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  چکیده

بـه منظـور مطالعـه واکـنش تعـدادي از      . رشد و عملکرد گیاهان دارویی تحت تاثیر تاریخ کاشت، به عنوان یک عامل مدیریتی مهم، قرار مـی گیـرد  
 -89ي، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سـال زراعـی   تأخیري سیاهدانه به تاریخ کاشت مطلوب و ها اکوتیپ
هـاي   در ایـن آزمـایش تـاریخ   . هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد هاي خرد شده در قالب طرح بلوك آزمایش به صورت کرت. به اجرا در آمد 1388

بیرجنـد،  (و اکوتیپ به عنوان فـاکتور فرعـی در چهـار سـطح     ) اردیبهشت 5فروردین و  15اسفند،  25 و 5(کاشت به صورت فاکتور اصلی در چهار سطح 
نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد فولیکـول در بوتـه، تعـداد دانـه در فولیکـول و وزن هـزار دانـه،        . در نظر گرفته شدند) گناباد، نیشابور، سبزوار
و عملکـرد   زیستیملکرد دار بود، به طوري که بیشترین تعداد فولیکول در بوته، دانه در فولیکول، ع و شاخص برداشت معنی زیستیعملکرد دانه، عملکرد 

اثر اکوتیپ و اثـر  . دانه در تاریخ کاشت اول، بیشترین وزن هزار دانه در تاریخ کاشت چهارم و بیشترین شاخص برداشت در تاریخ کاشت سوم مشاهده شد
اد و نیشابور بي گناها اکوتیپر بود و دا و شاخص برداشت معنی زیستیاکوتیپ نیز بر صفات اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و عملکرد  xمتقابل تاریخ کاشت 

بیشـترین و کمتـرین مقـدار را بـه خـود      به ترتیـب  به ترتیب داراي بیشترین و کمترین مقدار بودند، به استثناء وزن هزار دانه که اکوتیپ نیشابور و گناباد 
 5(ي تـأخیر کـرد بـاالیی را تولیـد کردنـد و کاشـت      فـروردین عمل  15اسـفند و   25اسـفند،   5هـاي کاشـت    تاریخگیاهان کشت شده در . اختصاص دادند

 .ي بیشترین عملکرد دانه متعلق به اکوتیپ بیرجند بوددر تاریخ کاشت تأخیرهمچنین . داري منجر به کاهش عملکرد دانه شد به صورت معنی) اردیبهشت
  .ت به دو اکوتیپ دیگر داشتندهاي کاشت نسبدو اکوتیپ گناباد و بیرجند توانایی رشد و عملکرد بهتري در گستره تاریخ

  
  ي، گیاه داروییتأخیرکشت اجزاء عملکرد، زیست توده، : هاي کلیدي واژه

  
  1  مقدمه

گیاهی دولپـه، علفـی و یکسـاله     ).Nigella sativa L(سیاهدانه 
بومی غرب آسیا و سـازگار بـا نـواحی خشـک      متعلق به خانواده آالله،

و هم به صورت زراعـی   روید این گیاه هم به صورت وحشی می. است
 23(سیاهدانه غالبا حاوي پروتئین گیاه دارویی دانه ). 6(شود  کشت می

و روغـن  ) 25و  18(و سایر ترکیبات اسـت  ) درصد 39(، روغن )درصد
باشد  هاي چرب لینولئیک، اولئیک و پالمتیک غنی می آن غنی از اسید

 براي این گیاه خواص مختلف دارویی از قبیـل شـیرآوري،  ). 18و  15(
رطان، سـ ضد باکتري،ضـد  انگل، ضدصـرع، ضـدویروس،  ضد نفخ،ضد

شل کننده عضالت، سیتوتوکسـیک و   ،دهنده قند خونکاهش مسکن،
اغلب ایـن خـواص بـه    ). 22و  17، 14(محرك ایمنی ذکر شده است 

تیموکینون و دي تیموکینون در دانه : دلیل وجود ترکیبات کینونی مثل
                                                

آموخته کارشناسی ارشد، استادان و دانشجوي دکتري  به ترتیب دانش -4و  3، 2، 1
  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

  )Email: nezami@um.ac.ir                        :نویسنده مسئول -(*

  ).21(است 
تاریخ کاشت یکی از عوامل محیطی مـوثر در تولیـد محصـوالت    

شود و شناخت مناسب تـرین زمـان کاشـت گیـاه      زراعی محسوب می
زراعی براي هر منطقه در جهت ارتقاء کمی وکیفی محصول ضـروري  

از رقـم، تـراکم،    متـأثر تاریخ کاشت مطلوب گیاه همچنـین  ). 4(است 
در تـاریخ کاشـت   ). 24(باشـد   منطقه و شرایط محیطـی متفـاوت مـی   

لکرد به دسـت  هاي کاشت حداکثر عم مطلوب در مقایسه با سایر تاریخ
زیرا رشد گیاه به نحو مطلوبی صورت گرفته و از کـاهش   ،)13(آید  می

شود، ضـمن   هاي کاشت نامناسب جلوگیري می عملکرد ناشی از تاریخ
صـورت   اتمسـفري این که در برخی مناطق استفاده بهینه از نـزوالت  

انطبـاق و  از طریـق  کاشت زود هنگام محصوالت بهاره ). 24(گیرد  می
ا سرماي آخـر زمسـتان و اوایـل    ها ب شدن دوره استقرار گیاهچهمواجه 

). 7( دهـد را افزایش میهاي حساس  احتمال سرمازدگی گیاهچه، بهار
شـود کـه گیـاه در اثـر      ي محصوالت بهاره نیز سبب میتأخیرکاشت 

 ،از طـرف دیگـر  . شـود برخورد با دماهاي باال و روزهاي بلنـد زودرس  
اي گرم سبب خسارت مستقیم بـر گـرده   برخورد دوران گل دهی با هو
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 را بـه دنبـال دارد  شود که افت شـدید عملکـرد    افشانی و رشد دانه می
، اما در برخی مناطق به دالیل مختلفـی از جملـه محـدودیت آب    )26(

، ریزش نـزوالت جـوي و   ر هنگام محصوالت بهارهآبیاري و کاشت دی
ات احتمـالی  در اجراي عملیات آماده سازي زمین، کاهش خطـر تأخیر 

