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  هاي اسفرزهتودهموسيالژ در ميزان و  شناسيريختتغييرات  ارزيابي

 )Plantago ovata Forsk.( استان گلستان  

 

  4بادي، حسنعلي نقدي3، خدايار همتي2، محمدحسين فتوكيان*1چينفاطمه گل

   و عضو گرايش گياهان دارويي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج-ارشد علوم باغبانيكارشناس1

 آزادشهر، ايران، ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهرو نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان  

2
 ايران تهران، ،تحقيقات گياهان دارويي، دانشگاه شاهددانشيار، مركز 

  ، گرگان ايرانطبيعي گرگاندانشيار گروه علوم باغباني،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع3

  ، ايرانكرج، پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي، ار پژوهش كشاورزيدانشي4

  

  13/9/92 ؛ تاريخ پذيرش: 23/4/92تاريخ دريافت:  

  چكيده

در برخي نقاط استان اين گياه  باشد.مي متعلق به تيره بارهنگگياهان دارويي مهمترين از  ).Plantago ovata Forsk( اسفرزه
- تحقيق حاضر با هدف مقايسه صفات ريخت يابد و در صنايع دارويي كاربرد زيادي دارد.گلستان به صورت خودرو رشد مي

توده استان  4در بين  پژوهشاين  هاي مختلف اسفرزه استان گلستان صورت پذيرفت.تودهشناسي و ماده مؤثره موسيالژ در بين 
تكرار انجام شد و براي  چهار درتصادفي  هاي كامالًبلوكبرون و مرتع آرامگاه) بر اساس طرح ماخر، دوزاولوم، اينچهگلستان (قره

هاي آنها به رويشگاه) طول برگتعداد دانه در سنبله، بله، تعداد و طول سنارتفاع بوته، ها (شناسي تودهبررسي صفات ريخت
نيز در آزمايشگاه مركز  گيري فاكتور تورمو اندازه ، توزين وزن هزاردانهمراجعه و صفات ثبت شدند. مراحل استخراج موسيالژ

هاي مختلف در صفات طول تودهبين  نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد انجام شد.
 درصد 5و در صفات تعداد سنبله، طول سنبله و فاكتور تورم در سطح احتمال درصد  1برگ و وزن هزار دانه در سطح احتمال 

موسيالژ در  مقدارو  ، ميزان تورم براي هر گرم موسيالژتعداد دانه در سنبلهارتفاع بوته، دار مشاهده شد. تفاوت بين اختالف معني
گرم مشاهده گرديد  216/0ماخر با قرهمنطقه طوركلي نتايج نشان داد، بيشترين مقدار موسيالژ در توده به دار نبود.ها معنيبين توده

ن آرامگاه با ميزامرتع ماخر و ها نشان داد بيشترين فاكتور تورم در توده قره، بررسي مقايسه ميانگينتورم نيز و براي صفت فاكتور
ماخر توده قرهكلي  طورهب و ترين فاكتور تورم را دارا بودليتر نيز كمميلي 75/13برون با ميزان ليتر بدست آمد. اينچهميلي 25/14

  هاي اصالحي از آن بهره برد.توان در برنامهگردد و ميعنوان توده برتر معرفي ميبراي تمام صفات به

  

.موسيالژ شناسي،صفات ريخت)،  Forsk.Plantago ovata( اسفرزه ،استان گلستان كليدي: واژگان
1
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  مقدمه

ران، در عين حـال كـه يـك واحـد فالت وسيع اي
شـود، جغرافيايي در روي كره زمين شمرده ميخاص 

هـاي هاي گوناگوني در قسمتها و محيطولي از اقليم
هـاي همـين دليـل، گونـه مختلف برخوردار است. بـه

كـه جوامـع طوريعي در آن انتشار دارد، بهگياهي متنو
ن اين فالت هر يك داراي تركيبي معيدر  گياهي منتشر

ــه ــف گون ــوه مختل ــتاز انب ــدبيگي،( هاس  ).1384 امي

 گيـاهي Forsk. Plantago ovata با نام علمي اسفرزه

تيز پوشيده هاي باريك و نوكداراي برگ علفي، است
 باشـندصورت متقابل ميكه به اياز تارهاي نرم و نقره

پيكــر ايــن گيــاه از  .) Sharma, 2004؛1384 امــين،(
 5/7ها بين طول برگو شده  اي كوتاه پرههاي غدكرك

