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  مقدمه -1-1

شود که براي مصارف پزشکی، درمانی، بالینی، داروسازي ن دارویی به آن گروه از گیاهان گفته میگیاها

هاي جنبه گیاهان دارویی از در 1وجود موادي به نام ترکیبات ثانویه گیرند.انسان و دام مورد استفاده قرار می

، سموم تولید داروهاي گیاهی مختلف سازگاري و بقاي گیاهان در برابر شرایط نامناسب محیطی و زیستی،

به  .اي برخوردارندجایگاه ویژه دهنده، معطرکننده و نگهداري مواد غذایی ازکش طبیعی، طعمکش و علفآفت

ها نقش موثري دارند، ماده موثره بیماري این مواد خاص موجود درگیاهان که در بهبود، درمان یا پیشگیري از

اي از گیاهان اقتصادي مورد استفاده بشر هستند که یاهان دارویی و ادویه). گ1387شود (امید بیگی، گفته می

کنند و سهم مواد شیمیایی مخصوص و فعال مفیدي با مقادیر بسیار کم در پیکره خود تولید و ذخیره می

). 1386دهند (مجنون حسینی و دوازده امامی، بزرگی از فرآوردهاي دارویی تجاري را به خود اختصاص می

هاي ثانویه، اسانس، هایی مانند ترکیبي گیاهی به دلیل وجود ترکیبهزار گونه 50حال حاضر در حدود در 

نظیر ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و بذر در تهیه  هاآنهاي مختلف مواد معطر، رزین، شیره و صمغ در اندام

هاي گیاهی یا به شکل م با مصرف اندامصورت مستقیم و خاشود. این منابع دارویی یا به دارو به کار گرفته می

  ).1388گیرند (قاسمی، مورد استفاده قرار می هاآناستخراج مواد موثره آن و اشکال مختلف دارویی 

 اي از جهان که درکشور ایران با تنوع اقلیمی، اکولوژیکی و جغرافیایی و به دلیل قرار گرفتن در پهنه

باشد، از تنوع گیاهی قابل عمانی می - تورانی و خلیج - بري، ایرانیسی - برگیرنده سه ناحیه رویشی اروپا

                                                             
1 - Secondary metabolite 

 



11 

 

گونه است. از این  7500توجهی برخوردار است، به طوري که تعداد گیاهان شناخته شده در ایران بالغ بر 

گونه گیاهی بومی در کشور شناسایی شده  1727درصد انحصاري ایران هستند و تعداد  22تعداد، حدود 

ترین مواد جهت گیاهان دارویی به عنوان مواد آلی برخاسته از طبیعت به عنوان سالم ).Asareh, 2005است (

هاي متنوع - این گیاهان به دلیل انعطاف اکولوژیکی بسیار زیاد نسبت به اقلیم .باشندمیهاي دارویی استفاده

ترکیبات بسیار متنوع موجود  شوند و به واسطه وجودبه عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی مهم گیاهی محسوب می

  ). 1382کاربرد دارویی فراوان دارند (اکبرزاده،  هاآندر 

 به رو جهان در مداوم طور به طبیعی محصوالت براي تقاضا و معطر و دارویی گیاهان تولید براي عالقه

اده اولیه کارخانجات کننده مگیاهان به عنوان منابع تولیداین دسته از . )Carruba et al , 2002(است  افزایش

باشند. امروزه با توجه به افزایش جمعیت دنیا و نیاز بیشتر به دارو و داروسازي از اهمیت خاصی برخوردار می

با توجه به عدم یا کمی وجود اثرات جنبی  درمان باعث شده این گیاهان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

بر همین ی تمایل بشر به مصرف داروهاي گیاهی بیشتر شده، مصرف این گیاهان نسبت به داروهاي شیمیای

اي را در جهت فرآوري و استفاده مناسب از گیاهان کننده دارو تحقیقات گستردهاساس کشورهاي بزرگ تولید

بندي صورت بستهها این گیاهان را به امروزه در اکثر داروخانه کهاند، به طوريفوق در ساخت دارو انجام داده

خاصی به نام مواد مؤثره یا  گیاهان دارویی، مواد ). در پیکر1387(امیدبیگی،  شودصرف عرضه میجهت م

مواد مذکور طی یک سلسله فرایندهاي ویژه و پیچیده بیوشیمیایی به  .شودمواد فعال ساخته و ذخیره می

هاي ثانویه نیز متابولیت شوند و بهمقدار بسیار کم (معموالً کمتر از یک درصد از وزن خشک گیاه) ساخته می

  .معروفند

ها، سایر مواد یا اسانس هاي فرارآلکالوئیدها، گلیکوزیدها، روغن گروه اصلیبه چهار  این مواد معموالّ

  ).1390شوند (نجفی، مؤثره مانند مواد تلخ، ساپونین، تانن و... تقسیم می
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  تاریخچه - 1-2

هاي باور قدمت، این مهم دالیل از باشد.می تاریخ فظهحا فراتر از هان،گیا دارویی خواص شناخت قدمت

در قرون ). 1384است (امیدبیگی،  دارویی هانگیا از استفاده خصوص در مختلف هايسرزمین دار مردمریشه

سینا و محمد زکریاي رازي و دیگران به دانش درمان دي، دانشمندان ایرانی همچون ابوعلیهشتم تا دهم میال

هاي معروفی چون قانون و نق زیادي دادند و گیاهان زیادي در این رابطه معرفی کردند و کتاببا گیاه رو

بیطار چنان دنبال گردید. در قرن سیزدهم، ابنالحاوي را به رشته تحریر درآوردند. بعد از آن درمان با گیاه هم

هزار و چهارصد گیاه دارویی از مطالعات فراوانی در مورد خواص دارویی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش 

 علت به هان دارویی،گیا به عالقه ).1384جا گذاشته، یادآور شد (امید بیگی، هرا در کتابی که از خود ب

 جانبی اثرات خاطر به است. گسترش یافته طبیعی، محصوالت به عالقه و گیاهی شده مشتق هايدارو اثربخشی

