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Background and Objectives: Due to the growing population and the 

pharmaceutical industry's urgent need for medicinal plants as raw materials 

for drug production, as well as the significance of their active ingredients in 
the food, cosmetics, and health industries, there has been an increase in 

cultivation, production and consumption research on these plants. As the 

most influential non-living factor limiting plant growth and yield, drought 

causes or exacerbates other stresses, especially nutrient deficiency stress in 

plants. Under drought stress, primary metabolite production decreases and 

secondary metabolite production increases. This study aimed to determine 

the impact of drought stress, phosphorus fertilizers, and planting methods 

on the morphological and physiological traits, seed and mucilage yield of 

the medicinal plant isabgol. 

 

Materials and Methods: This experiment was conducted as a split-
factorial using a randomized complete blocks design with three replications 

at the research farm of Zabol University in Chah Nimeh. The experimental 

treatments included three drought stresses, irrigation after 60, 120 and 180 

mm evaporation from a class A evaporator as the main-factor, and the 

combination of seed planting method (flat or ridge planting) and 

phosphorus fertilizer types (100% chemical phosphorous fertilizer, 

Phosphate Barvar2, and 50% chemical phosphorous fertilizer + Phosphate 

Barvar2) as the sub-factor. The following traits were examined:  plant 

height, number of leaves per plant, number of fertile tillers, seed and 

biological yield, mucilage yield, SPAD index, ionic leakage percentage, 

and relative leaf water content. SAS software version 9.1 was used for data 

analysis, and Duncan's multiple range test with a 5% level of probability 
was used to compare the means of treatments. 

 

Results: The results showed that the most plant height, number of leaves 

per plant, number of fertile tillers, seed and biological yield, mucilage 

yield, SPAD index and relative leaf water content were obtained from 

irrigation treatment after 60 mm of evaporation from the evaporation pan, 

with the exception of ionic leakage, which was obtained from irrigation 

treatment after 180 mm of evaporation from the evaporation pan. Except 

for ionic leakage, the combined biochemical phosphorus fertilizers 

enhanced the studied traits. Also, with the exception of ionic leakage, for 

which the ridge planting method had the highest values, the flat planting 
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method increased the evaluated traits. The highest biological yield  

(6201 kg ha-1) is associated with irrigation treatment after 60 mm 

evaporation from the evaporation pan with the combined application of 

phosphorus fertilizers in the flat planting method, while the highest ionic 

leakage (48%) is associated with irrigation treatment after 180 mm 

evaporation from the evaporation pan with no fertilizer application in the 

ridge planting method. 

 

Conclusion: Using optimal irrigation and a combination of chemical and 
biological phosphorus fertilizers in a flat planting method can increase 

production of the medicinal plant isabgol. 
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  های کلیدی: واژه

 آبیاری، 

 شاخص سبزینگي، 

 فصل رشد، 

 کشت مسطح، 

  نشت یوني
 

: با توجه به افزایش جمعیت و نیاز مبرم صنایع داروسازی به گیاهان دارویي سابقه و هدف

ها در صنایع غذایي، آرایشي و بهداشتي  عنوان مواد اولیه تولید دارو و اهمیت مواد مؤثره آن به

پیرامون این گیاهان از نظر کشت، تولید و مصرف از  پژوهشباعث شده است که توجه و 

کننده رشد و  ترین عامل غیرزنده محدود اهمیت خاصي برخوردار باشند. خشکي به عنوان مهم

عناصر غذایي در  خصوص تنش کمبود ها به عملکرد گیاهان، باعث بروز یا تشدید سایر تنش

های اولیه کاسته و به تولید  شود. در شرایط تنش خشکي از تولید متابولیت گیاه نیز مي

ثیر تنش خشکي، أمنظور ارزیابي ت شود. این پژوهش به های ثانویه افزوده مي متابولیت

، شناسي ریختهای  های کاشت بر برخي ویژگي م با روشأهای فسفره تو حاصلخیزکننده

 انجام گرفت. فیزیولوژیک، عملکرد دانه و موسیالژ گیاه دارویي اسفرزه
 

های کامل تصادفي بلوک طرح قالب در فاکتوریل –صورت اسپلیت  : آزمایش بهها مواد و روش

نیمه اجراء گردید. عامل اصلي شامل  با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه زابل واقع در چاه

متر تبخیر از تشتک تبخیر  میلي 180و  120، 60بیاری پس از تنش خشکي در سه سطح، آ

و عامل فرعي ترکیب روش کاشت بذر )مسطح یا جوی و پشته( و انواع   Aکالس

درصد کود سوپر فسفات تریپل، کود زیستي فسفات  100های فسفره شامل  حاصلخیزکننده

ات تریپل و بدون کاربرد درصد کود سوپر فسف 50و  2، تلفیق کود زیستي فسفات بارور2بارور

های ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه و  کود بودند. ویژگي

زیستي، عملکرد موسیالژ، شاخص سبزینگي، درصد نشت یوني و محتوی نسبي آب برگ مورد 
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و مقایسه  1/9سخه ن SASافزار  ها با استفاده از نرم ارزیابي قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده

 ای دانکن در سطح پنج درصد انجام شد.  ها با استفاده از آزمون چند دامنه میانگین داده
 

ترین ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد پنجه بارور،  : نتایج پژوهش نشان داد که بیشها یافته

نسبي آب برگ از تیمار و محتوی  عملکرد دانه و زیستي، عملکرد موسیالژ، شاخص سبزینگي

ترین نشت یوني  که بیش متر تبخیر از تشتک تبخیر حاصل شد، در حاليمیلي 60آبیاری بعد از 

های  دست آمد. حاصلخیزکننده متر تبخیر از تشتک تبخیر به میلي 180از تیمار آبیاری بعد از 

های مورد بررسي به استثناء  صورت تلفیقي منجر به افزایش ویژگي    زیستي و شیمیایي فسفره به

غیر از  های مورد ارزیابي شد؛ به نشت یوني گردید. روش کاشت مسطح سبب افزایش ویژگي

ترین عملکرد زیستي  ترین مقادیر آن از روش کاشت جوی و پشته بود. بیش نشت یوني که بیش

متر تبخیر از تشتک تبخیر با  میلي 60کیلوگرم در هکتار( متعلق به تیمار آبیاری بعد از  6201)

 ترین نشت یوني  های فسفره در روش کاشت مسطح و بیش کاربرد تلفیقي حاصلخیزکننده

متر تبخیر از تشتک تبخیر و بدون کاربرد  میلي 180درصد( مربوط به تیمار آبیاری بعد از  48)

 کود در روش کاشت جوی و پشته بود. 
 

های  : با توجه به نتایج حاصل، با آبیاری مطلوب و استفاده تلفیقي از حاصلخیز کنندهگیری نتیجه

تر گیاه دارویي اسفرزه  ولید بیشتوان به ت شیمیایي و زیستي فسفره در روش کاشت مسطح مي

 دست یافت.
 

