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  تاثير هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ بر شاخص هاي جوانه زني
 تحت تنش شوري ).Cuminum cyminum L( گياه دارويي زيره سبز 

  2، نازنين صف آراء2، ياسمن صبوري2مونا بخيت، 2عبدالكريم موافق، 1سيد امير موسوي

 يعي رامين خوزستانعضو هيئت علمي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه كشاورزي و منابع طب -1

 دانشجوي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان -2

Mo.movafegh@gmail.com 

  
  
 دهكيچ

 cuminumسبز ( رهيز ـاهچــهيرشد گ و يجــوانـــه زن بر  نگيمــيپرا روش و زمان مدت اثر يبررســ ــقيتحق نيا از هدف

cyminum L.(  شيپ و شد اجرا راركت 4 با يتصادف املك هايكبلو فاكتوريل بر پايه  طرح قالب در شيآزما .بود شوريتحت تنش 
 ساعت 24و  12درصد)در  4و  2، 1، 5/0 ميپتاس تراتي(ن نگيميساعت و اسموپرا 24 و 12 در نگيميدروپرايشاهد، ه شامل مارهايت

بيشترين درصد جوانه زني مربوط به  داد ج نشانينتا ر متراعمال شدند.دسي زيمنس ب 12و  8، 4،  0سطح  4تنش شوري در . بودند
ساعت و سطح شوري  24درصد ،زمان  3KNO 1و همچنين تيمار  8ساعت و سطح شوري  24تيمار هاي هيدروپرايمينگ و زمان 

ين همه تيمار هاي پرايمينگ در كل درصد جوانه زني با باال رفتن سطح شوري روند كاهشي پيدا كرده است و همچن صفر بوده است.
دهند كه زمان پرايمينگ در مقايسه باهم اثر معني  نمودارها نشان مي در مقايسه با شاهد روند افزايشي بر درصد جوانه زني داشته اند.

  گذاشته است.داري را بر درصد جوانه زني نگذاشته است ولي تيمار پرايمينگ در مقايسه با شاهد اثر معني داري بر درصد جوانه زني 
  

  ينگ، جوانه زنيمياسموپرا نگ،يميدروپرايه مار،يت شيپ ، (.Cuminum cyminum L) سبز رهيز :يديلك يواژه ها
  

  مقدمه
است. زيره عضوي از  تا هند و گياه بومي شرق مديترانه از خانواده چتريان داريك گياه گل )Cuminum cyminum(زيره سبز

 10-5هايش به هايي سفيد و صورتي دارد و طول برگسانتي متر رشد كند و گل 50-30تواند تا است. گياه آن مي خانواده جعفري
بوكردن غذا، تهيه و از بذر و ميوه آن براي خوش هكشت شد ايهاي مديترانهو سرزمين براي نخستين بار در ايران .رسدمتر ميسانتي
 گرفت.قرار مياستفاده مورد غذاها دهنده طعمنيز به عنوان  و مراكش روم باستان . دردوشاستفاده ميصنايع شيريني، نان و ...  داروها،
در درمان  اسانس و تانن هاي ثانويه گوناگون از جملهشود كه بدليل داشتن متابوليتمحسوب مي يكي از مهمترين گياهان داروئي زيره

طبيعتي خيلي گرم و ها زيره سبز و زيره سياه است كه هر دو نآترين معروف گيردمورد استفاده قرار مي ها از جملهبسياري از بيماريي
و همچنين امالح معدني مختلف مانند كلسيم، آهن، منيزيم،  1B  ،2B ،3B ،9B ،C ،E  ،Kهايسرشار از ويتامين و خشك دارند

 ،تركيه، تاجيكستانن، ازبكستا، رانكشورهاي ايمتعلق به به ترتيب زيره سبز كشت سطح زيربيشترين . فسفر، پتاسيم و سديم است
   .است و چين هند، سوريه، مكزيك، شيلي، مراكش، مصر

ال نعيمي  ( رونداز مهمترين عوامل محدود كننده در توليد محصوالت كشاورزي به شمار مي هاي محيطي و از جمله تنش شوري،تنش
اگرچه يون). 1986(ماس، مرحله جوانه زني متفاوت است  ي مقاومت به شوري براي گياهان مختلف در). درجه1992و همكاران، 

