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 چکیده
اي بوده که توسط بشـر  هاي ادویهترین دانهترین گیاهان دارویی اهلی در ایران و یکی از قدیمیاز مهم (.Cuminum cyminum L)زیره سبز 

هاي صورت کرتبه ايهاي مختلف زیره سبز، آزمایش مزرعههاي کمی و کیفی اکوتیپشده است. جهت بررسی اثر تاریخ کاشت بر ویژگیاستفاده می
 20ماه، دي 30انجام شد. سه تاریخ کاشت  1395 -96هاي کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان سبزوار در سال زراعی خرد شده در قالب طرح بلوك

هاي اصلی و فرعی مدنظر قرار کرت عنوان عاملترتیب بهزیره سبز شامل سبزوار، بیرجند، کرمان و بیارجمند به اسفند ماه و چهار اکوتیپ 10ماه و بهمن
کرد و درصد اسانس گرفتند. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد بذر در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، عمل

وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک همچنین درصد اسانس در مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد چتر در بوته، ارتفاع بوته، 
هاي مورد بررسی، اکوتیپ هاي کمی و کیفی زیره سبز گردید. در بین اکوتیپدست آمد و تأخیر در کاشت باعث کاهش ویژگیماه بهدي 30تاریخ کاشت 

درصد اسانس را دارا بود. بیشترین تعداد بذر در هر چتر، عملکرد دانه و اسانس نیز در  سبزوار بیشترین تعداد چتر در بوته، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و
 10دي ماه در مقایسه با  30که عملکرد دانه و اسانس اکوتیپ سبزوار در تاریخ کاشت طوريماه تولید گردید. بهدي 30اکوتیپ سبزوار و در تاریخ کاشت 

ماه براي منطقه سبزوار، دي 30با توجه به پاسخ بهتر اکوتیپ سبزوار در تاریخ کشت  ،زایش نشان داد. بنابرایندرصد اف 7/77و 5/47ترتیب اسفند ماه به
  گردد.مطالعات بیشتر براي معرفی این اکوتیپ به کشاورزان منطقه توصیه می
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    1  مقدمه

تـرین گیـاه   عنوان مهمبه (.Cuminum cyminum L)زیره سبز 
بر دارا بودن دارویی اهلی در کشور شناخته شده است. این گیاه عالوه
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اکسیدانی و خصوصیات دارویی، داراي اسانس روغنی با خاصیت آنتی
ــتی و آرایشــی    ــذایی، بهداش ــه در صــنایع غ ضــدباکتریایی اســت ک

زایی نقش عالوه این گیاه از جهت اشتغالهکاربردهاي فراوانی دارد. ب
قابل توجهی داشته و صادراتی بودن آن نیز باعث ارزآوري براي کشور 

 وزارت جهاد کشاورزي آمار ). طبقSoheili et al., 2010شده است (
 کـه  است شده صادر خام سبز زیره تن 3/1394 تقریباً 1393 سال در

 Ministry of) شــدبامــی دالر 4193092 بــا برابــر آن ارزش

Agriculture, 2014). جملـه   دلیل خصوصیات خـاص از این گیاه به
فصل رشد کوتاه، نیاز آبی کم و انطباق فصل رشد با فصل بارندگی در 

خشـک نظیـر کرمـان از گذشـته مـورد توجـه       مناطق خشک و نیمـه 
  .)Ghanbari et al., 2014( کشاورزان این منطقه از کشور بوده است
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ترین عوامل مدیریت در تولید محصـوالت زراعـی و   میکی از مه
 ,Adamsen & Coffeltباشـد ( دارویی، تاریخ کاشـت مناسـب مـی   

 طی فصل در وهواییآب عوامل تغییر به منجر آن در که تغییر) 2005

). Ortiz & Lobell, 2007( شودمی محصول تولید در متعاقباً و رشد
نمـو و عملکـرد   ویمی بر رشـد کننده عوامل اقلبا توجه به نقش تعیین

هـاي بحرانـی   گیاهان زراعی، تاریخ کاشت مناسـب بـا انطبـاق دوره   
که منابع محیطی بیشتر در دسترس عملکرد و اجزاي عملکرد با زمانی

تواند منجر به حصول حداکثر عملکرد محصوالت زراعی باشند، میمی
هـاي  پـارامتر  دلیـل تغییـر در  تغییر در تاریخ کاشت به ،گردد. بنابراین

هاي رشدي متفـاوت بـراي   تواند منجر به ایجاد محیطوهوایی میآب
). Soleimani et al., 2011ارقـام مختلـف گیاهـان زراعـی باشـد (     

گزارش شده است که نسبت باالیی از کل تغییرات عملکرد مربوط به 
توانـد  شدت میاثر متقابل ژنوتیپ در تاریخ کاشت است که این امر به

هاي متفاوت کاشت را پیچیـده  براي سازگاري وسیع به تاریخ انتخاب
). در دیگر مطالعات نیز سهم قابل De La Vega et al., 2002کند (

توجهی از تغییرات را به اثر تاریخ و اثر متقابل ژنوتیپ و تاریخ کاشت 
. در مطالعـه اثـر چهـار تـاریخ     )Ullah et al., 2007( انـد نسبت داده

چهار تـوده  رشد و عملکرد اسفند بر  27و  2آذر،  21آبان،  21کاشت 
رغـم  وهوایی مشهد گزارش شد که علیبومی زیره سبز در شرایط آب

هاي برتري اجزاي عملکرد در تاریخ کاشت اول نسبت به دیگر تاریخ
دلیل عدم وجـود تلفـات   عملکرد دانه و بیولوژیک بهکاشت، باالترین 

 Soheli( دست آمداسفند ماه) به دومزمستانه، در تاریخ کاشت سوم (

et al., 2010  ) نظـامی و همکـاران .(Nezami et al., 2009  بـا (
هـاي  هاي بومی زیره سـبز بـه تـاریخ   بررسی واکنش تعدادي از توده

وهوایی مشهد بیان داشتند که با تأخیر در کاشت پاییزه در شرایط آب
اد دانـه در چتـر   آذر تعداد چتر در بوته و تعـد  25مهر به  25کاشت از 

کاهش یافت؛ این در حالیست که گیاهان تـاریخ کاشـت سـوم داراي    
باالترین درصد بقاي زمستانه، عملکرد دانه و بیولوژیک بودند. نتـایج  

