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دهیکچ
Plantago(اسفرزهیی داروگیاهدانهموسیالژوعملکردبربوتهتراکماثرتعیینمنظور به ovata Forsk.(،طیشرادودرآزمایشی

تصادفیاملکهاي بلوكقالبدرمطالعهاینشد.نجاما)پرباران(گرگانچالکیو)بارانکم(تپهمراوهتحقیقاتیایستگاهدودرم،ید
ومترمربعردبوته400و100،200يهاتراکمباآزمایشیيهاکرت.شدواریانستجزیه،مکاندرمرکبتجزیهصورت بهواجرا

وزن،سنبلهدردانهتعداد،سنبلهطولبربوتهتراکماثردادنشانمرکبتجزیهنتایج.ندشداشتهکمترسانتی20فیردنیبفاصلهبا
دار معنی% 1سطحدرموسیالژودانهعملکرد،سنبلهتعدادکهحالیدر،بودندار معنیبرداشتشاخصوموسیالژدرصد،هزاردانه

سطحدربرداشتشاخصو%1سطحدرهکتاردرموسیالژودانهعملکردمترمربع،درسنبلهتعدادنیزمکانتأثیر تحتشدند.
اختالفصفاتسایروشددار معنی%1سطحدرهکتاردرموسیالژودانهعملکردبرمکانوبوتهتراکممتقابلاثرشدند.دار معنی5%

ترتیب بهگرگانچالکیدرمترمربعدربوته400بهبوته100ازتراکمافزایشباموسیالژعملکردودانهعملکردنداشتند.يدارمعنی
درموسیالژودانهعملکردکهدادنشانتحقیقایننتایجیافتند.افزایشبرابر86/1و94/1ترتیب بهتپهمراوهدروبرابر9/2و3/2

تراکمدرشدهگیري اندازهصفاتهمهنتایج،براساس.باشدمیتپهمراوهدرآنبرابر69/1و71/1ترتیب بهگرگانچالکیدرهکتار
.ندداشتبرتريمکاندوهردر،دیگريهاتراکمبهنسبت،گرگانچالکیدربعمرمتردربوته400

Plantago ovata(اسفرزه،گلستانکلیدي:هايواژه Forsk.( ،،سنبلهباران.

مقدمه
Plantago(اسفرزهاهیگ ovata(کیباري هابرگي دارا

،یمرغتخمایومدوراًبیتقراي یااستوانههاسنبله،کشیدهو
ي تارهاازدهیپوشووتاهکاریبسساقهي داراایساقهبدون

و(پالنتاژیناسه)بارهنگخانوادهازگیاهاین.باشدمینرم
درماندریی داروخواصعلتبهاسفرزه.باشدمیسالهیک

نیهمچنولسترولکاهشک،یبوستي یهايماریبي ریشگیپو
است.گرفتهقرارتوجهموردی صنعتمصارف
,FAO(جهانیخواروبارسازمانگزارشطبق 2008(

و2006هايسالدرایراندرکشاورزيمحصوالتتولید
کاهشقبلهايسالبهنسبتی کخشوقوععلتبه2007
.داشت
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دانهاهیسکهانددادهنشانمطالعاتازبرخی
)Mozzafari et al., Patra(اسفرزهو)2000 et al., 1999(

تحقیقیدرهستند.آبتنشازمتوسطسطحتحملبهقادر
بهمقاومنسبتاًگیاهیومکاسفرزهی رطوبتازینشدگزارش

Dagar(استیکخش et al., بادیگر،تحقیقیدر.)2006
ردکعملافزایش،ياریآبنوبت4بههاياریآبتعدادشیافزا

عملکردافزایش،ياریآبنوبت5بهافزایشباولشکواهک
Ganpat(دکردنگزارشرااسفرزهدانه et al., در.)1992

سبززمانازي اریآبمیرژسهتحتاسفرزهشتکايمطالعه
دري اریآب،كخارطوبت%50سطحدربرداشتتاشدن

لیکتشزماندری لیمکتي اریآبهمراهبهی گلدهشروع
دشی بررسکرجدری گلدهشروعدري اریآبودانه

)Rahimi et al., دانهردکعملزانیمتحقیقایندر.)2011
،5/937ترتیب بهمارهایتنیاازکیهردرآمدهبدست
د.شگزارشتارکهدرلوگرمیک611و820

بر)بوته(تراکمانگیاهتیجمعگیاهان،کشتدر
دیتولبرمؤثرعواملاستفادهوبودندسترسدرحداکثر
منابعازنهیبهي برداربهرهوتیریمدي برا.گذاردمیتأثیر 

