
 

 

 DOI):) 10.22092/ijrfpbgr.2019.123093.1313شناسه دیجيتال  اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و

 DOR) :) 98.1000/1735-0891.1398.27.167.53.1.32.1606شناسه دیجيتال (1131) 157-161، صفحه  1، شماره 72جلد 

 

 در استان خراسان( Bunium persicum)زيره سياه ايراني  هايجمعيت برخي مورفولوژيكي تنوع ارزيابي

 
  3پیربلوطیو عبداهلل قاسمی *2، محمد مقدم1مهدی طالبی

 گروه علوم باغباني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ایران ،دانشجوی کارشناسي ارشد -1

 گروه علوم باغباني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ایران ،دانشيار مکاتبات، مسئولو نویسنده  -*7

 m.moghadam@um.ac.ir; moghaddam75@yahoo.com :پست الکترونيك
 ، ایرانتهران، قدسشهر مي واحداسال آزاد دانشگاه مرکز تحقيقات گياهان دارویي، ،استاد -1

 

 11/01/1132تاریخ پذیرش:  73/05/1132تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
آن در  های طبيعيرویشگاهدر جمعيت از این گياه  هفت (Bunium persicum) تنوع فنوتيپي زیره سياه ایرانيبررسي منظور به    

 ،چتر یهاچترکتعداد  صفات از نظر ویژهبهها جمعيت داد تنوع زیادی در بيننشان  نتایجشدند.  بررسيرضوی و جنوبي خراسان  هایاستان
تنوع  گروه تقسيم کرد و نشان داد که 7ها را به ای نيز جمعيتتجزیه خوشه .شتوجود داین آذعرض گلو تعداد بذر در بوته ، طول برگ

آذین ذین و همچنين طول گلآچتر در بوته، طول برگ، طول و عرض گلارتفاع بوته با تعداد  .داردتنوع جغرافيایي مطابقت با  مورفولوژیکي
کل از  %11/31 توانستنداصلي  لفهؤم 4 ها نشان داد کهمؤلفهبه  یهتجز مثبت باالیي با یکدیگر داشتند.آذین نيز همبستگي با عرض گل

چترک در چتر  دارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداصفات شامل  (%01/57)اول با بيشترین سهم لفه ؤمکه  نمایند توجيه واریانس صفات را
هبار، د جمعيت سهکه  آمده از این تحقيق مشخص شدنتایج بدست طبق بذر در بوته بود. دآذین و تعدا، طول و عرض گلاصلي، طول برگ

ر در ، تعداد چترک در چتر و تعداد بذبيشتربرگ ت مطلوبي ازجمله ارتفاع بوته بلند، طول ابه دليل داشتن صفدره ارغوان و فریزی چناران 
 .باشندسازی ميگياهان مناسبي برای کارهای اصالحي و اهلي بوته باال

 
 گياه دارویيتنوع فنوتيپي، ضرایب همبستگي،  ای،ها، تجزیه خوشهتجزیه به مؤلفه :های کلیدیواژه

 
 مقدمه

ی دارویي خودرو در ایران، هاگونهمتأسفانه با وجود فراواني     
يراصولي گياهان دارویي از غی سودجویانه و آورجمعبه دليل 

ناخواسته تخریب این  طوربه ،های وحشي و طبيعيیشگاهرو
ابع از این من اگردر حال گسترش است.  ارزش بامنابع ژنتيکي 

 ی در بانك طبيعت هستند فقط برایاپشتوانه واقع دردارویي که 
ر و د صنعتای در کشت و یهادوه گياهان دارویي و توليد انبو

نان ی نشود و همچبردارنسخهگستره زراعت و باغباني استفاده و 
يراصولي و عمومي قرار گيرند، نابودی غی هامصرفدر معرض 

 یابيارزش (.Bernath, 2002را به دنبال خواهد داشت ) آنها
ناسب م يتمعج یيشناسا یبرارا يدی اطالعات مف يکيتنوع ژنت

ار ابزار بسي ،تنوع. آورديو کشت و کار فراهم م یسازياهل یبرا
های مناسبي برای بهبود گياهان مورد نظر با کاربرد روش

باشد. ارزیابي تنوع ژنتيکي به وسيله انواع مختلفي اصالحي مي



 151                                                                                         1 ، شماره72اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمي

 

از نشانگرها شامل مورفولوژیکي، سيتولوژیکي، بيوشيميایي و 
نشانگرهای (. Singh et al., 2004) شودمولکولي انجام مي

