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 مقدمه و هدف -1- 1

مصرف گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی در کشورهاي مختلف روز به روز در حال افزایش است و 

این به دلیل به اثبات رسیدن اثر بخشی بسیاري از این مواد در مجامع علمی و مقبولیت آن در اکثر جوامع 

ي شیمیایی و صنعتی بشر همواره از اواخر قرن بیستم ء داروهابا توجه به اثرات سوبشري است. 

هاي دارویی گیاهان، به جاي داروهاي شیمیایی داشته رویکردي مثبت به سمت جایگزین کردن فرآورده

به بعد براي استفاده از  90درصدي را از دهه  80طوري که در مقیاس جهانی رشدي معادلاست. به

مختلف در جهان شاهد بوده و به همین دلیل این گیاهان از اهمیت  هايگیاهان دارویی در درمان بیماري

ها تبدیل به یک تجارت بین المللی شده است (فنایی اقتصادي بسیار باالیی برخوردار بوده و تجارت آن

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران  ).1385و همکاران، 

تواند نقش مهمی در برداري صحیح میصورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهرههستند که در 

زایی و صادرات غیر نفتی داشته باشد. تنوع آب و هوایی و شرایط اکولوژیکی سالمت جامعه، اشتغال

). امروزه مسئله 2012 ،1مختلف، باعث تنوع گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است (اتین و همکاران

هاي دارویی و معطر به دلیل گرایش جهانی به گیاه درمانی و بازار رو به گسترش گیاهان ز گونهحفاظت ا

  دارویی در تمام نقاط جهان مورد توجه زیادي قرار گرفته است. 
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هاي دارویی و معطر از طبیعت ها نشان داده است که هنوز بخش زیادي از گونهعالوه، بررسی هب

). گیاهان دارویی مورد استفاده در صنعت در برگیرنده 1998، 2و همکارانشوند (فرنز آوري میجمع

هاي بیولوژیکی هستند که سطح زیر کشت براي هاي گیاهی با دامنه وسیع ویژگیتعداد زیادي از گونه

باشد، با این وجود اصالح این گیاهان براي تأمین استانداردهاي مورد ها محدود میبسیاري از این گونه

ناپذیر است. از طرفی اصالح گیاهان به صنعت و افزایش صرفه اقتصادي تولید این گیاهان اجتنابنیاز 

خودي خود کاري پیچیده است و در مورد گیاهان دارویی اهداف متنوع اصالحی و در دسترس نبودن 

 ).2007، 3افزاید (پنک و همکاراناطالعات بیولوژیکی کافی براي هر گونه بر این پیچیدگی می

هاي وحشی باشد. تودههاي دارویی، تنوع ژنتیکی کافی در دسترس میخوشبختانه براي بسیاري از گونه

هاي برتر سازي جمعیتترین منابع تنوع ژنتیکی در دسترس هستند. اهلیو نژادهاي سرزمینی از مهم

ز صنایع وابسته بدون قابل توجهی در تأمین نیا تواند پیشرفتانتخاب شده از بین تعداد زیادي توده می

  هاي پر هزینه و گران اصالحی ایجاد نماید.نیاز به روش

باشد و موفقیت، به وجود تنوع ژنتیکی قابل قبول هاي اصالحی میتنوع، پایه و اساس بیشتر برنامه

و متعاقب آن گزینش وابسته است. پس، وجود تنوع ژنتیکی باال براي هر صفتی از این نظر یک اصل 

). معموالً متخصصین ژنتیک در 1998، 4رود (چوداري و همکاراناصالح نباتات به شمار میمهم در 

مطالعه نحوه کنترل یک ویژگی مشخص، به دنبال تنوع و به ویژه افراد متنوعی که رفتار غیرمعمول و 

، تنوع هاي طبیعیگردند. در اکثر جمعیتمتفاوتی دارند و یا حداقل از سایر افراد متمایز هستند، می
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گران با ژنتیکی الزم براي بیشتر صفات مورد مطالعه وجود دارد. در صورت عدم وجود تنوع، اصالح

  ).1998، 5آورند (کرسی و یونیدار تنوع مورد نظر را به وجود میهاي جهتانجام تالقی

ب منابع ژنتیک گیاهی عالوه بر این که به عنوان عامل زیر بنایی براي توسعه کشاورزي محسو

شوند، به عنوان منبعی از سازگاري ژنتیکی و همچون سپري در برابر تغییرات عوامل محیطی عمل می

). فرسایش ژنتیکی در اثر گسترش ارقام اصالح شده، امنیت غذایی در 1991زادگان، نمایند (رسولمی

محافظی در برابر کند. نیاز به حفظ و بکارگیري منابع ژنتیکی به عنوان جهان را با تهدید مواجه می