اریبستیاهمازبذرمصرفمقداردانستن،هانهادهو
بوتهبهینهتراکمتعییننیبنابراباشد.یمبرخورداریی باال
عملکردحداکثرآوردندستببرايسطحواحددر

Baloch(ضروریست et al., مطلوبکاشتتراکم).2002
محصوالتتولیدحداکثربهرسیدنبرايکلیديعاملیک

استمحدودآبکههنگامیویژهبه،باشدمیکشاورزي
)Rahimi et al., 2011.(

داردتأکید )2012(ارانکهموMosaviقیتحقجینتا
دري مؤثرنقش،مناسببوتهمکتراواشتکخیتارهک

ماهنیفرورد30اشتکهکيطوربه،داردردکعملشیافزا
رااسفرزهزراعتردکعمل،مترمربعدربوته3/33مکتراو

بهبودتارکهدرلوگرمیک99/558نیانگیمبارجندیبدر
اثربوتهمکتراکه دادنشاندیگريپژوهشنتایجبخشید.

،نداشتهداناهیسدانهاسانسوروغندرصدبرداري معنی
ردکعملدر داري معنیتفاوتمختلفي هاتراکمنیباما

شدهمشاهددانهروغنوسطحواحددراسانس

)Norozpoor & Rezvani Moghaddam, در).2006
تعدادبرداري تأثیر معنیبوتهمکتراکه شدبیانتحقیقی

،کیولوژیبردکعملمترمربع،درسنبلهتعدادبوته،درسنبله
دردانهردکعملوبرداشتشاخصمترمربع،دردانهعملکرد

به3/33ازمکترااهشکباهکيطوربهداشت،اسفرزهگیاه
عملکرددري درصد3/45اهشکمترمربع،دربوته6/16

مشاهدهکیولوژیبردکعملدري درصد7/52اهشکودانه
و%06/28به5/25ازبرداشتشاخصهکیدرحال،شد
افتیشیافزاگرم31/1به12/1ازبوتهدردانهردکعمل

)Mosavi et al., تعداداهشکدیگرپژوهشیدر.)2012
بهدوازیمصرفبذرمقدارشیافزابااسفرزهسنبلهدردانه

,Dorri(دشگزارشتارکهدرلوگرمیکشش اثر.)2006
ملکردعهمچنینودانهعملکردبربوتهتراکمدار معنی

Nekonam(دشزارشگاسفرزهاهگیبیولوژیک &

Razmjoo, ازمکتراشیافزاباکردند بیانآنان .)2007
زینبیولوژیکعملکردودانهردکعمل،بوته160بهبوته80

اجزايبرتراکماثرهمدیگرگیاهاندریافت.افزایش
اجزايگلرنگدرمثالطورهباست.شدهگزارشعملکرد
وزنوطبقدردانهتعدادبوته،درطبقتعدادعملکرد
تعدادکه دادنشانواریانستحلیلوتجزیه.هستندهزاردانه

وبوتهتراکمافزایشباطبقدردانهتعدادوبوتهدرطبق
Zarei(یابدمیکاهشهزاردانهوزن et al., 2011(.

است.اجتنابغیرقابلواقعیتیهواییوآبتغییرات
بهآنبامرتبطاثراتتجربهحالدرجهانکه طوريبه

،ترطوالنیهايدورهدرباالدمايشرایطبروزشکل
کشاورزياست.وسیعهايسیلومدتطوالنیخشکسالی

متنوع،هايسیستم،)rainfed(بارانآببادیممناطقدر
بنابرایندارد.یمختلفهايمحدودیتهمچنینوتوانمندیها 

شرایطازبهینهبرداريبهرهوجهانیشرایطتغییربهتوجهبا
برايرابمناسگیاهانیباید،موجودمحیطیاتامکانو

برکیدأت،یبررساینازهدف.کنیممعرفیکشوردیمشرایط
گیاهتولیدبرايویژهبهگلستاناستاندیمنواحیبالقوهتوان

نواحیدرطبیعیوبومیصورت بهکهاستاسفرزهدارویی
دارد.رویشگلستاناستانشرقشمال
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هاروشومواد
درتپهمراوهی قاتیتحقستگاهیادودرپژوهشنیا
وبارانکمدیمعنوانبهگرگانیشرقشمالي لومتریک240

گرگانغربکیلومتري8درچالکییقاتیتحقستگاهیا

اینمشخصات.شداجرا)rainfed(پرباراندیمعنوانبه
وریتبخبارش،آمار.استشدهارائه1جدولدرهاایستگاه