صـورت آذيـن گيـاه بـهگـل .باشـدمتر ميسانتي 20تا 
 4تـا  3/1اي بـه طـول مرغي يا استوانههاي تخمسنبله

روي باشـد. متر ميسانتي 5/0متر و ضخامت آن سانتي
هـا گـل كوچـك قـرار دارد. گـل 70تـا  45هر سنبله 
 (اميـدبيگي، اند و جام گـل چهـار دانـه دارددوجنسي

درصـد  30تـا  10هاي اسفرزه در حـدود دانه ).1388
بـادي و نقـديباشـند (هيدروكلوئيد يـا موسـيالژ مـي

كـه در  ) Blumental et al., 2000؛1382 همكـاران،
 حـال دارد. در هـا قـرارقسمت خارجي پوشـش دانـه

 دارويـي اول گونه 15 جزء، محصول اين توليد حاضر

ــرار ــه ق ــرداختن و گرفت ــه پ ــ از آن زراعــت ب  تاولوي
 نقـدي بـادي و همكـاران،( اسـت برخوردار اقتصادي

در اين گياه آب و هـواي معتـدل و خنـك را  ).1382
 ,.Forst et al؛1388 اميدبيگي،(پسندد ميطول رويش 

در مناطق آفتابي و كـم و بـيش . كشت اسفرزه )2003
 شـودخنك باعث افزايش موسـيالژ دانـه و بـرگ مـي

  ).1388 (اميدبيگي،

 عنوانبه سنتي طب در گياه ايندانه  پوسته پودر

 بادي و همكاران،نقدي ؛1384 امين،ن (ملي داروي يك

 و دارد زيادي كاربرد )1387 ميرجليلي، ؛1382

 اثرات كه است مطرح هيدروكلوئيد فيبر يك عنوانبه

 تقريباً دوم نوع ديابت درمان در فيبرها اين مفيد

). 1382 نقدي بادي و همكاران،( است شده مشخص

ر در درمان بيماري گياه اسفرزه جزء گياهان مؤث
خليقي  ؛Geneva, 1999( باشديبوست مزمن مي

   ).1389سيگارودي و همكاران، 

ع ژنتيكي تحقيقات زيادي براي ارزيابي تنو تاكنون
ي يدر گياهان دارو شناسيريختبا استفاده از صفات 

در اصالح  ).Arriel et al., 2007(انجام شده است 
هاي برنامهاساس ع ژنتيكي گياهان، بررسي تنو
شود. براي اصالحگر تشخيص اصالحي محسوب مي

ها وابسته به اطالعات روابط ژنتيكي در بين ژنوتيپ
تركيبات ثانويه  ).Solouki et al., 2008فنوتيپي است (

هاي گياهي تغييرات تگياه ممكن است در بين جمعي
 Marak, 2000; Krischik( ي و كيفي نشان دهدكم

and Denno, 1983( ها يك منبع خوب از توده و
هاي منحصر به فرد را براي تحمل استرس، ژن

 دهندسازگاري با محيط و پويايي ژنتيكي تشكيل مي

)Frankel et al., 1995.( موسيالژ، مقدار تحقيقي در 

 درP. ovata گياه اسفرزه دانه  صد وزن و معامل تور

 باغكه مقدار اين صفات در  دشگيري اندازه محل سه

ليتر، ميلي 93/9، درصد 8/15ترتيب به گياهشناسي
درصد،  6/15ترتيب به مردآباددر گرم، ميلي 26/126
گرم و براي هومند آبسرد ميلي 5/141ليتر، ميلي 6/13
 8/170ليتر، ميلي 46/13درصد،  35/22ترتيب به

ات در مشهد نيز گرم تعيين شد. همين خصوصيميلي
درصد،  2/17ترتيب گيري شد كه ميانگين آنها بهاندازه

 زادهابراهيم( گرم بودميلي 5/143 ليتر وميلي 83/11

به در پژوهشي چنين هم ).1375 معبود و همكاران،
گياه  شناسيريختع مولكولي و منظور ارزيابي تنو

از مناطق مختلف كه ت اين گياه جمعي 22اسفرزه، 
مورد ارزيابي قرار گرفت. شده بود  آوريايران جمع
طول سنبله، تعداد سنبله در بوته، شامل ي صفات كم
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تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، ارتفاع بوته، عملكرد 
شامل كاه و كلش و وزن هزار دانه و صفات كيفي 

عملكرد همچنين م و ژ دانه و عامل توردرصد موسيال
  ).Vahabi et al., 2008( مورد بررسي قرار گرفتنددانه 

