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چکیده
اي آن حاوي روغن، هکه دانهاست، Ranunculaceaeیکی از گیاهان دارویی تیره .Nigella sativa Lسیاهدانه با نام علمی 

تنوع ژنتیکی رکن باشند. ها (مانند تیموکینون)، ساپونین و اسانس فرار میپروتئین، آلکالوئید (مثل نیجلیسین و نیجلیدین)، کینون
باشد. از هاي اصالحی بوده و انجام گزینش وابسته به وجود تنوع ژنتیکی مطلوب در صفات مورد بررسی میتر برنامهاصلی بیش

هاي گیاه دارویی سیاهدانه بومی انتخاب بهترین اکوتیپو هاي سیاهدانه تعیین تنوع ژنتیکی تعدادي از اکوتیپمنظور و، بهاین ر
در دو مکان از نظر صفات مورفولوژیکی و و تکرار 4تصادفی با کامالًهايبلوك، آزمایشی در استان اردبیل به صورت طرح ایران

که ، داري بین صفات مورد بررسی در هر دو مکان نشان دادها تفاوت معنیواریانس دادهزراعی انجام پذیرفت. نتایج تجزیه
هاي سیاهدانه تیپها و متفاوت بودن اثر مکان بر میزان عملکرد و صفات مورفولوژیک اکوبیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ

برگ، تعداد انشعابات ساقه، تعداد گل و کپسول در بوته براساس نتایج تجزیه همبستگی، صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد است. 
در مجموع مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که اند. گذار بر عملکرد دانه شناخته شدهعنوان صفات مهم و تأثیربه

ها برتر بودند.، تاکستان، همدان و لردگان از نظر عملکرد دانه در هر دو مکان از سایر اکوتیپ1هاي کرج، اردبیلاکوتیپ

تجزیه همبستگی، تنوع ژنتیکی، عملکرد بذرسیاهدانه، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
عنوان ي از تنوع جغرافیایی و اقلیمی بهایران با برخوردار

هاي مختلف گیاهی بستر مناسبی براي رشد و نگهداري گونه
شود که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه محسوب می

تواند نقش مهمی در سالمت جامعه، برداري صحیح میو بهره
سیاهدانه). 10زایی و صادرات غیر نفتی داشته باشد (اشتغال

(Nigella sativa L.)ترین گیاهان دارویی ارزشیکی از با
است که در صنایع داروسازي و پزشکی کاربردهاي فراوانی 

،آوريشیر:تأثیرات مصرف این گیاه در انسان شامل).2دارد (
ضد ،ضد باکتري،ضد صرع،ضد انگل،مسهل،نفخضد 
.)8(باشدقند خون میيمسکن و کاهنده،تومور

هاي با توجه به نقش تنوع ژنتیکی در پیشبرد برنامه
هاي مورفولوژیکی و نژادي، بدون شک بررسی ویژگیبه

هاي مناسب کننده عملکرد از جمله روشفنولوژیکی تعیین
ملکرد و ی به معیارهاي انتخاب در جهت بهبود عبراي دستیاب

اي عملکرد بذر صفت پیچیده). 3(اصالح و معرفی ارقام است
شود و گزینش تنها است که توسط تعداد زیادي ژن کنترل می

باشد. به همین براساس عملکرد اغلب همراه با موفقیت نمی
هاي پر محصول بررسیهاي شناسایی اکوتیپدلیل یکی از راه

داري با عملکرد بذر دارند تا با صفاتی است که رابطه معنی
هاي مطلوب در ارقام گزینش یا حذف آنها نسبت به تجمع ژن

بررسی و تحلیل تنوع ژنتیکی در ). 13(اصالح شده اقدام گردد
نژادي هاي بهترین مراحل پروژهذخایر توارثی موجود از مهم

ها را فراهم نمونهبندي و توصیف دقیقاست که امکان گروه
هایی ها و نمونهنژادگر را در تشخیص زیر مجموعهآورده و به

هاي اصالحی وجود در برنامههاکه امکان استفاده موثر از آن
براي نیل به تشخیص میزان تأثیر ). 3(کندیاري میدارد را

هاي عوامل ژنتیکی و یا محیطی بر روي یک صفت، ژنوتیپ

اثرات هاي متعدد مطالعه شوند. یطمختلف بایستی در مح
ها را در هاي متفاوت ژنوتیپمحیط که پاسخدر متقابل ژنوتیپ 

ها را از یک دهد، انتخاب ژنوتیپهاي مختلف نشان میمحیط
نماید. بنابراین، محیط به محیط دیگر با مشکل مواجه می

هاي مختلف از لحاظ تعیین ها در محیطبررسی ژنوتیپ
حی مناسب براي آزادسازي ارقام سازگار به استراتژي اصال

يدر زمینه). 14باشد (هاي هدف داراي اهمیت میمحیط
هاي مختلف سیاهدانه مطالعات بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ

) با 9ایلسیم و همکاران (محدودي صورت گرفته است. 
سیاهدانه يخصوصیات مورفولوژیکی چندین گونهيمطالعه

هاي مورد بررسی از نظر ادي را در بین گونهدر ترکیه، تنوع زی
) در بررسی 12سالمتی و زینلی (.صفات زراعی گزارش کردند

ژنوتیپ سیاهدانه از نقاط مختلف ایران با 21تنوع ژنتیکی 
استفاده از صفات مورفولوژیکی و زراعی گزارش کردند، که 

هاي مورد مطالعه براي کلیه صفات (میزان اختالف ژنوتیپ
رد، تعداد فولیکول در بوته و تعداد دانه در فولیکول) بجز عملک

دار است.درصد معنییکشاخص برداشت در سطح احتمال
28) تنوع زراعی و آناتومیکی 7فراوانی و همکاران (همچنین 

اکوتیپ سیاهدانه از نقاط مختلف خراسان را مورد بررسی قرار 
بیولوژیکی داده و اعالم کردند که شاخص برداشت و عملکرد

پذیري و بازده ژنتیکی را داشته و از میان بیشترین توارث
صفات مورد بررسی، عملکرد بیولوژیکی و تعداد انشعابات ساقه 

)6(فنایی و همکارانتغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند.
با مطالعه سازگاري زراعی و مواد موثره گیاهان دارویی نیز 

و بلوچستان سیستان استانازیانه) در (سیاهدانه، زیره سبز و ر
کشت در هر دو فصل اعالم کردند که گیاهان فوق قابلیت 
ترین تولید را در فصل پاییز و بهار منطقه را دارند. اما بیش

پاییز داشتند. همچنین نتایج کیفی نشان داد که میزان و نوع 

بع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منا
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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ایی موجود در اسانس تحت تأثیر شرایط آب و هومواد موثره
) در 11نوروزپور و رضوانی مقدم (تواند متغیر باشد.اوت میمتف

بررسی اثر فواصل مختلف آبیاري بر روي سیاهدانه نشان 
دادند که عملکرد دانه و درصد اسانس از همبستگی مثبت و 

باالیی برخوردار بودند.
هاي مورد بررسی بومی هستند و کمتر از آنجا که اکوتیپ
العه در این پژوهش اولین مطلذا ،اندتهمورد مطالعه قرار گرف

محیط روي گیاه سیاهدانه در زمینه بررسی اثرات ژنوتیپ و
محیط ه حاضر بررسی اثر ژنوتیپ و مطالعهدفباشد.ایران می

روي عملکرد، اجزاي عملکرد و تعدادي از صفات زراعی در 
هاي مورد مطالعه در دو محیط و سپس بررسی مورد اکوتیپ

ها ها و انتخاب بهترین اکوتیپا در هر کدام از محیطهاکوتیپ
هایی که از لحاظ براي هر محیط است. شناسایی اکوتیپ

بسیاري از صفات با یکدیگر تفاوت دارند و داراي منشأ 
تواند براي استفاده از بهترین آنها در متفاوتی هستند، می

ري از گیها و بهرهعنوان والدین تالقیهاي اصالحی بههپروژ
صفات ممتاز آنها مؤثر باشد.