بینی در آینده بر همگان آشکار است و چشم نگرانی از تضعیف تنوع منابع  مشکالت غیر قابل پیش

ها را در مرکز توجه جهانی قرار داده است. تنوع ژنتیکی به همراه تقاضاي روز افزون به این منابع، آن

الت کشاورزي است. آگاهی از مبناي گزینش فنوتیپی و ژنوتیپی و اساس اصالح کمی و کیفی محصو

ها را در تنوع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی ضمن حفاظت ذخایر ژنتیکی، قابلیت استفاده از آن

هاي بومی و تولید ). حذف تنوع ژنتیکی در توده1998یاضی، سازد (قرههاي اصالحی آشکار میبرنامه

شناسایی تنوع ژنتیکی و حفظ و نگهداري ذخایر اندازد. بنابراین ارقام یکنواخت، آینده را به خطر می

 ).1999نژادي موفق است (قاسمی، ها در یک برنامه بهتوارثی، ضروري و یکی از اولین قدم

گیرد. در ترکیب ژنتیکی یک جمعیت گیاهی تحت تأثیر جهش، مهاجرت و نوترکیبی قرار می

یابد. تغییر در شدگی ژنتیکی کاهش میده مقابل، تنوع ژنتیکی به وسیله گزینش مصنوعی و طبیعی و ران

دهند. در تکامل هاي ساخت بشر را افزایش میهاي مطلوب که سازگاري گیاهان به محیطفراوانی آلل

). همچنین، 1999، 6گیاهی بسیار مهم بوده و بیانگر تنوع ژنتیکی گیاهی فعلی هستند (اورتیز
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هاي اصالحی، خود ناسازگاري، نر ع جغرافیایی، سیستمافشانی طبیعی، موانهایی از قبیل گردهمکانیسم

  اند.عقیمی و تکثیر رویشی، تکامل و اهلی شدن گیاهان را تحت تأثیر قرار داده

با کاربردهاي متنوع و فراوان به سرعت در  DNAامروزه استفاده از نشانگرهاي مولکولی مبتنی بر 

د یک فرصت مقایسه مستقیم و تعیین هویت حال توسعه است. خصوصاً اینکه این نشانگرها قادرن

ژنتیکی، مستقل از اثرات محیطی را فراهم کنند. مستقل بودن این نشانگرها از اثرات محیطی و مراحل 

، 7بندي اختصاصی و منشأیابی مفید باشد (باالجها به طور ذاتی براي دستهرشد گیاه باعث شده که آن

ه عنوان یک نشانگر مولکولی مفید در آنالیز تنوع ژنتیکی و ب ISSR). نشانگر 2002، 8؛ بوتیستا2001

پذیري مناسب برخوردار است و به طور  دهی شده است و از قابلیت تکرارژنتیک جمعیت سازمان

  ).2010، 9گیرند (زنگ و دايوسیعی در مطالعات ژنتیک جمعیت مورد استفاده قرار می

بومی گیاه دارویی سیاهدانه در ایران با استفاده  توده 28این پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکی 

از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهاي مولکولی به منظور کمک به روند اصالحی این گیاه صورت 

  گرفته است.

  معرفی گیاه سیاهدانه -2- 1

  بندي گیاه سیاهدانهخاستگاه و رده - 2-1- 1

است (سالم و  Ranunculaceaeه گیاهی از تیر  L.Nigella sativaسیاهدانه با نام علمی 

که از مناطق مدیترانه  گونه شناخته شده در جهان است 14داراي  Nigella ). جنس2005، 10همکاران

هاي دیگري نیز شناخته شده در فرهنگ کشورهاي مختلف با نام سیاهدانه .اندتا غرب آسیا پراکنده شده
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السودا، در ریت: آخوجی، کاالجیرا در عربی: حبهاست. از جمله در زبان انگلیسی: زیره سیاه در سانسک

سیاه، در زبان اردو و هندي: کالونجی و همچنین در زبان فارسی: شونیز، سیاه تخمه ایاالت متحده: زیره 

 Cumin و  Anis noirو  N. cultireeشود. در زبان فرانسوي به و کمون هندي نیز نامیده می

noirها به آن معروف است و انگلیسیBlack cumin گویند. در برخی از کتب قدیمی از گیاه می

؛ زرگري، 1374هاي دیگري از جمله سومر نیز نام برده شده است (صمصام شریعت، سیاهدانه با عنوان

  ).1992؛ میرحیدر، 1372

  گیاهشناسی سیاهدانه - 2-2- 1

خودگشن  ،دتــم اهــدگی کوتــزن دوره اــب ،سالهــیک ،(2n=2x=12) سیاهدانه گیاهی دیپلوئید

گزارش منابع درباره ارتفاع گیاه  .)2003، 11(انتونو و مورتیاست  خشک نیمه نواحی مخصوصو 