 هايبیماري درمان و مرسوم يهانادرم جایگزین به عنوان طبیعی تمحصوال از استفاده مرسوم، هايدارو

هان ، استفاده از گیاهانازمان با پیدایش انسهم (Dattner, 2003). است یافته افزایش اخیر دهه در مختلف

پاك  دهان دارویی به عنوان دارو، سم، موابا مطالعه در تمدن اقوام قدیمی، مصرف گیا .دارویی نیز آغاز شد

هان، شیمیایی موجود در گیا شود. مقایسه مواد شیمیایی ساخته دست بشر با موادکننده و رنگ مشاهده می

 ).1368اي در مقابل اقیانوس است (زرگري، قطره

 از که است کتابی اولین) م.ق 6500اوستا ( و باشدمی آریایی دوره به مربوط ما کشور در طب تاریخ

 هاآن خواص و هانگیا با آریایی جراح و پزشک نخستین عنوان به" تریته"است. تهگف سخن دارویی هانگیا

 استفاده کرد،می استخراج خود که هانیگیا هايعصاره از هابیماري درمان براي او داشت. فراوان آشنایی

  ).1371، آبادي است (نجم کرده هانگیا بقاي و حفظ بر زیادي تاکید آریایی، تمدن پیامبر زرتشت، .کردمی

 نیز میالدي اول قرن در شد. نهاده بنیاد تئوفراست نام به ارسطو شاگردان از یکی توسط  "درمانی گیاه" مکتب
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 رشته به " دیوسکورید" توسط یک هر درمانی خواص ذکر همراه به دارویی گیاه 600مشتمل بر  هايمجموع

 دهم تا هشتم قرون طی در. شد دارویی هانگیا زمینه در لمیع هايمطالعه از بسیاري سرآغاز که آمددر تحریر

 زیادي رونق " گیاه با درمان" دانش به رازي زکریاي محمد و سینا بوعلی چونهم ایرانی دانشمندان میالدي،

 میالدي در اروپا نوزدهم قرن نمودند. در تالیف را  "الحاوي" و   "قانون" چون  معروفی هايکتاب و بخشیدند

 تجویز براي مناسب هايمعیار و تعیین دارویی هانگیا از موثره مواد استخراج براي هايجانب همه وششک

  ).1386همکاران،  و مهر گرفت (پژمان صورت هاآن

هزار گونه از  10تا  7500هان دارویی وجود دارد که حدود هزار گونه گیا 600در کل سطح زمین حدود 

- ههان دارویی ساخته شدهاي مدرن کنونی از گیادرصد دارو 25ر ایران است. حدود هان مربوط به فلواین گیا

هان دارویی بوده است. در ایران آمار ها از فروش گیامیلیارد دالر، درآمد کشور 60حدود  2000در سال  اند.

این  1380ه در سال میلیارد دالر بوده ک 7هان دارویی درآمد حاصل از گیا 76این گونه بیان نمود که درسال 

   ).1386(امیدبیگی،  میلیارد دالر رسیده است 37رقم به 

هان دارویی هاي مهم گیامتنوع و فلور غنی گیاهی، بدون شک در ردیف کشور اقلیمیایران با شرایط 

 ).1384هاي دارد (ساالري فر و منیعی، هان دارویی سابقه دیرینقرار دارد. از طرفی در ایران مصرف گیا

 روزافزونتوسعه  جهینت دررو به افزایش است  هاآنهان دارویی، مصرف امروزه با افزایش درك فواید گیا

و رضوانی مقدم،  نوروز پوري صحیح دارد (زیربرنامههان دارویی متنوع نیاز به کشت، مدیریت و مصرف گیا

1384.(  

آن نیز وجود دارد. زیرا وقتی به ارقام  هان دارویی یکی از منابع غنی کشور بوده که امکان صادراتگیا

ان داشته و کشور ههان دارویی بازار بزرگی در جگردد که گیاهاي اروپایی توجه شود، معلوم میواردات کشور

هان دارویی تبدیل شود. ایران از لحاظ آب و هوا، تواند به یکی از مهمترین صادرکنندگان این گیاما می
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گردد و در گذشته ان محسوب میههان دارویی یکی از بهترین مناطق جه رشد گیاموقعیت جغرافیایی و زمین

ان ههان دارویی در سطح جهان دارویی بوده است. عالوه بر اهمیت روزافزون گیاهم منبع تولید و مصرف گیا

منبع  تواندمیهان نیز هاي شیمیایی شود، صادرات این گیارود تا جانشین بسیاري از داروکه به سرعت می

  ). 1382، (صمصام شریعت بزرگی از درآمد ارزي براي کشور باشد

  سیاه دانه - 1-3

هان دارویی شناخته شده است. محل دقیق آغاز کشت و کار آن کامالٌ ترین گیادانه از قدیمیسیاه

فراعنه بزرگ  هاي آن در چندین نقطه از مصر باستان و از جمله مقبره توتنخامون ازمشخص نشده ولی دانه

چه جایگاه سیاه دانه در فرهنگ مصر قدیم ناشناخته است ولی مشخص گردیده که  مصر پیدا شده است. اگر

در  هاآنگر کردند تا یاريشده با فراعنه در گور میآن مردمان برخی اقالم را که با دقت فراوانی انتخاب می

اهد تاریخی حاکی از آن است که نام این گیاه در ). شوMoghadasi, 2011 Sharif( زندگی پس از مرگ باشد

شده و  ترین متون پزشکی و مذهبی آورده شده است. در آثار بقراط و دیوسکورید به آن اشارهکهن

کرده است. در کتاب آسمانی انجیل از آن دیوسکورید سیاه دانه را براي درمان سر درد و دندان درد تجویز می

شود. هاي سیاه دانه، دارویی متداول در طب نبوي محسوب میهنگ اسالم دانهسخن به میان آمده و در فر

 اند: سیاه دانه، داروي هر بیماري به جز مرگ است(ص) روایت شده که فرموده حدیثی از حضرت محمد

)Mohammad Ismail, 2009 ابن سینا در کتاب قانون از این گیاه یاد کرده، افزایش انرژي بدن و کمک به .(