هامواد و روش
دو محیط شامل شهرستان در1396این پژوهش در سال 

دقیقه 13درجه و 48خلخال، استان اردبیل (طول جغرافیایی 
دقیقه شمالی با 61درجه و 37شرقی و عرض جغرافیایی 

ه تحقیقاتی دانشگامتري از سطح دریا) و مزرعه1750ارتفاع 
3درجه و 48محقق اردبیلی، استان اردبیل (طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی 25درجه و 38دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 
به صورت طرح متري از سطح دریا) 1311با ارتفاع 

آوري سیاهدانه جمعاکوتیپ 27کامالً تصادفی با هاي بلوك
هاي اردبیل، کرج، شده از نقاط مختلف کشور شامل استان

فهان، اهواز، شیراز، کردستان، گیالن، ارومیه، قزوین، اص
مشهد، لرستان، اراك، چهارمحال و بختیاري و خراسان جنوبی 

تکرار اجرا شد. در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق 3با 
و شدها اقدام به کشت اکوتیپفروردین20اردبیلی در تاریخ 

گردید. مرداد با توجه به رسیدگی اقدام به برداشت1از 
همچنین کشت بذور سیاهدانه در شهرستان خلخال در تاریخ 

ها از اکوتیپفروردین و برداشت آن با توجه به رسیدگی 23
سازي زمین شامل مرداد آغاز گردید. عملیات آماده7تاریخ 

شخم، دیسک و صاف کردن زمین قبل از اجراي آزمایش 
یجاد سازي زمین اقدام به اصورت گرفت. پس از آماده

هایی به طول و عرض یک متر گردید و نقشه طرح پیاده کرت
به دلیل کوچک بودن بذرها، کشت با عمق کم، در حدود شد.

متري سطح خاك، انجام شده و براي اطمینان از سانتی2- 3
بذر در هر نقطه کشت شد. 4-5داشتن گیاه در کل ردیف 

يمتر و فاصلهسانتی15ها ي کشت روي ردیففاصله
متر بود. آبیاري گیاهان به طور منظم سانتی30ها از هم ردیف

در طول دوران یکبار در هفته با روش نشتی انجام گرفت. 

هاي زراعی معمول مانند وجین و رشد و نمو مراقبت
برگی 8برگی و 4برگی، 2مرحله 3ها در سازي بوتهتنک

ته بو110- 120و در نهایت در هر کرت در حدود انجام شد
ارتفاع ساقه به یادداشت برداري از صفات نگهداري شد.

متر، تعداد برگ، تعداد انشعابات ساقه، طول میانگره به سانتی
متر، تعداد گره تا اولین گل، تعداد گل در بوته، طول سانتی

متر، فرعی به سانتیمتر، طول شاخهساقه گلدهنده به سانتی
متر، عرض برگ به فرعی به سانتیطول بلندترین شاخه 

و خشک به گرم،، وزن ترمتربه میلیمتر، طول برگمیلی
، تعداد برچه در هر متربه میلیفولیکولطول و عرض

فولیکول، تعداد دانه در هر برچه، تعداد فولیکول در بوته، وزن 
با درصد گلدهی50دانه در 100هر فولیکول به گرم و وزن 

گیري و ثبت گردید.اندازهرت بوته در هر ک5انتخاب تصادفی 
مقایسه میانگین ها، تجزیه واریانس جداگانه هر یک از محیط

افزارهمبستگی بین صفات با استفاده از نرمتجزیه و 
SPSS16.انجام شد

نتایج و بحث
که تنوع دادها نشان دادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

(ارتفاع صفات اظ هاي سیاهدانه از لحاکوتیپمطلوبی بین 
ساقه، تعداد برگ، تعداد انشعابات ساقه اصلی، تعداد گره تا 
اولین گل، تعداد میانگره، تعداد گل در بوته، طول ساقه 
گلدهنده، طول شاخه فرعی، طول بلندترین شاخه فرعی، طول 
و عرض برگ، عرض فولیکول، وزن تر و خشک، طول 

داد کپسول در بوته، دانه، وزن فولیکول، تع100فولیکول، وزن 
تعداد دانه در هر برچه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و 
شاخص برداشت) در سطح یک درصد و در صفت تعداد برچه 

(اردبیل و در هر دو مکان در هر فولیکول، در سطح پنج درصد 
با توجه به اینکه در این ). 2و1(جدول وجود داردخلخال) 

یک از در هرها لیه اکوتیپآزمایش شرایط محیطی براي ک
هاي موجود در توان بیان داشت تفاوتیکسان بود، میها کانم

هاي ژنتیکی آنها ایجاد شده است. ها در اثر تفاوتبین اکوتیپ
دار بین صفات مورد مطالعه در هر دو محیط، معنیاختالف

ها از لحاظ این حاکی از وجود تنوع ژنتیکی باال در بین اکوتیپ
تواند به عنوان یک پتانسیل ارزشمند در باشد که میمیصفات 
نتایج مطالعه اصالحی مورد استفاده قرار گیرد.هايبرنامه

Nigella) در ارزیابی عملکرد دو گونه5انتونو و همکاران (
sativa وNigella damasceneنشان داد ،در شمال ایتالیا

لیکول، عملکرد که تنوع باالیی براي صفات (تعداد دانه در فو
روغن، عملکرد دانه و وزن هزار دانه) وجود دارد و مشخص 

ترین اثر را شد که در هر دو گونه تعداد دانه در فولیکول بیش
) نیز با بررسی 1بر روي عملکرد دانه دارد. احمد و همکاران (

هاي سیاهدانه موجود در مرکز تحقیقات پاکستان، تنوع اکوتیپ
ها از نظر صفات مورفولوژیکی گزارش تیپزیادي را در بین اکو

نمودند. 
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هاي بومی سیاهدانه در اردبیل صفات مختلف اکوتیپسادهتجزیه واریانس- 1جدول 
Table 1. Analysis of variance of different characteristics of Nigella sativa L. ecotypes in Ardabil

درجه آزاديمنابع تغییر
بعات میانگین مر

HS(cm)NLNSBNNFNNNFLS
(cm)LB(cm)LLB (cm)LL

(mm)
LW

(mm)NCB

3ns02/48ns33/22*37/7ns12/1ns14/1ns82/1ns91/0ns80/7ns29/8*66/1605ns28/38ns21/3بلوك
76/138**44/144**85/129**65/163**81/143**96/4**66/134**38/38**54/36**48/12**50/545**49/568**26توده