هـا و مـدیریت    ناشی از سرماي دیررس بهاره و حمله آفات و بیمـاري 
  ). 3(باشد  ي مرسوم میتأخیرهاي هرز کاشت  علف

 مشـاهده شـد  سـیاهدانه  روي قائنات بر  شهرستاندر آزمایشی در 
 2/450(فـروردین   25که بیشترین عملکـرد دانـه از گیاهـان کاشـت     

اردیبهشـت   25و کمتـرین آن از گیاهـان کاشـت    ) کیلوگرم در هکتار
دیگـر در  پژوهشـی   نتـایج ). 1(بدست آمـد  ) کیلوگرم در هکتار 7/90(

نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه، تعـداد فولیکـول در گیـاه و    بیرجند 
و بیشــترین تعــداد فــروردین اول یخ کاشـت  در تــار زیســتیعملکـرد  

 پـانزده فـروردین  هـاي اول و   انشعابات اصلی و عملکرد دانه در کاشت
فولیکول در انشـعابات اصـلی، تعـداد     در این مطالعه تعداد. حاصل شد

تـاریخ   تـأثیر دانه در فولیکول، وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت 
بـه دلیـل رشـد گیـاه در      هاي فروردین کاشت قرار نگرفت، لذا کاشت

تر بودن دوره رشد، مناسب تشخیص شرایط مساعد محیطی و طوالنی
در بررسی انجام شده بر روي اثرات تـاریخ کاشـت بـر    ). 4(شدند داده 

مشاهده شد کـه تـأخیر در کاشـت، کـاهش     ) 19(سیاهدانه در سودان 
روي اي نتـایج مطالعـه  . تعداد فولیکول در گیاه را به دنبال داشته است

مشـخص  ) 20(اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد سـیاهدانه در مصـر   
گردید که کاشت زودهنگام باعث بهبود خصوصیات رشدي و بـه تبـع   

گـزارش  ) 18(آتونو و همکـاران  ´دي. آن عملکرد سیاهدانه شده است
 .N و N. sativa(هـاي سـیاهدانه   نمودند که تأخیر در کاشـت گونـه  

damascena (ت تعداد و وزن دانه، عملکـرد را کـاهش  از طریق کاش 
هاي سـویا بـا    پیشنهاد نمود که انتخاب ژنوتیپ) 29(یانگ . داده است

طول فصل رویشی مناسب جهت افزایش تولید ماده خشک و عملکرد 
  .باشد ي مناسب میتأخیرهاي  در کاشت
هاي بومی از این نظر که در طی سـالیان متمـادي قـادر بـه      توده

وده و سازگاري مناسبی با شـرایط اقلیمـی آن منطقـه    حفظ بقاء خود ب
و در صـورتیکه داراي صـفات   ) 2(دارند از اهمیت ویژه اي برخوردارند 

مناسبی نیز باشند به عنوان یک منبع ژنتیکی ارزشمند در اصالح ارقام 
توده بومی  28اي بر روي در مطالعه ).16(باشند  جدید قابل استفاده می

ي سیاهدانه از نظر ارتفاع ها اکوتیپسیاهدانه خراسان، مشاهده شد که 
بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، تعداد انشعابات ساقه و وزن کپسول 

اکوتیـپ   72 )16(بایـدار و همکـاران   ). 12(داري داشـتند   تفاوت معنی
ن خالص از لحـاظ  را به همراه چند الی) Sesamum indicum(کنجد 

بیشتر  ها اکوتیپعملکرد بررسی و مشاهده کردند که عملکرد برخی از 
گرم  7/1در مطالعه ایشان وزن دانه در بوته از . هاي خالص بود از الین

گرم متفاوت بود که علت ایـن اخـتالف بـه تنـوع ژنتیکـی و       3/12تا 
 . ه شدبا شرایط محیط آزمایش نسبت داد ها اکوتیپسازگاري برخی از 

با توجه به ایـن کـه در حـال حاضـر جهـت کشـت سـیاهدانه از        
شـود، مقایسـه و شناسـایی     ي بومی هر منطقه اسـتفاده مـی  ها اکوتیپ
این مطالعه  .رسد ي پر محصول این گیاه ضروري به نظر میها اکوتیپ

به منظور تعیین بهترین زمان کاشت چهار اکوتیپ سیاهدانه و ارزیـابی  
ها و نیـز تعیـین اکوتیـپ داراي عملکـرد      لکرد آناجزاي عملکرد و عم

شـرایط آب و هـوایی   ي در تـأخیر مطلـوب و  مناسب در شرایط کشت 
  .مشهد اجرا شد

  
  ها مواد و روش

این آزمایش در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه      
دقیقه شـمالی   19درجه و  36فردوسی مشهد با مشخصات جغرافیایی 

متـر از   985درجه شـرقی و ارتفـاع    38رجه و د 59و طول جغرافیایی 
ــی   ــال زراع ــا در س ــطح دری ــد 1388-89س ــام ش ــیات . انج خصوص
  .نشان داده شده است 1فیزیکوشیمیایی خاك در جدول 

  
خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك قطعه آزمایش قبل از  - 1جدول 

  کاشت
 

  بافت خاك
  پتاسیم

)ppm(  
  فسفر

)ppm(  
 

  (%)نیتروژن 
EC 

)dS m-1( 
 
pH 

  13/7  14/1  043/0  2/15  170  لوم -سیلتی
  

هـاي خـرد شـده در قالـب طـرح       این تحقیق بـه صـورت کـرت   
اصـلی   هـاي کـرت . هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجـام شـد   بلوك

 5فـروردین و   15اسـفند،   25اسـفند،   5(شامل چهـار تـاریخ کاشـت    
هاي فرعی چهار اکوتیـپ بـومی سـیاهدانه     بود و در کرت) اردیبهشت

 چهـار هر کـرت داراي  . کشت شدند) بیرجند، گناباد، نیشابور و سبزوار(
متر و طولی برابـر   6/1و عرضی معادل ) مترسانتی 40با فاصله (ردیف 

