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چکیده
Nigella sativaبا نام علمیسیاهدانه  L. این گیاه هم به صورت وحشی می رویـد و هـم بـه صـورت     تاسآاللهگیاهی از تیره.

در سـیاهدانه هاي بومی گیـاه دارویـی   زراعی در ایران کشت می شود. این پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکی تعدادي از ژنوتیپ
ته باشد.  به منظـور  تواند کمک موثري در روند اصالحی این گیاه داشصورت گرفت که میصفات مورفولوژیکیایران با استفاده از 

اتصـف ،آوري شد. و پـس از کاشـت در گلخانـه   ژنوتیپ از این گیاه از نقاط مختلف کشور جمع27ارزیابی تنوع ژنتیکی این گیاه، 
هاي مختلـف از نظـر اغلـب صـفات مـورد      گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ژنوتیپمورفولوژیکی در آن مورد بررسی قرار

ها نشـان داد کـه در بـین ژنوتیـپ     هاي حاصل از مقایسه میانگین دادهداري داشتند، همچنین دادهگر اختالف معنیارزیابی با یکدی
هاي لردگان و کرج بیشترین مقدار ارتفاع، تعداد انشعابات ساقه و تعـداد گـل در بوتـه و ژنوتیـپ شـیراز      ژنوتیپالعه، طهاي مورد م

هاي مورد بررسی استاي در بین ژنوتیپشان دهنده ي تنوع ژنتیکی قابل مالحظهکه نکمترین تعداد گل در بوته را داشتند 

تنوع ژنتیکی، سیاهدانه، ژنوتیپ، صفات مورفولوژیککلمات کلیدي:

مقدمه. 1
Nigella sativa(سیاهدانه L.آسیا و سازگار با نواحی یکساله متعلق به خانواده آالله، بومی غرب دولپه، علفی و)گیاهی

میوه به صورت کپسول نخی شکل است. ي وسترـهاي سبز خاکبا برگ،سانتی متر60ا ارتفاع تقریبی ـاهی بـگی.)8(شک استخ
. خاکستري تیره یا سیاه هستندمیلیگرم) 1-5کوچک (الًوها معم. دانه)6(ي سیاه و معطر قرار داردکه درون آن تعداد زیادي دانه

(مانند تیموکینون)، ساپونین و اسانس فرار (مثل نیجلیسین و نیجلیدین)، کینون هائین، آلکالوئیددانه این گیاه حاوي روغن، پروت
اثرات فارماکولوژي و زیستی سیاهدانه و تیموکینون، به عنوان یکی از اجزاي سیاهدانه، شامل مواردي چون اثر آنتی ).7(است

ء داروهاي شیمیایی و با توجه به اثرات سو. )1(سرفه می باشداکسیدانی، ضد ایسکمی، ضد التهاب و ضد درد، ضد صرع و ضد
صنعتی بشر همواره از اواخر قرن بیستم رویکردي مثبت به سمت جایگزین کردن فراورده هاي دارویی گیاهان، به جاي داروهاي 

تفاده از گیاهان دارویی در به بعد براي اس90را از دهه ٪80اس جهانی رشدي معادلایی داشته است. به طوري که در مقیشیمی
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درمان بیماري هاي مختلف در جهان شاهد بوده و به همین دلیل این گیاهان از اهمیت اقتصادي بسیار باالیی برخوردار بوده و 
).5تجارت آن ها تبدیل به یک تجارت بین المللی شده است (

ء خود بوده و سازگاري مناسبی با شرایط اقلیمی آن هاي بومی از این نظر که در طی سالیان متمادي قادر به حفظ بقاتوده
منطقه دارند از اهمیت ویژه اي برخوردارند و در صورتیکه داراي صفات مناسبی نیز باشند به عنوان یک منبع ژنتیکی ارزشمند در 