  ).Moghadasi, 2011 Sharif( رمان خستگی و افسردگی را از جمله خواص آن ذکر نموده استد

  گیاه شناسی -1- 1-3

و  Ranalesها، راسته گلبرگ ها، زیر رده جداايهاز رده دولپ )Nigella sativa L(. دانه با نام علمیسیاه

به معنی سیاه است که  (niger)لمه التین اسم مصغر ک )(Nigella. باشدمی (Rananculaceae) تیره آالله
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هاي ظریف معموالٌ هاي منشعب و خطی، داراي گلگیاهی یک ساله با برگهاي سیاه آن دارد. اشاره به دانه

باشد. میوه آن کپسولی بزرگ و متورم هاي متعدد میگلبرگ و پرچم 5-10به رنگ آبی کم رنگ و سفید با 

 (دوازده امامی و مجنون حسینی، ا تشکیل شده و حاوي تعداد زیادي بذر استفولیکول مجز 3-7است که از 

است   2n= 12 کروموزومی عدد با دیپلوئید گیاهی )کوالسهنرانا( آالله تیره به متعلق (Nigella)جنس  ).1387

(Iqbal et al, 2010) ایران در اندهپراکنده شد آسیا غرب تا مدیترانه مناطق از که باشدمی گونه 20 و شامل 

  ).1382شده است (مظفریان،  تشکیل گونه 8 از تقریبا

  ي مختلفهاآنها و زبهاي سیاه دانه در فرهنگنام -2- 1-3

به  Panaceaهاي گوناگونی دارد. در التین قدیم به آن ي مختلف، نامهاناها و زبدانه در فرهنگسیاه

در عربی به آن حبه السودا یا حبه  ،زیره سیاه وسی شونیز اند. در فارهگفتمی "هادرمان همه درد"معنی 

 Abd Aziz, 2006( گویندمی Kalonjiدر هندي و اردو  ،Black Cuminو  Black Seedالبرکه، در انگلیسی 

Bin .(  

  دانه در ایران و جهانپراکنش جغرافیایی سیاه -3- 1-3

  هندوستان، یی تااهنامدیتر مناطق اروپا، جنوب آفریقا، شمال مختلف نواحی در بیشتر گیاه این پراکندگی

 دلیل همین به است، برخوردار گوناگونی هاياقلیم از ایران باشد. فالتمی استرالیا و آسیا شرق و جنوب غرب

 به کشور متعلق گیاهی جوامع انتشار اصلی پهنه فالت این دارند. در انتشار آن در متنوعی گیاهی هايگونه

 را هاآن از بسیاري تعداد گیرد،می بر در را گیاهی گونه 7500از  بیش که ایران غنی فلور میان در .تاس ایران

 شوندمی نامیده دارویی درمانی، خاصیت دارا بودن سبب به هاآن از برخی که دهندمی تشکیل هانیگیا

  ).1368، (زرگري
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 دلیل به شود.می استفاده ادویه عنوان روید و بهیم فراوانی به انهاصف و در اراك ویژه به گیاه این ایران در

ضد  اثر آن هايدانه در است. همچنین تشنجی ضد اثر داراي گیاه این تیموکیتون، به اي موسومهماد داشتن

شود می استخراج نیژلون به نام ايهماد دانه سیاه گیاه اسانس از است. شده مشاهده باکتریایی نیز ضد و توموري

دانه (Riaz et al, 1996).د باش داشته ازشیر ترشحات زیادکننده مسهل و کش،مکر ،آورهقاعد اثر دتوانمی که

 آور اهاشت عنوان به و سرکه کردن معطر شیرینی، و نان روي پاشیدن هندوستان جهت و ایران در گیاه این هاي

 پنیر کردن معطر جهت سوریه در و ودرمی کار به معطر ماده عنوان به مصر در دارد. کاربرد سنتی طب در

 ).1368 ،(زرگري رودمی بکار ترشی و مربا به طعم دادن جهت آن هايدانه و دارد کاربرد

  دانههاي محیطی سیاهنیاز -4- 1-3

شود. طول دوره رشد سیاه خشک به صورت خودرو دیده میاین گیاه در مناطق معتدل تا سرد و نیمه

یابد. عملکرد آن به شدت کاهش می ،ه و چنانچه تاخیري در کشت گیاه صورت گیرددانه نسبتا کوتاه بود

کاهش عملکرد این گیاه به دلیل کاهش تعداد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد روغن بوده که در این بین نقش 

  ). D’Antuono et al, 2002( تعداد دانه در واحد سطح در کاهش عملکرد بیشتر است

گراد، دماي درجه سانتی 7-8 هاي اقلیمی شامل دماي کمینهمناطق برخوردار از پارامتردانه در سیاه

متر، میلی 430گراد، کمینه بارندگی سالیانه درجه سانتی 21درجه سانتی گراد، دماي بیشینه  13بهینه 

داشت. اسیدیته متر رشد مناسبی خواهد میلی 1530بیشینه سالیانه متر و بارندگی میلی 790بارندگی بهینه 

دانه به طورکلی به کمبود ). سیاهDuke, 1982( ذکر شده است 6/5-2/8قابل تحمل براي این گیاه نیز حدود 

(دوازده امامی و مجنون  پسنددهاي ضعیف حساس است و گرماي شدید را نمیآهن، شوري خاك و خاك

  ).1387حسینی، 
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  دانهها و اهمیت دارویی سیاهکاربرد -5- 1-3

 سیاو آ شمالی ياـفریقآ ،وبیـجن ياـپارو ومیـب هگیا ینا ،دارد مذهبیو  طبی غنی یخچهرتا دانههایس

 ،سمآ ،بینی نحتقاا درد،سر ناـمدر ايرـب یونانی نپزشکاو  هايمصرایرانیان،  توسط دانهاهیس هگیا نهدا .ستا

و  قاعدگی ءاـلقا ايرـب ،کـتیریوعنوان دروده و به يهامکر، دردن اندد ،یـیمنا ستمـسی تقویت ژي،لرآ

دانه در طب سنتی سیاه. )Salehi Surmaghi, 2008(ت ـسا گرفتهیم ارقرمورداستفاده  شیر تولید یشافزا

