
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1396(126-138، صفحه 1، شماره 33جلد 

بذربنیهوگیاهکیفیویکمخصوصیاتبرشیمیاییکودوکاشتتاریخاثربررسی
Lallemantia(شیرازيبالنگو royleana Benth.(

3رضازادهعلیرضاو *2فراهانیملکیسعیده،1ونديجلیلهکریمیطاهره

رانیاتهران،شاهد،دانشگاه،يکشاورزدانشکده،بذري تکنولوژوعلوم،ارشدی کارشناسي دانشجو-1
maleki@shahed.ac.ir: الکترونیک، پسترانیاتهران،شاهد،دانشگاه،يکشاورزدانشکده،اریاستادمسئول،نویسنده-*2

ایرانتهران،شاهد،دانشگاه،کشاورزيدانشکده،استادیار-3

1395تیر: پذیرشتاریخ1395خرداد: نهاییاصالحتاریخ1394اسفند: دریافتتاریخ

چکیده
شیرازييبالنگوعملکردبرفسفرونیتروژنشیمیاییکودمیزانوکاشتتاریختأثیربررسیمنظوربه

)Lallemantia royleana Benth.(،سالدرتکرار،سهباتصادفیکامليهابلوكپایهطرحقالبدرفاکتوریلصورتبهپژوهشی
درفسفر)(نیتروژن،ییشیمیاکودمیزاندومعاملوبهارهویزهپایکشتتاریخشامل:آزمایشعوامل.شداجرا92-93زراعی

46(کودکاملمقدارو)P2O5هکتاردرکیلوگرمN+6/50هکتاردرکیلوگرم23(کودنصفکاربرد،دهیکودعدمسطحسه
مدتمیانگین،سرعت،درصدبرکاشتتاریخاثرکهدادنشاننتایجبود.)P2O5هکتاردرکیلوگرمN+2/101هکتاردرکیلوگرم

بیولوژیکودانهعملکردبذر،موسیالژدرصد،فسفرونیتروژندرصد،دانهشدنپرطیدرکاتاالزآنزیمفعالیت،زنیجوانهزمان
برشیمیاییکودوکاشتتاریخمتقابلاثروبوددارمعنیمذکورصفاتتمامیبرشیمیاییکوداثرکهدادنشاننتایج.بوددارمعنی

کهدادنشاننتایج.بوددارمعنیغیرصفاتبقیهبرولیدارمعنیبذرفسفرونیتروژندرصدموسیالژ،درصدکاتاالز،آنزیمفعالیت
بهارهکشتبهنسبتدرصدي6/11افزایشکهبود)8/74(پاییزهکشتبهمربوطکاشت،تاریخلحاظبهزنیجوانهدرصدترینبیش

بهنسبترادرصدي4/73افزایشکهبود)6/88(کاملکوداعمالبهمربوطکود،کاربردنظراززنیجوانهدرصدبیشترین.داشت
ترینکموبود)0075/0(شاهدوپاییزهکشتدرکهبودگلدهیازپسروز28کاتاالزآنزیمفعالیتباالترینداد.نشانشاهدتیمار

درصددارمعنیافزایشباعثبالنگوپاییزهکشتوشیمیاییکودکاربرد.بودگیاه)0014/0(کاملکودوبهارهکشتبهمربوط
درP2O5کیلوگرم2/101ونیتروژنکیلوگرم46(کودکاملمقدارکاربردوپاییزهکشتکلیطوربهشد.شاهدبهنسبتموسیالژ
.گردیددانهشیمیاییکیفیتواکسیدانیآنتیفعالیتموسیالژ،لحاظبهتولیديهاي دانهکیفیتوعملکردافزایشباعثهکتار)

Lallemantia royleana(بالنگوپاییزه،کشتبذر،شیمیاییهايکیبتر،اکسیدانآنتی:کلیديهايواژه Benth.(.

مقدمه
Lallemantia(شیرازيبالنگو royleana Benth.(

پاکستان،ران،یادرواستانینعناعرهیتازسالهیکی اهیگ

خوبیمنبعبالنگودانه.کندمیرشداروپاشمالوهنده،یترک
خواصدارايوبودهپروتئینوساکاریدپلیروغن،فیبر،از

Fekri(باشدمیايتغذیهودارویی et al., الژیموس.)2008
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مانند گوناگوناختالالتدرماندردتوانمیبالنگودانه
درمانوي ویکليهايماریبوي کبد،یعصباختالالتی برخ

Naghibi(رودبکارمعدهفالکسیر et al., با وجود ).2005
نیازهايمورد دراطالعاتسنتی،طبدرگیاهایناهمیت
مناسبمیزانومناسبکاشتتاریخلحاظبهگیاهاساسی

موفقکشتبرايمهمعواملازی کیباشد.نمیدموجوکود
ي هاتمسیسی ابیارزباالکیفیتکسببراي داروییگیاهان
ي زیحاصلخحیصحروشباالبته است.کوددهیمختلف

اجتنابوستیزطیمحآلودگیکاهشضمنتوانمیخاك
راهانهادهیی کارا،کودرویهبیوغیرضروريمصرفاز

کیمعرفیهنگامدیباکهی عواملازدیگریکیداد.شیافزا
رد،یگقرارتوجهموردمنطقههرکشتي الگودراهیگ

خیتار.استاهیگآنمطلوبکاشتخیتارانتخاب
دما،لحاظازی متفاوتطیشراجادیابامختلفي هاکاشت

رسیدگیزمانخورشیدي،تشعشعروز،طول،ینسبرطوبت
قرارتأثیرتحترابذری فیکوی کمي هایژگیوبرداشت،و

کهندکردگزارش)2012(و همکاران Donohue.دهندمی
رويهافیتوکرومبراثرطریقازرسیدگیزماندماي
همکارانوD’Antuonoگذارد.میاثربعدنسلزنیجوانه

عملکردکاشتتاریخدرخیرأتباکهکردندگزارش)2002(
و همکاران Guptaهمچنینیابد.میکاهشسیاهدانهدانه

عملکرد،کاشتزمانافتادنریتأخبهباکهندمعتقد)1998(
راعملکردکاهشلیدلآنان.کندمیفتاُشدتبهریموس

درثرؤمی میاقلعواملانطباقعدمورشددورهطولکاهش
.دندانیمحرارتدرجهبای گلدهزمانتطابقمانند،دیتول

Heوپاییننورشدتکهکردندگزارش)2014(همکارانو
زایشیدورهگرادسانتیدرجه15دمايوکوتاهروزهاي

نتیجهدر،دادافزایشروز10-15راآرابیدوپسیسبذر
ونورشدتافزایشمقابل،در.یافتافزایشگیاهعملکرد

دانهزایشیدورهطولبريتأثیرگونههیچبلندروزطول
رشد)گرادسانتیدرجه15(پایینحرارتدرجهامانداشت.

