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مقاله پژوهشی

تأثیر تاريخ كاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارويی اسفرزه
( )Plantago ovate L.در شرايط آب و هوايی سرخس
محمدرضا روستانژاد ،1محمد بنايان اول ،*2پرويز رضوانی مقدم ،2غالمعلی گزانچیان
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چکیده
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه ،آزمایشی در سال زراعیی  9900-09در
ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی سرخس صورت گرفت .آزمایش بهصورت کرتهای نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصیادفی بیا  9تکیرار اریرا شید.
تیمارهای شامل چهار سطح آبیاری  08 ،08 ،988و  08درصد نیاز آبی در کرتهای افقی و چهار تاریخ کاشت  99اسفند 9 ،فروردین 99 ،فروردین و 98
فروردین در کرتهای عمودی قرار گرفتند .نتایج شاخصهای رشد نشان داد حداکثر شاخص سطح برگ (بهترتیب  9/0و  ،)9/9سیرعت رشید محصیول
( 11/91و  11/90گرم بر مترمربع در روز) و تجمع ماده خشک ( 000/0و  009/0گرم در مترمربع) در تیمار  988و  08درصید نییاز آبیی بیهدسیت آمید.
همچنین حداکثر شاخص سطح برگ ( 1و  )9/00در تاریخهای کاشت  98و  99فروردین ،حداکثر سرعت رشد محصول ( 90و  90گیرم بیر مترمربیع در
روز) و تجمع ماده خشک ( 178و  109/9گرم بر مترمربع) نیز در تیمارهای  9فروردین و  99اسفند بهدست آمد .نتایج نشان داد بیشترین تعیداد دانیه در
بوته ( 9198/90عدد) ،عملکرد دانه ( 9009/0کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد بیولوژیک ( 9087/0کیلوگرم در هکتار) ،تعداد سنبله در بوتیه ( 10/07عیدد) و
وزن هزاردانه ( 1/89گرم) در تیمار  08درصد نیاز آبی و تاریخ کاشت  9فروردین حاصل شد .بیشترین شاخص برداشت ( 90/0درصد) در تیمار  988درصد
نیاز آبی و تاریخ کاشت  99اسفند بهدست آمد .با توره به نتایج حاصله ،بهترین تاریخ کاشت و سطح آبیاری رهت نییل بیه حیداکثر عملکیرد و

حفظ منابع آبی در منطقه سرخس بهترتیب  9فروردین و  08درصد نیاز آبی بود.
واژههای کلیدی :سرعت رشد محصول ،شاخص برداشت ،عملکرد بیولوژیک ،نیاز آبی
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که در سالهای اخیر مزارع وسیع آزمایشی و تولیدی گیاهیان داروییی
گسترش یافته است (.)Naderi and Mahmoudi, 2017
اسفرزه ( )Plantago ovateاز خانواده  Plantaginaceaeو گیاه
دارویی است که امیروزه اسیتفاده از آن در زمینیه صینعت و پزشیکی
توسعه یافته است و پوسته غشایی سیفیدرن بیذر آن دارای ترکییب
دارویی میباشد و خاصیت مسهل و نیرمکننیدگی داشیته و در تنظییم
اعمال گوارشی مفید است (.(Mousapour et al., 2017
رشد و نمو مناسب گیاهیان داروییی در شیرای زراعیی ،مسیتلزم
آگاهی از خصوصیات اکولوژیک این گیاهان ،مطالعه و بررسیی دقیی
تکنیکهای کاشت و بهکارگیری نهادههای کشاورزی بهویژه آبییاری،
انواع کود ،زمان مناسب کاشت و برداشت و مدیریت آنهیا مییباشید،
چرا که اینگونه عوامل میزان متابولیتهای ثانویه در گیاهان داروییی
را نیز تحت تأثیر قرار میدهند (.)Yazdan Panah, 2015
کم آبی امروزه یکیی از مهیمتیرین عوامیل محدودکننیده ازدییاد
محصوالت در نواحی خشک و نیمه خشک است و کاهش رشد در اثر
تنش خشکی به مراتب بیشتر از سایر تنشهای محیطی دیگر میباشد
( .)Rodriguez, 2006بخش اعظم کشور ایران را منیاط خشیک و
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نیمه خشک تشکیل میدهد .کمبود منابع آبی بیهعنیوان بیزرگتیرین
چالش در تولید محصوالت زراعی خصوصاً در مناط خشیک و نیمیه
خشک دنیا از رمله ایران میباشید ( .)Koocheki et al., 2011نظیر
به اینکه ایران در منطقه خشیک و نیمیه خشیک قیرار دارد و وریود
بحران آب در این مناط ردی است ،انتخاب گیاهان سازگار بیه ایین
شرای از اهمیت ویژهای برخوردار است که الزمه آن کاشیت گیاهیان
مقاوم به خشکی و دارای نیاز آبی کم مییباشید ( Koocheki et al.,
 .)2011بهکارگیری گیاهانی با خصوصیات مقاوم به خشکی و نیاز آبی
کم همانند اسفرزه گویای مدیریت زراعی موفی بیه منظیور اسیتفاده
بهینه از این منیاط در اقلییمهیای خشیک مییباشید (Weryszko-
 .)Chmielewska et al., 2012همچنین گزارش باسیاک ( Basak,
 )2017حاکی از مقاومت اسفرزه به تنش رطوبتی و شوری مییباشید.
رومانی و همکاران ( )Roumani et al., 2020بیان داشتند که قطیع
آبیاری در زمان گلدهی اسفرزه سبب کاهش بیوماس آن به میزان 09
درصد گردید .به عالوه آنها گزارش کردند عملکیرد دانیه اسیفرزه در
شرای آبیاری کامل در طیول دوره رشید معیادل  097/9کیلیوگرم در
هکتار بیود .همچنیین یوریوسیف و همکیاران ( Pouryousef et al.,
 )2014بیان داشتند کشت اسفرزه با کاربرد مناسب کود دامیی تحیت
رژیم کم آبیاری مالیم به دلیل تولید عملکرد دانه و موسیالژ مناسب و
همچنین صرفهریویی در آب آبییاری ،از موفقییت مناسیبی برخیوردار
میباشد.
تخفیف و سازگاری دو روش شناخته شیده بیرای کیاهش اثیرات
منفی تغیییر اقلییم مییباشیند .اسیتراتژیهیای تخفییف بیه کیاهش
انتشییارگازهای گلخانییهای از طریی فعالیییتهییای مییدیریتی مختلییف
برمیگردد ( .)Ogle et al., 2014منظور از سازگاری استراتژیهیایی
است که رشد و نمو گیاه طیوری تنظییم شیود کیه کمتیر در معیر
تغییییرات اقلیمییی قییرار گیییرد ( .)Ogle et al., 2014راهکارهییای
سازگاری بسته بیه سیسیتم کشیاورزی ،منطقیه و سیناریوهای تغیییر
اقلیمی متفاوت میباشد .از رمله این استراتژیها مییتیوان بیه تغیییر
تاریخ کاشت ،تراکم کاشت ،استفاده از ارقام مقاوم به شرای گیرمتیر،
تغییر در تناوب کاشت ،مدیریت آبیاری و غیره اشاره کرد ( Bindi and
.)Olesen, 2011
تصمیمگیری در مورد زمان کاشت مطلوب یک گیاه زراعی بسییار
با اهمیت است و از عوامل مهم رهیت رسییدن بیه حیداکثر عملکیرد
بالقوه در گیاهان میباشد .بنابراین انتخاب تیاریخ کاشیت مناسیب بیه
علت ضرورت استفاده حداکثر از منابع طبیعی طیی فصیل رشید دارای
اهمیت زیادی است ( .)Heldwein et al., 2014بهطور کلی تأخیر در
کاشت ،مراحل نموی تعیینکننده ارزای عملکیرد را ممکین اسیت در
معر عوامل نامساعد محیطی قیرار داده و قابلییت تولیید اقتصیادی
گیاه را کاهش دهد ( .)Heldwein et al., 2014نتایج ییک پیژوهش
بر روی گیاه اسفرزه نشان داد که اثر آبیاری بر ارتفاع گیاه ،تعداد سنبله