های فسفری توأم با مدیریت کاشت  تأثیر حاصلخیزکننده(. 1401) خاوری، میثم، رمرودی، محمود، قنبری، احمد، دهمرده، مهدی: استناد

 ( .Plantago ovata Forsk) ، فیزیولوژیک،، مملرکرد دا ک  و موسکییژ گیکاه دارویکی اسکفر ه       شناسی ریختهای  بر ویژگی

 .137-157(، 2) 29، های تولید گیاهی پژوهش شری  . در شرایط تنش خشری

                   DOI: 10.22069/JOPP.2021.19248.2839 
 

                        ویسندگان. © اشر: دا شگاه ملوم کشاور ی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

به گزارش سازمان خواربار جهاني، ارزش تجارت 

میالدی به رقم  2050جهاني گیاهان دارویي تا سال 

پنج تریلیون دالر خواهد رسید. با توجه به تنوع آب و 

هوایي کشور و امکان رویش اکثر گیاهان در آن، 

فرصتي طالیي نصیب کشورمان گشته است تا از آن به 

بهترین نحو ممکن استفاده نموده و حضور خود را در 

(. گیاهان دارویي از 1)بازارهای جهاني افزایش دهد 

ای برخوردار هستند که  ستردهای گ سیستم ریشه

دهنده سازگاری این گیاهان به کاهش قابلیت  نشان

کاشت باشد.  دسترسي به آب و عناصر غذایي مي

 دلیل نیاز آبي کم در شرایط  برخي گیاهان دارویي به

بازده  های کمخشکسالي و قابلیت تولید در زمین

ثر ؤوری از منابع آب و خاک م ه تواند در افزایش بهر مي

 (Plantago ovata Forsk).(. اسفرزه 2واقع گردد )

( Plantaginaceaeگیاهي متعلق به تیره بارهنگ )

باشد که در تهیه داروهای ضد سرفه و ضد التهاب  مي

گیرد و به دلیل فصل رشد کوتاه  مورد استفاده قرار مي

و نیاز رطوبتي کم و مقاومت نسبي به خشکي، برای 

کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است 

ز (. فسفر به عنوان یکي از عناصر اصلي مورد نیا3)

 گردد. کمبود فسفر نهش عملکرد ميگیاه سبب افزای

تنها به شدت در میزان رشد، بلکه روی تشکیل دانه و 

های اخیر (. در سال4کیفیت آن نیز بسیار مؤثر است )

مصرف بیش از حد مواد شیمیایي در اراضي 

های  محیطي، آب های زیست کشاورزی موجب آلودگي

زیرزمیني و کاهش کیفیت محصوالت کشاورزی شده 

(. به همین دلیل، کشاورزی پایدار بر پایه 5است )

مصرف کودهای زیستي با هدف حذف یا کاهش در 

حل مطلوب جهت  های شیمیایي، یک راه مصرف نهاده

(. کودهای 6آید ) شمار مي غلبه بر این مشکالت به

جذب در خاک،  گیری از عناصر غیرقابل زیستي با بهره

عالوه بر حفظ تعادل شیمیایي خاک، سبب حصول 

بیان  گران پژوهشگردند.  عملکرد مطلوب گیاهان مي

های  نمودند که کودهای زیستي فسفاته حاوی باکتری

کننده فسفات هستند که معموالً با اسیدی کردن  حل

های فسفاتاز باعث رهاسازی یون  خاک و ترشح آنزیم

ها توسط  گردند که این یون فسفات از ترکیبات آن مي

(. در بررسي انجام شده 5باشند ) جذب مي گیاه قابل

ترین عملکرد دانه و اجزاء  روی آفتابگردان بیش

ملکرد با کاربرد کودهای سوپرفسفات تریپل و ع

(. نحوه آرایش 7حاصل شد ) 2زیستي فسفات بارور

کننده فضای رشد قابل استفاده  گیاهان در مزرعه تعیین

هر بوته، میزان جذب نور و در نتیجه عملکرد قابل 

وش کاشت مسطح نسبت به (. ر8باشد ) حصول مي

داری سبب  روش کاشت جوی و پشته به طور معني

تسریع در مراحل نموی، افزایش شاخص سطح برگ، 

افزایش عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه، شاخص 

گردد بسته شدن  ها مي برداشت و درصد روغن دانه

گردد  در کاشت مسطح سبب ميتاج پوشش تر  سریع

سطح برگ مطلوب برسد و  تر به شاخص که گیاه زود

(. 9فصل رشد موجود استفاده بهتری داشته باشند )از 

های گیاهي با کاهش محتوای آب  کاهش آب در بافت

سلولي و تورژسانس سلولي منجر به کاهش تقسیم 

گیاه و در  زیستيسلولي و اختالل در فرآیندهای 

(. در 10شود )نتیجه منجر به کاهش عملکرد گیاه مي

( روی گیاه دارویي 2007بررسي کوچکي و همکاران )

اسفرزه مشخص شد که با افزایش فواصل آبیاری 

(. با توجه به کمبود آب 11عملکرد کاهش یافت )

محیطي  های زیست اهان، افزایش هزینهبرای کشت گی

رویه کودهای شیمیایي و  و مالي ناشي از استفاده بي

اهمیت استفاده از کودهای زیستي در افزایش تولید 

محصول، بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش اثرات 

تنش خشکي با انتخاب روش کاشت مناسب برای 

منظور بررسي  دستیابي به عملکرد مطلوب، پژوهشي به

های فسفری و مدیریت کاشت بر  یر حاصلخیزکنندهتأث
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 ، فیزیولوژیک و عملکرد دانهشناسي ریختهای  یژگيو

و موسیالژ گیاه دارویي اسفرزه تحت تنش خشکي 

 مورد ارزیابي قرار گرفت.

 

 ها مواد و روش

در مزرعه  1398-99این آزمایش در سال زراعي 

تحقیقاتي پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در 

دقیقه  29درجه و  61نیمه با طول جغرافیایي  چاه

دقیقه  13درجه و  31شرقي و عرض جغرافیایي 

متر اجراء گردید. این منطقه  489شمالي و در ارتفاع 

الیانه بارش و دارای اقلیم گرم و خشک با میانگین س

متر بود و دمای آن از میلي 4750و  57تبخیر به ترتیب 

گراد در فصول سرد و گرم درجه سانتي 49تا  -5/9

باشد. خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک  یر ميمتغ

 ارائه شده است. 1آزمایش در جدول 

 
 .(0-30 خاک )عمقخصوصیات شیمیایي و فیزیکي  -1جدول 

Table 1. Soil Physical and chemical analysis (0-30 cm). 

 الکتریکي هدایت

EC  

(dS.m-1) 

 ظرفیت زراعي
Field capacty 

(%) 

pH 
 ماده آلي

Organic matter 

(%) 

 نیتروژن

N  

(%) 

 فسفر
P 

(ppm) 

 پتاسیم

K 

(ppm) 

 بافت خاک
Soil texture 

1.6 24 7.7 1.05 0.05 12 138 
 لومي شني

Sandy lom 

 

فاکتوریل در قالب  –آزمایش به صورت اسپلیت

 .های کامل تصادفي در سه تکرار اجراء شد طرح بلوک

و  120، 60عامل اصلي تنش خشکي، آبیاری پس از 

و عامل  Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلي 180

فرعي ترکیب کود فسفر و روش کاشت شامل کاشت 

جوی و پشته توأم با کود سوپر فسفات تریپل، کاشت 

، 2جوی و پشته توأم با کود زیستي فسفات بارور

کاشت جوی و پشته توأم با مصرف تلفیقي کود سوپر 

، کاشت 2فسفات تریپل و کود زیستي فسفات بارور

هد(، کاشت مسطح جوی و پشته بدون کاربرد کود )شا

توأم با کود سوپر فسفات تریپل، کاشت مسطح توأم با 

، کاشت مسطح توأم با 2کود زیستي فسفات بارور

مصرف تلفیقي کود سوپر فسفات تریپل و کود زیستي 

و کاشت مسطح بدون کاربرد کود  2فسفات بارور

قادیر کود سوپر فسفات تریپل و بودند، م )شاهد(

صورت مجزاء و همراه با کود زیستي فسفات  به

کیلوگرم در هکتار استفاده  25و  50ترتیب  به 2بارور

دار شخم  شد. زمین قبل از کاشت با گاوآهن برگردان

ها، دو دیسک  عمیق و به منظور خرد شدن کلوخه

عمود برهم زده شد. کود سوپر فسفات تریپل قبل از 

سفات کاشت با خاک مخلوط شد و کود زیستي ف

در هکتار( قبل از کشت با بذر  گرم 100) 2بارور 

اساس توصیه شرکت سازنده کود تلقیح داده شد و بر

بعد از خشک شدن بذرها در سایه کاشت صورت 

بهمن ماه به صورت دستي در  28گرفت. کاشت در 

ردیف کاشت با فاصله بین و روی  4هایي دارای  کرت

ام شد و در متر انج سانتي 5و  25ترتیب  ردیف به

برگي گیاه وجین علف هرز و تنک  4و  3مرحله 

 ها انجام شد.  بوته

 متر دهي با استفاده از دستگاه کلروفیل در مرحله گل

(Chlorophyll Meter SPAD - 502 مقدار ،)