ها توده بندیکه در دسته مورفولوژیکي اولين نشانگرهایي هستند
و ارقام گياهي بر اساس اختصاصات مورفولوژیکي و زراعي 

به علت  (.Naghavi et al., 2014اند )مورد استفاده قرار گرفته
 تکامل، نيروی بر اثر، گياهي هایجمعيت ژنتيکي پذیریانعطاف

 بوجود گونه یك از هایيجمعيت مختلف جغرافيایي مناطق در

 شيميایي، فيزیولوژیکي، های نموی،فعاليت نظر از که آیندمي

بنابراین در  .هستند متمایز نهایت ژنتيکي در و شناسيگياه
 کشت، به دارویي گونه یك کردن وارد و یبردارصورت بهره

مواد اوليه دارای امنيت، پایداری و کارایي مناسب  تأمين منظوربه
ی از ربرداکه در نظر گرفته شود، اعم از بهره راهبردهر 

 هایيتطبيعي یا اهلي کردن )در مورد جمع هاییشگاهرو
وحشي( و یا حتي اصالح انواع کشت شده، نيازمند بررسي تنوع 

رویي اپالسم گونه دژرم هاییژگيژنتيکي و شناسایي هویت و و
 دقيق ساختاری، هایبررسي با بنابراین،باشد. يم نظرمورد

-مي گياه یك های طبيعيجمعيت ژنتيکي و شيميایي فنوتيپي،

 عنوانبه آنها درون از هایيیا نمونه و آنها انتخاب به نسبت توان

 نظر مورد دارویي گياه کردن اهلي جهت فرایند در مهم گامي

 ;Nemeth et al., 2000; Bernath, 2002) نمود اقدام

Tetenyi, 2002.)  
بر روی تنوع مورفولوژیکي زیره سياه ایراني  اندکي اتمطالع

ی زراعي زیره سياه هابوتهمقایسه در پژوهشي انجام شده است. 
با گياهان خودرو نشان داد که مقادیر ارتفاع گياه، عملکرد دانه، 

در محيط زراعي نسبت به  پنجهوزن هزار دانه، تعداد چتر و 
ه تعداد کيدرحالداری برتری دارند. يمعن طوربهرویشگاه طبيعي 

داری نشان يمعندر چترک و تعداد چترک در چتر اختالف  گل
و  Askarzadehتحقيقي در  (.Khosravi, 1993ندادند )

عملکرد، اجزای عملکرد و صفات  به بررسي( 2005همکاران )
ند. براساس گزارش زیره پارسي پرداخت هایهمورفولوژی تود

صفات ازجمله طول دانه، عملکرد دانه، وزن از  در برخي نانآ

داری وجود های مستقر شده اختالف معنيتعداد بوته هزاردانه و
های ( جمعيت1997و همکاران ) Kapilaای طي مطالعه. شتدا

 ه وداد زیره پارسي را از لحاظ تنوع ژنتيکي مورد بررسي قرار
رد عملک بوته، اعالم نمودند که بين صفات فنولوژیك، ارتفاع

و وزن هزاردانه  تعداد دانه در چتر تعداد چتر در بوته، دانه،
 چتر تعداد صفات همچنين انآن داری وجود دارد.اختالف معني

 بهبود برای گزینش معيار عنوانرا به چتر در دانه تعداد و بوته در

  .نددانست دانه عملکرد
گياهي علفي و ( Bunium persicum)ره سياه ایراني زی

 یهابرگرسد. يماست که ارتفاع آن به یك متر هم  چندساله
ارای د هابرگشکل و بدون دمبرگ و در پایين گياه باالیي نخي

 با آرایش رنگکرمسفيد و  هاگلبریدگي و دمبرگ هستند. 
ت به تر نسبیقوچتری، بذرها شبيه زیره سبز بوده، ولي عطری 

یرزميني به رنگ تيره توليد زآن دارند. زیره سياه ایراني غده 
به اندازه یك دانه ماش  ،به سن گياه با توجه هاغدهکند. اندازه يم

 ایهگزارشبر اساس  بزرگ متغير است. مرغتخمتا اندازه یك 
 n7=14را  یرانيا ياهس یرهز يمتعدد مجموعه شمار کروموزوم

 .(Omidbaigi, 1997; Parvaze et al., 2009) نداگزارش کرده
غيراصولي و همچنين زیاد و های این گياه به دليل برداشت

های پي در پي در معرض خطر نابودی است. بنابراین خشکسالي
کشت و اهلي کردن آن به دليل نياز و کاربرد آن در صنایع 