7809/3037/3410/227/244/276/386/044/104/1252/9471/4973/3اشتباه
07/7140/2640/2820/1790/1515/2626/1749/2323/2278/3607/1058/21ضریب تغییرات

1ادامه جدول 
Continue Table 1

درجه آزاديمنابع تغییر
ن مربعات میانگی

NSCNCFDLF(mm)DWF(mm)WS(g)WW(g)WD(g)WC(g)GY(kg)BY(kg)HI

3ns47/2ns47/0ns46/0ns81/0ns0001/0**79/39*8/3ns08/0**33/3ns20/0ns007/0بلوك
33/0**02/8232**60/3524**48/0**92/7**73/170**001/0**39/1**53/3**72/0*46/10**26توده

7889/337/031/159/000009/033/927/11/79/079/0006/0اشتباه
25/1713/1136/1114/825/1132/2796/3669/3346/1056/1072/12ضریب تغییرات

* ،**،ns :داريدرصد و عدم معنی1درصد، 5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه
)، تعداد NCB)، تعداد فولیکول در بوته (LW)، عرض برگ (LL)، طول برگ (LLB)، طول بلندترین شاخه فرعی (LB)، طول شاخه فرعی (LS)، طول ساقه گلدهنده (NF)، تعداد گل در بوته (NN)، تعداد گره (NNF)، تعداد میانگره تا اولین گل (NSB)، تعداد انشعابات ساقه (NL)، تعداد برگ (HSارتفاع ساقه (

).HI) و شاخص برداشت (BY)، عملکرد بیولوژیک(GY)، عملکرد دانه (WC)، وزن هر فولیکول (WD)، وزن خشک (WW)، وزن تر (WSدانه (100)، وزن DWF)،عرض فولیکول (DLF)، طول فولیکول (NCF)، تعداد برچه در هر فولیکول (NSCبذر در هر برچه (

یاهدانه در خلخال هاي بومی ستجزیه واریانس ساده صفات مختلف اکوتیپ- 2جدول 
Table 2. Analysis of variance of different characteristics of Nigella sativa L. ecotypes in khalkhal

درجه آزاديمنابع تغییر
میانگین مربعات 

HS(cm)NLNSBNNFNNNFLS(cm)LB(cm)LLB(cm)LL(mm)LW(mm)NCB

73/4ns054/0**17/19**17/19ns31/0ns01/0ns24/4*23/13**59/86**09/9ns14/0*75/38**3بلوك
17/2**65/10**61/57**18/20**40/14**05/3**85/7**58/10**54/10**12/2**53/17**83/71**26توده
7850/408/111/094/094/014/043/065/327/453/1154/111/0اشتباه

73/874/1159/1526/1517/1191/1492/1394/3644/3470/1423/1122/11ضریب تغییرات

2ادامه جدول 
Continue Table 2

درجه آزاديمنابع تغییر
میانگین مربعات 

NSCNCFDLF(mm)DWF(mm)WS(g)WW(g)WD(g)WC(g)GY(kg)BY(kg)HI

3ns52/0ns40/0ns74/1**14/3ns002/0ns83/0*34/0ns005/0**005/24**86/4ns00002/0بلوك
01/0**75/5643**11/2380**26/0**03/1**07/7**003/0**52/4**18/8**33/1*70/8**26توده
7808/220/084/059/0001/045/007/004/084/142/000002/0اشتباه

16/1629/961/1015/971/1026/2439/3104/1047/1073/958/6ضریب تغییرات
* ،**،ns :.داريدرصد و عدم معنی1درصد، 5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه

)، تعداد NCB)، تعداد فولیکول در بوته (LW)، عرض برگ (LL)، طول برگ (LLB)، طول بلندترین شاخه فرعی (LB)، طول شاخه فرعی (LS)، طول ساقه گلدهنده (NF)، تعداد گل در بوته (NN)، تعداد گره (NNF)، تعداد میانگره تا اولین گل (NSB)، تعداد انشعابات ساقه (NL)، تعداد برگ (HSارتفاع ساقه (
)HI) و شاخص برداشت (BY)، عملکرد بیولوژیک(GY)، عملکرد دانه (WCهر فولیکول ()، وزنWD)، وزن خشک (WW)، وزن تر (WSدانه (100)، وزن DWF)،عرض فولیکول (DLF)، طول فولیکول (NCF)، تعداد برچه در هر فولیکول (NSCبذر در هر برچه (

ارزیابی اثرات ژنوتیپ و محیط بر صفات مرفولوژیکی و زراعی
.....................................................................................................
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در بین صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته، طول همچنین 
برگ، طول شاخه فرعی، وزن فولیکول و وزن خشک ضریب 
تغییرات نسبتا باال داشتند که نشان دهنده تأثیر زیاد محیط بر 

یر صفات بود که همگی، صفات روي این صفات نسبت به سا
در تطابق با نتایج حاضر، .مرتبط با عملکرد دانه هستند

) نیز پراکندگی وسیعی براي صفات 12سالمتی و زینلی (
ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و وزن فولیکول 

نمودند. برآورددر گیاه سیاهدانه 
قاتی دانشگاه محقق ها در مزرعه تحقینتایج مقایسه میانگین

ترین ) نشان داد که اکوتیپ تاکستان بیش3اردبیلی (جدول 
گرم) و 71/142عدد)، عملکرد دانه (54میزان تعداد برگ (
) و اکوتیپ بروجن کمترین میزان 95/0شاخص برداشت (

) و شاخص برداشت 62/29)، عملکرد دانه (81/11تعداد برگ (
ع بوته، بلندترین اکوتیپ در بین ) را دارا بود. از نظر ارتفا12/0(

متر) سانتی75/68اکوتیپ لردگان (هاي مورد مطالعه، اکوتیپ
این صفت متر) بود.سانتی37/23اهواز (ترین اکوتیپو کوتاه

درصد داشت که گویاي وجود 07/71ضریب تغییرات برابر 
باشد.ها از نظر این صفت میتنوع نسبتا زیاد بین اکوتیپ

از نظر صفت تعداد میانگره و گره تا اولین گل، همچنین 
.نشان دادکمترین مقدار را2اکوتیپ کرج بیشترین و مشهد

ترین میزان صفات تعداد فولیکول در بوته، طول بیش
فولیکول، تعداد گل در بوته، تعداد انشعابات ساقه، طول شاخه 
فرعی و طول بلندترین شاخه فرعی مربوط به اکوتیپ لردگان 

ود.ب
تر گرم در م91/186عملکرد بیولوژیک در اکوتیپ همدان (

گرم) کمترین 75/13(1ترین و اکوتیپ مشهدمربع) بیش
، کرج، 1هاي اردبیلمقدار را داشتند. وزن فولیکول در اکوتیپ

ترین مقدار همدان، سربیشه، لرستان، لردگان و تاکستان بیش
یاندواب کمترین مقدار و م2، اردبیل1هاي اصفهانو اکوتیپ

هاي کرج، همدان، دانه، اکوتیپ100را دارا بودند. از نظر وزن 
هاي کاشان، املش و تاکستان کمترین میزان و اکوتیپ

ترین ، پیرانشهر، اهواز و بروجن بیش1، مشهد2و 1اصفهان
مقدار را داشتند. 

