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 چکیده

که  است Ranunculaceaeیکی از گیاهان دارویی تیره  .Nigella sativa Lسیاهدانه با نام علمی 

ها )مانند تیموکینون(، های آن حاوی روغن، پروتئین، آلکالوئید )مثل نیجلیسین و نیجلیدین(، کینوندانه

های اصالحی بوده و انجام گزینش باشند. تنوع ژنتیکی رکن اصلی بیشتر برنامهساپونین و اسانس فرار می

تعیین از این رو، آزمایشی به منظور  باشد.وابسته به وجود تنوع ژنتیکی مطلوب در صفات مورد بررسی می

های سیاهدانه در استان انتخاب بهترین اکوتیپهای سیاهدانه بومی ایران و تنوع ژنتیکی تعدادی از اکوتیپ

ی تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی و تکرار در دو مکان )مزرعه سهتصادفی با  اردبیل به صورت طرح کامالً

ها تفاوت مورفولوژیکی و زراعی انجام پذیرفت. نتایج تجزیه واریانس داده شهرستان خلخال( از نظر صفات

( که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین >05/0pداری بین صفات مورد بررسی در هر دو مکان نشان داد )معنی

های سیاهدانه است. ها و متفاوت بودن اثر مکان بر میزان عملکرد و صفات مورفولوژیک اکوتیپاکوتیپ

چنین ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای بیشتر صفات باال بود، که نشان از تنوع باال در صفات مورد هم

، تاکستان، 1های کرج، اردبیلبررسی داشت. در مجموع مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که اکوتیپ

 برتر بودند.  هاهمدان و لردگان از نظر عملکرد دانه در هر دو مکان از سایر اکوتیپ

 سیاهدانه، تنوع ژنتیکی، عملکرد بذر، آنالیز همبستگی های کلیدی:واژه
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 فمقدمه و هد -1-1

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت 

صادرات زایی و در سالمت جامعه، اشتغال تواند نقش مهمیمیبرداری صحیح شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره

های دارویی و معطر به دلیل (. امروزه مسئله حفاظت از گونه2012و همکاران،  1غیر نفتی داشته باشد )اتین

گرایش جهانی به گیاه درمانی و بازار رو به گسترش گیاهان دارویی در تمام نقاط جهان مورد توجه زیادی قرار 

های دارویی معطر از طبیعت ها نشان داده است که هنوز بخش زیادی از گونهته است. بعالوه، بررسیگرف

ایران با برخورداری از تنوع جغرافیایی (. 9981و همکاران،  3؛ گوپتا1998و همکاران،  2شوند )فرنزآوری میجمع

شود. با توجه به غنی گیاهی محسوب می های مختلفو اقلیمی به عنوان بستر مناسبی برای رشد و نگهداری گونه

گیاهان آوری، شناسایی، حفظ و استفاده از گیاهان ناشناخته به خصوص جمع یاهی؛پالسم گبودن ذخایر ژرم

های زراعی های اخیر، به دلیل جایگزین شدن گونه(. عالوه بر این در سال2002، 4دارویی ضروری است )وارم

ها و ارقام بومی و محلی دارویی به فراموشی ش اقتصادی باال، بسیاری از گونهاصالح شده دارای عملکرد و ارز

های زراعی ایران حذف شده است؛ بنابراین بررسی وضعیت تولید گیاهان دارویی و معطر سپرده شده و از سیستم

 (.1383وچکی، باشد )کهای زراعی ایران بسیار مورد اهمیت میو نقش این گیاهان در ایجاد تنوع در بوم نظام

 :یاهان داروییاهمیت ژرم پالسم و تنوع و اصالح گ -1-2

 تخریب ذخایر ژنتیکی -1-2-1

عرض خطر گونه از گیاهان دارویی شناخته شده است که تعدادی از آنها در م 70000خواص دارویی حدود 

تند. برای نمونه در هند های بومی آنها هسطبیعی یا برداشت بیش از اندازه در محلبرداشت نادرست از ذخایر 

 15000( قرار دارد. حدود IUCNI) 5گیاه دارویی در لیست گیاهان در معرض خطر واحد حفاظت جهانی 319

گونه  400000درصد از کل گیاهان دارویی دنیا در معرض خطر انقراض هستند. حدود  21گونه و یا به عبارتی 

ارقام وحشی هستند که از طبیعت  درصد از آن 80د رسد که حدوگیاه دارویی و عطری هر ساله بفروش می

                                                           
1 - Etienne 

2 - Franz 

3 - Gupta 

4 - Varme 

5 – International union for conservation of nature 
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هایی که بر واحدهای مرتبط با گیاهان دارویی تأکید (. یکی از روش2008و همکاران،  1شوند )بوتمربرداشت می

باشند و اثر بخشی این روش زمانی مؤثر خواهد شد که از این گیاهان دارند، حفاظت گیاهان در مناطق بومی می

سازی کشت و اصالح استفاده شوند. با افزایش روز افزون جمعیت جهانی و متناسب با آن افزایش لیبه منظور اه

تواند با استفاده از منابع تنوع ژنتیکی تا حدودی این فشار را تسهیل کند نیازهای بشری اصالح گیاهان دارویی می

 (.2003، 2هامیلتون)

 ی اصالحهابرنامهتنوع ژنتیکی و  -1-2-2

 نیانجام ا یبه اهداف مهم است. برا لین یباال برا یکیداشتن تنوع ژنت ،یقدم در هر برنامه اصالح نیاول

 اهانیها( در گ)ژن یکیکننده مواد خام ژنتنیمنابع تأم نیگردد. ا یابیو ارز یآورپالسم جمعمنابع ژرم دیمهم، با

حفظ و  ،ییشناسا یبرا هیرخوردار بوده و گام اولب ییالبا تیاز اهم یاهیدر مواد گ یکیتنوع ژنت نیی. تعباشندیم

کرده و  ییموجود را شناسا یهاپیژنوت توانیم اهیگ کیدر  یکیتنوع ژنت یاست. با بررس یتوارث ریذخا ینگهدار

پالسم اندوخته ژرم یهاونیپالسم انتقال داد. کلکسژرم یهاونیها را به کلکسبهتر، آن یحفاظت و نگهدار یبرا

ها جستجو صفات موردنظر خود را در آن توانندیاصالح نباتات م نیاز صفات بالقوه هستند که متخصص ییابهگران

ذخایر و منابع طبیعی هر  نیتریاتیحترین و ، با ارزشنیترمهممنابع ژنتیکی  (.1987)احمد و همکاران،  ندینما

مقایسه نیست. در همین  منابع طبیعی قابل ها با سایر ذخایر وکشور محسوب گردیده و ارزش مادی و معنوی آن

ی گیاهی بررسی صفات زراعی و مورفولوژیکی، تعیین درجه هاژنی اصلی تحقیقات بانک هابخشراستا یکی از 

ی از اهداف اصلی حفاظت از طبیعت، حفظ کی .هست هاتودهو  هاونیکلکسخویشاوندی و میزان تنوع موجود در 

