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 چکیده
صـورت   دو توده زیرة سبز، آزمایشی به منظور بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات فیزیولوژیکی به

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در سـال   فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایۀ بلوك
درصد)، تاریخ کشت در سه  4گرفت. در این آزمایش، عامل پرایمینگ در دو سطح (بدون پرایم و کلرید پتاسیم  انجام 1393-94عی زرا

هاي زیرة سبز در دو سطح (سبزوار و نیشابور) بود. نتایج نشان داد که اثـر متقابـل سـه     اسفند) و توده 25اسفند و  10بهمن،  25( سطح
درصد و تعداد دانه در بوته، عملکـرد دانـه و عملکـرد     1ینگ و توده زیرة سبز بر تعداد چتر در بوته در سطح عامل تاریخ کشت، پرایم

اسفند در شرایط بدون پـرایم در   25اسفند به  10درصد معنادار شد. نتایج بیانگر آن بود که تأخیر در تاریخ کشت از  5زیستی در سطح 
. همچنـین، اسـتفاده از پرایمینـگ در تـودة سـبزوار درصـد و       انجامـد  نه و عملکرد زیستی میتودة سبزوار به کاهش معنادار عملکرد دا

طـور   دهندة اسانس با تأخیر در تاریخ کاشت کاهش معنـاداري نشـان داد. بـه    . درصد ترکیبات تشکیلدهد عملکرد اسانس را افزایش می
 و کیفی را داشت.ترین عملکرد کمی  بهمن مطلوب 25کلی، کشت تودة سبزوار در تاریخ 

 آلدئید. ، کومینکلرید پتاسیمتیمار، عملکرد اسانس، کلروفیل،  پیش ها: واژه کلید

 

 

 

 

 

 

 Email: ghanehossein731@gmail.com سئول منویسنده *

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 1396پاییز   3شماره   19دوره 

 561-575هاصفحه



 حسین قانع و همکاران

 
 1396پاییز   3شماره   19دوره 

562

 مقدمه .1
زیستی و روند  آثار جانبی داروهاي شیمیایی، الزامات محیط

هاي طبیعی سبب افـزایش   وردهآسوي فر گرایش بهتدریجی 
ویـژه در   استفاده از گیاهان دارویی در کشورهاي پیشرفته به

یکـی از گیاهـانی کـه از لحـاظ      .]25دهۀ اخیر شده است [
هاي  وري و احیاي زمین صادرات، درآمد و نیز افزایش بهره

خشک و استفادة اندك از آب اهمیـت   مناطق خشک و نیمه
]. زیـرة  1است [ ).Cuminum cyminum Lسبز ( دارد زیرة

 50تـا   15سبز (کرابیه) گیاهی کوچک و علفـی بـه ارتفـاع    
کرك است.  هاي متناوب، شفاف و بی متر، داراي برگ سانتی
هـاي آن کوچـک، سـفید یـا صـورتی رنـگ و مجتمـع         گل
تـرین   صورت چتر مرکب است. ایـن گیـاه یکـی از مهـم     به

مـورد اسـتفاده در غـذاهاي    محصوالت داروهاي گیـاهی و  
کننـدة   سنتی است. مـواد مـؤثر در میـوه ایـن گیـاه معالجـه      

درد، ضدنفخ شکم و اشتهاآور اسـت و مسـکن درد نیـز     دل
. همچنین، اسانس میوة ایـن گیـاه خاصـیت    شود استفاده می

 ].33ضدباکتریایی دارد [
ترین عوامل مدیریت در تولید محصـوالت   یکی از مهم

زیـادي بـر    تـأثیر مناسـب اسـت کـه     زراعی، تاریخ کشـت 
]. این امر در مـورد گیاهـانی نظیـر زیـره     23عملکرد دارد [

خشک و با تکیه بر  اهمیت دارد که در مناطق خشک و نیمه
شود. بررسـی نتـایج    شده در خاك کشت می رطوبت ذخیره

حاصل از تحقیقات مختلف روي زیرة سبز مشخص داد که 
ویـژه   عوامـل اقلیمـی، بـه   با توجه به حساسیت این گیاه به 

فتوپریود و دما، ضروري است که کشت ایـن گیـاه زمـانی    
منظـور رشـد آن وجـود     صورت گیرد که فرصت کـافی بـه  

آمـده از تحقیقـات مختلـف     دسـت  ]. نتایج به8داشته باشد [
دهد که بیشترین درصد اسانس زیرة سبز در کشت  نشان می

در ]. 5[ بهاره (اواخر بهمن تا اواسط اسـفند) حاصـل شـد   
بهمـن و   17آذر،  30آبـان،   15بررسی چهار تاریخ کاشـت  

هـاي   نتایج نشان داد کـه تـاریخ   ،اسفند در استان فارس 15

احتمال  دلیل عدم اسفند) به 15بهمن و  17کشت دیرهنگام (
هـاي کاشـت برتـري     هنگام، بر دیگر تاریخبوقوع سرماي نا

 ].2[ دارد

 ةســترداز مشــکالت اساســی در کشــت گ دیگــر یکــی
ــدم  ــی ع ــان داروی ــه گیاه ــه   جوان ــب و در نتیج ــی مناس زن

 و زنـی  جوانـه استقرار مناسب در شرایط زراعی است.  عدم
 بحرانـی  مراحـل  گیـاه  زنـدگی  ۀچرخ در ها استقرار گیاهچه

 و سـریع  زنـی  جوانـه  بـه  وابسـته  گیاه موفق و استقرار دارد
 هـاي  روش بهتـرین  از یکـی ]. 31[بـذور اسـت    یکنواخت

 و زنـی  جوانـه  ۀمرحلـ  در بذرها سازي مقاومدر  بیولوژیکی
  .است بذر پرایمینگ ۀاولی رشد

بـراي   کـه  شـود  مـی  گفته خاصی تیمارهاي به پرایمینگ
 رشـد  بهبـود  و زنـی  جوانـه  یکنـواختی  و درصـد  افـزایش 

 محیطی هاي تنش برابر در بذر ۀبنی هاي شاخص و ها گیاهچه

 بذرها شود می داده اجازه پرایمینگ در شود. می گرفته کار به

 ۀاولیـ  کـه مراحـل   طـوري  شـود، بـه   هیدراتـه  اي انـدازه  تا
 از ].25[ نشـود  خـارج  چـه  ریشـه  اما شود انجام زنی جوانه