هاي کلیه و کبد، تقویت دستگاه هاي، نارساییهاي معده و رودبراي درمان انواع مشکالت تنفسی، ناراحتی

گیرد. همچنین براي حفظ سالمت عمومی بدن مورد استفاده قرار میگردش خون و سیستم ایمنی بدن و نیز 

کاهش درد و عوارض ناشی از گزش مار، عقرب، سگ و گربه کاربرد دارد. به عنوان طعم دهنده به نان، ادویه 

 ).Abd Aziz, 2006 Bin( شودها و پنیر نیز اضافه میها، ترشیجات، شیرینی

فشارخون ، درد رـکم ،اقیـچ ،هاعفونت ،ونیـخ لسهاا درد،رـس ،مـسآ ناـمدر در سیعطور وبه دانهاهیس 

 یـبین ياـمهـخز ،اـسههـبآ ناـمدر در عیـموضصورت شود و بهمی دهستفاا میانهورخادر  شیارگو تمشکالو 

 دانهاهیس دارویی هاـگی هـناز دا دـلکالوییآ عوـن راـ. چه)Haji Sharifi, 2003( دارد دبررکا ماتیسمو رو

 در لیـصمؤثره ا ادمو لتیموو  نکینوروهیدموتی ،نوـــتیموکنیدي، نوـــتمیوکین .تـــسشده ا استخراج

 نـغرورا  دانهاهیوزن س صددر Matsuda and Yoshikawa, 2004(. 30(هستند  هگیا نهدا یـبآ رهصاـع

 ان رآ ارفر غنرو از وزن دصدر 48/61 باًیتقر و تـسآن ا بـترکی رینـصلیتا که P-cymen هددمی تشکیل

تئین وپرو  دنیـمع ادوـم ها،نیتامیو ،چربی ويحاضمناً  هگیا نهدا. )Geng et al, 2009( دهدیم شکیلـت

 و زبینوآرا ز،یلوز ،گلوکز شکل به هادیمنوساکار شامل هادراتیکربوه و) وريضر نهیدآمیاس هشت (شامل

 ت.ــسا راشباعیغ و وريضر بچر يسیدهاا غنی منبع هاگی نهدا. )Omar et al, 1999(ست ا زوـمنرا
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 فسفو مانند یتترکیبا .ستا لیئکاو سیدا سپسو  لینولئیک سیدا راشباعیغ برــچ یدــسا رینــتلیــصا

  .)Nickavar et al, 2003(رد دا دجوو اـههـندر دا زـنی یمـپتاسو  نـهآ ،کلسیم ،تنروکا ،لیپیدها

دانه در طب عامیانه، محققین زیادي را برانگیخت تا مواد موثره آن را جدا یاههاي گوناگون از ساستفاده

اي را بر روي حیوانات آزمایشگاهی و هو برون شیش ايهمتنوع درون شیش مطالعات هاآننموده و با استفاده از 

  ).El-Tahir and Bakeet, 1993( هاي مختلف انجام دهندانسان به منظور درك کارکرد دارویی آن در زمینه

  دانه درتقویت سیستم ایمنی بدنهنقش سیا - 6- 1-3

ایمنی محسوب  دانه موثرترین درمان طبیعی براي اختالالت خودمطالعات حاکی از آن است که سیاه

گیرد. این داروي گیاهی هاي بیمار مورد هجوم سیستم ایمنی بدن قرار میشود که در صورت بروز، انداممی

اقدام  ایمنیهاي رکیب شود، نقش موثرتري را در متوازن نمودن این اختالل که در اثر آن سلولوقتی با سیر ت

دانه و مواد موثره آن، این نماید. مشخص شده که روغن سیاهکنند، ایفاء میهاي سالم میسازي سلول به نابود

 تعداد شود، از طریق افزایشمی کنندگی سیستم ایمنی خواندهکه در اصطالح پزشکی فعالیت تعدیلقابلیت را 

هاي شیمیایی موجود، در آن است که کنند. تفاوت آن با داروهاي محافظ اعمال میو سایر سلول Tهايسلول

دانه باعث اشباع موجود در سیاههاي چرب غیرفاقد عوارض جانبی است. همچنین مشخص شده است که اسید

 هورمون است و تنظیم کننده کارکرد مغز و اعصاب، شبه ايهه مادک ،شودافزایش تولید پروستاگالندین می

  .(Salem, 2005) شودکاهنده فشار خون و فعال کننده سیستم ایمنی محسوب می

ها باعث تقویت باديهاي سفید و آنتیهاي مغز استخوان، گلبولدانه از طریق تحریک تولید سلولسیاه

 قابل توجهیهاي باکتریایی، ویروسی و قارچی به طور در برابر عفونت سیستم ایمنی شده و مقاومت بدن را

توانند نقش موثري در درمان دو بیماري خطرناك عصر حاضر یعنی دهد و از همین طریق میافزایش می

  ).El-Kadi and Kandil, 1986( سرطان و ایدز ایفا نماید
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  دانهاثرات ضد سرطانی سیاه -7- 1-3

دانه وجود دارد. این گیاه دارویی، شناسایی سرطانی سیاهابطه با خصوصیات ضدمدارك مستندي در ر

انگیزي در جلوگیري از پیشرفت نماید و به طور شگفتهاي سرطانی را تسهیل میاولیه و نابودي سلول

). دانشمندان Chehl et al, 2009( از جمله سرطان خون و سرطان پانکراس موثر است هانابسیاري از سرط

  ).Ismail, 2009(ند اههاي گیاه نسبت داداین اثرات ضد سرطانی را به تایموکینون موجود در دانه

این   ن است که نقش مهمی در رشد نوزادان دارد.نیهاي آمینه از جمله آرژیدانه داراي انواع اسیدسیاه

فعالیت ضد سرطانی دارد. شود و تبدیل می Aهمچنین داراي کاروتن است که توسط کبد به ویتامین گیاه 

هاي آنزیمی کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم است که به عنوان کوفاکتور در  فعالیت مانندمنبع عناصر معدنی 

