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 :چكیده
هنای محیطني در شنراي     به تننش العمل گیاهان را  های آزمايشگاهي، امكان ارزيابي سريع و نسبتاً دقیق عكس استفاده از روش

 کند. در همین راستا، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تكرار با استفاده از کنترل شده فراهم مي

 شوری در سطوح( شهرضا و شبستر تبريز، سمیرم، شهر،خمیني اردستان، اصفهان، کاظمین، ،۲و  1 مشهد) دانه سیاه اکوتیپ 13

زني انجام شد. همچنین جهت بررسني ارنرات کروموتوکسنی      در مرحله جوانه NaClموالر  میلي ۲33 و 1۰3 ،133 ،۰3 صفر،

 84موالر( به مدت  میلي 033و  ۲33، 133متر بود سطوح مختلف شوری )صفر، سانتي ۰/3تا  1چه شوری زماني که طول ريشه

آمیزی استواورسنیین منورد مطالعنه قنرار      کروموزومي با استفاده از رنگهای های میتوزی و ناهنجاریساعت اعمال و شاخص

 ۰3ای به صورت سه مرحله و به فاصله ي  هفته در معنر  صنفر و   ها در مرحله گیاهچهگرفت. در آزمايشي ديگر، اکوتیپ

ز آخنرين مرحلنه اعمنال    ساعت بعد ا 84گیری صفات فیزيولوژي  برداری جهت اندازهموالر شوری قرار گرفتند و نمونهمیلي

دارد و با  داری معني تأریر تمامي صفات بر تنش سطوح که داد زني نشانحاصل از تجزيه واريانس جوانه شوری انجام شد. نتايج

يابند.  زني افزايش مي درصد جوانه ۰3زني کاهش و طول دوره و تعداد روز تا های جوانهافزايش سطوح شوری میزان شاخص

بررسي اررات کروموتوکسی  شوری بر  .وجود داشت داری معني اختالف بررسي مورد صفات لحاظ از ها یپاکوت بین همچنین

( شهرضا اصفهان و کاظمین، ،1مشهد) دانه سیاه اکوتیپ چهار در کروموزومي مورد مطالعه های و ناهنجاری های میتوزی شاخص

 جملنه  از کرومنوزومي  هنای  داری داشته، ولني ناهنجناری   میتوزی کاهش معني شوری، شاخص سطوح نشان داد که با افزايش

به عالوه، آنالیز صفات فیزيولنوژيكي   .داری دارند معني افزايش میتوز -C چسبندگي، شكست کروموزومي، تشكیل ريزهسته و

-ساسي دارند افزايش مني نشان داد که تحت تنش شوری غلظت پرولین و کربوهیدرات که در سازوکارهای دفاعي گیاه نقش ا

منوالر افنزايش   میلني  ۰3اکسیداز و پراکسیداز با افزايش غلظت شوری تا فنلهای کاتاالز، پلييابد. همچنین میزان فعالیت آنزيم

هنا از اينن   مشاهده نشد. اما اکوتیپ داری در میزان پروتیین کل و محتوای نسبي آباست که تفاوت معني يابد اين در حالي مي

بنه  را  1کاظمین و اکوتیپ مشهدتوان اکوتیپ  ميداری با هم داشتند. بنابراين، با توجه به نتايج به دست آمده ختالف معنينظر ا

چسنبندگي  زنني همچننین درصند پنايین     زنني و کمتنرين طنول دوره جواننه     های جواننه دلیل دارا بودن مقادير باالی شاخص

بنه عننوان   های کروموزومي و همچنین دارا بودن قند محلنول و پنرولین بناال    ناهنجاری ساير کرووموزومي، کروموزوم تنبل، و

 .اکوتیپ متحمل معرفي نمود
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 مقدمه -6-6

باشد چنرا کنه    صورت روز افزون در حال گسترش مي استفاده ازگیاهان دارويي و داروهای گیاهي به

بسیاری از اين مواد در جوامع علمي به اربات رسیده است. وجنود نگرانني در منورد عنوار      ارر بخشي 