وتپهمراوهآزمایشمحلدودررشددورهطولدردما
است.شدهآورده2جدولدرگرگان

شآزمایي اجرامحلي هاستگاهیامشخصات-1جدول

طولستگاهیا
ییایجغراف

عرض
ییایجغراف

محلارتفاع
درازمدتبارشكخابافت(متر)

میاقلمتر)یلی(م

مرطوبمعتدل540-560لومی لک3685˚5450˚19گرگان
کخشمهین320-350لومی لکی لتیستالومی لتیس37430˚5548˚57تپهمراوه

گرگانچالکیوتپهمراوهدررشددورهطولدردماوریتبخبارش،آمار-2جدول
گرگانچالکیتپهمراوه

مهینبهشتیاردنیفرورداسفندبهمنمهینماه
مهینبهشتیاردنیفرورداسفندبهمن

خرداد
5/295/227/622/413/245/485/1045/526/1(mm)بارش

1/304/822/1327/1175/155/666/853/957/66(mm)ریتبخ
C˚(6/75/1145/1525/163/98/1135/152/178/24(دما

وعملکردبربوتهراکمتاثرتعیینبرايمطالعهاین
Plantagoاسفرزهگیاهعملکرداجزاي ovataمکاندودر

قالبدروگلستاناستاندرمتفاوتمیدطیشرابا
درآزمایشیيهاکرت.شدامجناتصادفیاملکهاي بلوك
کشتازقبلشدند.کشتماهبهمندومنیمه
اورهوآمونیومفسفاتکودهکتاردرکیلوگرم15- 20

استفادهکوديهیچگونهازرشددورهطولدرواستفاده
درهرزهايعلفبامبارزهبرايضرورتصورتدرنشد.
تجزیهشد.استفادهدستیوجینازآزمایشیيهاکرت

.شدانجاممکاندرمرکبتجزیهصورت بههادادهواریانس
سطحواحددرازینموردبوتهتعدادآوردنبدستي برا
فواصلبابذرهامترمربع)،ردبوته400و100،200(
فاصلهباوفیردي رومتر سانتی25/1و5،5/2

عملکردمحاسبهي براشدند.کشتفیردنیبمتر سانتی20

انجامنمونهبرداشتهارتکوسطدرمترمربعیکازدانه،
طولد.شمحاسبههکتاردربذردیتول،نیتوزازپسو

وزن،سنبلهدردانهتعداد،مترمربعدرسنبلهتعدادسنبله،
وموسیالژعملکرد،گیرياندازهموسیالژدرصدوهزاردانه
ازدانهالژیموسبراي .نددشمحاسبهبرداشتشاخص

واستفاده)1982(ارانکهموKalyanasundaramروش
توسطهادادهشد.محاسبهوزنیدرصدبراساس

شدند.واریانسجزیهتSASوMstatcافزارهاينرم
ازاستفادهبا)،Slicing(دهیبرشازپسهانیانگیمسهیمقا

شد.انجام)LSD(دار معنیاختالفحداقلروش

جینتا
بربوتهتراکماثرکه دادنشانانسیوارهیتجزجینتا
درصدهزاردانه،وزن،سنبلهدردانهتعداد،سنبلهطول
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کهحالیدر،نبودهدار معنیبرداشتشاخصوموسیالژ
موسیالژعملکردودانهعملکردمترمربع،درسنبلهتعداد

.)3(جدولشدنددار معنی%1سطحدرهکتاردر
مترمربع،درسنبلهتعدادنیزمکانتأثیر تحت
سطحدرهکتاردرموسیالژعملکردودانهعملکرد

در،شدنددار معنی%5سطحدربرداشتشاخصو1%
دردانهتعدادسنبله،طولشاملصفاتریساکهحالی
مکانتأثیر تحتموسیالژدرصدوهزاردانهوزن،سنبله
).3(جدولنگرفتندقرار

سنبلهتعدادبربوتهمکتراوشتکانکممتقابلاثرات

تارکهدرالژیموسردکعملودانهردکعملمترمربع،در
صفاتریساکهحالیدر،شددار معنی%1سطحدر

نداشتنديدارمعنیبا هم اختالفشدهگیري اندازه
).3(جدول

هاي مختلف و در تعداد سنبله در مترمربع در تراکم
دار نشان دادند، معنیها با هم اختالف هر یک از مکان

بوته در 400به 100طوري که با افزایش تراکم از به
تپهمترمربع در میانگین تعداد سنبله در مترمربع در مراوه