 تودهفي به مسائل بيان شده، انتخاب و معربا توجه 

هاي تودهيا رقمي كه داراي صفات برتري در بين 
تواند در شد، ميآوري شده از استان گلستان باجمع

 ي و كيفي اثرات مثبتي داشته باشد.افزايش توليد كم

هاي موجود در استان به توليد تودهاگر بتوان از بين 
رقم دست پيدا كرد اثرات قابل توجهي در افزايش 

اين نواحي كه از  درآمد و معيشت كشاورزان
جو بهره زراعت هاي تك محصولي و غالباً كشت
خواهد گذاشت. در ضمن توليد رقم زراعي  ،برندمي

تواند از طريق صادرات براي كشور در اين گياه مي
هدف از اجراي اين تحقيق  ارزآوري داشته باشد.

هاي اسفرزه استان گلستان از نظر مقدار تودهبررسي 
  توده برتر بوده است.موسيالژ و معرفي 

  

  هاروشو مواد 

هاي تودهي و كيفي براي مطالعه تنوع در صفات كم
گياه اسفرزه، ابتدا نقاط رويش اين گياه براساس منابع 

تجربيات  اي و فلور گياهي و استفاده ازكتابخانه
كارشناسان استان گلستان و به كمك افراد بومي 
شناسايي گرديد و نحوه رشد و طول دوره رشد گياه 

ماخر، روستاي قره نطقهم 4از برداري نمونه شد.مطالعه 
برون كه روستاي دوزاولوم، مرتع آرامگاه و شهر اينچه
، بر اساس گياه به صورت خودرو در آنها رشد داشت

، در هاي كامل تصادفي در چهار تكرارطرح بلوك
موقعيت جغرافيايي اين  شد.انجام  1390ارديبهشت 

  درج شده است. 1چهار محل در جدول 

  

  هاي اسفرزه در استان گلستانتودهبرداري مختصات محل نمونه :1 جدول

  مختصات جغرافيايي برداريمحل نمونه

  ماخر از توابع شهرستان گنبدروستاي قره
  شرقي 54° 58ʹ 40ʺطول: 

  شمالي 37° 30ʹ 59ʺعرض: 

  برونروستاي دوزاولوم از توابع شهر اينچه
  شرقي 54° 50ʹ 56ʺطول: 

  شمالي  37° 34ʹ 15ʺعرض: 

  مرتع آرامگاه از توابع شهرستان گنبد
  شرقي  54° 56ʹ 17ʺطول: 

  شمالي 37° 31ʹ 21ʺعرض: 

  برونشهر اينچه
  شرقي 54° 51ʹ 0ʺطول: 

  شمالي 37° 30ʹ 28ʺعرض: 

  

نظر رفته و از  برداري به مناطق موردنمونهبراي 
صورت تصادفي انتخاب شده و از محل به 4هر منطقه 

 گياه برداشت گرديد و صفات 5هر محل 

آن مورد ارزيابي قرار گرفت. براي  شناسيريخت
هاي اسفرزه بومي استان تودهگيري صفات كيفي اندازه

به مقدار مورد نياز از هر منطقه بذر گلستان، 
ريخت صفات  آوري و ارزيابي صورت گرفت.جمع

ارتفاع بوته، شامل گيري شده در هر بوته اندازه شناسي
تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، طول برگ، 

دانه و صفات كيفي شامل ميزان  طول سنبله، وزن هزار
و فاكتور  موسيالژ ، ميزان تورم براي هر گرمموسيالژ

ك گرم بذر يگيري موسيالژ براي اندازه تورم بود.
نرمال در  1/0 اسيدكلريدريك ليترميلي 10خشك در 

و تا تغيير رنگ پوسته بذور،  شدهحال جوش اضافه 
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. سپس حرارت را قطع كرده يافتحرارت دادن ادامه 

و بالفاصله محلول موسيالژي حاصل صاف و جدا 
بودند، به منظور  حاليكه بذور هنوز گرمگرديد؛ و در 

مانده موسيالژ، آنها را دو بار با جدا كردن مقادير باقي
ليتر آب جوش شستشو داده و محلول حاصل ميليپنج 

از هر بار شستشو صاف شده و به محلول موسيالژي 
اضافه گرديد. سپس به محلول صاف شده حاوي 

 درصد 96ليك ليتر الكل اتيميلي 60موسيالژ، مقدار 

پنج افزوده و خوب تكان داده شد و سپس براي مدت 
منظور رسوب موسيالژ در ته ساعت به يخچال، به