هـا   متر و بین بلـوك  8/0هاي اصلی  فاصله بین کرت. بودبا شش متر 
  .متر در نظر گرفته شد یک

به منظور آماده سازي زمین یک مرحلـه شـخم برگـردان دار، دو     
صورت در اواخر اسفند ماه مرحله دیسک عمود بر هم و تسطیح زمین 

در هکتـار کـود    کیلـوگرم  100گرفت و بر اساس نتایج آزمون خـاك  
کیلوگرم در هکتـار کـود اوره در    125م قبل از کاشت و سولفات پتاسی

یک سوم در زمان کاشت، یک سوم پس از تنک نهـایی و  (سه مرحله 
آبیاري بـه   قبل ازبه صورت سرك ) یک سوم قبل از مرحله گل دهی

متري خاك و در دو طرف سانتی 1-2ها در عمق  بذر. خاك اضافه شد
به صورت خشکه کاري کشـت  متر از یکدیگر  4/0هر ردیف با فاصله 

در  )6() بوتـه در متـر مربـع    250(و جهت رسیدن به تراکم مورد نظـر  
اولـین آبیـاري بالفاصـله بعـد از     . برگی تنـک شـدند   3-6هاي مرحله

هاي هـرز   هاي بعدي به طور هفتگی انجام شد و علف کاشت و آبیاري
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در طول فصل رشد بیماري یا آفت خاصـی  . طی سه نوبت وجین شدند
  . شاهده نشدم

در پایـان فصـل   درصـد گیاهـان    75همزمان با زرد شدن بیش از 
به منظور تعیین اجزاي عملکرد، پـنج بوتـه از   ) نیمه دوم تیر ماه(رشد 

هر کرت به طور تصـادفی برداشـت و اجـزاي عملکـرد شـامل تعـداد       
. فولیکول در بوته، تعداد دانه در فولیکول و وزن هزار دانه تعیـین شـد  

بـا حـذف اثـرات    هـا  بوتهو عملکرد دانه،  زیستین عملکرد جهت تعیی
ها در هـواي آزاد بـا    حاشیه برداشت گردید و پس از خشک شدن بوته

هـا   کوبی و بوجاري دانـه و پس از خرمن زیستیها عملکرد  توزین بوته
عملکـرد  نسبت شاخص برداشت از . ها عملکرد تعیین شد با توزین دانه

  . اسبه گردیدمح زیستیعملکرد  هدانه ب
 2/3/89تـاریخ   با توجه به این که به دلیل ریزش شدید تگرگ در

هـا   تراکم نهایی گیاهان نسبت به تراکم اولیه دچار تغییر شده بود، داده
در معرض آنالیز کوواریانس قـرار گرفـت و تـراکم نهـایی بـه عنـوان       

ز هـا ا  براي تجزیه آمـاري داده . کواریانت در مدل آماري تعریف گردید
هـا بـر اسـاس     مقایسـه میـانگین  . شد استفاده MCTAT-Cنرم افزار 

 .درصد انجام گردیـد  پنجاي دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنه
 . محاسبه شدMinitab  ها نیز به وسیله نرم افزار همبستگی داده

  
  نتایج و بحث

درجه حـرارت متوسـط و بارنـدگی روزانـه طـی دوره کاشـت تـا        
سیاهدانه و طول مراحل رشـدي در هـر یـک از    گیاه دارویی رسیدگی 

نشان داده  1در شکل  مشهدشرایط آب و هوایی در  کاشت هايتاریخ
 .شده است

هـا   حاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج : تعداد فولیکول در بوته
اثر تاریخ کاشت بـر تعـداد فولیکـول در بوتـه سـیاهدانه      که نشان داد 

بیشترین تعـداد فولیکـول در بوتـه را گیاهـان     ). 2 جدول(دار بود  معنی
هاي اول و دوم داشتند و کمترین آن در گیاهـان کاشـت    تاریخ کاشت

در تاریخ کاشـت  ؛ به طوري که با تأخیر )3جدول (چهارم مشاهده شد 
درصـد کـاهش    44اردیبهشت تعداد فولیکول در بوته  5اسفند به  5از 

 .یافت

 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
 کاشت تا سبز شدن    سبز شدن تا گلدهی     گلدهی تا رسیدگی 

  
  

 
 هايي آن در هر یک از تاریخطول مراحل رشد) ب(درجه حرارت متوسط و بارندگی روزانه طی دوره کاشت تا رسیدگی سیاهدانه و ) الف( - 1شکل 

 1388–89 در سال زراعی مشهدشرایط آب و هوایی در  کاشت
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 25و  1(در بررسی اثـر چهـار تـاریخ کاشـت     ) 1(احمدزاده مطلق 

بر عملکرد سیاهدانه مشاهده کـرد کـه   ) اردیبهشت 25و  1فروردین و 
اهان کاشت بیشترین و کمترین تعداد فولیکول در بوته به ترتیب از گی

طـی بررسـی رسـام و    . اردیبهشت بـه دسـت آمـد    25فروردین و  25
نیـز اثـر تـاریخ    ) Pimpinella anisum(روي انیسـون  ) 9(همکاران 

تعـداد چتـر در    بـر  )اردیبهشت 9فروردین و  25فروردین،  10( کاشت
زودتـر  دار بود و بیشترین تعداد چتر دربوته در تاریخ کاشـت   بوته معنی

کاهش تعداد چتر در بوته بـه مـوازات    این محققان. شد مشاهده بهاره
را به افزایش دما طـی دوره رشـد گیـاه و بلنـد     در تاریخ کاشت تأخیر 

ها نسبت داده و اظهار داشتند که کوتاه شدن دوره رشـد بـه    شدن روز
دلیل تأخیر در کاشت، کاهش سطح برگ و کم شدن سـطح فتوسـنتز   

هـاي   نهایت، سبب کاهش تولید انـدام کننده گیاه را در پی داشته و در 

  . زایشی در گیاه شده است
داري تحت تـأثیر   تعداد فولیکول در بوته همچنین به صورت معنی

و بیشترین و کمترین تعداد فولیکول در ) 2جدول (اکوتیپ قرار گرفت 
در ). 3جدول (هاي گناباد و سبزوار بود  بوته به ترتیب متعلق به اکوتیپ