برابر افزایش 17/3گرگان برابر و در چالکی83/1
).4مشاهده شد (جدول 

کاشتانکمدودرشدهي ریگاندازهصفاتمربعاتمیانگینمرکبانسیوارهیتجز-3جدول
میانگین مربعات

درجه
عملکردآزادي

موسیالژ
عملکرد

دانه
شاخص
برداشت

درصد
موسیالژ

وزن 
هزاردانه

طول
سنبله

تعداد دانه
در سنبله

سنبلهتعداد 
مترمربعدر 

**92/8107 **57/462 *22/20 ns71/1 ns001/0 ns161/0 ns68/1 **12240 1 انکم
9/120 53/3 29/1 66/3 002/0 08/0 11/29 26/100 4 مکان×تکرار

**58/2998 **72/284 ns44/10 ns14/2 ns001/0 ns075/0 ns54/13 **07/5469 2 مکترا
**87/619 **4/46 ns03/2 ns4/6 ns002/0 ns177/0 ns76/7 **01/2292 2 مکترا×انکم

85/68 95/2 99/3 22/3 001/0 102/0 03/21 9/214 8 خطا
ns:5سطحدردار معنیاختالف:*و%1سطحدردار معنیاختالف:**،دارمعنیاختالفعدم%

دهیبرشازپساسفرزهشدهگیري اندازهصفاتبرکشتمکانوتراکممتقابلاثراتنیانگیمسهیمقا-4جدول
ردکعمل
الژیموس

)kg/ha(

دانهردکعمل
)kg/ha(

شاخص
برداشت

درصد
الژیموس

وزن
هزاردانه

)gr(

طول
سنبله
(cm)

دردانهتعداد
سنبله

سنبلهتعداد
مترمربعدر

تراکم
دربوته(

)مترمربع
کشتمکان

b96/49 c2/311 a38/27 a02/16 a95/1 a15/1 a31 b810 100
b53/64تپهمراوه b72/426 a31/28 a96/14 a97/1 a3/1 a3/29 ab1094 200

a9/92 a52/605 a25/30 a36/15 a98/1 a25/1 a8/25 a1485 400
c15/56 c86/431 a8/24 b1/13 a99/1 a6/1 a3/28 b1418 100

b21/134گرگان b6/878 a5/27 b27/15 a2 a1/1 a3/28 b2417 200
a07/161 a27/995 a2/27 a2/16 b96/1 a56/1 a7/27 a4500 400

دهد.مینشانرادار معنیاختالفعدمستوندرمشابهحروف
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بوته در 100عدد در تراکم 31بیشترین تعداد دانه در سنبله 
تپه) شمارش شد، در باران (مراوهمترمربع در شرایط دیم کم

گرگان) که بیشترین تعداد در شرایط دیم پرباران (چالکیحالی
بوته در مترمربع شمارش 200و 100هاي عدد در تراکم3/28

برداشت در تراکم ). باالترین میانگین شاخص4شد (جدول 
) و در شرایط 24/30باران (بوته در مترمربع در دیم کم400

) 5/27بوته در مترمربع (400و 200دیم پرباران در تراکم 
). 4مشاهده شد (جدول 

بوتهتراکمتأثیر تحتدانهموسیالژدرصدمیزاناختالف
دانهالژیموسدرصدمیانگینمقایسه).3(جدولنشددار معنی

که دادنشانتپهمراوهدرکشتيهاتراکمدردهیبرشازسپ
شرایطدرکهحالیدر،نداردوجودآنهابینيدارمعنیاختالف

شدمشاهدهاختالفمترمربعدربوته400مکترادرپرباران،دیم
400مکترادرنیزالژیموسردکعملزانیمبیشترین).4(جدول

وپرباراندیمشرایطدرتارکهدرلوگرمیک161مترمربعدربوته
دربوته100مکترادرتارکهدرلوگرمیک9/49آنکمترین
).4(جدولآمدبدستتپهمراوهبارانکمدیمشرایطدرمترمربع
تراکمافزایشبا،دادنشاندانهردکعملهاينیانگیمسهیمقا

داشتوجودافزایشدانهردکعملدرآزمایشمکاندوهردر
400و200يهاتراکمبیندانه،عملکردلحاظاز).4(جدول

مشاهدهيدارمعنیاختالفمکاندوهردرمترمربعدربوته
بدستبیشتريعملکردمترمربعدربوته400تراکمدرونشد
میزانبهدانهردکعملبیشترینکهطوريبه).4(جدولآمد