 ).2003، 12: اتا1372دانند (زرگري، متر میسانتی 60متفاوت است، اما اکثراً ارتفاع گیاه را حداکثر تا 

باشند و روي یک پایه بلند قرار دارند و  توانند به رنگ سفید آبی، آبی یا آبی کمرنگهاي انتهایی میگل

ها با تعداد متغیر کاسبرگ هستند. اغلب باشند. در حالت معمول گلگلبرگ می 5-10هر گل داراي 

ریز، فلس فلس و پتالوئید و سفید هستند (دوازده امامی و صورت منظم، برگتایی به 5ها کاسبرگ

ل چند تخمکی در هر برچه، تشکیل شده است و ). مادگی از تعدادي فولیکو1386مجنون حسینی، 

تایی تخمک، تشکیل شده واحد کامل، برچه بزرگ و ناشکوفا و تعداد متغیر چند 5معموالً مادگی از 
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کنند صورت دانه در یک میوه واحد و یکپارچه بنام کپسول نمو پیدا میافشانی، به است که بعد از گرده

  ).2010 ،13(کمال و همکاران

زنی بذور به صورت برون گیرد. جوانهسیاهدانه به روش جنسی و توسط بذر صورت می تکثیر

روز شروع و  90کشد. در آب و هواي معتدل گلدهی پس از روز طول می 10- 15خاکی و به مدت 

زنی هفته پس از جوانه 8- 9رسند. در آب و هواي گرم، گلدهی تقریباً روز به بلوغ می 30بذور پس از 

شود و افتد. گلها پروتاندري بوده و الگوي گلدهی آن با یک گل در انتهاي ساقه اصلی آغاز میاتفاق می

افشانی عمدتاً بوسیله حشرات و در گلهایی که یابد. گردهتر پایان میهاي پایینها در ساقهبا تشکیل گل

افشانی خود گرده اند (گلهاي انتهاي ساقه اصلی) کالله خم شده وزودتر به مرحله گلدهی رسیده

زنی با نماید جوانهبه خوبی رشد می pH=5- 8گیرد. ازدیاد با بذر و در انواع خاکها با صورت می

). سیاهدانه گیاهی مقاوم و قادر به 1986، 14گردد (احمد و همکارانتاریکی و دماي باال تحریک می

درجه  14ي بهینه براي رشد مطلوب درجه سانتیگراد، اما دما 25تا  5رشد در دامنه دمایی گسترده از 

  سانتیگراد است.

ها نازك و منقسم به تقسیمات باریک (الف) نشان داده شده است برگ 1-1طور که در شکل همان

  نخی شکل و سبز مایل به خاکستري هستند که بریدگی عمیق دارند.
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  هاي گیاه سیاهدانهدانه -ج  ه          ول گیاه سیاهدانفولیک -گیاه سیاهدانه                      ب -الف

  هاي مختلف گیاه سیاهدانهقسمت-1-1شکل

  

  پراکنش - 2-3- 1

دامنه پراکنش این گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان و همچنین در مناطق خشک و نیمه 

 و تالمرکز اصلی پراکنش این گیاه اروپا است (کاپی). 2002، 15باشد (انتونو و همکارانخشک ایران می

و مناطق کوهستانی غرب آسیا و  ها در آسیاي میانه). همچنین پراکنش این گونه2015، 16همکاران

هاي مختلف طور وسیع در بخش سیاهدانه به ).2010، 17شود (کمال و همکارانشمال آفریقا دیده می

ل اروپا و در جهان، اساسا در کشورهاي حاشیه دریاي مدیترانه و اغلب در هند، آسیا، لبنان و شما

همچنین . سرتاسر اروپاي جنوبی، سوریه، مصر، عربستان، ترکیه، ایران، پاکستان و هند کشت شده است

(سالمتی و  هاي فارس، اصفهان و خراسان مناطق اصلی کشت شده در کشور هستنددر ایران استان

  ).2010همکاران، 

  کاربردها و خواص دارویی سیاهدانه - 2-4- 1

عنوان دارویی گرم و خشک معرفی گردید و آثار دارویی ضد  سنتی اسالمی به سیاهدانه در طب

ي زخم و ناتوانی جنسی در دهنده شیر، قاعده آور، ترمیم کنندهاي، افزایشهاي رودهنفخ، ضد انگل

). پیامبر اسالم نیز 1390؛ فالح حسینی و همکاران، 1391مردان بیان گردیده است (ضیایی و همکاران، 

تواند هر بیماري را به جز مرگ التیام دهد. ابوعلی سینا در کتاب نموده است که سیاهدانه می بیان
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کند که داراي فواید زیاد است و انرژي بدن را تحریک اي معرفی میعنوان دانه قانون، سیاهدانه را به

، 18ال سعد نماید (ال هیوکیل وکند و به بازگشت بدن از خستگی و افسردگی و چاقی کمک میمی