های اصالحی جهت ی گیاهان همواره در برنامهشناسختیر(. صفات 2006، 3کارانو هم لئوتنوع ژنتیکی است )

 شیاز عواقب اصالح نباتات ، افزا یک(. ی2001، 4)رونالد ردیگیماستفاده قرار  ی موردبندگروهبرآورد تنوع و 

تر انتخاب موفق اند. هرچهگرفته بوده است که تحت برنامه انتخاب قرار اهانیگ یکیکاهش تنوع ژنت ای شیفرسا

اداره مطلوب جوامع  یها برااصالح کننده جهیتن است. در افتهیکاهش  شتریب اهیآن گ یبرا یکیباشد تنوع ژنت

باشد.  ریانتخاب امکان پذ قیاصالح از طر ندهیدر آ کهیطور به ندیرا حفظ نما یکاف یکیتنوع ژنت دیبا یاصالح

                                                           
1 - Bothmer 

2 - Hamiltuon 

3 - Liu 

4  - Ronald 
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طور مرتب به برنامه  به دیجد یتوارث ریده مستلزم وارد نمودن ذخاتوسط اصالح کنن یتوارث ریاداره مطلوب ذخا

مواد  دیاست. اصالح کننده با یکیتنوع ژنت شیافزا تیو در نها دیجد یهابینوترک جادیبه منظور ا یاصالح

 هیپا ش،یکه فرسا دیانتخاب اقدام نما ندآیها در فرنسبت به حذف آن یو طور هنمود یابیرا با دقت ارز یاصالح

 یعیمعتقدند که تنوع طب یاهیعلوم گ دانشمندان (.1378 ،یندهد )ارزان قرار ریرا تحت تأث ینژادبرنامه به یکیژنت

تر از تنوع ارزش بودن، به مراتب با یمطلوب فراوان و اقتصاد یهاها و ژنو دارا بودن فرم یداریبه علت پا

ها، ارقام ارقام وابسته به آن ایو  یوحش یهاگونه اهان،یشامل تنوع موجود در گ یعی. تنوع طبباشدیم یمصنوع

اصالح شده منجر به  یهاتهی. روند رو به رشد کاشت وارباشدیم یخارج از رده اقتصاد یارقام تجار یو حت یمحل

 ریاز ذخا یخواهد شد. اداره اصول باشند،یمتنوع م یهاکه در بردارنده ژن یو انقراض ارقام بوم یکیژنت شیفرسا

زا مثل که بتواند در مقابل عوامل تنش ندهیدر آ هارقام اصالح شد هیاز امکان ته نانیبه منظور اطم یاهیگ یتوارث

 (.1378)ارزانی،  فراهم خواهد نمود ندیمقاومت نما یمیتنش اقل نیو آفات و همچن یماریب

 هدف و ضرورت اصالح گیاهان دارویی -1-2-3

فزایش کمیت و کیفیت آن دسته از مواد مؤثره در این گیاهان است که در هدف از اصالح گیاهان دارویی، ا

های مخصوص و صنایع داروسازی اهمیت خاصی دارند. از این رو متخصصان فارماکولوژی و فیتوشیمیایی، آزمایش

که  متعددی را به منظور تعیین خصوصیت مواد مؤثره دارویی موجود در گیاهان باید انجام دهند تا مشخص کنند

زیرا گاهی ممکن است بر اثر اصالح  یا نه. آیا مواد مؤثره مورد نظر همان مواد مورد نیاز صنایع دارویی است

گیاهان دارویی کولتیوارهایی به دست آیند که هر چند از نظر ظاهری با سایر افراد آن گونه تفاوتی ندارند، ولی از 

ها داشته باشد. عالوه بر این امکان تغییرپذیری وضعیت تولید نظر کمیت و کیفیت مواد مؤثره اختالف زیادی با آن

 (.1384ها داشته باشد )امیدبیگی،و تراوش مواد مؤثره اختالفات زیادی با آن

شود، ولی در اصالح گیاهان دارویی با آنکه در اصالح عمومی گیاهان، تغییرات ساختمانی امر مهمی تلقی می

ا اعتالی مقدار و کیفیت ماده دارویی مورد نظر، اهمیت چندانی ندارد. به عنوان تغییرات ساختمانی جز در رابطه ب

هایی که گرزهای تخم مرغی شکل دارند در مقایسه با شد که خشخاشها چنین تلقی میمثال، مدت

تری مرفین برخوردارند، ولی تحقیقات نشان داد که شکل کپسول ارتباطی با های دیگر از مقدار بیشخشخاش

(. اصالح و اهلی کردن فرایندی است که طی آن از گونه وحشی، گیاهان کشت 1386فین ندارد )امید بیگی، مر
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های دارویی را با بهبود کند تا بتوان گونهاصالح این فرصت را فراهم می (.1999، 1خیزد )فرانکشده برمی

نیاز مصرف کنندگان بکار گرفت.  خصوصیاتی چون کمیت و کیفیت باال و سودمندی و تولید پایدار در راستای

اصالح گیاهان دارویی خود یک زمینه علمی پیچیده است و نوآوری و اهداف اصالحی این گیاهان نیز بسیار 

کوشد دهد و میبرداری قرار میها را مورد بهرهگر تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی جمعیتگسترده است. اصالح

 استخراج نماید.ژنوتیپ مطلوب را از بین تنوع موجود 

 اهمیت کشت گیاهان دارویی و معطر در مقابل برداشت از طبیعت -1-2-4

های تواند به عنوان یک عامل کاهنده برداشت ناپایدار گیاهان دارویی از عرصهکشت گیاهان دارویی می

ی مدرن هاهای زراعی، روشطبیعی مطرح شود و همچنین به تجارت گیاهان دارویی رونق بخشد. در طی مدل

های فرآیندهای پس از برداشت، اجازه خواهند داد تا از محصوالت گیاهان دارویی با سطح اصالح، تکثیر و فناوری

تر برای استفاده داروسازی تولید گردد. کشت، مدیریت و حمایت از کاشت استاندارد باالتر و خیلی متناسب

تواند اثرات کننده است، میل میزان باالی تقاضای مصرفگیاهان با ارزش عالوه بر اینکه استراتژی مهمی در مقاب

شود، از لحاظ بازار بر روی تنوع زیستی را کاهش دهد. با اینکه چندین گیاه دارویی در مقیاس وسیع کشت می

شود توجیه پذیر نیست. البته باید اقتصادی اینکه همه گیاهان دارویی در معرض انقراض به صورت تجاری کشت 

ها هم محافظت های وحشی و طبیعی آنکته توجه داشت که علیرغم کشت این گیاهان باید از جمعیتبه این ن

گردد. انگیزه برای کشت گیاهان دارویی پایین است؛ زیرا که رشد کندی داشته و اعتقاد عمومی بر این است که 

. بعالوه از لحاظ اقتصادی و تری هم برخوردار هستندهای وحشی اثرات باالتری داشته و از قیمت پایینگونه

شوند، در سطح پایینی قرار داشته و کمترین آوری میها مواد گیاهی خام جمعاجتماعی، کشورهایی که در آن