محلول را  منتقل شد. بعد از طي زمان مذكور،ظرف، 
از يخچال خارج نموده و براي تعيين مقدار موسيالژ، 

صاف مابقي محلول محلول رويي را دور ريخته و 
وسيالژ در آون الكتريكي . كاغذ صافي حامل مشد

 12مدت گراد بهدرجه سانتي 50دار در دماي تهويه

ساعت قرار داده شد. سپس رسوب حاصل وزن شد 
باشد موسيالژ در يك گرم بذر ميكه معرف مقدار 

)Sharma and Koul, 1986.(   

مقدار تورم براي هر گرم موسيالژ از رابطه زير 
عنوان شاخص تواند بهتعيين گرديد كه اين فاكتور مي

  كيفيت موسيالژ بذر اسفرزه مورد استفاده قرار گيرد.

فاكتور تورم) = مقدار تورم  ⁄(مقدار موسيالژ  ×100
  براي هر گرم موسيالژ

شامل تجزيه  هادادهتجزيه و تحليل آماري 
 باواريانس، مقايسه ميانگين و همبستگي بين صفات 

ها مقايسه ميانگينبراي  انجام گرفت و SPSSافزار نرم
 اي دانكن استفاده شد.از آزمون چند دامنه

  

   نتايج

  تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه - الف

نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات مورد بررسي 
استان  آوري شده از طبيعتهاي اسفرزه جمعتوده

وزن  ايبر هاي مورد مطالعهتودهكه بين  نشان داد گلستان
اي و بر درصد 1 احتمال در سطح و طول برگ هزار دانه

در سطح احتمال روي تعداد سنبله در بوته و طول سنبله 
. )2(جدول  شتوجود دادار معنياختالف  درصد 5

تعداد دانه در سنبله  ارتفاع بوته و ها برايتفاوت بين توده
صفات كيفي مورد بررسي،  برايبوده است. دار نمعني

 5نظر فاكتور تورم در سطح احتمال  ها ازتفاوت بين توده

و ميزان  بود ولي براي ميزان موسيالژ دارمعني درصد
نبوده دار عنياين تفاوت م تورم براي هر گرم موسيالژ

ضريب تغييرات كه معياري براي ارزيابي دقت . است
طرح آزمايشي است براي كليه صفات مورد مطالعه در 

  حد قابل قبول بوده است.

  

  هاي اسفرزه استان گلستاننتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در توده :2جدول 

 )MSميانگين مربعات (

درجه 
 آزادي

ميزان تورم  منابع تغييرات
 براي هر گرم

 موسيالژ

ر فاكتو
 تورم

ميزان 
 موسيالژ

وزن 
 هزار دانه

 تعداد دانه

هدر سنبل  

طول 
هسنبل  

تهارتفاع بو طول برگ  
 لهتعداد سنب

 در بوته

27/878
 ns 0/18

 * 0/0003
ns 0/001

ns 13/65
ns 5/29

* 45/79
ns 523/186

ns
17/44

 تكرار 4 *
7/810

 ns 0/22
 * 0/0003

ns 0/04
** 55/15

ns 8/008
* 298/16

** 440/677
ns

15/45
هاي اسفرزهتوده 3 *  

888/30  043/0  0003/0  001/0  71/21  28/1  26/22  458/143 43/3  خطاي آزمايشي 12 

23/8  4/1  2/8  05/3  6/24  7/11  6/5  40/17 3/24 % ضريب تغييرات   

  دار.درصد و غيرمعني 1و 5 ح احتمالوسطدر دار معنيترتيب به :nsو **و  *
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  مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه -ب

برگ نشان طول ها براي مقايسه ميانگين بين توده
ماخر داراي بيشترين طول برگ توده قره داد كه

متر ميلي 37/27برون با و توده اينچه )مترميلي 26/35(
دو تفاوت . )3(جدول  كمترين طول برگ را دارا بود

 دارمعنيبراي طول برگ توده آرامگاه و دوزاولوم 

ها بيانگر آنست كه مقايسه ميانگين. نبوده است
متر مربوط به توده ميلي 93/80بيشترين ارتفاع بوته با 

متر، در ميلي 12/59ترين ارتفاع بوته با ماخر و كمقره
  شود.برون مشاهده ميتوده اينچه

  