هاي سیاهدانه، باشد. به خاطر اینکه دانههاي قابل استفاده گیاه شامل دانه و روغن دانه می). بخش2010

هاي دارویی زیادي دارد و همچنین به منظور باشد، ویژگیحاوي ترکیبات آروماتیک و فسفولیپید می

ارویی استفاده شده است هاي چندگانه جدید در صنعت از جمله صنایع غذایی، آرایشی و دهدف

کاربرد اصلی این گیاه در ترکیه، لبنان و ایران است و بیشتر به عنوان ادویه ). 1391(ضیایی و همکاران، 

(بهرامی نژاد و  شودگردد و در بعضی مناطق قبل از پخت روي نان پاشیده میو یا در ترشی استفاده می

ی در زمینه خواص فارماکولوژیک بذر این گیاه هاي اخیر، تحقیقات وسیعدر سال ).2005 پاپ زن،

ضد  ضد ویروس، انگل، ضد صرع، نفخ، ضد ضد از قبیل شیرآوري، انجام گرفته است که اثراتی

دهنده قند خون، شل کننده عضالت، سیتوتوکسیک و محرك  باکتري، ضد سرطان، مسکن، کاهش

مشهدیان و رخشنده،  ؛2003 ،19ران؛ خان و همکا1999دهد (مهاجر و همکاران، ایمنی را نشان می

 زـنی اغذ هندارنگهد و هضد عفونیکنند دهماان وـعن هـب وهعال ). به2003 ،20نتر و همکارانکا ؛2005

هاي پوستی مثل عنوان یک دارو براي درمان بیماري). همچنین به 1390(مدرسی،  دیشوـم دهتفاـسا

ها و هاي آن از استرول. به دلیل غنی بودن تخم)2003، 21اگزما در تمام دنیا شناخته شده است (جرجا

هاي فعال مؤثر است و براي تومورهاي شکم، چشم و کبد کاربرد ویژه سیتواسترول، بر روي سرطانبه

شود. بر سیستم تنفس فوقانی همانند آسم و آلرژي، عنوان دیورتیک استفاده می دارد. از این گیاه به

) تأثیر سیاهدانه بر 1997( 23). در مطالعه مدنیکا و همکاران2005، 22سالمآمفیزم و آنفلوآنزا مؤثر است (
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کند هاي پوششی پوست را متوقف میسرطان گزارش شده است. عصاره سیاهدانه سرطان و رشد سلول

 FGF-2دهد. همچنین تولید ) را نیز کاهش میFGFو نیز تولید عامل رشد فیبروبالستیک آنژیونی (

) با مطالعه بر روي اثر ضد 1393کند. مینوئیان و خسروي (سرطان را متوقف میهاي موجود در سلول

هاي زیره سبز، کاکوتی و سیاهدانه گزارش کردند که توانایی مهار رشد و تولید آفالتوکسین اسانس

آفالتوکسین توسط آسپیرژیلوس پارازیتیکوس بودند. همچنین این مطالعه کاربرد سنتی این گیاهان در 

). در مواقعی که جنین در داخل رحم 2000هاي میکروبی را تأیید نمود (ناجی و همکاران، عفونتبرابر 

هاي دیواره رحم شده و هاي این گیاه سبب حرکت ماهیچهمیرد مصرف مقدار معینی از دانهمادر می

 ثرا نهاسیاهد فـمختل تاـ). ترکیب1393شود (مدرسی و همکاران، جنین به این طریق خارج می

 از ريسیاـب در .دمیشو آن نسیواکسیدا مانع نـهآ اـب بـترکی ثرا در نهاسیاهد دارد، ییافزاهم

 لیکاراد که شیمیایی ادوـم و عفونت از یـناش يدـکب ياـیبهـسآ یا يکبد وزسیر دـمانن اـهرياـبیم

 دوــش عــقاو دــمفی رسیاــب دــنایتوــم نهایاهدــس نیاسیدـکایـنتآ لـعم د،وـمیش تولید آزاد

ي اصلی سیاهدانه است و نقش مهمی در ). عالوه بر تیموکینون، که ماده1999، 24(ناجی و همکاران

ي سیاهدانه ي دانهایجاد اثرات دارویی آن دارد. اخیراً نشان داده شده است که مالنین به وفور در پوسته

ل تأثیر گذار بر سیستم ایمنی شناخته عنوان یک عام ). و به2006، 25عبید و همکاران -شود (الیافت می

اي حسینی و ). در مطالعه2000پور و همکاران، : محقق1998، 26شده است (آورامیدیس و همکاران

تواند اثرات محافظت ) گزارش کردند که سیاهدانه عالوه بر اثرات ضد تشنجی می1393همکاران (