گیری شد.  ها انداره ( برگSPADشاخص سبزینگي )

یوني مطابق روش  گیری درصد نشت برای اندازه

گرم وزن تر برگ از هر  2/0( 2008) بلترانو و رنکو
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ساعت  24مدت  کرت انتخاب و در ظرف آب مقطر به

گیری  آن اندازه ECداری شد و  در دمای اتاق نگه

 75ها در حمام آب جوش در دمای  گردید. سپس برگ

دقیقه گذاشته شد و  90گراد به مدت  درجه سانتي

( پس از سرد شدن EC2ها ) آن ECبرای بار دوم 

گیری گردید. درصد هدایت الکتریکي بیانگر  هانداز

 (.  12باشد ) مقدار نشت یوني مواد از غشاء مي
 

(1                           )100×%EC= (EC1/EC2)  
 

گیری محتوای رطوبت نسبي برگ،  جهت اندازه

های برگ انتخاب و پس از تعیین وزن تر  نمونه

ساعت در آب مقطر قرار  24ها به مدت  نمونهها،  برگ

ها وزن و  ساعت برگ 24گرفتند. پس از گذشت 

 48ها به مدت  منظور تعیین وزن خشک، نمونه به

گراد  درجه سانتي 70ساعت در آون در درجه حرارت 

ها  قرار داده شدند و در نهایت وزن خشک برگ

ای زیر محتو رابطهگیری شد سپس با استفاده از  اندازه

 (. 13ها محاسبه شد ) رطوبت نسبي برگ
 

(2            )100×RWC% = (Wf-Wd/Wt-Wd) 

 

 ،وزن خشک برگ Wd ،وزن تر برگ Wf ،که در آن

Wt وزن آماس برگ. 

در پایان فصل رشد تعداد پنج بوته از هر کرت 

طور تصادفي به منظور ارزیابي اثر عوامل آزمایشي  به

بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد پنجه بارور و 

وزن سنبله برداشت شد. عملکرد دانه، با حذف اثرات 

های وسط هر کرت برداشت و برای  ای بوته حاشیه

قرار دادن در آون به آزمایشگاه منتقل و بعد از خشک 

د زیستي و دانه بر حسب کیلوگرم ها عملکر شدن بوته

در هکتار محاسبه شد. به منظور درصد موسیالژ بذو، 

گرم بذر جدا و مقدار موسیالژ با روش  2از هر تیمار 

گیری شد  ( اندازه1984کالیانسوندرام و همکاران )

لیتر  میلي 10گرم بذر خشک با  1(. در این روش 14)

نرمال در حال جوش تا تغییر  1/0ریک ید کلریداس

رنگ پوسته بذر حرارت داده شد و محلول موسیالژی 

 لیتر  میلي 5حاصل جدا گردید. ســپس بذور با 

 های حاصل  آب جوش شستشو داده شد و محلول

 60به محلول موسیالژی اضافه گردید. با افزودن 

مذکور  در صد به محلول 96/0لیتر الکل اتیلیک  میلي

ساعت در یخچال رسوب  5و قرار دادن آن به مدت 

دست آمد که پس از صاف کردن و قرار  موسیالژ به

 12گراد به مدت  درجه سانتي 50دادن آن در حرارت 

ساعت توزین شد و مقدار موسیالژ بر حسب گرم در 

هر گرم بذر تعیین شد و به صورت در صد ثبت 

ضرب عملکرد  لگردید. عملکرد موسیالژ نیز از حاص

 (. 15دست آمد ) دانه و درصد موسیالژ به

 SASافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه واریانس داده

و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از  1/9نسخه 

ای دانکن در سطح پنج درصد انجام  آزمون چند دامنه

 شد. 

 

 نتایج و بحث

نتایج نشان داد که اثر روش کاشت و  :ارتفاع بوته

حاصلخیزکننده فسفر بر  برهمکنش تنش خشکي و

دار شد )جدول  ارتفاع بوته در سطح یک درصد معني

های روش کاشت  (. بر اساس نتایج مقایسه میانگین2

ترین ارتفاع بوته از روش کاشت مسطح حاصل  بیش

( و در برهمکنش تنش خشکي و 5شد )جدول 

ترین ارتفاع بوته از  های فسفره بیش حاصلخیزکننده

متر تبخیر توأم با کاربرد  میلي 60تیمار آبیاری بعد از 

ترین آن از  های فسفر و کم تلفیقي حاصلخیزکننده

متر تبخیر و بدون کاربرد  میلي 180تیمار آبیاری بعد از 

(. 3دست آمد )جدول  های فسفر به حاصلخیزکننده

بتوان با مصرف  روش کاشت مناسب، روشي است که
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آالت و  ترین مقدار بذر و حداقل تردد ماشین کم

ترین انرژی و زمان، بذر را در  چنین با صرف کم هم

فواصل و عمق مناسب خاک قرار دهد که به سرعت 

های پایداری ایجاد  جوانه زده و در نهایت گیاهچه

که گیاهان در ي نشان داد پژوهش(. نتایج 16نماید )

توجهي بلندتر از سایر  طور قابل بستر کاشت مسطح به

این افزایش  زیاد احتمالبه بسترهای کاشت بودند 

ها در این  دلیل رشد بهتر و آرایش بوته ارتفاع بوته به

(. با کاهش تعداد آبیاری در طول 17روش بوده است )

در بازه زماني کمي  ترسدس قابلرشدی گیاه، آب دوره 

رو گیاه متحمل  گیرد از این گیاه قرار مي استفادهقابل 

تر مواقع با صرف انرژی زیادی آب  خشکي در بیش

تر مواد کند و بیش مورد نیاز خود را جذب مي

های  خود را برای توسعه اندامفتوسنتزی تولیدی 

زمیني برای جذب آب مورد نیاز صرف کرده، از زیر

اد فتوسنتزی کمي برای رشد اندام هوایي رو مو این

های  (. کاربرد تلفیقي حاصلخیزکننده18ماند ) باقي مي

زیستي و شیمیایي موجب تأمین عناصر پر مصرف و 

مصرف مورد نیاز گیاه، افزایش ظرفیت نگهداری  کم

آب در خاک و افزایش خلل و فرج خاک، تولید 

ها که منجر به  وسیله باکتری گیاهي به های هورمون

تقویت جذب و انتقال مواد معدني به گیاه و منجر به 

(. در بررسي 19شود ) تر گیاه مي رشد و نمو بیش

تیمارهای آبیاری روی گیاه دارویي اسفرزه در منطقه 

بلوچستان مشخص شد که با کاهش تعداد دفعات 

ت به سه مرتبه آبیاری ارتفاع بوته آبیاری از هش

(. نتایج حاصل از بررسي 20اسفرزه کاهش یافت )