درمترمربعدربوته400مکترادرتارکهدرلوگرمیک3/995
400بهبوته100ازتراکمافزایشباآمد.بدستپرباراندیم
عملکردو3/2دانهعملکردگرگانچالکیدرمترمربع،دربوته

،تپهمراوهدرکهحالیدر،داشتافزایشبرابر8/2موسیالژ
افزایشبرابر86/1موسیالژعملکردو94/1دانهعملکرد

).4(جدولیافت 
در عملکرديااجزودانهعملکردتغییراتبینهمبستگی

کهدادنشاننتایجگرفت.قراربررسیمورددیمشرایط
دیمو)تپهمراوه(بارانکمدیمشرایطدودراسفرزهدانهعملکرد
مترمربع،درسنبلهتعدادبوته،تراکمبا)گرگانچالکی(پرباران

يدارمعنیهمبستگیکیولوژیبردکعملوبرداشتشاخص
بستگیهمعملکرداجزايسایرالبته ).5(جدولداشت 

ند.شتندادانهعملکردبايدارمعنی

پربارانوبارانکمدیممکاندودرردکعملي اجزابادانهردکعملی همبستگ-5جدول
دانهردکعمل

)تپهمراوه(بارانکمدیم)گرگانچالکی(پرباراندیم
77/0*85/0**بوتهتراکم

93/0**94/0**بیولوژیکیردکعمل
67/0*83/0**برداشتشاخص

84/0**81/0**مترمربعدرسنبلهتعداد
ns:5سطحدردار معنیاختالف:*و%1سطحدردار معنیاختالف:**،دارمعنیاختالفعدم%

اجزايووابستهصفتعنوانبهدانهعملکردارتباط
پرباراندیمشرایطدر مستقلصفاتعنوانبهعملکرد

کهدادنشانگامبهگامونیرگرسروشازاستفادهبا
تعدادو)H(برداشتشاخص)،B(ی کیولوژیبردکعمل

ردکعملبرمؤثرعواملمهمترین)Sp(بوتهدرسنبله

تبیینضریبدادنشانجینتاکهطوريبه؛هستنددانه
).1(رابطهباشد می99/0و85/0،99/0ترتیب بهآنها

دیمشرایطدر عملکرداجزايودانهعملکردارتباط
کهدادنشانگامبهگامونیرگرسروشباهمبارانکم

وکیولوژیبردکعملدانه،ردکعملبرمؤثرعواملمهمترین
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).2(رابطهشدتعیین97/0و87/0ترتیببهآنهاتبیینضریبکههستندبرداشتشاخص

Y)1(رابطه = −744.98 + 0.24 (B) + 28.87 (H) + 5.6 (Sp)Y = −511.96 + 0.28 (B) + 23.41(H) )2(رابطه

بالف

شدهبرآورددانهعملکردمقابلدرمزرعهدرشدهبرداشتدانهعملکردبرازش-1شکل
پرباراندیمب)،بارانکمالف)):1:1(خط

بحث
دودرپژوهشایندراسفرزهکیفیویکمعملکرد

بررسی)rainfed(پربارانمیدشرایطوبارانکمدیمشرایط
هزاردانهوزنتپهمراوهوگرگانچالکیمکاندوهردرشد.

موضوعنیاداشتند،یمشابهتغییرات،بوتهتراکمتأثیر تحت
اهیگنیادرکهاستصفتیهزاردانهوزنهکندکیمدأکیت
شیافزاي برانیبنابرارد.یگیمقرارمکتراتأثیرتحتمترک

دیبادانه،وزنشیافزاطریقاز،دانهمحصولردکعمل
تحقیقیدربود.مکترارییتغازریغبهدیگريي هاراهدنبالبه

،سنبلهطولبريدارمعنیاثربوتهتراکمکه شدگزارش
اسفرزههزاردانهوزنوسنبلهدردانهتعدادبوته،ارتفاع
Najafi(نداشت & Rezvani Moghaddam, البته ). 2002
تحقیقاتدرداشت.مطابقتمطالعهایننتایجباآنان نتیجه

بربوتهتراکمدار معنیاثر،مختلفگیاهانرويبردیگري
Angadi(استشدهگزارشعملکرداجزايبرخیوعملکرد

et al., Carr؛ 2003 et al., Taj؛ 2003 et al., ؛ 2003
Wajid et al., ,Dorri؛ 2004 2008.(

دوهردرتراکمافزایشبادادنشانمطالعهاین نتایج
کهطوريبه،داشتافزایشدانهردکعمل،آزمایشمکان