هنا در اسنتفاده بلنند مندت، موجنب افنزايش اسنتفاده از         ارنر بنودن آن   ارر ينا بني   میايي و کمداروهای شی

ز بنا تبعینت ا  عنوان مكمل يا جايگزين داروهای شیمیايي شنده اسنت. اينن عمنل      های طبیعي به متابولیت

 (.Fong, 2002است )ادامه يافته  های بشری سنت

يكني  دنیا به ويژه نواحي خش  و نیمه خش   مناطقدر بسیاری از در تولید محصوالت کشاورزی 

در معنر    ،درصند اراضني قابنل کشنت     63. در کشور ايران نیز بیش از باشد مي ، شوریاز موانع اصلي

 & Faroogهای متحمل به شوری باشنیم )  بنابراين، بايد به دنبال استفاده از واريته قرار دارد.خطر شوری 

Azam, 2005.) 

عملكنرد گیناه و    نامطلوب و زيانباری بنر  باشد که تأریر مي های غیر زيستي مهم تنش شوری از تنش

له باشد. مسنی  ميهای سديم  ا و سولفاتسطوح سمي کلريده یخاک شور، دارا گذارد. کیفیت محصول مي

شوری خاک تحت تأریر عواملي از جمله آبیاری، زهكشي نامناسب و تجمنع نمن  در ننواحي بیابناني و     

 شنود  رای رشد گیاه محسوب ميکننده بامل محدودوعيكي از نیمه بیاباني در حال گسترش است. شوری 
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ات، پتاسیم، کلسیم، فسفر ای از طريق کاهش جذب نیتر های تغذيه که باعث ايجاد محدوديتاين دلیل به 

 (.1041 ،ياضيد )میرمحمدی و قرهگرد وني درون سلولي و تنش اسمزی ميو افزايش غلظت ي

بنا  دانه به عنوان يكي از گیاهان دارويني بسنیار مهنم، در منناطق خشن  و نیمنه خشن         هگیاه سیا

تنرين انندام    حسناس ها  ريشه .(Al-Gaby, 1998 ؛1071 ،د )زرگریکنمى رشدمانند اراک ی شور هاخاک

ها بننابراين، مطالعنه رفتنار کرومنوزوم    شوند. رر ميأتوس  تنش شوری متدر ابتدا گیاهي به شوری بوده و 

چنندان   اينن گیناه   ارر تنش شوری در سنط  کرومنوزومي  . باشدمىحائز اهمیت بسیار تحت تأریر شوری 

 . (Okusanya & Unger, 1984) مورد توجه قرار نگرفته است

شنود.   فیزيولوژيكي و بیوشنیمیايي مني   ،در گیاه کامل منجر به ايجاد تغییرات سیتولوژیتنش شوری 

هنا و غینره بنرای     اکسنیدان ها و آنتني  گیرد تعدادی از آنزيم زماني که گیاه تحت تأریر تنش شوری قرار مي

از آن گیناه  است و پس آستانه قابل تحمل  تنش شوری در گیاه تا حدد. اما نشو محافظت از گیاه فعال مي

هنای   هنای ريشنه و همچننین ناهنجناری     هنا بنه خصنول سنلول     با انواع مشكالت کاهش رشند سنلول  

کناهش   ماننند در ارنر شنوری اختالالتني    همچنین (. Zahed & et all, 2004شود ) کروموزومي روبرو مي

ي زود جنداي  ،چسنبندگي  ،ها های کروموزومي اعم از پل شاخص میتوزی و نیز طیف وسیعي از ناهنجاری

 (.Zahed & et all, 2004شود ) ده ميهای میتوزی مشاه هنگام و آنافاز غیر طبیعي در کروموزوم

 یاهشناسیمشخصات گ -6-2

آاللگننان  تیننره و( Ranunculales)آاللننه  خننانواده از  Nigella sativa علمنني نننام بننا دانننههسننیا

(Ranunculaceae ) ،زرگری( ؛1071است Al-Gaby, 1998). بنوده ای، علفني و يكسناله    اين گیاه دو لپه 