این مطالعه دوره رشد رویشی گیاهان اکوتیپ گناباد در مقایسه با سایر 
رسـد در ایـن وضـعیت بـه دلیـل       ها بیشتر بود و لذا به نظر می پاکوتی

بهبود رشد گیاه توانسته است مخازن زایشی را به نحو مناسبی تـامین  
نماید و به دنبال آن تعداد فولیکول بیشـتري در گیاهـان ایجـاد شـده     

  . است
اکوتیپ نیز بر تعداد فولیکـول در بوتـه    Xاثر متقابل تاریخ کاشت 

 ).2جدول (د دار بو معنی

  
  نتایج آنالیز واریانس اثر تاریخ کاشت و اکوتیپ بر اجزاي عملکرد و عملکرد سیاهدانه  - 2جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

فولیکول در 
  برداشتشاخص   عملکرد دانه  عملکرد زیستی  وزن هزار دانه  دانه در فولیکول  بوته

  4/20  7/21  5/2530  46/15778  38/120  3/2  2  تکرار
  0/68**  4/627*  2/8123*  08/125428*  15/286*  4/48*  3  تاریخ کاشت
  2/6  8/66  6/1490  99/17489  78/41  46/5  6  خطاي اصلی

  0/116**  0/2177**  3/31036**  54/1059682**  36/3065**  20/128**  3  اکوتیپ
  6/26 **  7/356**  2/3447**  80/65721**  38/241**  10/17**  9  اکوتیپ×تاریخ کاشت 

  085/0  5/35  1/222  64/45820  98/19  74/7  1  کوواریانت
  1/5  3/16  8/220  52/12394  89/53  22/1  23  خطاي فرعی

  -  -  -  -  -  -  47  کل
ns ، * درصداحتمال پنج و یک  دار در سطوح دار و معنی به ترتیب غیر معنی -**و  

  
  اثر ساده تاریخ کاشت و اکوتیپ بر اجزاي عملکرد و عملکرد سیاهدانهمقایسه میانگین  - 3جدول 

فولیکول در تعداد   تیمار
  بوته

دانه در تعداد 
  فولیکول

وزن هزار 
  دانه

)mg(  

عملکرد 
  زیستی

)g m-2(  

عملکرد 
  دانه

)g m-2(  

شاخص 
  برداشت

(%)  

  

  

تاریخ 
  کاشت

  a*3/11  a3/69  c2160  a7/182  a8/40  c1/21  اسفند 5
  a2/11  a1/67  bc2219  b9/143  a0/39  b9/26  اسفند 25
  a2/9  a2/68  ab2345  bc7/130  a5/40 a2/31  فروردین 15
  b3/6  b9/57  a2458  c3/94 b0/25  b7/27  اردیبهشت 5

  اکوتیپ
  b5/11  a9/79  c2026  b4/171  a5/49  a9/29  بیرجند
  a8/13 a7/82  c1996 a4/203 a3/51  b2/25  گناباد
  c4/6  c4/45  a2692  c9/95  b8/21 c0/23  نیشابور
 c3/6  b6/54  b2468 d0/81  b8/22  a8/28  سبزوار

 .اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارندداري بر اساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون و براي هر فاکتور، تفاوت معنیمیانگین - *
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بیشترین تعداد فولیکول در بوته را اکوتیپ گناباد در تاریخ کاشـت  
دوم داشت و کمترین آن متعلق به اکوتیپ سـبزوار در تـاریخ کاشـت    

ــأخیر ). 4جــدول (چهــارم بــود  ــه  5از در تــاریخ کاشــت ت  5اســفند ب
هاي گنابـاد، بیرجنـد و    اردیبهشت تعداد فولیکول در بوته را در اکوتیپ

درصد کاهش داد، در حالی کـه تـأخیر    38و  55، 58نیشابور به ترتیب 
تعداد فولیکول در بوته را در اکوتیـپ سـبزوار چنـدان    در تاریخ کاشت 

ـ   تحت تأثیر قرار نداد و این اکوتیپ در اغلب کاشت رین تعـداد  هـا کمت
در ایـن مطالعـه همبسـتگی مثبـت و     ). 4جـدول  (فولیکول را داشـت  

ــی ــی    معن ــد رویش ــا دوره رش ــه ب ــول در بوت ــداد فولیک ــین تع داري ب
)**87/0=r ( و کل دوره رشد)**75/0=r ( وجود داشت) لـذا  ). 5جدول

رسد که بهبود طـول دوره رشـد رویشـی و کـل دوره رشـد       به نظر می
همچنین در . کول در بوته سیاهدانه شده استسبب افزایش تعداد فولی

زیـره سـبز   هـاي   بـر روي اکوتیـپ  ) 10(بررسی سـهیلی و همکـاران   
)Cuminum cyminnm L. (   دار  وجــود رابطــه مثبــت و معنــی
)**64/0=r (     بین طول دوره رشد رویشی گیـاه و تعـداد چتـر در بوتـه

داد چتر نشان دهنده تأثیر مثبت افزایش دوره رشد رویشی در بهبود تع
 .در بوته ذکر شده است

تـاریخ کاشـت بـر تعـداد دانـه در       تأثیر :تعداد دانه در فولیکول
و بیشترین تعداد دانه در فولیکـول در  ) 2جدول (دار بود  فولیکول معنی

، بـه طـوري   )3جدول (هاي اول، دوم و سوم مشاهده شد  تاریخ کاشت
تعـداد دانـه در    اردیبهشـت  5اسفند به  5از تأخیر در تاریخ کاشت که 

نتایج بررسی رسام ). 3جدول (درصد کاهش داد  16فولیکول را حدود 
روي زیـره   )8( روي گیاه انیسون و رحیمیان مشـهدي  )9( و همکاران

جب کاهش تعـداد دانـه در   موتأخیر در تاریخ کاشت سبز نشان داد که 
در تر بودن دوره رشـد رویشـی   رسد که طوالنیمی به نظر. چتر گردید

 اي مناسب و تولید مـواد باعث رشد سبزینه) 1شکل (اول اریخ کاشت ت
فتوسنتزي بیشتر در این گیاهان شده که به دنبال آن تعـداد فولیکـول   