هاي نتیکی غنی براي برنامهآوري، حفظ، نگهداري و ارزیابی این منابع ژبنابراین جمعاصالح ارقام جدید قابل استفاده می باشند.
هاي مختلف گیاهی وجود دارد که هاي مختلفی براي بررسی تنوع بین نمونه). روش3اي برخوردار است (اصالحی از اهمیت ویژه

باشد. شناسایی تنوع مورفولوژیک نه تنها در مدیریت ها، بررسی تنوع مورفولوژیک میترین روشیکی از ارزانترین و معمول
). هدف از این پژوهش 4دهد (باشد، بلکه ایده خوبی را به محققان جهت اصالح گیاهان ارائه میهاي گیاهی مفید میسمپالژرم

باشد.ایرانی میسیاهدانههاي بومی بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی صفات اقتصادي توده

هامواد و روش. 2
ز عملیـات  ي دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. پـس ا گلخانهتکرار در4الً تصادفی در این آزمایش در قالب طرح کام

-1ها کشت شدند. در طول فصل رشد، عملیات زراعی از جمله آبیاري (هر هاي مورد نظر در داخل گلدانآماده سازي، بذر ژنوتیپ
درصـد  50گرفـت. در  هـا صـورت  ي ژنوتیـپ دستی و به صورت یکسان براي همههاي هرز به طورروز یک بار) و کنترل علف2

گیري گردید. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع ساقه، قطرساقه، تعداد بـرگ، تعـداد انشـعابات    گلدهی صفات مورفولوژیک اندازه
هنده، طول شـاخه فرعـی   ساقه، تعداد میانگره ساقه اصلی، طول میانگره، تعداد گره تا اولین گل، تعداد گل در بوته، طول ساقه گلد

هـا بـه وسـیله    مورد تجزیه آماري قرار گرفت و میانگینSPSS16گیري شده، با نرم افزار هاي حاصل از صفات اندازهدادهبودند. 
آزمون دانکن مقایسه شدند.

ایج و بحث نت. 3
صفات هاي سیاهدانه مورد مطالعه از نظر اکثر ها براي صفات مورفولوژیک نشان داد که ژنوتیپنتایج حاصل از تجزیه داده

هاي مـورد بررسـی   اي بین ژنوتیپنتیکی قابل مالحظهي تنوع ژداري دارند که نشان دهندهدیگر اختالف معنیمورد بررسی با یک
هاي لردگان و کرج بیشـترین  هاي مورد مظالعه، ژنوتیپدهدکه در بین ژنوتیپهاي حاصل از مقایسه میانگین نشان میاست. داده

هـاي اصـالحی بـه    توان از آنها در برنامه). لذا می2ره عابات ساقه و تعداد گل در بوته را داشتند ( جدول شمامقدار ارتفاع، تعداد انش
شـیراز تـا   متر در ژنوتیپسانتی١۶.۶۶ها نشان داد که ارتفاع گیاه از ژنوتیپگیريمنظور تولید ارقام پرمحصول استفاده کرد. اندازه

عـدد کمتـرین و ژنوتیـپ    ١.٩۵همچنین تعداد گل در بوته در ژنوتیپ شیراز با ن متغییر است.لردگادر ژنوتیپسانتی متر۵٩.٨٣
نیز متفاوت بود. به طوري که ژنوتیپ بروجن با قطر قطر ساقهعدد بیشترین مقدار را داشتند. دامنه تغییرات در ١٨.٣٣کرج با

1در ژنوتیـپ مشـهد  میلی متر بیشترین قطر ساقه را داشتند. تعـداد بـرگ   ١۶.٧6اردبیل با میلی متر کمترین و ژنوتیپ0.٩۵ساقه
، ت ساقه، تعداد میانگره سـاقه اصـلی  گیري تعداد انشعاباترین بود. اندازهعدد بیش۴٩.٧٩تاکستان با عدد کمترین و ژنوتیپ16/7با
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شیراز متفاوت بودند. ژنوتیپ۴٩.٧٩تا ٧.١۶ه بین انشعابات ساقطول میانگره و تعداد گره تا اولین گل در بوته نشان داد که تعداد
اراك بود و ژنوتیـپ ١۴.٩١تا ۵.۴٩کرج داراي بیشترین تعداد انشعابات ساقه بود. تعداد میانگره نیز بین داراي کمترین و ژنوتیپ

