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  در شمال شرق استان گلستانگیاهی جدید براي کشت  اسفرزه
  

  محمدعلی دري 
   آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان، و ، مرکز تحقیقاتت علمیأعضو هی

 ، ایران.سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان
  13/11/1394تاریخ پذیرش:  ؛ 7/9/1394 تاریخ دریافت:

  
 چکیده

و از کـه از بـذر و پوسـته آن در تولیـد دارو     ارزشمند است  هیک گیا) L. Plantago ovata( اسفرزه
امکان زراعت این گیـاه در شـمال شـرق     .شوداستفاده میموسیالژ دانه آن در صنایع غذایی و بهداشتی 

گیـاه   .مورد بررسـی قـرار گرفـت    تصادفی هاي کاملقالب بلوكاستان گلستان با انجام یک آزمایش در 
صـورت   بـه متـر  سـانتی  20بین ردیـف  و فاصله در هکتار  ، چهار و شش کیلوگرماسفرزه با تراکم بذر دو

روش کالیاسـوندرام  بـا  گیـاه  هاي آزمایشی، موسیالژ دانـه  پس از برداشت بذر از کرت. دستی کشت شد
گیري و با مقایسه وزن هزار دانه اسفرزه، شاخص برداشت و درصد موسیالژ تعیـین گردیـد. نتـایج    اندازه

 نیانگیمثیر آن بر أیادشده نداشتند، اما تدار و قابل توجهی بر صفات  ثیر معنیأنشان داد که میزان بذر ت
 ییتوانـا  هاي این تحقق، گیاه اسفرزه، باشد. بر اساس یافته دار می معنی الژیو موسدر هکتار عملکرد دانه 

از ایـن رو  شـرق اسـتان گلسـتان دارد و    شـمال   یطـ یمح طیرا در شـرا  الژیموسـ  نیدانه و همچن دیتول
  .کرد هیوصاین منطقه تکشت  يدر الگوکشت آن را  توان یم
 

  1اسفرزه، دارو، صنایع غذایی، کاشت. :هاي کلیديواژه
  

   

                                                             
  mohamaddori@yahoo.com مکاتبه:مسئول *



   1394گیاهان زراعی / جلد اول، شماره دوم، سال ی در بهبود تولیدات اتهاي تحقیقیافته

52 

  مقدمه
. هاي بسیار دور توسط بشـر مـورد توجـه بـوده اسـت     از زمان ،ها با استفاده از گیاهاندرمان بیماري

ـ  . صـورت تجربـی انتقـال یافتـه اسـت     ه خواص و اثرات دارویی گیاهان به تدریج از نسلی به نسل دیگر ب
یافتـه  افـزایش  طور چشمگیري  بهگیاهان دارویی  مصرف ،اثرات جانبی داروهاي شیمیاییعلت به امروزه 

کشـورهاي مختلـف در تولیـد و صـادرات     از ایـن رو  . هـا افـزوده شـده اسـت    و بر اهمیـت اقتصـادي آن  
. اسـت بـه روز در حـال گسـترش     هاي گیاهان دارویی در حال رقابت هستند و این موضـوع روز  فرآورده
بدون ساقه یا داراي ساقه بسیار  ،گیاهی یکساله .استاز خانواده پالنتاژیناسه ) Plantago ovata( اسفرزه

 هـاي باریـک و   متـر، داراي بـرگ  سـانتی  70تا  30ارتفاع آن که  کوتاه و پوشیده از تارهاي نرم می باشد
از قسـمت تحتـانی گیـاه     ها معموالًپنجه. استمرغی مدور و یا تخم اًاي یا تقریباستوانه يهادراز، سنبله

در بیشـتر مـوارد   باشـد کـه   مـی  مترسانتی 30تا  20 این گیاه داراي ریشه راست به طول. کنندرشد می
پالنتـاگوي   و همچنـین بـذر   در تجارت به نام ایسابغول. شودهاي جانبی فراوانی دیده می روي آن ریشه
    .شودبه آن اطالق می بزرقطونادر کتب طب قدیم نام شده و  هندي معرفی
 صـنایع مختلـف   در کننـدگی پایدارکنندگی و امولسیون با دارا بودن خصوصیاتی همچون موسیالژها