( نشان داد 2017محمدپور وشوایي و همکاران )

بیشترین ارتفاع چای ترش از تیمار تلفیقي کود زیستي 

و شیمیایي که شامل کود زیستي نیتروکسین + 

و  NPKد کود شیمیایي درص 100بیوفسفات + 

ترین ارتفاع بوته از تیمار عدم کاربرد کود حاصل  کم

 (. 21شد )

: نتایج تجزیه واریانس نشان داد تعداد برگ در بوته

اثر برهمکنش تنش خشکي توأم با حاصلخیزکننده 

دار  فسفر و روش کاشت در سطح پنج درصد معني

ها  ها برهمکنش آن (. مقایسه میانگین2)جدول شد 

 13/40ترین تعداد برگ در بوته ) نشان داد که بیش

متر  میلي 60( از تیمار آبیاری بعد از برگ در بوته

تبخیر به همراه کاربرد تلفیقي کودهای زیستي و 

ترین آن  شیمیایي فسفره در روش کاشت مسطح و کم

 180اری بعد از ( از تیمار آبیبرگ در بوته 04/18)

متر تبخیر و بدون کاربرد کود در روش کاشت میلي

(. کودهای زیستي 1بذر روی پشته حاصل شد )شکل 

های محیط اطراف ریشه   ریزجاندارانبا اثری که بر 

گذراند و نقشي که در کمک به روند تثبیت  مي

نیتروژن، حل شدن پتاسیم و فسفات و کمک به تجزیه 

در حاصلخیزی خاک دارند  مواد آلي؛ نقش مؤثری

(. در بررسي تأثیر عناصر فسفر و روی بر تعداد 22)

برگ اسفرزه مشخص شد که اثر این عناصر بر تعداد 

(. کاهش تعداد 23دار شد ) برگ بوته اسفرزه معني

ی زودرس گیاه و برگ در زمان تنش، به علت پیر

تجمع زیاد اتیلن، راهي برای کاهش تعرق و رسیدگي 

 باشد  زودتر گیاه برای فرار از تنش خشکي مي

 ( بیان کردند 2013پور و همکاران ) (. اسماعیل24)

درصد  100فاصله آبیاری از ظرفیت زراعي با افزایش 

مرزه درصد تعداد برگ  30به ظرفیت زراعي 

(Satureja hortensis L. )8/29  درصد کاهش یافت

( 1391های کاشت ایماني ) در بررسي روش (.25)

مشاهده کرد تعداد برگ در بوته در روش کاشت 

تر از روش کاشت بذر روی پشته بود  مسطح بیش

مشاهده شد تعداد برگ ذرت (. در بررسي دیگری 26)

 53/11 در روش کاشت مسطح و روی پشته به ترتیب

افزایش تعداد برگ در روش  (.27بود ) 49/11و 

سبب افزایش جذب تشعشعات فعال کاشت مسطح 

فتوسنتزی شده و زمینه را برای برتری سایر 

 کند. های کمي و حتي کیفي فرآهم مي ویژگي
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 .های کاشت بر تعداد برگ در بوتههای فسفره و روشحاصلخیزکننده برهمکنش تنش خشکي با -1شکل 

 Interaction of drought stress with phosphorus fertilizers and planting methods on number of leaves per plantFig. 1. . 
 

 ، 2فسفات بارور  -2شاهد،  -1ها )صلخیزکنندهمتر تبخیر از تشتک تبخیر( در حامیلي 180 -3و  120 -2، 60 -1تیمارهای آبیاری )

 جوی و پشته( -2مسطح و  -1درصد کود شیمیایي فسفره( و روش کاشت ) 50 و 2تلفیق فسفات بارور -4سوپر فسفات تریپل و  -3

Irrigation treatments (1- 60, 2- 120 and 3- 180 mm of evaporation from the evaporation pan) in fertilizers  

(1- control, 2- fertile phosphate 2, 3- triple superphosphate and 4- fertilizer phosphate 2 combination and 50% 

chemical fertilizer triple superphosphate) and planting method (1- flat and 2- ridge) 

 

 
 

 .های فسفره و روش کاشت بر تعداد پنجه بارور کنندهبرهمکنش حاصلخیز -2شکل 

. Fig. 2. Interaction of phosphorus fertilizers and planting method on number of fertile tillers
 

 درصد کود شیمیایي فسفره(  50 و 2تلفیق فسفات بارور -4سوپر فسفات تریپل و  -3، 2فسفات بارور -2شاهد،  -1ها )حاصلخیزکننده

 پشته( -2مسطح و  -1و روش کاشت )
Fertilizers (1- control, 2- fertile phosphate 2, 3- Triple superphosphate and 4- Combination of fertile phosphate 2  

and 50% phosphorus chemical fertilizer) and planting method (1- flat and 2- ridge) 
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 ثیر تنش خشکي، أت و عملکرد گیاه دارویي اسفرزه تحت شناسي ریختهای  تجزیه واریانس برخي ویژگي -2جدول 

 .فسفره و روش کاشتهای  هحاصلخیزکنند
Table 2. Analysis of variance of some morphological traits and seed and biological yield of isabgol under 

drought stress, phosphorus fertilizers and planting method. 

 میانگین مربعات
Mean Square  درجه

 آزادی
Df 

 منابع تغییرات
S.O.V  زیستيعملکرد 

Biological 

yield 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 تعداد پنجه بارور
Number tiller 

fertile 

 تعداد برگ در بوته
Number of leaves 

per plant 

 ارتفاع بوته

Plant height 

742392.51 448568.66 0.207 72.832 20.36 2 
 تکرار

Replication 

19634658.18
** 1609856

** 6.142
** 597.949

** 110.64
** 2 

 تنش خشکي
Drought stress (A) 

769073.01 174005.67 0.089 3.945 5.584 4 
 a خطای
Ea 

2579219.5
** 169759.71

** 0.765
** 92.237

** 11.873
** 3 

 کود فسفر
(B) Phosphorus fertilizer 

788558.68
** 49088.89

** 0.148
** 25.021

** 1.539
** 1 

 روش کاشت
Planting method (C) 

691488.11
** 21601.48

** 0.065
** 21.165

** 0.868
** 6 A × B 

422919.01
** 10656.89

 ns 0.011
ns 6.743

* 0.069
 ns 2 A × C 

217875.35
* 9413.63

 ns 0.029
* 4.165

 ns 0.036
 ns 3 B × C 

263383.68
** 6893.63

 ns 0.021
 ns 4.690

* 0.124
 ns 6 A × B × C 

54664.21 6198.16 0.010 1.647 0.158 42 
  b خطای
Eb 

6.97 11.13 3.85 5.08 2.23 
 ضریب تغییرات )درصد(

CV (%) 
ns ،* درصد 1و  5دار در سطح  ی، معنيدار عدم معنيترتیب  به ** و 

ns, * and ** non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively 

 

: تعداد پنجه بارور در بوته تعداد پنجه بارور در بوته

ثیر برهمکنش تنش خشکي و حاصلخیزکننده أت تحت

روش و فسفر و برهمکنش حاصلخیزکننده فسفر 

ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد  کاشت به

 های برهمکنش (. مقایسه میانگین2قرار گرفت )جدول 

بیانگر این موضوع بود که تعداد پنجه بارور در تنش 

خشکي شدید و بدون کاربرد کود نسبت به تیمار 

 47آبیاری متداول و مصرف تلفیقي کودهای فسفره 

ها  (. مقایسه میانگین3درصد کاهش یافت )جدول 

برهمکنش حاصلخیزکننده فسفر و روش کاشت نشان 

بارور در بوته  ترین تعداد پنجه ترین و کم داد که بیش

ترتیب مربوط به تیمارهای مصرف تلفیقي کودهای  به

فسفره در روش کاشت مسطح و عدم کاربرد کود در 

(. نتایج این 2روش کاشت بذر روی پشته بود )شکل 

( مبني 2019های رمرودی و همکاران ) پژوهش با یافته

بر کاهش تعداد پنجه در اسفرزه تحت شرایط کم 

اما استفاده تلفیقي از  (،28)ت آبیاری مطابقت داش

های فسفره نسبت به عدم کاربرد  کننده حاصلخیز
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ها توانست تعداد پنجه بارور در بوته را  حاصلخیزکننده