طوالنیزایشیدوره،نتیجهدروانداختخیرأتبهراگیاه
باالنورشدتودماتأثیرتحتمادريپایهکه(زمانیشد

زنیجوانهشرایط،ایندروشدکمبذرخوابگرفتقرار

بود)خشکیمثلمحیطیهاي تنشتأثیرتحتبیشتربذر
)He et al., کهاستدادهنشانمطالعاتبرخینتایج.)2014

زیادفسفاتونیتراتباال،دمايومداومنورباال،نورشدت
He(شودمیزنیجوانهدرصدافزایشباعث et al., 2014.(

وبالنگوگیاهفراوانداروییوايتغذیهخواصبهتوجهبا
کشتبراي شودمیتوصیهآنمحدودوپراکندهکشتنیز

تاریخخصوصاًآنکشتدربارهکافیاطالعاتآن،وسیع
وباشدداشتهوجودمادريپایهکودينیازومطلوبکشت

موردباالموسیالژمحتوايدلیلبهگیاهاینبذرکهآنجااز
تاریخاثرکهرسدمینظربهضروري،گیردمیقراراستفاده
محدودکنندهوکنندهتعیینعاملدوعنوانبهکودوکاشت

رو، از این.گیردقراربررسیموردموسیالژودانهعملکرد
کودوکاشتزمانتأثیربررسیهدفباپژوهشاین

گیاهکیفیهاي ویژگیوعملکردبرآنهامأتواثروشیمیایی
.شدانجامشیرازيبالنگوگیاهبذربنیهو

هاروشومواد
شیمیاییکودمیزانوکاشتتاریختأثیربررسیمنظوربه

بالنگويداروییگیاهبذرزنیجوانههايشاخصوکیفیتبر
داروییگیاهانتحقیقاتیمزرعهدرپژوهشی،شیرازي
طرحقالبدرعاملیدوفاکتوریلصورتبهشاهددانشگاه

زراعیسالدرتکرار،سهباتصادفیکاملهاي بلوكپایه
ازمطالعهایندراستفادهموردهاي بذر.شداجرا92–93

شرکت،اینگزارشبراساسکهگردیدتهیهبذرپاکانشرکت
دارايتحقیقاتیمزرعهبودند.شدهتهیهمشهدازبذرهااین

عرضوشمالیدقیقه8ودرجه51جغرافیاییطول
ازمتر190ارتفاعشرقی،دقیقه34ودرجه35جغرافیایی

دررشددورهطولدربارشودمامیانگین.بوددریاسطح
خاكتجزیهآزمونکاشتازقبل.استشدهآورده1جدول
عواملاست.شدهآورده2جدولدرآننتایجکهشدانجام
کودمیزانوبهارهویزهیپاکاشتتاریخشامل:بررسیمورد
کود)،(بدونشاهدسطحسهدرفسفر)(نیتروژن،ییشیمیا
Nهکتاردرکیلوگرم23(نیازموردکودمقدارنصفکاربرد

کودکاملمقدارکاربردو )P2O5هکتاردرکیلوگرم6/50+
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هکتاردرکیلوگرمN+2/101هکتاردرکیلوگرم46(
P2O5(.بذرهاوشدانجامپشتهوجويصورتبهکشتبود

دودرردیفدوصورتبهمتر3در2ابعادبههاییکرتدر
25ردیففاصلهبامترسانتیسهعمقدرپشتهطرف
درتریپلفسفاتسوپرکودبعد وشدندکشتمترسانتی
دودراورهکودوشدافزودهخاكبهبذرهاکشتهنگام
هشتمرحلهدرسركصورتبهنیزوکاشتهنگامنوبت
درکاتاالزگیرياندازهبراي شد.دادهمادريپایهبهبرگی
زمانیفواصلدرهاییبردارينمونهبذر،پرشدندوره

تعدادگلدهیمرحلهدرمنظوربدینشد.انجاممشخص
بودند،مرحلهیکدرظاهريلحاظازکهیکسانبوته30

تاگلدهیاوایلازروزهفتهفواصلدروشدندمشخص
مشخصهاينمونهازبردارينمونهنوبتچهاردانه،رسیدگی

بوتههردراصلیساقهازهابردارينمونه.گردیدانجامشده
Darroch(شدانجام & Baker, ،رشدپایاندر.)1990

اینازحاصلبذرهايوشدندبرداشتحاصلبذرهاي
شدند.استفادهنظرموردهايآزمونانجامبرايهاپایه

92-93میانگین دما و بارش طی سال زراعی -1جدول
تیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمنديآذرآبانمهرهواییوآبوضعیت

4/348/188/161718/92/244/314/354/4444سلسیوس)(درجهدمابیشینه

5/008/134/1519-11-6/5-9/2-4/52/0سلسیوس)(درجهدماکمینه

4/72/154/85/25/108/1461/93/28/0لیتر)(میلیماهانهبارشمجموع

خاك مزرعهمترسانتی0-30در عمقمشخصات خاك مزرعه -2جدول
آهن

)mg/kg(
روي

)mg/kg(
مس

)mg/kg(
شوري

)dS/m(
اسیدیته

)pH(
آلیماده

(%)
کلنیتروژن
(%)

جذبقابلفسفر
)mg/kg(

شن
(%)

سیلت
(%)

رس
(%)

بافت
خاك

7/2 98/0 38/1 18/3 8/7 29/0 05/0 32/8 58 24 18
لومی
شنی

استانداردزنیجوانهآزمون
قطــربــاهــايدیــشپتــريداخــلدربــذرعــدد20

قـرار )2شـماره (واتمـن صافیکاغذرويمترسانتی10
شد.اضافهپتريهربهمقطرآبلیترمیلیهشتشد.داده

وسلسیوسدرجه20دمايباژرمیناتوردرهادیشپتري
رطوبـت وتـاریکی سـاعت هشتوروشناییساعت16

ـ زنـی جوانـه برايروز14مدتبه%75نسبی دارينگه
.شـد انجـام روزهـر زدهجوانـه بذرهايشمارششدند.
سـرعت ،زنیجوانهزمانمدتمیانگین،زنیجوانهدرصد

برنامـه ازاسـتفاده بابذربنیهطولیشاخصوزنیجوانه
Germinندشدمحاسبه.