 خروج زنی، جوانه درصد افزایش به توان پرایمینگ می فواید

 ۀدامنـ  بلـوغ،  پیشـرفت  هـا،  گیاهچه تر سریع و تر یکنواخت
 هـاي  سـلول  بازسـازي  زنـی،  جوانـه  در تـر  وسـیع  دمـایی 

 کیفـی  و یکم افزایش جنین، رشد موانع کاهش دیده، آسیب

 بـه  تحمـل  افـزایش  بـذر،  خفتگـی  حذف ها، پروتئین سنتز

 گیـاه  نمـو  قدرت افزایش و کشت هنگام محیطی هاي تنش

. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش اسـمو و  ]28[کرد  اشاره
عملکرد این گیاه اجزاي  سبز، ةهیدروپرایمینگ بذرهاي زیر

مثل وزن هزاردانـه، تعـداد چتـر در بوتـه و تعـداد دانـه را       
داري تحـت تـأثیر قـرارداد و موجـب افـزایش      اطور معنـ  به

  ].9[د شسبز  ةاسانس زیره و عملکرد بذر زیر
هدف از اجراي این پژوهش بررسی تأثیر پرایمینگ بذر 

سـبز   ةزیـر اسانس دو توده بر عملکرد و اجزاي عملکرد و 
 .هاي کشت متفاوت است در تاریخ
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 ها . مواد و روش2
منظور بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر عملکرد و  به

 Cuminum cyminum(اجزاي عملکرد دو توده زیرة سبز 

L. ،(صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح پایـۀ       آزمایشی به
هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقـات   بلوك

 1393-94رویی دانشگاه شاهد در سال زراعـی  گیاهان دا
جغرافیـایی  محل اجراي آزمایش در عرض اجرا درآمد.  به

درجه  53دقیقۀ شمالی و طول جغرافیایی  31درجه و  36
متر از سطح دریا واقع  1050دقیقۀ شرقی، با ارتفاع  48و 

متـر در   میلی 216شده است. میانگین بارش سالیانۀ منطقه 
ــن   1393-94ســال زراعــی  ــزارش شــده اســت. در ای گ
ها شامل موارد زیر بود: عامل پرایمینـگ در   پژوهش عامل

]، 16درصـد) [  4(بدون پرایم و کلریـد پتاسـیم   دو سطح 
 25اسـفند و   10بهمـن،   25( تاریخ کشت در سـه سـطح  

هـاي زیـرة سـبز در دو سـطح (سـبزوار و       اسفند) و توده
فیزیکـی   يها قبل از کشت، جهت تعیین ویژگینیشابور). 

متـري   سـانتی  30و شیمیایی خاك مزرعه، از عمق صفر تا 
برداري انجام گرفت که مشخصـات کامـل آن    خاك نمونه
 ارائه شده است. 1در جدول 

انجام شد  2×2بندي به ابعاد  پس از تسطیح زمین، کرت
متـر   سـانتی  50که هر کرت چهار ردیف کشت و به فاصلۀ 

 بـا  پاش صورت دست بههاي مذکور  کشت در تاریخداشت. 

درون شـیارهایی   یکـدیگر  از متـر  سـانتی  7-5 فاصلۀ بوتـۀ 
اي  گرفت. روي بذور با الیه ایجادشده با فوکاي دستی انجام

 2شده بـا خـاك بـه ضـخامت حـدود       از کود دامی مخلوط
آبیاري براساس خصوصیات اقلیمـی  متر پوشیده شد.  سانتی

ورت کرتـی  صـ  و خاکی با اسـتفاده از تشـتک تبخیـر و بـه    
  صورت دستی انجام شد. صورت گرفت و وجین به

صفات مورد مطالعه عبارت بود از تعداد شاخۀ فرعـی،  
تعداد چتر در بوتـه، تعـداد دانـه در بوتـه، عملکـرد دانـه،       
عملکرد زیستی، کلروفیل کل، کارتنوئیـد، میـزان پـرولین و    

تعداد چتر در هر بوتـه،  گیري  منظور اندازه بهدرصد اسانس. 
 در زمـان رسـیدگی   تعداد دانـه در بوتـه و وزن هـزار دانـه    

فیزیولوژیکی دانه (براساس ظهور عالیم رسیدگی گیـاه کـه   
 120شدن بـذور و دورة کشـت    اي ها و قهوه زردشدن برگ

از هر کرت بـا حـذف اثـر حاشـیه، شـش بوتـه        ]3[ روزه)
گیري و شـمارش بـه    اندازه برايطور تصادفی انتخاب و  به

عملکـرد دانـه،   گیـري   انـدازه  بـراي د. شـ منتقل آزمایشگاه 
و شاخص برداشت از هر کرت به مساحت  زیستیعملکرد 

ها در هواي آزاد خشک  مترمربع برداشت انجام و نمونه 2/1
بــذور از کــاه و کلــش جــدا و وزن گردیــد.  ،ســپس .شــد

شاخص برداشت نیز از حاصـل تقسـیم عملکـرد دانـه بـر      
 دست آمد.  به زیستیعملکرد 

 
 مشخصات خاك مزرعه .1جدول 

 آهک

(%) 

 کربن آلی

(%) 

CEC 
(meq.100g soil-1) 

SAR ESP pH 
EC 

(dS.M-1) 

 درصد اجزاي بافت خاك
 بافت خاك

Silt 
(%) 

Sand 
(%) 

Clay 
(%) 

 سیلت لوم 10 75 15 2/6 13/8 8/8 41/7 3/10 10/0 5/7
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براي تعیین میزان کلروفیل کل (برداشت نمونه در مرحلـۀ  
]. 30اســتفاده شــد [ 1لیچتنتــالرگلــدهی) از روش پیشــنهادي 

منظور اسـتخراج اسـانس از دسـتگاه تقطیـر بـا آب از نـوع        به
ضـرب درصـد    کلونجر استفاده و عملکرد اسـانس از حاصـل  

شناسایی ترکیبات سازندة  اسانس در عملکرد دانه محاسبه شد.
) صورت 92(مدل شیمادزو  GC-MSاسانس به کمک دستگاه 

آمـاري   ۀیـق برنامـ  هاي حاصل از آزمـایش، از طر  دادهگرفت. 
SAS (v.9.12) ها از طریق آزمـون   میانگین شد.وتحلیل  تجزیه