 ,.Kamkar et al( مدل مـورد اسـتفاده توسـط کامکـار و همکـاران     

) در سه استان خراسان شمالی، رضوي و جنـوبی حـاکی از آن   2007
ماه و در شرایطی که امکان کاشت براي این گیاه فـراهم  است که آذر
قـانع و   .ماه بهترین تاریخ کاشت بـراي ایـن گیـاه اسـت    باشد، بهمن

) در بررسی اثـر پرایمینـگ و تـاریخ    Ghane et al., 2017( همکاران
کاشت بر صفات عملکردي و فیزیولوژیکی دو توده زیـره سـبز بیـان    

اسفند عملکـرد دانـه    25اسفند به  10داشتند که با تأخیر در کاشت از 

داري کـاهش  طـور معنـی  هاي زیره سبز نیشابور و سبزوار بـه اکوتیپ
 سبززیره اسانس کمیت و عملکرد بر کاشت تاریخ اثر بررسی در یافت.

 دو ایـن  شده است کـه  گزارش مشهد وهواییآب شرایط در شنبلیله و
 بـاالتري  اسانس و دانه عملکرد داراي ماه آبان کاشت تاریخ در گیاه

ــبت ــه نس ــاریخ ب ــايت ــت ه ــفند و آذر کاش ــد ( اس  Rezvaniبودن

Moghaddam & Moradi, 2012( .) قنبري و همکارانGhanbari 

et al., 2014( دانه  عملکرد حداکثر به دستیابی براي بیان نمودند که
 حـداکثر  حصول جهت و اسفندماه در کرمان اکوتیپ کاشت زیره سبز،

 نسبت برتري به باتوجه کرمان و سمنان هايکوتیپاسانس ا عملکرد
یکی از مشکالت  .شودمی توصیه کرمان منطقه در ها،سایر اکوتیپ به

کشاورزان جهت کاشت زیره سبز در پاییز و زمستان، عدم دسترسی به 
رسد که باشد. به نظر میهاي متحمل به سرماي این گیاه میژنوتیپ

 -یـره سـبز کـه در کاشـت پـاییزه     هـاي ز شناسایی و معرفی اکوتیپ
زمستانه، بتوانند شرایط سرد توأم با یخبندان در زمستان را در ابتداي 
دوره رشد رویشی تحمل کرده و با شروع فصل بهار رشد رویشی خود 
را تکمیل و وارد مرحله زایشی شوند، بهبود و ثبـات عملکـرد در ایـن    

  ).Soheili et al., 2010دنبال خواهد داشت (گیاه را به
با توجه به اهمیت گیاه زیره سبز از جمله توجیه اقتصادي بـاال و  

، فصـل  )Rahimiyan Mashhadi, 1991(صادراتی بودن این گیـاه  
رشد کوتاه، نیاز آبی کم و انطباق فصل رشد با فصل بارندگی از دیرباز 

 ,.Barikani et alمورد توجه کشاورزان منطقه سبزوار بـوده اسـت (  

هاي این تحقیق با هدف بررسی پتانسیل عملکرد اکوتیپ ). لذا2009
تـرین زمـان   هاي متفاوت کاشت و تعیـین مناسـب  زیره سبز در تاریخ

 وهوایی سبزوار انجام گردید. کاشت براي این گیاه در شرایط آب
  

  هامواد و روش
در شهرسـتان سـبزوار بـا     1395-96در سال زراعی  پژوهشاین 

درجه و  57دقیقه عرض شمالی و  17جه و در 36مختصات جغرافیایی 
-صورت کرتمتر از سطح دریا به 798دقیقه طول شرقی با ارتفاع  8

هاي کامل تصادفی در سه تکـرار  هاي خرد شده در قالب طرح بلوك
ماه، دي 30اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح ( عاملاجرا گردید. 

هـاي زیـره   اکوتیپاسفندماه) و عامل فرعی شامل  10ماه و بهمن 20
سبز در چهار سـطح (سـبزوار، بیرجنـد، کرمـان و بیارجمنـد) بودنـد.       
اطالعات هواشناسی منطقه مورد مطالعه در طول فصل رشد در جدول 

بیابـانی  ترتیـب نیمـه  اقلیم غالب در این مناطق به .آورده شده است 1
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ن مورد زمی باشد.بیابانی سرد میگرم، بیابانی گرم، بیابانی سرد و نیمه
متر) و در زمستان سانتی 35استفاده در پاییز شخم نسبتاً عمیق خورده (

ها دیسک زده شد. پس از دیسک، جوي و منظور خرد کردن کلوخهبه
کمـک  متر بـه  5/3طول متري و بهسانتی 50ها با فاصله ردیف پشته

دستگاه شیارساز ایجاد شدند. عملیات کاشت دستی در عمق دو تا سه 
صورت ردیفی انجام شد. چون گیاه زیره سبز به شرایط متري بهسانتی

، بنـابراین کاشـت بـر روي    )Sadeghy, 2002( غرقابی حساس است

متر انجام شد. پس از قرار دادن بـذرها در  سانتی 10ها به ارتفاع پشته
ها، روي بذرها توسط مخلوطی از خاك مزرعه و شیارهاي روي پشته

صورت سیفونی براي تمـام  و اولین آبیاري به ماسه بادي پوشانیده شد
کیلوگرم در هکتار و  20میزان ها صورت پذیرفت. بذر مصرفی بهکرت

بوته زیره سبز در هکتـار در نظـر گرفتـه شـد      120000تراکم نهایی 
(Kafi & Keshmiri, 2016). 