  ي فضایی جلوگیري نماید.عصبی داشته و از آسیب حافظه

                                                                                                                                                                                      
5 - Medenica  
24 - Nagi 
25  - El-obeid 
26 - Avramidis 
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  ترکیبات شیمیایی موجود در سیاهدانه - 2-5- 1

دارویـی آن انجـام شـده     امروزه تحقیقات زیادي در زمینه مواد موجود در بذر این گیاه و مصارف

ي بذر سیاهدانه عبارتند از: روغن، پروتئین، آلکالوئید، فالونوئید، ساپونین ه. ترکیبات تشکیل دهنداست

درصـد وزن بـذر) شـامل (لوریـک، میریسـتیک، پالمیتیـک،        32-40ي روغـن ( و اسانس. مـواد عمـده  

درصد وزن بـذر)   4/0-5/2استئاریک، اولئیک، لینولئیک، لینولنیک و ایکوزادیئونیک) و اجزاي اسانس (

ــدین، نیجلیســینشــامل (نیجل ــدروکینون، ديی ــون، تیموهی ــون، تیمــول،، تیموکین ــارواکرول، تیموکین  ک

باشد. همچنـین حـاوي دو نـوع    می α and β-pinene, d-citronellol ،(p-cymene لونجیفولن، لیمونن،

ها به صورت گلوکز، رامنوز، گزیلـوز و  مونوساکارید .آلکالوئید متفاوت (ایزوکوینولین و پارازول) است

ــاران،     ــر و همک ــروزان ف ــد (ف ــیاهدانه موجودن ــوز در س ــاران،  2014آرابین ــاب و همک ). 2006؛ مج

، گلوبولین، لیزین، لوسین، ایزولوسین، والـین، گلیسـین، آالنـین، آسـپارتیک     آمینواسیدهایی مثل آلبومین

باشـند.  اسید، سرین، تیروزین، تریپتوفان، سیستئین، گلوتامیک اسید، پرولین، آرژینین و فنیل آالنین مـی 

هـایی مثـل   دانه همچنین محتوي رزیـن، تـانن، اسـیدهاي آلـی، آلکالوئیـدها، چربـی، فیبـر و ویتـامین        

بیک اسید، نیاسین، پیرودوکسین و اسید فولیک است. در بین مواد معدنی پتاسیم، کلسیم، فسـفر  آسکور

و منیزیم در دانه غالب هستند، در حالیکه سدیم، آهن، منگنز، روي و مس نیـز در مقـادیر قابـل توجـه     

عنـوان  بـه   وجود دارند. بیشتر مواد معدنی در مقادیر کم براي بدن الزم هستند. عمل اصلی این عناصـر 

  ).1391باشند (ضیایی و همکاران، هاي متنوع میکوفاکتورهاي ضروري در عمل آنزیم

  هاي برآورد تنوع ژنتیکیروش -3- 1

، 1960کردند. در دههگیري تغییرات صفات فنوتیپی ارزیابی میدر گذشته، تنوع را تنها با اندازه

ها ارئه شدند که مفید بودن آنها در بذر و آنزیمهاي هاي بیوشیمیایی براساس الکتروفورز پروتئینروش
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که طی دو دهه اخیر  DNAهاي مبتنی بر تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی به اثبات رسیده است. تکنیک

آنها  DNAهاي هاي حاصل از تفاوت افراد در توالیاند، براساس شناسایی چند شکلیابداع شده

). 2004، 28؛ رائو2002، 27ی ارزیابی تنوع هستند (کارپهاي قدیمها مکمل روشباشند. این روشمی

هاي نوکلئوتیدي چند شکل پراکنده در ژنوم، امکان کاربرد مارکرهاي مولکولی و شناسایی توالی

اي فراهم کرده است جدیدي براي ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین ارتباطات ژنتیکی درون و بین گونه

  ). 2005، 29(گوستیم اسکی و همکاران

  نشانگرها - 3-1- 1

هر خصوصیتی از موجودات زنده را که توارث آن به سادگی قابل بررسی و پیگیري باشد، نشانگر 

گویند. براي اینکه یک نشانگر از نقطه نظر کاربردي مفید و قابل استفاده باشد، باید دو خصوصیت می

  :)1384زیر را داشته باشد (به نقل از محمدي، 

 فراد را از هم متمایز و جدا کند، یعنی چند شکل باشد.نشانگر باید بتواند ا -1

نشانگر باید تا حد امکان بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، یعنی ثبات توارث داشته  -2

 باشد.

 خصوصیات یک نشانگر مناسب - 3-2- 1

اي عالوه بر خصوصیات ذکر شده، یک نشانگر مطلوب براي مطالعات ژنتیکی و اصالحی باید دار

 :)1382شرایط زیر نیز باشد (فارسی و ذوالعلی، 

                                                             
27 - Karp 
28 - Rao 
29 - Gostimsky 
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 بارز داشته باشد.ماهیت هم -1

 وابسته به بافت و مرحله رشدي گیاه نباشد. -2

هاي) کنترل کننده صفت از نظر فنوتیپی خنثی و در صورت امکان داراي پیوستگی با ژن (ژن -3

 (صفات) موردنظر باشد.