  درصد مقایسه شد. 5دانکن در سطح  اي چند دامنه

 
 . نتایج و بحث3
 . تعداد چتر در بوته  3.1

آمده از آزمایش، بیانگر آن بود که عامل تاریخ  دست نتایج به
دوگانـۀ ایـن    تنهایی و اثر متقابل کاشت و تودة زیرة سبز به
گانـۀ تـاریخ کشـت، پرایمینـگ و      دو عامل و اثر متقابل سه

درصد بر تعداد چتر در بوته معنـادار شـد    1توده در سطح 
). در مقایســۀ میــانگین اثــر متقابــل ســه عامــل، 2(جــدول 

بیشترین تعداد چتر در بوتـه مربـوط بـه تـودة سـبزوار در      
در اسـفند بـود،    10شرایط بـدون پـرایم در تـاریخ کشـت     

اسفند  10صورتی که در این توده تأخیر در تاریخ کشت از 
اسفند در شرایط بدون پرایم منجر به کـاهش شـدید    25به 

تعداد چتـر در بوتـه گردیـد. امـا، همـین تـوده در شـرایط        
اسـفند تعـداد چتـر در بوتـۀ      25پرایمینگ در تاریخ کشت 

). 3بیشتري نسبت به شرایط بدون پـرایم داشـت (جـدول    
شود که زیـرة   کلی، تأخیر در تاریخ کاشت سبب می طور به

سبز فرصت کافی براي تکمیل مراحل دورة رویشی نداشته 
شدن دورة رویشی، مرحلۀ زایشی آغـاز   باشد و قبل از کامل

شود و ارتفاع گیاه کاهش یابد. این موضوع سـبب کـاهش   
آذین و در نهایت اجزاي عملکرد در گیـاه   تعداد چتر در گل

                                                           
1. Lichtenthaler 
2. Shimadzu 9A 

ــهشــد و عملکــ ]. 8طــور محسوســی کــاهش یافــت [  رد ب
] و شـوید  12طور نتایج بررسی روي گیـاه آنیسـون [   همین

] نشان داد که تأخیر در کاشت موجـب کـاهش تعـداد    11[
دانه در چتر شد. همچنین، پرایمینـگ در مزرعـه از طریـق    

ها و استقرار باالتر، افـت عملکـرد و    تر گیاهچه ظهور سریع
کنـد   یر در کاشت را جبران میاجزاي عملکرد ناشی از تأخ

]. این موضوع با نتایج تحقیق اثر پرایمینـگ روي گیـاه   27[
 ]. 6رازیانه مطابقت دارد [

 
 . تعداد دانه در بوته3.2

بیانگر آن است که عامل اصلی  2آمده از جدول  دست نتایج به
درصد و اثر متقابل سه عامل تـاریخ   1تاریخ کشت در سطح 

 5در سـطح   )P×D×V(کشت، پرایمینگ و تودة زیـرة سـبز   
دار شد. مقایسۀ میـانگین اثـر    درصد بر تعداد دانه در بوته معنا

گانه نشان داد که بیشترین تعـداد دانـه در بوتـه در     متقابل سه
 25تیمارهاي بدون پرایم در تودة نیشـابور در تـاریخ کشـت    

اسـفند   10) و تودة سـبزوار در تـاریخ کشـت    4/859بهمن (
) و در تیمارهاي پرایمینگ با کلرید پتاسیم در تـاریخ  3/846(

) حاصل شد که بـا  5/854اسفند در تودة نیشابور ( 10کاشت 
 25هـاي بـدون پـرایم در تـاریخ کاشـت       هاي تیماري ترکیب

بهمن در تودة سبزوار و تیمارهاي پرایمینگ با کلرید پتاسـیم  
بهمن در دو توده (سـبزوار و نیشـابور)،    25در تاریخ کاشت 

 25و  10هاي کاشـت   همچنین در شرایط پرایمینگ در تاریخ
اسفند در تودة سبزوار، از نظر آماري در گروه مشترکی قـرار  

تودة نیشـابور بـه    ). استفاده از پرایمینگ در3داشتند (جدول 
اسـفند نسـبت    10افزایش معنادار این صفت در تاریخ کشت 
). در همین راستا، 3به شرایط عدم پرایمینگ انجامید (جدول 

اي تأخیر در تاریخ کشت به کاهش معنـادار تعـداد    در مطالعه
]. همچنین، در تحقیقی 18دانه در بوته در زیرة سبز انجامید [

هاي کشت دیرتر باعث کـاهش   تاریخنتایج بیانگر آن بود که 
 ].10شود [ تعداد دانه و وزن هزاردانۀ زیرة سبز می
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 سبز ةزیرو کلروفیل کل دو تودة  اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر اجزاي عملکردواریانس  ۀتجزی .2 جدول

 میانگین مربعات  

 منابع تغییر
(S.O.V) 

 ۀدرج
 آزادي

تعداد چتر 
 در بوته

تعداد دانه در 
 بوته

 عملکرد دانه وزن هزاردانه
 عملکرد
 زیستی

 کلروفیل
 کل

 ns 41/12 ns 41/3319 ns 009/0 ns 36/195 ns 11/1468 * 69/2 2 تکرار
 P( 1 ns 4/10 ns 4/710 ns 081/0 ns 67/389 ns 04/231 ns 17/2پرایمینگ (
 D( 2 **7/280 **34/144513 **237/0 **09/21446 **48/4705 ns14/0( تاریخ کشت

 V( 1 ** 34/340 ns 91/17619 ns 083/0 ns 89/3398 ns 64/2937 ** 99/5تودة زیرة سبز (
)P×D( 2 ns 38/77 ns 34/39212 ns 066/0 ns 9/1654 ns 79/2172 * 56/2 
)P×V( 1 ns18/23 ns67/6386 *097/0 ns61/3 ns9/1104 *38/2 
)D×V( 2 ** 39/332 ns 86/23843 * 074/0 ns 82/5541 ** 71/13185 ** 9/3 
)P×D×V( 2 ** 01/624 * 49/66555 ns 056/0 * 06/10312 * 3069 ns 36/0 

 59/0 52/710 99/1916 02/0 76/19109 96/24 22 خطا
 07/20 07/11 24/20 41/5 20 31/17 _ (%) ضریب تغییرات

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطوح  ادار و معن اغیرمعنترتیب  به  **و 
 