 
رشد فصل طول در آزمایش انجام محل هواشناسی اطالعات - 1 جدول  

Table 1- Meteorological records of experimental site during the growing season 
  هاماه   

Months    
 عوامل اقلیمی  
  Climate factors 

 آذر
December 

 دي
January 

 بهمن
February 

 اسفند
March 

 فروردین
April 

 اردبیهشت
May 

  خرداد
June 

 بیشینه دما
Maximum temperature (oC) 12.2 12.04 10.2 17.02 23.2 20.9  37.8 

 کمینه دما
Minimum temperature (oC) 5.1 0.34 0.7 4.25 11.20 16.89 22.97 

 میانگین دما
Mean temperature (oC) 6.8 6.19 5.45 10.63 17.19 24.13 30.4 

 بارندگی
Rainfall (mm) 

0.8 0.6 63.8 14 36.8 14.2  0 

  
هاي کاشـت  هریک از تاریخهاي بومی مورد بررسی در بذور توده

وسیله دست در طرفین هر پشته داخل شیار ایجاد شـده بـا تـراکم    به
بوته در مترمربع) کاشته شدند. براي رسـیدن   200تا  180( نسبتاً زیاد

هـاي سبزشـده در   بوته در مترمربع) گیاهچه 120به تراکم مورد نظر (
هـاي  گهاي کاشت، طی دو مرحله شامل ظهـور بـر  هر یک از تاریخ

ویژه در نقاط بسیار متراکم و عملیات تنک نهایی چند روز اي و بهلپه
زمـان بـا عملیـات    بعد جهت حصول تراکم مورد نظر تنک شدند. هم

هـاي هـرز نیـز اقـدام گردیـد.      تنک، نسبت به کنترل مکانیکی علف
هاي کاشت، طی سه نوبت (مرحلـه  گیاهان مربوط به هریک از تاریخ

بندي) بـر اسـاس عـرف منطقـه     دهی و مرحله دانهبعد از کاشت، گل
  آبیاري شدند. 

طـور  بوتـه بـه   10براي تعیین اجزاي عملکرد در هنگام برداشـت  
تصادفی از هر کرت انتخاب و صفات ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوتـه،  

گیـري و شـمارش شـد.    تعداد دانه در هر چتر و وزن هزار دانه انـدازه 
د بیولوژیک و دانـه در هـر کـرت دو ردیـف     گیري عملکرجهت اندازه

عنوان اثر حاشیه حـذف  کناري و نیم متر از ابتدا و انتهاي هر کرت به
مانده (از هر کرت مساحتی معادل چهار مترمربع) شد و در سطح باقی

گیري شـد. قبـل از انجـام محاسـبات     عملکرد بیولوژیک و دانه اندازه
هـاي برداشـت   ه به وزن بوتـه برداري شدبوته نمونه 10مربوطه، وزن 

گرم نمونـه برداشـت    پنجاهشده از سطح چهار مترمربع اضافه گردید. 
منظـور  شد و براي تعیین درصد اسانس مورد استفاده قرار گرفـت. بـه  

هاي تهیه شده از روش تقطیـر بـا بخـار آب    استخراج اسانس از نمونه
هر نمونه  توسط دستگاه کلونجر استفاده شد و درصد اسانس مربوط به

مورد تجزیه و تحلیل قـرار   SAS 9.1افزار با نرم هاتعیین گردید. داده
ها بـا اسـتفاده از آزمـون دانکـن در سـطح      گرفتند و مقایسه میانگین

  احتمال یک و پنج درصد انجام شد.
  

 نتایج و بحث

داري بر ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، وزن تاریخ کشت اثر معنی
لکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد و عملکـرد اسـانس   هزار دانه، عم
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)01/0≤P نتایج همچنین نشـان داد کـه صـفات    2) داشت (جدول .(
ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعـداد بـذر در چتـر، عملکـرد دانـه و      
عملکرد بیولوژیک، درصد اسانس و عملکرد اسانس تحت اثر اکوتیـپ  

ر دانه، عملکرد دانه و اسانس تحت و صفات تعداد بذر در چتر، وزن هزا
  ).2دار شد (جدول اثر متقابل تاریخ کشت و اکوتیپ معنی

  
  هاي زیره سبز تحت تأثیر تاریخ کاشتتجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد ارزیابی در اکوتیپ - 2جدول 

Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the measured traits in cumin ecotype in different planting date  
  درصد اسانس
Essential oil 
percentage 

عملکرد 
 اسانس

Essential oil 
yield 

عملکرد 
  دانه

Seed 
yield  

عملکرد 
  بیولوژیک

Biological 
yield  

 وزن هزار دانه
1000-seed 

weight  

تعداد بذر در 
 چتر

Seed per 
umbel  

تعداد چتر در 
 بوته

Umbel per 
plant  

 ارتفاع بوته
Plant 
height  

درجه 
 آزادي
d.f  

 منابع تغییر
S.O.V.  

  تکرار  2  0.083  0.527  9.36  0.0017  7058  672  0.0068 0.0431
Replication  

**0.068  **2.61  **187428  **759908  **0.004  ns12.86   **45.44  **70.45  2  تاریخ کاشت  
Sowing date  

  خطاي اصلی  4  1.26  0.569  7.81  0.00026  541  272  0.022  0.074
Main error 

**0.242  **0.091  ns5852  **23425  ns0.001   *60.39  ** 26.88  **16.75  3  اکوتیپ  
Ecotype  

ns0.0055   *0.012  *1793  ns30197  *0.00066  *144.45  ns3.66   ns5.217   6  
 کاشت تاریخ × اکوتیپ

Sowing 
date×ecotype  

 فرعی خطاي  18  2.28  4.51  12.07  0.00046  8517  511 0.0028  0.0056
Sub error 

 ضریب تغییرات 6.94 17.39 16.18 6.63 15.54 10.16 15.84 8.85
CV (%)  

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.دار و معنیمعنیترتیب غیر: به**و  
ns ،*and **:are non significant and significant at 5 and 1% levels of probability respectively. 

 
  ارتفاع بوته

 53/23ماه بـا میـانگین   بیشترین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت دي
اسفند ماه)  10متر و کمترین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت سوم (سانتی

رسـد  ). بـه نظـر مـی   3دست آمد (جـدول  متر بهسانتی 19با میانگین 
ماه نسبت به کاشت اسفند ـت ديافزایش ارتفاع بوته زیره سبز در کاش

مـاه  تر بودن فصل رشد درتـاریخ کاشـت دي  دلیل طوالنیتواند بهمی
). قابـل ذکـر اسـت طـول دوره رشـد در      Azizi et al., 2015باشد (
روز  70و  84، 100ترتیب هاي کاشت دي، بهمن و اسفند ماه بهتاریخ

دي در ارتفـاع  درصـ  1/19بود که نتایج آزمایش بیانگر افزایش ارتفاع 
ماه بود.کاهش ارتفاع گیاه ماه نسبت به اسفندگیاه در تاریخ کاشت دي