  هاي اسفرزه استان گلستانشناسي و كيفي تودهمقايسه ميانگين صفات ريخت :3جدول 

 صفات اسفرزههاي توده

 آرامگاه بروناينچه دوزاولوم ماخرقره 

48/24
 a 35/48

 b 27/37
 c 35/26

 b متر)طول برگ (ميلي  

9/25
 a 9/37

 a b
62/5 6/25

 b تعداد سنبله در بوته 
25/9  37/9  62/5 25/6 متر)ارتفاع بوته (ميلي

11/32
 a 9/45

 ab 7/88
 b 9/82

 a متر)طول سنبله (ميلي  

78/22  21/16  32/15  41/21  تعداد دانه در سنبله 
1/14

 a 0/91
 c 0/95

 c 1/05
 b (گرم) وزن هزار دانه 

216/0  214/0  199/0  208/0  مقدار موسيالژ (گرم) 

14/25
 a 14/12

 a 13/75
 b 14/25

 a ليتر)فاكتور تورم (ميلي  

55/66  08/66  94/68 43/68 ميزان تورم براي هر گرم موسيالژ
  ) انجام نگرفت.2(جدول  Fدار نبودن آزمون دليل معنيآزمون مقايسه ميانگين براي تعداد دانه در سنبله و مقدار موسيالژ به 

  

) 37/9( دوزاولومتعداد سنبله در بوته در دو توده 

دار نبوده است ولي ) گرچه معني25/9( ماخرقرهو 
هاي آرامگاه اين دو توده با تودهتفاوت اين صفت در 

) كه داراي تفاوت 62/5( اينچه برون) و 25/6(

 درصد 5دار با يكديگر نبودند در سطح احتمال معني

بيشترين طول سنبله در توده دار بوده است. معني
متر) مشاهده شد كه تفاوت ميلي 32/11( ماخرقره

 88/7(برون اينچهطول سنبله در اين توده با توده 

دار شت معنيكمترين طول سنبله را دا) كه مترميلي
تعداد دانه در ها براي تفاوت بين توده بوده است.

) ولي 2دار نبوده است (جدول گرچه معني سنبله

ترتيب در بيشترين و كمترين تعداد دانه در سنبله به
) 32/15برون () و اينچه78/22(ماخر قرههاي توده

 14/1(ماخر رههزار دانه در توده قوزن  .مشاهده گرديد

ها بوده و اين تفاوت از نظر ) بيشتر از ساير تودهگرم
دار بوده است. حداقل وزن هزار دانه آماري نيز معني

اگرچه بين  /. گرم) بدست آمد. 91در توده دوزاولوم (
دار وجود ها از نظر مقدار موسيالژ اختالف معنيتوده

ثر مقدار موسيالژ در )، ولي حداك3نداشت (جدول 
ماخر بدست آمد. آوري شده از رويشگاه قرهتوده جمع

 25/14ماخر (حداكثر مقدار فاكتور تورم در توده قره

متر) مشاهده شد كه البته تفاوت اين صفت در ميلي
دار هاي آرامگاه و دوزاولوم معنيماخر با تودهتوده قره

براي صفت ميزان تورم براي  ).3جدول ( نبوده است
داري هر گرم موسيالژ نيز با وجودآنكه تفاوت معني

ها وجود نداشت، با اين وجود بيشترين مقدار بين توده
  ). 3برون مشاهده شد (جدول در توده اينچه
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مورد مطالعه هاي بين صفتپيرسون ستگي همب -ج
  استان گلستاناسفرزه هاي در توده

شناسي هاي ريختبين صفت همبستگيضرايب 
با صفات طول برگ داد كه ) مختلف نشان 4(جدول 

طول سنبله، وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله 
 درصد 1احتمال سطح دار و مثبت در همبستگي معني

داري بين تعداد سنبله با مثبت و معنيهمبستگي . دارد
طول سنبله و فاكتور تورم مشاهده شد. طول سنبله نيز 
با وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و فاكتور تورم 

همبستگي . دار داشته استو معنيمثبت همبستگي 
احتمال  دانه با تعداد دانه در سنبله در سطح وزن هزار

يك صفت  . فاكتور تورم كهبوده است دارمعني  5%
هاي كمي تعداد شود، با صفتكيفي در نظر گرفته مي

 درصد 5احتمال  و طول سنبله در سطحدر بوته  سنبله

. همبستگي دو مثبت نشان داددار و همبستگي معني

صفت كيفي مورد مطالعه در اين تحقيق فاكتور تورم و 
دار نبوده است اما همبستگي يزان موسيالژ معنيم