 رننگ  منفنرد بنه   و گلهنای  شكل و نخي باري  تقسیمات به منقسم برگهای با ظريف کرکهای از پوشیده

تمناس   رنگ اسنت کنه در   های سفید شیری دارای دانه رنگ و گاهي نیز آبي پررنگ است. سفید تا آبي کم

-1)شنكل   (Salehi surmaghi, 2008 ؛1047 ،حسنیني  جنوندوازده امامي و مشوند ) رنگ مي با هوا سیاه
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 و رويد مي طبیعي صورت به اراک در منطقه ايران جمله و از اروپا، آسیا نواحي در بیشتر دانههگیاه سیا .(1

اينن گیناه    .(Al-Gaby, 1998؛ 1071گنردد )زرگنری،    مي کشت اصفهان و زراعي در خراسان صورت به

 آلبومینوئیندی،  صنمغي،  منواد  مختلنف،  اسنانس، قنندهای   درصد ۰/3-۰/1 روغن، درصد 03-83 دارای

 از (.1094 ،هوشنیار ) باشند  مني  آلكالوئیدها و آمینه اسید چرب، اسیدهای پروتیین،درصد  4۰/۲3 نیجلین،

 و مسنهل  بناکتری،  ضد کرم، ضد آور، قاعده ارر دارای آن  دانه شود، مي استفاده دارو عنوان به گیاه اين دانه

   باشند مني فرنگني   توتمزه نزدي   کمي با ای ادويه و تلخ ای مزه دانه سیاه .است شیر ترشحات زيادکننده

(; Charpenter & Board, 1997 Cheik-Roubou, 2007). دانه به طور گسترده در درمنان سنردرد،    سیاه

ها، اسهال خوني، کمر درد، چاقي، مشكالت گوارشي و فشار خنون در خاورمیاننه و شنر      آسم، عفونت

شنود   آبسه بنه کنار بنرده مني     گیرد و به صورت موضعي در درمان روماتیسم و آسیا مورد استفاده قرار مي

(HajiSharifi, 2003; Jazayeri,  2004 .)    هنای ديابنت،    همچنین اين گیناه در درمنان افسنردگي، بیمناری

اررات آنتي بیوتیكي و تحرين  پاسنخ ايمنني،     ربرد داشته،های معده و دندان درد کا نارسايي کلیه، بیماری

(. در احاديث و متنون  Salem, 2005تقويت لثه دارد ) لي، ضد میكروب، ضد کرم، ضد سرطان وضد انگ

های دور به اهمیت اسنتفاده از اينن گیناه دارويني      مردم ايران زمین از گذشته در فرهنگ چنینديني و هم

 اشاره شده است. 

 «.جز مرگ است دانه دوای هر دردی بهسیاه» پیامبر اکرم )ل(:
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 دانهمشخصات گیاهشناسي گیاه سیاه -1-1شكل 

 

  دانهترکیبات گیاه سیاه -6-9

استخراج شنده اسنت.    A1 ،A2 ،B1 ،B2 1های نیجالمین آلكالوئید به ناماز اين گیاه دارويي چهار نوع 

داننه هسنتند.    مواد اصلي و مؤرر در عصاره سنیاه ۰و تیمول  8، تیموهیدروکنیون0تیموکنیون ، دی۲تیموکینون

(El-Dakhakhny, 1965 2004; Nickavar, .)03 دهد که  دانه را روغن تشكیل مي درصد از وزن سیاهp- 

cyamen  دهند )  درصد از وزن روغن فرار آن را تشكیل مي 84/91اصلي آن است و تقريباً ترکیبGeng 

et al, 2009پنروتیین )شنامل هشنت اسنید آمیننه       ها، مواد معندني،  وی چربي، ويتامینحا اين گیاه (. دانه

   اسنت  ها )شامل مونوساکاريدها بنه شنكل گلنوکز، زيلنوز، آرابیننوز و رامننوز(        ضروری( و کربوهیدرات