آوری کمتر درک شده است، ولی درگیر کردن افراد های جمعکنند. اگرچه پیامدهای فعالیتسود را دریافت می

های وحشی را در د عالقه این افراد است و هم توانایی حفاظت از جمعیتبومی در عملیات مدیریت پایدار هم مور

دهد. باید به این نکته توجه شود که کشت در مقیاس وسیع و برداشت برداری بیش از اندازه، افزایش میاثر بهره

واند اثرات تهای کشت در کوتاه مدت میگردد. سیستمهای طبیعی منجر به فرسایش ژنتیکی میناپایدار از عرصه

مفیدی در حفاظت از گیاهان داشته باشند ولی در بلند مدت اثرات منفی خواهند داشت؛ زیرا که دگرگونی در 

شود. شیمپن و همکاران های وحشی میها و جمعیتهای ژنتیکی گونهمنابع ژنی موجب تغییر در توانایی

                                                           
1 - Franke 
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ر توجیه دارد که یا دارای بازده اقتصادی (، معتقدند زمانی کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی و معط2002)

 مناسب باشد و یا اینکه در معرض خطر و انقراض قرار گرفته باشد.

 تنوع مورفولوژیکی -1-3

 نشانگرهای مورفولوژیکی -1-3-1

 یاریاست که در بس یکیو فنولوژ یکیرفولوژوارقام استفاده از صفات م سهیو مقا یابیمتداول ارز یهاروش از

(. کاربرد صفات 2001، 1، گراو و تورس2005و همکاران  1)بوتوگرفته است  استفاده قرار ات مورداز مطالع

. نشانگرهای شودیمی تنوع ژنتیکی از آن استفاده هایبررسکه هنوز در  باشدیممورفولوژیکی روشی ساده 

. بعضی صفات شوندیمستفاده و ارقام گیاهی ا هاتودهی بنددستهمورفولوژیکی اولین نشانگرهایی هستند که در 

عنوان نشانگرهای ژنتیکی مورد استفاده قرار  به توانندیم، شوندیمتوسط یک ژن کنترل  عمدتاًمورفولوژیکی که 

کننده صفات فنوتیپی هستند و جزو نخستین نشانگرها ی کنترلهاژنگیرند. این نشانگرها شامل دامنه وسیعی از 

طور مستقیم در  و به گرفتندیمی دور مورد استفاده قرار هازمانمورفولوژیک از . نشانگرهای ندیآیمبه شمار 

؛ نقوی و همکاران، 2005و همکاران،  3؛ وایسینگ1999، 2تشخیص بوده و توارث پذیرند )کومارفنوتیپ فرد قابل 

ین گام برای کشف و باشد و اول پالسمژرمی آورجمعیک ابزار مفید برای  تواندیم(. صفات مورفولوژیکی 1392

 هاتفاوت(. مطالعه تنوع ژنتیکی فرآیندی است که 2014و همکاران،  4گ)پن باشدیمحفاظت منبع گیاهی جدید 

ی آماری خاص بر اساس صفات هامدلو  هاروشو یا افراد را با استفاده از  هاتیجمعی هاگونهیا شباهت 

 (. 2003، 5محمدی و پراسانا) کندیان میی یا خصوصیات افراد باشجرهمورفولوژیک، اطالعات 

ی هاهیتجزی آگاهانه از ذخایر ژنتیکی جهت استفاده در مطالعات مختلف ازجمله برداربهرهعالوه بر این 

، 6لئواز روابط ژنتیکی مواد گیاهی و تعیین سطح تنوع ژنتیکی موجود نیاز دارد ) وسیعژنتیکی به یک دانش 

ی اصالح نباتات تلقی هاپروژهعنوان اجزای مهم  ع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی به(. امروزه آگاهی از تنو2003

                                                           
1  - Grau and Torres 

2  - kumar 

3  - Weising 

4  - Peng 

5  - Prasanna 

6  - Liu 
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ی هاطیمحرؤیت بوده و در  ی قابلهاجهش(. نشانگرهای مورفولوژیک نتیجه 2000و همکاران،  1)پیلن گردندیم

ی هایبررس. رندیپذ تکراری مختلف هاطیمحها در طیف وسیعی از و بیان آن اندداشتهمختلف توانایی بروز 

بندی و گزینش در ی جهت شناسایی، طبقهاهیپامورفولوژیکی مبتنی بر صفات ظاهری گیاهان مطالعات 

 هاژنی است. اکثر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و صفات رفتاری تحت تأثیر تعداد زیادی از نژادبهی هابرنامه

 منظور بهی مشابه هاپیژنوتنوتیپی و ژنوتیپی برای شناسایی (. مطالعه تنوع ف1392نقوی و همکاران، هستند )

ی وحشی، بومی یا اصالح شده قبل از شروع مپالسژرمحفظ، ارزیابی و استفاده از ذخایر ژنتیکی، مطالعه تنوع 

از همدیگر به منظور رعایت حقوق معنوی  هاپیژنوتی اصالحی و همچنین شناسایی و تفکیک هابرنامه

 برای اساسی شرط و نیاز پیش ژنتیکی تنوع(. 2007و همکاران،  2ویجرجیدبسیار اهمیت دارد ) گراناصالح

 مفیدی اطالعات مورفولوژیکی اساس خصوصیات بر بندی(. طبقه2002است )خوش،  گیاهان ینژادبه هایبرنامه

، 2008، 3)مازیار و روتکو .کندمی فراهم گیاهی ژن یهابانک مدیران و نژادگران به برای هاگونه بین روابط مورد در

 (.2005، 4بالمر و بالنک

 معرفی گیاه سیاهدانه -1-4

 بندی گیاه سیاهدانهاستگاه و ردهخ -1-4-1

(. 2005، 5است )سالم و همکاران Ranunculaceaeگیاهی از تیره   LNigella sativa.سیاهدانه با نام علمی 

 .اندکه از مناطق مدیترانه تا غرب آسیا پراکنده شده جهان استگونه شناخته شده در  14دارای  Nigella جنس

های دیگری نیز شناخته شده است. از جمله در زبان انگلیسی: زیره در فرهنگ کشورهای مختلف با نام سیاهدانه

هندی: السودا، در ایاالت متحده: زیره سیاه، در زبان اردو و سیاه در سانسکریت: آخوجی، کاالجیرا در عربی: حبه

شود. در زبان فرانسوی به کالونجی و همچنین در زبان فارسی: شونیز، سیاه تخمه و کمون هندی نیز نامیده می

N. cultiree  وAnis noir  و Cumin noirها به آن معروف است و انگلیسیBlack cumin گویند. در برخی از می

ه سومر نیز نام برده شده است )صمصام شریعت، های دیگری از جملکتب قدیمی از گیاه سیاهدانه با عنوان

 (.1992؛ میرحیدر، 1372؛ زرگری، 1374

                                                           
1  - Pillen 

2 - De Giorgio 

3  - Magyar and Hrotko 

4  - Balmer and Blanke 

5 - Salem 
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 یاهدانهگیاهشناسی س -1-4-2