اي انجام شده در اردن و ایاالت متحده نیز هآزمایشات درون شیش .(Iqbal et al, 2011) کنندایفاي نقش می

). در تحقیق دیگري، Amin et al, 2009( طان خون را تایید نموددانه بر کنترل سرتاثیر مثبت اسانس سیاه

و  EACهاي سرطانی از انواع دانه مانع تشکیل تومور و پیشرفت سلولهاي چرب استخراج شده از سیاهاسید

DLA گردید هاي آزمایشگاهی در موش)Swamy and Tan, 2000.(  

هاي سرطانی در سلول شده سلولی (آپتوپتوزیس) ریزيمرگ برنامهباعث تحریک  تیموکینونشده  گزارش

هاي چرخه سلولی دخیل در آپوپتوزیس را تحت کنندهاین ماده موثره، تنظیم شود.روده بزرگ و کلیه می

  ).Ismail, 2009( دهدهاي ضد آپوپتوزیس را کاهش میتاثیر قرار داده و پروتئین

  تنفسی و عفونی هايدانه در درمان بیماريتاثیر سیاه -8- 1-3

هاي تنفسی رینیت آلرژیک و آسم دانه به پیشگیري و درمان بیماريهیستامینی سیاهخواص آنتی

تحقیق دیگري در همین رابطه اثر بازدارنده ترکیبات  ).Aziz et al, 2011 Abd( نمایدبرونشیال کمک می

 Cکیناز  هاي روي پروتئینن اثر بازدارنددانه روي تولید هیستامین را تایید نمود و مشخص گردید نیژلوسیاه
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دانه در درمان نیز مبنی بر تاثیر مثبت سیاه هاییشود. گزارشهاسازي هیستامین میردارد که سبب 

  ).Kunnumakkara et al, 2009( سرماخوردگی مزمن و خواص ضد تب و ضد سرفه آن وجود دارد

در آزمایشی در بنگالدش، اثر روغن فرار  است.دانه داراي خواص ضد میکروبی چنانچه ذکر شد سیاه

سیلین، تتراسیکلین، کورتیموکسازول، بیوتیک شامل: آمپیآنتی 5ها با دانه بر روي تعدادي از باکتريسیاه

دانه تاثیر بیشتري بر روي جنتامایسین و اسید نالیدیکسیک مورد مقایسه قرار گرفت. اثبات گردید روغن سیاه

ها نشان که مقاومت قابل توجهی نسبت به دارو E. coliو  V. choleraهاي باکتري مثل بسیاري از نژاد

هارکنندگی روي چندین نژاد از دانه از طریق اعمال اثرات م). سیاهAlam et al, 2010(دارد دهند، می

). همچنین Ferdous et al, 1992( هال داردمثبتی در درمان اس، تاثیر Shigellaهاي گرم منفی جنس باکتري

  .(Hanafy, 1991) است و گرم منفی شناخته شده  مثبتهاي گرم ضد بسیاري از میکروارگانیسم

  دانهابی سیاههاثرات ضد الت -9- 1-3

گزارش گردید. بعداٌ  1960دانه و نقش مفید آن در درمان آرتروز در سال هابی روغن سیاهالت اثر ضد

دانه و تایموکینون را مورد مطالعه قرار دادند و هابی روغن سیاهد التاثرات ض 1995ن در سال قاگروهی از محق

ها اکسیدانی درون سلولو باعث فعالیت آنتی ،دریافتند که این روغن از تولید ایکوزانویید جلوگیري نموده

درمان  دانه درکه روغن غیر فرار سیاه ،شود. مطالعات انجام شده در اسپانیا و انگلستان نیز نشان دادمی

هابی ناشی از استعمال الت دهد، اثرات ضدها نشان میابی موثر است. بررسیههاي التروماتیسم و سایر بیماري

گونه عالیم آلرژیک  که هیچ هاي تجاري مشابه است، ضمن آندانه، همانند سایر فرآوردهخارجی پماد سیاه

  ).Moghadasi, 2011( شودمشاهده نمی

 دهندها و عمدتاٌ تایموکینون موجود در دانه آن نسبت میدانه را به فنلاسانس سیاهاثرات ضد التهابی 

)Kacem and Meraihi, 2006.( هاي خون، ها در سلولاین ترکیب از طریق ممانعت از تشکیل لکوتریین
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ق فعالیت طری شود. مشخصه، این اثر بازدارندگی وابسته به زمان است و ازباعث کاهش التهاب و درد می

  ).Moghadasi, 2011( گرددسنتاز اعمال میC4 لیپوکسژناژ و لکوتریین -5هاي آنزیم

  دانهاثرات ضد انگلی سیاه -10- 1-3

هاي جا که خواص ضد انگلی قوي دارد باعث نابودي کرمو از آن ،دانه به هضم غذا کمک نمودهسیاه

دانه را حتی بیشتر از داروي نیکلوزامید ذکر اهشود. برخی از محققین خواص ضد انگلی سیهاي میرود

). گزارش شده این گیاه دارویی، تعداد تخم و کرم مکنده عامل بیماري انگلی Akhtar, 1991اند(هکرد

دهد. ضمن آنکه عوارض جانبی برخی رساند، کاهش میهاي کبد و روده آسیب میشیستوزمیاز را که به بافت

هاي معده و روده را کاهش داده، کارکرد کبد را بهبود سط متخصصان بیماريهاي درمانی معمول توروش

کند و پراکسیداسیون هاي کبدي را از اثرات تخریبی فلزات سمی همچون سرب حفاظت میبخشد و بافتمی

 ). ددهچربی کبدي را پس از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مثل تتراکلریدکربن کاهش می

Moghadasi, 2011)  

  دانه بر دیابت و فشار خونتاثیر سیاه - 11- 1-3

که این اثر را  دانه تاثیر بارزي در درمان افراد مبتال به دیابت و اشخاص فاقد قدرت تحمل گلوکز داردسیاه

نماید. از صدمه دیدن از طریق تحریک ترشح انسولین و تاثیر منفی بر جذب گلوکز از مخاط روده اعمال می