 سـاخت  و هـا برخـی قـرص   و هـا گرانـول  سـاخت  در چسب عنوان به داروسازي از جمله در. دارند کاربرد
 ،شـارما وکـول  ( را داردوسیالژ بازار جهانی مهند بیشترین سهم از . گیرند مورد استفاده قرار می ها مسهل
 ، majorو psyllium از دو گونـه   ovata، گونـه )Plangtao( جـنس بارهنـگ   هـاي بین گونهدر . )1986

دیگـر  ترکیبـات شـیمیایی موجـود در      ).1375 ،زاده و همکارانابراهیم( دکنمی تولید يموسیالژ بیشتر
زاده و ابـراهیم . باشـد گالیک و تانیک و همچنین ماده آکـوبین مـی  اسید  ،استرول ،بذر اسفرزه گلیکوزید

هاي مختلـف  علت وجود شرایط مناسب براي کشت اسفرزه از بین گونهه بیان کردند ب )1377( همکاران
  .شودتوصیه می دانهگونه براي کشت و تولید این  بارهنگ، جنس

ترین  مهماز  یکیاما اسفرزه  ی باشند،اگرچه گیاهان مختلفی در داروسازي و صنعت داراي اهمیت م
طور وسیعی در تولید ترکیبات ملین داروسـازي  هکه از بذر و پوسته آن ب استگیاهان با ارزش در جهان 

توصـیه شـده    میـزان مصرف  ،تحقیقات پزشکیبر پایه ). 1375 ،زاده و همکارانابراهیم( شوداستفاده می
سـوال   ).1994 ،و همکـاران  گوپتا ؛1998 ،دیندا و کراکر( شود میاین گیاه، باعث کاهش کلسترول خون 

نیز گزارش کردند که افزون بر کاهش کلسترول، پوسته بـذر ایـن گیـاه در کـاهش     ) 2010( و همکاران
اسـهال خـونی و    ،اسـهال  ،از این گیاه در طب سنتی براي رفع نفخ مـزمن . گلیسیرید هم موثر استتري

 و سازي، ماده اولیه کشت بافتصنایع صابوندر  هاي این گیاهوردهآفر .کنندالتهاب مثانه نیز استفاده می
هـاي ایـن   برخی فـرآورده  .گیرند نیز مورد استفاده قرار میتهیه مواد دارویی براي تسکین دردهاي معده 

  .شوند پسیلیوم و پسیلیوم موسیلوئید ارائه می ،وسیلمتام ،پالنتاژلهاي تجاري ها با نامگیاه در داروخانه
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تـرین کشـور صـادرکننده آن بـه      مهـم  کشور هند با کشت، تولید و عرضـه گسـترده گیـاه اسـفرزه،    
یکی از  عنوان بهایران  که، در حالی)1995 ،و راجندر اچاده( رود به شمار میکشورهاي اروپایی و آمریکا 

بـر پایـه    .بدسـت نیـاورده اسـت   جایگاهی در تجارت جهانی ایـن گیـاه   تاکنون مبدأهاي اصلی این گیاه 
قزوین، منجیل، رودبار، مختلف ایران مانند مناطق اسفرزه در گستره وسیعی از  ،)1363( قهرمانگزارش 

بهبهـان، شـوش، شوشـتر، بـین شـوش و دهلـران، بـین        ، همدان، پشت کوه، مهران، شهبازان ،فیروزکوه
یافـت   رچاه خراسـان سـ  و درهامون، جازموریان، کهنـوج، کرمـان، جیرفـت     ،بندرعباسبوشهر و شیراز، 

شـرق اسـتان   تپه در شـمال  مراوهاین گیاه در رویشگاه طبیعی نیز به ) 1383( و همکاران دري .شود می
طـور   بـه گونه گیاهی بومی شناسایی شـده اسـت کـه     300در فالت ایران حدود  .اند اشاره کردهگلستان 

برداري سـنتی از گیاهـان   بهره .)1385مقدم، پور و رضوانیاصغري( اند مورد مطالعه قرار گرفتهمحدودي 
هـا،  بررسـی ویژگـی  از ایـن رو  باشـد  متناسـب  هاي اقتصـادي دنیـاي امـروز    تواند با فعالیت دارویی نمی

بـا  . اسـت ضـروري  سازي کشت و تولید اقتصادي  آنها براي فراهم عملکردو  پراکنش، خصوصیات زیستی
تـوان بـه   انتخاب عوامل محیطی قابل مدیریت مثل رطوبت، شرایط خـاك و ارقـام گیـاهی مناسـب مـی     