(. در بررسي پوریوسف و 3افزایش دهد )جدول 

( مشخص شد که تلقیح بذور با کود 2011همکاران )

در مقایسه با عدم تلقیح با آن،  2زیستي فسفات بارور

داری افزایش داد  تعداد پنجه در بوته را به طور معني

های مختلفي سبب  مواد محرک رشد به روش (.29)

افزایش رشد و توسعه گیاه طي چرخه رشد از 

ها شامل  شوند. این روش زني بذر تا بلوغ مي جوانه

گیاه در راستای بهبود  وساز سوختافزایش کارایي 

عملکرد و کیفیت محصول، افزایش مقاومت گیاه به 

های غیر زنده، تسهیل جذب، انتقال و استفاده از  تنش

عناصر غذایي، افزایش کارایي مصرف آب، بهبود 

خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک و رشد 

ها معموالً همراه با  ریزجانداران خاک هستند، آن

شوند تا کارایي مصرف  یج به گیاه داده ميکودهای را

 (. 30) کود را افزایش دهند

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عملکرد دانه: 

روش کاشت و برهمکنش تنش خشکي و 

حاصلخیزکننده فسفر بر عملکرد دانه در سطح یک 

ها  میانگین(. مقایسه 2دار شد )جدول  درصد معني

نشان داد که عملکرد دانه در روش کاشت مسطح 

ای بود  تر از روش کاشت پشته داری بیش طور معني به

که در روش کاشت مسطح  طوری (. به5)جدول 

تر از عملکرد دانه  درصد بیش 8عملکرد دانه تقریباً 

نسبت به روش کاشت بذر روی پشته بود. با توجه به 

تر  زني و استقرار سریع فصل رشد کوتاه اسفرزه، جوانه

ها، یکي از دالیل اصلي عملکرد باالتر روش  بوته

ای  کاشت مسطح نسبت به روش کاشت جوی و پشته

( نشان 2016)  یوسفي و همکاران پژوهشبود. نتایج 

آبیاری استفاده از الگوی کاشت بذر روی  داد در کم

درصد نسبت به  75/17گندم را  پشته عملکرد دانه

 (. 31سایر الگوهای کاشت کاهش داد )

 های برهمکنش  طبق نتایج مقایسه میانگین

ترین  های فسفره بیش تنش خشکي و حاصلخیزکننده

های  حاصلخیزکنندهعملکرد دانه از کاربرد تلفیقي 

فسفری در شرایط آبیاری متداول )عدم تنش خشکي( 

ترین آن در شرایط تنش شدید و عدم کاربرد  و کم

(. با کوتاه شدن زمان بین 3کود حاصل شد )جدول 

متر تبخیر توأم با استفاده  میلي 60به  180دو آبیاری، از 

های فسفره توانست عملکرد  تلفیقي از حاصلخیزکننده

کیلوگرم در هکتار  1214کیلوگرم به  389را از دانه 

افزایش دهد. نتایج این پژوهش با بررسي خاوری و 

(، که استفاده از کودهای آلي و 2019همکاران )

شیمیایي توانسته بود؛ عملکرد دانه را نسبت به شاهد 

(. 32داری افزایش دهد، تطابق داشت ) طور معني به

فراهم بودن آب و عناصر غذایي، رشد رویشي 

مطلوب گیاه را به همراه دارد. الزمه عملکرد باال، 

باشد.  تر در واحد سطح مي بیش توده زیستتولید 

( نشان داد 2014)  نتایج بررسي قاسمي و همکاران

کاربرد کودهای زیستي و شیمیایي تعداد پنجه در بوته، 

ته و تعداد دانه در سنبله ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بو

را افزایش و در مجموع سبب افزایش عملکرد دانه 

تر و  (. تنش خشکي منجر به رشد رویشي کم33)شد 

شود و  کننده محدودتر مي تبع آن، سطح فتوسنتز به

چنین سبب کوتاه شدن طول دوره پر شدن دانه به  هم

تنش خشکي و در نهایت جهت زودرسي گیاه تحت 

شود. نتایج بررسي نشان  يسبب کاهش عملکرد دانه م

ترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری متداول  بیشداد که 

ترین آن  همراه با کاربرد کود زیستي نیتروکسین و کم

(. 28از تیمار کم آبیاری بدون کاربرد کود حاصل شد )

( روی گیاه 2011کرمي و همکاران ) نتایج بررسي

( نشان داد که Echium Amoenumدارویي گاوزبان )

ای گیاه  مصرف کودهای زیستي با بهبود شرایط تغذیه

توانند نقش مفیدی در  آبي مي در شرایط تنش کم

زا داشته باشد  های شرایط تنش جهت کاهش خسارت

(34  .) 
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  شناسي ریختهای  بر ویژگي های فسفره و حاصلخیزکننده برهمکنش اثر تنش خشکيهای  مقایسه میانگین -3جدول 

 .گیاه دارویي اسفرزهو عملکرد دانه و زیستي 
Table 3. Comparison of the mean of the interaction of drought stress and phosphorus fertilizers on 

morphological traitss and seed and biological yield of isabgol. 

 عملکرد زیستي
Biological 

yield 
(kgh

-1
) 

 عملکرد دانه
Seed yield 

(kgh
-1

) 

 رتعداد پنجه بارو

Number of 

tiller fertile 

 ارتفاع بوته

Plant height 

(cm) 

های فسفرهحاصلخیزکننده  

Phosphorus fertilizers 

 تنش خشکي
Drought stress 

(mm of evaporation) 

3660.3
c 

832.00
cd 

2.858
c 

18.80
d شاهد 

control 

60 

4035.7
b 

920.00
bc 

2.972
c 

19.47
c 2فسفات بارور 

Phosphate barvar-2 

4227.7
b 

979.33
b 

3.113
b 

20.44
b 

 سوپرفسفات تریپل

superphosphate triple 

5417.0
a 

1214.00
a 

3.567
a 

21.62
a 

 سوپرفسفات تریپلدرصد  50و 2فسفات بارور 

phosphate barvar 2 and 50% 

superphosphate triple 

2874.7
ef 

583.33
gh 

2.435
ef 

16.85
g شاهد 

control 

120 

3131.7
de 

642.67
fg 

2.486
e 

17.40
f 2فسفات بارور 

Phosphate barvar-2 

3267.8
d 

680.00
ef 

2.611
d 

17.88
e سوپرفسفات تریپل 

superphosphate triple 

3409.3
cd 

743.33
de 

2.716
d 

18.35
d 

 سوپرفسفات تریپلدرصد  50و 2فسفات بارور 

phosphate barvar 2 and 50% 

superphosphate triple 

2329.3
h 

388.67
j 

1.889
i 

15.02
j شاهد 

control 

180 

2494.3
gh 

464.00
ij 

2.050
h 

15.76
i 2فسفات بارور 

Phosphate barvar-2 

2651.0
fg 

502.00
hi 

2.200
g 

16.07
hi 

 سوپرفسفات تریپل

superphosphate triple 

2741.3
fg 

542.67
hi 

2.333
f 

16.39
gh 

 سوپرفسفات تریپلدرصد  50و 2فسفات بارور 

phosphate barvar 2 and 50% 

superphosphate triple 

 باشددار نمي محافظت شده معني  Duncanدرصد یه روش 5های هر ستون که دارای حرف مشترک هستند از لحاظ آماری در سطح  میانگین
Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on protected Duncan 