 تکرار پذیر باشد. -4

 ربرد و تفسیر نتایج ساده باشد.گیري آن آسان و کااندازه -5

 به استفاده از مواد خطرناك مانند مواد رادیواکتیو احتیاج نداشته باشد.  -6

هاي بررسی تنوع ژنتیکی، به اهداف آزمایش، جمعیت مورد بررسی، منابع و در انتخاب روش

زمان مورد نیاز برداري بودن آنها و همچنین دسترس بودن امکانات زیر بنایی تکنولوژي، آماده بهره

هاي بسیار طوالنی، محققین اصالح نباتات ). همچنین از مدت2003، 30بستگی دارد (نیکود و همکاران

اند. از این نشانگرها در تالش و جستجو براي یافتن نشانگرهاي ژنتیکی پیوسته با صفات کمی بوده

). در حال حاضر تمایل 1373د، عنوان معیارهاي غیرمستقیم انتخاب، استفاده نمود (فوال توان بهمی

زیادي براي دستیابی به نشانگرهاي بیشتر جهت تهیه و ایجاد نقشه کامل ژنتیکی در اکثر گیاهان زراعی 

هاي اصلی شناسایی و به سرعت تعیین محل شوند، که ژنها باعث میوجود دارد. این قبیل نقشه

ها در اسایی قطعات کروموزوم و استفاده از آنگردند. نشانگرها به عنوان یک وسیله و ابزاري براي شن

چنین براي شناسایی روند. نشانگرها همنیز به کار میها هاي هیبریداسیون براي انتقال مستقیم ژنبرنامه

گیرند. هریک از این نشانگرها داراي ها و خلوص ژنتیکی ارقام زراعی مورد استفاده قرار میژنوتیپ

ید به موقع و در زمان مناسب از آنها استفاده نمود، تا نتیجه مطلوب و نقاط ضعف و قوتی است که با

                                                             
30 - Nicod 
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هاي یاد شده نتایج مناسبی حاصل شود. در خیلی از موارد، میزان تنوع ارزیابی شده با استفاده از روش

). همچنین نشانگرهاي مختلف، سطوح متفاوتی 1383یکسانی را نشان داده است (فرشادفر و فرشادفر، 

  ).2009پالسم اهمیت دارد (نقوي و همکاران، کنند که براي مدیریت منابع ژرمات را فراهم میاز اطالع

  نشانگرهاي مورفولوژیک - 3-3- 1

گیري نشانگرهاي مورفولوژیکی همان صفات فنوتیپی یا صفات ظاهري هستند که از طریق اندازه

هاي بیوشیمیایی و نیاز به تکنیک ). این نشانگرها بدون2005، 1آیند (کوالرد و همکارانبه دست می

باشند. با مولکولی خاص قابل تشخیص هستند. پوشش ژنومی بسیار ضعیفی دارند و کم هزینه می

وجود این نشانگرهاي مورفولوژیکی داراي معایب متعدد دیگري نیز هستند. بیان این صفات تحت تأثیر 

ند. تعداد این نشانگرها خیلی کم است. گیرشرایط محیطی، اثرات اپیستازي و پلیوتروپی قرار می

ها در اکثر این نشانگرها امکان تشخیص افراد چندشکلی بسیار پایینی دارند و به علت غالبیت ژن

). همچنین 2000، 3؛ چاول1999، 2سازد (کومارهتروزیگوت از افراد هموزیگوت را غیرممکن می

اي بسیاري نیاز ر است و به آزمایشات مزرعهبها بر پایه صفات مورفولوژیکی زمانشناسایی ژنوتیپ

). همچنین اختالفات مورفولوژیکی ممکن است منشأ ژنتیکی یا غیر 2004، 4دارد (استارینی و همکاران

). مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و صفات غیر مولکولی ارزشمند 2001، 5ژنتیکی داشته باشند (تاهیر

ژنیک محدود است. چون، تقریباً هاي صفات پلیلیلها در تجزیه و تحارزشمند هستند ولی کاربرد آن

                                                             
1 - Kulard 
2 - Kumar 
3 - Chawel 
4  - Astarini 
5 - Tahir 
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). به طور کلی مشخص شده 2005، 1همه این صفات اساس ژنتیکی ناشناخته و پیچیده دارند (چاس

  ).2000ژنتیکی مناسب نیستند (چاس، هاي فنوتیپی و مورفولوژیکی براي مطالعات پلیاست که داده