در گیاهـان کاشـت اول    در بوته و به تبع آن تعـداد دانـه در فولیکـول   
  ). 3جدول ( افزایش یافت

 تـأثیر  داري تحت تعداد دانه در فولیکول همچنین به صورت معنی
و اکوتیپ گنابـاد و نیشـابور بـه ترتیـب     ) 2جدول (اکوتیپ قرار گرفت 

، )3جـدول  (فولیکول را تولید کردنـد   بیشترین و کمترین تعداد دانه در
برابـر   8/1به طوري که تعـداد دانـه در فولیکـول در اکوتیـپ گنابـاد      

) 12(نتایج بررسی فراوانی و همکـاران  ). 3جدول (اکوتیپ نیشابور بود 
ي بـومی سـیاهدانه از نظـر تعـداد دانـه در      ها اکوتیپنیز نشان داد که 

  . داري داشتند فولیکول تفاوت معنی
  

 
  اثر متقابل تاریخ کاشت و اکوتیپ بر اجزاي عملکرد و عملکرد سیاهدانهمقایسه میانگین  - 4جدول 

تاریخ 
فولیکول در تعداد   اکوتیپ  کاشت

  بوته
دانه در تعداد 

  فولیکول
عملکرد   وزن هزار دانه

  شاخص برداشت  عملکرد دانه  بیولوژیک

)mg(  )g m-2(  )g m-2(  )درصد(  

  اسفند 5

 b*1/15  a7/91  defg2120  b3/226  b8/54  cde6/23  بیرجند
 b8/16  ab3/85  fg1989  a1/285  a8/63  de1/22  گناباد
  d4/8  efgh0/52 bcd2300  de3/120  ef7/24  f7/17  نیشابور
  e1/5  egh4/48  cde2230  efg2/99  ef1/20  ef4/19  سبزوار

  اسفند 25

  c8/12  ab0/83  gh1942  b4/215  a8/65  ab1/31  بیرجند
 a7/18  ab9/85  h1790  c0/179  c0/44  cd8/24  گناباد
  de4/6  gh1/45  a2718  1efg/95  ef1/23  cd4/24  نیشابور
 de0/7  defg5/54  bc2426  fgh1/86  ef2/23  bc2/27  سبزوار

  فروردین 15

  c1/11  bc0/77  fg2016  d7/132  c1/44  a7/33  بیرجند
  c6/11  a5/96  efg2038  b2/228  a9/69  ab0/31  گناباد
  de4/6  gh0/45  a2858  fgh1/84  ef7/20  cd1/25  نیشابور
  de6/7  defg2/54  b2470  gh9/77  de5/27  a1/35  سبزوار

  اردیبهشت 5

  d9/6  cd8/67  بیرجند
de0/63  

efg2025  def2/111  d3/33  ab0/31  
 e9/7  def2168  de6/121  de3/27  de8/22  گناباد
  e0/5  h6/39  a2892  fgh1/84  f8/18  de7/22  نیشابور
  e6/5  def1/61  a2747  h7/60  ef6/20  a2/34  سبزوار
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داري تحت اثر متقابل اکوتیپ  تعداد دانه در فولیکول به طور معنی

اکوتیپ بیرجند در تاریخ کاشـت  ). 2جدول (و تاریخ کاشت قرار گرفت 
ترتیب داراي بیشترین اول و اکوتیپ نیشابور در تاریخ کاشت چهارم به 

تـأخیر در تـاریخ    .)4جـدول  (و کمترین تعداد دانه در فولیکول بودنـد  
اردیبهشــت تعــداد دانــه در فولیکــول را در  5اســفند بــه  5از کاشــت 
درصـد   24و  27، 27ي گناباد، بیرجند و نیشابور بـه ترتیـب   ها اکوتیپ

در فولیکول  تعداد دانهتأخیر در تاریخ کاشت که با کاهش داد، در حالی
در این مطالعه همبستگی . درصد افزایش داشت 21در اکوتیپ سبزوار 

داري بین تعداد دانه در فولیکول با تعـداد روزهـاي سـبز     مثبت و معنی
ــی   ــل ده ــا گ ــدن ت ــت  )r=78/0**(ش ــا برداش ــت ت ــاي کاش ، روزه

)**54/0=r ( و تعداد فولیکول در بوته)**77/0=r ( مشاهده شد) جدول
رسد که بهبود دوره رشد رویشی و تعداد فولیکول در  نظر میلذا به ). 5

  .بوته بهبود تعداد دانه در فولیکول را به دنبال داشته است
داري  تاریخ کاشت وزن هزار دانه را به طور معنی :وزن هزار دانه

و بیشترین وکمترین وزن هزار دانـه بـه   ) 2جدول (قرار داد  تأثیرتحت 
جـدول  (شت چهارم و تاریخ کاشت اول بـود  ترتیب متعلق به تاریخ کا

در تـاریخ کاشـت   دانه و تعداد دانه،  وزنبا توجه به رابطه معکوس ). 3
چهارم به دلیل کم بودن تعداد دانـه در فولیکـول و در جهـت جبـران     

در ایـن  . هاي درشـت تـر و بـا وزن بیشـتري تولیـد شـد       عملکرد دانه
وزن هزار دانه با تعـداد  داري بین  آزمایش نیز همبستگی منفی و معنی

  ). 5جدول (مشاهده شد ) r=-71/0**(دانه در فولیکول 
ــه اخــتالف  هــا اکوتیــپدر بــین  ي مــورد مطالعــه وزن هــزار دان

ي نیشابور و گناباد به ترتیـب  ها اکوتیپو ) 2جدول (داري داشت  معنی
نتـایج  ). 3جـدول  (بیشترین و کمتـرین وزن هـزار دانـه را دارا بودنـد     

ي بـومی  هـا  اکوتیـپ نشـان داد کـه   ) 12(وانی و همکـاران  بررسی فرا
  . داري داشتند سیاهدانه از نظر وزن هزار دانه تفاوت معنی

دار  اکوتیپ نیز بر وزن هزار دانـه معنـی   xاثر متقابل تاریخ کاشت 
در بررسی میانگین وزن هـزار دانـه مشـاهده شـد کـه      ). 2جدول (بود 