سـانتی متـر کمتـرین و    ١.٩٣کمترین و لردگان داراي بیشترین تعداد میانگره بودند. همچنین ژنوتیپ بـروجن بـا طـول میـانگره    
داراي بیشترین طول میانگره در بوته بودند.٣.۴٧تاکستان با طول میانگره 

ه شـده اسـت. همـانطور کـه مشـاهده      هاي مورد بررسـی، نشـان داد  کلیه تودهضریب همبستگی بین صفات 3در جدول 
تعداد انشعابات ساقه، تعداد گل در بوته و طول ساقه صفت ارتفاع با تعداد برگ، تعداد میانگره ساقه اصلی،شود، همبستگی بین می

همبسـتگی مثبـت و   ٪1همچنین بین صفت تعداد برگ و تعدادگل در بوته در سطح معنی دار بود.٪1گلدهنده مثبت و در سطح 
اي در مطالعه.دداري مشاهده نشو طول ساقه گلدهنده همبستگی معنیداري مشاهده شد، ولی بین قطر ساقه با طول میانگره معنی

هاي سیاهدانه از نظر ارتفاع بوته، وزن هـزار دانـه،عملکرد دانـه،    شد که اکوتیپتوده بومی سیاهدانه خراسان، مشاهده 28بر روي 
).2(زن کپسول تفاوت معنی داري داشتندتعداد انشعابات ساقه و و

.نه ایرانیتجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده ژنوتیپ هاي بومی سیاهدا- 1جدول

میانگین مربعات
طول شاخه 

فرعی
طول ساقه 
گلدهنده

تعداد گل در 
بوته

تعداد گره 
تا اولین گل

طول 
میانگره

تعداد 
میانگره ساقه 

اصلی

تعداد 
انشعابات 

ساقه

درجه ارتفاع ساقهقطر ساقهتعداد برگ
آزادي

منابع 
تغییرات

**١٢٢.٧۴**۶.٣٠**٠.٧٢٩*٢٩.٩٩**١٠٣.١٩**٩٣.۶۶**١١.۵١**۵۵٣*١.٠١۵.٨٧**
۵٧٠.۶٠

ژنوتیپ٢۶

خطا۴٢٨١.۵٨٣٠.٣٩٣٢.۴۵٢٨.۴۴١.٨٧٢.۵٣١.٨٠٠.۶٣٧.۵٧٢.٩

%1% و 5دار در سطح احتمال * و ** به ترتیب معنی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٤

درصد5مقایسه میانگین صفات کمی ژنوتیپ سیاهدانه ایرانی با آزمون دانکن در سطح احتمال -2جدول 

.میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، تفاوت معنی داري براساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند
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ضریب همبستگی بین صفات توده هاي سیاهدانه بومی ایران-3جدول