تر شـدن دوره رشـد رویشـی گیـاه     با تأخیر در کشت احتماالً با کوتاه
دلیل برخورد با گرما مرتبط است که با نتـایج زهتـاب و همکـاران    به
)Zahtab et al., 2002.مطابقت دارد (  

اکوتیـپ سـبزوار بـا    کـه  ها نشان داد دادهنتایج مقایسه میانگین 
-متر داراي بیشترین ارتفاع بوته در بین اکوتیـپ سانتی 4/23میانگین 

داري با اکوتیپ کرمان نداشت هاي مورد بررسی بود که اختالف معنی
 44/20و کمترین ارتفاع بوته زیره سبز مربوط به اکوتیپ بیرجنـد بـا   

هاي بیارجمند داري بین اکوتیپی). تفاوت معن3متر بود (جدول سانتی
و بیرجند در رابطه با ارتفاع بوته مشاهده نشد. برتري ارتفاع اکوتیـپ  

تـوان  هـاي مـورد بررسـی را مـی    زیره سبزوار نسبت به سایر اکوتیپ
دلیل پتانسیل باالي این اکوتیپ و فرصت رشد رویشی بیشتر قبل از به

باعث افزایش رشد و ارتفاع ورود به فاز زایشی بیان کردکه در نهایت، 
 ,.Nezami et alدر اکوتیپ سبزوار شده است. نظـامی و همکـاران (  

هاي بومی زیره سبز بـه  ) نیز با بررسی واکنش تعدادي از توده2009
وهوایی مشهد بیان کردند که تأخیر تاریخ کاشت پاییزه در شرایط آب

 در تاریخ کاشت منجر به کاهش ارتفاع گیاه شد.
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 کاشت متفاوت يهاتاریخ و سبز زیره يهااکوتیپ مورد ارزیابی در صفات میانگین مقایسه -3 جدول
Table 3- Mean comparisons of measured traits for cumin ecotypes and different planting dates 

 تیمار
Treatment 

 ارتفاع بوته 
Plant 
height 
(cm) 

تعداد چتر در 
 بوته

Umbel 
per 

plant 

تعداد بذر در 
 چتر

Seed 
per 

umbel 

 وزن هزار دانه
1000-seed  
weight (g) 

  عملکرد دانه
 Seed 
yield 

(kg.ha-1) 

عملکرد 
 بیولوژیکی

Biological 
yield 

(kg.ha-1) 

عملکرد 
 اسانس

Essential 
oil yield 
(g.m-2) 

  درصد اسانس
Essential 

oil 
percentage 

 تاریخ کاشت
Planting date 

  دي
.Jan th91 

23.53a* 14.33a 24.66a 3.4a 526.09a 1170a 1.10a 2.02a 

  بهمن
.Feb th8  22.75a 11.83b 22.91b 3.1b 417.21b 884 b 0.81b 1.03b 

 اسفند
.Feb th28  19b 10.5c 20.83b 3c 276.80c 668c 0.50c 0.72b 

  اکوتیپ
Ecotype 

 سبزوار
Sabzevar 

23.46a 14.2a 22ab 3.1a 546a 0.82a 0.82a 1.49a 

 کرمان
Kerman  22.26ab 12.3a 24.77a 3.3a 522a 0.77b 0.77b 1.31b 

 بیرجند
Birjand  20.44c 12.2a 20.44b 3.3a 537a 0.85a 0.85a 1.21c 

 بیارجمند
Biyarjomand  20.89bc 10b 18.66b 3.1a 508a 0.76b 0.76b 1.11d 

  داري ندارند.مون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیهاي داراي حروف مشترك بر اساس آز* میانگین
*Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

  
  هاي کاشت و اکوتیپ بر صفات زیره سبزمقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ - 4جدول 

Table 4- Mean comparisons for interaction of different sowing date and various ecotypes on cumin traits 
  اکوتیپ

Ecotype 
  تاریخ کاشت

Sowing date 
 تعداد بذر در چتر

Seeds per umbel 
  وزن هزار دانه 

1000-seed weight (g)  
  عملکرد دانه

Seed yield (kg.ha-1) 
  عملکرد اسانس

Essential oil yield (g.m-2) 

 سبزوار
Sabzevar 

  دي
.Jan th19 30.33a* 4.3a 577.3a 1.33a 

  بهمن
.Feb th8  22.66bc 4b 428.5d 0.53e 

 اسفند
.Feb th28  26 abc 3.1efg 303e 0.296g 

 بیارجمند
Biyarjomand

  دي
.Jan th19 

19.33cd 3.7c 538.13b 1.13b 

  بهمن
.Feb th8  20.33cd 3.3de 413d 0.436ef 

 اسفند
.Feb th28  23.66bc 2.9fg 248d 0.19h 

 بیرجند
Birjand 

  دي
.Jan th19 24abc 3.5cd 509bc 1.02c 

  بهمن
.Feb th8  22.66bc 3.3de 423d 0.4f 

 اسفند
.Feb th28  15.38de 3efg 311e 0.206h 

 کرمان
Kerman 

  دي
.Jan th19 28ab 3.2de 479c 0.923d 

  بهمن
.Feb th8  14de 3.2de 403d 0.366fg 

 اسفند
.Feb th28  11.2e 2.8g 245f 0.123h 

  داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی* میانگین
* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 
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 تعداد چتر در بوته

مـاه بـا میـانگین    کشت دي بیشترین تعداد چتر در بوته در تاریخ
چتر در بوته و کمترین در تاریخ کاشت اسـفندماه بـا میـانگین     3/14
). تعداد چتر در بوته گیاهـان  3دست آمد (جدول چتر در بوته به 5/10

داري اوت معنیعدد بود که تف 83/11ماه برابر با کشت شده در بهمن
). بیشترین تعداد چتر 3هاي کاشت دي و اسفند داشت (جدول با تاریخ

چتر در بوته و کمترین تعداد چتـر در   2/14در بوته در توده سبزوار با 
دست آمد که نسبت به چتر در بوته به 10بوته در اکوتیپ بیارجمند با 

اهش نشان درصد ک 18و  6/18ترتیب هاي کرمان و بیرجند بهاکوتیپ
-). قابل ذکر است که نتایج آزمایش نشان داد که اکوتیپ3داد (جدول 

داري با سیزوار نشان ندادند. بیشتر هاي کرمان و بیرجند تفاوت معنی
فرعی از جمله دالیل بیشتر بودن تعداد چتر در بوتـه  بودن تعداد شاخه