در مجموع مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که در 
رعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی، اکوتیپ تاکستان با مز

کیلوگرم، اکوتیپ 1182کیلوگرم، اکوتیپ لردگان با 1427
کیلوگرم و 1060کیلوگرم، اکوتیپ همدان با 1104کرج با

کیلوگرم در هکتار برترین ارقام بودند.985با 1اکوتیپ اردبیل
رستان خلخال نشان ها در شهنتایج مقایسه میانگین اکوتیپ

) که در صفات ارتفاع گیاه، تعداد انشعابات ساقه، 4داد (جدول 
تعداد فولیکول در بوته و تعداد میانگره اکوتیپ لردگان 

ترین میزان را دارا بود. عملکرد دانه در ) بیش20/32(
1هاي کرج، همدان، لردگان، تاکستان و اردبیلاکوتیپ

کمترین مقدار را دارا بود. 1انترین مقدار و اکوتیپ اصفهبیش
) و 59/210اکوتیپ پیرانشهر از نظر عملکرد بیولوژیک (

) بیشترین مقدار و کمترین میزان 34/0شاخص برداشت (
) بود. وزن 06/34مربوط به اکوتیپ اراك (عملکرد بیولوژیک 

، کرج، همدان، لردگان و 1هاي اردبیلکپسول اکوتیپ
1اکوتیپ کاشان و اصفهان ترین میزان و تاکستان بیش

از نظر صفت طول و عرض برگ و کمترین مقدار را داشتند. 
ترین مقدار را داشت. طول فولیکول اکوتیپ همدان بیش

صفات ارتفاع گیاه، تعداد انشعابات ساقه، تعداد فولیکول و وزن 
ي عملکرد دانه در بوته فولیکول اجزاي اصلی تشکیل دهنده

هاي ند. و با توجه به اینکه اکوتیپشوسیاهدانه محسوب می
و کرج در هر دو محیط از 1لردگان، تاکستان، همدان، اردبیل

رسد که این نظر این صفات نمود برتري داشتند به نظر می
تواند صفات کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گرفته و می

معیار خوبی براي انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه باشد. در 
) با بررسی عوامل مؤثر 15) و اسمیت (16زمینه ویلیام (همین 

اي لگوم گزارش دادند بر پتانسیل تولید علوفه گیاهان علوفه
هاي موثر در عملکرد است.رقم یکی از مؤلفه

براي بررسی روابط بین صفات موثر بر عملکرد دانه از 
همبستگی استفاده شد. ارتباط بین عملکرد دانه و تجزیه

مرتبط با آن با استفاده از ضرایب همبستگی در جدول صفات 
نشان داده شده است. همبستگی عملکرد دانه با صفات 5

ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد انشعابات ساقه، تعداد میانگره، 
تعداد گل در بوته، تعداد فولیکول، تعداد برچه و تعداد دانه در 

ت مثبت و برچه و وزن فولیکول در هر دو مکان به صور
دار مثبت بین عملکرد دار بود. بیشترین همبستگی معنیمعنی

دانه و تعداد برگ و تعداد انشعابات ساقه، تعداد گل و کپسول 
) نیز در برررسی تنوع 12(مشاهده گردید. سالمتی و زینلی

ژنتیکی سیاهدانه گزارش کردند که عملکرد دانه در بوته با 
دانه در فولیکول، ارتفاع بوته، صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد 

هاي ساقه و شاخص برداشت همبستگی مثبت و تعداد انشعاب
توان به دار میهاي مثبت معنیباالیی دارد. از دیگر همبستگی

همبستگی ارتفاع گیاه با کلیه صفات مورد بررسی بجز وزن 
دار دانه اشاره کرد. که همبستگی منفی و معنی100

)59/0r = ن صفت نشان داد. همچنین ارتفاع گیاه ) با ای-
باالترین ضریب همبستگی را با تعداد برگ، تعداد گل و 

در مطالعه حاضر = r).96/0کپسول در بوته داشت (
تواند به همبستگی باالي ارتفاع گیاه با صفات ذکر شده، می

ها و ذخیره بیشتر مواد غذایی جهت دلیل گستردگی اولیه برگ
رشد بیشتر بخش رویشی و در نهایت انتقال رشد طولی گیاه و

) که در 16به بخش زایشی و افزایش عملکرد شود (
1هاي تاکستان، کرج، همدان، لردگان و اردبیلاکوتیپ

شود. بین تعداد فولیکول در بوته و وزن هر مشاهده می
فولیکول و تعداد دانه در هر برچه و وزن خشک همبستگی 

وزن صد دانه همبستگی منفی و دار ولی با مثبت و معنی
ي انجام شده دار وجود دارد. این نتایج با نتایج مطالعهمعنی

) و همچنین 12روي سیاهدانه توسط زینلی و سالمتی (
) در خصوص افزایش تعداد فولیکول 4(بهرامی نژاد و پاپ زن

دانه، تعداد دانه در 100در بوته که منجر به کاهش وزن 
مطابقت دارد. ،عملکرد دانه نیز شده استفولیکول و در نهایت

در مجموع طبق مشاهدات، با افزایش ارتفاع، تعداد برگ و 
تعداد انشعابات ساقه تعداد فولیکول در بوته و تعداد دانه در 

دانه نشان 100فولیکول افزایش یافته و رابطه منفی با وزن 
سی و هایی که از لحاظ صفات مورد بررداد. اما در بین اکوتیپ

تر بوده و به هایی که ضعیفعملکرد قوي بودند و اکوتیپ

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
11

.3
0.

10
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.30.108
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-894-en.html


112................................................................................................................................................ارزیابی اثرات ژنوتیپ و محیط بر صفات مرفولوژیکی و زراعی

عبارتی از تعداد انشعابات کمتر یا فاقد انشعاب بوده و فقط یک 
دانه 100داري بین وزن یا چند فولیکول داشتند تفاوت معنی

، 1هاي اردبیلهر دو گروه مشاهده نشد. بنابراین اکوتیپ
اي و هم از لحاظ علوفههمدان، لردگان، تاکستان و کرج هم 

نتایج این . تري بودندهاي مطلوباز لحاظ عملکرد بذر اکوتیپ
تحقیق نشان داد عامل مکان و اکوتیپ بر بروز پتانسیل تولید 
عملکرد سیاهدانه موثر است و میزان محصول بستگی به 

ها شرایط آب و هوا و نوع اکوتیپ دارد. مقایسه میانگین
1427در اردبیل، اکوتیپ تاکستان با ) نشان داد که 3(جدول 

ترین عملکرد دانه و اکوتیپ بروجن با کیلوگرم در هکتار بیش
کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. از 296

کیلوگرم در 1869نظر عملکرد بیولوژیک اکوتیپ همدان با 
ترین کیلوگرم کم1377با 1ترین و اکوتیپ مشهدهکتار بیش

ان را دارا بودند. همچنین مقایسه میانگین شهرستان میز
1062با 1) نشان داد که اکوتیپ اردبیل 4خلخال (جدول 