تر تحقيقات انجام شده براي تعيين مقاومت به شوري شكنند ولي در بيهاي سمي نيز در برخي از شرايط زراعي نقش مهمي ايفا مي
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ي مقاوم بودن گياه به يون هاي هبيان كنند NaClرود كه مقاومت در برابر البته انتظار مي شوداستفاده مي (NaCl)از نمك  گياهان،
نيز باشد. سميت اين نمك به دليل حالل بودن بسيار زياد آن بوده كه براي گياهان است (دوازده Cl و  Naسمي به غير از 

يط تنش شوري هستند. در اكثر گونهجوانه زني و استقرار سريع بذر دو فاكتور بحراني جهت توليد محصول تحت شرا .)1381امامي،
) در آزمايشي نشان 1381دوازده امامي ( ي زراعي جوانه زني و رشد اوليه گياهچه از مهمترين مراحل حساس به تنش شوري است.ها

هاي گياهان داروئي مانند محصوالت ديگر كشاورزي كاهش يافت و روند زني بذرداد كه با افزايش شوري، درصد و سرعت جوانه
)، مشاهده كرد كه رشد اندام1382زني بود. فهيمي (ش شوري شديدتر از كاهش درصد جوانهزني در اثر افزايكاهشي سرعت جوانه

  هاي رويشي در مراحل اوليه رشد با افزايش ميزان شوري كاهش يافت.
هاي اسمزي با پتانسيل آب پايين و هاي نمككردن براي توصيف خيساندن بذر در محلول 1هاي پرايمينگ و اسمو كانديشنواژه 

زني بذر است. ها تأمين نيتروژن و عناصر غذايي ضروري براي سنتز پروتئين در طول جوانهشود. مزيت نمكاي تهويه استفاده ميدار
ورسازي پيش از كاشت بذر غوطه كنند.زني سميت ايجاد ميهاي در حال جوانهمشكل اين تركيبات آن است كه گاهي براي گياهيچه

زني و رشد شرايط آبنوشي و كاهش تأثير نوسانات شرايط آب و هوايي و خاكي نامطلوب، جوانهبه واسطه كنترل  2مقطر در آب
آبنوشي). در چنين  3شوند (فاز چه خشك مي). بذرهاي آبگيري شده قبل از خروج ريشه1986دهد (برادفورد، گياهچه را افزايش مي

؛ گربر و كاپالن، 1980؛ گودز و كانتليف، 1965زنند (كلموند، نه ميتري از دما جواحالتي بذرها نسبت به بذر شاهد در دامنه وسيع
نظر به اين . يافتداري بهبود به طور معني بذرهاي آبگيري شده تحت شرايط نرمال يا شرايط تنشزني سرعت جوانههمچنين ). 1989

شود، مكانيزم فيزيولوژيكي خ ندهد كنترل ميزني ربراي اطمينان از اين كه جوانه خيساندنكه مقدار آب جذب شده بذر در طول پيش
هاي اسموپرايمينگ و پرايمينگ مشابه است شود با مكانيسم دخيل در روشدخيل در اين روش كه منجر به افزايش كاركرد گياهچه مي

  ).1987(كارسن و وگز، 
زني در حالي كه اين روش بر كاركرد جوانه بخشدزني گياهان دانه ريز را به طور موفقيت آميزي بهبود ميپرايمينگ كاركرد جوانه

پرايمينگ بذر، خسارت ناشي از جذب آب در دماي پايين كه به واسطه  ).1987گياهان دانه درشت چندان مؤثر نيست (بينت و واترز، 
اند نشت ). در بذرهايي كه پرايمينگ شده1987دهد (بينت و واترز، شود را كاهش ميهاي سرد حادث ميكاشت بذر در خاك

) 1964استراگنوو(شده مشاهده است. ). تغييرات فيزيولوژيكي نيز در بذرهاي پرايمينگ1983ها كمتر است (استيرو كانتليف، متابوليت
كند. هدف ي تيمار دانه با محلول نمك قبل از كاشت افزايش پيدا ميپيشنهاد داد كه تحمل به شوري در گياهان بوسيله براي اولين بار

و     KNO3نمك  با محلول هاي اسمورويي زيره سبز در رابطه با پرايمام اين آزمايش بررسي خصوصيات جوانه زني گياه دااز انج
 باشد.سطوح مختلف شوري ميدر  هيدرو