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

اره ارتفاع گیاه متفاوت است، اما گزارش منابع درب .(2003، 1)انتونو و مورتیاست  خشک نیمه نواحی مخصوص

توانند به های انتهایی میگل (.2003، 2: اتا1372دانند )زرگری، متر میسانتی 60اکثراً ارتفاع گیاه را حداکثر تا 

باشند. گلبرگ می 5-10رنگ سفید آبی، آبی یا آبی کمرنگ باشند و روی یک پایه بلند قرار دارند و هر گل دارای 

ریز، صورت منظم، برگتایی به 5ها تعداد متغیر کاسبرگ هستند. اغلب کاسبرگ دارایها گل در حالت معمول

(. مادگی از تعدادی فولیکول چند 1386فلس فلس و پتالوئید و سفید هستند )دوازده امامی و مجنون حسینی، 

ناشکوفا و تعداد متغیر واحد کامل، برچه بزرگ و  5تخمکی در هر برچه، تشکیل شده است و معموالً مادگی از 

صورت دانه در یک میوه واحد و یکپارچه بنام افشانی، به تایی تخمک، تشکیل شده است که بعد از گردهچند

 (.2010 ،3)کمال و همکارانکنند کپسول نمو پیدا می

به زنی بذور به صورت برون خاکی و گیرد. جوانهتکثیر سیاهدانه به روش جنسی و توسط بذر صورت می

روز به  30روز شروع و بذور پس از  90کشد. در آب و هوای معتدل گلدهی پس از روز طول می 10-15مدت 

افتد. گلها پروتاندری بوده زنی اتفاق میهفته پس از جوانه 8-9رسند. در آب و هوای گرم، گلدهی تقریباً بلوغ می

تر پایان های پایینها در ساقهود و با تشکیل گلشو الگوی گلدهی آن با یک گل در انتهای ساقه اصلی آغاز می

اند )گلهای انتهای ساقه افشانی عمدتاً بوسیله حشرات و در گلهایی که زودتر به مرحله گلدهی رسیدهیابد. گردهمی

-8و در انواع خاکها با  انجام می شود گیرد. ازدیاد با بذرافشانی صورت میاصلی( کالله خم شده و خود گرده

5=pH (. 1986، 4گردد )احمد و همکارانزنی با تاریکی و دمای باال تحریک میجوانه .نمایدبه خوبی رشد می

درجه سانتیگراد، اما دمای بهینه برای  25تا  5سیاهدانه گیاهی مقاوم و قادر به رشد در دامنه دمایی گسترده از 

 درجه سانتیگراد است. 14رشد مطلوب 

 

 

                                                           
1 - D᾽Antuono and Moretti 

2 - Atta 

3 - Kamal 
4 - Ahmed  
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 اروییمنشأ گیاهان د -1-4-3

ل تواند به شناسایی منشأ اولیه این گیاهان کمک قابهای طبیعی گیاهان دارویی، میمطالعه دقیق رویشگاه

ورت صهای طبیعی با توجه به قدمت بسیار کم کشت و جابجایی گیاهان دارویی به توجهی کند. این رویشگاه

روهی فیایی، جایگاه گ، به لحاظ جغراهای مذکورامروزی و صنعتی، معموالً ثابت و مشخص هستند. رویشگاه

آسیا  های بین اروپا،شوند؛ مثاًل جایگاه گروهی بسیاری از گیاهان دارویی کشت شده در سرزمینگیاهان نامیده می

ن دارویی، به ما (. شناسایی منشأ اولیه رویش گیاها1384)بین النهرین( و نواحی مدیترانه است )امید بیگی، 

ی گیاهان د قدم برداریم. برخبهینه کشت این گیاهان را شناخته و در جهت بهبود عملکر کند تا شرایطکمک می

لیه ویشگاه اوباشد. این گیاهان نسبت به گیاهانی که تنها یک رمانند بنگ دانه دارای چندین رویشگاه اولیه می

آب و  و انتقال، تغییرات جوی وزرعه، نقل تری به شرایط مای(، سازگاری بیشدارند، مانند گیاهان اندمیک )منطقه

 (.1384راحتی دارند )امید بیگی،  دهند و تکثیر سریع وهوایی نشان می

 پراکنش -1-4-4

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

(. 2015، 2همکاران و اه اروپا است )کاپیتالمرکز اصلی پراکنش این گی(. 2002، 1باشد )انتونو و همکارانایران می

شود )کمال و مناطق کوهستانی غرب آسیا و شمال آفریقا دیده می ها در آسیای میانههمچنین پراکنش این گونه

در کشورهای حاشیه دریای  های مختلف جهان، اساساًطور وسیع در بخش سیاهدانه به (.2010، 1و همکاران

، آسیا، لبنان و شمال اروپا و در سرتاسر اروپای جنوبی، سوریه، مصر، عربستان، ترکیه، مدیترانه و اغلب در هند

های فارس، اصفهان و خراسان مناطق اصلی همچنین در ایران استان. ایران، پاکستان و هند کشت شده است

 (.2010)سالمتی و همکاران،  کشت شده در کشور هستند

 دانهکاربردها و خواص دارویی سیاه -1-4-5

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

ی زخم و ناتوانی جنسی در مردان بیان گردیده دهنده شیر، قاعده آور، ترمیم کنندهای، افزایشهای رودهانگل

                                                           
1 - D, antuno 

2- Kamal 

3 - kapital  
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وعلی سینا در کتاب قانون، سیاهدانه را به (. اب1390؛ فالح حسینی و همکاران، 1391است )ضیایی و همکاران، 

کند و به بازگشت بدن از کند که دارای فواید زیاد است و انرژی بدن را تحریک میای معرفی میعنوان دانه

های قابل استفاده گیاه شامل (. بخش2010، 1نماید )ال هیوکیل و ال سعدخستگی و افسردگی و چاقی کمک می

باشد، های سیاهدانه، حاوی ترکیبات آروماتیک و فسفولیپید میاشد. به خاطر اینکه دانهبدانه و روغن دانه می

های چندگانه جدید در صنعت از جمله صنایع غذایی، های دارویی زیادی دارد و همچنین به منظور هدفویژگی

ر ترکیه، لبنان و ایران کاربرد اصلی این گیاه د(. 1391آرایشی و دارویی استفاده شده است )ضیایی و همکاران، 

گردد و در بعضی مناطق قبل از پخت روی نان پاشیده است و بیشتر به عنوان ادویه و یا در ترشی استفاده می

های اخیر، تحقیقات وسیعی در زمینه خواص فارماکولوژیک بذر در سال (.2005 )بهرامی نژاد و پاپ زن، شودمی

ضد باکتری،  ضد ویروس، انگل، ضد صرع، نفخ، ضد ضد ز قبیل شیرآوری،ا این گیاه انجام گرفته است که اثراتی

دهد دهنده قند خون، شل کننده عضالت، سیتوتوکسیک و محرک ایمنی را نشان می ضد سرطان، مسکن، کاهش