(Al-jassir et al 1992; Bhatia et al 1972 در دانه .)منبع غني اسیدهای چرب ضنروری و غینر    دانههسیا

. از ترکیبنات  هسنتند ترين اسیدچرب غیر اشباع آن   اسید اولیی  اصلي اشباع وجود دارد. اسید لینولیی  و

                                                
1 Nigellamine 
2 TQ 
3 DTQ 
4 THQ 
5 THY 
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 Correa et al, 1986;کنرد ) توان به فسفولیپیدها، کاروتن، کلسیم، آهن و پتاسنیم نینز اشناره     ديگر آن مي

;Nickavar et al, 2003 Ramadan & Morsel, 2002 .)  

 تنش شوری -6-4

زيستي مهم است که تأریر زيانباری بر عملكرد گیاه و کیفیت های غیر تنش شوری يكي از تنش

باشد. در  های سديم و کلريدها مي های ي  خاک شور، سطوح سمي سولفات محصول دارد. از مشخصه

نواحي بیاباني و نیمه ارر آبیاری، زهكشي نامناسب، پیشروی آب دريا در مناطق ساحلي و تجمع نم  در 

به باشد،  حال افزايش است. شوری برای رشد گیاه عاملي محدود کننده مي شوری خاک در بیاباني میزان

كه باعث کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات و کلسیم، افزايش غلظت يوني درون سلولي و تنش اين دلیل

Naهايي مثل  شود. در شراي  شوری، يون اسمزی مي
Clو  +

پروتیین نفوذ کرده، سبب  های ، به داخل اليه-

(. مسمومیت يوني، تنش اسمزی و 1041 ،ياضيگردند )میرمحمدی میبدی و قره مي هاآنر کار اختالل د

دهد، سبب به هم خوردن توازن متابولیكي و در پي  کمبود مواد مغذی که در شراي  وقوع شوری رخ مي

ی توان به هوموستازی )شامل هوموستاز های تحمل شوری را ميگردند. سازوکار تیو ميآن تنش اکسیدا

سازی مسمومیت( و تنظیم  يوني و تنظیم اسمزی(، کنترل صدمات ناشي از تنش )جبران صدمات و خنثي

های   های زيادی برای درک سازوکار تالش .(1041 ياضي،)میرمحمدی میبدی و قره بندی کردرشد دسته

های اصالحي با هدف نهايي بهبود عملكرد محصول،  تحمل شوری صورت گرفته است. موفقیت برنامه

کنون چندان چشمگیر نبوده است. ولكولي تنش شوری تافقدان درک روشني از اساس م به دلیل

-نی در گیاه مدل آربیدوپسیس و کلوهای غیر متحمل به شور های اخیر در زمینه آنالیز جهش تپیشرف

تنش شوری و  رسانيپیام ا حدودی به روشن شدن سازوکارهای ژني مربوطه، ت سازی مولكولي مكان

(. با وجود تحقیقات 1041 ،ياضي)میرمحمدی میبدی و قرهزمینه گیاهي کم  نمود تحمل شوری در 
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در گیاهان محدودی شده است، تحقیقات انجام روی گیاهان زراعي  که در مورد ارر تنش شوری متعددی

 (. 1047 ،)دوازده امامي و مجنون حسینيبا موضوع تنش شوری وجود دارد دارويي 

وينژه در نقنا     ههای دنیا ب در بسیاری از قسمتيكي از موانع اصلي در تولید محصوالت کشاورزی 

اسنت.  شنوری  شنوند،   های جهان را شامل مي درصد از مساحت کل خشكي 00خش  که  خش  و نیمه

خش  واقنع شنده و    ، در منطقه خش  و نیمهدر مناطق محدودی از سواحل دريا ن نیز به جزءکشور ايرا

باشد. در حال حاضر نیمي از اراضي قابنل   درصد از اراضي قابل کشت آن در خطر شوری مي 63بیش از 

میلیون هكتار( تحت تأریر شوری است و نتیجه آن کاهش عمده سط  زير کشنت   ۰/6)  کشت در کشور