  .  )1374 ،امید بیگی( حداکثر مقدار محصول دست یافت
تپـه، تولیـد   ویـژه در محـدوده شهرسـتان مـراوه    در نواحی کم باران شمال شرق استان گلسـتان بـه  

ایـن رو در ایـن    از. شودبه چند گیاه انگشت شمار محدود میهاي کشاورزي محصوالت زراعی در عرصه
تحقیق با هدف معرفی گیاهی که ضمن توانایی رشد در شرایط این منطقه، بتواند از نظـر مسـاعدت بـه    

بـر پایـه    .هـاي میـدانی واسـنادي شـد     معیشت کشاورزان نیز قابل قبول باشد، نخست اقدام بـه بررسـی  
در منـاطق شـرقی اسـتان     گیاه دارویی و صنعتی اسـفرزه شاهده گردید مطالعات و بازدیدهاي میدانی م

اقتصادي ایـن   هاي مفید دارویی و ارزش گلستان قابلیت رشد و پراکنش دارد. بنابراین با توجه به ویژگی
 گیاه، امکان زراعت و معرفی آن در الگوي کاشت منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

 
  هامواد و روش

ر ایسـتگاه  گیاه اسفرزه در شمال شرق استان گلستان و د زراعتامکان منظور بررسی  هباین آزمایش 
متـر از   430شـرقی، ارتفـاع    º36 48´شـمالی و  57º55´تپه در طول و عرض جغرافیاییتحقیقاتی مراوه

 متر در سـال  میلی 320–350منطقه ساله  30متوسط بارندگی  باسطح دریا با آب و هواي نیمه خشک، 
 هـاي کامـل  در شرایط دیم و بدون آبیـاري در قالـب بلـوك   خاك سیلتی لوم تا سیلتی کلی لوم بافت و 

بـذر خـالص در    ، چهار و شـش کیلـوگرم   اسفرزه بر مبناي میزان دو براي این منظور .شد نجاما تصادفی
صـورت دسـتی    بـه متـر بـین ردیـف    سانتی 20با فاصله بذرها. ماه کاشت شد و در نیمه دوم بهمنهکتار 

کولتیواتور در دو جهت عمود بـرهم شـخم زده   سازي، زمین کشت با استفاده از  براي آماده .کشت شدند
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قبـل از  ها بـذر زنی درصد جوانه .شودتا بسترکامالً نرمی براي بذور ریز این گیاه فراهم  )عرف محل( شد
در طـول  . مشخص شـد الزم  بذر مقدار ،زنیدرصد جوانهپایه  برآنگاه . عیین گردیدتکشت در آزمایشگاه 

از وسـط   ،مترمربعـی  1×1هاي  پالتبا استفاده از  .شدبر مبناي روز تقویمی ثبت رشدگیاه، مراحل رشد 
کـرت   هـر از . در واحد سطح محاسبه گردیدتولید شده بذر میزان توزین، از بذر برداشت و پس  ،ها کرت

  .گیري شداندازه صد دانه آن  و وزن یکبوته انتخاب  پنجصورت تصادفی ه ب
 کالیاسـوندرام و همکـاران  هاي آزمایشـی، موسـیالژ دانـه گیـاه بـا روش      پس از برداشت بذر از کرت

 1/0لیتر اسـید کلریـدریک  میلی 10یک گرم بذر خشک با بر مبناي این روش . گیري شداندازه) 1982(
بـا محلـول     بـار  بذرها دو سپس. نرمال تا تغییر رنگ پوسته بذر جوشانده و موسیالژ حاصل جدا گردید

لیتـر الکـل    میلـی  60آنگاه . ندلیتر آب جوش شسته شده و به محلول موسیالژ اولیه، اضافه شدمیلی پنج
رسوب حاصـل پـس   . ساعت در یخچال نگهداري شد پنجمدت  به محلول موسیالژ اضافه و به 96اتیلیک 

درصـد وزنـی   پـس از ایـن مراحـل     .ساعت نگهداري گردید 12درجه به مدت  50از صاف کردن درآون 
 .شدندمقایسه  LSDبا استفاده از روش هاي بدست آمده  میانگین. شدتعیین موسیالژ 

  
  نتایج و بحث

آورده  1 مراحل رشد گیاه اسفرزه در آزمایش انجام شده از زمان کاشت تا برداشت ثبت و در جـدول 
روز  109دوره کاشـت تـا برداشـت اسـفرزه     شده است. بر پایه داده مندرج در این جدول، طول متوسط 