195با 1ترین و اکوتیپ اصقهانکیلوگرم در هکتار بیش
کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند. 
همچنین حداکثر عملکرد بیولوژیک مربوط به اکوتیپ 

کیلوگرم در هکتار و حداقل آن مربوط به 2105ر با پیرانشه
به طور کیلوگرم در هکتار بوده است.340اکوتیپ اراك با 

هاي کلی، با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر و تجزیه
هاي تاکستان، توان نتیجه گرفت اکوتیپآماري انجام شده می

ظر در هر دو مکان از ن1لردگان، کرج، همدان و اردبیل
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نمود برتري از سایر 

ها داشتند.اکوتیپ
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Nigella sativa)سیاهدانه هاياکوتیپمیانگین صفاتمقایسه - 3دولج L.)کشت شده در اردبیل
Table 3. Mean comparison of traits in Nigella sativa L. ecotypes cultivated in Ardabil

HI BY GY LW LL WS DWF DLF NCF NSC WC WD WW NCB LLB LB LS NF IL NNF NSB NL HS توده
de63/0 ef20/26 f90/41 ab24/8 ab82/2 d-f27/0 c-j96/0 a-c62/5 a-c66/11 a-c55/9 a-c38/9 ab08/5 ab9 a85/49 ab18/17 a-c11 a-c87/9 a99/3 a95/1 a75/6 a-c06/4 a-c06/15 a87/23 شیراز
a12/0 h62/36 a62/29 a58/7 ab36/2 g33/0

f-

k23//1
ab88/4 a58/9 a-c40/9 a-c31/9 a-c24/5 ab11/8 ab47/57 a46/15 a62/8 ab68/8 a-c64/4 a37/3 a62/6 a87/2 a81/11 a50/23 بروجن

a14/0 m84/48 de34/36 ab74/7 a-c50/3 fg31/0 a-h73/0 a4 a-c99/10 a-c52/10 a-c29/9 a91/4 ab93/8 a84/48 a32/14 a-d70/12 a-c50/10 hi37/7 a31/3 ab87/6 ab3 a-c18/15 a-c87/25 اراك
bc43/0 b19/19 f19/40 ab74/7 a04/2 a-d22/0 a-f67/0 a-c60/6 ab66/10 ab33/9 a-c89/8 a-c40/5 ab17/6 ab85/63 a-c62/22 a-c12/12 a-c50/9 a-f90/4 a07/2 a75/6 a-c18/4 ab37/14 a-d29 سمیرم
bc43/0 a71/13 b41/32 ab99/7 a75/1 g32/0 c-j94/0 ab5 a-c16/11 a-c73/9 a-c52/9 ab5 60/6ab ab31/66 ab19/18 a-c11 a-c12/9 ab10/4 a37/3 ab18/7 a12/2 a87/13 a-c06/26 1مشهد
a17/0 p14/88 ij25/53 ab99/7 a69/1 g31/0 e-k20/1 a-c6 a83/9 a-c82/9 a-c90/8 a91/4 a27/5 ab03/84 ab05/17 a-d50/14 a-d62/12 e-h33/6 ab50/5 a70/6 a-e31/5 a-c43/17 a-c87/25 کاشان
g95/0 r21/136 q71/142 e91/12 b-d46/4 a-c22/0 e-k19/1 e61/19 cd33/14 a-c70/10 a-c28/9 bc08/6 C63/21 bc44/97 de95/35 g12/31 f95/27 i40/8 d37/17 de43/11 ef62/7 g54 f87/53 تاکستان
a13/0 r17/135 o41/110 f41/19 de6 ab22/0 h-k29/1 e27/22 a-c16/11 a-c75/10 c11/10 a-c92/5 c20/21 bc45/96 a-d23/25 f37/22 de87/16 bd29/6 e12/20 f93/17 f54/8 e37/42 f80/57 کرج
fg89/0 q11/107 p21/118 f91/17 c-e32/5 a-d23/0 k66/1 f45/27 cd33/14 d47/13 d41/11 c24/6 d51/28 ab52/73 c-e66/32 h18/37 g57/34 a-f83/4 f50/26 f74/16 f83/8 ef75/47 g75/68 لردگان
ef75/0 l72/45 k17/60 a85/7 ab23/3 b-e26/0 g-k27/1 a-c22/6 a-c41/11 a-c22/10 bc80/9 a-c74/5 ab79/9 ab50/69 a-c33/22 a-c43/12 a-c80/10 e-h31/6 ab62/5 a50/6

a-

d87/4
a-c25/18 a-d87/27 لرستان

fg85/0 i03/36 f33/41 c-d66/11 ab49/2 e-g29/0 a-g70/0 a-c51/6 a91/9 a-c52/9 a-c77/8 a-c16/5 ab47/9 ab70/80 ab48/20 a-e47/11 a-c10/10 a-f25/5 ab60/5 cd68/10
a-

d62/4
a-c15 a-d62/28 نیشابور

b-d50/0 i64/36 k17/60 a-c33/9 a11/2 a-d25/0 c-j94/0 bc08/8 a-c55/11 a-c28/10 a-c50/9 a-c66/5 a39/5 a02/52 a61/15 b-e14/16 a-d75/12 a-f38/5 ab6 a-c37/8 c-e62/5 a-c56/15 a-d68/29 قزوین
g95/0 i64/36 k59/61 ab33/8 ab08/3 g33/0 a-f67/0 a-c75/5 a-c57/11 a-c22/10 a-c26/9 a-c49/5 ab78/6 ab74/64 b-e99/27 a-d97/12 a-d75/11 a-f17/5 a33/3 ab93/7

a-

d75/4
a-c87/17 a37/23 اهواز

b37/0 o94/60 f24/40 a-c74/9 ab12/3 a-d25/0 j-k49/1 a-c99/5 a-c83/10 a-c71/9 a38/8 ab99/4 ab86/8 c22/123 e38 ab62/10 ab12/9 a-f83/4 a50/3 a-c43/8 a-c93/3 a-c25/16 a-d62/30 سرییشه
b-d53/0 f90/27 h60/51 ab91/7 a73/1 e-g30/0 ab32/0 bc97/7 a79/9 a-c55/9 a-c97/8 ab5 ab06/6 ab97/60 ab18/17 a-d25/13 a-d50/11 a-f16/5 ab12/6 a50/6 a-e25/5 a-c18 ab25 2اردبیل
b-d51/0 d20/17 g38/44 a41/7 a25/2 g32/0 d-e62/0 a-c93/5 a91/9 a-c63/9 a-c41/9 ab08/5 ab59/9 a22/55 ab65/17 a-c16/12 a-c81/10 ab16/4 ab37/4 a43/6 a-c18/4 a-c62/14 ab50/24 2اصفهان
de66/0 j02/41 k41/60 ab33/8 a69/1 g32/0 a23/0 a-c56/6 b-d88/13 bc26/11 a-c74/9 a-c33/5 ab70/8 ab29/62 a-c17/21 a-d93/13 a-c06/10 a-c37/4 ab12/5 ab06/7 a-c06/4 a-c93/17 a-d37/26 1اصفهان
de66/0 e00/26 c04/34 ab99/7 a49/1 a-d23/0 b-i84/0 a-c63/5 a88/9 a-c56/9 a-c50/9 bc10/6 ab20/6 ab45/66 ab37/18 a-d97/12 a-d87/11 ab29/4 ab06/4 a66/6 a-c56/3 a14 ab25 کاشمر
g94/0 n24/51 i22/53 a-c33/9 ab50/2 a-d24/0 a-c48/0 a-c85/6 ab66/10 a11/9 a-c08/9 a-c33/5 b41/11 ab07/80 a-c25/23 a-d55/13 a-d87/11 b-g90/5 ab31/5 a-c37/8