در بوته ،تعداد دانه در سنبله ،طیول سینبله ،بیومیاس ،عملکیرد کیاه و
یدار بیوده ،ولیی وزن هیزار دانیه
کلش و عملکرد دانه در اسفرزه معنی 
تحت تیأثیر تیمارهیای آبییاری قیرار نگرفیت (.)Lotfi et al., 2009
همچنین گزارش شده است که بیین تعیداد دفعیات آبییاری ( 9 ،1و 9
نوبت) در گیاه اسفرزه از نظر عملکرد تفاوتی ورود نداشت ( English
 .)and James, 1990عملکرد کاه و کلش بذر اسفرزه با افزایش تعداد
یها بهترتیب تا  0و  9نوبت آبیاری افیزایش یافیت ( Ganpat et
آبیار 
 .)al., 1992بهزادی و همکاران ( )Behzadi et al., 2015به بررسی
مناسبتیرین تیاریخ کاشیت گییاه داروییی چیای تیرش ( Hibiscus

 )sabdariffaرهت استفاده در فضای سبز شیهری ،شیهر کرمیان در
سییه تییاریخ  18فییروردین 98 ،و  98اردیبهشییت پرداختنیید .نتییایج
نشاندهندهی تأثیر معنیدار تاریخ کاشت بر شیادابی ،زمیان گلیدهی،
تعداد شاخه و تعداد غوزه و عدم تأثیر بر ارتفاع بوته و تاج پوشش بود.
ثقه االسیالمی و همکیاران ( )Seghatoleslami et al., 2013تیأثیر
خهای مختلف کاشت را در سه سطح ( 18اردیبهشت 98 ،خرداد و
تاری 
 98خرداد) بر عملکرد چای ترش مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشیان
داد که تاریخ کاشت بر تعداد گیل ،وزن تیر و خشیک گییاه ،عملکیرد
زیستتوده تأثیر معنیداری داشته و بیشترین میزان این صفات مربوط
به تیمار  18اردیبهشت بود .همچنین طی آزمایشی کیه موسییپیور و
همکاران ( )Mosapour et al., 2015روی اثر زمان کاشت در تاریخ
 18دی تا  18بهمن بر عملکیرد گیاهیان اسیفرزه و زنییان ( Carum
 )copticum L.در شرای مخلوط داشیتند گیزارش کردنید بیشیترین
عملکرد دانه ( 990کیلوگرم در هکتیار) در تیاریخ کاشیت  18دی میاه
بهدست آمد.
با توره به نبود آب کافی در نقاط مختلف و خشک رهان از رمله
ایران ،پژوهشگران همواره به دنبال راهکارهای متعددی برای کاهش
میزان آسیب سلولی ناشی از تنش غیر زنده و افزایش تحمل به آنهیا
و همچنین دستیابی به عملکرد مطلوب هستند .در این بیین ،بیه نظیر
میرسد استفاده از تاریخ کاشت مناسب بتواند بیهطیور میرثری اثیرات
مخرب تنش خشکی را کاهش دهد .لیذا در ایین راسیتا پژوهشیی بیه
منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان آبیاری بر صفات عملکیردی
گیاه دارویی اسفرزه در سرخس انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  9900-09در شهرسیتان سیرخس در
ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی واقع در  9کیلومتری رنوب شهر سرخس
با عر رغرافیایی  90درره و  99دقیقهی شمالی و طول رغرافییایی
 09درره و  90دقیقیهی شیرقی و ارتفیاع  018متیر از سیطح درییا و
میانگین بارندگی و حداکثر و حداقل دمای ساالنهی این شهر بهترتیب
 908میلیمتر 90 ،و  -98دررهی سانتیگراد می باشد ( Khorasan

روستانژاد و همکاران ،تأثیر تاریخ كاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه...

 .) Weather and Climatology Center, 2017آزمایش بهصیورت
کرتهای نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصیادفی بیا  9تکیرار
اررا شد .تیمارهای آبیاری در چهار سیطح  08 ،08 ،08و  988درصید
نیاز آبی ( )Koocheki et al., 2011در کرتهای افقی و چهار تاریخ
کاشت  99اسفند  9 ،9900فروردین  99 ،9909فیروردین  9909و 98
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فروردین  9909در کرتهای عمیودی قیرار گرفتنید (
 .)and Rezvani Moghadam, 2006از عم  8تا  98سانتیمتیری
خاک محل اررای آزمیایش قبیل از اریرای طیرح بیهطیور تصیادفی
نمونهبرداری شد و برخی از خصوصیات آن مورد ارزیابی قیرار گرفیت
که نتایج آن در ردول  9آورده شده است.
Asgharipour

جدول  -خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Chemical and physical characteristics of soil for experimental site