  نشانگرهاي بیوشیمیایی - 3-4- 1

یوشیمیایی محصول تظاهر ژن هستند. به عبارت دیگر این نشانگرها چند شکلی را در نشانگرهاي ب

ها ). نشانگرهاي بیوشیمیایی از قبیل آیزوزایم1994، 2کنند (هاردون و همکارانسطح پروتئین آشکار می

ي بندباشند که در مقیاس وسیعی براي طبقههاي نشانگري میاي، اولین سیستمهاي ذخیرهو پروتئین

ها به ). آیزوزایم2000، 3اند (زیدلردامنه وسیعی از گیاهان مانند ذرت، سویا، جو و گندم استفاده شده

شود. این نشانگرها در مقایسه با اشکال مولکولی مختلف یک آنزیم با واکنش شیمیایی یکسان گفته می

نگرها ارزان و نسبتاً سریع گیرند. کار با این نشاصفات کمی، بسیار تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می

). در 2000باشند (زیدلر، بارز میپذیري خوبی هم برخوردار هستند. همچنین هم است و از تکرار

مجموع، این نشانگرها داراي چند شکلی کمی هستند. همچنین در برگیرنده همه تغییرات ژنتیکی در 

). این نشانگرهاي 1999، 4و همکاران توانند نماینده کل ژنوم باشند (استویرنبوده و نمی DNAسطح 

اي در بررسی تنوع ژنتیکی، تأیید کاربرد گسترده DNAژنتیکی قبل از پدیدار شدن نشانگرهاي 

  ).1983، 5هیبریدها و گزینش صفات کمی با توارث ساده داشتند (تنکسلی و اورتون

  

  

                                                             
1 - Chase 
2 - Hardon  
3 - Zidler 
4 - Stuber  
5 - Tanksky and Orton 
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  نشانگرهاي مولکولی - 3-5- 1

روند (اودونگ و شمار میبرآورد تنوع ژنتیکی به ترین روش مناسب DNAنشانگرهاي مبتنی بر 

) و داراي قدرت تمایز بیشتري نسبت به نشانگرهاي مورفولوژیک و پروتئینی هستند 1999، 1همکاران

اختالفات موجود در  DNA). دلیل این امر این است که نشانگرهاي 1992، 2(اسمیت و اسمیت

توانند آشکار سازند. اصول کاربرد نشانگرهاي م را نیز میهاي رمز کننده و غیر رمز کننده در ژنوتوالی

DNA  تفاوت قابل مالحظه با سایر نشانگرهاي ژنتیکی مانند نشانگرهاي مورفولوژیکی و پروتئینی

 DNAندارد. تحولی که در زمینه کشاورزي به طور عام و اصالح نباتات به طور خاص به نشانگرهاي 

  ):1375یاضی و همکاران، است (قره شود به دالیل زیرنسبت داده می

 فراوانی فوق العاده این دسته از نشانگرها  

 ها از شرایط محیطی خارجی و داخلی گیاهعدم تأثیرپذیري آن  

 اي از این نشانگرهابارز بودن اکثریت قابل مالحظههم  

 امکان بکارگیري آنها در مراحل اولیه رشد گیاه  

 ر خارج از فصل و محل کشتفراهم نمودن امکان مطالعه گیاهان د  

 دقت و قابلیت باالي تفسیر نتایج  

 سهولت تعقیب نشانگرها در نتایج و تعیین الگوي توارثی آنها  

 هاي منقرض شدهامکان استفاده از آنها در گونه  

 سهولت تشخیص گیاهان ناخالص و خالص  

 دهی و تجزیه و تحلیل نتایجسهولت امتیاز  

                                                             
1 - Odonougue 
2 - Smith 
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 ي قوي براي تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایجهاي کامپیوتردسترسی به برنامه  

گیري دقیق و صحیح بسته به اینکه از کدام نشانگر مولکولی استفاده شود، ممکن است به اندازه

هاي هاي تنوع ژنتیکی منجر شود. هر چند باید دانست که ممکن است سیستماي از شاخصدامنه

  ).2000، 1ن دهند (ویرك و همکاراننشانگر مولکولی نتایج متفاوت یا متناقض همدیگر نشا

انجـام شـده    DNAهاي زیادي در جهت تکامل نشانگرهاي وابسـته بـه   هاي اخیر پیشرفتدر سال

  صورت:است و باعث بهبود درك بشر از منابع ژنتیکی شده است. نشانگرهاي مولکولی به

  RFLPنشانگر بر پایه هیبریداسیون:  -1

  SSRو  PCR :RAPD ،ISSR ،SCoTنشانگرهاي وابسته به  -2

  ).2007و همکاران،  2شوند (وارشنیبندي میطبقه SNPنشانگرهایی بر پایه توالی مانند  -3

  3RFLP نشانگر -1- 3-5- 1

RFLP  یا چندشکلی طولی قطعات برشی شامل برشDNA هاي برشی و ژنومی بوسیله آنزیم

رادیواکتیو یا غیر رادیواکتیو است.  دار شده توسط موادسازي قطعات برشی با کاوشگرهاي نشاندورگ