و همکـاران  Pereiraروشبهآنزیمیفعالیتسنجش
طـول درتروفتومراسـپکت دستگاهازاستفادهباو)2002(

انجام گرادسانتیدرجه25دمايدرونانومتر240موج
وجدادانهگرمیکموسیالژدرصدگیرياندازهبراي.شد

همکارانوKalnyasundromروشباآنموسیالژمقدار
نیتروژندرصدگیرياندازهبراي .شدگیرياندازه)1982(
بعدوکردهوزنرا بالنگوگیاهدانهازگرمدوبذرفسفرو
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نیتروژندرصدتعیینبرايوشده پودرچینیهاونتوسط
ارسـال کرجخاكوآبتحقیقاتسسهؤمبهبذرفسفرو

پایـان دربیولوژیکودانهعملکردگیرياندازهبرايشد.
نیمـه اًتقریبهادانهکهکاملرسیدگیازپسورشدفصل
بـا برابرمساحتیآزمایشی،کرتهراز،باشندمیي اقهوه

ـ طرازحاصـل ي هـا داده.شـد برداشـت مربعمتردو قی
SASافزارنرم وگرفـت قرارلیتحلوهیتجزمورد9,1,3
احتمالسطحدردانکنآزمونقیطرازنیانگیمساتیمقا
وعملکـرد صـفات کهاستذکربهالزم.گردیدانجام5%

کامـل هـاي  بلـوك طـرح قالـب دردانـه شیمیاییکیفیت
درکاتـاالز آنـزیم فعالیـت وزنـی جوانهنتایجوتصادفی

شدند.واریانستجزیهتصادفیکامالًطرحقالب

نتایج
بـر کاشـت تـاریخ اثـر واریـانس تجزیهجدولنتایج

بـر کاشـت تاریخاثرکهدادنشانزنیجوانههايخصشا
،زنـی جوانهزمانمدتمیانگین،زنیجوانهدرصدصفات
فسفرونیتروژندرصد،کاتاالزفعالیت،زنیجوانهسرعت

صـفت بـر ولـی بـود دارمعنـی %1احتمـال سطحدربذر
).4و3جـدول (بوددارمعنیغیربذربنیهطولیشاخص
تمـامی بـر کوداثرکهدادنشانجدولایننتایجهمچنین
اثـر بـود. دارمعنـی %1احتمـال سـطح درمذکورصفات
آنـزیم فعالیـت بـر شـیمیایی کـود وکاشتتاریخمتقابل

سـطح دربـذر فسـفر ونیتروژنموسیالژ،درصدکاتاالز،
غیـر زنـی جوانههايشاخصبرولیدارمعنی%1احتمال

.)4و3جدول(بوددارمعنی

بذرزنیجوانهدرصد
درصـد بـر کاشـت تـاریخ اثـر میانگینمقایسهنتایج

زنـی جوانـه درصـد بیشـترین کهدادنشانبذرزنیجوانه
افـزایش کـه بود)81/74(پاییزهکاشتتاریخبهمربوط

جـدول (دادنشانبهارهکشتبهنسبترادرصدي6/11
بـر شـیمیایی کـود اثرمیانگینمقایسهنتایجهمچنین).5

درصـد ترینبیشـ کـه دادنشـان بـذر زنـی جوانـه درصد

کـه بـود )611/88(کودکاملمقداربهمربوطزنیجوانه
نشانکودبدونتیماربهنسبترادرصدي4/73افزایش

).5جدول(داد

بذرزنیجوانهزمانمدتمیانگین
بهـاره وپاییزهکاشتتاریخاثرمیانگینمقایسهنتایج

کـه دادنشـان بـذر زنـی جوانـه زمـان مـدت میانگینبر
تـاریخ بـه مربوطزنیجوانهزمانمدتمیانگینبیشترین

رادرصـدي 9/10افزایشکهبود)824/3(پاییزهکاشت
نتـایج چنینهم).5جدول(دادنشانبهارهکشتبهنسبت

زمـان مـدت میانگینبرشیمیاییکوداثرمیانگینمقایسه
زمـان مدتمیانگینترینبیشکهدادنشانبذرزنیجوانه
تـرین کمو)052/4(کودبدونتیماربهمربوطزنیجوانه

لحاظازالبتهکهبود)313/3(کودکاملمقداربهمربوط
نداشـت يدارمعنـی اخـتالف کـود نصفتیمارباآماري

).5جدول(

بذرزنیجوانهسرعت
بهـاره وپاییزهکاشتتاریخاثرمیانگینمقایسهنتایج

سـرعت ترینبیشـ کـه دادنشانبذرزنیجوانهسرعتبر
و)294/0(بهـاره کاشـت تاریخبهمربوطبذرزنیجوانه

بـود )262/0(پـاییزه کاشـت تـاریخ بـه مربوطکمترین
کـود اثـر میـانگین مقایسـه نتـایج همچنـین ).5جدول(

ترینبیشـ کـه دادنشانبذرزنیجوانهسرعتبرشیمیایی
بود)304/0(کودکاملمقداربهمربوطزنیجوانهسرعت

نشانکودبدونتیماربهنسبترادرصدي23افزایشکه
).5جدول(داد

بذربنیهطولیشاخص
شـاخص بـر شـیمیایی کوداثرمیانگینمقایسهنتایج

بنیـه طـولی شاخصترینبیشکهدادنشانبذربنیهطولی
افـزایش کـه بـود )17/427(کـود کاملمقداربهمربوط

دادنشـان کـود عـدم تیماربهنسبترادرصدي9/395
).5جدول(
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شیرازيبالنگويکاتاالزآنزیمفعالیتوزنیجوانهخصوصیاتبرشیمیاییکودوکاشتتاریخاثرواریانستجزیه- 3جدول
آنزیمفعالیت

کاتاالز
طولیشاخص
بذربنیه

سرعت
زنیجوانه

مدتمیانگین
زنیجوانهزمان

درصد
زنیجوانه

درجه
آزادي

تغییراتمنابع

**000041/0 ns81/6261 **004/0 **633/0 **20/272 1 کاشتتاریخ
**0000012/0 **69/17845 **005/0 **86/0 **8/2129 2 شیمیاییدکو
**0000015/0 ns26/1831 ns00065/0 ns06/0 ns39/1 3 شیمیاییکود×کاشتتاریخ