بافت خاک

نیتروژن قابل دسترس

فسفر

پتاسیم

Soil texture

)Available nitrogen (%

Phosphorous
()ppm

Potassium
()ppm

pH

EC
()dS.m-1

OC
()%

0.42

9.9

142.2

7.62

3.9

0.5

شنی لومی
Sandy loam

زمین در سال قبل آیش بود و عملیات آمادهسازی بستر کاشت در
اواس بهمن ماه  9900با انجام عملیات شخم و دو دیسک عمیود بیر
هم پس از گاورو شدن بهمنظور خرد کردن کلوخهها انجام گرفت .بیذر
مورد استفاده از تودههای بومی شهرسیتان مشیهد بیود کیه از مزرعیه
دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید .بذرها قبل از کاشت با قارچکیش
کاربوکسی تیرام دو در هزار ضدعفونی و برای تسهیل در کاشت و سبز
شیدن بیا ماسیه بیادی مخلیوط و در هیر تیاریخ کاشیت بیهصیورت
خشکهکاری و خطی و با دست در شیارهایی با عمی بسییار کیم 8/9
سانتیمتری خاک با دقت و با تراکم باال کشت شدند .هر کرت به ابعاد
 1 × 1/0متر شامل هشت ردیف کاشت (چهیار پشیته بیه فاصیله 19
سانتیمتر) بود .فاصله بین کرتها  08سانتیمتر و بین تکرارها دو متر
در نظر گرفته شد .کودهای مورد استفاده شامل  90کیلوگرم در هکتیار
کود اوره ( 00درصد ازت خالص) و  90کیلوگرم در هکتار کیود سیوپر
فسفات تریپل ( 00درصد  )P2O5بودند که بهصورت دستپاش و کامالً
یکنواخت پخش شده و سپس با اسیتفاده از دیسیک کیامالً بیا خیاک
مخلوط شدند.
بوتهها در مرحله ظهور چهار برگی با فاصله بوتههای روی ردییف
 1تا  9سانتیمتر تنک شدند ( 998بوتیه در متیر مربیع) ( Rahimi et
 .)al., 2010همچنین سیستم آبیاری به صورت فارو تحیت فشیار بیا
کنتور حجمی با دقت  8/8889متر مکعب و مستقل برای هر کیدام از
تیمارها بود .آبیاری هر هفت روز یکبار انجام شد .اعمال تیمار آبییاری
در زمان استقرار کامیل گیاهچیههیا و در مرحلیه  0-9برگیی صیورت
گرفت و تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ادامه یافت .میزان آب آبییاری
در هییر نوبییت آبیییاری ،توس ی نییرمافییزار  AGWATمحاسییبه شیید
( .)Alizadeh and Kamali, 2007به طوریکه در هر نوبت آبییاری
برای تیمارهای  08 ،08 ،988و  08درصید بیهترتییب مییزان ،9979
 009 ،9810و  901متر مکعب آب در هیر تیمیار میورد اسیتفاده قیرار
گرفت.

شاخصهای اندازهگیری شده در طول دوره رشد شیامل شیاخص
سطح برگ (توس دستگاه Leaf area meter, Li-Cor, Li- 1300,
 ،)USAسیرعت رشیید محصیول و تجمییع میاده خشییک بیود .رهییت
اندازهگیری این شاخصها ،نمونهبرداری در طول دوره رشد و با فاصله
هر  90روز یک بار به روش تخریبی و برداشت از سطح زمیین انجیام
گرفت .نمونهبرداریهای گیاهی از مرحلهی چهار برگی و پس از تنک
کردن مزرعه آغاز شد .همچنین شاخص سطح بیرگ و سیرعت رشید
محصول نیز از طری رابطههای ( )9و ( )1بهدست آمد.
شاخص سطح برگLAI=LA/GA :
()9
( :LAسیییطح بیییرگ و  :GAسیییطح زمیییین) ( Koocheki and
)Sarmadneya, 2014
( )1سرعت رشد محصول (گرم بر متیر مربیع در روز)CGR=W2- :
 =W2-W1( W1/T2-T1تغییییرات وزن خشییک و  =T2-T1فاصییله
زمانی نمونهبرداری) (.)Koocheki and Sarmadneya, 2014
بهدلیل اعمال تیمارهای آبیاری و تاریخ کاشت ،پر شدن دانهها در
همه کرتها بهصورت یکنواخت نبوده و به همین رهت آبیاری آخر را
نمیتوان تنها به دوره خاص از مراحل فیزیولوژیکی گیاه نسبت داد لذا
برداشت آخر فصل گیاهان براساس مشاهده عالئم ظیاهری رسییدگی
شامل :زردی و خشک شدن برگها ،قهوهای شدن سنبلهها و صورتی
رن شدن بذر در سنبلهها بود که با توره بیه تیاریخ کاشیت متفیاوت
تاریخهای برداشت در چهار زمان انجام گرفت کیه شیامل  98خیرداد،
 18خرداد 9 ،تیر و  19تیر بود .نمونهبرداری انتهای فصل رشد پس از
حذف اثر حاشیهای ،در سطح یک متیر مربیع از هیر کیرت آزمایشیی
صورت گرفت .صفاتی که اندازهگیری شدند شامل :ارتفاع بوته ،تعیداد
پنجه در بوته ،طول سنبله ،تعداد سنبله در بوته ،تعداد دانه ،وزن هیزار
دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد کاه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشیت
بود.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1و مقایسیه
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میانگینهای هر صفت با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج
درصد انجام گرفت .رهت ترسیم شکلها نیز از نرمافزار Sigma plot
 12.3استفاده شد.

نتایج و بحث
شاخص سطح برگ

اثرات ساده تاریخ کاشت و سطوح آبیاری بر روی شیاخص سیطح
برگ معنیدار بود ولی اثر متقابل آنها معنیدار نبیود .رونید تغیییرات
شاخص سطح برگ ( )LAIگیاه اسفرزه در سرخس تحت تأثیر سطوح
آبیاری  988و  08درصد نیاز آبی مشابه بیود (شیکل  9الیف) .پیس از
استقرار مناسب گیاه ،در  10تیا  01روز پیس از کاشیت بیهتیدریج بیا
افزایش برگها ،شاخص سطح برگ با سرعت بیشتری گسترش یافت
و در بازه  01تا  90روز پس از کاشت ،حیداکثر شیاخص سیطح بیرگ
حاصل گردید و سپس تیا انتهیای فصیل رشید در تمیامی تیمارهیای
آزمایش بهعلت زرد شدن ،پیری و ریزش برگها و نزدییکشیدن بیه
مرحله رسیدگی ،روندی کاهشی در شاخص سطح برگ مشاهده شید.
حداکثر شاخص سطح برگ در  988و  08درصد نیاز آبیی (بیهترتییب
ب ()B

 9/0و  )9/9مشابه هم بود (شکل  9الف) .تاکور و همکاران ( Thakur

 )et al., 2012نیز گزارش کردند که شاخص سطح برگ اسفرزه تحت
تأثیر تنش خشکی قرار گرفیت و بیشیترین شیاخص سیطح بیرگ در
شرای شاهد ( )9/80و کمترین آن در تنش خشیکی قبیل از گلیدهی
( )8/90ثبت شد .همچنین روند تغییرات شاخص سطح بیرگ اسیفرزه
تحت تأثیر تاریخ کاشت در تمامی تاریخهای کاشت مشابه بود (شیکل
 9ب) .تغییرات شاخص سطح برگ در مراحل اولییه رشید ( 10تیا 01
روز پس از کاشت) کند و بطئی بود و سپس در  01تا  90روز پیس از
کاشت به حداکثر شاخص سطح برگ خود رسید .در ادامیه بیا کیاهش
برگها به علت ریزش برگها ،زرد شدن و پیری شدن آنها ،شاخص
سطح برگ کاهش یافت .حداکثر شیاخص سیطح بیرگ در تیاریخ 98
فروردین ( )1بهدست آمد .در آزمایش دسیای و همکیاران ( Desai et
 )al., 2018مشخص شد که با تأخیر در کاشت و همینطور کاشت زود
هنگام میزان شاخص سطح برگ در پینج واریتیه نعنیا ()Mentha L.
کاهش یافت.