بوته400مکترادروپرباراندیمدردانهردکعملیشترینب
درعملکردمیزانافزایش.)4(جدولآمدبدستمترمربعدر

اینهايمکاندرشرایطکهدهدمینشانباالترتراکم
گیاهانبرايرا الزممحیطیمنابعمینأتقابلیت آزمایش
افزایشباکهداشتانتظارتوانمیاحتماالًوداردبیشتري

دانهعملکردمترمربع،دربوته400ازباالتربهتراکم
دانهعملکردمیزانبیشترینهمچنین.آوردبدسترايبیشتر

بامقایسهدرگرگانچالکیدربوتهتراکمباالتریندر
،تپهمراوهدرتراکمهمیندردانهعملکردمیزانبیشترین
کهشرایطیدراسفرزهزنیپنجهقدرتکهسازدمیآشکار

امکان،)گرگانچالکی(باشدنداشتهوجودآبمحدودیت
که،آوردمیبوجودرا)4(جدولسنبلهبیشتريتعدادتولید

)سنبلهتولید(سطحواحددررابوتهتعدادجبرانحديتا
بیشترینکهکرد استنباطتوانمینتیجهایناز.کندمی

دیممکاندودربحرانیتراکمیاتوصیهقابليهاتراکم

y = 0.985x + 7.605
R² = 0.98**
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فواصلیبررس.رندداتفاوتیکدیگرباپربارانوبارانکم
شیافزاکهدادنشاندانهردکعملرببوتهمکتراوياریآب

Najafi(شداسفرزهدانهعملکردشیافزاموجببوتهمکترا

& Rezvani Moghaddam, 2002.(
بهمتحملنسبتاًی اهیگهکنیابا وجود اسفرزهاهیگ
زانیمهرگاهشدهمشخصامااستی رطوبتنامناسبطیشرا

اهیگنیادردانهدیتولباشدی مناسبحددركخارطوبت
طیشرادوتفاوتتواندمیادعااینییدأتابد.ییمشیافزا

ساالنهمتوسطبارشمیزانباتپهمراوهمنطقهبارانمکمید
دربهتری نسبعیتوزباپرباراننسبتاًمیدومتریلیم330

متریلیم550ساالنهمتوسطبارشمیزانباگرگانچالکی
برابردوتادانهردکعملاختالفاستشدهسببکهباشد
400مکترادرآمدهبدستدانهردکعملی طرفازشود.ثبت
میدطیشرادردهدیمنشانشیآزمااین درمترمربعدربوته

بارانآبازاستفادهباتنهاوي اریآببدونگرگانچالکی
پژوهشباتارکهدرلوگرمیک3/995بادانهدیتولزانیم

Rahimiدري اریآبازاستفادهباکه)2011(ارانکهمو
5/937دانهردکعمل)یآبتنش(بدونرشددورهطول

سهیمقانیادارد.مطابقت،آوردندبدستتارکهدرلوگرمیک
رااسفرزهاهیگتوانیمهکندکیمکمکموضوعنیاكدربه
علتبهوکرد زراعتواردگرگانهمانند ی مناطقدر

وي اقتصاددیتولمتر،کنهیهزوي انرژوآبدریی جوصرفه
آورد.بدسترای مطلوب

تحتدانهموسیالژدرصداختالف،تحقیقایندراگرچه
هامیانگیندهیبرشنتیجهامانشددار معنیبوتهتراکمتأثیر 

دربوته400مکترادرموسیالژبیشتردرصدازحکایت 
این جهینت).4(جدولدارد بارانپردیمشرایطدرمترمربع
ردندکانیبکه)2011(ارانکهموRahimiنتیجهباپژوهش

بوتهمکتراتأثیر تحتاسفرزهاهیگدانهالژیموسدرصد
تحقیقاتدرالبته دارد.مطابقتنداشت،دار معنیاختالف

بوتهمکتراشیافزاباعملکرداجزايبرخیکاهش،يمتعدد
,Dorri(اسفرزهگیاهاندر Mosavi؛ 2006 et al., و)2012

Koocheki(رازیانه et al., است.شدهگزارش)2006

پرباراندیمشرایطدرالژیموسردکعملزانیمبیشترین
ضربحاصلازدانهموسیالژعملکردکهآنجاازآمد.بدست
ردکعملدلیلبهآیدمیبدستدانهعملکرددرموسیالژدرصد

همبیشتريموسیالژپرباران)،(دیمشرایطایندربیشتردانه
ودانهردکعملي هانیانگیمکهدادنشانجینتاد.آمبدست