درصد اما بصورت منفي بين  1دار در سطح معني
ميزان تورم براي هر گرم موسيالژ و ميزان موسيالژ 

) و نجفي 1375زاده و همكاران (ابراهيم مشاهده شد.
) نيز گزارش كردند بين فاكتور تورم و ميزان 1380(

  تگي وجود ندارد.مبسموسيالژ ه

  

  چهار توده اسفرزه استان گلستان : ضرايب همبستگي پيرسون بين صفات مورد بررسي در4جدول 

طول برگ صفات
تعداد
 سنبله

 طول سنبله
وزن هزار
 دانه

تعداد دانه 
در سنبله

ميزان 
 موسيالژ

ر فاكتو
 تورم

تورم در هر 
ژگرم موسيال  

ارتفاع 
 بوته

        1طول برگ

       477/01تعداد سنبله

0/725طول سنبله
**

0/661
**

1      

0/642وزن هزار دانه
**

139/00/542
*

1     

0/659تعداد دانه در سنبله
** 411/0  0/628

** 0/557
* 1     

    381/0144/0343/0373/0481/01ميزان موسيالژ

325/00/541فاكتور تورم
*

0/585
*

429/0259/0110/0  1  

-گرم موسيالژتورم در هر  251/0015/0- 156/0- 090/0- 392/0-0/949
** 197/0  1  

703/0525/0791/0587/0624/0234/0ارتفاع بوته  475/0  - 099/0  1 

  

  بحث

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق در ارزيابي 
ماخر براي قره تودهصفات مورفولوژيك مشاهده شد 

برون كمترين اينچه تودهتمام صفات بيشترين مقدار و 
ميزان  كه شامل مقدار را دارا بودند. براي صفات كيفي

 تودهبيشترين مقدار به  بود، موسيالژ و فاكتور تورم

 25/14گرم و  216/0ترتيب به و تماخر تعلق داشقره

ماخر و آرامگاه قره تودهدو  ).3(جدول  ليتر بودميلي
دادند كه براي تمام صفات مقدار بيشتري را تشكيل مي

 ،شرايطي مانند منحني بارش بررسيبا البته 
توپوگرافي، منحني دما و اقليم در استان گلستان 

 201-300در منحني بارش  تودهاين دو مشخص شد 

برون در منحني دوزاولوم و اينچه تودهتر و دو مميلي
اند. براساس منحني تر واقع شدهمميلي 0- 200بارش 

درجه و  18ماخر و آرامگاه در قره تودهدما نيز دو 
اما اند. درجه قرار گرفته 16برون در دوزاولوم و اينچه

در اقليم خشك  تودهبر اساس منحني اقليم هر چهار 
اند و از لحاظ توپوگرافي نيز هر چهار استان واقع شده
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در ارتفاع  با هم اختالف ارتفاعي نداشتند و توده
رسد تفاوت نظر ميبه د.شتنمتر قرار دا 1000-500

ر متاثر از دما و بارش در هر ها بيشتتودهموجود در 
در مطالعات محققان ديگر بر روي محل باشد. 

مشخص شد در برخي صفات نيز هاي اسفرزه توده
زاده ها اختالف وجود دارد. براي مثال ابراهيمتودهبين 

محل باغ  3هاي اسفرزه را در توده و همكاران
گياهشناسي، مرد آباد و هومند آبسرد براساس سه 
صفت درصد موسيالژ، فاكتور تورم و وزن صد دانه 

د اين سه مورد ارزيابي قرار دادند و مشاهده كردن
 باشدهاي مختلف، متفاوت ميصفت در مكان

در يك مطالعه . )1375 معبود و همكاران، زادهابراهيم(
 16انجام شد،  جبلپورو همكاران در  Barfaكه توسط 

مورد بررسي  )Plantago ovata(ژرم پالسم اسفرزه 
م، ميزان رفتند و درصد پروتئين، ميزان تورقرار گ

دانه پوسته  فيبر خام (درصد) وچربي (درصد)، ميزان 
  ژرم پالسم مقايسه گرديد.  16در 

پالسـم  طبق نتـايج حاصـل از ايـن بررسـي، ژرم
Gujrat-1  مورد مطالعه در بـين  پالسمژرم 16از ميان

عنــوان بهتــرين ژرم پالســم صــفات بررســي شــده بــه
در چنــين هــم .)Barfa et al., 2011( انتخــاب شــد
ع مولكــولي و ارزيــابي تنــومنظــور پژوهشــي بــه