الف ()A

شکل  -تغییرات شاخص سطح برگ اسفرزه تحت تأثیر سطوح آبیاری (الف) و تاریخ کاشت (ب)
Figure 1- Effect of irrigation levels (a) and planting dates (b) on the trend of changes in isabgol leaf area index

سرعت رشد محصول

اثرات ساده تاریخ کاشت و سطوح آبییاری بیر روی سیرعت رشید
محصول معنیدار بود ولی اثر متقابل آنهیا معنییدار نبیود .در اواییل
دوره رشد در تمامی سطوح آبیاری و تاریخهای کاشت ،بهدلیل کوچک

بودن رثه گیاه و پایین بودن درصید ریذب تشعشیع ،گییاه اسیفرزه از
سرعت رشد کمتری برخوردار بود (شکل  1الف و ب) .سپس احتمیاالً
بهدلیل استقرار مناسب گیاه در خاک و افزایش تدریجی رذب تشعشع
خورشیدی ،با افزایش سطح برگ و افزایش تجمع ماده خشک سرعت
رشد محصول روند صعودی پیدا کرد .بررسی سیرعت رشید محصیول

روستانژاد و همکاران ،تأثیر تاریخ كاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه...

( )CGRحاکی از روندی تقریباً مشابه بین  988و  08درصد نییاز آبیی
بود ،بدین صورت که سرعت رشد محصول در ابتدا افیزایش و سیپس
کاهش یافت .در واقع در اوایل دوره رشد احتماالً بهدلیل دمای پیایین
هوا و کم بودن درصد رذب تشعشع خورشیدی گیاه اسفرزه از سیرعت
رشد کمتری برخوردار بود .سیپس بیهدلییل افیزایش تیدریجی ریذب
تشعشع خورشیدی همزمان با افزایش سیطح بیرگ و افیزایش تجمیع
ماده خشک در گیاه سرعت رشد محصول روند صعودی پییدا کیرد ،در
ادامه با پیرشدن و زردشدن برگها و به تبع آن کاهش سیطح بیرگ،
سرعت رشد محصول کاهش یافت .مقایسه تیمارهای سیطوح آبییاری
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نیز نشان داد که سرعت رشد محصول در  988و  08درصد نییاز آبیی
(بهترتیب حداکثر  11/91و  11/90گیرم در مترمربیع در روز) کمتیر از
سرعت رشد محصول در  08درصد نییاز آبیی (حیداکثر  0/80گیرم در
مترمربع در روز) و  08درصد نیاز آبی (حداکثر  8/00گیرم در مترمربیع
در روز) بود که به نظر میرسد با توره به محدودیت منابع ،گیاه زمان
کمتری را برای رسیدن به رشد مورد نظر طی خواهید کیرد (شیکل 1
الف) .بهنظر میرسد با افزایش سطح بیرگ در  988و  08درصید نییاز
آبی ،نور بیشتری توس گیاه دریافت میشیود کیه بیهعلیت فتوسینتز
بیشتر ،سرعت رشد گیاه نیز افزایش مییابد.
الف ()A

ب ()B

شکل  -2تغییرات سرعت رشد محصول اسفرزه تحت تأثیر سطوح آبیاری (الف) و تاریخ کاشت (ب)
Figure 2- Effect of irrigation levels (a) and planting dates (b) on the trend of changes in isabgol crop growth rate

روند تغییرات سرعت رشد محصول تحت تیأثیر تیاریخ کاشیت در
تمامی تاریخ های کاشت نیز مشابه بود (شکل  1ب) .همیانطیور کیه
گفته شد سرعت رشد اسفرزه در در مراحل اولیه رشید ( 10تیا  01روز
پس از کاشت) ،احتماالً در تمامی تیمارهیای تیاریخ کاشیت ،بیهدلییل
کوچک بودن رثه گیاه و پایینبودن درصد رذب تشعشع ،کند و بطئی
بود و در نتیجه افزایش تدریجی ریذب تشعشیع خورشییدی ،افیزایش
سطح برگ و افزایش تجمع ماده خشک ،سرعت رشید محصیول نییز
افزایش یافت .روند کاهشی سرعت رشد محصول در مراحیل انتهیایی
رشد در تمام تاریخ های کاشت احتماالً به علت توقیف رشید ،کیاهش
ماده خشک به علت افزایش انتقال مجدد از اندام رویشی به زایشیی و
ریزش و پیرشدن برگها بود .حداکثر سرعت رشد محصول در تیاریخ
 99اسفند و  9فروردین (بهترتییب  90و  90گیرم در مترمربیع در روز)
بهدست آمد .که اختالف قابلتورهی با سایر تاریخهای کاشت نداشت

(شکل  1ب) .سیلوا و همکاران ( )Silva et al., 2018گزارش دادنید
که میزان  CGRدر ابتدای دوره رشد که میزان توسعه برگ و پوشش
کانوپی و در نتیجه تولید مواد فتوسنتزی در حداقل است ،پایین اسیت.
اما با انتخاب تاریخ کاشیت مناسیب و افیزایش دوره رشید گییاه چییا
( )Salvia hispanicaبیه میرور ایین شیاخص افیزایش یافیت .ایین
محققان اظهار داشتند که تأثیر تاریخ کاشت بعد از گلدهی بیه مییزان
بیشتری گیاه را تحت تأثیر قرار داد.
تجمع ماده خشک

اثرات ساده تاریخ کاشت و سیطوح آبییاری بیر روی تجمیع میاده
خشک معنیدار بود ولی اثر متقابل آنها معنیدار نبود .بررسی سطوح
آبیاری حاکی از آن است که روند تغییرات ماده خشک در شرای عدم
تنش آب ( 988و  08درصد نیاز آبی) مشابه هم بیود (شیکل  9الیف).
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اگرچه گیاه در مراحل اولیه ،رشد کندی داشته و افیزایش وزن خشیک
در این دوره نسبت به زمان ،ناچیز است .اما در شرای تنش آب رشید
گیاه (تولید کمتر برگ) بسیار کند و در مواردی ماننید  08درصید نییاز
آبی ناچیز بود .در ادامه ،تنش آب منجر به کیاهش رشید خطیی گییاه
نسبت به شرای عدم تنش به دلیل افزایش کمتر تجمع میاده خشیک
در برگها و ساقهها شد .در مرحله سوم بهدلیل پیری و کاهش سیطح
برگ ،روند تجمع ماده خشک در شرای عدم تنش آب کند شد ،اما باز
ب ()B