 باشد. طی تحقیقی که روي پنج تـوده بـومی  کاشت دي می در تاریخ
چتر در بوته  3/19و  7/11زیره سبز انجام شد، تعداد چتر در بوته بین 

هاي تربت حیدریه و سبزوار کمترین و که اکوتیپطوريگزارش شد، به
). Nezami et al., 2010اکوتیپ قائن بیشترین تعداد چتر را داشتند (

 بـه  سبز شدید زیره حساسیت دلیلبه که طی یک بررسی گزارش شد

 و بوتـه  براي توسعه کافی فرصت گیاه این دیرهنگام شتطول روز،ک
 بـدون  نسـاخته وگیـاه   فـراهم  را زایشی دوره براي الزم چتر تشکیل

 باعث این مسئله که شودمی خود زایشی دوره وارد رویشی دوره تکمیل

در  دانه عملکرد و دانه هزار وزن دانه، تعداد کاهش تعداد چتر در بوته،
  .)Rahimiyan Mashhadi, 1991شود (می دیرهنگام هايکشت
  

  تعداد دانه در چتر
دار اکوتیپ نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از اثر متقابل معنی

) (جدول P≥05/0در تاریخ کاشت براي صفت تعداد دانه در چتر بود (
ها نشان داد، بیشترین تعداد دانه در چتـر در  ). مقایسه میانگین داده2

عـدد و   33/30مـاه بـا میـانگین    ریخ کاشت دياکوتیپ سبزوار در تا
کمترین تعداد دانه در چتر در اکوتیپ کرمان در تاریخ کاشت اسفند با 

). با تأخیر در کاشت 4دست آمد (جدول دانه در چتر به 2/11میانگین 
نیـز اکوتیــپ ســبزوار داراي بیشـترین تعــداد دانــه در چتـر بــود کــه    

یپ از نظر صفت مورد مطالعه در دهنده پتانسیل باالي این اکوتنشان
هاي مختلف رسد که اکوتیپباشد. به نظر میمنطقه مورد آزمایش می

در شرایط محیطی متنوع از نظر پتانسیل تولیـد تعـداد دانـه در چتـر،     

هاي زودهنگام، زیره سبز فرصت کافی جهت متفاوت باشند. در کشت
رشـد کـافی و   طور طبیعـی دارد و گیـاه از   طی نمودن رشد زایشی به

بندي خوبی برخودار است و در نتیجه عملکرد آن باالست، ولـی  شاخه
منظور طی کردن دوره در کشت دیرهنگام، زیره سبز فرصت کافی به

رویشی ندارد و قبل از کامل نمودن دوره رویشی، مرحله زایشی آغـاز  
یابد شده و گیاه کوتاه مانده و در نتیجه، تعداد دانه در چتر کاهش می

)Kafi et al., 2002هاي زیره سبز در شرایط ). در بررسی اثر اکوتیپ
بیشترین تعداد بذر در چتر مربوط به  که وهوایی مشهد گزارش شدآب

بذر در چتر) و کمترین آن مربوط به گیاهان  6/8گیاهان کاشت اول (
 8مهر به  26بذر در چتر) بود و با تأخیر در کاشت از  8/6کاشت سوم (

 ,.Khorasani et alدرصد کاهش داشـت (  21اد دانه در چتر آذر تعد

2012.(  
  

 وزن هزار دانه

وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصـد تحـت تـأثیر تـاریخ     
). بیشترین وزن هزار دانه در تاریخ کاشت 2کاشت قرار گرفت (جدول 

). نتایج مقایسـه میـانگین نشـان داد    3دست آمد (جدول زودهنگام به
زن هزار دانه در توده سبزوار در تاریخ کشت اول با میانگین بیشترین و

گرم و کمترین وزن هـزار دانـه در اکوتیـپ کرمـان در تـاریخ       39/4
 در تـأخیر  ). بـا 4دست آمد (جـدول  گرم به 82/2اسفندماه با میانگین 

 درصـد،  9/27 سـبزوار  اکوتیـپ  در) اسفند 10 به دیماه 30(از  کاشت
 درصـد  5/12 کرمـان  و درصـد  2/14 رجنـد بی درصد، 6/21 بیارجمند

 بـین  در که است این بیانگر نتایج. شد مشاهده دانه هزار وزن کاهش
 درصـد  از کاشت در خیرتأ با کرمان اکوتیپ مطالعه مورد هاياکوتیپ
رسـد بـا   به نظر مـی  باشد.می برخوردار کمتري دانه هزار وزن کاهش

هاي کاشت مورد درتاریخ وجود دوره رشد زایشی تقریباً یکسان گیاهان
مطالعه، کوتاه بودن طول دوره رشد رویشی گیاهان در تاریخ کاشـت  

پوشش رویشی کوچک گردیده دوم و سوم باعث تولید گیاهانی با تاج
که با افزایش طول روز در بهار و با وجود رشد رویشـی ناکـافی، وارد   

ن مرحله زایشی شده و در نتیجه، تجمـع مـاده خشـک گیـاه در زمـا     
دهی در حد مطلوبی نبوده و این امرسبب کاهش وزن هـزار دانـه   گل

 اسفند 2 آذر، 21 آبان، 21 کاشت تاریخ چهار اثر بررسی شده است. در
 شـد  گـزارش  سـبز  زیـره  عملکـرد و اجـزاي عملکـرد    بر اسفند 27 و

 Soheili etآمد ( دستبه اول کاشت تاریخ در دانه هزار وزن بیشترین
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al., 2010یـان مشـهدي (  ). رحیمRahimiyan Mashhadi, 1991 (
گزارش کرد که که کشت دیرهنگام زیره سبز باعث کاهش تعداد دانه 

   .شودو وزن هزار دانه در این گیاه می
  

  عملکرد دانه
هـاي کاشـت و   هاي متفاوت کاشت و اثر متقابل تـاریخ اثر تاریخ

اکوتیـپ  ). 2) (جـدول  P≥01/0دار بود (اکوتیپ بر عملکرد دانه معنی
سبزوار با داشتن پتانسیل عملکـرد بـاالتر در محـیط مـورد آزمـایش      

هـا نشـان دهـد،    توانست برتري قابل توجهی نسبت به سایر اکوتیپ
ماه نسـبت بـه سـایر    دي 30که این اکوتیپ در تاریخ کاشت طوريبه