  و عملکرد اسانس بر اجزاي عملکرد در تودة زیرة سبز میانگین اثر متقابل پرایمینگ و تاریخ کشت ۀمقایس .3 جدول

 تیماري ترکیب
 تعداد چتر 

 در بوته
 تعداد دانه 

 در بوته
 عملکرد دانه

 )Kg.ha-1( 
 عملکرد زیستی

 )Kg.ha-1( 
 اسانسعملکرد 

)Kg.ha-1( 
      توده زیره  تاریخ کشت پرایمینگ

 بدون پرایم (شاهد)

 بهمن25
 cd9/26 ab7/703 bcd4/201 bc4/235 19/6 b..e سبزوار

 bc5/33 a4/859 ab2/279 b2/279 80/9 a نیشابور

 اسفند 10
 a8/52 a3/846 a7/303 a9/330 73/8 ab سبزوار

 d9/18 b9/541 cd8/180 c192 66/5 cde نیشابور

 اسفند 25
 d20 b7/578 cd182 bc5/207 35/4 de سبزوار

 cd1/24 b7/514 d6/170 c1/215 52/4 de نیشابور

 درصد 4کلرید پتاسیم 

 بهمن25
 cd6/24 ab696 abcd4/227 c8/206 50/8 ab سبزوار

 bcd3/27 ab653 bcd3/201 bc5/240 13/7 a..d نیشابور

 اسفند 10
 bc6/31 ab8/776 abc260 b6/281 47/7 abc سبزوار

 bc7/32 a5/854 abc6/263 bc6/238 61/7 abc نیشابور

 اسفند 25
 b5/35 ab6/602 cd9/181 bc9/236 28/5 cde سبزوار

 d2/18 b1/515 d1/144 c3/225 72/3 e نیشابور

 .ستبین میانگین تیمارهادار در ادر هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معن
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 دهندة اسانس وزن هزاردانه، کلروفیل کل و ترکیب تشکیلبر  تودة زیرة سبزمیانگین اثر متقابل پرایمینگ و  ۀمقایس .4 جدول

 )gوزن هزاردانه ( تیماري ترکیب
 کلکلروفیل 

)mg/g FW( 
 (%) Cuminyl aldehyde اسانس (درصد)

 پرایمینگ
 تودة زیرة
 سبز

    

 پرایم (شاهد)بدون 
a67/2 a79/4 b78/2 67/21 سبزوار  a 
a68/2 b36/3 a11/3 00/18 نیشابور  b 

 درصد 4کلرید پتاسیم 
a68/2 b69/3 a18/3 84/18 سبزوار  b 
b48/2 b49/3 ab99/2 29/18 نیشابور  b 

 .ستدار در بین میانگین تیمارهاادر هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معن
 

 وزن هزاردانه، کلروفیل کل و لیناولبر  تودة زیرة سبزو  تاریخ کشتمیانگین اثر متقابل  ۀمقایس .5 جدول

 (%) mg/g FW( ß -Pineneکل (کلروفیل  )grوزن هزار دانه ( تیماري ترکیب

    تودة زیرة سبز تاریخ کشت

 بهمن 25
bc56/2 a93/4 80/6 سبزوار  a 

bc63/2 c98/2 06/6 نیشابور  b 

 اسفند 10
a9/2 bc64/3 20/5 سبزوار  c 

b67/2 bc96/3 03/5 نیشابور  c 

 اسفند 25
bc57/2 ab16/4 22/4 سبزوار  d 

c45/2 bc34/3 30/4 نیشابور  d 

 .ستدار در بین میانگین تیمارهاادر هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معن
 

 وزن هزاردانه. 3.3
بر اساس نتیجۀ تجزیۀ واریانس، اثر تاریخ کشت در سـطح  

) و P×Vدرصد و اثر متقابل دوگانـۀ پرایمینـگ و تـوده (    1
درصد بر  5) در سطح D×Vتاریخ کشت و تودة زیرة سبز (

). مقایسـۀ  2داري داشـت (جـدول    وزن هزاردانه تأثیر معنـا 
آن بود کـه وزن  میانگین اثر متقابل پرایمینگ و توده بیانگر 

هزاردانه در تودة نیشـابور در شـرایط پرایمینـگ بـا کلریـد      
گرم) بود. بین بقیـۀ تیمارهـا از    48/2سدیم کمترین میزان (

نظر این صـفت اخـتالف معنـاداري وجـود نداشـت. ایـن       
دهندة این است که استفاده از پـرایم در تـودة    موضوع نشان

). 4جامید (جدول نیشابور به کاهش معنادار وزن هزاردانه ان
نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین اثر متقابل تـاریخ کشـت و   
تودة زیرة سبز نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه در تـودة  

گرم) حاصـل شـد.    9/2اسفند ( 10سبزوار در تاریخ کشت 
کمترین میزان آن مربوط به تودة نیشابور در تـاریخ کشـت   

أخیر در تاریخ کشت گرم) بود. همچنین، ت 45/2اسفند ( 25
در تودة نیشابور به کـاهش شـدید وزن هزاردانـه انجامیـد     

 ). 5(جدول 
اي بسیاري بیانگر تأثیر معنادار تاریخ کشت بر ه گزارش

ا، با تأخیر ه وزن هزاردانه است. بر اساس نتایج این گزارش
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، 14، 10یابـد [  در تاریخ کشت، وزن هزاردانـه کـاهش مـی   
 25هزاردانـه در تـاریخ کشـت     ]. در واقع، کـاهش وزن 22

اسفند در نتیجۀ اختصاص مواد فتوسنتزي کمتر به هر چتـر  
]. همچنـین، در ایـن مطالعـه اثـر متقابـل      18و دانه اسـت [ 

پرایمینگ و تاریخ کشت بـر ایـن صـفت از لحـاظ آمـاري      
اي وزن هزاردانـۀ   بود. در همین راسـتا، در مطالعـه  دار نامعن

]. علـت وزن  9قرارنگرفت [زیرة سبز تحت تأثیر پرایمینگ 
اسفند  10بهمن نسبت به  25هزاردانۀ کمتر در تاریخ کشت 

گونه اظهـار کـرد کـه در کاشـت زودهنگـام       توان این را می
هاي تولیدي و بـاالرفتن   دلیل باالبودن تعداد چترها و دانه به