هم از شرای تجمع ماده خشک در مرحلیه دوم در شیرای تینش آب
بیشتر بود .مقایسه تیمارهای سطوح آبیاری نیز نشان داد کیه حیداکثر
تجمع ماده خشک در  988و  08درصد نیاز آبیی (بیهترتییب  000/0و
 009/0گرم در مترمربع) بیود (شیکل  9الیف) .در آزمیایش رحیمیی و
همکاران ( )Rahimi et al., 2013نیز مشخص شد کیه بیا افیزایش
شدت تنش خشکی در  %08نیاز آبی میزان رشد اندام هیوایی در گییاه
اسفرزه به شدت کاهش یافت.
الف ()A

شکل  -3تغییرات ماده خشک اسفرزه تحت تأثیر سطوح آبیاری (الف) و تاریخ کاشت (ب)
Figure 3- Effect of irrigation levels (a) and planting dates (b) on the trend of changes in isabgol dry matter

در تاریخهای کاشت زودتر احتماالً بهدلیل مسیاعد بیودن شیرای
آب و هوایی برای استقرار مناسب گیاه و اسیتفاده حیداکثر طیول دوره
رشد ماده خشک بیشتری در اندامهای هوایی گیاه تجمع یافیت .بیه-
عبارت دیگر با تأخیر در زمیان کاشیت ،حیداکثر تجمیع میاده خشیک
کاهش یافت .در مرحله سوم ،با شروع رسیدگی بذر ،ضریب تخصیص
ماده خشک به برگها و ساقه کاهش یافت .در این مرحله رشد سیاقه
و برگها بهشدت کاهش پیدا کیرد .عامیل اصیلی تفیاوت در تولیید و
تجمع ماده خشک در گیاهان ،تفاوت در سطح بیرگ از لحیاا انیدازه
برگ و میزان و سرعت ظهور برگهای ردید مییباشید ( Akbari et
 .)al., 2017در آزمایش سیلوا و همکاران ( )Silva et al., 2018نییز
تأخیر در دوره کاشت و مواره شدن با سرمای پیشبینی شده منجر به
کاهش میزان ماده خشک چیا ( )Salvia hispanica L.گردید.
ارتفاع بوته

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد کیه اثیر اصیلی سیطوح
آبیاری ،تاریخ کاشت و برهمکنش آبیاری و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته
در سطح آماری یک درصد ( )p<8/89معنیدار بود (ریدول  .)9نتیایج

نشان داد بیشترین ارتفیاع بوتیه از بیرهمکنش  988درصید آبییاری و
تاریخ کاشت  9فروردین ( 10/97سانتیمتر) بهدسیت آمید .همچنیین
کمترین ارتفاع بوته نیز از برهمکنش  08درصد آبیاری و تاریخ کاشت
 98و  99فروردین (بهترتییب  9/89و  9/99سیانتیمتیر) حاصیل شید
(ردول .)0
ارتفاع بوته مانند هر اندام دیگر رویشی ییا زایشیی شیدیداً تحیت
تأثیر عناصر غذایی و آب قرار میگیرد .دسترسی گیاه به آب و عناصیر
غذایی کافی ،از طری تأثیر بر روی تقسیم و بزرگ شدن سلولهیا در
افزایش ارتفیاع بوتیه بسییار میرثر مییباشید ( Pouryousef et al.,
 .)2010رمیییرودی و همکیییاران ( )Ramroodi et al., 2011در
مطالعهای بر مییزان تأثیرپیذیری عملکیرد کمیی و کیفیی اسیفرزه از
رژیمهای آبیاری اظهار داشتند که اگرچه تأثیر رژیم آبیاری بیر ارتفیاع
بوته اسفرزه ،طول سنبله و تعداد پنجه در بوته معنیدار نبیود ،ولیی بیا
کاهش تعداد آبیاری ،بهتدریج از ارتفاع بوته کاسته شد ،بیهطیوریکیه
آبیاری کامل بیشترین ارتفاع بوته و قطیع ییک نوبیت آبییاری بعید از
گلدهی ،کمترین آن را در بین رژیمهای آبیاری دارا بودند.

روستانژاد و همکاران ،تأثیر تاریخ كاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه...
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روستانژاد و همکاران ،تأثیر تاریخ كاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه...

از طرفی کاهش ارتفاع با تأخیر کاشت احتماالً با کوتیاهتیر شیدن
دوره رشد رویشی گیاه نعناع وحشی ( )Mentha arvensis L.بهدلیل
برخیورد بیا گرمییا میرتب اسییت ( .)Rasam et al., 2007دسییای و
همکاران ( )Desai et al., 2018گزارش دادند در تاریخ کاشیت دییر
هنگام و زودهنگام میزان ارتفاع بوته در  9واریته میورد بررسیی نعنیا،
کاهش یافت و مناسبترین تاریخ کاشت بیرای ایین واریتیههیا یکیم
نوامبر بود.
تعداد سنبله در بوته

اثر سطوح آبیاری ،تیاریخ کاشیت و بیرهمکنش آبییاری و تیاریخ
کاشت بر تعداد سنبله در بوته اسیفرزه در سیطح آمیاری ییک درصید
( )p<8/89معنیدار بود (ردول  .)9بیشترین تعداد سنبله در بوته تحت
تأثیر برهمکنش سطوح آبیاری و تاریخ کاشیت در شیرای  08درصید
نیاز آبی و تاریخ کاشت  9فروردین ( )10/07بهدست آمد .اما با کاهش
میزان آبیاری ( 08و  08درصد نیاز آبی) ،تعداد سنبله در بوته در تمامی
تاریخهای کاشت نسبت به دو سطح آبیاری بیشتر بیه شیدت کیاهش
یافت و بهطور میانگین  00/0درصد کاهش یافت (ردول .)0
تعداد سنبله در گیاه یکی از ارزای عملکرد است که تعییینکننیده
پتانسیل عملکرد میباشد ،زیرا سنبلهها در برگیرنده تعداد دانهها بوده و
از طرفی تأمینکننده مواد فتوسینتزی میورد نییاز دانیههیا مییباشیند
( .)Koocheki et al., 2011نتییایج مطالعییه بنایییان و همکییاران
( )Bannayan et al., 2008نشان داد که بیشترین و کمتیرین تعیداد
سنبله در بوته اسفرزه بهترتیب در شیاهد و در تیمیار قطیع آبییاری در
مرحله ساقه رفتن برای هر دو سال بهدست آمد .اصغریپیور و رفیعیی
( )Asgharipour and Rafie, 2010اظهار داشیتند کیه بیا افیزایش
تیینش خشییکی تعییداد سیینبله اسییفرزه نیییز کییاهش یافییت .همچنییین
موسییویپییور و همکییاران ( )Mousapour et al., 2017نیییز در
مطالعهای دریافتند که تأثیر زمان کاشت بر تعداد سنبله در بوته اسفرزه
معنیدار بود .تأخیر در تاریخ کاشت باعث افزایش تعداد سنبله در بوتیه
اسفرزه کشت شده در  18بهمن ( )7/0در حدود  0/0درصد نسبت بیه
زمان کاشت اول ( )0/0شد.
تعداد دانه در بوته