میلینون هكتنار از    6۰۰(. حندود  1041 ،زاده و صنفاری  )عبندل  باشدميكرد محصوالت کشاورزی و عمل

. در وجنود دارد هنا   ی قناره  باشد و مشكل شوری خاک تقريباً در همه های موجود در جهان شور مي خاک

سنال   ۲۰درصد از اراضي قابل کشت تحت تنأریر شنوری قنرار دارد. در     ۰3تر از  برخي از کشورها بیش

درصد از اراضي در ارر شوری غیر قابل کشنت گنردد. بننابراين بايند بنه       03-۰3آينده حتي ممكن است 

 (. Faroog & Azam, 2005های متحمل به شوری باشیم ) دنبال استفاده از واريته

و ها از نظنر مینزان    های شور از نظر خوال شیمیايي و فیزيكي بسیار متنوع هستند. اين خاک خاک

خاک، پراکنش نم  در نیم رخ خاک، مقدار رس و درجه حرارت متفاوت هستند. شوری  pH، نوع نم 

بر ارنر   گذشت زمان افزايش يابد. خاک شور ممكن است در ي  منطقه و در طول فصل تغییر کند و يا با

وينژه از ننوع سنديم، کلسنیم و      به کربنات و گاهي نیتراتهای کلر، سولفات، بي مانند يونامالحي تجمع 

ماننند نمن  طعنام )کلريند      کلريد های يونشود.  حاصل مي ،منیزيم و به ندرت پتاسیم در خاک غیر شور

بنروز   یت زياد نقش مهمي در ايجناد خسنارت و  ها نظیر سولفات سديم، به علت حالل سديم( و سولفات

باشند.   تحت تأریر دو عامل انساني و طبیعت مني کنند. افزايش شوری به طور عمده  در گیاه ايفا ميشوری 

های گیاهان زراعني باعنث کناهش     مديريت غل  کشاورزی فارياب و حساسیت به نم  بسیاری از گونه
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 ،ياضيداشته است )میرمحمدی میبدی و قرهها را به دنبال  و شوری بسیاری از خاک شدهعملكرد گیاهان 

1041.) 

 گیری شوری اندازه -6-4-6

تنر   شوری با واحدهای انرژی مشتمل بر پتانسیل شیمیايي، درجه يونیزاسیون و يا به طور سادهتنش 

هنای آن   شود. زيرا اررات ي  نم  وابسته بنه ينون   گیری مي ها و يا هدايت الكتريكي اندازه با غلظت يون

منطقنه   سن  شنوری  ( ينا متو Eceباشد. شوری خاک، با تعیین هدايت الكتريكي عصاره اشنباع خناک )   مي

گنر   بینان  Eceد. مقندار  وشن  زيمنس بر متر بیان ميمتر يا دسي ( بر سانتيmhoموس )ريشه، بر حسب میلي

باشند. چنانچنه مقندار هندايت      مناسب يا نامناسب بودن شراي  خاک برای کشت ي  گیاه مشخص مني 

شنور نامینده   بیشنتر باشند، آن خناک    بنر متنر   زيمنس چهار دسيالكتريكي عصاره اشباع محلول خاک از 

 شود: از فرمول زير محاسبه مي Eceشود. مقدار  مي

ECe = Ecw/ ۲/۲ LF 

ECWهدايت الكتريكي آب :   

LFباشند   هنای مختلنف متفناوت مني     شويي از منطقنه ريشنه اسنت کنه بنرای خناک       : متوس  نسبت آب

 (.1041 ،ياضيقره)میرمحمدی میبدی و 

 زنی جوانه -6-5

و رشند و   يهای متنابولیك  و شروع فعالیتبذر ای به محور جنیني  زني شامل انتقال مواد ذخیره جوانه

در گیاهان زراعي نقش مهمي در استقرار مناسب گیناه و عملكنرد نهنايي    زني  جوانهنمو آن است. مرحله 

ب توسن  آن  آ مشخصني بذر، الزم اسنت مینزان    يهای متابولیك محصول دارد. برای آغاز رشد و فعالیت

جذب شود. میزان آب جذب شده توس  بذر به ترکیب شیمیايي و نفوذ پنذيری پوسنته آن بسنتگي دارد.    