اي، سـهم هـر دانـه بـراي دریافـت مـواد        بوته رقابت درون
ن وزن هـر دانـه نیـز کـاهش     فتوسنتزي کاهش و متعاقب آ

همچنـین، کـاهش وزن هزاردانـه در شـرایط      ].12یابد [ می
پرایمینگ با کلرید پتاسیم نسبت بـه تیمـار شـاهد در تـودة     

 ]. 6راستاست [ نیشابور با نتایج تحقیقات در گیاه رازیانه هم
 

 کلروفیل کل. 3.4
بر اساس نتیجۀ تجزیۀ واریانس، اثر اصلی تودة زیرة سبز و 

) در سـطح  D×Vمتقابل تاریخ کشت و تودة زیرة سبز ( اثر
) و پرایمینگ P×Vدرصد و اثر متقابل پرایمینگ و توده ( 1

درصد بر میزان کلروفیل  5) در سطح P×Dو تاریخ کشت (
). نتایج مقایسۀ میانگین 2داري داشت (جدول  کل تأثیر معنا

میزان اثر متقابل پرایمینگ و توده بیانگر آن بود که بیشترین 
 79/4کلروفیل کل در تودة سبزوار در شرایط بدون پـرایم ( 

گرم بر گرم برگ تازه) حاصل شد. بین بقیۀ تیمارها از  میلی
نظر این صفات اختالف معناداري وجود نداشـت (جـدول   

). نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین اثر متقابل تاریخ کشـت  4
لروفیـل کـل   و تودة زیرة سبز نشان داد که بیشترین میزان ک

گـرم   میلی 93/4بهمن ( 25در تودة سبزوار در تاریخ کشت 
). احتمـاالً، تـأخیر   5بر گرم برگ تازه) حاصل شد (جدول 

در  شـود.  در تاریخ کشت، سـبب کـاهش سـطح بـرگ مـی     

نتیجه، کلروفیل کـل در تـاریخ کاشـت دیرهنگـام کمتـرین      
]. گزارش شده است تأخیر در کاشـت و  15مقدار را دارد [

هۀ گیاه با خشـکی انتهـایی، میـزان کلروفیـل بـرگ را      مواج
انـداز   دهد. از سوي دیگر، نفوذ نور در کف سایه کاهش می

گیـرد کـه در    گیاهی تحت تأثیر رشد رویشی گیـاه قرارمـی  
نتیجه با تأخیر در تـاریخ کاشـت شـاخص سـطح بـرگ و      

یابد. در نهایت،  تداوم سطح برگ در دورة زایشی کاهش می
تشعشــع فعــال فتوســنتزي در دورة ســبب کــاهش جــذب 

تـوان بـا کـاهش     ]. ایـن کـاهش را مـی   7د [شـو  زایشی می
خـوبی   هنگـام بـه   هـاي کاشـت دیـر    کلروفیل کل در تـاریخ 

 ].15مشخص کرد [
 

 . عملکرد دانه3.5
آمده از آزمـایش نشـان داد کـه عامـل اصـلی       دست نتایج به

درصد و اثر متقابل سه عامل تاریخ  1تاریخ کشت در سطح 
 5در سـطح   )P×D×V(کشت، پرایمینگ و تودة زیرة سـبز  

). مقایسـۀ  2دار شـد (جـدول    درصد بر عملکرد دانـه معنـا  
گانه نشـان داد کـه عملکـرد دانـه در      میانگین اثر متقابل سه
 10ر تـودة سـبزوار در تـاریخ کشـت     شرایط بدون پرایم د

کیلوگرم در هکتار) بیشترین میزان بود. امـا،   7/303اسفند (
اسـفند در ایـن    25اسـفند بـه    10تأخیر در تاریخ کشت از 

درصــدي  1/40تــوده در شــرایط بــدون پــرایم بــه کــاهش 
 عملکرد دانه انجامید. 

در این تحقیق، کمترین عملکرد دانـه مربـوط بـه تـودة     
اسفند در شریط پرایم و بـدون   25در تاریخ کشت نیشابور 

دهندة این اسـت کـه تـأخیر در تـاریخ      پرایم بود. این نشان
کشت بـه کـاهش شـدید عملکـرد دانـه در تـودة نیشـابور        

و پرایمینگ اثري بر بهبـود ایـن کـاهش در ایـن      انجامد می
). در توجیه کاهش شدید عملکرد دانه 3توده ندارد (جدول 

ــ ــا تــأخیر در ت ــا  اریخ کشــت مــیب تــوان بیــان کــرد کــه ب
ترشدن دورة رشد رویشی، افزایش جـذب تشعشـع    طوالنی
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فعال فتوسنتزي و در نتیجه افـزایش بیومـاس گیـاه در ایـن     
شرایط فراهم شد. این امر سبب افـزایش عملکـرد گیاهـان    

دلیل حساسیت شدید زیـرة سـبز    ]. در واقع، به22شود [ می
م ایـن گیـاه فرصـت کـافی     به فتوپریودیسم، کشت دیرهنگا

براي توسعۀ بوته و تشکیل چتر الزم بـراي دورة زایشـی را   
سازد و گیـاه بـدون تکمیـل دورة رویشـی وارد      فراهم نمی

شود. این مسئله باعث کـاهش تعـداد    دورة زایشی خود می
هاي دیرهنگـام   دانه، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در کشت

 ]. 8شود [ می
داري  پرایمینگ با کلرید پتاسیم اثر معنـا در این مطالعه، 

بر افزایش عملکرد دانه نداشت. این موضـوع در تضـاد بـا    
]. واکـنش دو  9نتایج تحقیقی روي گیاه زیـرة سـبز اسـت [   

توده از نظر عملکرد دانه متفاوت بود. دلیل کاهش عملکرد 
تـوان در   این دو اکوتیپ در تاریخ کاشت زودهنگـام را مـی  

هـاي قـارچی در ایـن تـاریخ کاشـت،       ماريتوسعۀ بیشتر بی
همچنین عوامل مختلف محیطی از جملـه کنـدي رشـد در    
ابتداي فصل رشد در اثر تنش سرما دانست کـه در مراحـل   
مختلف رشد گیاهان سبب کاهش عملکرد زیستی، عملکرد 

 ].21شود [ دانه و اجزاي عملکرد می
 

 . عملکرد زیستی3.6
عامل اصلی تاریخ کشت  بر اساس نتایج حاصل از آزمایش،

درصـد و   1) در سطح P×Vو اثر متقابل پرایمینگ و توده (
اثر متقابل سه عامل تاریخ کشت، پرایمینـگ و تـودة زیـرة    