 (. به2003 ،3نتر و همکارانکا ؛2005مشهدیان و رخشنده،  ؛2003 ،2؛ خان و همکاران1999)مهاجر و همکاران، 

(. همچنین به 1390)مدرسی،  دیشوـم دهتفاـسا زـنی اغذ هندارنگهد و هضد عفونیکنند دهماان وـعن هـب وهعال

(. به 2003، 4های پوستی مثل اگزما در تمام دنیا شناخته شده است )جرجاعنوان یک دارو برای درمان بیماری

های فعال مؤثر است و برای وی سرطانویژه سیتواسترول، بر رها و بههای آن از استرولدلیل غنی بودن تخم

شود. بر سیستم تنفس عنوان دیورتیک استفاده میتومورهای شکم، چشم و کبد کاربرد دارد. از این گیاه به 

 6(. در مطالعه مدنیکا و همکاران2005، 5فوقانی همانند آسم و آلرژی، آمفیزم و آنفلوآنزا مؤثر است )سالم

های پوششی پوست طان گزارش شده است. عصاره سیاهدانه سرطان و رشد سلول( تأثیر سیاهدانه بر سر1997)

دهد. همچنین تولید ( را نیز کاهش میFGFکند و نیز تولید عامل رشد فیبروبالستیک آنژیونی )را متوقف می

FGF-2 د ( با مطالعه بر روی اثر ض1393کند. مینوئیان و خسروی )های سرطان را متوقف میموجود در سلول

توانایی مهار رشد و  اسانس این گیاهان های زیره سبز، کاکوتی و سیاهدانه گزارش کردند کهآفالتوکسین اسانس

بودند. همچنین این مطالعه کاربرد سنتی این گیاهان را دارا تولید آفالتوکسین توسط آسپرژیلوس پارازیتیکوس 

                                                           
1 - Al-Hukail and Al-Saad 

2 - Khan 

3 - Kanter 

4 - Goreja 

5 - Salem 

6 - Medenica  
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ی اصلی عالوه بر تیموکینون، که ماده(. 2000ان، های میکروبی را تأیید نمود )ناجی و همکاردر برابر عفونت

اخیراً نشان داده شده است که مالنین به وفور در  ،سیاهدانه است و نقش مهمی در ایجاد اثرات دارویی آن دارد

عنوان یک عامل تأثیر گذار بر (. و به 2006، 1عبید و همکاران -شود )الی سیاهدانه یافت میی دانهپوسته

 (.2000پور و همکاران، : محقق1998، 2ی شناخته شده است )آورامیدیس و همکارانسیستم ایمن

 ترکیبات شیمیایی موجود در سیاهدانه -1-4-6

. دارویی آن انجام شده است امروزه تحقیقات زیادی در زمینه مواد موجود در بذر این گیاه و مصارف

 باشد.می ین، آلکالوئید، فالونوئید، ساپونین و اسانسروغن، پروتئ شاملی بذر سیاهدانه هترکیبات تشکیل دهند

درصد وزن بذر( شامل )لوریک، میریستیک، پالمیتیک، استئاریک، اولئیک،  32-40ی روغن )مواد عمده

درصد وزن بذر( شامل )نیجلیدین، نیجلیسین،  4/0-5/2لینولئیک، لینولنیک و ایکوزادیئونیک( و اجزای اسانس )

-α and β-pinene, d تیموکینون، تیمول، کارواکرول، لونجیفولن، لیمونن،هیدروکینون، دیتیموکینون، تیمو

citronellol ،(p-cymene استمی )باشد. همچنین حاوی دو نوع آلکالوئید متفاوت )ایزوکوینولین و پارازول. 

؛ 2014فروزان فر و همکاران، ها به صورت گلوکز، رامنوز، گزیلوز و آرابینوز در سیاهدانه موجودند )مونوساکارید

آمینواسیدهایی لیزین، لوسین، ایزولوسین، والین، گلیسین، آالنین، آسپارتیک اسید، (. 2006مجاب و همکاران، 

باشند. دانه همچنین سرین، تیروزین، تریپتوفان، سیستئین، گلوتامیک اسید، پرولین، آرژینین و فنیل آالنین می

هایی مثل آسکوربیک اسید، نیاسین، لی، آلکالوئیدها، چربی، فیبر و ویتامینمحتوی رزین، تانن، اسیدهای آ

پیرودوکسین و اسید فولیک است. در بین مواد معدنی پتاسیم، کلسیم، فسفر و منیزیم در دانه غالب هستند، در 

در مقادیر کم حالیکه سدیم، آهن، منگنز، روی و مس نیز در مقادیر قابل توجه وجود دارند. بیشتر مواد معدنی 

باشند های متنوع میعنوان کوفاکتورهای ضروری در عمل آنزیمبرای بدن الزم هستند. عمل اصلی این عناصر به 

 (.1391)ضیایی و همکاران، 

 اهداف پژوهش -1-5

های اصالحی بوده و انجام گزینش منوط به وجود تنوع ژنتیکی مطلوب تر برنامهتنوع ژنتیکی رکن اصلی بیش

باشد. یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر کشاورزی مدرن که مبتنی بر استفاده از ت مورد بررسی میدر صف
                                                           
1  - El-obeid 

2 - Avramidis 
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کاهش تنوع ذخایر ژنتیکی بوده است. باشد، های اصالح شده با حداکثر عملکرد و کیفیت قابل قبول میواریته

های اصالح نباتات تلقی ر پروژهبنابراین آگاهی از تنوع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی به عنوان جز مهمی د

(. برای نیل به تشخیص میزان تأثیر عوامل ژنتیکی و یا محیطی بر روی یک صفت، 2000، 1روی) گرددمی

های محیط که پاسخ× های متعدد مطالعه شوند. اثرات متقابل ژنوتیپ های مختلف بایستی در محیطژنوتیپ

ها را از یک محیط به محیط دیگر با انتخاب ژنوتیپدهد، ن میهای مختلف نشاها را در محیطمتفاوت ژنوتیپ

های مختلف از لحاظ تعیین استراتژی اصالحی ها در محیطنماید. بنابراین، بررسی ژنوتیپمشکل مواجه می

در (. 1997، 2فوکس و کروزاباشد )های هدف دارای اهمیت میمناسب برای آزادسازی ارقام سازگار به محیط

سالمتی و زینلی های سیاهدانه در ایران مطالعات محدودی صورت گرفته است. سی تنوع ژنتیکی ژنوتیپزمینه برر

ژنوتیپ سیاهدانه از نقاط مختلف ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و  21( در بررسی تنوع ژنتیکی 1390)

)میزان عملکرد، تعداد فولیکول در  های مورد مطالعه برای کلیه صفاتزراعی گزارش کردند، که اختالف ژنوتیپ

دار است. همچنین بر اساس درصد معنی 1بوته و تعداد دانه در فولیکول( بجز شاخص برداشت در سطح احتمال 

( تنوع 2006فراوانی و همکاران ) ژنوتیپ مورد مطالعه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. 21ای تجزیه خوشه