a-

d02/5
b-d12/24 cd01/35 میاندواب

cd55/0 g35/30 ij44/54 ab08/9 ab71/2 c-e26/0 d-j08/1 bc65/7 a-c32/11 a76/8 ab62/8 ab99/4 ab10/9 ab58/67 a23/15 b-e72/15 b-d87/13 ab06/4 ab62/5 ab12/8
a-

d80/4
a-c31/18 a-d62/31 کردستان

cd57/0 c14/20 d87/35 a16/7 ab57/2 e-g31/0 c-j1 a-c31/6 a91/9 ab30/9 a-c73/8 a90/4 ab74/6 ab35/71 a-c57/21 b-d75/14 a-d87/12 ab08/4 ab25/4 de33/10 a-c5/3 a-c31/20 c-d87/29 2مشهد
bc42/0 h51/32 l17/80 a-c54/9 ab38/2 a-c22/0 a-i79/0 c86/8 a-d74/12 a-c13/10 a-c43/9 a-c50/5 ab49/8 ab48/57 a-c34/22 c-e17 cd58/14 a-f41/5 b37/7 a-c50/8 d-f87/6 a-c68/21 a-d33/32 املش
g92/0 i67/36 e72/37 ab37/8 a16/2 a-d24/0 a-i78/0 a-c63/5 a-c49/11 a14/9 a-c99/8 a-c66/5 ab91/8 a35/52 ab22/18 a-c81/11 a-c25/10 a-f99/4 ab31/4 ab12/7 a-c56/3 a-c50/14 a-d81/32 تربت
fg84/0 i71/35 f74/40 a-c24/9 ab40/2 g32/0 a-d61/0 a-c62/6 a-c16/11 a-c21/10 a-c46/9 a-c33/5 ab52/9 ab57/57 a-c87/20 d-f45/18 de871/16 a-e75/4 a41/3 ab25/8 a-c04/4 cd50/24 b-c50/33 پیرانشهر
de65/0 i16/36 j14/55 b-d29/10 ab48/2 eg31/0 a-h72/0 bc66/7 a08/10 a-c46/9 a-c75/8 a91/4 ab26/8 ab25/71 a-c42/23 b-e82/15 a-d25/13 b-f66/5 ab12/6 b-d31/9

b-

e56/5
a-c07/18 d50/35 مریوان

a18/0 t91/186 n01/106 de24/12 e63/6 a21/0 i-k31/1 d55/15 d83/15 c40/11 bc10 bc08/6 d62/26 ab26/78 a-c12/23 ef66/20 cd58/16 d-h16/6 c14 de18/11 d-f08/7 d81/31 e62/44 همدان
a15/0 s36/139 m55/98 e99/13 de80/5 a-d24/0 f-k27/1 d16/16 a-d99/12 a-c04/10 a-c55/9 a-c70/5 c26/21 ab79/79 a-c46/23 f25/23 e12/20 f-j39/6 c91/13 e77/12 f62/8 ef50/46 f81/54 1اردبیل

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال 
یازد

هم/ شماره 
30
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تابستان
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Nigella sativa)سیاهدانه هاياکوتیپمیانگین صفاتمقایسه - 4جدول  L.)کشت شده در خلخال
Table 4. Mean comparison of traits in Nigella sativa L. ecotypes cultivated in Khalkhal

HI BY GY LW LL WS DWF DLF NCF NSC WC WD WW NCB LLB LB LS NF NN NNF NSB NL HS توده
lm27/0 f75/53 a57/19 ab33/9 a15 a-c27/0 a25/7 a-c07/7 a33/3 a-c66/7 ab50/0 a-c46/0 a48/1 a16/1 a25/2 ab25/2 a16/3 a-c16/1 ab33/9 a75/6 a16/1 a33/5 a08/14 1اصفهان
p32/0 i11/68 ab95/20 ab81/8 a-e63/20 ab25/0 a32/8 a66/5 b-e77/4 a99/5 a25/0 a17/0 a41/1 a-d66/1 a-c16/4 a-e16/4 a-e87/3 a-f66/1 ab81/8 a62/6 a66/1 a-c11/6 ab53/16 کاشان
a09/0 n24/104 s22/106 d-g5/13 c-g27 ab27/0 a25/9 f78/11 f99/5 e25/12 h60/1 d-f25/1 cd31/5 i58/3 c-e84/9 de28/8 g-j15/6 ig61/5 d-g5/13 ab87/6 j58/3 h-i49/11 g-i62/30 1اردبیل
c11/0 l52/80 n58/62 a-f75/11 a-g10/24 a-c29/0 a92/8 a-c93/6 b-f5 a-d99/7 a-d64/0 ab32/0 a35/1 e-i84/2 a42/2 a78/1 a-c33/3 ig50/5 a-f75/11 a75/6 f-g83/2 a-d83/6 a-c99/18 لرستان
q34/0 v59/210 n54/62 a33/9 c44/18 bc32/0 a85/7 b-e67/8 b-f91/4 a-d10/8 c-h05/1 a-e75/0 03/5 cd a-d66/1 a-d83/4 a-c16/3 a-c74/3 a-f66/1 a33/9 ab18/7 a-d66/1 ab66/5 a-c41/19 پیرانشهر
l23/0 l99/80 e51/30 ab66/8 c44/18 a-c28/0 a24/7 a-c20/7 ab88/3 a-c44/7 a-d65/0 a-d68/0 ab91/1 a-d72/1 a50/2 a83/1 a-f31/4 a-f72/1 ab66/8 a70/6 a-d72/1 a-f33/7 b-d55/20 2اردبیل
o28/0 j61/73 cd41/25 a41/8 ab17 c34/0 a95/7 b-e71/8 a-c16/4 a-d83/7 b-g97/0 c-e44/1 bc77/3 a16/1 a-e50/7 b-e25/7 a-f31/4 a-c16/1 a41/8 de43/11 a16/1 a-f16/7 b-d66/20 کردستان
cd12/0 a06/34 d31/27 ab83/8 a-e36/21 c33/0 a23/8 b-e78/8 b-e66/4 a-e88/8 a-d61/0 a-c46/0 a45/1 a1 a58/2 ab58/2 a-e27/4 a1 ab83/8 f93/17 a1 a-e99/6 b-d10/21 اراك
j18/0 c32/44 bc44/23 a-e66/10 a-e66/20 a-c28/0 a42/7 a-c86/7 b-e55/4 a-d21/8 a-f76/0 a-c49/0 a62/1 a22/1 a-e16/7 b-e7 d-j11/5 a-c22/1 a-e66/10 f74/16 a23/1 a-e88/6 b-d21/21 1مشهد
k23/0 p67/111 k96/46 a-f93/10 a-f50/21 a-c28/0 a99/7 b-e46/8 d-f50/5 a-e9 a-c59/0 a-e75/0 ab3 a-e83/1 a-d5 a-e50/4 a-c25/3 a-f83/1 a-f93/10 a50/6 a-e83/1 c-h83/8 b-d53/21 املش
j18/0 o56/108 m60/57 a-e50/10 a-e10/21 a-c27/0 a16/8 ab70/6 b-e75/4 a-d8 a-c58/0 a-d57/0 a73/1 f-i16/3 a-c25/4 a-e87/3 a-h74/4 h16/3 a-e50/10 cd68/10 g-j16/3 a-g99/7 b-d82/21 تربت