درصــد بــر عملکــرد زیســتی  5در ســطح  )P×D×V(ســبز 
گانـه   ). مقایسۀ میانگین اثر متقابل سـه 2دار شد (جدول  معنا

دون پرایم در تودة نشان داد که عملکرد زیستی در شرایط ب
کیلــوگرم در  9/330اســفند ( 10ســبزوار در تــاریخ کشــت 

 10هکتار) بیشترین میزان بود. اما تأخیر در تاریخ کشت از 
اسفند در این توده در شرایط بـدون پـرایم بـه     25اسفند به 

). 3درصدي عملکرد زیستی انجامید (جـدول   3/37کاهش 

ار عملکرد بیولوژیکی اي نتایج بیانگر کاهش معناد در مطالعه
]. اخـتالف  18زیرة سبز بـا تـأخیر در تـاریخ کشـت بـود [     

هاي مختلف از نظر تولید عملکرد زیستی و  معنادار اکوتیپ
]. ایـن دو  14، 10[ اند دانه را محققان مختلف گزارش کرده

توده با تغییر در تاریخ کشت واکـنش متفـاوتی نسـبت بـه     
ن مفهوم که بـا تغییـر   تغییرات شرایط محیطی نشان داد. بدی

در شرایط محیطی درصد کاهش یا افزایش عملکرد زیستی 
 در میان این دو توده متفاوت بود. 

 
 دهندة اسانس . درصد، عملکرد و ترکیبات تشکیل3.7

آمده از آزمـایش نشـان داد کـه عامـل اصـلی       دست نتایج به
تاریخ کشـت و اثـر متقابـل پرایمینـگ و تـودة زیـرة سـبز        

)P×V( درصد و اثر متقابل پرایمینـگ و تـاریخ    1طح در س
دار  درصد بر میزان اسـانس معنـا   5) در سطح P×Dکشت (

). نتایج نشان داد که تأخیر در تاریخ کشت از 6شد (جدول 
درصـدي اسـانس    9/23اسفند بـه کـاهش    25بهمن به  25

انجامید. مقایسۀ میانگین اثر متقابل نشـان داد کـه در تـودة    
درصدي  4/14از پرایمینگ منجر به افزایش سبزوار استفاده 

ــد. در همــین راســتا، در آزمایشــی   اســمو و اســانس گردی
موجب افـزایش اسـانس    سبز ةهیدروپرایمینگ بذرهاي زیر

که استفاده از پرایمینگ در تودة نیشابور  ]، در صورتی9شد [
درصد اسانس را کاهش داد. اگرچه این کاهش معنادار نبود 

 ). 4(جدول 
) ≥01/0pآمده، اثر تاریخ کاشت ( دست براساس نتایج به

گانه (پرایمینگ در تاریخ کاشـت در تـوده؛    و اثر متقابل سه
05/0p≤    بر عملکرد اسانس تولیدي معنـادار بـود (جـدول (
گانه بیشترین عملکرد اسانس  ). در مقایسۀ میانگین اثر سه6

 25تولیدي در ترکیب تیماري بدون پرایم در تاریخ کاشـت  
دسـت   کیلوگرم در هکتار) بـه  80/9بهمن در تودة نیشابور (

ــگ    ــاي پرایمین ــا تیماره ــروه مشــترکی ب ــه در گ ــد ک  ×آم
هاي نیشابور  توده ×اسفند  10بهمن و  25هاي کاشت  تاریخ
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و سبزوار قرارداشت. با توجه به اینکه عملکـرد اسـانس از   
دسـت آمـد،    ضرب درصد اسانس در عملکرد دانه به حاصل
املی که عملکرد دانه یا درصـد اسـانس را کـاهش یـا     هر ع

افزایش دهد، عملکرد اسانس تولیدي را تحـت تـأثیر قـرار    
 ]. 3خواهد داد [

در آزمایشی نیز اثر تاریخ کاشت بر عملکرد اسـانس و  
دهندة اسانس زیره معنـادار گـزارش    درصد ترکیبات تشکیل

 25از رسد که تأخیر در تاریخ کاشـت (  نظر می ]. به17شد [
شـدن شـرایط رشـدي     دلیل نامطلوب اسفند) به 25بهمن به 
ویژه در مرحلۀ رسیدگی بـذر (مواجهـه بـا گرمـا)،      گیاه، به

همچنین کاهش طول دورة رشد گیاه، عملکرد دانۀ تولیدي 
و احتماالً درصد اسانس کاهش پیدا کـرد و از ایـن طریـق    
عملکرد اسانس که تابع این دو فاکتور است کـاهش نشـان   
داد (گیاه زیرة سبز حساس به فتوپریود اسـت و تـأخیر در   

. در ایـن  شود کاشت باعث کاهش دورة رویشی مطلوب می
حالت، گیاه بدون رشد رویشی مطلـوب، وارد فـاز زایشـی    

 ]. 13شود) [ می
در پژوهشی گزارش شـد کـه تـأخیر در کاشـت گیـاه      

]. 19د [شـو  شوید، باعث کاهش معنادار عملکرد اسانس می
ترتیب، از آنجا که تشکیل و تجمـع اسـانس یکـی از     بدین

موقع  خصوصیات وابسته به مدیریت زراعی است، کاشت به
با بهبود خصوصیات رشدي، وزن هزاردانه و عملکرد دانـه  

]. در آزمایشـی  19[ شود موجب افزایش عملکرد اسانس می
گزارش شد که پرایمینگ بذر با کلرید پتاسیم باعث افزایش 

کرد اسـانس گیـاه رازیانـه شـد کـه بـا نتـایج        درصد و عمل
 ].6آمده از این پژوهش مطابقت دارد [ دست به

مادة  8دهندة اسانس نشان داد که  آنالیز ترکیبات تشکیل
، P-Cymeneدهندة اسـانس عبـارت اسـت از     اصلی تشکیل
O-Cymene،à- Pinen ، ß –Pinene ،Linalool ،
Limonene ،P-Mentha-1,3-dian- 7-al و Cuminyl 

aldehydeها نشـان داد کـه اثـر تـودة      . تجزیۀ واریانس داده

، à- Pinen ، ß –Pineneزیرة سبز بر درصد مـواد مـؤثر در   
Linalool ،Limonene ،P-Mentha-1,3-dian- 7-al و 