 
  هامواد و روش 

ل و در قالب طرح يورش به صورت فاكتيآزمابه منظور بررسي اتر تيمار پرايمنيگ بذر بر جوانه زني بذر زيره سبز تحت تنش شوري، 
 يمارهاياجرا شد. تدر آزمايشگاه تكنولوژي بذر دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان رار كبا چهار ت يامالً تصادفك

سطح به منظور تهيه  اعمال شد.  ميكلرور سد كزيمنس بر متر با استفاده از نمدسي 12و  8، 4ر چهار سطح صفر (شاهد)، د يشور
هاي محلي رايج در استان خوزستان زيره مورد استفاده در آزمايش از توده هايبذر استفاده شد. از آب مقطر شوري (شاهد)، تنش صفر

در چهار  پرايمينگاسموتحت تأثير دو تيمار هيدروپرايمينگ و زني، بذرهاي زيره سبز براي تسريع در فرآيند جوانه انتخاب شدند.
هر  يبرادر چهار پتري ديش ره يعدد بذر ز 25د تعدا قرار گرفتند. درصد 4و 2، 1، 5/0شامل  3KNO نيترات پتاسيم محلولسطح 
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ناتور با يبه داخل ژرمساعت تيمار پرايمينگ،  24و  12براي سپري نمودن مدت ها را يكشت شدند. سپس پتر ياغذ صافك يتيمار رو
ثانيه به منظور استريل 30مدت ابتدا بذرهاي زيره سبز به مدت  بعد از طي اين .شدندمنتقل گراد درجه سانتي 25±1درجه حرارت 

بعد از اعمال تيمار پرايمينگ،  ر استريل شسته شدند.طمرتبه با آب مق 4درصد قرار گرفته و سپس  5شدن در محلول هيپوكلريدسديم 
اي بر كاركرد حاصل ر تا اندازهكردن بذهاي خشكشوند. روشسازي و كاشت خشك ميونقل، ذخيرهبذرها براي تسهيل در حمل

تواند به بذر ). همچنين خشك شدن سريع با دماهاي باال مي1984گذارند (بروكل هارست و همكاران، شده در طي پرايمينگ تأثير مي
 20 گراد به مدتدرجه سانتي 120اتوكالو با دماي  ديش روي كاغذهاي صافي كه قبالً دردر پتريبذرهاي خشك شده  صدمه بزند.

سپس با يك  هاي صافي آغشته به سطح شوري تيمار مورد نظر بود.دقيقه استريل شده بودند، قرار داده شد. به عالوه هر يك از كاغذ
 8داشته شدند. دما هر روز در ژرميناتور نگه 7و در دماي ثابت مورد نظر به مدت  كاغذ صافي مرطوب ديگر روي بذرها پوشانده شد

هاي صافي براي جلوگيري از خشك شدن، روزانه با سطح شوري مشابه تيمار اعمال شده، مرطوب شده و كاغذ ساعت يك بار كنترل
طه ثبت شد. شاخص وهاي مربها به طور روزانه انجام و در جدولشدن گياهچهزني بذرها و پديدارها از جوانهيادداشت برداري شدند.
  چه از بذر در نظر گرفته شد. ر ريشهمتميلي 2ي بذرها، خروج زني براي همهجوانه

گيري طول زني و قوه ناميه بذور، اندازهديش، عبارت بودند از تعيين درصد جوانهصفات مورد مطالعه در بذرهاي موجود در پتري
  به روش ذيل: 3ه يا انرژي رويشي بذرمتر)، تعيين بنيچه (برحسب ميليچه و ساقهريشه

  = شاخص بنيه بذر 
بدين  .)ISTA ،1997(يدآگيري رشد طولي گياهچه بدست ميزني و اندازهدر اين روش شاخص بنيه بذر با استفاده از درصد جوانه

زني و گيري شده و سپس با در دست داشتن درصد جوانهها اندازهها، طول ساقه و ريشه گياهچهترتيب كه پس از رشد كافي گياهچه
افزار ). در نهايت، اطالعات بدست آمده با نرم1970شود (آندرسون و ابدول باكي، خص بنيه بذر محاسبه ميها، شاطول كلي گياهچه