 .(Moghadasi, 2011) کندوزالمعده در مواجهه با عناصر سمی همچون کادمیم نیز جلوگیري میهاي لسلول

آورد که این پدیده نقش بسیار موثري در در می طبیعیهمچنین ترشحات معده و لوزالمعده را به حالت 

 ,Al-Hader et al).دشوهاي غیر انسولینی نیز باعث کاهش قند خون میساز وکاردارد. از طریق  درمان دیابت

1993)  

) Rauvolfia serpentine( دانه و گیاه دارویی راولفیادر آزمایشی، اثرات ترکیب دارویی مشتق شده از سیاه

که فشار خون  آن بربر روي بیماران مبتال به پرفشاري خون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عالوه
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 یچ گونه عالیمی دال بر بروز عوارض جانبی نیز مشاهده نگردیدافراد مبتال ظرف سه هفته کاهش یافت، ه

)Tissera and Guanthelake, 2009.(  

  دانهسایر خواص دارویی و غیر دارویی سیاه -12- 1-3

شود. داري کاهش داده و باعث ایجاد اثر آنتی آتروژنیک میدانه سطح کلسترول بد را به طور معنیسیاه

دانه شیر مادران را ). روغن سیاهBhatt et al, 2009( دهدرا افزایش می ضمن آنکه سطح کلسترول خوب

دانه نسبت هاي هورمونی موجود در سیاهدهد که دلیل آن را به ترکیب نسبت چربی و ساختارافزایش می

که سبب افزایش میل جنسی در زنان و مردان ). این گیاه دارویی ضمن آنAgarwala et al, 1979(دهند می

هاي پوستی افزاید. در درمان بیماريشود، از طریق افزایش تعداد اسپرم، قدرت باروري مردان را نیز میمی

شود. مصرف خوراکی و ها میچون آکنه، اگزما، پسوزیاریس موثر بوده و سبب تسریع در التیام سوختگیهم

کند که این کار را از طریق ک میدانه به افزایش زیبایی و درخشندگی کمهاي روغن سیاهخارجی فرآورده

دهد. مواد آرایشی ناخن، افزایش بافت پوست، تسریع جریان کلی خون و سرزندگی بدن انجام می ،تقویت مو

 د کننهاي کارآمدي بوده و به کاهش چین و چروك کمک میدانه، مرطوب کنندهتهیه شده از سیاه

.(Moghadasi, 2011)  

و گوش  هانااب و درد لثه، دندهماهیچه صاف روده موثر بوده سبب کاهش الت دانه در رفع انقباضاتسیاه

گیري و درمان ریزش مو، فلجی، فلج صورت، میگرن، آلزایمر، تپش قلب، یرقان، بواسیر و آب شود. در پیشمی

 دهد و مصرف پیوسته آنهاي وحشی را کاهش میمروارید موثر است. اثرات سمی نیش زنبور عسل و زنبور

هاي کلیه و مثانه کمک هاري موثر باشد. در صورت مصرف با شربت عسل، به دفع سنگدر درمان  تواندمی

که مصرف دانه یک محرك قاعدگی در افراد مبتال به اختالل در سیکل قاعدگی است، ضمن آنکند. سیاهمی

). Moghadasi, 2011( دگردزیاده از حد آن سبب تحریک انقباضات رحمی شده و منجر به سقط جنین می
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زدایی از بدن معتادان به دانه نقش موثري در ترك اعتیاد و سمدر تحقیقی در پاکستان مشخص شد، سیاه

دانه به جیره دانه سیاه ردر آزمایشی در بنگالدش اضافه کردن پود ,Sangi et al) 2008( مواد افیونی دارد

 گردید هاآنیسرید و کلسترول زرده تخم مرغ دار تري گلهاي تخمی سبب کاهش معنیغذایی مرغ

)TofazzalIslam et al, 2011دانه علیه آفاتی نظیر ملخ صحرایی و حشرات جهنده نتایج ). استفاده از سیاه

. روغن آن نیز در صنایع غذایی کاربرد داشته و باعث حفظ کیفیت کره استآمیزي به همراه داشته موفقیت

  ).Abou zeid and Mahmoud, 1993( شودمی

  ارزش غذایی و ترکیبات سیاه دانه -13- 1-3

دانه ارزش غذایی بسیار باالیی دارد، به طوري که بیش از صد نوع ماده غذایی ارزشمند در دانه آن سیاه

هاي چرب غیراشباع، آرجنین (ترکیبی اساسی براي رشد این گیاه دارویی سرشار از اسید شناسایی شده است.

 ,Moghadasi( باشداي (فیبر) میههاي غیرنشاستساکارید) و پلیAویتامین ساز(پیش تنکارو کودکان)،

2011.(  

  ترکیبات غذایی و شیمیایی دانه -14- 1-3

دانه به شرح سیاه براساس تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف دنیا، به طور کلی ترکیب شیمیایی دانه

  .El-Tahrir and Bakeet, 2006)( باشدمیزیر  جدول

  

  

  

  

 ترکیب شیمیایی دانه سیاه دانه -1-1جدول 
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  ) w/wمقدار (درصد  نوع ترکیب

  31 - 5/35  روغن

  16 - 9/19  پروتئین

  33 -34  کربوهیدرات

  5/4 -5/6  فیبر

  7/3 -7  خاکستر

  013/0  ساپونین

  5 -7  رطوبت

  

  دانهمواد معدنی موجود در سیاه  -15 - 1-3

معدنی مثل سدیم، پتاسیم، آهن و کلسیم است که نقش مهمی در حفظ  دانه منبعی غنی از موادسیاه

). نتایج حاصل از تجزیه دانه 1387سالمتی و سرزندگی انسان دارند (دوازده امامی و مجنون حسینی، 

درصد از  1/0درصد و سدیم  6/0درصد، فسفر و پتاسیم هر کدام  5/0-1دهد که کلسیم دانه نشان میسیاه

هاي مختلف انجام گرفته، خوشبختانه تاکنون موردي دهد. علیرغم بررسین گیاه را تشکیل میوزن کل بذر ای