lm27/0 d35/47 ab26/21 a-c96/9 cd83/19 a-c32/0 a65/7 a-c60/7 a-e49/4 a62/6 a-e66/0 ab33/0 ab94/1 a11/1 a-e6 a-e62/4 a-h75/4 a11/1 a-c96/9 a-c37/8 a11/1 a-g99/7 b-d83/21 2اصفهان
k23/0 m26/93 gh26/40 a-f38/11 b-g26 ab25/0 a62/7 a-d93/7 a-c22/4 a-d10/8 a-c60/0 a-d51/0 a69/1 c-g33/2 a-e61/5 a-e55/4 a-d60/3 e-h33/2 a-f38/11 ab93/7 c-h33/2 a-f55/7 cd88/22 نیشابور
j13/0 s26/135 p04/75 a-f43/11 b-g36/25 a-c31/0 a43/8 a-d8 b-e77/4 a-e88/8 a-g79/0 a-e81/0 ab38/2 e-i99/2 b-e61/8 a-e83/5 c-h94/4 gh99/2 a-f43/11 a-c43/8 fg99/2 d-h22/9 cd44/23 اهواز
k22/0 g22/58 hi34/43 a-f11 a-f50/22 bc32/0 a21/8 a-d06/8 b-f3/4 a-d33/8 a-f77/0 c-f16/1 ab89/1 a-d66/1 a-d12/5 a-e87/4 a-f90/3 a-f66/1 a-f11 a50/6 a-d66/1 a-g23/8 c-e66/23 کاشمر
fg14/0 l43/81 m54/56 ab65/9 a-f11/22 c34/0 a89/7 a-c82/7 a-d32/4 a-c66/7 b-g85/0 a-d69/0 ab98/1 c-g33/2 a-e33/6 a-c77/5 a-e99/3 e-h33/2 ab65/9 a43/6 c-h33/2 a-g12/8 c-e11/24 بروجن
lm27/0 q07/127 ij84/45 ab73/9 a-e34/20 ab25/0 a95/7 a-c67/7 d-f49/5 ab10/7 a-d63/0 a-d55/0 ab83/2 b-f16/2 a-c25/7 a-e50/5 d-i06/5 c-g17/2 ab73/9 ab06/7 c-f16/2 e-i66/9 c-f49/24 سمیرم
a08/0 h32/63 l99/50 b-f12 a-g10/24 a-c27/0 a19/8 c-e28/9 a-c16/4 b-e49/10 b-g85/0 a-d62/0 a79/1 a-e83/1 a-e50/5 a-e50/5 d-j17/5 g09/6 b-f12 a66/6 a-c56/3 f-i99/9 d-g49/25 سربیشه
j18/0 m41/94 f35 a-f33/11 a-f30/22 a-c28/0 a69/7 a-c82/7 b-e55/4 a-c66/7 a-f74/0 a-d56/0 ab89/1 a-e77/1 ab83/3 a-c11/3 a-f44/4 a-f77/1 a-f33/11 a-c37/8 a-e77/1 b-g44/8 d-g55/25 2مشهد

gh15/0 b79/36 n34/62 a-f92/11 a-g86/23 a-c29/0 a31/8 b-d28/8 b-e66/4 a-e21/9 a-g82/0 b-e94/0 ab35/2 d-h44/2 a-e25/6 a-e61/5 b-h87/4 e-h44/2 a-f92/11 ab12/8 d-i44/2 d-h33/9 d-g66/25 مریوان
a09/0 k82/76 g72/39 ab81/9 a-g60/23 c34/0 a59/8 c-e24/9 b-e66/4 a-e33/9 a-g78/0 a-d63/0 a58/1 a-c50/1 a-c16/4 a-d83/3 a-g58/4 a-e50/1 ab81/9 de33/10 a-c50/1 a-g83/7 d-h16/26 شیراز

b1/0 e92/48 o89/67 a-f66/11 cd10/19 a-c32/0 a03/8 b-e61/8 c-f22/5 a-e33/9 a-f68/0 a-c40/0 a65/1 d-h61/2 a83/2 ab83/2 e-j38/5 f-h61/2 a-f66/11 a-c50/8 e-k61/2 a-e83/6 e-g33/29 میاندواب
fg14/0 r99/131 ef66/33 a-e83/10 b-g08/25 ab26/0 a17/8 a-c90/7 c-f16/5 a-e33/9 a-f76/0 a-e92/0 ab42/2 ab30/1 a-e50/7 b-e7 e-f95/4 a-d30/1 a-e83/10 ab12/7 ab30/1 g-i66/10 f-g91/29 قزوین
cd12/0 r99/131 s53/105 e-g50/10 d-g29 a-c27/0 b55/11 d-f40/10 f99/5 d-e50/11 f-h25/1 fg76/1 d79/5 g-i22/3 de99/9 e66/8 h-j33/6 g25/6 e-g50/10 ab25/8 h-j25/3 jk28/13 g-i75/30 تاکستان
i16/0 u62/169 r48/101 g95/15 fg33/31 a24/0 a27/9 f44/12 ef72/5 e11/12 d-h20/1 gh94/1 d66/5 hi39/3 c-e55/9 c-e22/8 f-j99/5 d-h26/2 g95/15 b-d31/9 ij44/3 jk23/12 hi55/31 همدان

fg14/0 j07/73 s31/105 fg25/14 g65/32 ab25/0 b81/12 ef89/10 f99/5 c-e16/11 gh35/1 h10/2 cd42/5 i66/3 e94/10 e50/8 j75/6 i06/5 fg25/14 de18/11 j66/3 jk28/13 i22/32 لردگان
gh15/0 t04/151 q41/95 e-g25/13 ef30 ab25/0 a04/9 f04/12 ef61/5 e22/12 e-h24/1 gh94/1 cd33/5 i45/3 b-e39/9 e50/8 j75/6 b-g19/2 e-g25/13 e77/12 h-j22/3 k50/14 g-i55/30 کرج

ارزیابی اثرات ژنوتیپ و محیط بر صفات مرفول
وژیکی و زراعی
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هاي سیاهدانه اردبیل (زیر قطر) و خلخال (باالي قطر)صفات موروفولوژیک اکوتیپبرايهمبستگی تجزیه- 5جدول
Table 5. Correlation coefficients of morphological traits of Iranian Nigella sativa .L accessions in Ardabil (above diameter) and Khalkhal (under diameter)