 مقايسه شدند. دانكن ها با آزمونمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ميانگين داده Minitabآماري 

  
  نتايج 

زمان ـ پرايمينگ  ـ در اثرات متقابل سه گانه ي شوريني براساس جدول تجزيه واريانس و نمودار هاي بدست آمده ،درصد جوانه ز
و   8ساعت و سطح شوري  24معني دار شده به صورتي كه بيشترين درصد جوانه زني مربوط به تيمار هاي هيدروپرايمينگ و زمان 

 12د در سطح درصد جوانه زني به  شاه نساعت و سطح شوري صفر بوده است.كمتري 24زمان ، درصد KNO3 1همچنين تيمار 
ح شوري روند كاهشي پيدا كرده است و در كل درصد جوانه زني با باال رفتن سط .)1، شكل 1(جدول  شوري بدست آمده است

بيشترين درصد جوانه زني در اثر  همچنين همه تيمار هاي پرايمينگ در مقايسه با شاهد روند افزايشي بر درصد جوانه زني داشته اند.
دهند  نمودارها نشان مي ساعت بدست آمد. 24و زمان  8سطح شوري ، ت آمد كه مربوط به تيمار هيدروپرايمينگمتقابل سه گانه بدس

كه زمان پرايمينگ در مقايسه باهم اثر معني داري را بر درصد جوانه زني نگذاشته است ولي تيمار پرايمينگ در مقايسه با شاهد اثر 
  .)1(شكل  معني داري بر درصد جوانه زني گذاشته است
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  تحت تاثير پرايمينگ، مدت زمان پرايمينگ و تنش شوري  زيره سبزتجزيه واريانس برخي صفات  جوانه زني  - 1جدول

 طول گياهچه
 بنيه بذر

 

 سرعت جوانه
 زني

درصد
جوانه رني   

ميانگين 
 زمان جوانه زني

درجه
 آزادي

  منابع

026/0  8021 25000/0  2/16  36/00   پرايمينگ 5 
22/0  ns 32804 ** 00083/0  ** 1/374  * 25/0   زمان 1 ** 
75/193  ** 2261563  ** 052/0  ** 3/14086  ** 23/1   تنش 3 ** 

655/0  ns 8324 ns 00014/0  ns 3/20  ns 02/0  ns 3 تكرار  
72/1  ns 40564 ** 0002/0  * 1/269 * 04/0  ns 5 پرايمينگ*زمان  
37/4  ** 58556 ** 01/0  ** 6/527  ** 62/7   پرايمينگ*تنش 15 ** 
99/1  ns 10752 ns 00011/0  ns 4/45  ns 02/0  ns 3 زمان *تنش  
67/1  ns 20106 * 00007/0  ns 5/173  * 01/0  ns 15 پرايمينگ*زمان*تنش  
218/1  10745 00008/0  8/103  02/0   خطا 141  

 ف معني دار مي باشد.: عدم اختالnsدرصد و  5و  1به ترتيب نشانگر معني داري در سطوح احتمال  *و  **

 
 

 
  تاثير پرايمينگ، مدت زمان پرايمينگ و تنش شوري بر درصد جوانه زني بذر زيره سبز -1شكل 

 
  

در اثرات  زمان و شوري براي متوسط زمان جوانه زني معني دار شده است. اثرات اصلي پرايمينگ،، با توجه به جدول تجزيه واريانس
به طوري كه بيشترين متوسط زمان جوانه زني مربوط به  .)1(جدول  شوري معني دار شده است - متقابل نيز فقط اثر متقابل پرايمينگ

بدست  12و كمترين متوسط سرعت جوانه زني مربوط به تيمار شاهد در سطح شوري  12درصد و سطح شوري  3KNO 4تيمار 
جدول تجزيه واريانس، ميان اثرات متقابل سه گانه براي سرعت جوانه رني اختالف معني داري وجود  با توجه به اطالعات. آمده است

سطح شوري ، درصد 3KNO 5/0بيشترين سرعت جوانه زني در اثر متقابل سه گانه بدست آمده كه مربوط به تيمار  .)1(جدول  دارد
  .ساعت بدست آمده است 12و زمان  صفر