بیشـترین وزن هـزار دانـه و     اکوتیپ نیشابور در تاریخ کاشـت چهـارم  
اکوتیپ گناباد در تاریخ کاشت دوم کمترین وزن هزار دانه را بـه خـود   

 5اسفند بـه   5از تأخیر در تاریخ کاشت با ). 4جدول (اند اختصاص داده
و  19، 20ي نیشابور، سبزوار و گناباد به ترتیب ها اکوتیپاردیبهشت در 

در ایـن  ). 4جـدول  ( درصد افـزایش وزن هـزار دانـه مشـاهده شـد      8
داري بین وزن هـزار دانـه بـا تعـداد      آزمایش همبستگی منفی و معنی

) r=-71/0**(و تعداد دانه در فولیکول ) r=-66/0**(فولیکول در بوته 
رسد کاهش تعـداد فولیکـول در    لذا به نظر می) 5جدول (مشاهده شد 

دنبال داشته بوته و تعداد دانه در فولیکول افزایش وزن هزار دانه را به 
  .است

دار  معنـی  زیسـتی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد  :عملکرد زیستی
کاشت اول و چهارم بـه ترتیـب بیشـترین و     هايتاریخ). 2جدول (بود 

ي در تـأخیر کـه کاشـت   طـوري را داشتند، به  زیستیکمترین عملکرد 
درصـد کـاهش داد    49را  زیستیمقایسه با تاریخ کاشت اول عملکرد 

 و 1(در بررسی اثر چهار تاریخ کاشت ) 1(احمد زاده مطلق ). 3جدول (
بر عملکرد سـیاهدانه گـزارش کـرد    ) اردیبهشت 25 و 1 ،فروردین 25

. فـروردین بـه دسـت آمـد     25از تـاریخ کاشـت    تـوده  زیستبیشترین 
آبان  17مهر،  26(در بررسی اثر تاریخ کاشت ) 5(خراسانی و همکاران 

ره سبز گزارش کرد تاریخ کاشـت اول و  زی زیستیبر عملکرد ) آذر 8و 
را به خود اختصاص  زیستیسوم به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد 

  . دادند
اکوتیـپ قـرار    تـأثیر داري تحـت   به صورت معنی زیستیعملکرد 

و اکوتیـپ گنابـاد و سـبزوار بـه ترتیـب بیشـترین و       ) 2جدول (گرفت 
در  زیسـتی ملکـرد  را داشتند، به طوري کـه ع  زیستیکمترین عملکرد 

  ). 3جدول (برابر اکوتیپ سبزوار بود  5/2اکوتیپ گناباد حدود 
از اثر متقابل  متأثرداري  همچنین به صورت معنی زیستیعملکرد 
در تاریخ کاشـت  اکوتیپ گناباد ). 2جدول (اکوتیپ بود  xتاریخ کاشت 

چهارم به ترتیب داراي بیشترین در تاریخ کاشت اول و اکوتیپ سبزوار 
تأخیر در تـاریخ کاشـت   با ). 4جدول (بودند  زیستیو کمترین عملکرد 

داري  ي سبزوار و نیشـابور کـاهش معنـی   ها اکوتیپدر  زیستیعملکرد 
ي گنابـاد و بیرجنـد بـه طـور     هـا  اکوتیـپ نداشت، اما صفت مذکور در 

وتیـپ  اک زیسـتی داري کاهش داشت به طوري که که عملکـرد   معنی
چهـارم  در تاریخ کاشت برابر آن  3/2اول حدود در تاریخ کاشت گناباد 

ي گناباد ها اکوتیپنیز ) اردیبهشت 5(ي تأخیردر کشت ). 4جدول (بود 
را داشـتند   زیسـتی و سبزوار به ترتیب بیشـترین و کمتـرین عملکـرد    

تـاریخ کاشـت و    تـأثیر طـی بررسـی   ) 9(رسام و همکاران ). 4جدول (
ی بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه آنیسون مشـاهده نمـود   تراکم گیاه

فروردین و حـداقل آن   10در تاریخ کاشت  زیستیکه حداکثر عملکرد 
در این آزمایش همبسـتگی  . اردیبهشت مشاهده شد 9در تاریخ کاشت 

با تعداد روزهاي سبز شدن تـا   زیستیداري بین عملکرد  مثبت و معنی
و تعـداد  ) r=79/0**(لیکـول در بوتـه   ، تعداد فو)r=84/0**(گل دهی 

  ).5جدول (مشاهده شد ) r=84/0**(دانه در فولیکول 
تاریخ  تأثیرداري تحت  دانه به صورت معنی عملکرد:عملکرد دانه

و گیاهـان کشـت شـده در اسـفند و     ) 2جـدول  (کاشت قـرار گرفـت   
فروردین عملکرد بیشتري از گیاهان کاشت اردیبهشـت تولیـد کردنـد    

تـاریخ   ، به صورتی که تاریخ کاشـت چهـارم در مقایسـه بـا    )3جدول (
  .درصدي عملکرد دانه شد 39منجر به کاهش  لکاشت او
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  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  صفات

                    1  کاشت تا سبز شدن - 1
                  1  43/0**  سبز شدن تا گل دهی - 2
                1  -38/0**  -74/0**  گلدهی تا رسیدگی - 3
              1  -56/0**  90/0**  77/0**  کاشت تا برداشت - 4
            1  75/0**  -29/0*  87/0**  32/0*  تعداد فولیکول در بوته - 5
          ns10/0 -  **78/0  ns07/0 -  **54/0  **77/0  1  تعداد دانه در فولیکول - 6
        ns24/0 -  **81/0-  ns02/0  **70/0-  **66/0-  **71/0-  1  وزن هزار دانه - 7
      ns19/0  **84/0  ns22/0 -  **67/0  **79/0  **84/0  **62/0-  1  عملکرد بیولوژیک - 8
    ns02/0 -  **74/0  ns15/0 -  **48/0  **67/0  **85/0  **58/0-  **91/0  1  عملکرد دانه - 9

  ns19/0 -  ns22/0  **42/0-  ns16/0 -  ns12/0  ns06/0  ns13/0 -  ns22/0  1  -56/0**  شاخص برداشت -10
ns ، * دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد دار و معنی به ترتیب غیرمعنی -**و 