Cuminyl aldehyde      معنادار بود، و اثـر تـاریخ کاشـت بـر
د شـده معنـادار شـ    گیـري  تمامی هشت مادة مـؤثر و انـدازه  

 ). 6(جدول 
اثر پرایمینگ در تودة زیرة سبز بر آلفا پینـین و کـومین   
آلدئید معنادار بود. در مقایسۀ میـانگین اثـر تـاریخ کاشـت     

) بیشترین درصد مـواد مـؤثر شناسـایی شـده در     7(جدول 
دسـت آمـد و بـا کاشـت      بهمن) بـه  25تاریخ کاشت اول (

شـان داد،  تر درصد مواد مؤثر کاهش معناداري را ن دیرهنگام
طوري که کمتـرین درصـد ایـن مـواد در آخـرین تـاریخ        به

 دست آمد.  اسفند به 25کاشت 
در مقایسۀ بین دو توده نیـز بیشـترین درصـد ترکیبـات     

، لیمونن، لینالول، آلفا پینن در تـودة  7دیان  -3و  1منتا -پی
سبزوار درصد بیشتري در مقایسه با تـودة نیشـابور داشـت    

 ). 7(جدول 
سۀ میانگین اثر متقابـل تـاریخ کاشـت در تـوده     در مقای

بهمن در تـودة   25بیشترین درصد بتا پینن در تاریخ کاشت 
 ). 7سبزوار بود (جدول 

در مقایسۀ میانگین اثر متقابل پرایمنگ در تاریخ کشـت  
بر درصد مادة مؤثر لینـالول، ترکیـب تیمـاري پرایمینـگ و     

رین میـانگین  پرایمینگ هر دو در تاریخ کشت اول بیشت عدم
 ). 8این مادة مؤثر را داشتند (جدول 

 -3و 1منتـا  -در پژوهشی ترکیبات کومین آلدئیـد، پـی  
دهندة اسانس زیره  ترین مواد تشکیل و پینن از اصلی 7دیان 

]. 17گزارش شد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقـت دارد [ 
هایی ضعیف از نظر  ازآنجا که گیاهان خانوادة چتریان، گونه

ویژه در مراحل ابتدایی رشد اسـت،   زنی و استقرار، به نهجوا
باید کاشت این گیاهان را در تاریخ مناسب براي دستیابی به 

 ].32عملکرد مطلوب کمی و کیفی در نظر گرفت [
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 لینالول زیرة سبزمیزان بر  تاریخ کشت درمیانگین اثر متقابل پرایمینگ  ۀمقایس .8 جدول

 Linalool ترکیب تیماري
(%) 

  تاریخ کشت پرایمینگ

 پرایمینگ عدم
 a  99/11 بهمن 25

89/10 اسفند 10  b 
18/8 اسفند 25  d 

 درصد 4پرایمینگ با کلرید پتاسیم 
20/12 بهمن 25  a 
09/10 اسفند 10  c 
51/9 اسفند 25  c 

 
 گیري کلی نتیجه

العمل دو توده  بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، عکس
درصـد و تـاریخ    4نسبت به پرایمینـگ بـا کلریـد پتاسـیم     

کاشت از نظـر اکثـر صـفات مـورد بررسـی متفـاوت بـود.        
پرایمینگ در تودة نیشابور به کاهش وزن هزاردانه و درصد 

نـگ در تـودة   اسانس انجامید، در حالی که استفاده از پرایمی
سبزوار باعث افزایش درصد اسانس و عملکرد اسانس شد. 
پرایمینگ آثار منفی تأخیر در تاریخ کشت را از نظر تعـداد  

کند. تـأخیر در   چتر در بوته و تعداد دانه در بوته جبران می
اسفند در تـودة سـبزوار در    25اسفند به  10تاریخ کشت از 

ي عملکرد دانه و درصد 1/40شرایط بدون پرایم به کاهش 
درصدي عملکرد زیستی انجامید. همچنین، تأخیر در  3/37

تاریخ کشت منجر به کاهش شدید عملکـرد دانـه در تـودة    
نیشابور گردید. پرایمینگ اثري بر بهبود این کاهش در ایـن  
توده نداشت. در کل، این دو توده با تغییر در تاریخ کشـت  

محیطـی نشـان    واکنش متفاوتی نسبت به تغییـرات شـرایط  
دادند؛ بدین مفهوم که با تغییر در شـرایط محیطـی درصـد    
کاهش یا افـزایش صـفات مـذکور در میـان ایـن دو تـوده       
متفاوت بود. تأخیر در تاریخ کاشت باعـث کـاهش درصـد    

هاي مـورد   دهندة اسانس شد و در بین توده ترکیبات تشکیل
 دهنـدة  مطالعه نیز تـودة سـبزوار از نظـر ترکیبـات تشـکیل     

اسانس، در گـروه بـاالتر از لحـاظ آمـاري (داراي میـانگین      
 بیشتر) قرارداشت.

 
 منابع

ــان ك ( .1 ــود  1381احترامی ــف ک ــطوح مختل ــأثیر س ). ت
عملکـرد   ينیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا

 ۀنامـ  کوشکک استان فـارس. پایـان   ۀسبز در منطق ةزیر
 .ص81ارشد. دانشگاه شیراز.  کارشناسی

). 1386مقـدم پ (  ك، بحرانی ج و رضـوانی احترامیان  .2
هـاي   بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتـروژن و تـاریخ  
سـبز   ةمختلف کشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد زیر

هـاي زراعـی    کوشکک استان فارس. پژوهش ۀدر منطق
 . 1-8): 1( 5ایران. 

ــري   .3 ــیان ج و اکب ــدآبادي م، دانش ــاري م، ول ــا ا  افش نی
هـاي محلـی    ات زراعی تودهخصوصی ۀ). مطالع1387(

سبز در شرایط کاربرد مقـادیر مختلـف نیتـروژن.     ةزیر
 .213-223): 3(2 .هاي نوین کشاورزي یافته

ــی س .4 ــلی د (  برقع ــی ا، ارادتمنداص ). 1391ف، رحیم
 ةیی تولید زیـر اتاریخ کاشت و اهمیت آن در بهبود کار

). اولـین همـایش ملـی    .Cuminum cyminum Lسبز (
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زیسـت. دانشـگاه آزاد    ریـزي محـیط   برنامـه حفاظت و 
 واحد همدان. ،اسالمی

تیمارهـاي   ). اثـر پـیش  1393نژاد ر و صـفاري م (   بهرام .5
هـاي مورفولوژیـک، عملکـرد،     مختلف بذر بر ویژگـی 

ــه (   Foeniculamاجــزاي عملکــرد و اســانس رازیان

vulgar Mill. در شرایط تنش آب. مهندسی آبیاري و (
 .14-29): 17(5آب. 