هدانه از نقاط مختلف خراسان را مورد بررسی قرار داده و اعالم کردند که اکوتیپ سیا 28زراعی و آناتومیکی 

پذیری و بازده ژنتیکی را داشته و از میان صفات مورد شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی بیشترین توارث

استفاده از بررسی، عملکرد بیولوژیکی و تعداد انشعابات ساقه تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. همچنین با 

 گروه  نقسیم نمودند. 7توده سیاهدانه را بر حسب خویشاوندی بیشتر به  28ای تجزیه خوشه

این پژوهش  ،مختلف گیاه دارویی سیاهدانههای اکوتیپت انجام شده در مورد بررسی تنوع ژنتیکی وجود مطالعابا 

از آنجا که باشد. ه سیاهدانه در ایران میمحیط روی گیا× اولین مطالعه در زمینه بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ 

آزمایش حاضر برای نیل به  بنابراین ،اند شده مطالعه و بررسی کمتر و  مورد بررسی بومی هستندهای اکوتیپ

محیط روی عملکرد، × اهداف زیر طراحی و اجرا گردید. یکی از اهداف مطالعه حاضر بررسی اثر متقابل ژنوتیپ 

مورد مطالعه در دو محیط و سپس بررسی های اکوتیپی از صفات زراعی در مورد اجزای عملکرد و تعداد

که از هایی اکوتیپبرای هر محیط است. شناسایی ها اکوتیپها و انتخاب بهترین در هر کدام از محیطها اکوتیپ

                                                           
1 - Roy 

2 - Croosa 
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استفاده از بهترین تواند برای لحاظ بسیاری از صفات با یکدیگر تفاوت دارند و دارای منشأ متفاوتی هستند، می

 گیری از صفات ممتاز آنها مؤثر باشد.ها و بهرههای اصالحی به عنوان والدین تالقیهآنها در پروژ
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 آوری شده گیاه دارویی سیاهدانههای بومی جمعاکوتیپ -2-1

اردبیل، کرج، اهدانه از نواحی مختلف ایران )شامل بومی گیاه دارویی سی اکوتیپ 27در این مطالعه بذر 

اصفهان، اهواز، شیراز، کردستان، املش، پیرانشهر، قزوین، مشهد، لرستان، لردگان، بیرجند، همدان، مریوان، 

. مشخصات شد آوریجمعتربت حیدریه، کاشان، کاشمر، نیشابور، تاکستان، اراک، سمیرم، بروجن و سربیشه( 

 آمده است. 1-2آوری بذر گیاه سیاهدانه در جدول مربوط به محل جمع

 های سیاهدانه مورد مطالعهاکوتیپآوری مناطق جمع -1-2جدول 

 کاشت گیاه سیاهدانه -2-2

 13و درجه  48طول جغرافیایی ر دو محیط شامل شهرستان خلخال، استان اردبیل )حاضر د پژوهش

 مزرعه و (متری از سطح دریا 1750ارتفاع  با شمالی دقیقه 61 درجه و 37و عرض جغرافیایی شرقی دقیقه 

و عرض  شرقی دقیقه 3درجه و  48طول جغرافیایی ) ، استان اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی تحقیقاتی

به صورت طرح کامالً تصادفی با  (متری از سطح دریا 1311 با ارتفاعشمالی دقیقه  25درجه و  38افیایی جغر

 1396فروردین  20در تاریخ  مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلیدر  تکرار اجرا شد. 4و  اکوتیپ 27

داشت گردید. همچنین کشت بذور با توجه به رسیدگی اقدام به بر مرداد 1ها گردید و از اقدام به کشت توده

 7ها از تاریخ گی تودهبا توجه به رسید آنفروردین و برداشت  23سیاهدانه در شهرستان خلخال در تاریخ 

سازی زمین شامل شخم، دیسک و صاف کردن زمین قبل از اجرای آزمایش آمادهآغاز گردید. عملیات  مرداد

 هاتوده
ارتفاع از 

 سطح دریا

طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی
 هاتوده

ارتفاع از سطح 

 دریا

طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

 29 52 9/1513 شیراز 38 48 1311 1اردبیل
 36 50 2/1290 قزوین 38 48 1311 2اردبیل
 35 51 1360 کرج 36 50 15 املش
 30 49 1700 لردگان 31 48 12 اهواز
 33 48 1200 لرستان 34 44 1700 اراک

 33 51 945 کاشان 34 48 1850 1اصفهان
 35 58 1215 کاشمر 34 48 1850 2اصفهان
 34 45 1500 کردستان 32 51 2200 بروجن
 33 56 1050 1مشهد 32 59 1491 بیرجند

 33 56 1050 2مشهد 36 45 1460 پیرانشهر
 35 48 1320 مریوان 34 59 1333 تربت حیدریه

 36 46 1314 میاندواب 35 49 1265 تاکستان
 35 58 1193 نیشابور 42 51 2400 سمیرم

 34 46 7/1829 همدان 28 33 1820 سربیشه
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هایی به طول و عرض یک متر گردید و نقشه طرح ایجاد کرت سازی زمین اقدام بهصورت گرفت. پس از آماده

متر در نظر گرفته سانتی 15ها در روی ردیف ها در روی دو خط با فواصل بوتهبذور هر یک از توده پیاده شد.

متر روی بذرها ریخته و آماده سانتی 3-4حدود  کود دامیبرای پوشاندن سطح بذر یک الیه نازک از  شد.

شد راحل بعدی شدند. در روزهای ابتدایی تعداد دفعات آبیاری زیاد ولی مقدار آبی که داده میآبیاری و م

زنی و تثبیت بیشتر گیاه تعداد دفعات گرفت. با شروع جوانهکمتر بود و آبیاری با آبپاش و به آرامی صورت می

در طول روز به طول انجامید.  10-12زنی تقریبًا آبیاری کاهش و مقدار آب داده شده افزایش پیدا کرد. جوانه

برگی و  4برگی،  2مرحله  3ها در سازی بوتهتنکوجین و های زراعی معمول مانند دوران رشد و نمو مراقبت

که در نهایت برای ایجاد رشد بهینه  .انجام گرفت توسط نیروی کارگری برگی در نیمه دوم اردیبهشت ماه 8

گیری گلدهی اندازه درصد 50. صفات مورفولوژیکی مورد بررسی در بوته نگهداری شد 15-20 کرت داخل هر

 و ثبت گردید.