هاي کاشت مختلف از نظر تولید برتري داشت که ها در تاریخاکوتیپ
پتانسیل رشد و تولید باالي اکوتیپ سبزوار در شرایط  دهندهاین نشان

دلیـل داشـتن   باشد. ایـن تیمـار بـه   وهوایی محل مورد مطالعه میآب
بیشترین تعداد چتر در بوتـه، تعـداد دانـه در چتـر و وزن هـزار دانـه       
باالترین عملکرد دانه را تولید کرد. تحقیقـات روي گیاهـان خـانواده    

دادي از اجزاي عملکرد مانند تعداد چتر در دهد که تعچتریان نشان می
بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانـه اهمیـت بسـزایی در تعیـین     

بـا تـأخیر در کاشـت     .(Ehsanipour et al., 2011)عملکرد دارنـد  
 30هاي سبزوار، بیارجمند، بیرجند و کرمان از کاهش عملکرد اکوتیپ

ـ   اسفند بـه  20ماه به دي  8/48و  8/38، 9/53، 5/47ا ترتیـب برابـر ب
-رسد دالیل افزایش عملکرد اکوتیپ). به نظر می4درصد بود (جدول 

مـاه توسـعه بیشـتر ریشـه، بـرگ و      هاي مورد مطالعـه درکشـت دي  
همچنین افزایش جذب تشعشع فعال فتوسـنتزي و اسـتفاده بیشـتر و    

 & Mollafilabi)باشــد مــؤثرتر گیاهــان از عوامــل محیطــی مــی

Esfandiari, 2018) ) نظامی و همکـاران .Nezami et al., 2010 (
آذر)  25آبان و  25مهر،  25هاي مختلف کاشت (در بررسی اثر تاریخ

هاي مختلف زیره سبز گزارش کردند که بیشترین عملکـرد  بر اکوتیپ
دست آمد. نتـایج برخـی   دانه در واحد سطح در تاریخ کاشت آذرماه به

دلیل افزایش حضور و رقابت در کاشت به ها نشان داد که تأخیربررسی
هاي هرز موجب کاهش عملکرد زیـره سـبز نسـبت بـه کاشـت      علف

). گـزارش شـده اسـت کـه     Hewitt et al., 1998زودهنگام گردید (
تبـع آن  دلیل کاهش طول دوره رشـد و بـه   کاشت دیرهنگام زیره به

کاهش فتوسنتز و تولید مـاده خشـک موجـب کـاهش عملکـرد شـد       
)Ayub et al., 2008   مالفیالبـی و همکـاران .((Mollafilabi & 

Esfandiari, 2018)  بیان کردند که کشت زیره در منطقه بیرجند در

دلیل گرم شدن هوا و خشک شدن هاي اسفند و اوایل فروردین بهماه
ماه در باشد، لذا تاریخ کاشت دي و آذرسریع خاك خیلی مطلوب نمی

  گردد.پیشنهاد می این منطقه براي کاشت زیره
  

 عملکرد بیولوژیک
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و اکوتیپ بر 

). بیشــترین 2) (جــدولP≥01/0دار بــود (عملکــرد بیولوژیــک معنــی
کیلوگرم در هکتار و  976مقدار عملکرد بیولوژیک در اکوتیپ سبزوار به

کیلوگرم  585مقدار بهکمترین عملکرد بیولوژیک در اکوتیپ بیارجمند 
). همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک 3دست آمد (جدول در هکتار به

کیلوگرم در هکتار و کمترین  1170ماه با میانگین در تاریخ کشت دي
کیلوگرم  668عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت اسفند ماه با میانگین 

 8اسـفند،   16کاشـت (  اثر تـاریخ  در تحقیقی ).3دست آمد (جدول به
عملکـرد   اردیبهشت) بر عملکرد و اجزاي 20فروردین و  29فروردین، 

بـا تـأخیر در    گزارش شد کـه  (.Trachyspermum ammi L)زنیان 
 20کاشـت   کـه تـاریخ  طـوري به یافت؛ کاهش عملکرد زنیان کشت،

 ,.Boroumand et alسبزشدن کامل همراه بـود (  با عدم اردیبهشت

اسـفند)   10بهمن و  20دي،  30سی اثر تاریخ کاشت (). در برر2010
بر گیاه زیره سبز گزارش شد با تأخیر در کاشت زیـره سـبز، عملکـرد    

زیـره   کهدلیل اینکند، بهداري کاهش پیدا میطور معنیبیولوژیک به
 گیاه بایستی زمانی این کشت باشد وحساس می اقلیمی عوامل سبز به
 بنـدي  شـاخه  رویشـی و  رشد منظوربه کافی فرصت که گیرد صورت
). قابل ذکـر اسـت کـه    Ghorbani et al., 2009باشد ( داشته وجود

هـاي کرمـان،   عملکرد بیولوژیک در اکوتیپ سبزوار نسبت به اکوتیپ
درصد افزایش نشان داد.  12و  6/9، 5/6ترتیب بیرجند و بیارجمند به

تولید عملکـرد   هاي مختلف زیره سبز از نظردار اکوتیپاختالف معنی
 Khorasani etمحققان مختلف گزارش شده است (بیولوژیک توسط 

al., 2012) نظامی و همکاران .(Nezami et al., 2009  با بررسـی (
هاي کاشت پاییزه هاي بومی زیره سبز به تاریخواکنش تعدادي از توده

وهوایی مشهد بیـان داشـتند کـه بیشـترین و کمتـرین      در شرایط آب
ترتیب در توده قائن در تـاریخ کاشـت سـوم بـا     یولوژیک بهعملکرد ب

گرم  3/42گرم در مترمربع و خواف در کاشت سوم با میانگین  8/136
در مترمربع حاصل شد، بر اساس نتـایج ایـن پژوهشـگران تـأخیر در     

هـاي بـومی   آذر عملکرد بیولوژیک در تـوده  25مهر به  25کاشت از 
هاي بومی قائن و درصد و در توده 100تربت حیدریه و خواف بیش از 
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ها بیان داشـتند کـه   درصد افزایش یافت. آن 95و  8ترتیب قوچان به
هـاي کاشـت زودهنگـام احتمـاالً     افزایش عملکرد بیولوژیک در تاریخ