  
در بررسی دیگري در منطقه بیرجند مشـاهده شـد کـه بیشـترین     

فروردین حاصل  15و  1هاي  عملکرد دانه در سیاهدانه در تاریخ کاشت
کشـت  ). 4(عملکرد دانه کاهش یافـت  تأخیر در تاریخ کاشت شد و با 

 Beta(، چغنـدر  )8(ي اغلب محصوالت بهاره نظیـر زیـره سـبز    تأخیر
vulgaris ()27( جو ،)Hordeum vulgare ()11( سویا ،)Glycine 

max ()23 ( ــدس ــز ) Lens culinaris ()28(و ع ــاهش نی ــبب ک س
رسـد کـه کاشـت     در آزمایش حاضر نیز به نظر می. ه استعملکرد شد

هاي بلنـد،   از طریق قرار گرفتن در معرض روز) اردیبهشت 5(ي تأخیر
در  کاهش رشـد رویشـی و کـاهش تعـداد فولیکـول در بوتـه و دانـه       

  ). 3جدول ( شدفولیکول، سبب کاهش عملکرد دانه 
اکوتیپ قرار گرفـت   تأثیرداري تحت  عملکرد دانه به صورت معنی

ي هـا  اکوتیـپ ي گنابـاد و بیرجنـد بیشـترین و    ها اکوتیپو ) 2جدول (
به طـوري  ) 3جدول (سبزوار و نیشابور کمترین عملکرد دانه را داشتند 

برابـر آن در اکوتیـپ    3/2که عملکرد دانه در اکوتیـپ گنابـاد حـدود    
شود کـه   در بررسی اجزاي عملکرد مشاهده می). 3جدول (نیشابور بود 

اکوتیپ گناباد در دو صفت مهم تعداد فولیکول در بوته و تعداد دانه در 
ي دیگر برتري نسبی دارد و لذا بـه  ها اکوتیپکول نسبت به سایر فولی

رسد افزایش عملکرد دانه در اکوتیپ گنابـاد نسـبت بـه سـایر      نظر می
در بررسی روابـط همبسـتگی   . به دلیل بهبود این عوامل بود ها اکوتیپ

گردید که رابطه عملکرد دانه با تعـداد فولیکـول در بوتـه    نیز مشاهده 
)**67/0=r ( تعداد دانه در فولیکـول  و)**85/0=r (  دار  مثبـت و معنـی

  ). 5جدول (است 
از اثـر متقابـل    متـأثر داري  عملکرد دانه همچنین به صورت معنی

اکوتیپ گناباد در تاریخ کاشـت  ). 2جدول (اکوتیپ بود  xتاریخ کاشت 
سوم بیشترین عملکرد دانه و اکوتیپ نیشابور در تاریخ کاشـت چهـارم   

با وجـود  ). 4جدول (د دانه را به خود اختصاص داده اند کمترین عملکر
این که عملکرد دانه اکوتیپ گناباد در سه تـاریخ اول، سـوم و چهـارم    

ي دیگر بود و اکوتیپ نیشابور نیـز در سـه کاشـت    ها اکوتیپبیشتر از 

دوم، سوم و چهارم کمترین عملکرد دانه را داشت، ولی بسته به تـاریخ  
در تـاریخ   ،به عنوان مثـال . دواکنش این دو اکوتیپ متفاوت بو کاشت

برابـر اکوتیـپ نیشـابور     3/3کاشت سوم عملکرد اکوتیپ گناباد حدود 
چهارم این برتـري در عملکـرد حـدود    در تاریخ کاشت بود، در حالیکه 

در تـاریخ  ). 4جـدول  (برابر عملکرد اکوتیپ نیشـابور بـوده اسـت     4/1
نیز اکوتیپ بیرجند و نیشابور به ترتیـب  ) بهشتاردی 5(ي کاشت تأخیر

همبسـتگی  ). 4جـدول  (بیشترین و کمترین عملکـرد دانـه را داشـتند    
دار بین عملکرد دانه با تعداد روزهاي سبز شدن تـا گـل    و معنیمثبت 
، تعداد فولیکول در بوته )r=48/0**(، کل دوره رشد )r=74/0**(دهی 

)**67/0=r( ل ، تعداد دانه در فولیکـو)**85/0=r (   و عملکـرد زیسـتی
)**91/0=r (   بیانگر تأثیر بسیار مناسب تعداد فولیکول در بوتـه، تعـداد

دانه در فولیکول و زیست توده گیاه بر بهبود عملکرد سـیاهدانه بـوده   
کاشـت پـائیزه، زمسـتانه و بهـاره چهـار       در ارزیـابی ). 5جدول (است 

با عملکرد دانه بسیار  تیزیساکوتیپ بومی زیره سبز نیز رابطه عملکرد 
  ).10(این بود ) r=94/0(**دار  معنیمثبت و 

 متـأثر داري  شاخص برداشت به صورت معنی :شاخص برداشت
کاشت سوم و اول به ترتیـب بیشـترین   ). 2جدول (از تاریخ کاشت بود 

نتـایج آزمایشـات   ). 3جـدول  (وکمترین شـاخص برداشـت را داشـتند    
موجـب  تأخیر در تـاریخ کاشـت   ان داد نش) 5(و خراسانی ) 11(سهیلی 

  . افزایش شاخص برداشت گردید
اکوتیـپ قـرار    تـأثیر داري تحت  شاخص برداشت به صورت معنی

ي بیرجنـد و  هـا  اکوتیـپ نتایج حاصل نشان داد که ). 2جدول (گرفت 
نیشابور به ترتیب بیشـترین و کمتـرین شـاخص برداشـت را داشـتند      

برابـر   3/1، به طوري که شاخص برداشت اکوتیـپ بیرجنـد   )3جدول (
  . اکوتیپ نیشابور بود

دار بود  اثر متقابل اکوتیپ و تاریخ کاشت بر شاخص برداشت معنی
خص سـوم بیشـترین شـا   در تاریخ کاشـت  اکوتیپ سبزوار ). 5جدول (