 صفات مورفولوژیکی مورد بررسی -2-3

بوته به طور  4و با چهار تکرار انجام شد. از هر تکرار  اکوتیپ 27ارزیابی صفات مورفولوژیکی از 

 ر گرفته شد.در نظ اکوتیپبوته برای یک  16تصادفی انتخاب و در مجموع میانگین 

 صفات مربوط به بخش رویشی گیاه -2-3-1

 ارتفاع گیاه -1 -2-3-1

تا انتهای ساقه اصلی گیاه از گره اول  متریلیم 1معمولی با دقت  کشخطاین ارزیابی با استفاده از 

 ی شد.ریگاندازه

 تعداد برگ -2-3-1-2

اظ گردید که با در نظر گرفتن لح کرتبوته برای یک  4بوته انتخاب شد و میانگین  4 کرتدر هر 

 محاسبه شد. اکوتیپگیاه برای یک  16تکرار در مجموع میانگین  4

 تعداد انشعابات ساقه اصلی -2-3-1-3

 اند لحاظ گردید.هایی که از ساقه اصلی انشعاب گرفتهتعداد کل شاخه
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 طول میانگره -2-3-1-4

 1کش معمولی با دقت با استفاده از خط اهمیانگره میانی گی بوته انتخاب شد و طول 4کرت در هر 

 گیری شد.متر اندازهمیلی

 تعداد گره تا اولین گل -2-3-1-5

 4ها از طوقه گیاه تا انتهای ساقه شمارش و میانگین برای محاسبه تعداد گره تا اولین گل، تعداد گره

 لحاظ گردید. کرتبوته برای هر 

 دهندهگلیطول ساقه -2-3-1-6

متر میلی 1کش معمولی با دقت با خطمیانگره انتهایی دهنده، طول ی گلطول ساقه در محاسبه

 گیری شد.اندازه

 طول شاخه فرعی -2-3-1-7

گیری شد و میانگین آنها به عنوان طول شاخه فرعی شاخه به طور تصادفی انتخاب و اندازه 4در هر بوته 

 در نظر گرفته شد.

 یطول بلندترین شاخه فرع -2-3-1-8

شاخه به عنوان طول بلندترین شاخه فرعی  4گیری و میانگین های فرعی بلندتر اندازهدر هر بوته شاخه

 در نظر گرفته شد.

 سطح برگ -2-3-1-9

انجام شد  BioScientific Ltd Area meter AM 300گیری سطح برگ با دستگاه سطح برگ سنج مدل اندازه

 (.2-2)جدول 

 طح برگنحوه ارزیابی س -2-2جدول 
 معادل انگلیسی مفهوم کد کد
 Thin کم 1

 Medium متوسط 3
 Wide عریض 5

 Very wide خیلی عریض 7
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 طول و عرض برگ -2-3-1-10

برگ برای هر تکرار در نظر گرفته  16برگ انتخاب شد که در مجموع  4بوته و از هر بوته  4کرت در هر 

 ح برگ سنج انجام شد.گیری طول و عرض برگ با دستگاه سطشد. اندازه

 وزن تر -2-3-1-11

 گیری قرار گرفت.وزن تر کل بوته به همراه ریشه گیاه با استفاده از ترازوی دیجیتالی مورد اندازه

 وزن خشک -2-3-1-12

 گیری شد.وزن خشک بوته پس از خشک کردن کل بوته همراه با ریشه گیاه اندازه

 ضخامت ساقه -2-3-1-13

شد )جدول  گیری اندازه متریلیم 1/0صورت تصادفی انتخاب و به وسیله کولیس با دقت ه به بوت 4از هر گلدان 

2-3). 

 نحوه ارزیابی ضخامت ساقه -3-2جدول 

 معادل انگلیسی مفهوم کد کد

 Thin باریک 1

 Medium متوسط 3

 Thick ضخیم 5

 قدرت رشد -2-3-1-14

 اج پوشش برای هر گیاه در نظر گرفته شد.ها و همچنین تبر اساس مقدار رشد بوتهاین صفت 

 نحوه ارزیابی قدرت رشدی 4-2جدول 

 معادل انگلیسی مفهوم کد کد
 Very weak ضعیف یلیخ 1
 Weak ضعیف 3
 Medium متوسط 5
 Strong قوی 7

 تراکم شاخه -2-3-1-15

 (.5-2جدول کد ارزیابی شد ) 3به تراکم بوته با  هاشاخهتراکم شاخه براساس نسبت تعداد 
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 ی بوتههاشاخهنحوه ارزیابی تراکم  -5-2جدول 

 معادل انگلیسی مفهوم کد کد

 Sparse پشتکم 3

 Intermediate طحدواس 5

 Dense متراکم 7

 انعطاف پذیری ساقه -2-3-1-16

 (.6-2کد ارزیابی شد )جدول  4براساس قابلیت انعطاف پذیری و شکستگی ساقه با این صفت 

 پذیری ساقهنحوه ارزیابی انعطاف -6-2دول ج
 معادل انگلیسی مفهوم کد کد

 Low Flexible کم 1

 Medium متوسط 3

 Large زیاد 5

 High Flexible خیلی زیاد 7

 صفات مربوط به بخش زایشی -2-3-2

 در این زمینه مشخصات زیر بررسی و ثبت شدند:

 زمان شروع گلدهی -2-3-2-1

 (.7-2کد ارزیابی شد )جدول  3برداری و با هی یادداشتتاریخ گلد اکوتیپدر هر 

 نحوه ارزیابی زمان شروع گلدهی -7-2جدول 

 معادل انگلیسی مفهوم کد کد
 Early زود 1

 Medium متوسط 2
 Late دیر 3

 رنگ گل -2-3-2-2 

 (.8-2کد تقسیم شده است )جدول  2 بارنگ گل  ،گردر توصیف

 گلبرگهارنگ نحوه ارزیابی  -8-2جدول 
 معادل انگلیسی مفهوم کد کد

 White سفید 1

 Pale blue آبی کمرنگ 2

 میزان گلدهی -2-3-2-3

 (.9-2ارزیابی شد )جدول  کد 3برداری و با در زمان تمام گل یادداشت هامیزان گلدهی تمام توده
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 نحوه ارزیابی میزان گلدهی -9-2جدول 
 معادل انگلیسی مفهوم کد کد

 Large زیاد 3

 Medium متوسط 5

 Small کم 7

 تعداد برچه در هر فولیکول -2-3-2-4

های هر فولیکول فولیکول انتخاب و میانگین تعداد برچه 3بوته و از هر بوته  3به طور تصادفی  کرتدر هر 

 بوته برای یک تکرار در نظر گرفته شد. 3در 

 طول و عرض فولیکول -2-3-2-5

 اندازه متریلیم 1/0و طول و عرض هر فولیکول به وسیله کولیس با دقت  فولیکول انتخاب 3در هر بوته 

 .شد گیری

 تعداد دانه در هر برچه -2-3-2-6

های هر فولیکول شمارش و در برچه فولیکول در هر بوته انتخاب شد و تعداد دانه 3بوته و  3 کرتاز هر 

 ه شد.میانگین آنها به عنوان تعداد دانه در هر برچه در نظر گرفت

 تعداد فولیکول در بوته -2-3-2-7

های هر بوته شمارش و میانگین آنها به عنوان یک تکرار در بوته انتخاب شد و تعداد فولیکول 3 کرتاز هر 

 نظر گرفته شد.