بررسي تنوع  برایاین تحقيق  .مختلف امری ضروریست
ي و معرفهای زیره سياه ایراني مورفولوژیکي برخي از جمعيت

-ر برنامهد استفادهمنظور بهصفات توليدی برترین جمعيت از نظر 

 . شدانجام  و اهلي کردن آن آیندهاصالحي های 

 
 هامواد و روش

 مواد گیاهی
 ایهيتجمع مورفولوژیکيتنوع  يمنظور بررسبه مطالعه ینا

ي و جنوب یخراسان رضو هایدر استانایراني  ياهس یرهمختلف ز
انجام شد. ابتدا با مطالعه منابع  1131 سال تابستان و بهار در
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 هااستاناین  يزخیرهز نواحي مختلف، مناطق بررسيمعتبر و 
 قيمکان دق این مناطقبا سفر به  در ادامه بعدشده و  یيشناسا

( یاو ارتفاع از سطح در يایيو عرض جغراف ل)طو هايتجمع
 Global Positioning System) دستگاه رهياب توسط

(GPS))  يت جمع 2پژوهش  یندر ا (.1گردید )جدول مشخص
 از مناطق دهبار طرقبه، دره ارغوان طرقبه، اخلمد، خودرو

دهستان باقران و  طبسیمان، چناران، چهار تکاب فر یزیفر
. در هنگام جمع(1)شکل  ندبررسي شدآوری و جمع يرجندب

 مياز اقل يعيبر آن بود که از گستره وس يسع هايتجمع آوری
 نام شناسایي منظوربه. انجام شود بردارینمونه هااستاناین 

 نمونه یك رویشگاه هر از مورد مطالعه هاینمونه دقيق علمي

 دهپژوهشک در هانمونهآنگاه . گردید از هر منطقه تهيه هرباریومي
 .شدند نگهداری شناسایي و مشهد فردوسي دانشگاه گياهي

 صفات مورد ارزیابی
 ارتفاعشامل  یکي و عملکردیرفولوژوصفات م در این مطالعه

تعداد  ،(مترسانتي) برگ و عرض ، طول(مترسانتي) گياه
فرعي، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک موجود در هر چتر، شاخه

، طول (مترسانتي) ، طول دمبرگ(مترسانتي) طول ساقه بدون گل
تعداد بذر در  ،(مترسانتي) آذین، عرض گل(مترسانتي) آذینگل

 به هنگام (گرم) چتر اصلي، تعداد بذر در بوته و وزن هزار دانه
به صورت تصادفي از  هاي و همچنين موقع تشکيل ميوهدهگل
  .شد يریگاندازه هر جمعيتدر بوته  5

 
 جدول 1- مشخصات جغرافیایی و اقلیمی رویشگاههای زیره سیاه )Bunium persicu( مورد مطالعه در استانهای خراسان رضوی و جنوبی  

 ارتفاع از سطح دریا مختصات جغرافيایي

 )متر(
 آوریمحل جمع

 جمعيتکد 

 طول عرض 

 1 (1دهبار )طرقبه 12/1613 12˚ 53' 14˚ 16'

 7 (7دره ارغوان )طرقبه 73/1413 71˚ 53' 15˚ 16'

 1 فریزی چناران 01/1173 56˚ 51' 73˚ 16'

 4 اخلمد 01/1421 52˚ 51' 15˚ 16'

 5 تکاب فریمانچهار 55/1374 54˚ 53' 73˚ 15'

 6 طبس 74/1610 11˚ 52' 16˚ 11'

 2 باقران بيرجند 63/1601 10˚ 53' 50˚ 17'

 

 هاوتحلیل دادهتجزیه
وتحليل آماری صفات مورفولوژیکي و توليدی شامل تجزیه    

 بوسيله ها با آزمون دانکنميانگين تجزیه واریانس و مقایسه
محاسبه ضرایب همبستگي برای شد.  انجام JMP8 افزارنرم

ا استفاده ها بلفهؤم به تجزیه بين صفات مورفولوژیکي و پيرسون
 ایو آناليز خوشه( Varimax)از تکنيك چرخش واریماکس 

صفات مورفولوژیکي به روش وارد بر اساس  هاجمعيتبين 
(Wardاز ) رافزانرم SPSS (ver. 19) .استفاده شد 
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 رضوی و جنوبی  در استان خراسان (Bunium persicum)آوری زیره سیاه نقاط جمع -1شکل 

 
 نتایج 

 گیری شدهلوژیک اندازهمقایسه صفات مورفو
ها برای صفات نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده    