اثرات متقابل پرايمينگ و  ريانس نشان مي دهد كه تيمار پرايمينگ اثر معني داري بر بنيه بذر ها داشته است.اطالعات جدول تجزيه وا
شوري نيز معني دار شده و نشان مي دهد كه تيمار پرايمينگ به طور معني داري باعث افزايش بنيه در تنش هاي مختلف شوري شده 

درصد  و  3KNO  2ر متقابل شوري و پرايمينگ بدست آمده كه مربوط به پرايمينگ بيشترين مقدار بنيه بذر در اث .)1(جدول  است
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نمودارها نشان مي دهند كه با افزايش سطح  مي باشد. 12سطح شوري صفر مي باشد.و كمترين آن مربوط به شاهد در سطح شوري 
  .)2 (شكل شوري بنيه بذر سير كاهشي داشته است

 

 
  تاثير پرايمينگ، مدت زمان پرايمينگ و تنش شوري بر سرعت بنيه بذر زيره سبز -2كل ش

 
 

نمودارهاي بدست آمده  .)1(جدول  با توجه به جدول تجزيه واريانس اثر تيمار هاي پرايمينگ بر طول گياهچه معني دار شده است
زمان بوده است، به طوري كه بيشترين طول گياهچه  ـ شـ تن مربوط به اثر متقابل پرايمينگ نشان مي دهند كه بيشترين طول گياهچه

   .ساعت بدست آمده است 12سطح شوري صفرو زمان ، درصد 3KNO  2مربوط به تيمار پرايمينگ 
 

  بحث
 درصد 7 حدود هك يطور به است، كخش مهين و كخش مناطق در اهانيگ ننده رشدك محدود عوامل نيمهمتر از يكي كخا يشور

 نيهم بر .شود يم دچار خسارت آنها محصوالت و داشته قرار يشور ريتاث تحت شتكقابل  يها نيزم درصد 5 و انجه يها نيزم
 مورد شور مناطق در بتوانند هك يهائ ن گونهيهمچن و يشور به مقاوم يوحش ي ها گونه از تا شده است انجام ياريبس وششك اساس

شود.(اپستين و  استفاده شور يهاكخا اصالح در يبه شور مقاوم گريد اهانيگ اي يا علوفه يها گونه از اعم رنديقرار گ يبردار بهره
 هك شود يم بذر رشد و يجوانه زن مانع يتوجه قابل بطور يشور اديز سطح هك اظهار داشتند زين ارانكهم و وي)  گر1980-نورلين

 سبز و يزن جوانه در ينواختيك اهان عدميگ رشد بر يرشو اثر نياول .گردد يم يناش ونهاي تيو سم ياسمز ليپتانس شيافزا از نيا

 اثر يبررس با )،2002(يجعفر و يني) حس1992-ماند.(گريوه و لچ  يم بوته بدون و لخت كخا سطح هك يبه طور است بذور شدن

 و چه ساقه لطو و يزن جوانه درصد و ه سرعتك دادند نشان رانيا يبوم بلند يگندم يها گراس مقاوم سه گونه يرو يشور تنش
 گونه از نيا در يشور به تحمل ونها،ي گريد از حاصل يتعادل اسمز با اساساً هك ابدي يم اهشك يشور غلظت شيبا افزا چه شهير

  د.يآ يم بوجود ها گراس
 از استفاده نييپا يدما نيو همچن رطوبت مبودك طيشرا در ها اهچهيگ مناسبتر و عترياستقرار سر و يجوانه زن بهبود يها راه از يكي

  )1383-باشد. (سالمي و صفرنژاد يم نگيميهورموپرا و نگيميدروپرايو  ه نگيمياسموپرا
و  ساده اريبس هك روش نيا در. شوند يم ماريت ييايميش چ مادهيه از استفاده بدون و خالص آب با بذور نگيميدروپرايروش  ه در

و  (وحيدشوند  ينترل مك هستند خالص آب با تماس در بذور هك ينمدت زما قيطر از بذر توسط آب جذب مقدار باشد يم ارزان
  .)2008همكاران، 
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 بهبود در  DNA سنتز گريد  عبارت به ،يولكمول يندهايفرآ نقش و هسته يسيرونو در ياسمز ليپتانس و نگيميپرا زمان مدت اثر