00000001/0 6/4645 000107/0 021/0 029/5 12 خطا
15/1 8/27 72/3 99/3 181/3  - تغییراتضریب

ns،*1و%5احتمالسطوحدردارمعنی،دارمعنیغیرترتیببه:**و%

شیرازيبالنگويبذرکیفیهاي ویژگیوعملکردبرشیمیاییکودوکاشتتاریخاثرواریانستجزیه- 4جدول

بیولوژیکعملکرد دانهعملکرد
فسفردرصد

دانه
نیتروژندرصد

دانه
درصد

موسیالژ
درجه
آزادي

تغییراتمنابع

6/389511 98/29 00045/0 0000032/0 5/0 2 تکرار
**99/13649324 **555/63708 **0065/0 **69/5 **55/3 1 کاشتتاریخ
**42/10232531 **1012/46692 **005/0 **181/2 **17/11 2 شیمیاییدکو
ns61/786964/61 ns159/260 **0038/0 **33/2 *722/0 2 شیمیاییکود×کاشتتاریخ

06/526931 34/3543 00002/0 0011/0 514/0 10 خطا
84/12281 39/2455097 87/0 0015/0 12/2 17 کل

866/17 2430/20 76/0 03/1 44/33  - تغییراتضریب
ns،*1و%5احتمالسطوحدردارمعنی،دارمعنیغیرترتیببه:**و%
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شیرازيبالنگويبذرعملکردوبذرکیفیتوزنیجوانهخصوصیاتبرشیمیاییکودوکاشتتاریخاثرمیانگینمقایسهنتایج-5جدول

تیمار
صفات

درصد
زنیجوانه

میانگین مدت زمان
زنی (روز)جوانه

زنیسرعت جوانه
(یک/ روز)

شاخص طولی 
بنیه بذر

فعالیت آنزیم کاتاالز بذر
لیتر پروتئین)(واحد در میلی

درصد
موسیالژ

درصد
نیتروژن دانه

درصد
فسفر دانه

عملکرد دانه
در هکتار)(کیلوگرم

بیولوژیکعملکرد 
در هکتار)(کیلوگرم

تاریخ کاشت
a815/74a824/3b262/0a77/263a00731/0a777/5b693/2a642/0a55/353a7/3475پاییزه
b037/67b448/3a294/0a46/226b0043/0b888/4a8177/3b6243/0b56/234b1/1734بهاره
کود

c111/51a052/4c2475/0c14/86a0063/0b833/3b905/2b6236/0b98/197b1432بدون کود
1اعمال نصف کود

b056/73b543/3b2838/0b04/222b005683/0a667/5a951/3b6298/0a79/312b7/2370
2مقدار کامل کود

a611/88b313/3a3043/0a17/427005433/0ca5/6b910/2a6766/0a40/371a1/4012
.دنباشمی% 1سطحدردانکنآزمونبادارمعنیاختالففاقدهستند،مشتركحرفیکدارايحداقلستونهردرکههاییمیانگین

P2O5هکتاردرکیلوگرمN+6/50هکتاردرکیلوگرم1-23

P2O5هکتاردرکیلوگرمN+2/101هکتاردرکیلوگرم2-46
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کاتاالزآنزیمفعالیت
آنزیمفعالیتبرشیمیاییکودوکاشتتاریخمتقابلاثر
میزانکهدادنشانگلدهیازپسروز28دربذرکاتاالز
بهارهکشتازبیشترپاییزهکشتدرکاتاالزآنزیمفعالیت
کودمقدارافزایشبابهارهوپاییزهکشتدوهردراست.

کهطوريبه،یافتکاهشبذرکاتاالزآنزیمفعالیتشیمیایی،
آنزیمفعالیتکمترینکاشتتاریخدوهردرکاملکودتیمار

کاهششدتبهارهکشتدرامادادنشانرابذرکاتاالز
بدونتیماروکودنصفتیماربینالبته ).5جدول(بودبیشتر

اختالفبذرکاتاالزآنزیمفعالیتنظرازپاییزهکشتدرکود

درکاتاالزآنزیمفعالیتتغییراتروندنشد.دیدهيدارمعنی
آنزیمفعالیتتیمارها،همهدرکهدادنشانبذرشدنپرطی

تیمارهااثرنتایجیافت.افزایشدانهرشدپیشرويباکاتاالز
دانهشدنپرطیدرکاتاالزآنزیمفعالیتتغییراتروندبر

درکوديگونههیچکهزمانیپاییزهکشتدرکهدادنشان
کاتاالزآنزیمفعالیتمیزانگیرد،نمیقرارگیاهاختیار

درکودکاملمقدارکهزمانیبهارهکشتدرویافتافزایش
کاهشکاتاالزآنزیمفعالیتمیزانگیرد،میقرارگیاهاختیار
).1(شکلیافت

)b(دانهشدنپرطیدرکاتاالزآنزیمفعالیتو)a(بذرموسیالژدرصدبرشیمیاییکودوکاشتتاریخمتقابلاثر-1شکل
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بذرموسیالژدرصد
تاریخوشیمیاییکودمتقابلاثرمیانگینمقایسهنتایج

کود،مقدارافزایشباکهدادنشانموسیالژدرصدبرکاشت
افزایشبهارهوپاییزهکشتدوهردرموسیالژدرصد
وپاییزهکشتدرموسیالژدرصدبیشترینویافتدارمعنی

دوهردراگرچه.آمدبدستکاملشیمیاییکودکاربرد
باکاملکودبردرکابینيدارمعنیتفاوتکاشت،تاریخ
نیزبهارهکشتدرنداشت.وجودکودمقدارنصفکاربرد
کاربرداماشدموسیالژدرصدافزایشباعثکودکاربرد
کودبدونشاهدتیمارباداريمعنیتفاوتکودنصف

کوديتیمارهايتمامیدرپاییزهکشتکلیطوربهنداشت.
).1(شکلداشتباالتريموسیالژدرصد

بذرنیتروژندرصد
تاریخوشیمیاییکودمتقابلاثرمیانگینمقایسهنتایج

باپاییزهکشتدرکهدادنشانبذرنیتروژندرصدبرکاشت
بذرنیتروژندرصددريدارمعنیتغییرکودمقدارافزایش
،یافتافزایشنیتروژندرصدبهارهکشتدرنیامد.بوجود
کاملکودتیمارباشاهدبینيدارمعنیاختالفاگرچه