 

نتایج نشان داد که عملکرد زیستي : عملکرد زیستي

  تأثیر برهمکنش تنش خشکي، حاصلخیزکننده تحت

دار  فسفر و روش کاشت در سطح یک درصد معني

ها نشان داد که  (. نتایج مقایسه میانگین2شد )جدول 

کیلوگرم در  3/6201ترین عملکرد زیستي ) بیش

متر  میلي 60هکتار( مربوط به تیمار آبیاری بعد از 

های  تبخیر همراه با کاربرد تلفیقي حاصلخیزکننده

 2290ترین آن ) فسفره در بستر کاشت مسطح و کم
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 180کیلوگرم در هکتار( مربوط به تیمار آبیاری بعد از 

ها در  صلخیزکنندهمتر تبخیر و بدون کاربرد حا میلي

(. افزایش 3بستر کاشت جوی و پشته بودند )شکل 

تجمع ماده خشک در شرایط بهینه رطوبتي به دلیل 

افزایش سطح سبز برگ، افزایش جذب نور فعال 

فتوسنتزی و افزایش سرعت رشد محصول نسبت به 

باشد به همین  شرایط دارای محدودیت رطوبتي مي

شک در شرایط دلیل حصول حداکثر تجمع ماده خ

(. استفاده 35بهینه رطوبتي قابل توجیه و تفسیر است )

ای در بهبود  از کودهای زیستي در خاک نقش عمده

های رویشي و زایشي و در  حاصلخیزی خاک، ویژگي

نتیجه عملکرد نهایي دارد. کودهای زیستي میزان مواد 

ارویي را افزایش مغذی موجود در گیاهان زراعي و د

بخشند،  تری مي داده و به گیاهان و خاک سالمتي بیش

طور پایدار افزایش  رو عملکرد محصول را به از این

( دریافتند 2019(. رمرودی و همکاران )36دهند ) مي

که کودهای زیستي منجر به افزایش عملکرد کمّي گیاه 

شوند  تأثیر رژیم کم آبیاری مي دارویي اسفرزه تحت

های محرک رشد منجر به بهبود (. کاربرد باکتری28)

شود.  های گیاه در شرایط تنش و غیرتنش ميویژگي

 Pseudomonasدر اغلب موارد کاربرد باکتری 

fluorescens ( درصد  50در شرایط اعمال تنش

های رشدی در  د ویژگيظرفیت زراعي( منجر به بهبو

شد  (.Calendula officinalis L) گیاه همیشه بهار

( روی ارزن 2018کومار ) (. بر خالف پژوهش37)

ترین عملکرد زیستي از کاشت بذر مرواریدی که بیش

(. در این پژوهش 38دست آمده بود ) روی پشته به

ترین عملکرد زیستي از روش کاشت مسطح  بیش

(. دلیل احتمالي کاهش عملکرد 5دست آمد )جدول  به

زیستي در روش کاشت بذر روی پشته تجمع نمک در 

دنبال آن کاهش درصد و سرعت  اطراف بذور و به

زني بوده است که با آبیاری در فواصل کوتاه و  جوانه

ذور رفع شده با این وجود واکاری مشکل سبز شدن ب

ها نسبت به روش کاشت مسطح به تعویق  استقرار بوته

 افتاده و قدرت رقابتي کاهش یافت.

 

 
 .های کاشت بر عملکرد زیستيهای فسفره و روشبرهمکنش تنش خشکي، حاصلخیزکننده -3شکل 

 Fig. 3. Interaction of drought stress, phosphorus fertilizers and planting methods on biological yield. 
 

سوپر  -3، 2فسفات بارور  -2شاهد،  -1ها )در حاصلخیزکننده متر تبخیر از تشتک تبخیر(میلي 180 -3و  120 -2 ،60 -1تیمارهای آبیاری )

 جوی و پشته( -2مسطح و  -1درصد کود شیمیایي سوپر فسفات تریپل( و روش کاشت ) 50 و 2تلفیق فسفات بارور -4فسفات تریپل و 

Irrigation treatments (1- 60, 2- 120 and 3- 180 mm of evaporation from the evaporation pan) in fertilizers  

(1- control, 2- fertile phosphate 2, 3- triple superphosphate and 4- fertilizer phosphate2 combination and 50% 

chemical fertilizer triple superphosphate) and planting method (1- flat and 2- ridge) 
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ثیر أ: بر طبق نتایج تجزیه واریانس تعملکرد موسیالژ

کننده فسفر و روش کاشت در  تنش خشکي، حاصلخیز

دار  سطح احتمال یک درصد بر عملکرد موسیالژ معني

ن تابعي از عملکرد موسیالژ به عنوا(. 4شد )جدول 

ضرب درصد موسیالژ در عملکرد دانه است.  حاصل

ترین و  بیشنتایج مقایسه میانگین تیمارهای نشان داد 

ترین عملکرد موسیالژ مربوط به تیمار آبیاری بعد  کم

ترتیب با عملکرد  متر تبخیر به میلي 180و  60از 

(. 6کیلوگرم در هکتار بود )جدول  13/60و  10/81

( استنباط کردند که اعمال 2019ران )روماني و همکا

دهي و پر شدن دانه و  تنش خشکي در مرحله گل

دنبال آن القای تنش خشکي موجب افزایش تولید  به

ماده مؤثره )موسیالژ( در دانه اسفرزه گردیده است. 

عنوان  که درصد و عملکرد موسیالژ به طوری به

اه دارویي اسفرزه عالوه بر های کیفي گیویژگي

تأثیر تنش  های ژنتیکي تحت پذیری از ویژگيیرتأث

نتایج مقایسه میانگین  (.39)خشکي قرار گرفتند 

ترین و  های فسفره نشان داد که بیش حاصلخیزکننده

ترتیب مربوط به کاربرد  ترین عملکرد موسیالژ به کم

تلفیقي کودهای زیستي و شیمیایي فسفره با عملکرد 

 56/51کیلوگرم در هکتار و عدم کاربرد کود ) 81/88

 پژوهش( نتایج 6کیلوگرم در هکتار( بود )جدول 

داری  دهنده معني ن( نشا2019خاوری و همکاران )

کاربرد کودهای دامي و شیمیایي بر عملکرد موسیالژ 

ترین  اسفرزه بود و در بین تیمارهای کودی، بیش

 40عملکرد موسیالژ مربوط به تیمار مصرف تلفیقي 

کتار کود تن در ه NPK  +20کیلوگرم کود شیمیایي 

ترین مقدار آن مربوط به گیاهاني بود، که  گاوی و کم

نتایج (. 32کودی را دریافت نکرده بودند )هیچ نوع 

پژوهش دیگری روی گیاه بالنگوی شهری نشان داد 

که اثر آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد موسیالژ 

ترین عملکرد موسیالژ مربوط به  دار بود. بیش معني

ترین آن  متر تبخیر و کم میلي 80تیمار آبیاری پس از 

متر تبخیر بود  میلي 160مربوط به تیمار آبیاری پس از 

(18 .)  