هندوسـتان طـول   محیطـی شـندومی   در شـرایط  که ) 1997( و همکاران وخیلباشد که با گزارش گ می
پس  ،مدت روز الزم براي وقوع مراحل رشد .گزارش نموند، مطابقت دارد روز 105 را دوره رشد این گیاه

روز تـا زمـان    24زمان ظهور بـرگ کامـل در گیـاه،    روز) فاصله تعداد روز از  35( از سبز شدن گیاهچه
  باشد.ظهور سنبله می

  
  .صورت تجمعی از کاشت تا برداشت ه(روز تقویمی) براي هر مرحله از رشد گیاه اسفرزه و ب مدت زمان الزم - 1جدول 

 مرحله رشد از زمان کشت مدت روز  مدت زمان تجمعی
 خروج گیاهچه از خاك و سبز شدن 35 5/28
 ظهور برگ اولیه 7  5/34
 ظهور محور سنبله 24  5/58
 ظهور کامل سنبله 7  5/65

 ظهور گل 11  76
 پر شدن دانه 8  84
 خشک شدن و برداشت 25  109



  در شمال شرق استان گلستانگیاهی جدید براي کشت  اسفرزه 

55 

دهد، تعـداد روز تقـویمی هـر    هاي مختلف، تغییراتی رخ  از آنجا که ممکن است در فصل کشت سال
متفاوت خواهـد بـود. از ایـن رو آگـاهی و تعیـین       مرحله رشد هم به احتمال زیاد از سالی به سال دیگر
(درجـه روز   ترتیب بر مبناي نیاز حرارتـی  یابد. بدیندرجه روز رشد الزم براي هر مرحله نیز ضرورت می

ب)، دمـاي الزم  -1(شـکل   صـورت تجمعـی   الف) و بـه -1(شکل  رشد الزم) براي هر مرحله از رشد گیاه
  ن گیاه معین شد. براي رسیدن به هر یک از مراحل رشد ای

مـدیریتی اعـم از زمـان مناسـب کـاربرد کودهـاي        ریـزي تواند برنامهبردار میبر پایه این نتایج، بهره
بینی مراحل رشد از زمان کاشت تا برداشت گیاه انجام دهـد.  را با پیشیستی، زمان و تعداد آبیاري و... ز

اشت و درصد موسیالژ مشخص نمـود کـه ایـن    گیري و مقایسه وزن هزار دانه اسفرزه، شاخص برداندازه
  ).   2(جدول  داري ندارند ثیر میزان بذر مصرفی قرار نگرفته و از این رو اختالف معنیأصفات تحت ت

  
  .گیري شدهاندازهوزن هزار دانه، شاخص برداشت و درصد موسیالژ مقایسه میانگین  - 2جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(میزان بذر   )گرم( وزن هزار دانه  شاخص برداشت درصد موسیالژ
02/16 a 38/27 a 95/1 a دو 
96/14 a 31/28 a 97/1 a چهار 
36/15 a 25/30 a 98/1 a شش 

   .دار استحروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی*
  

هاي تحقیق نشان داد اگرچه اختالف بین شاخص برداشت در سـه میـزان    افزون بر موارد فوق، یافته
(جدول  آید باشد، اما بیشترین شاخص برداشت در میزان بذر شش کیلوگرم بدست می دار نمیمعنیبذر 

واسطه  هوایی در گیاه بهدهد، گرچه مقدار تولید دانه و تولید اندام). افزایش شاخص برداشت نشان می2
نسبت افزایش اندام(قسمت اقتصادي) به  فزونی میزان مصرف بذر، افزایش یافته ولی مقدار عملکرد دانه

که  (شاخص برداشت) زمانی هواییترتیب اختالف نسبت تولید دانه به اندامهوایی، زیاد نشده است. بدین
تولید دانه در واحد سطح همبستگی زیـادي بـا   یاید.  میزان بذر کمتري کاشته شد، به حداقل کاهش می

افزایش  تراکم اظهار شده است هرچه) 1387( يکه در گزارش درطوري تراکم کاشت نشان داده است به
 با گیاه هوایی اندام وزن خشک همبستگی و افزایش یافته نیز سطح واحد در هواییوزن خشک اندام یافته

 .باشد می 83/0مثبت و  دانه عملکرد میزان
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  الف