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تعیداد دانیه در بوتیه
تحت تأثیر سطوح آبیاری ،تاریخ کاشت و برهمکنش هیر دو تیمیار در
سطح آماری یک درصد ( )p<8/89قرار گرفت (ریدول  .)9بیشیترین
تعداد دانه در بوتیه در تیمیار  08درصید نییاز آبیی و تیاریخ کاشیت 9
فروردین ( 9198/9عدد) بهدست آمد .همچنین کمترین تعداد دانیه در
تیمار  08درصد نیاز آبی و تیاریخهیای کاشیت  0/99( 99عیدد) و 98
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فروردین ( )1حاصل شد (ردول .)0
در بسیاری از گیاهان زراعی ،وقوع تینش آبیی در زمیان گلیدهی
مورب کاهش تعداد گلهای بارور و بهدنبیال آن کیاهش تعیداد دانیه
میگردد و در نتیجه سبب کاهش عملکرد به میزان زییادی مییگیردد
( .)Koocheki, 1997نجفی ( )Najafi, 2001افزایش تعداد دانیه در
سنبله را با کاهش فواصیل آبییاری در اسیفرزه و تبرییزی ( Tabrizi,
 )2004در پسیلیوم ( )Plantago ovata L.گیزارش کیرد .همچنیین
نتایج مطالعه موسوی و همکاران ( )Mosavi et al., 2012نشیان داد
که تعداد سنبله در بوته ،تعداد دانه در سنبله و بوته تحت تیأثیر تیاریخ
کاشت در سطح آماری یک درصد قرار گرفت .به گونهای که بیشترین
تعداد دانه در سنبله ( )09/99در تاریخ  18اردیبهشت بهدستآمید و بیا
تأخیر در تاریخ کاشیت ( 98خیرداد) تعیداد دانیه در سینبله  09درصید
کاهش یافت ،این در حالی اسیت کیه بیشیترین تعیداد دانیه در بوتیه
( )9879در تاریخ  98فروردین بهدست آمد و با تأخیر در تاریخ کاشیت
( 18اردیبهشت و  98خرداد) تعداد دانه در بوته بهترتیب  99/9و 09/1
درصد کاهش یافت .به نظر میرسد در شرای  988درصد گیاه بیشیتر
به رشد رویشی خود ادامه داده و باعث میشود تعداد دانه کمتری تولید
کند.
وزن هزاردانه

نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن بود که اثر سطوح آبیاری ،تاریخ
کاشت و برهمکنش آبیاری و تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه اسفرزه در
سطح آماری یک درصد ( )p<8/89معنییدار بیود (ریدول  .)9نتیایج
نشان داد بیشترین وزن هزار دانه در برهمکنش  08درصد آبییاری بیه
همراه کاشت در تاریخ  9فروردین ( 1/89گیرم) و کمتیرین وزن هیزار
دانه در برهمکنش  08درصد نیاز آبیاری به همراه کاشت در تاریخ 99
و  98فروردین (بهترتیب  9/90و  9/99گرم) بهدست آمد (ردول .)0
در بسیاری از گونههای زراعیی ،تینش آب در طیی دوره پرشیدن
دانهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب چروکیده شدن دانهها میگیردد
( .)Koocheki et al., 2011علیت ایین امیر را مییتیوان ناشیی از
بستهشدن روزنهها ،کاهش سطح برگ و کاهش فعالیت فتوسنتزی در
واکنش به کمبود آب و هم چنین کوتیاه شیدن طیول دوره پیر شیدن
دانیههیا در تیمارهیای تحیت تینش آبیی دانسیت (.)Maleki, 1999
رمییرودی و همکییاران ( )Ramroodi et al., 2011نیییز کییه در
مطالعهای تأثیر رژیم آبیاری را بر گیاه دارویی اسیفرزه بررسیی کردنید
اظهار داشتند که با کاهش تعیداد آبییاری ،وزن هیزار دانیه بیهتیدریج
کاهش یافت .در آزمایش اصغریپیور و رفیعیی ( Asgharipour and
 )Rafie, 2010مشاهده شد که افزایش تنش خشکی تأثیر معنیداری
بر وزن هزار دانه گیاه اسیفرزه نداشیت .همچنیین گلیوی و همکیاران
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( )Galavi et al., 2008نیز در بررسی تأثیر شش تاریخ کاشت (از 90
بهمن تا  0فروردین) بر عملکرد و ارزای عملکرد اسفرزه به این نتیجه
رسیدند که بین تاریخ کاشت از نظر وزن هزار دانه اختالف معنیداری
مشاهده نشید .کانیاوار و کایانیاک ()Canavar and Kaynak, 2008
بیان کردند که با تأخیر در تاریخ کاشت از می به ژوئن میزان وزن صد
دانه در بادام زمینی ( )Arachis hypogaeaدر برخی واریتهها کاهش
یافت.
عملکرد دانه

عملکرد دانه تحت تأثیر سطوح آبیاری ،تاریخ کاشت و برهمکنش
هر دو تیمار در سطح آماری یک درصد ( )p<8/89قرار گرفت (ردول
 .)9نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین عملکرد دانیه در شیرای
آبییییاری  08درصییید نییییاز آبیییی و تیییاریخ کاشیییت  9فیییروردین
(9009/00کیلوگرم در هکتار) بهدست آمد و کمترین آن در تیمیار 08
درصد نیاز آبی و تاریخ کاشت  98فروردین ( 1/10کیلوگرم در هکتیار)
حاصل شد (ردول  .)0در شرای  08درصد نیاز آبی با تأخیر در تیاریخ
کاشییت ،عملکییرد دانییه تقریبییاً  90/9درصیید کییاهش یافییت ،کییه
نشاندهندهی این است با کاهش میزان آب مصرفی عملکرد دانه بیه
شدت کاهش مییابد ،اما در شرایطی که مییزان آب مصیرفی در حید
بهینه باشد ( 08و  988درصد نیاز آبی) ،تیأخیر در تیاریخ کاشیت نییز
منجر به کاهش عملکرد میشود.
بروز تنش کم آبی در مراحیل مختلیف نمیوی مخصوصیاً مرحلی
زایشی به علت کاهش طول دورة فتوسنتزی و انتقال میواد حاصیل از
فتوسنتز راری به دانه است که این امر ناشی از پیری زودرس برگها
و کاهش سطح برگ و نیز کاهش سهم انتقال مجدد مواد ذخیرهشیده
در ساقه به دانه بوده و مورب کاهش عملکرد به سیبب کیاهش وزن
دانیههیا مییشیود ( Goksoy et al., 2004; Bannayan et al.,
 .)2008بر اساس نتایج تحقی کوچکی و همکیاران ( Koocheki et
 )al., 2011تیمارهای مختلف آبیاری بیر عملکیرد دانیه در اسیفرزه و
پسیلیوم تأثیر معنیداری داشتند .رحیمی و همکاران ( Rahimi et al.,
 )2013بیان کردند که با افیزایش تینش خشیکی و هیمزمیان بیا آن
افزایش میزان نیتروژن میزان تولید بذر در هیر گییاه اسیفرزه کیاهش
مییابد.
از آنرا که تاریخ کاشت بر طول دورههای رویشی و زایشی گییاه
اثر میگذارد و همچنین طول دوره گلیدهی و پیر شیدن دانیه ارتبیاط
مثبت باالیی با عملکرد دانه دارد ،بنابراین به نظر میرسد که با توریه
به کاهش فاصله سبزشدن گییاه تیا گلیدهی و همچنیین گلیدهی تیا
رسیدگی فیزیولوژیکی در کشتهای دیرتر ،گییاه قبیل از رسییدن بیه
شاخص سطح برگ مناسب وارد فاز زایشی گردیده و کاهش دریافیت
انرژی نورانی توس برگها باعث کاهش عملکرد در تاریخهای کاشت