کاهش  بیانگرنتایج مقایسه میانگین روش کاشت 

کیلوگرمي در هکتار عملکرد موسیالژ روش  32/6

کاشت جوی و پشته نسبت به روش کاشت مسطح 

در ارزیابي تأثیر الگوی کشت بر  (.5)جدول  بود

های کیفي گیاه دارویي بالنگو، کوچکي و  ویژگي

( مشاهده کردند حداکثر عملکرد 2014همکاران )

ترین آن  موسیالژ مربوط به کشت کرتي درهم و کم

تر بودن  (. کم40ای بود ) مربوط به کشت جوی و پشته

تواند  ای مي کشت جوی و پشتهعملکرد موسیالژ در 

به دلیل تجمع نمک در اطراف ریشه گیاهان و کاهش 

 .عملکرد دانه باشد

شاخص که نتایج نشان داد  :شاخص سبزینگي برگ

تأثیر برهمکنش تنش خشکي و  تحتبرگ  سبزینگي

دار  فسفر در سطح یک درصد معني  حاصلخیزکننده

ها نشان داد که  (. نتایج مقایسه میانگین4 شد )جدول

مربوط به تیمار  برگ شاخص سبزینگيترین  بیش

متر تبخیر با کاربرد تلفیقي  میلي 60آبیاری بعد از 

های زیستي و شیمیایي فسفره و  حاصلخیزکننده

مربوط به تیمار تنش خشکي شدید و عدم آن ترین  کم

(. 4های فسفره بود )شکل  کاربرد حاصلخیزکننده

آبیاری متداول به همراه استفاده تلفیقي از کودهای 

 شاخص سبزینگيدرصدی  60فسفره باعث افزایش 

آبي عوامل الزم برای  شد. در شرایط تنش کمبرگ 

یابد،  سنتز کلروفیل کاهش و تخریب آن افزایش مي

عبارت دیگر در شرایط تنش خشکي، گیاه با بسته  به

، سعي در حفظ ها در طي روز نگاه داشتن روزنه

محتوای آب نسبي دارد، در این زمان انتقال الکترون 

مختل شده و الکترون اضافي ناشي از  در فتوسیستم

فتولیز آب، باعث تولید اکسیژن فعال و خسارت به 

ها  غشای سلولي از طریق پراکسیداسیون چربي

ها و کاهش محتوای کلروفیل برگ گیاه  پروتئین
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ها  ن دالیل کاهش کلروفیلتری گردد. یکي از مهم مي

های اکسیژن فعال )از  ها به وسیله گونه تخریب آن

(. نتایج این 41باشد ) جمله پراکسید هیدروژن( مي

بررسي، کاهش شاخص سبزینگي در تنش شدید 

فیروز آبادی و همکاران  خشکي با بررسي قدمي

خواني هم (2011فر و همکاران ) ( و موسوی2014)

(. استفاده از محرک طبیعي رشد 43و  42داشت )

توجهي شاخص  طور قابل آبیاری به تحت تنش کم

( .Mentha piperita Lکلروفیل برگ نعناع فلفلي )

آن است که  بیانگري پژوهش(. نتایج 44را افزایش داد )

تنش خشکي باعث کاهش شاخص کلروفیل برگ 

نسبت به گیاهان شاهد گردید. بر اساس نتایج 

ي با کاربرد تلفیقي کودهای آلي و شیمیایي پژوهش

تری نسبت به کاربرد منفرد  شاخص کلروفیل بیش

 (. 45گردد ) کودها حاصل مي

 

 
 

 . های فسفره بر مقدار اسپدبرهمکنش تنش خشکي در حاصلخیزکننده -4شکل 
 Fig. 4. Interaction of drought stress in phosphorus fertilizers on amount SPAD.  

 

 ، 2فسفات بارور -2شاهد،  -1ها )نندهدر حاصلخیزک متر تبخیر از تشتک تبخیر(میلي 180-3و  120 -2، 60 -1تیمارهای آبیاری )

 سوپر فسفات تریپل(درصد کود شیمیایي  50 و 2تلفیق فسفات بارور -4سوپر فسفات تریپل و  -3
Irrigation treatments (1- 60, 2- 120 and 3- 180 mm of evaporation from the evaporation pan) in fertilizers  

(1- control, 2- fertile phosphate 2, 3- triple superphosphate and 4- fertilizer phosphate2 combination and 50% 

chemical fertilizer triple superphosphate) 
 

طبق نتایج تجزیه واریانس تنش خشکي،  :یوني نشت

حاصلخیزکننده فسفر در سطح احتمال یک درصد و 

 روش کاشت در سطح احتمال پنج درصد بر 

 داری داشت  ثیر معنيیوني برگ تأ میزان نشت

ها، تیمار  اساس نتایج مقایسه میانگین(. بر4)جدول 

ای بر  ثیر افزایندهأمتر تبخیر ت میلي 180آبیاری بعد از 

 پژوهش(. نتایج 6یوني داشت )جدول  مقدار نشت

( روی گیاه دارویي چیا 2020جمشیدی و همکاران )

(Salvia hispanica L. نشان داد که با افزایش )

یوني افزوده  شدت تنش رطوبتي خاک بر میزان نشت

یوني مربوط به  ترین میزان نشت که کم شد، به طوری

ترین  شدرصد ظرفیت زراعي و بی 66سطح رطوبتي 

درصد ظرفیت زراعي  43آن در شرایط رطوبتي 

ها نشان داد  (. نتایج مقایسه میانگین46) دست آمد به

ترتیب مربوط به  یوني به  ترین نشت ترین و کم که بیش

عدم کاربرد کود و کاربرد تلفیقي کودهای زیستي و 
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نژاد و اکرمي(. نتایج 6شیمیایي فسفر بود )جدول 

 Satureja)یاه مرزه ( روی گ2016همکاران )

hortensis L.ترین نشت یوني ( نشان داد که بیش

مربوط به گیاهان شاهد )عدم دریافت کود( بود با 

کاربرد حاصلخیزکننده شرایط فیزیکي و شیمیایي 

خاک بهبود یافت و گیاه کمتر با تنش خشکي مواجه 

ش نشت یوني نشان تری به افزای شده و تمایل کم

  ها، نشت (. طبق نتایج مقایسه میانگین45دهد ) مي

تر از روش  یوني در روش کاشت بذر روی پشته بیش

 (. نتایج پژوهش سلیماني5کشت مسطح بود )جدول 

( نشان داد که در بین 2020ساردو و همکاران )

دلیل فراهمي  های کاشت، روش کاشت مسطح به روش

تر، از جهت تأمین رطوبت کافي و عدم  شرایط مناسب

تجمع امالح نمکي در عمق توسعه ریشه نسبت به 

ای در افزایش عملکرد و اجزای  روش جوی و پشته

(. نشت یوني و 47عملکرد تأثیر مثبت داشت )

گیرد. و  يتأثیر تنش شوری قرار م تخریب غشاء تحت

با افزایش غلظت نمک در طي دوره تنش بر میزان 

 (. 48نشت یوني افزوده شد )

 
 .کاشتهای فسفره و روش  تأثیر تنش خشکي، حاصلخیزکننده های کیفي گیاه دارویي اسفرزه تحت تجزیه واریانس برخي از ویژگي -4جدول 

Table 4. Analysis of variance of some qualitative traits of isabgol under drought stress, phosphorus fertilizers 

and planting method.  