شاخه طول
فرعی

ساقه طول
گلدهنده

تعداد گل در 
تهبو

تا تعدادگره
اولین  گل

میانگره تعدادطول میانگره
ساقه اصلی

تعداد 
انشعابات 

ساقه

ارتفاع ساقهقطرساقهتعداد برگ

ارتفاع ساقه١

قطرساقه٠.٣۴١**١

تعدادبرگ٠.٩١٩**٠.٣٩٧**١

ساقهانشعاباتتعداد٠.٧٧٢**٠.٣٣۴**٠.٧٧۴**١

میانگره ساقه تعداد٠.٩٢٢**٠.٣٠۴*٠.٨۴۵**٠.٧٢٧**١
اصلی

٠**١.۴۵۵**٠.۴٠**٠٣.۴٧٨٠.١٧٠ns**٠.۵۴۵طول میانگره

تا اولین تعدادگره٠.٨٩۶**٠.٣١٣*٠.٧٩٨**۶۶١.٠**٠.٩۶٢**۴۵٩.٠*١
گل

در بوتهگلتعداد٠.٨٩٣**٠.٣٧۵**٠.٩٢٨**٠.٧٨٨**٠.٨١٣**۴٣٧.٠**٠.٧۴٨**١

٠**١.۴٠۴*٠.٢۵٠.٢٨*٨۴*٠**٠.٣١٩.۴٠**١٧.۴٨٢٠.١٠۵ns**٠.۴۴۶ساقه گلدهندهطول

شاخه فرعیطول٠.٨٨٣**٠.٣۶۴**٠.٨٨٩**٠.٧۴٨**٠.٧۴١**۴٨٠.٠**٠.٧٠٩**٠.٨٧۶**۵٧٧.٠**١

کستان، لردگان، کرج و اردبیل از پتانسیل عملکردي باالیی با توجه به نتایج به دست آمده، تعدادي از ژنوتیپ ها از جمله تا
برخوردار بوده و می توان از این ژنوتیپ ها براي اصالح در جهت افزایش عملکرد سیاهدانه استفاده نمود.

منابع. 4
لنامه گیاهان فصشناسی سیاهدانه، ضیایی، سیده تکتم؛ محرري، نرگس؛ حسین زاده، حسین، بررسی اثرات داروشناسی و سم-1

1389، بهار42، شماره 2، دوره 11، سال دارویی
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هاي سیاهدانه با استفاده از صفات مورفولوژیکی و بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپسالمتی، مریم السادات؛ زینلی، حسین،-2
.204-201صص ، 1390ییز پا، 1، شماره پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-فصلنامه علمی ،29زراعی، جلد

اثر فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیاه دانه در شرایط آب و بهرامی نژاد، صحبت؛ پاپ زن، عبدالحمید،-3
.249-241صص ، 1385سال، 4، شماره 8، جلدمجله علوم زراعی ایرانهوایی کرمانشاه، 

ارزیابی سازگاري زراعی و مواد مؤثره ؛ غفاري، منصور؛ عالی، احسانعلی، خافنایی،حمیدرضا؛ اکبري مقدم، حسین؛ غالمعلی، کی-4
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر فصلنامه علمی سبز، سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقه سیستان،گیاهان دارویی زیره

.43-34صص، 1385، بهار 1، شماره 22، جلدایران
دانه انس ـاسونـروغردـعملکرـبهـبوتراکمـو تاريـآبیفـمختللـفواصاثر. مقدمرضوانی ؛ پریسا،قربان،پورنوروز-5

. 138-133صفحات، 1385زمستان ، 73شماره. سازندگیوپژوهش) .Nigella sativa(سیاهدانه

6- Mirzaei, K. and Mirzaghaderi, G. 2016. Genetic diversity analysis of Iranian Nigella sativa L. landraces using
SCOT markers and evaluation of adjusted polymorphism information content. Plant Genetic Resources, (In
press)

7-Shah, S. and K. Sen Ray. 2003. Study on antioxidant and antimicrobial properties of black cumin (Nigella
sativa L.), Journal of Food Science and Technology - Mysore,  40 (1): 70-73.

8- Mouhajir, F., J. A. Pedersen, M. Rejdali and G. H. N. Towers. 1999. Antimicrobial thymohydroquinones of
Moroccan Nigella sativa seeds detected by electron spin resonance. Pharmaceutical Biology 37 (5): 391-395

9- Atta, M. B. 2003. Some characteristics of nigella (Nigella sativa L.) seed cultivated in Egypt and its lipid
profile. Food Chemistry, 83: 63-68.
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