چه متفاوت است. در کنل در   زني و خروج ريشه حساسیت به تنش شوری در طول مراحل مختلف جوانه
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ود شن  چنه کنم مني    يابند و رشند گیناه    زني بنذور کناهش مني    شراي  تنش شوری درصد و سرعت جوانه

(Almansouri et al, 2001.)  

 زنی تأثیر شوری بر جوانه -6-5-6

زني و در ابتندای رشند بنذر     حساسیت به شوری در چرخه زندگي گیاهان به هنگام جوانه بیشترين 

هنای   تنش شوری بنا کناهش پتانسنیل آب و سنمیت ينون      (.Maghtooli et al, 1999) گردد مشاهده مي

های غذايي مورد نیاز گیاه ماننند کلسنیم و پتاسنیم بنر      چنین کاهش يون همخال از قبیل سديم و کلر و 

هنای شنور در    (. بنذر گیاهنان در محنی    Ghaderi et al, 2011گنذارد )  زني و رشد بذرها تأریر مي جوانه

گیرد که سبب افزايش تلفات گیاهچنه   طور همراه با هم قرار مي معر  تنش گرمايي، شوری و خشكي به

زنني و همچننین رشند گیاهچنه در اکثنر       ي ارر شوری و خشكي بر سرعت و درصد جوانهشود. بررس مي

در ارزينابي تحمنل    یآزمنون قابنل اعتمناد   زنني   که تنش شوری در مرحله جوانه گیاهان نشان داده است

زنني و همچننین کناهش     ها است، به طوری شوری سبب کاهش درصد و سرعت جواننه  بسیاری از گونه

 (.Irannejad et al, 2009) شود رشد گیاهچه مي

ها در بهره برداری و  روش ترين به شوری از مؤررترين و مهم های متحمل اکوتیپاستفاده از ارقام و 

(. Ekiz & yilmaz, 2003)خش  جهان است  های شور نواحي خش  و نیمه افزايش عملكرد در زمین

. هر زني بسیار با اهمیت هستند رحله جوانهويژه در م گیاهان مقاوم به شوری در تمام مراحل زندگي به

رويشي را با موفقیت پشت سر  یهتر باشد، تمام مراحل اول گیاهي که بتواند در اين مرحله به شوری مقاوم

های مختلف شوری ي  ويژگي ترکیبي از سازوکارخواهد گذاشت. بايد توجه داشت که مقاومت به 

 Ekiz) کند مشخص مي شوری را شي و زايشي تحت تنشدر تكمیل چرخه رويرا است و توانايي گیاه 

& Yilmaz, 2003.) زني و تولید گیاهچه در شراي  شور نشانگر اين است که  قدرت ي  بذر در جوانه

ای  آن بذر دارای ظرفیت ژنتیكي الزم برای تحمل به شوری بوده ولي الزاماً بدين معني نیست که گیاهچه
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کرده است، رشد خود را همان شراي  ادامه خواهد داد و گیاهچه که در شراي  شور شروع به رشد 

برنج و ذرت گیاهاني  ،حاصل در تمام مراحل زندگي از چنین تحملي برخوردار خواهد بود. برای مثال

ای و گلدهي به شوری حساس  زني به شوری مقاوم هستند ولي در مراحل گیاهچه هستند که در جوانه

زني  تابگردان برعكس، در مراحل بعدی رشد خود متحمل اما در مرحله جوانهباشند و چغندرقند و آف مي

. باشد هان نیز متفاوت ميبه شوری حساس هستند و حتي میزان حساسیت به شوری در ارقام مختلف گیا

باشد )میرمحمدی میبدی و  گردد مي زني مي به طور کلي شوری باعت کاهش درصد و سرعت جوانه

ی تمام فرايندهای اصلي مانند رشد، فتوسنتز، سنتز پروتیین و متابولیسم لیپید و شور. (1041همكاران، 

دهد  زني تا تولید دانه را تحت تأریر قرار مي انرژی و در نتیجه تمام مراحل زندگي گیاه از جوانه

(Maslenkova et al, 2001  ؛Naidoo, 1999 Naidoo & شوری از طريق کاهش پتانسیل اسمزی .)