ت ايـن گيـاه از جمعيـ 22گياه اسفرزه،  شناسيريخت
آوري و مورد ارزيـابي قـرار مناطق مختلف ايران جمع

ي طول سنبله، تعـداد صفات كمدر اين تحقيق گرفت. 
سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، ارتفاع 

صـفات بوته، عملكرد كاه و كلش و وزن هزار دانـه و 
همچنـين م و في درصد موسيالژ دانه و عامـل تـوركي

گيري گرديد. نتايج حاصـل از ايـن عملكرد دانه اندازه
ترتيب بررسي نشان داد بيشترين و كمترين عملكرد به

) 15/494) و بنـــــدرعباس (15/165در اصـــــفهان (

ــار مشــاهده مــي ــوگرم در هكت شــود. بيشــترين و كيل
آوري شـده جمع تودهر ترتيب دكمترين ارتفاع بوته به

چنين بيشترين تعداد سنبله از كرج و يزد ديده شد. هم
ترين تعـداد در زابـل ديـده يزد و كم تودهدر بوته در 

گيـري شـده در طوركلي بين تمام صفات اندازهشد. به
داري وجود ها به جز وزن هزار دانه اختالف معنيتوده

  .)Vahabi et al., 2008( داشت

  

  نهاييگيري نتيجه

 پژوهشبا توجه به نتايج حاصل از اين طوركلي به

هاي اسفرزه استان گلستان، از تودهتوان بيان كرد مي
 تودهعملكرد موسيالژي بسيار بااليي برخوردارند و 

برتر معرفي  تودهعنوان ماخر براي تمام صفات بهقره
هاي اصالحي از آن بهره توان در برنامهگردد و ميمي
  برد.

  

  منابع

 و. م ح.، ميرمعصــــومي، ،معبــــود زادهابــــراهيم -1
ــايي، س ــه .1375. م.فخرطباطب ــايبررســي جنب  ه

 كشـت بـا ايـران منطقـه چنـد در موسـيالژ توليد

ــفرزه ــگ، اس ــيليوم، بارهن ــه .پس ــژوهش مجل  و پ
 .46-51): 33( 4، سازندگي

ــدبيگي، ر.  -2 ــان 1384امي ــرآوري گياه ــد و ف . تولي
  347):1رضـوي، (داروئي، انتشارات آستان قـدس 

 صفحه.

ــدبيگي، ر.  -3 ــان  .1388امي ــرآوري گياه ــد و ف تولي
): 2داروئــي ، انتشــارات آســتان قــدس رضــوي، (

373-378. 

. متداولترين گياهان داروئي سنتي 1384ر. .امين، غ -4
ايران. انتشارات معاونت پژوهشي دانشـگاه علـوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهـران، مركـز 

 صفحه. 300تاريخ پزشكي.  تحقيقات اخالق و

زاده، خليقي سيگارودي، ف.، جاروندي، ص. و تقي - 5
ــي،  .1389م.  ــان داروي ــاني گياه ــاي درم كاربرده

 صفحه. 312انتشارات ارجمند. 



 ...هاي اسفرزهشناسي و ميزان موسيالژ در تودهارزيابي تغييرات ريخت

 

30 

. شناخت گياهان داروئي و 1387ع. .ميرجليلي، س -6

معطــر، انتشــارت موسســه آمــوزش عــالي علمــي 
 صفحه 296، 2كاربردي جهاد كشاورزي، جلد 

ع. .پــاك آ. و ضــيايي، سع.، دســت.ح ،بــادينقــدي - 7
 و Plantago ovata(. مروري بر گياه اسـفرزه 1382

Plantago psyllium.( ) ،9فصلنامه گياهان داروئي :(

13 -1. 

8.Arriel, N.H.C., Di Mauro, A.O., Arriel, E.F., 

Uneda-Trevisoli, S.H., Costa, M.M., 

Barbero, I.M. and Muniz, F.R.S. 2007. 

Genetic divercity in sesame based on 

morphological and agronomic traits. Crop 

Breeding and Applied Biotechnology, 7: 

253-261. 

9.Barfa, R.S., Upadhyay, A., Khan, N.A. and 

Dwivedi, S.K. 2011.  Evaluation of different 

germplasm of Isabgol (Plantago ovata 

Forsk.) for biochemical parameters, 

productivity and quality traits. Journal of 

Applied Sciences Research, 7(3): 327-332. 