 هسته از يسيرونو تيفعال هك اند ان  داشتهيب زين انمحقق گريد .است گرفته قرار بحث مورد نيتوسط  محقق بذر يجوانهزن ينواختيك

  .)2008- (راجو بود شتريب بودند شده ميپرا نييپا ياسمز ليپتانس ه  تحتك ييبذرها در
 هك دادند گزارش سبز رهيز بذر يجوانه زن بر نگيمياسموپرا و نگيميدروپرايه اثر يبررس در )2009( اران كهم و ياله نعمت

 نشان داد سبز رهيز بذور هيبن شاخص يبررسشد. سبز رهيز يزن جوانه درصد شيافزا سبب نگيمياسموپرا به نگ نسبتيميدروپرايه

 هورمون. داشتند بذر را هيبن نيشتريب نگيمياسموپرا و درويه ،نهورمو بيترت به يول دارد سبز رهيز بذر هيبن بر مثبت ريتأث نگيميپرا

 مدت به نگيميدروپرايه يول شود يم هيمتر توصك و ندارد ياقتصاد صرفه شاورزانك ترمك يو دسترس بودن گران ليدل به ياهيگ يها

  )1389-همكاران(جباري و  باشد يم دييمورد تأ ميمستق شتك يبرا استفاده سهولت و يارزان ليبه دل ساعت 24
ه هر چند تنش شوري باعث كاهش در تحقيقي كه بر روي اثر اسموپرايمينگ بذور ذرت با نيترات پتاسيم صورت گرفت اظهار شد ك

جوانه هاي نرمال و افزايش جوانه هاي غير نرمال در هر دو دسته بذور پرايم و غير پرايم مي گردد، ولي اثرات مخرب تنش شوري در 
تاسيم) از پر ). نيترات پتاسيم (نيترات پ1388 (عدالت پيشه و همكاران، داري كمتر بود يبذور تيمار شده با نيترات پتاسيم به طو معن

مصرف ترين مواد شيميايي براي افزايش جوانه زني بذرهاست. نيترات پتاسيم، خواب بذور نيازمند به نور را در تاريكي برطرف مي 
سازد و به عنوان يك عامل مؤثر در كاهش نياز نوري و افزايش جوانه زني شناخته مي شود. همچنين، اين ماده در پاسخ به فرآيندهاي 

ي بذور، مفيد است. اين تركيب ممكن است باعث بيوسنتز اكسين شده و باعث شروع رويش جنين گردد (خان و همكاران، متابوليك
2005.(  

زني بذور احتماالً به دليل به تعادل رسيدن نسبت هورموني يكي از داليل اثر مثبت محرك هاي شيميايي مانند نيترات پتاسيم بر جوانه
 همكاران و ريدم ).2007)  است (قاسمي پير بلوطي و همكاران، ABAارنده رشد مانند آبسيزيك اسيد (در بذر و كاهش مواد بازد

برخي محققين گزارش كردند كه نيترات  .گردد يم نيجن در يسم يونهاي تجمع مانع ميپتاس تراتين احتماال هك دادند گزارش )2003(
) و يا به عنوان يك كوفاكتور فيتوكروم عمل مي كند 1986ماس، پتاسيم به عنوان محركي براي جذب اكسيژن (هيلتون و تو

  ).1990(هيلهورست، 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of duration and priming on germination and 
seedling growth of cumin (cuminum cyminum L.) seeds under salinity stress .This experiment was 
carried out as a factorial in a randomized complete block design with four replications and pre-treatments 
are include control, hydropriming at 12 and 24 hours and Osmopriming ( potassium nitrate 5 / 0 , 1 , 
2 and 4% ) at 12 and 24 hours. 4 salinity levels of 0, 4, 8 and 12 dS/m were applied. The results 
showed that  maximum germination percentage related to Hydropriming treated for 24 hrs and 
salinity levels 8 as well as KNO3 1% treated 24 hours and salinity levels 0. overall germination 
percentage decreased with increasing salinity levels and as well as all the priming treatments had 
rising trend on germination percentage compared to control. graphs suggest that compared priming 
time together has no significant effect on germination percentage. but priming treatments compared 
with the control has significant effect on germination. 
 
Keywords: Cumin (Cuminum cyminum L.), pre-treatment, hydropriming, Osmopriming, 
germination 
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