ي هانیانگیمازپرباراندیمطیشرادرتارکهدرالژیموس
برابر69/1و71/1ترتیب بهبارانکمدیمدرآمدهبدست
مینأترسدمینظربهبنابراین .)4(جدولهستندبیشتر

بهنسبتدانهردکعملي برتردرپرباراندیمدربیشتررطوبت
زانیمکه طوريبهدارد.مهمینقشتپهمراوهبارانکمدیم

برداشتتااشتکزمانازگرگانچالکیوتپهمراوهدربارش
4/362ترتیب بهریتبخومتریلیم4/231و9/155ترتیب به
بارشدریافتمیزانالبته ).2(جدولبودمتریلیم6/329و

(اواخراسفرزهگیاهگلدهیازقبلتاگرگانیکچالدر
تپهمراوهدررشددورهدربارشکلازبیش،)ماهفروردین

نیهمچنوشتریببارشگرگانیکچالدرترتیبیندب.باشدمی
(جدولباشد میيمؤثرعامل،رشددورهطولدرمترکریتبخ

تراکمرییتغبااسانسازجملهاهیگهمؤثرموادزانیمرییتغ.)2
گزارشنیز یی دارواهانیگریسادرسطحواحددربوته
RezvaniوNorozpoorاست.شده Moghaddam)2006(

ي مارهایتنیبداري معنیاختالفاسانسعملکردظرناز
ردند.کگزارشدانهاهیسبوتهتراکم
،مترمربعدربوته400به100ازتراکمافزایشبا

ثبتدیمشرایطدوهردرمترمربعدرسنبلهتعدادافزایش
دیمبهنسبتپرباراندیمشرایطدربیشتريافزایشاما ،شد
همراهسنبلهتعدادافزایش.)4(جدولشدمشاهدهبارانکم
پربارانوبارانکمدیمشرایطدودربوتهتراکمافزایشبا

اینکمتريهاتراکمدرهابوتهاحتماالًکهدهدمینشان
افزایشباونگرفتهقرارشدیدرقابتیشرایطدرآزمایش،

راهاسنبلهتعدادوکردهاستفادهبهترمحیطیمنابعازتراکم
دیمشرایطدررسدمینظربههمچنیناند.دادهافزایش
توزیعبیشتر،بارشدریافتبرعالوه،گلستاناستانپرباران
بهرا بیشتردسترسینیزرشدطولدربارشترمناسب
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رشدموجبوکردهفراهمبارانکمدیمبهنسبترطوبت
تعدادنیانگیمکهطوريبه.استدهشگیاهانبهتررویشی

برابر3تا8/1ازبیشگرگانچالکیدرمترمربعدرسنبله
مجموع).4(جدولباشد میتپهمراوهدرمشابهيهاتراکم
بامصادفاردیبهشتوفروردینماهدودربارشمیزان
برابر5/1گرگانچالکیدراسفرزه،گیاهدهیسنبلهزمان
تپهمراوهدرتعرقوتبخیرمیزانوتپهمراوهدربارشمیزان

که نحويبه).1(جدولباشد میگرگانچالکیازبیشتر38%
مکترادرعدد4500مترمربعدرسنبلهتعدادنیشتریب

ازشد.شمارشگرگانچالکیدرمترمربعدربوته400
سنبلهتعدادتغییراتکهشودمیاستنباطآمدهبدستنتیجه
شرایطتأثیر تحتگیردمیقرارتراکمتأثیر تحتآنکهضمن
داشت.خواهدتوجهقابلافزایشآنتغییرات،رشدمحیط

دادنشاندهیبرشازپسبرداشتشاخصهايمیانگین
و200به100ازبوتهتراکمافزایشبامکاندوهردر

یافت، افزایشبرداشتشاخصمترمربع،دربوته400
يهاتراکمدرگرگانپرباراندیمشرایطدرکهي طوربه

(جدولدادنشانرابیشتريافزایشبرداشتشاخصبیشتر
)،2007(RazmjooوNekonamگزارشباجهینتاین).4
برداشتشاخصبريدارمعنیاثربوتهتراکمکردبیانکه
Plantago(اسفرزهاهیگ ovata(دارد.مطابقت،نداشت

هریکدرردکعملي اجزاودانهردکعملنیبی همبستگ
وشدبررسیگرگانچالکیوتپهمراوهآزمایشمحلدواز
دررشدفصلطولدربارشزانیمتفاوتهکرسدمینظربه

