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توده بومی شنبلیله ایرانی9وشیمیاییکفیزیمقایسه خصوصیات فنوتیپی و 

3حسین آروئی، *2، مجید عزیزي1هدي صائب

استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه -2دانشگاه فردوسی مشهد.، گروه علوم باغبانی، سی ارشد گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزيدانشجوي کارشنا-1
استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد-3فردوسی مشهد

azizi@um.ac.irنویسنده مسئول:*

چکیده 
هاي کامل تصادفی در مزرعه توده شنبلیله ایرانی، آزمایشی در قالب طرح بلوك9فیزیکوشیمیاییبه منظور ارزیابی صفات فنوتیپی 

9در یلهتیمارهاي آزمایش شامل توده شنبلانجام گرفت. 1394آموزشی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال  
بذور بومی شنبلیله پس از جمع . بودندتکرار 3با ( یزد، کرمان، بیرجند، شیراز، مشهد، اصفهان، کالت، نیشابور وتهران) سطح

گیاه انتخاب گردید 3متر کشت شدند. جهت بررسی صفات از هر کرت، 2در 5/1هایی به ابعاد  سایی در کرتآوري وشنا
فعالیت آنتی اکسیدانتی ومیزان قند، کلروفیل... وو، تعداد برگ ، وز ن تر عرض برگوطولاز جمله کمی وکیفیوصفات 

درصد با1مورد بررسی از نظر اغلب صفات ارزیابی شده در سطح احتمال هاي شنبلیله تودهنتایج نشان داد که گردید. ارزیابی
ها، اصفهان ودر بین تودهگرم وزن تردرهر بوته متغیر بود20/17الی 94/1ف معنی داري داشتند. عملکرد تودها بین دیگر اختالیک

ي جانبی ریشه واندام هوایی ، تعداد برگ، طول میانگره، سطح برگ، تعداد شاخهطولبیشترین وزن تر اندام هوایی، با دارا بودن 
که میتوان در برنامه هاي اصالحی آینده در راستاي بهبود مواد موثره مورد استفاده شدبه عنوان توده شاخص معرفی وتعداد گره

.قرار گیرد
کسیدانتی، کلروفیل، فعالیت آنتی اقند: توده، شنبلیله، کلمات کلیدي

مقدمه
-LTrigonella foenum(با نام علمییلهشنبل gracumبرگ آن بذر وبقوالت است، کهيیرهساله متعلق به تیکو یعلفیاهی) گ

Najafpoor,1994) (baigi,2004)داردو غذایی فراوانی ییداروبه صورت تازه و خشک مورد مصرف قرار میگیرد و ارزش 

(Omid .نزدیجان،آذرباکه دربخش هایی از ایران همچون بودهیترانهمدینواحیاهگینمنشا ا)یکاصفهان، فارس، خراسان
به دلیل قدمت زیاد کشت وکار این گیاه در ایران توده ).1384اصل، ي(زاهدیدرویمخودروحالتبجنورد)، سمنان و دامغان به 

هاي بومی به دلیل سازشی که در طی زمان کسب نموده اند، داراي ژن هاي متنوع و ارزشمندي از آن در کشور وجود دارد. توده
).  وجود تنوع ژنتیکی 1386هاي مطلوبی نظیر ژن مقاومت به خشکی، شوري و مقاومت به آفات و بیماري ها شده اند( محمدي، 

ققان گزارش شده است در توده هاي بومی شنبلیله ایران از نظر صفات مورفولوژیکی وتحمل به تنش خشکی نیز توسط مح
)Sadeghzadeh-Ahari, et al, 2010()Moradi, 2008)(Mohammadi et al., 2008 بنابراین جمع آوري، حفظ، نگهداري و  .(

). 1375براي برنامه هاي اصالحی از اهمیت ویژه اي برخوردار است( وجدانی،رزشمنداارزیابی این منابع ژنتیکی 

مواد و روش ها
کامل تصادفی هاي در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد درقالب طرح بلوك1394در سال این آزمایش 

مترمربع، با 81در زمینی به مساحت )اردیبهشت ماه( آوري وشناسایی بذور بومی شنبلیله پس از جمع انجام شد. تکرار3تیمار و 9با 
تیرو (و در پایان فاز رویشیشدند. آبیاري وکنترل علف هرز به طور رایج صورت گرفتمتر کشت 2در 5/1ایی در ابعاد هکرت
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Hedge(میزان قند با روش. گردیدوشیمیایی، انتخاب کگیاه از هرکرت(تکرار)، جهت اندازه گیري هاي فنوتیپی وفیزی3، مرداد)

and Hofreite, 1962( روش باکلروفیل و فعالیت آنتی اکسیدانتی )، میزانAbe et al., 1998( .آنالیز نتایج با اندازه گیري شد
.شدانجام ها به وسیله آزمون دانکن و مقایسه میانگین2013اکسل استفاده از نرم افزار 

بحثونتایج 
نظرصفاتازمطالعهمورديشنبلیلههايتودهکهدادمورفولوژیک نشان  صفاتبرايهادادهواریانستجزیهازحاصلنتایج
نتایج هاي مورد بررسی است.ي تنوع قابل مالحظه اي بین تودهمعنی داري دارند که نشان دهندهاختالفیکدیگربابررسیمورد

تهران، بیشترین طول برگ به توده مشهد، بیشترین عرض توده ) بیشترین وزن ریشه متعلق به 2مقایسه میانگین نشان داد( جدول 
بیشترین وزن تر اندام هوایی، ارتفاع ریشه واندام هوایی ، تعداد برگ، طول میانگره، سطح نیشابور وهاي کرمان وبرگ به توده

به توده کرمان، 45/0قند بامقدار همچنین باالترین میزانمربوط به توده اصفهان می باشد وي جانبی وتعداد گره برگ، تعداد شاخه
به توده اصفهان21/59و فعالیت آنتی اکسیدانتی با مقدار هاي اصفهان و کرمانبه توده17/12قدار کلروفیل کل با مباالترین میزان 

بهبود مواد موثره میتوده اصفهان از نظر بسیاري از خصوصیات برتر بود لذا در برنامه هاي اصالحی آینده در راستاي تعلق گرفت. 
تواند مورد استفاده قرار گیرد.   