). تـأثیر  1384ر و دانشور م ( پور پ، احمدي ع شکپز .6
تاریخ کاشت بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد دانـه و      
شاخص کلروفیـل بـرگ و میـزان نفـوذ نـور در کـف       

مقاالت اولین همـایش ملـی    ۀانداز گیاهی. خالص سایه
علوم گیـاهی دانشـگاه فردوسـی     ةحبوبات. پژوهشکد

 . 211-210 :مشهد

محالتی م و محمـدآبادي   نصیريخراسانی ز، نظامی ا،  .7
 ةهـاي زیـر   اکوتیـپ  ة). ارزیابی کاشت پـاییز 1391ا ( ع

هاي زراعـی   وهوایی مشهد. پژوهش سبز در شرایط آب
 .43-52): 1(10ایران. 

اثر اسموپرایمینگ بذر و دور آبیاري  ).1391( رحیمی ا .8
سـبز. تحقیقـات    ةی و میزان اسانس زیربر عملکرد کم

 .131-141: 28)1(طر ایران. گیاهان دارویی و مع

). اثر تاریخ کاشت و رژیم 1370رحیمیان مشهدي ح ( .9
سبز. دانش کشـاورزي.   ةآبیاري بر رشد و عملکرد زیر

)3 :(61-46. 

). تـأثیر  1385ر ( زاده م و دادخـواه ع  ع، قربـان  رسام ق .10
تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکـرد  

لوم کشاورزي و منـابع  شیروان. ع ۀشوید در منطق ۀدان
 .1-9 ):3(13طبیعی. 

). تأثیر تاریخ 1386ع، نداف م و سفیدکن ف ( رسام ق .11
کاشت و تراکم گیاهی بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد    

: 75آنیسون. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی.  ۀدان
127-133. 

). بررسـی تـاریخ   1391مقدم پ و مـرادي ر (  رضوانی .12
کشت مخلوط بر عملکـرد و  کاشت، کود بیولوژیک و 

سبز و شنبلیله. علوم گیاهان زراعی  ةکمیت اسانس زیر
 .217-230): 2(43ایران، 

محالتـی م   ر و نصـیري  سهیلی ر، نظـامی ا، خزاعـی ح   .13
هاي کاشـت بـر عملکـرد و     ). بررسی اثر تاریخ1389(

ــود   ــار ت ــرد چه ــزاي عملک ــر  ةاج ــومی زی ــبز ةب  .س
 . 772-783): 5(8هاي زراعی ایران.  پژوهش

ا و محمـدي   سار س، نادعلی ف پور ح، سعیدي شفیعی .14
تیمـار بـذر بـر     ). اثر تاریخ کاشـت و پـیش  1390ر ( ع

مراحــل فنولوژیــک، خصوصــیات مورفولوژیــک و    
): 1(3زراعـی،   هاي به آفتابگردان. پژوهش ۀعملکرد دان

133-103. 

ــی .15 ــی ش، امین ــوا زك   غالم ــالعی د و پیش ــی م، ط دهق
هـاي اسـموپرایمینگ بـر     ش). بررسی تـأثیر رو 1392(

 Cuminumسـبز (  ةزنـی بـذر زیـر    خصوصیات جوانه

cyminum L.   .سومین همایش علوم تکنولـوژي بـذر .(
 دانشگاه شاهد تهران.

مقدم ح، کیخـا غ، غفـاري م و عـالی ا     فنایی ح، اکبري .16
گیاهان  ةثرؤ). ارزیابی سازگاري زراعی و مواد م1385(

 ۀسبز، سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقـ  ةدارویی زیر
 .تحقیقــات گیاهــان دارویــی و معطــر ایــران سیســتان.

22)1:( 41-34. 

ــوچکی ع  .17 ــانی ر، کـ ــینی آ،   قربـ ــانی م، حسـ ر، جهـ
). بررسـی اثـر   1388تیموري م ( ا و ثابت محمدآبادي ع

هـاي مختلـف مـدیریت     تاریخ کاشـت، زمـان و روش  
بـر عملکـرد و   هاي هرز در مراحل مختلف رشد  علف
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هاي زراعـی ایـران.    سبز. پژوهش ةاجزاي عملکرد زیر
7)1 :(151-143. 

). 1393دل س، محمودي ق و حسینی م ( قشم ر، خرم .18
تأثیر تاریخ کاشت و عملیات داشـت بـر خصوصـیات    

ــ ی و کیفــی شــوید. تحقیقــات رشــدي و عملکــرد کم
 .45-62): 4(1 .کاربردي اکوفیزیولوژي گیاهی

ح، کـوچکی ع و مالفیالبـی ع    م کافی م، راشدمحصـل  .19
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Abstract 
In order to study the effects of planting date and seed priming on yield and physiological traits of two 
cumin ecotypes, an experiment was conducted as factorial experiment based on randomized complete 
blocks design with three replications in the 2014-15 crop season at field research of medicinal plants, 
Shahed University. The factors were priming with two levels of control and osmopriming (KCL 4%), 
planting date with three levels of 25 February, 10 March and 25 March and ecotype with two levels of 
Neishabour and Sabzevar. The results showed that the interaction between priming and planting date and 
ecotype on seed number per plant grain yield and biological yield significant in statistical level of 5%, 
while the number of lateral branches and umber number per plant were significant in statistical level of 
1%. There was a reduction on grain yield and biological yield due to delay in planting date from 10 Mar. 
to 25 Mar. Application of osmopriming led to a significant increase in percentage and yield of essential 
oil in Sabzevar ecotype. The chemical components of essential oils significantly decreased by delay in 
sowing date. Generally, cultivation of Sabzevar ecotype on 25 February lead to best quality and quantity 
in yield. 

Keywords: chlorophyll, cuminyl aldehyde, essential oil yield, kcl, pre-treatment. 
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