 El-Tahir and( دال بر وجود عناصر سنگین مثل سرب، کادمیم و آرسنیک در دانه آن گزارش نشده است

Bakeet, 2006.( 

  دانههاي موجود در سیاهویتامین -16- 1-3

است که آنتی  Aهاي محلول در آب و محلول در چربی مخصوصاٌ ویتامین ندانه داراي انواع ویتامیسیاه

هایی اساسی در بدن دارند، که نقش Bهاي گروه شود. همچنین سرشار از ویتامیناکسیدانی قوي محسوب می

هاي چرب و هاي آمینه، اسیدمصرف اکسیژن و متابولیسم اسید جهت 2Bبراي مثال ویتامین . باشدمی
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(تیامین) نقش مهمی در کمک به بدن جهت تبدیل  1Bباشد. ویتامین ها مورد نیاز میدراتکربوهی

هاي و براي رشد و نمو نرمال و ایفاي نقش صحیح قلب و سیستم ،ها به انرژي دارندها و چربیکربوهیدرات

کند، حرکت فاي نقش میها ایها و پروتئین(نیاسین) در شکستن چربی 3Bند ویتامین عصبی و گوارشی الزم

 شودهان و کبد میدودي روده را حفظ کرده و سبب تقویت سالمت سیستم عصبی، پوست، مو، چشم، د

)2011 Moghadasi,.(  

 دانهمواد موثره موجود در سیاه - 17- 1-3

  هاآلکالوئید - 1- 17- 1-3

هاي که خاصیت قلیایی مواد ازت ها به عنوانبراي نخستین بار یک محقق آلمانی به نام مایسنر از آلکالوئید

هاي فیزیولوژیکی ها در انسان واکنشکنند، نام برده است. آلکالوئیددارند و در محیط اسیدي نمک تولید می

ها بسیار گذارند. آلکالوئیدمی کنند و به ویژه بر سیستم عصبی تاثیرقوي همراه با اثرات مخصوص ایجاد می

باشد. اولین هان بالغ بر چند هزار میهاي شناخته شده موجود در گیاآلکالوئید ند، به طوري که تعدادامتنوع

هاي اخیر نیز بعضی هان جدا شد. در سالاز پیکر گیا 1803 - 1806هاي ها در بین سالآلکالوئید

  ). 1386(امید بیگی،  اندههاي جدید مورد شناسایی قرار گرفتآلکالوئید

هان تاکنون شناخته نشده است، ولی برخی از دانشمندان معتقدند مزه پیکر گیاها در نقش واقعی آلکالوئید

ها داراي اثرات کامالٌ بارز و شاخص دارویی باشد. بعضی از آلکالوئیدهان میسبب دفع حشرات از گیا هاآنتلخ 

کینین، مرفین و  توان کافئین، استریکنین،می هاآناز جمله  ،هستند و بدین لحاظ بسیار مفید و ارزشمندند

دانه استخراج شده و با هاي بدون چربی سیاهسه نوع آلکالوئید از دانه ).1386بیگی، (امید امثال آن را نام برد

هاي ایندازول نیژلیسین، ایزوکینولین نیژلمین و نیتروژن اکسیدان و ایندازول آلکالوئید نیژلدین شناسایی نام

  . (El-Tahir and Bakeet, 2006)گردیده است
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  هاساپونین -2- 17- 1-3

هایی با وزن مولکولی باال هستند. این مواد وقتی وارد سیستم گردش خون شوند، ها، گلیکوزیدساپونین

جانب احتیاط رعایت شود. البته  هاآناز این رو باید در مصرف  .شوندهاي قرمز میسبب همولیز گلبول

به عنوان  هاآنتوان از آور نیز هستند و حتی میلکه ملین و خلطآور نیست، بخوردن این مواد چندان زیان

ها همراه با سایر ترکیبات دارویی هاي غرغره نیز استفاده نمود. مصرف ساپونینمواد ضد سرفه و تهیه محلول

چربی هاي بدون ). ساپونین اصلی در دانه1386(امیدبیگی،  موثر واقع شود هاآنهاي توانند در جذب رودمی

 یا رامینوز قند اسید، هیدرولیز در که است مالنتین یا و هیلیکسین یا هیدرین -αسیاه دانه، گلیکوزید 

 El-Tahi and( دهد) و یا کائولوساپوژنین میمالتوژنین( هیدراژنین آگلیکون و کندمی آزاد را خود آرابینوز

Bakeet, 2006  .(  

  اسانس -3- 17- 1-3

هاي ها و کركهان از جمله سلولهاي مختلف گیاهستند که در اندام ها ترکیبات معطرياسانس

هاي مختلف هاي سطحی و درونی اندامهاي ترشحی، مجاري ترشحی، بخشترشحی منفرد یا مجتمع، غده

مذکور  هاي ترشحیها و بافتهان وجود دارند. سلولهاي گیاها و شاخهها، جوانهها، میوهها، گلشامل برگ

هاي حاصل از هاي مختلف پراکنده باشد. در این صورت اسانسدر یک اندام گیاه و یا در اندام نهاممکن است ت

نظر کمیت، کیفیت و همچنین اجزاء و عناصر تشکیل دهنده از اندامی به اندام دیگر متفاوت خواهند بود. 