ایرانیشنبلیلهتوده9فنوتیپیصفاتمیانگینمقایسه-1جدول

تعداد گره
تعداد 

شاخه  
جانبی

سطح 
cm2برگ

طول 
cmمیانگره

عرض 
cmبرگ

طول 
cmبرگ

تعداد 
برگ

طول 
cmریشه

ارتفاع 
اندام 

cmهوایی

وزن تر 
grریشه

وزن 
تراندام 
grهوایی

توده

b67/15 00/4 b 72/33 b 24/2 a 15/1 e 9/1 a 33/20 b 11/10 bc 09/19 a b12/0 b48/2 مشهد
67/20 b 67/2 b 05/37 b 52/2 a 45/1 cd 57/1 ab 00/27 b 83/10 abc a67/19 a25/12 b03/4 تهران
67/11 b 67/2 b 32/20 b 44/2 a 40/1 de 83/1 a 00/21 b 66/10 bc 15/17 a b08/0 b94/1 یزد
33/18 b 67/3 b 28/23 b 09/2 a 20/1 de 47/1 ab 67/31 b 05/10 bc 61/16 a 48/0 b 73/2 b شیراز
67/22 b 33/4 b 46/42 b 37/2 a 10/1 e 33/1 b 00/30 b ab50/11 a22/19 14/0 b 06/3 b بیرجند
67/72 a 67/16 a 24/264 a 97/2 a 80/1 b 57/1 ab 33/89 a 61/13 a 16/20 a 88/0 b 20/17 a اصفهان
00/23 b 33/3 b 56/60 b 61/2 a 15/2 a ab78/1 67/32 b 58/9 bc 72/16 a 26/0 b b13/4 کرمان
00/19 b 33/6 b 60/67 b 27/2 a 70/1 bc 70/1 ab 67/42 b 11/8 c 16/15 a 17/0 b b39/4 کالت
67/20 b 00/4 b 09/57 b 67/2 a 15/2 a 75/1 ab 67/32 b 83/11 ab 55/18 a 20/0 b a23/15 نیشابور

باشند.) نمیP≤0.05دار (اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
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ایرانیشنبلیلهتوده9وشیمیاییکفیزیصفاتمیانگینمقایسه-1ادامه جدول
فعالیت 

آنتی 
(%)یاکسیدانت

کلروفیل کل
)mg/g FW(

bکلروفیل 

)mg/g FW(
aکلروفیل 

)mg/g FW(
mg/g(قند

FW(
توده

70/51 a 55/9 a 28/1 ab a27/8 04/0 ab مشهد
42/49 a 90/10 a 45/1 ab 45/9 a 71/0 b تهران

77/58 a 16/12 a 56/1 ab 60/1 a 31/0 ab یزد

08/52 a 97/9 a 11/1 ab 86/8 a 15/0 b شیراز

34/56 a 09/9 a 89/0 b 19/8 a 16/0 b بیرجند

21/59 a 17/12 a 88/2 a 29/9 a 24/0 ab اصفهان

15/45 a 17/12 a 88/2 a a29/9 45/0 a کرمان

19/51 a 70/9 a 43/1 ab a28/8 16/0 b کالت
98/48 a 42/11 a 97/1 ab a45/9 19/0 ab نیشابور

باشند.) نمیP≤0.05دار (اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
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The Study on Phenotypic and physicochemical comparison of Nine Iranian Fengreek
(Trigonella foenum-graecum)

H. Saeb1, M. Azizi2*, H. Arouiee3

1-M Sc. Student of Vegetable crops Physiology and Breeding, Horticultural Department, Ferdowsi University of
Mashhad 2-Professor, Horticultural Department, Ferdowsi University of Mashhad. 3-Assistant Professor,
Horticultural Department, Ferdowsi University of Mashhad.
*Corresponding author: azizi@um.ac.ir

Abstract

In order to assess the phenotypic and physicochemical properties of nine Iranian fenugreek population
an experiment on the basis of randomized complete block design in the field of Ferdowsi University of
Mashhad in 1394 were carried out. Treatments include fenugreek population at nine levels (Yazd,
Kerman, Birjand, Shiraz, Mashhad, Isfahan, Kalat, Nishapur and Tehran) with 3 replications. After
collecting the seeds of fenugreek, they were planted in plots (5.1 x 2 m2). To study the characteristics
of each plot, three plants were selected and quantitative and qualitative traits including leaf length and
width, number of leaves, fresh weight and total carbohydrate levels, chlorophyll and antioxidant
activity were evaluated. The results showed that fenugreek populations had significant difference at
1% level of probability in regard to the most evaluated characteristics. The herb yield was detected in
the range of 17.20-94.1 g fresh weight/plant. and among the evaluated populations “Esfahan” with the
highest weight of herb, root length, number of leaves, internode length, leaf area, number of lateral
branches and no of node/plant was the superior and can be used in future for breeding programs to
improve the active ingredients of the plant.

Key words: population, fenugreek, total carbohydrate, chlorophyll, antioxidant activity

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

