک

20 :25-17.
. اثر1388،.، اپورو دردي، خ.همتی،رحیمی، ع.، مشایخی، ك.-

و اجزاي عملکرد بذورغذایی و اسید سالیسیلیک برعناصر
.149-156): 4(16، عملکرد گشنیز. پژوهشهاي تولید گیاهی

اثرهاي نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر . 1385،.. و خشخوي، ماکرمی، -
ت اهلی و وحشی بابونه ی دو جمعیهاي کمعملکرد و ویژگی

Chamomilla recutitaآلمانی ( L. Rauchert(.فنونوموعل
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Abstract
In order to study the effects of phosphorus and zinc on the yield and the amount of active

ingredients of Plantago ovata Forsk., an experiment was performed in the Bam city. In this
experiment, the effects of phosphorus at four levels:(0, 40, 80 and 120 kg/ha) and zinc at three
levels (0, 20, and 40kg/ha) were studied on seed yield, thousand seed weight, plant height,
number of leaves per plant, spike length, number of flowers per plant, seed swelling and the
percentage of mucilage, in a factorial experiment based on a completely randomized blocks
design with three replications. The effects of different levels of zinc and phosphorus on the seed
yield of Plantago ovata were significant at 1% level of significance. The seed yield increased by
increasing zinc and phosphorus up to 40 kg/ha and 80 kg/ha, respectively. However, phosphorus
at a level of 120 kg per hectare had no statistically significant difference compared to
phosphorus at 80 kg/ha. The effects of different levels of zinc and phosphorus on the thousand
seed weight were not significant. The effects of different levels of zinc and phosphorus on the
mucilage percentage of “Plantago ovata” seeds were significant at 1% level of significance.
Increasing zinc up to 40 kg/ha and phosphorus up to 120 kg/ha caused an increased seed
mucilage percentage. In addition, the effects of different levels of phosphorus and zinc on other
traits (number of leaves per plant, number of flowers per plant, spike length, plant height, and
seed swelling) were significant. According to the results, the use of zinc at 40 kg/ha and
phosphorus at 80 kg/ha showed the best effect in increasing the growth and yield of Plantago
ovata as well as increased mucilage production.

Keywords: Platago ovata Forsk., zinc (Zn), phosphorus (P), mucilage.