ردکعملشیافزادر)،2(جدولمکاندومیدطیشرا
تأثیر بیشترین(دانه)ي اقتصادردکعملهمچنینوکیولوژیب

زیادبسیاری همبستگزانیمهکيطوربهاست،داشتهرا
اینییدأتمکاندودردانهعملکردباکیولوژیبردکعمل

شرایطدر گیاهانرشدقابلیت ).5(جدولباشد میمدعا
شرایط،ایندرشاناقتصاديعملکردحفظوآبکمبود

درمعرفیبرايگیاهانازدستهاینشودمیموجب
شوندشناختهمناسبخشکمناطقزراعیهاينظامبوم

)Koocheki & Najafi, Cakirگزارشطبق.)2003

رقموگونهبهعملکرد،ورشدبرآبکمبوداثرات)،2004(
دارد.بستگیگیاه

بررسیپرباران،دیموبارانکمدیمشرایطدوهردر
نشانبیولوژیکعملکردباعملکرداجزايبینهمبستگی

دیمشرایطدرمترمربعدرسنبلهتعدادهمبستگیتنهاکهداد
ردکعملبا)8/0**(پرباراندیمو)77/0**(بارانکم

کهدارد آنازحکایت نتیجهاینشد.دار معنیکیولوژیب
شدهگیرياندازهاجزايسایربهنسبتها،سنبلهتعداد

د.نداراسفرزهگیاهبیولوژیکعملکرددرراتأثیر بیشترین
دانهتعدادبادانهعملکردهمبستگیپژوهشی،نتایجدر
عملکردو)5/0(سنبلهطول)،5/0(بوتهارتفاع)،72/0(

شدگزارش)92/0(دانهبدونهواییاندام
)Afsharmanesh et al., 2010.(

%98کهدهدمینشانگامبهگامرگرسیوننتایج
توسطاسفرزهگیاهدانهعملکرددرشدهمشاهدهتغییرات
دیمشرایطدربرداشتشاخصوبیولوژیکعملکرد

دیمشرایطدرکهحالیدر،استتوجیهقابلبارانکم
برداشت،شاخصوبیولوژیکعملکردبرعالوه،پرباران

نقشدانهعملکردتغییرات%97درنیزبوتهدرسنبلهعدادت
تولیدافزایشبرايبنابراینب).- 1والف- 1(شکلدارد
وزراعیهايمدیریتبابایددیم،شرایطدراسفرزهدانه

وبهبودبرايگیاهاناصالحهايروشازاستفادههمچنین
اسفرزهگیاهبرداشتشاخصوبیولوژیکعملکردافزایش

گیاهایندانهتولیدبرگذارتأثیرعواملمهمترینعنوانبه
شود.ریزيبرنامهصنعتی،دارویی
ایندرتوان بیان کرد که کلی میيریگجهینتعنوان به
دودرومختلفيهاتراکمدراسفرزهدانهعملکردمطالعه
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Abstract
The effect of plant density on the seed yield and mucilage of Plantago ovata Forsk. was

studied using a randomized complete block design under dry farming conditions at two stations:
a) Maraveh-Tapeh , 240 km northeast of Gorgan, with a long-term average rainfall of 330 mm
(low rainfall) and b) Chalaky station, 8 Km west of Gorgan with a long-term average rainfall of
550 mm (rainfed). The experimental plots were planted at densities of 100, 200 and 400 plants
m-² with a distance of 20 cm between rows. Data were analyzed using a combined analysis. No
significant differences were found for the effects of density on traits including seed number per
spike, spike length, harvest index, 1000-seed weight and mucilage percentage, while there were
significant differences for the spike number m-1, seed yield, and mucilage yield at 1%
probability level. According to the results, the location effect was significant on spike number
m-1, seed and mucilage yield (1% probability level), and harvest index (5% probability level).
The interactions between plant density and location on spike number per square meter and seed
and mucilage yield per hectare were significant at 1% probability level, while no significant
differences were found for the other traits. The seed and mucilage yield increased with
increasing plant density, so that the seed and mucilage yield at  a density of 400 plants m-1 in the
Chalaki station were 2.3 and 2.9 times  and in the Maraveh-Tapeh station were 1.94 and 1.86
times more compared to 100 plants m-1, respectively. Seed and mucilage yield in Chalaky
station were 1.71 and 1.69 times more compared to Maraveh-Tapeh station, respectively. Our
results clearly showed superiority for all traits measured at a density of 400 plants m-1 in the
Chalaky station as compared with other densities in both locations.

Keywords: Golestan, Plantago ovate Forsk., rainfall, spike.