).2شکل(نیامددستب

)b(بذرنیتروژندرصدو)a(بذرفسفردرصدبرشیمیاییکودوکاشتتاریخمتقابلاثر-2شکل

بذرفسفردرصد
تاریخوشیمیاییکودمتقابلاثرمیانگینمقایسهنتایج

باپاییزهکشتدرکهدادنشانبذرفسفردرصدبرکاشت
بذرفسفردرصددريدارمعنیتغییرکودمقدارافزایش
باشاهددربذرفسفردرصدکهطوريبه،نیامدبوجود
کشتدرنداد.نشانرا يدارمعنیتفاوتکاملکودتیمار
یافتافزایشبذرفسفردرصدکود،افزایشبابهاره

).2(شکل

دانهعملکرد
دانهعملکردبرکاشتتاریخاثرمیانگینمقایسهنتایج

کاشتتاریخبهمربوطدانهعملکردبیشترینکهدادنشان
بهمربوطآنکمترینوهکتار)درکیلوگرم55/353(پاییزه
بودهکتار)درکیلوگرم56/234(بهارهکاشتتاریخ

برشیمیاییکوداثرمیانگینمقایسهنتایج).5جدول(
تیماردردانهعملکردبیشترینکهدادنشاندانهعملکرد

ونیتروژنکودهکتاردرکیلوگرم46(کودکاملمقدار
کیلوگرمP2O5()40/371کودهکتاردرکیلوگرم2/101

مقدارنصفتیمارباآماريلحاظازالبتهکهبودهکتار)در
6/50وخالصنیتروژنکودهکتاردرکیلوگرم23(کود

ونداشتيدارمعنیاختالف)P2O5کودهکتاردرکیلوگرم
نشانکودبدونتیماربهنسبترادرصدي6/87افزایش

).5جدول(داد

بیولوژیکعملکرد
عملکردبرکاشتتاریخاثرمیانگینمقایسهنتایج

بهمربوطصفتاینمقدار بیشترینکهدادنشانبیولوژیک
کهبودهکتار)درکیلوگرم7/3475(یزهیپاکاشتتاریخ
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بهارهکاشتتاریخبهنسبترا درصدي43/100افزایش
).5جدول(دادنشان

بحث
ازی عواملدارد کهآنازحکایتمختلفقاتیتحقجینتا

,Wallace(کاشتخیتارلیقب باالرطوبتودما،)1986
)Castillo et al., Sayman(ي مادرپایههیتغذو )1994 &

Van de venter, ایندرثرند.ؤمبذرقدرتبر)1996
درصددارايپاییزهکشتازحاصليبذرهامطالعه،
کشترشددورهطولاینجادر.ندبوديباالترزنیجوانه
رسیدگیزمانوبودهترطوالنیبهارهکشتبهنسبتپاییزه

کهدادرخزودتربهارهکشتبامقایسهدرآنفیزیولوژیک
Gorzinو)Mahdavi Damghani)2000وKafiنتایجبا

هوادمايمطالعهایندرداشت.مطابقت)2015(همکارانو
پروگلدهیبامصادفکهاردیبهشتوفروردینهايماهدر

خرداددمايبهنسبت،بودپاییزهکشتدرگیاهانبذرشدن
کشتدربذرپرشدنوگلدهیدورهباهمزمانکهتیرماهو

افزایشبهمنجرامراینکه)1(جدولبودکمتر،بودبهاره
Farzaneh(شدزنیجوانهدرصدوبذربنیه et al., 2014(.

دریافتکودکههاییتیماردرزنیجوانهدرصدافزایش
وفتوسنتزافزایشدرنیتروژننقشعلتبهدتوانمیکردند
وبذرشدنپردورهطولورسیدگیوگلدهیورهدطول

Sarmadnia(باشدزنیجوانهدردخیلهايآنزیمترکیب &

Koocheki, Moaafi؛ 2003 Pasha Callaii et al., 2012(.
کشتبذرهايدرزنیجوانهزمانمدتمیانگینافزایش

نسبتبذرهااینموسیالژبودنبیشتردلیلبهدتوانمیپاییزه
عنوانبهدتوانمیموسیالژزیرا.باشدبهارهکشتبذرهايبه

هايبافتبهاکسیژنوآبجذببرايفیزیکیمانعیک
زمانمدتافزایشباعثنتیجهدرباشد،بذرازدرونی
Gorai(شودزنیجوانه et al., درمطالعهایندر).2014
طیدرکاتاالزفعالیتمیزانبررسیموردتیمارهايتمامی

نموطولدرکاتاالزفعالیتافزایشیافت.افزایشبذرنمو
دلیلبهافزایشاینکهاستشدهدیدهنیزآفتابگردانبذر

Bailly(استبودهH2O2محتوايکاهشدرآندرگیري et

al., هايپاسخدرهاسیگنالانتقالدرکاتاالز).2000
آنزیمیککاتاالزدارد.ثريؤمنقشزنیجوانهودفاعی

اکسیژنوآببهراهیدروژنپراکسیدکهاستتترامریک
هیدروژنحذفبرايکاتاالزآنزیمفعالیتکند.میتجزیه

اجتناببرايبعدومختلفهايتنشپراکسیدازناشییسم
He(ضروریستتنشبهمربوطاکسیداتیوآسیباز et al.,

همزماندانهشدنپرمرحلهارتودوکس،بذرهايدر.)2014
کهباشدمیبذردرپسابشبهمقاومتیندهايافرانجامبا

بذرازآبگیريتنشبامقابلهبرايراالزمهاي آمادگیبذر
کشتپاییزدرکهگیاهانیمطالعهایندر.کندمیکسب
امراینکهندبودبذرکاتاالزفعالیتبیشترینداراي،شدند

زمانودماهمانند الزمشرایطبودنفراهممبیندتوانمی
هاي مکانیزمایجادبرايکاتاالزآنزیمفعالیتبرايالزم

هاي گزارشباشد.شدهتولیدبذرهايدرپسابشبهمقاومت
Torabiو)2014(همکارانوMorid poorهمکارانو

فعالیتبرنیتروژنیتغذیهدارمعنیاثرازحکایت )2012(
گزارش)2008(همکارانوAbdolzade.داشتکاتاالز

میزانکاهشورشدافزایشباعثنیتروژنمصرفکهندکرد
کاهشباعثنیتروژنتغذیهنیزوشدهکاتاالزآنزیمفعالیت

ازجملههااکسیدانآنتیمیزانکاهشنتیجهدروهاتنش
بهارهکشتدرمطالعهایننتایجباکهاستشدهکاتاالز

وپاییزهکشتدرموسیالژدرصدبیشترین.داشتهمخوانی
و همکاران Rastiکهحالیدر،استآمدهبدستکاملکود

تاریختأثیرتحتموسیالژمقدارکهندکردگزارش)2012(
قراراردیبهشتوفروردیناسفندماه،اواخرهايکاشت