دیرتییر گردییید .بنییابراین دسییتیابی بییه بییاالتربودن عملکییرد دانییه در
تاریخهای کاشت زودتر میتواند به دلیل طوالنیتربودن فصل رشید و
استفاده از شرای اقلیمی مناسب اوایل بهیار باشید ( Mosavi et al.,
 .)2012موسوی و همکاران ( )Mosavi et al., 2012گزارش دادنید
که کمترین عملکرد دانه در گیاه اسفرزه با تأخیر در کشت این گییاه و
در اردیبهشت ماه بهدست آمد .کریمزاده و امیدبیگی ( Karimzadeh
 )and Omidbaigi, 2004نییز کیاهش عملکیرد دانیه اسیفرزه را در
کشت دیر هنگام و زود هنگام این گیاه گزارش دادند.
عملکرد بیولوژیک

تیمارهای سطوح آبیاری ،تاریخ کاشت و برهمکنش هیر دو تیمیار
تأثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک در سرخس در سطح آماری یک
درصد ( )p<8/89داشت (ردول  .)9بیشترین عملکرد بیولوژیک تحت
تأثیر برهمکنش سطوح آبیاری و تاریخ کاشیت در شیرای  08درصید
نیاز آبی و تاریخ کاشیت  9فیروردین ( 9087/00کیلیوگرم در هکتیار)
بهدست آمد (ردول  .)0که اختالف معنیداری با تیمار  988درصد نیاز
آبی به همراه تاریخ کاشت  9فروردین ( 9999/18کیلوگرم در هکتیار)
نداشت .همچنین ،کمترین عملکرد بیولوژیک در شرای  08درصد نیاز
آبی و تاریخ کاشیت  99و  98فیروردین (بیهترتییب  79/09و 09/00
کیلوگرم در هکتار) بهدست آمد.
محدودیت آبی در مراحل مختلف نمیوی موریب کیاهش سیطح
برگ ،کاهش رذب نور ،فتوسنتز راری و تولید مواد پیرورده مییشیود
که منجر به کاهش میزان تجمع مادة خشک میگیردد ( Fereres et
 .)al., 1998; Bannayan et al., 2008رمییرودی و همکییاران
( )Ramroodi et al., 2011نیز نشان دادند که تأثیر رژییم آبییاری و
محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد بیولوژیک و دانه معنیدار بود
و با کاهش تعداد آبیاری عملکرد بیولوژیک اسفرزه بهطور قابلتورهی
کاهش یافت .بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک از رژیم آبیاری کامیل
و کمترین آن از تیمار قطع یک نوبت آبیاری بعد از گلیدهی بیهدسیت
آمد که در مقایسه با رژیم آبیاری کامل حیدود  99/98درصید کیاهش
داشیت .موسیوی و همکیاران ( )Mosavi et al., 2012نییز اظهیار
داشتند که مساعد بودن شرای محیطی بهویژه نور و درریه حیرارت و
طول دوره رشد بیشتر در تاریخ کاشت  98فروردین باعث شد که گیاه
از این شرای بهتر استفاده نموده و تولید میواد فتوسینتزی را افیزایش
داده و در نهایت عملکرد بیولوژیک افزایش یابد .بیا کوتیاهشیدن دوره
رشد گیاهان عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی کمتیری تولیید مییکننید
( .)Koocheki et al., 2011عزیییزی و مییاهر ( Azizi and
 )Mahrokh, 2012نیز در بررسیی تیأثیر شیش تیاریخ کاشیت (از 9
خرداد تا  9تیر) بر عملکرد ذرت شیرین به این نتیجه رسیدند که بیین
تاریخ کاشت از نظر عملکرد بیولوژیک اخیتالف معنییداری مشیاهده
نشد.

روستانژاد و همکاران ،تأثیر تاریخ كاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه...

کاشت در سطح آماری یک درصد ( )p <8/89معنیدار بود ولیی اثیر
متقابل آنها معنیدار نشد (ردول  .)9مقایسه میانگین صیفات نشیان
داد بیشترین میزان کیارایی مصیرف آب در سیطح آبییاری  08درصید
بهدست آمد و نسبت به کمترین میزان این شاخص کیه در تیمیار 08
درصد سطح آبیاری بهدست آمد به میزان  7برابر بیشتر بود (شکل .)0
همچنین نتایج نشان داد بیشیترین مییزان کیارایی مصیرف آب بیرای
تاریخهای مختلف کاشیت  99اسیفند و  9فیروردین بیه مییزان 9/89
کیلوگرم در متر مکعب گزارش شد و کمترین مییزان آن در تیاریخ 98
فروردین به مقدار  8/91کیلوگرم در متر مکعب حاصل شد (شکل .)9
نتایج تحقی توکلی ( )Tavakkoli, 2013بر روی گییاه داروییی
زنیان نشان داد که اثر تاریخ کاشت زنیان در سطح احتمال یک درصد
بر کارایی مصرف آب معنیدار بود که با نتیجه بهدسیت آمیده در ایین
پژوهش همخوانی داشت .در منیاط خشیک و نیمیه خشیک ،تیاریخ
کاشت زودتر برای کشت اسفرزه به دلیل دریافت بارانهای زمسیتانه،
باعث میشود که تاریخ کاشت زودتر نسبت بیه تیاخیر در کاشیت اثیر
مهمی در عملکرد دانه و در نتیجه کارایی مصرف آب در ایین منیاط
داشته باشد .همین امر باعث شده است که در پژوهش حاضر اثر تاریخ
کاشت بر کارایی مصرف آب معنیدار گردد .نتایج مطالعیات صینوبر و
همکاران ( )Sanobar et al., 2011نشان داد که کارایی مصیرف آب
در تیمارهای آبیاری که با تنش رطوبتی بیشتری مواره بودند ،کمتیر
بود .این نتیجه با یافتههای بهدست آمیده در ایین پیژوهش مطابقیت
داشت.