اول کمتـرین شـاخص   در تـاریخ کاشـت   برداشت و اکوتیـپ نیشـابور   
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در کاشت، بـه سـبب کوتـاه تـر     تأخیر با ). 4جدول (برداشت را داشتند 
هـاي رویشـی    شدن طول دوره رویشی فرصت الزم براي ایجاد انـدام 

گیاه کمتر شده و گیاه بـا رشـد رویشـی کمتـري وارد مرحلـه زایشـی       
هـاي رویشـی، سـهم     با کاهش تولید اندام رسد لذا به نظر می. شود می

کمتر شده و در نتیجـه شـاخص    زیستیبخش رویشی گیاه از عملکرد 
  . یابد برداشت افزایش می

  
 نتیجه گیري

هـاي کاشـت اسـفند و     نتایج نشان داد که گیاه سیاهدانه در تاریخ
فروردین عملکرد باالتري داشت و کاشت در اردیبهشـت بـه صـورت    

در کلیـه صـفات اجـزاي    . به کاهش عملکرد دانه شدداري منجر  معنی
ي گنابـاد و نیشـابور بـه ترتیـب داراي بیشـترین و      ها اکوتیپعملکرد 

کمترین مقدار بودند، به استثناء وزن هزار دانه کـه اکوتیـپ نیشـابور و    

. بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصـاص دادنـد  به ترتیب گناباد 
بیشترین وکمتـرین عملکـرد   ) دیبهشتار 5(ي تأخیردر شرایط کشت 

در ایـن  . ي بیرجنـد و نیشـابور بـود   ها اکوتیپدانه به ترتیب متعلق به 
ـ    بررسی همبستگی مثبـت و معنـی   ه بـا تعـداد   داري بـین عملکـرد دان

ــا   ــدن ت ــبز ش ــی گــلروزهــاي س ــد )r=74/0 **(ده ــل دوره رش ، ک
)**48/0=r(  ــه ــول در بوت ــداد فولیک ــه)r=67/0**(، تع ــداد دان در  ، تع

 بـر . مشاهده شد) r=91/0**(و عملکرد زیستی ) r=85/0**(فولیکول 
ـ  به نظر می ،این اساس را ؤثري رسد که تعداد دانه در فولیکول نقش م

بهبـود  ضـمن اینکـه   . بوده اسـت در بین اجزاي عملکرد سیاهدانه دارا 
در اجـزاي زایشـی و عملکـرد دانـه     منجـر بـه بهبـود     زیستیعملکرد 

-مجموع، دو اکوتیپ گناباد و بیرجند در گستره تاریخ در .سیاهدانه شد
هـاي نیشـابور و   هاي کاشت مورد مطالعه عملکرد باالتري از اکوتیـپ 

  .سبزوار داشتند
  
 منابع

دانه در شرایط بخش نیمبلـوك شهرسـتان   هاي مختلف بر عملکرد سیاه هاي مختلف کاشت و تراکم بررسی اثر زمان. 1383. م ،احمد زاده مطلق -1
  . پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند. قائنات استان خراسان

مجلـه علـوم وفنـون    . مقدیر مختلف نیتروژن بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد کنجـد در شـرایط بوشـهر       تأثیر. 1389. بحرانی. ج. م و ،.م ،احمدي -2
  .121-131: 48، نابع طبیعیکشاورزي و م

مجلـه پـژوهش و   . ي در منطقـه کـرج  تـأخیر بررسی روند رشد و عملکرد دانه دو رقم سویا در شرایط کشـت  . 1389. مظاهري. د و ،.ب ،پاساري -3
  . 29-34: 86 ،سازندگی در زراعت و باغبانی

 .285 -293): 2( 6 ،هاي زراعی ایران مجله پژوهش. عملکرد سیاهدانهتاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد واجزاي . 1387. ح، جوادي -4
در ) .Cuminum cyminnm L(ي زیـره سـبز   هـا  اکوتیـپ ارزیابی کاشت پائیزه تعـدادي از  . 1390 .نصیري محالتی. مو  ،نظامی. ا ،.ز، خراسانی -5

  .43-52): 1(10هاي زراعی ایران،  مجله پژوهش. شرایط مشهد
 Nigella(هـاي رشـدي سـیاهدانه     بر شاخص بیولوژیکیهاي  اثر کاربرد کود. 1387. قربانی .و ر ،نصیري محالتی. م، کوچکی. ع، .س ،خرم دل -6

sativa L. .(6هاي زراعی ایران،  مجله پژوهش)285-293): 2 . 
   .مرکز دانشگاهی جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان. اصول و مبانی زراعت. 1378. م ،خواجه پور -7
  .46-61: 3مجله دانش کشاورزي . اثر تاریخ کاشت و رژیم آبیاري بر رشد و عملکرد زیره سبز. 1371. ح ،رحیمیان مشهدي -8
 Pimpinella(تاریخ کاشـت و تـراکم گیـاهی بـر عملکـرد واجـزاي عملکرددانـه انیسـون          تأثیر. 1386. سفید کن. فو  ،نداف. م، .ع .ق ،رسام -9

anisum (13 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی. اندر منطقه شیرو)1-9): 3.  
هاي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار توده بومی زیره  بررسی اثر تاریخ. 1389. نصیري محالتی. مو  ،خزاعی. ر. ح، نظامی. ا، .ر ،سهیلی -10

  .722 -783): 5( 8 ،هاي زراعی ایران مجله پژوهش). Cuminum cyminnm(سبز 
. بررسی اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و انتقال مجدد مواد ذخیره اي جـو . 1380 .رادمهر .و م، یادتس. ع. س ،فتحی. ق، .م ،زادهشرقی  -11

  .11-21): 1(11 ،مجله دانش کشاورزي
فصـلنامه  . هاي محلی سیاهدانه خراسـان  مطالعه تنوع در برخی از صفات زراعی و آناتومیکی در توده. 1385. فارسی. مو  ،رضوي. ع، .م ،فراوانی -12

  . 193-197): 3( 22 ،معطر ایران گیاهان دارویی و
 انتشارات دانشگاه فردوسـی  موسسه چاپ و. زیره سبز، فناوري تولید و فرآوري. 1381. مالفیالبی. عو  ،کوچکی. ع، محصلراشد. ح. م، .م ،کافی -13

  .مشهد
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