وبودهوراثتتأثیرتحتصفتاینکهندکردبیانونگرفت
نظربهچنینبنابراین گیرد.میقرارمحیطتأثیرتحتکمتریا

هايتاریخ)2012(و همکاران Rastiمطالعهدرکهرسدمی
دارمعنیعدموبودهبهارههايکشتبهمربوطشدهبررسی

کشتهايزمانبودننزدیکعلتبهکاشتتاریخاثرشدن
دودررشددورهطولتفاوتمطالعهاین درولیاستبوده

کهاستبودهماهچهارحدوددربهارهوپاییزهکاشتتاریخ
چنینهماست.گذاشتهاثربذرژموسیالدرصدافزایشبراین

PariharوSingh)1995(کاربردکهکردندگزارش
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تأثیراسفرزهگیاهدرفسفرونیتروژنشیمیاییي کودها
ايمطالعهدر اما.نداشتبذرموسیالژدرصدبري دارمعنی
رااسفرزهبذرموسیالژدرصدشیمیایی،کودافزودندیگر،

Pooryosef(دادقرارتأثیرتحتي دارمعنیطورهب et al.,

بهاحتماالًپاییزهکشتدرکهرسدمینظربهچنین).2010
اززیاديمقداربیشترآبیاريدفعاتوهابارندگیعلت

نتوانستهگیاهوباشدرفتههدرآبشوییطریقازنیتروژن
دراماکند استفادهخاكبهشدهاضافهنیتروژنتمامازاست
نتیجهدرورشددورهکوتاهیدلیلبهاحتماالًبهارهکشت

جذبمیزانرفته،بکارنیتراتینیتروژنکمترآبشویی
شدهجذبنیتروژناستتوانستهگیاهوبودهبیشترنیتروژن

فسفرمیزان،شیمیاییکودافزایش.کندذخیرهبذرهادررا
باکهدادافزایشبهارهوپاییزهکشتدوهردررابذر

همکارانوHeو)2006(همکارانوTufenkciگزارش
دربذرفسفردرصدکلیطوربهاماداشتمطابقت)2014(

افزایشبامعموالً.)3جدول(بودبیشترپاییزهکشتبذرهاي
بارو از این،یابدمیکاهشمعدنیفسفراستفادهقابلیتدما،

چنینتوانمیبهاره،کشتدربذرفسفربودنکمتربهتوجه
علتبهفسفرجذبتواناییبهارهکشتدرکهکردبیان

نیزبذرهادرفسفرذخیرهبنابراین ،یافتهکاهشدماافزایش
تغذیهدارمعنیاثرالبته .استشدهکمترپاییزهکشتبهنسبت

مختلفگیاهانبذربنیهافزایشدرفسفرکودبامادريپایه
)Seyedi et al., دربذربنیهوزنیجوانهبهبود،)2015

Pacheco(لوبیامانندگیاهانی et al., ترشک،)2012
)Hrdlickova et al., Sasthri(پنبهو)2011 et al., 2001(

کشتبذرهاينیزمطالعهایندر.استرسیدهاثباتبه
زنیجوانهدرصددرنتیجه وداشتهبیشتريفسفرپاییزه

غلظتوخاكدرفسفرحاللیتافزایشداشتند.نیزباالتري
ي هاجنبهبهبوددرعواملمهمترینازبذر،فسفر

,Modi(روندمیشماربهبذرفیزیولوژیک Sawan؛ 2002 et

al., پاییزهکاشتتاریخدردانهعملکردبودنباال.)2011
وروزطولتغییراتبهتوجهباپاییزدرکهاستدلیلاینبه

رشدفرصتازگیاه،يروزشبانهنسبیحرارتدرجه
سرازترسریعآنبهارهرشدوهبودبرخوردارتريمناسب

هايتیماردردانهعملکردبودنباال.شودمیگرفته
برتروژنینکهباشديتأثیردلیلبهدتوانمیکودکنندهدریافت

ها،نیپروتئسنتزقیطرازی شیرویی هااندامتوسعهورشد
فتوسنتزکنندهي هااندامدوامزینوهابرگسطحگسترش

Almond(دارد et al., تفاوتعدمبهتوجهبا).1986
کودنصفوکاملکودتیماردردانهعملکرددارمعنی

کارایی،شیمیاییکودازاستفادهدرگیاهاینکهگفتتوانمی
)Sumeria)2003توسطکهی بررسکی یطدارد.باالیی
خردلدرهکتاردردانهعملکردوهزاردانهوزن،شدانجام
کشتگیاهانوگرفتندقرارفسفرریمقادشیافزاتأثیرتحت
کشتگیاهانبهنسبتباالتريبیولوژیکعملکردپاییزه
کهندکردگزارش)1981(و همکاران Alessi.داشتندبهاره

وهابوتهارتفاعکوتاهیعلتبههنگام،ریدي هاکشتدر
کمتربیولوژیکودانهعملکرد،یگلدهتاکاشتکمترفاصله

محسوسکاهشبرعالوهکلزا،ارقامبهارهکشتدر.باشدمی
زانیم،رشددورهشدنکوتاهدلیلبهکیولوژیبعملکرد

بودهکمترزینمخازنبهمنابعازيفتوسنتزموادصیتخص
هبخشکمادهصیتخصدري کمتریی کارااهانیگواست
Zafaranieh(اندهتداشهادانه et al., همچنین.)2014

عملکرددارايبودند،کردهدریافتکاملکودکهگیاهانی
عملکردشیافزادالیلازبودند.باالتريبیولوژیک

اهیگبهتری کیولوژیزیفطیشرافراهمیبهتوانمیکیولوژیب
مطلوبطیشراایجادزینویی غذاعناصرجذباثردر
اثردریی غذاعناصربهی کافی دسترسمنظوربهی طیمح

Bhalerao(کرداشارهNPکودهايکاربرد et al., 2001(.
زنی،جوانهدرصدافزایشبهمنجرپاییزهکشتکلیطوربه

آنزیمفعالیتموسیالژ،درصدفسفر،محتوايوجذب
تیمارهايدربیولوژیکودانهعملکردافزایشوبذرکاتاالز
کلیهبهبودبهتوجهبارو از این،شدمختلفکودي

بنیهوکیفیتوکیفیویکمعملکردازاعمگیاههاي ویژگی
گیاهپاییزهکشتکهگرفتنتیجهچنینتوانمیتولیديبذر

باتهران)(استانمطالعهموردجغرافیاییمنطقهدربالنگو
لحاظبهترمناسباکولوژیکومحیطیشرایطکردنفراهم