، محلول در اندگرفتهت کروي و گلبول مانند جاي راهاي گیاهی به شکل قطها معموالٌ در داخل سلولاسانس

گونه گیاه  250000گونه از  2000در حدود  ت اندکی در آب دارند. وجود اسانسولی حاللی ،الکل بوده

هان ها در گیاگلداري که تاکنون شناخته شده، گزارش گردیده است. دلیل اصلی ساخت و تشکیل اسانس

هاي اصلی متابولیسم هاي ناشی از فرآیندطور کلی این ترکیبات بازمانده ولی به ،هنوز به خوبی مشخص نشده

نمایند و ها ممانعت میها اغلب از رشد باکتريشوند. اسانسهان به ویژه در شرایط تنش محسوب میگیا
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یگی، (امید ب ا آور و گاهی اوقات خلط آوري دارندههاب، ضد دل درد، آرام بخش، ضد نفخ، اشتخاصیت ضد الت

1386.(  

هاي فرار روغن هاآنشوند و به همین دلیل به ها در مجاورت هوا و در دماي معمولی تبخیر میاسانس

شوند. به هر حال از گویند. از نظر ترکیب شیمیایی همگن نبوده و به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده میمی

دارند. این ترکیبات معموالٌ از بو و مزه تندي ترپنی  ءها هستند و یا منشاگروه شیمیایی موسوم به ترپن

ها، مخصوصاٌ ). بیشتر اسانس1386(امید بیگی،  اغلب از آب کمتر است هاآنبرخوردارند و وزن مخصوص 

شود. تیره می هاآناند، بی رنگند ولی به مرور زمان دچار اکسیداسیون شده و رنگ ههنگامی که تازه تهیه شد

اي نگهداري همکانی خشک، خنک و درون ظروف شیش ها را درن تغییرات باید اسانسبراي جلوگیري از ای

  ). 1377(مومنی و شاهرخی،  نمود

هاي متعددي در این شروع شده و گزارش 1960تجزیه شیمیایی ترکیبات اسانس سیاه دانه از سال 

در  هاآننس دانه این گیاه و مقدار ها، نوع ترکیبات متشکله فعال اسارابطه وجود دارد. براساس این گزارش

هاي بیواکتیو موجود در اسانس آن از اکثر مولکول ،شودکه مالحظه می آورده شده است. چنان 2-1 جدول

  ).El-Tahir and Bakeet, 2006( باشدتیموکینون می هاآنها بوده و مهمترین دسته فنل

  

  

  دانهاهیس اسانس فعال باتیترک مقدار و نوع -2-1جدول 

  )w/wمقدار(درصد   نوع ترکیب فعال

Thymoquinone  57  - 8/27  

Carvacrol  6/11 – 8/5  

P-cymene  5/15 - 1/7  

α-pinene  3/9  
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4-terpineol  6/6 - 2  

Longifolene  8  - 1  

t-anethole  3/2 – 25/0  

  

  وضعیت آب و هوا در ایران - 1-4

تاریخ مورد توجه بشر بوده است و کمتر کشاورزي ترین عواملی است که در طول آب و هوا یکی از مهم

است که در طول روز با یک یا چند عامل هواشناسی برخورد نداشته باشد. علت این موضوع نقش مهم آب و 

 25هوا بر زندگی بشر و به ویژه تولیدات کشاورزي است. کشور ایران در نیمکره شمالی در عرض جغرافیایی 

ترین مناطق جهان قرار گرفته دقیقه شرقی، در یکی از خشک 63درجه و  44دقیقه شمالی و  40درجه و 

است. ایران از جمله کشورهایی است که اقلیم بسیار متنوعی دارد و در کمربند مناطق خشک و بیابانی جهان 

ترین مناطق جهان است و استواي ها نشان داده است که کویرهاي ایران جزء خشکوقع شده است. بررسی

کند. براساس دومین گزارش وضعیت محیط زیست ایران، ی زمین در مرداد ماه از این مناطق عبور میحرارت

هاي ایران این است که هفت گروه آب و هوایی در این کشور شناسایی شده است و این یکی از شگفتی

رض متوسط ي خشک شمالی و در عي معتدلهوضعیتی نادر در میان کشورهاي جهان است. ایران در منطقه

هاي وسیع ي جنب استوایی و استوایی قرار دارد. ایران فالتی مرتفع، نزدیک به دشتروي کره زمین در ناحیه

باشد. همین موقعیت جغرافیایی با دوري از متر از سطح دریا می 1200آسیا است که ارتفاع متوسط آن حدود 

ب و هواي ایران خشک و بري باشد، ولی به دریاهاي بزرگ، به ویژه جریانات هوایی موجب شده است تا آ

هاي وسیع، سبب وسعت بسیار وجود عوارض گوناگون طبیعی مانند ارتفاعات بلند در شمال و مغرب و پستی

  هاي مرکزي در داخل فالت و افزون بر آن، مجاورت دریاي مازندران و خلیج فارس و اقیانوس هند چون دشت
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Abstract:  

Lack of soil moisture is one of the most important factors limiting plant growth. This 

experiment was conducted to evaluate the black cumin ecotypes in terms of tolerance to drought 

stress in the Ardabil Municipality Flower and Plant center in a split plot arrangement based on a 

completely randomized block design with three replications. The main plot factor of the experiment 

consisted of two levels of irrigation (full irrigation and irrigation until the flowering stage then no 

irrigation) and the subplot factor including 10 different black seed ecotypes (Khomeini Shahr, 

Semirom, Mashhad 1, Kazemin, Isfahan, Ardestan, Tabriz, Shabestar, Shahreza and Mashhad2). The 

results of analysis of variance showed that drought stress decreased significantly in all measured 

traits except for the flowering date and accelerated the black seed maturation time. Comparison of 

mean values showed that the highest grain yield (141.95 g/ m2) and oil content (35.5%) were 

obtained in Semiram and Kazmin ecotypes, respectively. Also, the highest 1000 kernel weight (2.75 

g) was obtained in full irrigation treatment in Ardestan ecotype, which was categorized with 

Khomeini Shahr ecotype in full irrigationconditions. According to the results of the main 

components analysis and biplot diagram, Khomeini Shahr, Semirom and Ardestan ecotypes were 

selected as superior ecotypes compared to other ecotypes. Also, these genotypes had high values of 

MP, GMP, STI and HARM indices. 

 

Keywords: Black cumin, grain yield, oil percentage, drought tolerance index and main components 

analysis. 

 



 

 

 

 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Agronomy and Plant Breeding 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of 

M.Sc. in the filed of Plant Breeding 

Title: 

Evaluotion of Nigella sativa ecotypes for drought stress tolerance 

Supervisor: 

Rasoul Asghari Zakaria (Ph.D)  

Advisor(s): 

Nasser Zare (Ph.D)   

Lila Ghafarzadeh Namazi (Ph.D) 

 

By: 

Hassan Sardari  

 

 January – 2018 