 میانگین مربعات
Mean Square درجه آزادی 

Df 
 منابع تغییرات

S.O.V محتوی نسبي آب برگ 
RWC 

 نشت یوني
Ionic leakage 

 سبزینگيشاخص 
SPAD value 

 عملکرد موسیالژ

Mucilage Yield 

174.411 9.04 0.378 3386.87 2 
 تکرار

Replication 

1054.209
** 

451.31
** 

340.74
** 

2896.53
** 

2 
 تنش خشکي

Drought stress (A) 

16.904
 

5.34
 

6.528
 

1241.99
 

4 
 a خطای
Ea 

57.701
** 

46.25
** 

59.281
** 4354.04

** 
3 

 کود فسفره
Phosphorus fertilizer(B) 

20.625
ns 

7.178
* 

18.08
 ns 

718.79
** 

1 
 روش کاشت

Planting method (C) 

1.350
 ns 

2.619
 ns 

39.68
** 

158.51
 ns 

6 A × B 

0.609
ns 

0.648
ns 

16.79
ns 

80.07
ns 

2
 A × C 

0.925
ns 

1.803
ns 6.46

ns 
62.15

ns 
3 B × C 

0.855
ns 

1.164
 ns 

2.11
ns 

72.09
ns 

6 A × B × C 

5.272 1.382 6.58 80.15 42 
   bخطای
Eb 

2.64 2.82 19.28 13.03 - 
 ضریب تغییرات )درصد(

CV (%) 
ns ،* درصد 1و  5دار در سطح  ی، معنيدار عدم معنيترتیب  به ** و 

ns, * and ** non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively 
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 .گیاه دارویي اسفرزه های مورد بررسي مقایسه میانگین اثر روش کاشت بر ویژگي -5جدول 

Table 5. Comparison of mean effect of planting method on the studied traits of isabgol. 

 نشت یوني
Ionic leakage 

(%) 

 عملکرد موسیالژ

Mucilage Yield 

(kgha
-1

) 

 عملکرد زیستي
Biological yield 

(kgh
-1

) 

 عملکرد دانه

Seed yield (kgha
-1

) 

 ارتفاع بوته
Plant height  

(cm) 

 کاشت روش

Planting method 

41.34
b 

71.88
a 

3458.00
a 

733.78
a
 17.98

a
 

 مسطح کاشت
Flat planting 

41.97
a 

65.56
b 

3248.69
b 

681.56
b
 17.69

b
 

 پشته کاشت
Ridge planting 

 باشد.دار نمي محافظت شده معني  Duncanدرصد یه روش 5مشترک هستند از لحاظ آماری در سطح  های هر ستون که دارای حرف میانگین
Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on protected Duncan 

 

 .های مورد بررسي گیاه دارویي اسفرزه های فسفره بر ویژگي کنندهحاصلخیز مقایسه میانگین تنش خشکي و -6جدول 

Table 6. Comparison of mean drought stress and phosphorus fertilizers on the studied traits of isabgol. 
 محتوی نسبي آب برگ

RWC (%) 

 نشت یوني )درصد(
Ionic leakage (%) 

 عملکرد موسیالژ

Mucilage Yield (kgha
-1

) 
 تیمارها

  خشکي تنش   
Drought stress (mm of evaporation) 

92.86
a 37.07

c 81.10
a 60 

87.79
b 42.22

b 64.94
a 120 

79.71
c 45.68

a 60.13
a 180 

   
  های فسفره کننده حاصلخیز

Phosphorus fertilizers 

84.74
c 43.33

a 51.56
d 

 شاهد

control 

86.03
bc 42.32

b 63.83
c 

 2فسفات بارور

Phosphate barvar-2 

87.51
ab 41.41

c 70.68
b 

 سوپرفسفات تریپل

superphosphate triple 

88.87
a 39.56

d 88.81
a 

 سوپرفسفات تریپلدرصد  50و 2فسفات بارور 

phosphate barvar 2 and 50% superphosphate triple 

 باشد.دار نميمحافظت شده معني  Duncanدرصد یه روش 5آماری در سطح  های هر ستون که دارای حرف مشترک هستند از لحاظمیانگین
Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% probability based on protected Duncan 

 

طور  برگ به: محتوی نسبي آب محتوی نسبي آب برگ

در  تأثیر تنش خشکي و حاصلخیزکننده داری تحت معني

(. نتایج مقایسه 4 سطح یک درصد قرار گرفت )جدول

آن است که با کاهش دفعات آبیاری،  بیانگرها  میانگین

که  طوری محتوی نسبي آب برگ کاهش یافت. به

درصد  92ترین محتوی نسبي آب برگ به میزان  بیش

ترین آن  متر تبخیر و کم میلي 60آبیاری بعد از تیمار از 

متر  میلي 180درصد از آبیاری بعد از  79به میزان 

آن پژوهشي بیانگر (. نتایج 6تبخیر حاصل شد )جدول 

بود که روند تغییرات محتوای نسبي آب برگ در دو 

مرغي و کتاني در طي دوره تنش  گونه بارهنگ تخم

دت تنش محتوای خشکي مشابه بود و با افزایش ش
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در تنش (. 49)آب نسبي هر دو گونه کاهش یافت 

ها و خروج آب  ل باز شدن روزنهخشکي به دلی

صورت تعرق از گیاه سبب کاهش آب برگ، آب  به

شود. در بین تیمارهای  واکوئل و اندازه سلول مي

ترین محتوی نسبي آب برگ به  مختلف کودی بیش

درصد مربوط به کاربرد تلفیقي کودهای  88 میزان

 84ترین آن به میزان  زیستي و شیمیایي فسفره و کم

درصد مربوط به تیمار عدم کاربرد کود بود )جدول 

( 2018نظری ناسي و همکاران ) پژوهشنتایج  (.6

تأثیر  نشان داد که محتوای نسبي آب برگ تحت

تیمارهای تنش خشکي و کودهای زیستي قرار گرفت 

( روی 2013در پژوهش اینانلوفر و همکاران ) (.50)

تأثیر  تحت (.Portulaca oleracea Lگیاه خرفه )

ترین  خشکي و کود زیستي مشخص شد که بیش

میزان محتوی نسبي آب برگ از آبیاری متداول و 

لیتر در  5/2کاربرد تلفیقي کود زیستي نیتروکسین )

ترین آن از تیمار تنش شدید و  هکتار( + اوره و کم

رسد که  (. به نظر مي51بدون کاربرد کود حاصل شد )

افزایش رشد گیاه در شرایط تنش خشکي به دلیل 

ک بهبود حاصله در خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خا

 در نتیجه کاربرد کودهای زیستي و شیمیایي باشد.

 

 گیری نتیجه

متر تبخیر میلي 60نتایج نشان داد که آبیاری بعد از 

توانسته به خوبي نیاز رطوبتي گیاه را فراهم آورد و در 

متر تبخیر، تولید  میلي 180و  120تیمارهای آبیاری 

مواد فتوسنتزی و اختصاص آن به اندام هوایي کاهش 

متر  میلي 180افته که این کاهش در سطح آبیاری ی

تر بود. با این حال با توجه به نتایج  تبخیر ملموس

دست آمده گیاه دارویي اسفرزه با طول دوره رشدی  به

آبیاری دارد و  کوتاه قابلیت سازگاری باالیي با کم

قبولي  توانسته در شرایط تنش خشکي علکرد قابل

ای، سبز جوی و پشتهتولید نماید. در روش کاشت 

کاشت مسطح  ها نسبت به روش شدن و استقرار بوته

توان  رو مي تر صورت گرفت. از این دیرتر و نامناسب

ترین  با انتخاب روش کاشت مسطح با صرف کم

ها را  زني و در نهایت استقرار بوته انرژی سرعت جوانه

احسن استفاده  نحو افزایش و از طول دوره رشدی به

های زیستي و  کرد. استفاده تلفیقي از حاصلخیزکننده

تر گیاه شد، زیرا این  شیمیایي فسفره باعث رشد بیش

دو کود مکمل یکدیگر بودند. کود زیستي با بهبود 

خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک و کود شیمیایي 

اند شرایط مناسب برای  با افزایش فسفر خاک توانسته

 راهم کنند.رشد گیاه ف
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