زني و کاهش  زني، درصد و سرعت جوانه های خال باعث تأخیر در جوانه و سمیت يون مجی  رشد

( و فعالیت بیوشیمیايي و Remann, 1995  Huang &؛Ashraf & Harris,2004رشد گیاهچه شده )

دهد  غییر ميوسیله ممانعت از تنفس هوازی يا تحري  مراحل کاتابولیسمي تفیزيولوژيكي بذر را به

(Ejazrasll & Rehman, 1997.) 

يابند، به عنوان ذخايری از نیتروژن در تنظیم  ي که در گیاهان تحت شراي  شوری، تجمع مييها پروتیین

 & Pareek-Singa) به تنش شوری از نو سنتز شوندها ممكن است در پاسخ  اسمزی نقش دارند. پروتیین

grover, 1997 کاهش رشد ي  ويژگي سازشي جهت بقاء گیاه تحت شراي  تنشي است و به گیاه .)

دهد که از انرژی متابولیسمي سلولي کمتری برای رشد استفاده کند و آن را بیشتر در جهت  اجازه مي

(. وزن تر و وزن خش  با افزايش غلظت نم  کاهش Zhu, 2001استفاده قرار دهد )مقابله با تنش مورد 

 د، اين کاهش ممكن است ناشي از هزينه انرژی متابولیكي مربو  به سازگاری به شراي  تنش، ياب مي
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Abstract: The use of laboratory methods make it possible to quick and reliable 

assessment of the response of plants to environmental stresses under controlled conditions. 

In this regard, a factorial experiment was conducted based on completely randomized 

design with three replications using 10 ecotypes of black cumin (Mashhad 1 and 2, 

Kazemin, Isfahan, Ardestan, Khomeini Shahr, Semirom, Tabriz, Shabestar and Shahreza) 

under 50, 100, 150 and 200 mM of NaCl at germination stage. Also, in order to evaluate 

the chromotoxic effects of salinity, different levels of salinity (0, 100, 200 and 300 mM) 

were applied for 48 hours when root length was 1 to 0.5 cm and the mitotic index and 

chromosomal abnormalities was studied using aceto orcein staining. In another experiment, 

ecotypes were exposed to 0 and 50 mM salinity in the seedling stage in three weekly stages 

and sampling was carried out 48 hours after the last step of salinity treatment. The results 

of analysis of variance showed that salt stress has significant effect on all traits and 

increasing of stress levels leads to decrease germination indices rate and increase 

germination rate coefficient, length of the germination period and number of days to 50% 

germination. Also, there was a significant difference between ecotypes in terms of the 

traits. Study of chromotoxic effects of salinity on mitotic index and chromosomal 

abnormalities showed that salinity had a significantly caused decrease of mitotic index and 

increasing in the chromosomal abnormalities such as Adhesion, chromosomal failure, 

microcnucleuos, and C-mitosis by increasing the salinity levels in four black cumin 

ecotypes (Mashhad 1, Kazemin, Esfahan and Shahreza). In addition, the analysis of 

physiological traits showed that, under salinity stress, the concentration of proline and 

carbohydrates were increased, which plays a fundamental role in plant defense 

mechanisms. Also, the activity of catalase, polyphenol oxidase and peroxidase enzymes 

increased with increasing salinity up to 50 mM. While, there was no significant difference 

in total protein content and relative water content. However, ecotypes differed significantly 

in this regard. Therefore, according to the results, due to the high values of germination 

indices and the lowest duration of germination period, low chromosomal adhesion, delayed 

chromosomes and other chromosomal abnormalities, and also, high soluble sugar and 

proline content, the ecotypes of Kazemin and Mashhad 1 have been introduced as tolerant 

ecotypes. 
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