 وزن هر فولیکول -2-3-2-8

 گرم وزن شد. 01/0دقت  با دیجیتالی به وسیله ترازوی

 وزن هزار دانه -2-3-2-9

تکرار برای یک  4گرم وزن شد و میانگین  01/0دقت  با دیجیتالی وزن هزار دانه به وسیله ترازویدر هر تکرار 

 لحاظ گردید. اکوتیپ

 اندازه فولیکول -2-3-2-10

 شده است. کد در جدول زیر تقسیم 4 بااندازه فولیکول  ،گردر توصیف
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 نحوه ارزیابی سایز فولیکول -10-2جدول 

 یسیمعادل انگل مفهوم کد کد

 Small کوچک 1

 Medium متوسط 3

 Large بزرگ 5

 های مورفولوژیکتجزیه داده -2-4

و ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی نیز با استفاده از  شدندهای حاصل از صفات تجزیه واریانس داده

 .های زیر برآورد گردیدفرمول

                               

به ترتیب به صورت نسبت انحراف معیار فنوتیپی و ژنتیکی به میانگین هر  ژنوتیپیضرایب تنوع فنوتیپی و 

 PCVواریانس فنوتیپی،  PVواریانس ژنتیکی،  GVها (. در این فرمول1376صفت محاسبه گردید )فرشادفر، 

باشد. همبستگی بین صفات با استفاده از روش ی میضریب تغییرات ژنوتیپ GCVضریب تغییرات فنوتیپی و 

 استفاده شد. Excel  ،SPSSها از نرم افزارپیرسون انجام شد. جهت تجزیه آماری داده
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 کشت شده در اردبیل سیاهدانههای اکوتیپصفات مورفولوژیکی بررسی  -3-1

از قبیل ارتفاع ساقه، تعداد برگ، ضخامت ساقه، تراکم  بذرو  لگصفات مورفولوژیکی رویشی، برگ، 

شاخه، تعداد انشعابات ساقه، طول میانگره، تعداد گره تا اولین گل، تعداد گل در بوته، طول ساقه گلدهنده، 

فرعی، عرض برگ، طول برگ، سطح برگ، زمان شروع گلدهی، میزان فرعی، طول بلندترین شاخه  طول شاخه

فولیکول، تعداد برچه ض و عر طول و خشک، پذیری ساقه، وزن ترمان رسیدن بذر، رنگ گل، انعطافگلدهی، ز

، وزن در هر فولیکول، تعداد دانه در هر برچه، تعداد فولیکول در بوته، اندازه فولیکول، وزن هر فولیکول به گرم

 قرار گرفت. مورد ارزیابیهزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 

 

 کشت سیاهدانه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل -1-3شکل 

 کیفیصفات  -3-1-1

 ضخامت ساقه -3-1-1-1

( دارای ساقه 1بروجن )کد  اکوتیپ( که 1-3مشخص کرد )جدول ها اکوتیپنتایج حاصل از بررسی 

، مریوان، سمیرم، 2و  1، اصفهان2و  1، مشهد2اردبیلهای اکوتیپدرصد از مجموع کل،  70/3باریک با 

( با 3)کد کاشان، املش، لرستان، کاشمر، نیشابور، شیراز، کردستان، سربیشه، اراک، پیرانشهر، اهواز و قزوین 

( با ساقه 5)کد  1اردبیل میاندواب، تربت حیدریه، کرج وهای اکوتیپو  درصد 37/70قطر ساقه متوسط، 

درصد از  11/11( با ساقه خیلی ضخیم 7)کد  تاکستان، لردگان و همدانهای یپاکوتو  درصد 81/14ضخیم 

 .را به خود اختصاص دادندها اکوتیپکل 
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 قدرت رشد -3-1-1-2

، 2مشهدهای اکوتیپبندی شد. گروه دسته 4در  هااکوتیپ قدرت رشدی 1-3با توجه به جدول 

درصد از  33/33( در مجموع با 1)کد  میرم و شیراز، کاشمر، بروجن، کاشان، س2، لرستان، اردبیل2اصفهان

، اهواز، کردستان و 1، تربت حیدریه، مشهد1اراک، اصفهانهای اکوتیپضعیف و  دارای حالت، هااکوتیپکل 

شود از قدرت رشدی متوسطی را شامل میها اکوتیپدرصد از  92/25( که در مجموع، 3)کد  پیرانشهر

( در مجموع با 5)کد  میاندواب، قزوین، سربیشه، املش، مریوان و نیشابور هایاکوتیپبودند و  برخوردار

، لردگان و کرج 1همدان، تاکستان، اردبیلهای اکوتیپو  دارای حالت قوی، هااکوتیپدرصد از کل  22/22

 حالت خیلی قوی را به خود اختصاص دادند.ها اکوتیپدرصد از کل  51/18( دارای 7)کد 

 سطح برگ -3-1-1-3

شیراز، بروجن، های اکوتیپ(. 1-3گروه تقسیم شد )جدول 4بر اساس سطح برگ، گیاه سیاهدانه به 

در گروه کم عرض ها اکوتیپدرصد از کل  22/22( با داشتن 1)کد و پیرانشهر  2، قزوین، اردبیل2اصفهان

گروه متوسط قرار داشته  ( در3)کد ، نیشابور و مریوان 2اراک، کاشمر، املش، مشهد هایاکوتیپقرار گرفتند. 

، 1لرستان، کردستان، کاشان، اصفهان هایاکوتیپ را به خود اختصاص داد.ها اکوتیپدرصد از کل  92/25که 

در گروه با ، هااکوتیپدرصد از کل  64/29( با 7، میاندواب، تربت حیدریه، سربیشه و سمیرم )کد 1مشهد

 51/18( با 5، لردگان و کرج )کد 1تاکستان، اردبیل همدان،های اکوتیپسطح برگ عریض قرار گرفتند. 

 عریض قرار گرفتند. خیلی در گروه با سطح برگها اکوتیپدرصد از کل 

                       

 2اصفهان  -د                    2مشهد -ج           لرستان             -ب           کرج                 -الف

 2و اصفهان 2، مشهدکرج، لرستانهای اکوتیپاوت در سطح برگ بین تف -2-3شکل 
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The use of morphological traits in evaluation of genetic diversity of Iranian black 

cumin (Nigella sativa L.) accessions in field conditions 

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), saponin and essential oil. Genetic diversity is 

important in breeding programs, so that selection depends on the existence of genetic 

diversity in traits. Therefore, an investigation was carried out to assess the genetic 

diversity related to the morphological and agronomical traits in some of black cumin 

ecotypes at two locations in Ardabil province based on completely randomized design 

with four replications (in the research filed of Mohaghegh Ardabili University and 

khalkhal city) to select the most successful black cumin ecotype (s). The results of 

analysis of variance showed significant differences among studied traits in both 

locations (P< 0.05) wich indicates the existance of genetic variation among ecotypes 

and the difference in location effect on yield and morphological traits of black cumin 

ecotypes. Phenotypic and genotypic coefficients of variation also were high for the most 

traits, which  indicating the high diversity in studied traits. In sum, comparison of means 

of grain yield showed that Karaj, Ardabil 1, Takestan, Hamadan, Lordegan ecotypes in 

terms of grain yield, is superior to other ecotypes in both locations. 

Keywords: Nigella sativa L., Genetic diversity, Seed yield, Correlation analysis 
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