  
  ب

  
  جداگانه و تجمعینیاز حرارتی (درجه روز رشد) هر مرحله از رشد گیاه اسفرزه به صورت  - 1شکل 

  
ها بیانگر آن است که کاشت میزان بذر بیشتر به عملکرد دانه بیشتر  افزون بر موارد یاد شده، یافته

) و در 2(شکل باشد دار میهاي بدست آمده معنیکه اختالف بین عملکردطوري منجر شده است، به
  ).  2(شکل  کیلوگرم دانه در هکتار برداشت شد 5/605بیشترین میزان بذرکاشته شده، 
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  برداشت شده در میزان مختلف بذر کاشته شده) کیلوگرم در هکتار( دانه عملکرد -2شکل 

  
اي براي این گیـاه  براي کشت به شرایط محیط کاشت بستگی دارد و داراي دامنه مقدار بذر الزم در هکتار

پـور و  اصـغري ( باشـد مـی بـذر خـالص    یلـوگرم در هکتـار  ک 12تـا   6 طوري که ایـن مقـدار بـین   به. باشدمی
 8ترین میزان مصرف بـذر   که مناسب شددر تحقیقی گزارش ). 1383  ي و همکاران،در ؛1383 ،مقدم رضوانی

کـه بـا   طـوري  بـه  دنبـال دارد بـه کاهش عملکـرد دانـه را    ،مصرف باالتر از این مقداراست و کیلوگرم در هکتار 
   .)1991، نیلمک( مشاهده گردید دانهدرصد کاهش تولید  21کیلوگرم در هکتار  16مصرف 

در هندوسـتان  . گـزارش کـرد  کیلـوگرم در هکتـار    690را اسـفرزه   عملکرد دانه) 1375( جاویدتاش
باشد در حالی که در ایران در شرایط بدون آبیاري، عملکرد دانـه   کیلوگرم می 1000عملکرد آن کمتر از 

و  پاتـل براسـاس گـزارش   . )1383ي و همکـاران،  (در کیلوگرم در هکتار گزارش شده اسـت  800-500
 1245تـا  آن  عملکـرد دانـه   ،بـا آبیـاري باشـد    همـراه  ت اسـفرزه در صورتی که کشـ ، )1994( همکاران

    .قابل افزایش استکیلوگرم در هکتار 
روز پس از  8تا  5 اسفرزهگراد، بذرهاي  درجه سانتی 10- 20در شرایط رطوبت کافی خاك و دماي 

 117تـا   101برداشت دانه اسفرزه در استان گلستان  تااز زمان کاشت . زنی خواهند داشتکاشت، جوانه
 متـر سـانتی  18تـا   3/13 بوته به ارتفاععدد و  6تا  4 بوتهتعداد سنبله در در این شرایط ، الزم است روز

 22تـا   15 بوتـه اسـفرزه   ارتفـاع  هندوسـتان در تحقیقـی در   ).1383ي و همکـاران،  در( خواهد رسـید 
 سـنبله  تعـداد ). 1997 ،و همکاران وخیلگ( گزارش شدعدد  26تا  23 متر و تعداد سنبله در گیاه سانتی

  ).1387ي، در( عنوان یکی از اجزاي مهم عملکرد گیاه در تولید دانه گیاه شناخته شد سطح به واحد در
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داري مشـاهده نشـد، امـا    در مقادیر مختلـف بـذر مصـرفی اخـتالف معنـی     بین درصد موسیالژ دانه 
). بـا ایـن حـال دامنـه     2(جـدول   بیشترین مقدار آن در کمترین میزان بذر کاشته شده مشاهده گردید

گیـاه اسـفرزه   دانـه  موسـیالژ  درصد بیان شد که گزارشی درصد متغیر است. در  16تا  9/14تغییرات از 
 ارزشمند گیـاه اسـفرزه،  از خصوصیات ). 2011رحیمی و همکاران، ( گیرد قرار نمیثیر تراکم بذر أتحت ت

سه شاخص مقـدار  . باشددرصد می 30تا  10 موسیالژ دانه اسفرزه بین. استموجود در دانه آن موسیالژ 
 بنـدي تجـاري موسـیالژ دارنـد    در طبقـه اي کننـده  نقش تعیین دانهموسیالژ، فاکتور تورم و وزن یکصد 

بـذر ایـن   خصوصـیات  برخـی از   اساس تحقیقات انجام شده میانگینبر. )1375 ،زاده و همکارانابراهیم(
تـوان بـه    از جمله این خصوصیات، مـی . رار داردجهانی ق در دامنه استانداردهاينقاطی از ایران  گیاه، در