شاخص برداشت

شاخص برداشیت تحیت تیأثیر سیطوح آبییاری ،تیاریخ کاشیت و
برهمکنش هر دو تیمار در سطح آماری ییک درصید ( )p<8/89قیرار
گرفت (ردول  .)9بیشترین شاخص برداشیت در شیرای آبییاری 988
درصد نیاز آبی و تاریخ کاشت  99فروردین ( 90/09درصید) بیهدسیت
آمد و کمترین آن در تیمار  08درصید نییاز آبیی و تیاریخ کاشیت 98
فروردین حاصل شد (ردول  .)0با کاهش میزان آب مصرفی شیاخص
برداشت کاهش مییابد ،اما در شرایطی که میزان آب مصرفی کمتر از
حد بهینه باشد ( 08درصد نیاز آبی) ،تأخیر در تاریخ کاشت نییز منجیر
به کاهش شاخص برداشت شد.
به نظر میرسد کاهش معنیی دار شیاخص برداشیت بیا تیأخیر در
کاشت میتواند مربوط به مصادفشدن زمان گلدهی و پرشدن دانه بیا
دماهای باال در منطقه و تأثیر منفی آن با فاز زایشیی گییاه باشید کیه
کاهش بیشتر عملکرد دانه نسبت به عملکیرد بیولوژییک و در نتیجیه
کییاهش شییاخص برداشییت را در پییی داشییته اسییت .اییین نتییایج بییا
گییزارشهییای اصییغری پییورچمن ()Asghari Porchaman, 2003
مطابقت داشت .همچنین در آزمایش چاندرا و همکاران ( Chandra et
 )al., 2006نشان داده شید کیه بیا تیأخیر در کشیت اسیفرزه مییزان
شاخص برداشت نیز به میزان قابلتورهی کاهش یافت.
کارایی مصرف آب

همانطور که در ردول  9مشاهده مییشیود کیارایی مصیرف آب
برای عملکرد دانه تحت تاثیر اثیرات اصیلی سیطوح آبییاری و تیاریخ

1.6

a

1.2

0.8
c

0.4

d
0
irrigation 40%

irrigation 80%

irrigation 100%

نیاز آبیاری
irrigation requirement
شکل  -4کارایی مصرف آب تحت تأثیر سطوح آبیاری
Figure 4- Water use efficiency affected by irrigation levels
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1.2
1.012

کارایی مصرف
WUE (kg. m-3)

1.01

0.8
0.56

0.52

0.4

0
March 5

March 20
April 3
تاریخ کاشت
Planting date

April 18

 کارایی مصرف آب تحت تأثیر سطوح آبیاری-5 شکل
Figure 5- Water use efficiency under the influence of planting date

 بهطور کلی نتیایج.شاخص برداشت و کارایی مصرف آب معنیدار بود
این مطالعه نشان داد که تیأخیر در کاشیت مییتوانید مراحیل نمیوی
تعیینکننده ارزای عملکرد را در معر عوامل نامساعد محیطی قیرار
 با توریه بیه.داده و قابلیت تولید اقتصادی گیاه اسفرزه را کاهش دهد
 بهترین تاریخ کاشیت و سیطح آبییاری رهیت نییل بیه،نتایج حاصله
9 حداکثر عملکرد و حفظ منیابع آبیی در منطقیه سیرخس بیهترتییب
. درصد نیاز آبی بود08 فروردین و

نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد کیه اعمیال کیم آبییاری باعیث
 عملکیردی و همچنیین کیارایی،کاهش معنی دار خصوصیات رشدی
، بیه طیوری کیه بیشیترین عملکیرد دانیه.مصرف آب اسفرزه گردیید
شاخص برداشت و کارایی مصرف آب اسفرزه در منطقه سرخس زمانی
 همچنین با توره بیه. درصد نیاز آبی تامین گردد08 اتفاق میافتد که
، اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه،یافتههای این پژوهش میتوان گفت
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Introduction
Proper planting date and irrigation rate are the most important factors for better use of rainfall and soil
moisture and thus increase crop yield. Production of medicinal and aromatic plants and the demand for natural
products in the world is increasing, so that the twentieth century has been named as a return to nature and the
century of using herbal medicines. Proper growth and development of medicinal plants in agricultural conditions
requires knowledge of the ecological characteristics of these plants, careful study of planting techniques and the
use of agricultural inputs, especially irrigation, fertilizers, suitable planting and harvesting times and their
management. Such factors also affect the amount of secondary metabolites in medicinal plants. The aim of this
study was to investigate the effect of four planting dates and four irrigation rates on the yield traits of isabgol in
Sarakhs.
Material and Methods
In order to investigate the effect of irrigation levels and planting dates on the growth characteristics and yield
of isabgol (Plantago Ovata L.) as a medicinal plant, a field experiment was performed in Research station,
Sarakhs, Khorasan Razavi province during growth season 2015-16. This experiment was performed as strip plots
based on a randomized complete block design with three replications. Irrigation treatments at four levels of 40,
60, 80, and 100% of the water requirements were placed in horizontal plots and four planting dates were on
March 5, 2016, March 20, 2016, April 3, 2016 and April 18, 2016 in vertical plots. Irrigation was applied as
furrow system at every 7 days. Irrigation treatments were applied at the time of complete establishment of
seedlings in 3-4 leaf stage and continued until physiological maturity stage. The amount of irrigation water in
each irrigation turn was calculated by AGWAT software. Measured traits included leaf area index, crop growth
rate, dry matter accumulation, plant height, number of spikes per plant, number of seeds per plant, 1000-seed
weight, grain yield, biological yield and harvest index.
Results and Discussion
The results of growth indicators showed that the maximum leaf area index (3.4 and 3.3), the crop growth rate
(22.12 and 22.18 g m-2 d-1) and the accumulation of dry matter (444.9 and 445.4 g m-2) were obtained in the
treatments of 100% and 80% of the water requirements, respectively. Also, the maximum leaf area index and
crop growth rate were observed in the treatments of April 18 and April 3 (1.86 and 2). The treatments of March
20 and 5 also had the highest crop growth rate (14 and14 g m-2 d-1) and dry matter accumulation (270 and 261.3
g m-2). The results also showed that the interaction effects on plant height, number of seeds per plant, 1000-seed
weight, grain yield, biological yield, and harvest index were significant at the 1% level of probability. Maximum
plant height (24.57 cm) was obtained in the 100% of the water requirement and planting date of March 20
treatment. The highest number of seeds per plant (1210.36), grain yield (1891.4 kg), biological yield (5607.8 kg),
number of spikes per plant (29.67) and 1000-seed weight (2.05 g) were obtained in the treatments of 80% of
water requirement and planting date on March 20.The highest harvest index (36.4%) belonged to the treatment
of 100% of water requirement and planting date on March 5.
Conclusions
In general, it can be concluded that different characteristics of isabgol plant were affected by planting date
and irrigation water amount so that with a delay in planting date and also reducing the amount of irrigation
water, growth and yield characteristics were significantly reduced. As a result, deficit irrigation at 80% of the
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crop water requirement and planting date of March 20 were more effective in saving irrigation water along with
a good yield of the isabgol plant compared to 100% of the crop water requirement treatment in the study area.
Keywords: Biological yield, Crop growth rate, Harvest index, Number of spikes per plant, Water
requirement