دلیل مواجه شدن گیاهان با شرایط مساعدتر محیطی و در نتیجـه،  به
  ست.تر در طول دوره رشد بوده ااي مناسبرشد سبزینه

  
  درصد اسانس

نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد، درصد اسـانس در سـطح   
احتمال یک درصد تحت تأثیر تاریخ کاشـت و اکوتیـپ قـرار گرفـت     

 49/1مقـدار  ). بیشترین درصد اسانس در اکوتیپ سبزوار بـه 2(جدول 
 11/1مقـدار  درصد و کمترین درصد اسانس در اکوتیپ بیارجمنـد بـه  

د. همچنین بیشترین درصد اسانس در تاریخ کاشـت  دست آمدرصد به
درصد و کمترین درصد اسانس در تاریخ اسـفند   02/2مقدار ماه بهدي
). افزایش درصد اسانس در 3دست آمد (جدول درصد به 72/0مقدار به

تـوان بـه   هاي کاشت را میماه نسبت به سایر تاریختاریخ کاشت دي
تـاریخ کاشـت از عوامـل محیطـی      تر گیاهان در ایناستفاده مناسبت

عبارت بهتر کاشـت در  دلیل بیشتر بودن طول دوره رشد دانست. بهبه
وهوایی براي افزایش دلیل مطلوب بودن کیفیت و شرایط آبماه بهدي

ترین تاریخ کاشت براي این صفت شـناخته شـد.   تولید اسانس مناسب
توانـد بـر   میتغییرات در عوامل محیطی نظیر دما، تابش و طول روز 

 ,.Kafi et alمیزان اسانس تولیدي و کیفیت آن اثـر داشـته باشـد (   

ــا Hashemian et al., 2013)). هاشــمیان و همکــاران (2002 ) ب
 11در  (.Cuminum cyminum L)بررسی میزان اسانس زیره سـبز  

کار در شمال شرق کشور تأییـد نمودنـد کـه    وتوده بومی مورد کشت
درصـد   20/2تـا   36/1هـاي مـذکور در دامنـه    درصد اسانس در توده

رسد محتوي اسـانس  متفاوت بود. ایشان اظهار داشتند که به نظر می
بذر گیاه زیره سبز بیش از هر عاملی تحت تأثیر ژنتیک این گیاه باشد. 

) نشـان دادنـد کـه    Ghane et al., 2017از طرفی، قانع و همکاران (
اسـفند مـاه منجـر بـه      25بـه  ماه بهمن 25تأخیر در تاریخ کاشت از 

درصدي در درصـد اسـانس دو تـوده زیـره سـبز شـد.        9/23کاهش 
بیـان   (Mollafilabi & Esfandiari, 2018)مالفیالبی و همکاران 

کردند که اثر تاریخ کاشت بر درصد اسانس زیره سبز در سطح احتمال 
ث ماه باعماه به اسفنددار شد و تأخیر در کاشت از ديیک درصد معنی

درصدي در میزان درصد اسانس شد. نتایج مطالعه حاضـر   50کاهش 
دار درصـد اسـانس   هنگام را بر کاهش معنـی نیز اثر تاریخ کاشت دیر

  نشان داد.

 
  عملکرد اسانس

هاي مختلف زیره سبز از لحـاظ عملکـرد اسـانس    در بین اکوتیپ
ر) کیلوگرم در هکتا 82/0هاي سبزوار (داري بین اکوتیپاختالف معنی

کیلوگرم در هکتار) مشاهده نشد. این در حالی اسـت   85/0و بیرجند (
طـور  کیلوگرم در هکتار) به 76/0که این صفت در اکوتیپ بیارجمند (

هاي دیگر بود. گیاهان تاریخ کاشت اول تر از اکوتیپداري پایینمعنی
داري نسبت به سایر ماه) از نظر عملکرد اسانس افزایش معنیدي 20(

ماه که با تأخیر در کاشت از ديطوريهاي کاشت نشان دادند، بهیختار
درصـد کـاهش نشـان داد. نتـایج      5/54ماه عملکرد اسانس به اسفند

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد، بیشترین عملکرد اسانس در 
گرم در مترمربع  33/1مقدار ماه بهاکوتیپ سبزوار در تاریخ کشت دي

کرد اسانس در تاریخ کشت اسفندماه در اکوتیپ کرمان و کمترین عمل
). بـا تـأخیر در   4دست آمد (جـدول  گرم در مترمربع به 12/0مقدار به

ــه دي 20کاشــت از  اســفند در اکوتیــپ ســبزوار، عملکــرد  20مــاه ب
هـاي  درصد کاهش نشان داد. ایـن کـاهش در اکوتیـپ    1/78اسانس

درصد  6/86و  2/80، 1/83ر با ترتیب براببیارجمند، بیرجند و کرمان به
باشـد  جا که عملکرد اسانس وابسته به مدیریت زراعـی مـی  از آن بود.

)Abreu & Mazzafera, 2005(،       لـذا کاشـت زودهنگـام بـا بهبـود
خصوصیات رشدي، وزن هزار دانـه و عملکـرد دانـه موجـب افـزایش      

گزارش شده است گیاهان خانواده چتریان نظیـر   .عملکرد اسانس شد
ویـژه در  زنـی و اسـتقرار، بـه   هایی ضعیف از نظرجوانـه یره سبز گونهز

مراحل ابتدایی رشد هستند، لذا باید کاشت ایـن گیاهـان را در تـاریخ    
نظر قرار داد مناسب براي دستیابی به عملکرد مطلوب کمی و کیفی مد

)Selim et al., 2013تـاریخ   ). نتایج بررسی روي زیره سبز در چهار
اسفند نشان داد تأخیر در کاشت  29و  15 بهمن، 30 همن،ب 15 کاشت

 ,.Sardoui et al( شودسبب کاهش عملکرد اسانس در زیره سبز می

-عملکرد اسانس برآیندي از درصد اسانس و عملکرد دانه می). 2010
(الـف   1). مشاهده ضرایب تبیین در شکل Tanu et al., 2004باشد (

که با افزایش طورينماید. بهیق میخوبی این موضوع را تصدو ب) به
هرکدام از صفات عملکرد دانه و درصد اسانس میزان عملکرد اسانس 
افزایش یافت. در این تحقیق رابطه خطی بین درصد و عملکرد اسانس 

ترتیب با ضـریب تبیـین   و همچنین عملکرد دانه و عملکرد اسانس به
 ,.Bakhtari et alدرصد مشاهده شد. باختري و همکاران ( 93و  96

) نیز اظهار داشتند که یک رابطه خطی و مثبتی بـین عملکـرد   2017
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دانه و عملکرد اسانس زیره سبز مشاهده شد، این در حالیست که این 
پذیري عملکرد اسانس از عملکرد دانـه  محققین بیان نمودند که تأثیر

  بسیار بیشتر از درصد اسانس بود.