موجودمنابعازاستفادهبرايرازمینهمناسب،نورودما



تاریخ کاشت و کود شیمیایی ...بررسی اثر 136

بالنگوگیاهبالقوهعملکردبهشدننزدیکوخاكومحیط
اینپاییزهکشتدرکهايمسئلهتنهاکند.میفراهمشیرازي

ازبذرنیتروژننگرفتنقرارتأثیرتحتشودمیدیدهگیاه
نیتروژنآبشوییدلیلبهمسئلهاینکهبودکوديتیمارهاي

غیرقابلکهافتدمیاتفاقپاییزههاي کشتازبسیاريدر
کاربرددرداريمعنیتفاوتکهآنجاازاما.باشدمیاجتناب

لحاظبهکاملکودمقداربهشیمیاییکودمقدارنصف
بذرکاتاالزفعالیتهمچنینوموسیالژدرصدودانهعملکرد

کودمقدارنصفکاربردکهگفتتوانمیچنین،نشددیده
برايرازمینهپاییزه،کشتوگیاهایننیازموردشیمیایی
ویکمعملکردحداکثربهدستیابیوهانهادهکاراییافزایش

کند.میفراهمشیرازيبالنگوگیاهکیفی

تفادهسامورد عمناب
- Abdolzade, A., Shima, K., Lambers, H. and Chiba, C.,

2008. Chang in uptake, transport and accumulation
of ions in Nerium oleander (rosebay) as affected by
different nitrogen sources and salinity. Annals of
Botany, 102: 735-746.

- Alessi, J., Power, F. and Zimmerman, D.C., 1981.
Effects of seeding date and population on water use
efficiency and safflower yield. Agronomy Journal,
73: 783-787.

- Almond, J.A., Dawkins, T.C.K. and Askew, M.F.,
1986. Aspects of crop husbandry.
http://agris.fao.org/aos/records/US201301433265.

- Bailly, C., Benamar, A., Corbineau, F. and CoÃme,
D., 2000. Antioxidant systems in sunflower
(Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming.
Seed Science Research, 10: 35-42.

- Bhalerao, G.A., Abdul Hamid, A. and Bipte, A.R.,
2001. Effect of integrated nutrient management with
vermicompost on growth and yield of rainfed
sorghum. Journal of Annual Plant Physiology, 15:
121-125.

- Castillo, A.G., Hamptan, J.G. and Coolbear, P., 1994.
Efect of sowing date and harvest timing or seed
vigor in garden pea (Pisum sativum L.). New
Zealand Journal of Crop and Horticulture Science,
22: 91-95.

- D’Antuono, L.F., Moretti, A. and Lovato, A.F.S.,
2002. Seed yield, yield components, oil content and
essential oil content and composition of Nigella
sativa L. and Nigella damascena L. Industrial Crops
and Products, 15: 59-69.

- Darroch, B.A. and Baker, R.J., 1990. Grain filling in
three spring wheat genotypes: statistical analysis.
Crop Science, 30: 525-529.

- Donohue, K., Barua, D., Butler, C., Tisdale, T.,
Chiang, G., Dittmar, E. and Casas, R., 2012.
Maternal effects alter natural selection on
phytochromes through seed germination. Journal of
Ecology, 100(3): 750-757.

- Farzaneh, S., Azizie, Sh., Feyzi, P. and Sadegh zadeh,
J., 2014. Evaluating the trend growing sugar beet
seed (Beta vulgaris) in sowing dates in Ardabil. The
first Global Conference on Sustainable Agriculture
and Natural Resources, Tehran, 30 January,
http://www.civilica.com/Paper-NACONF01-
NACONF01_0307.html.

- Fekri, N., Khayami, M., Heydari, R. and Javadi, M.,
2008. Isolation and identification of monosaccharide
of mucilage in Dragon's head by thin layer
chromatography. Iranian Journal of Medicinal and
Aromatic Plants, 24(2): 207-216.

- Gorai, M., El Aloui, W., Yang, X. and Neffati, M.,
2014. Toward understanding the ecological role of
mucilage in seed germination of a desert shrub
Henophyton deserti: Interactive effects of
temperature, salinity and osmotic stress. Plant and
Soil, 374(1): 727-738.

- Gorzin, M., Ghaderi-Far, F., Zeinali, E. and Razavi,
S.E., 2015. Evaluation of seed germination and seed
vigor of different soybean (Glysin max (L.) Merr.)
cultivars under different planting dates in Gorgan.
Iranian Journal of Field Crops Research, 13(3):
611-622.

- Gupta, A., Vates, S.K. and Briji, L., 1998. How cheap
can a medicinal plant species be?. Current Science,
14: 555-556.

- He, H., Vidigal, D., Snoek, L.B., Schnabel, S.,
Nijveen, H., Hilhorst, H. and Bentsink, L., 2014.
Interaction between parental environment and
genotype affects plant and seed performance in
Arabidopsis. Journal of Experimental Botany,
65(22): 6603-6615.

- Hrdlickova, J., Hejcman, M., Kristalova, V. and Pavlu,
V., 2011. Production, size, and germination of
broad-leaved dock seeds collected from mother
plants grown under different nitrogen, phosphorus,
and potassium supplies. Weed Biology and
Management, 11: 190-201.

- Kafi, M. and Mahdavi Damghani, A., 2000.
Mechanisms of Environmetal Stress Resistance of
Plants. University of Mashhad Press, Mashhad,
472p.

- Kalnyasundrom, N.K., Pateb, P.B. and Dalat, K.C.,
1982. Nitrogen need of Plantago ovata in reaction to



1137، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

the available nitrogen in soil. Indian Journal of
Agricultural Science, 52: 240-242.

- Moaafi Pasha Callaii, R., Rameae, V., Faraji, A. and
Teymori shamushak, E.A., 2012. Study levels of
nitrogen fertilizer and sowing date on phenological
characteristics, grain yield and yield components of
rapeseed (Brassica napus). Journal of Plants and
Ecosystems, 8(32): 101-106.

- Modi, A.T., 2002. Wheat seed quality in response to
molybdenum and phosphorus. Journal of Plant
Nutrition, 25: 2409-2419.

- Morid poor, S., Sateei, A. and Ghorbanli, M., 2012.
The effect of ammonium nitrate on the activity of
antioxidant Urtica (Urtica dioica). The First
National Conference on New Cellular and Molecular
Biotechnology, Parand, Islamic Azad University,
15-16 April.