دانـه  صد  و وزن یک تورم فاکتورلیتر  میلی 6/13تا  9/9 ،بذرمقدار موسیالژ درصدي  22تا  15 یانگینم
دري و  ؛1380 و همکاران، نجفی؛ 1375زاده و همکاران، ابراهیم( اشاره نمود گرمیمیلی 190تا  3/106

پـرورش و تولیـد زراعـی ایـن     براي  ایران، یکی از نقاط مناسبترتیب کشورمان  بدین .)1383همکاران، 
خراسـان  (کشت و تولید در مناطق شـناخته شـده    يهاریزيدر اولویت برنامهآن را  توانمیبوده و  گیاه

  .قرار داد) اصفهان و هومند آبسرد، رضوي

  
  بدست آمده در میزان مختلف بذر کاشته شده) کیلوگرم در هکتار(دانه  عملکرد موسیالژ - 3شکل 

  
شکل ( دار شدبذر مصرف شده معنی بین میزان) کیلوگرم در هکتار( دانه عملکرد موسیالژاختالف در 

 6کـه مقـدار آن در میـزان بـذر     طوريدانه افزایش داشت به  عملکرد موسیالژبا افزایش مصرف بذر، ). 3
درصد بیشـتر از میـزان    31کیلوگرم در هکتار و  2درصد بیشتر از میزان مصرف  46کیلوگرم در هکتار، 
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ضـرب   دانـه، حاصـل   عملکـرد موسـیالژ  جا که  از آن ).3شکل ( در هکتار بدست آمد کیلوگرم 4مصرف 
کیلوگرم در هکتار که بیشترین  6باشد، بنابراین در میزان مصرف بذر عملکرد دانه در درصد موسیالژ می

نتایج این دانه نیز بدست آید.  عملکرد موسیالژمقدار عملکرد دانه برداشت شد، بدیهی است که بیشترین 
را به عنوان یکی از مناطق توانمند تولید دانـه   گلستان استانتپه توان مراوهدهد که میمطالعه نشان می

توان کشت این گیاه را به عنوان یک محصول  شود از این رو می اسفرزه و همچنین موسیالژ محسوب می
 .  زراعی ارزشمند در الگوي کشت این منطقه توصیه نمود

  

  توصیه ترویجی
کشت شد. نتایج نشان داد بـا توجـه    تپه استان گلستانگیاه اسفرزه در شرایط بدون آبیاري در مراوه

هاي این منطقه، این گیاه قادر است بدون آبیاري هم به امکان کشت این گیاه همزمان با بیشترین بارش
تـرین میـزان بـذر قابـل توصـیه بـراي        هاي آزمایش، مناسب دوره رشد خود را تکمیل کند. بر پایه یافته

 6دستیابی به عملکـرد دانـه و همچنـین موسـیالژ بیشـتر،      تپه، براي  کشت گیاه اسفرزه در منطقه مراوه
  باشد.  کیلوگرم در هکتار می

باشـند کـه   ویژه در شمال شرق آن، داراي محدودیت منابع آبی مـی اراضی شمالی استان گلستان، به
باشـد.  به همین دلیل زراعت بسیاري از محصـوالت در ایـن اراضـی نـامطمئن و داراي ریسـک بـاال مـی       

هـاي خاصـی از جملـه دوره رشـد     باید گیاهانی وارد الگوي کشت این اراضی شوند که با قابلیت بنابراین
ها در طول دوره رشد بیشـینه  منابع آب، از بارش قبول در شرایط محدودیتکوتاه و پتانسیل تولید قابل 

تاه و توانایی تولید در باشند. گیاه دارویی و صنعتی اسفرزه به دلیل دوره رشد نسبتاً کو استفاده را داشته
  تواند به عنوان یک زراعت مناسب درشمال شرق استان گلستان توسعه یابد.این وضعیت، می

  
  سپاسگزاري

هاي تحقیقاتی در این مقاله، برگرفتـه از قسـمتی از نتـایج طـرح تحقیقـاتی خاتمـه یافتـه بـا          یافته
از کلیـه  . باشـد مـی  "تپـه در مـراوه   Plantago ovataاثر تاریخ کاشت و میزان بذر در تولید بـذر "عنوان

  .کنم افرادي که در انجام این طرح مشارکت نمودند، سپاسگزاري می
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