بوده است و اساس آن بر  DNAاین روش اولین روش براي تعیین تفاوت افراد در سطح مولکول 

ژنومی  DNAهاي برشی است. در این روش هاي تشخیص و برش آنزیممبناي تفاوت افراد در جایگاه

شود و تفاوت افراد در طول تلف تجزیه میهاي مخهاي برشی تیمار شده و به قطعات با اندازهبا آنزیم

 cDNAدار که از منابعی مانند کتابخانه ژنومی و یا قطعات حاصل از برش، به وسیله کاوشگرهاي نشان

                                                             
1 - Virk 

Varshney - 2 
3 - Restriction fragment length polymorphism 
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شوند. تفاوت در طول قطعات حاصل از برش آنزیمی ناشی از وجود اند، بررسی میتهیه شده

ذف و اضافه شدن در جایگاه و فواصل بین دو اي، حهاي نقطههاي برش متفاوت به علت جهشجایگاه

بارز بودن این نشانگرها (در حالیکه از کاوشگرهاي تهیه باشد. تکرار پذیري باال و همجایگاه برش می

رود. این نشانگرها در استفاده شود) از مهمترین مزایاي این تکنیک به شمار می cDNAشده از کتابخانه 

ها دار کردن ژنیابی و نشانهاي خویشاوند، مکاناي در گونههاي مقایسههاي پیوستگی، نقشهتهیه نقشه

هاي گزینش به کمک نشانگر به طور گسترده استفاده شده است. عیب این روش طوالنی و پر و برنامه

  ).1994، 1دار کردن کاوشگرها با مواد رادیواکتیو است (فریرا و همکارانهزینه بودن و نشان

  2AFLP نشانگر -2- 3-5- 1

است. تکثیر انتخابی قطعات برشی تولید شده  RFLPو  RAPDاین روش در حقیقت ترکیبی از 

ژنومی با دو  DNAباشد. این روش شامل، هضم می AFLP، اساس PCRهاي برشی در بوسیله آنزیم

ا آنزیم برشی ویژه، اتصال سازگارهاي اولیگونوکلئوتیدي به دو انتهاي قطعات برشی (وجود سازگاره

هاي برشی در دو انتهاي قطعات برشی براي براي طراحی آغازگرها ضروري است، زیرا توالی جایگاه

و  3باشد (رینولدزدر دو مرحله مجزا می PCRطراحی آغازگرها کافی نیستند) و باالخره انجام 

  ).1983همکاران، 

ي برشی، به همراه یک هاهاي سازگارها و جایگاهدر مرحله اول از آغازگرهایی که براساس ردیف

شود. استفاده از یک نوکلئوتید انتخابی در اند، استفاده میطراحی شده 3′نوکلئوتید اضافی در انتهاي 

  دهد. در مرحله دوم بین کاهش می 4را با ضریب  PCRآغازگرها تعداد قطعات تکثیري در  3′انتهاي 

                                                             
1 - Ferraira 
2 - Amplified fragment length polymorphism 
3 - Reynolds 
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Abstract: 

Nigella sativa L. (Black cumin) is one of the medicinal plants of Ranunculaceae family. 

Its Seeds are containing oils, proteins, alkaloids (such as nigellicine and nigellidine), 

quinines (such as thymoquinone), sapiens and essential oil. In this study, genetic diversity 

and relationships betwen 27 accessions were evaluated using ISSR markers and 

morphological traits (based on completely randomized design with four replications) in 

the research greenhouse of Mohaghegh Ardabili University. The Results revealed the 

high significant differences all traits of the accessions (P< 0.05). Phenotypic and 

genotypic coefficients of variation also were high for the most traits indicating the high 

diversity of studied traits. Correlation coefficients among the traits showed that the plant 

height had significantly positive correlation with all traits. The Factor analysis indicated 

that first and second factors with eigenvalues more than 1 explained 83/35% of total 

variatins. Cluster analysis based on the Euclidean distance were divided the accessions 

into the four major groups. Diversity assessment at the molecular level was done with 

ISSR molecular markers. The 28 primers gave a total of 243 bands, among which 162 

were polymorphic. The average number of observed alleles, effective alleles, 

polymorphic information content (PIC), Nei’s index and Shannon information index were 

14.46, 12.59, 0.26, 0.24 and 0.38, respectively. Cluster analysis based on the similarity 

coefficient using Unweight Pair Group Method with Arithmetic mean (UPGMA) 

indicated wide range of diversity among the studied accessions, and 28 accessions were 

grouped into 3 groups. 
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