- Naghibi, F., Mosaddegh, M., Mohammadi Motamed,
S. and Gorbani, A., 2005. Labiatae family in folk
medicine in Iran: from etnobotany to pharmacology.
Iranian Journal of Phamaceutical Research, 2: 63-79.

- Pacheco, R.S., Brito, L.F., Straliotto, R., Pérez, D.V.
and Araújo, A.P., 2012. Seeds enriched with
phosphorus and molybdenum as a strategy for
improving grain yield of common bean crop. Field
Crops Research, 136: 97-106.

- Parihar, G.N. and Singh, R., 1995. Response of
psyllium (Plantago ovata) to nitrogen and
phosphorus fertilization. Indian Journal of
Agronomy, 40: 529-531.

- Pereira, G.J.G., Milina, S.M.G., Lea, P.J. and Azevido,
R.A., 2002. Activity of antioxidant enzymes in
response to cadmium in Crotalaria juncea. Plant and
Soil, 239: 123-132.

- Pooryosef, M., Mazaheri, D., Chaeechi, M.R., Rahimi,
A. and Tavakoli, A., 2010. Soil fertility effect of
different treatments on some agro-morphological
characteristics and mucilage Psyllium (Plantago
ovata Forsk). Electronic Journal of Crop Production,
3(2): 193-213.

- Rasti, S., Omidi, H. and Jafarzadeh, L., 2012. The
effect of salicylic acid hormone on germination,
seedling growth and quantitative and qualitative
characteristics of medicinal plants Balangu.
(Lallemantia royleana Wall.). The First National
Congress on Medicinal Plants, Kish Island, 17-18
May.

- Sarmadnia, G.H. and Koocheki, A., 2003. Crop
Physiology. Jihad Danshgahi Mashhad Press,
Mashhad, Iran. 234 p.

- Sasthri, G., Thiagarajan, C.P., Srimathi, P., Malarkodi,
K. and Venkatasalam, E.P., 2001. Foliar application
of nutrient on the seed yield and quality characters
of non-aged and aged seeds of cotton cv MCU5. The
Madras Agricultural Journal, 87: 202-206.

- Sawan, Z.M., Fahmy, A.H. and Yousef, S. E., 2011.
Effect of potassium, zinc and phosphorus on seed
yield, seed viability and seedling vigor of cotton
(Gossypium barbadense L.). Archives of Agronomy
and Soil Science, 57: 75-90.

- Sayman, A.E.J. and Van de venter, H.A., 1996.
Influence of weed competition on subsequent
germination and seed vigour Zea mays. Seed
Science and Technology, 25: 59-67.

- Seyedi, S.M., Rezvani moghadam, P., Khajeh
hosseine, M. and Shahandeh, H., 2015. Improve the
physiological aspects of seed Black cumin (Nigella
sativa L.) in calcareous soils: the role of phosphorus
plant seeds under the influence of maternal nutrition.
Iranian Journal of Seed Science and Technology,
4(1): 27-38.

- Sumeria, H.K., 2003. Response of mustard to
phosphorus triacontanol granule and growth
promoters. Journal of Agricultural Science, 23:
134-136.

- Torabi, M., Galeshi, S., Zeinali, A. and Ghaderi far, F.,
2014. Effect of different nitrogen nutrition and diet
waterlogging stress on the antioxidant activity of
soybean (Glycine max L.). Second National
Conference on Healthy Environment for Sustainable
Agricultural Development, 22 September.

- Tufenkci, S., Sonmez, F. and Sensoy, R.I., 2006.
Effect of Arbuscular mycorrhiza fungus inoculation
and phosphorus and nitrogen fertilizer on some plan
growth parameters and nutrient content of soybean.
Biological Science, 9(6): 1121-1127.

- Wallace, S.U., 1986. Yield and seed growth at various
canopy locations in a determinate soybean cultivar.
Agronomy Journal, 78: 173-178.

- Zafaranieh, M., Nezami, A., Siaeet, S.M. and Jabbari,
M., 2014. .Possibility of chickpea autumn planting
in Saravan condition. Iranian Journal of Pulses
Research, 5(1): 23-32.



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 33, No. 1, 2017 138

Effects of sowing date and chemical fertilizer on seed vigor and qualitative and
quantitative characteristics of Lady’s mantle (Lallemantia royleana Benth.)

T. Karimi Jalilehvandi1, S. Maleki Farahani2* and A.R. Rezazadeh3

1- MSc. Student, Seed Science and Technology, College of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran
2*- Corresponding author, College of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran, E-mail: maleki@shahed.ac.ir
3- College of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran

Received: March 2016 Revised: June 2016 Accepted: July 2016

Abstract
In order to evaluate the effects of autumn and spring sowing date and different amount of

nitrogen and phosphorus fertilizer on qualitative characteristics and seed germination of
Lallemantia (Lallemantia royleana Benth.), a factorial experiment in a randomized complete
block design (RCBD) with three replicates was conducted in Medicinal Plant Research Center
of the Shahed University during 2013-2014. The factors were sowing date at two levels (autumn
and spring) and chemical fertilizer at three levels (without fertilizer, half dose of fertilizer
(23 kg/ha N+ 50.6 kg/ha P2O5) and full doze of fertilizer (46 kg/ha N+ 101.2 kg/ha P2O5).
Results for analysis of variance showed  that the effect of sowing date on percentage of
mucilage, germination percentage, mean germination time and germination rate, Catalase
activity during grain filling, percentage of nitrogen and phosphorus was significant however on
seed vigor index (SVI-II) was not-significant. The effect of chemical fertilizers on all traits was
significant. The interaction effect of sowing date and fertilizer was not significant on all traits
except the Catalase activity, percentage of nitrogen and phosphorus. Mean comparison showed
that the highest seed germination percentage (74.815) was related to the autumn sowing and full
amount of fertilizer (88.611). Regarding to the sowing date, the highest percentage of
germination was related to the fall sowing (74.81) and regarding to fertilizer application, the full
amount of fertilizer had the highest germination percentage (88.81). The highest catalase
activity was 28 days after flowering in the autumn sowing and control (0.0075), and the lowest
catalase activity was 7 days after flowering in spring planting and full dose of fertilizer
(0.0014). For high germination indices, fertilizer and fall planting is recommended. Generally,
results showed that fall sowing date and full dose of chemical fertilizer (46 kg/ha N and 101.2
kg/ha P2O5) produced seeds with higher seed vigor compared to other treatments.

Keywords: Antioxidant, seed chemicals, autumn sowing date, Lady's mantle (Lallemantia
royleana Benth.).