HIBYGYWCWDWWWSDWFDLFNCFNSCNCBLWLLLLBLBLSNFNNFNSBNLHS

**63/0-ns02/0**74/0**72/0**70/0**60/0**28/0-**64/0**77/0**72/0**78/0**62/0**78/0**79/0**69/0**69/0**85/0*42/0**65/0**62/0**85/01HS

*46/0 -ns32/0**76/0**71/0**81/0**72/0**50/0-**72/0**78/0**72/0**79/0**68/0**79/0**87/0**82/0**80/0**84/0**49/0**72/0**67/01**93/0NL

*38/0 -**54/0**91/0**59/0**58/0**58/0*43/0 -**65/0**55/0**67/0**64/0**99/0**79/0**74/0**56/0*47/0**61/0**68/0**67/01**86/0**86/0NSB

*17/0 -*40/0**70/0**63/0**71/0**68/0**57/0-**60/0**59/0**58/0**67/0**67/0**72/0**69/0**64/0**60/0**65/0*45/01**84/0**82/0**91/0NNF

**51/0-ns14/0**67/0**49/0ns32/0ns36/0**28/0-**69/0ns36/0*44/0**53/0**67/0**61/0**54/0ns36/0ns31/0*43/01**91/0**89/0**90/0**95/0NF

*46/0 -ns22/0**71/0**72/0ns70/0**65/0ns38/0-**67/0**75/0**66/0**74/0**62/0**71/0**70/0**76/0**76/01*44/0*41/0**53/0**57/0*46/0LS

ns28/0-ns26/0**59/0**72/0**77/0**72/0*37/0 -**58/0**69/0**59/0**65/0*48/0**62/0**69/0**96/01*41/0**92/0**79/0**82/0**92/0**91/0LB

ns19/0-*39/0**66/0**76/0**79/0**77/0*38/0 -**63/0**69/0**64/0**64/0**56/0**65/0**73/01**99/0*43/0**92/0**79/0**83/0**92/0**91/0LLB

**38/0-**54/0**92/0**59/0**59/0**59/0*43/0 -**65/0**56/0**67/0**64/0**74/0**78/01ns30/0ns29/0ns36/0*37/0*47/0*39/0*45/0*44/0LL

ns30/0-**67/0**77/0*87/0**85/0**64/0ns32/0-**64/0**81/0**70/0**75/0**79/01**75/0**54/0**54/0ns30/0**53/0**51/0*48/0**60/0**57/0LW

ns24/0-*39/0**72/0**80/0**59/0**59/0*31/0 -**74/0**81/0**59/0**76/01**55/0*40/0**92/0**92/0*43/0**99/0**91/0**89/0**92/0**96/0NCB

*37/0 -*43/0**80/0**84/0**76/0**75/0ns13/0-**63/0**88/0**61/01**62/0*43/0ns12/0**66/0**61/0ns31/0**63/0*48/0**59/0**64/0**60/0NSC

**57/0-*37/0**83/0**61/0**59/0**70/0ns29/0-**65/0**93/01**62/0**69/0*40/0ns15/0**65/0**64/0ns34/0**69/0**58/0**61/0**63/0**65/0NCF

*33/0 -*46/0**77/0**88/0*81/0*81/0ns22/0-**63/01**59/0**71/0**72/0*43/0ns11/0**74/0**71/0ns27/0**75/0**62/0**58/0**60/0**64/0DLF

*45/0 -*38/0**77/0**63/0**74/0**64/0ns31/0-1**86/0**69/0**58/0**68/0ns17/0ns19/0**64/0**64/0ns12/0**71/0**59/0**53/0**53/0**60/0DWF

*42/0 -ns17/0**74/0ns13/0*31/0ns32/0-1ns30/0-ns26/0-*71/0 -**50/0-**58/0-*39/0 -ns33/0-*48/0 -*46/0 -ns34/0-*56/0 -**51/0-**60/0-**51/0-**59/0-WS

ns10/0-ns24/0-ns30/0-**87/0**85/01**56/0-**67/0**70/0**68/0**74/0**90/0**52/0*38/0**83/0**82/0*45/0**91/0**83/0**79/0**88/0**91/0WW

**52/0-ns29/0**78/0**80/01**91/0**52/0-**53/0**58/0**57/0**64/0**80/0*47/0*41/0**68/0**67/0**53/0**80/0**80/0**75/0**79/0**81/0WD

**54/0-ns36/0**84/01**62/0**56/0*43/0 -ns34/0*37/0*38/0ns30/0**55/0*42/0**51/0*47/0*49/0ns23/0**55/0*51/0**44/0**47/0**56/0WC

*45/0 -**59/01*46/0**79/0**86/0**59/0-**57/0**67/0**69/0**76/0**91/0**57/0*40/0**88/0**86/0**61/0**91/0**79/0**92/0**92/0**86/0GY

ns29/01**85/0**54/0**88/0**86/0*49/0 -*47/0**58/0**61/0**68/0**77/0*44/0*48/0**70/0**67/0**66/0**78/0**72/0**78/0**81/0**76/0BY

1ns23/0-ns02/0ns36/0-ns25/0-ns05/0-ns02/0ns07/0ns03/0ns23/0ns07/0ns006/0-ns18/0ns19/0-ns15/0ns18/0ns14/0-ns01/1ns66/0-ns55/0-ns04/0ns008/0HI

)، تعداد بذر در هر برچه NCBتعداد فولیکول در بوته ()، LWعرض برگ ()، LLطول برگ ()،LLB)، طول بلندترین شاخه فرعی (LB)، طول شاخه فرعی (LS()، طول ساقه گلدهندهNF)، تعداد گل در بوته (NNF)، تعداد میانگره تا اولین گل (NSB)، تعداد انشعابات ساقه (NL)، تعداد برگ (HSارتفاع ساقه (
)NSC) تعداد برچه در هر فولیکول ،(NCF) طول فولیکول ،(DLF) عرض فولیکول ،(DWF دانه (100)، وزنWS ،() وزن ترWW ،() وزن خشکWD( ،) وزن هر فولیکولWC) عملکرد دانه ،(GYعملکرد بیولوژیک ،()BY) و شاخص برداشت (HI.(

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال 
یازد

هم/ شماره 
30

 /
تابستان

1398
................

 ......................................................................................................................
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Abstract
Black cumin (Nigella sativa L.) 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. 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 select the most successful Black cumin ecotype (s) and to assess
the genetic diversity according to the morphological and agronomical traits in some of black
cumin ecotypes at two locations based on randomized complete block design with 4 replications
(in the research filed of Mohaghegh Ardabili University and Khalkhal city). The results of
analysis of variance showed significant differences among studied traits in both locations, wich
indicates the existance of genetic variation between ecotypes and the difference in location
effect on yield and morphological traits of black cumin ecotypes. According to the results of
correlation analysis, it can be concluded that the biological yield, leaf number, number of stem
branches and number of flowers and follicle were the most important and effective traits
affecting yield and considering that among genotypes, the biggest diversity were observed for
these traits, therefore, selecting and breeding for these traits can ideally improve the grain yield.
Comparison of means of grain yield showed that Karaj, Ardabil 1, Takestan, Hamadan,
Lordegan ecotypes were superior to other ecotypes in both locations.

Keywords: Nigella sativa L, Genetic Diversity, Seed Yield, Correlation Analysis
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