 

 
  با درصد اسانس (الف) و عملکرد دانه (ب) زیره سبز رابطه عملکرد اسانس - 1شکل 

Fig. 1- Correlation between essential oil yield with essential oil percentage (A) and seed yield (B) of cumin 
  

 گیرينتیجه

ترین عوامل کـاهش عملکـرد در زیـره سـبز تـاریخ      یکی از مهم
مطلـوب زیـره سـبز در یـک     باشد. تاریخ کاشـت  نامناسب کاشت می

هـاي زیسـتی، غیرزیسـتی در طـول     منطقه سبب کاهش اثرات تنش
گردد. نتایج این آزمایش نشان داد که در کشت زمستانه فصل رشد می

مـاه، عملکـرد دانـه و    ماه به اسفندزیره سبز با تأخیر در کاشت از دي
رسـد در تـاریخ   داري کاهش یافت. بـه نظـر مـی   طور معنیاسانس به

ماه، افزایش جذب تشعشعات فعـال فتوسـنتزي و اسـتفاده    اشت ديک
بیشتر و مؤثرتر گیاهان از عوامل محیطی سبب افزایش پتانسیل تولید 
گردید. همچنین قابل ذکر است با توجه به حساسیت گیاه زیره سبز به 

گردد تا گیاهان فرصت کافی فتوپریود و دما، تأخیر در کاشت سبب می
بل از ورود به فاز زایشی را نداشته و عملکـرد آن  جهت رشد رویشی ق

هـاي  یابد. نتایج این آزمایش نشان داد که در بین اکوتیپکاهش می
مورد مطالعه، اکوتیپ سبزوار در منطقه مورد مطالعه از پتانسیل تولیـد  
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مـاه بیشـترین   که در تاریخ کاشت ديطوريباالتري برخوردار بود. به
به خود اختصاص داد. قابل ذکر است که بـا   عملکرد دانه و اسانس را

هاي بیارجمند و بیرجند ماه به اسفندماه اکوتیپتأخیر در کاشت از دي
ترتیب بیشترین و کمترین درصد کاهش عملکرد را نشان دادند، این به

در حالیست که کمترین درصد کاهش عملکرد اسـانس بـا تـأخیر در    

توجه به نتایج حاصل از این  کاشت در اکوتیپ سبزوار مشاهده شد. با
دلیـل  مـاه بـه  آزمایش، کاشت اکوتیپ سـبزوار در تـاریخ کاشـت دي   

گردد پتانسیل باالي عملکرد این اکوتیپ در منطقه سبزوار پیشنهاد می
  باشد.  که البته این امر نیازمند مطالعات تکمیلی می
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Introduction1 

Cumin (Cuminum cyminum L.) is one of the most important domestic herbs in Iran and is one of the earliest 
spices used by humans. Due to its characteristics such as short growing season, low water requirement, non-
interruption of growth season with other agricultural products as well as high economic justification for other 
crops and export, it has found a special place in arid and semi-arid areas, including Sabzevar. Growth, yield and 
characteristics of medicinal plants are influenced by environmental factors such as temperature and light that can 
be varied by different sowing dates. Planting date is one of the most important factors in crop performance 
improvement and percentage of essential oil of cumin, which is resulted in weather parameters changes during 
the growing season and then in the production. In addition, the use of the adapted ecotype to the environmental 
conditions of the area plays a major role in achieving a proper performance. A high proportion of the total 
variation in yield is related to the interaction of genotype in planting history, which can greatly complicated the 
choice for a broad adaptation to different sowing dates. This research was carried out with aim of investigating 
the changes in yield of cumin ecotypes in different planting dates and determining the optimum planting time for 
this plant under Sabzevar climatic conditions. 

Materials and Methods 
In order to investigate the effect of planting date on quantitative and qualitative characteristics of different 

cumin populations, field experiment was conducted as split plots in a randomized complete block design with 
three replications in Sabzevar, Iran during 2016-2017. The factors included sowing date at three levels: 30 
January, 20 February and 10 March, as well as different cumin ecotype in four levels of Sabzevar, Birjand, 
Kerman and Biyarjomand, respectively, assigned to the main plots and sub plots, respectively. Plant height, 
Umbel per plant, Seed per umbels, 1000- Seed yield, Biological yield, Essential oil yield and Essential oil 
percentage were measured and calculated accordingly. The treatments were run as an analysis of variance 
(ANOVA) to determine if significant differences existed among treatments means. Multiple comparison tests 
were performed for significant effects using the Duncan,s test. 

Results and Discussion 
The results showed that the highest number of umbels per plant, plant height, 1000-seed weight, seed yield 

and biological yield, as well as percentage of essential oil were obtained in the sowing date of January 30, and 
the delay in planting reduced the qualitative and quantitative characteristics of cumin. Among the studied 
ecotypes, Sabzevar ecotype had the highest number of umbrellas per plant, plant height, biological yield and 
essential oil percentage, as well as the highest number of seeds per umbels, seed yield and essential oil in 
Sabzevar ecotype and at sowing date of 30 January. It turned out that Sabzevar ecotype seems to have shown 
significant superiority to other ecotypes with higher potential performance in the studied environment. In this 
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research, linear relationship between essential oil percentage and yield, as well as seed yield and essential oil 
yield were observed with 96% and 93%, respectively. 

Conclusion 
The optimum cumin’s planting date in one region causes reduction of the effects of non-biotic stresses during 

the growing season. The results of this experiment showed that in winter crop cultivation, seed yield and 
essential oil significantly decreased by delayed planting from January to March. In addition, Sabzevar ecotype in 
the study area had higher production potential. As for sowing date, the highest seed yield and essential oil were 
obtained in the first and second month of sowing. It seems that planting of cumin in the January increases the 
production potential due to increasing growth period and absorption of photosynthetic active radiation, as well as 
more effective use of plants from environmental factors. 
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