10.Blumental, M., Goldberg, A. and 

Brinckmann, J. 2000. Herbal Medicine: 

Expanded Commision E Monographs. Pub 

Integrative Medicine Communications.  

11.Frankel, O.H., Burdon, J.J. and Paecock, 

W.J. 1995. Landraces in transit-the treat 

perceived. Diversity, 11: 14-15. 

12.Forst, G.S., Brynes, A.E., Dhillo, W.S., 

Bloom, S.R. and Mcburney, M.I. 2003. The 

effects of fiber enrichment of pasta and fat 

content on gastric emptying, Glp-1, 

glucose, and insulin responses to a meal. 

Eur. J. Clin. Nutr. 57: 293- 8. 

13.Geneva, S. 1999. WHO monographs on 

selected medicinal plants. World Health 

Organization. Vol. 1. Pp: 202-206. 

14.Krischik, V.A. and Denno, R.F. 1983. 

Individual, population, and geographic 

patterns in plant defense. In: Variable 

Plants and Herbivores in Natural and 

Managed Systems (R.F. Denno and M. 

McClure, eds) Academic Press, New York., 

463-512. 

15.Marak, H.B., Biere, A. and Van Damme, 

J.M.M. 2000. Direct and correlated 

responses to selection on iridoid glycosides 

in Plantago lanceolata L. J. EVOL. B IOL. 

13: 985-996. 

16.Sharma, R. 2004.  Agro-Techniques of 

medicinal plants. Daya Publishing House. 

17.Sharma, P.K. and Koul, A.K. 1986. 

Musilage in seed of Plantago ovata and its 

wild allies. J. Ethnopharmacology, 17:289-

95. 

18.Solouki, M., Mehdikhani, H., Zeinali, H. and 

Emamjomeh, A.A. 2008. Study of genetic 

diversity in chamomile (Matricaria 

chamomile) based on Morphological traits 

and Moleculars. Scientia Horticulture, 117: 

281-287. 

19.Vahabi, A.A., Lotfi, A., Solouki, M. and 

Bahrami, S. 2008. Molecular and 

Morphological Markers for the Evaluation 

of Diversity between Plantago ovata in 

Iran. Biotechnology, 7: 702-709. 

 

  

  

  

  

  

 
  



 23- 31/ صفحات : 1392، زمستان 4، سال اول، شماره 4فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، شماره پياپي 

31 

Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 1th Year. Number 4. Winter 2014 

 

 

Evaluation of morphological characteristics and mucilage content of Plantago 

ovata Forsk. accessions in the Golestan province 

 
Golchin, F1*., Fotokian, M.H2., Hemmati, Kh3., Naghdibadi, H.A4. 

1 Department of Horticulture, Islamic Azad University, Karaj Branch and Member of Young  

  Researchers Club, Islamic Azad University, Azadshahr branch, Azadshahr, Iran 
2 Associate Professor, Medicinal Plant Research Center, Shahed University, Tehran, Iran   
3 Associate Professor, Department of Horticultural, Gorgan University of Agricultural  

  Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
4 Associate Professor, Department of Cultivation and Development, Institute of Medicinal  

  Plants, ACECR, Karaj, Iran 

 
Abstract 

Plantago ovata Forsk. is an important medical plant belonging to plantaginaceae family 

which has been wild grows and used in many some parts of the Golestan province. This study 

was performed to compare the morphological charactristics and the mucilage content of 4 

accessions of Plantago ovata in Golestan province (Gharemakhr, Douzolom, Incheh boron 

and Aramgah) based on randomized complete block design with four replications in spring of 

2011. Morphological characteristics of accessions (Plant height, spike length, number of 

grains per spike and leaf length), thousand seed weight weighing and measuring inflation 

factor were recorded in their habitats and their mucilage extraction were performed at the 

laboratory of medicinal plants research center in Shahed University. Results showed that the 

leaf length and thousand seed weight were significantly different at the 1% level and the 

spike, spike length and inflation factors were significantly different at the 5% level. 

Differences between plant height, number of grains per spike, inflation per gram mucilage 

and mucilage content was not significant among the accessions. Generally, results showed 

that the highest amount of musilage was observed in Gharamakher ecotype (0.216 g) and so 

the survey of compare means shown that maximum of swell index was obtained in 

Gharamakher and Aramgah (14.25 ml). The Incheboron ecotype had minimum amount in 

swell index by 13.75 ml. Gharemakhras region had the top accession is introduced for all 

traits and it can be used in breeding programs. 
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