 نظر مطالعه از مورد هایجمعيتمورفولوژیك نشان داد که بين 
تعداد بذر و  طول برگ، چترموجود در  یهاتعداد چترک صفات

ین در سطح آذعرض گلو درصد  احتمال یكدر سطح  در بوته
ه کدر حالي  ،داری وجود داشتتفاوت معني درصد احتمال پنج

 داری مشاهده نشديمعنشده تفاوت گيریدر سایر صفات اندازه
 دهش گيریبر اساس مقایسه ميانگين صفات اندازه(. 7)جدول 

 مشاهده( 1 جدول) انجام گردید دانکن آزمون از استفاده با که
( و متريسانت 20) بوته ارتفاع يشترینب یادار 1 جمعيت که شد

 60/44 يبترتبه)ارتفاع بوته  ینکمتر یادار 2و  6 هایيتجمع
از  یکي اهکه ارتفاع گيیيبودند. ازآنجا (متريسانت 10/44و 

حسوب م گياهان دارویي يزهبرداشت مکان در يپيصفات مهم فنوت
 یهاکردن و کاشت گونه ياصالح، اهلدر  روازاین، شودمي

 ترینيشب ينهمچن 1 يت. جمعيردقرار گ مورد توجهباید  يوحش
 ینکمتر 2و  4 هایيتعدد( و جمع 14چتر ) هایتعداد چترک

عدد( به خود  7/2و  1/2 يبترتچتر را )به هایتعداد چترک
 1و  4، 1 هایيتطول برگ در جمع ترینيشاختصاص دادند. ب

مقدار آن در  ین( و کمترمتريسانت 4/6 و 6/6 ،1/6 يبترت)به
 يریگ( اندازهمتريسانت 6/7و  5/7 يبترت)به 6و  5 هایيتجمع

 بازدهي یشاز عوامل مؤثر در افزا یکيبرگ  یشد. طول و پهنا
-يم یهنوو ثا يهاول هایيتمتابول یشآن افزا يجهفتوسنتز و درنت

 ینا از .دهديقرار م يرکل را تحت تأث يدیکه عملکرد تول باشد
 یانجام کارها برایفاکتور مناسب  یكعنوان به تواندينظر م
رض ع ترینيش. بيردمورد توجه قرار گ يونو سلکس ياصالح

در  آن ین( و کمترمتريسانت 7/16) 1 يتدر جمع آذینگل
اد بذر تعد يشترینب شد. گيری( اندازهمتريسانت 3/3) 6 يتجمع

تعداد در  ینعدد( و کمتر 630) 1 يتدر بوته در جمع
عدد(  741و  142 ،7/113 يبترت)به 2و  5، 6 هایيتجمع

  شمارش شد.
 

 ضرایب همبستگی میان صفات مورفولوژیک
ضرایب همبستگي بين صفات نشان داد که برخي از صفات     
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 صددر احتمال یك و پنج در سطح داریيهمبستگي مثبت معن
بين طول  شوديطور که مشاهده م(. همان4باهم دارند )جدول 

(، r=3/0و  12/0) آذینبا تعداد چتر در بوته و طول گل ياهگ
، تعداد چتر در بوته و طول دمبرگ بوته با ارتفاع آذینعرض گل

( و تعداد بذر موجود در بوته با طول r=35/0 ،12/0 و 35/0)
ح در سط داریيثبت و معنم ي( همبستگr=11/0ساقه بدون گل )

 هایبا تعداد چترک بوته . ارتفاعوجود دارد یك درصداحتمال 
با تعداد  آذین(، طول گلr=21/0 و 11/0در چتر و طول برگ )

با طول برگ  ته( و تعداد بذر در بوr=25/0چتر در بوته )
(26/0=rهمبستگ )ج پندر سطح احتمال  داریيمثبت و معن ي

طول برگ با طول ساقه بدون گل  ينهمچن ،دارند درصد
(22/0-=rهمبستگ ،)نج پدر سطح احتمال  داریيو معن يمنف ي

  دارند. یکدیگربا  درصد
 

 هاتجزیه به مؤلفه
صفت کمي مورد  14توانست  ياصل یهامؤلفهبه  یهتجز   

ين کند که در ب یبنداصلي تقسيم لفهؤم 4ارزشيابي را به صورت 
 واریانس توجيه در را سهم بيشترین دوم و اول یهامؤلفه هاآن

 ود این در گرفته قرار صفات اهميت دهندهنشان که دادند نشان
 مؤلفه چهار(. 5 جدول) باشدمي هاجمعيت تفکيك در مؤلفه

ها را توجيه از تغييرات مربوط به داده %36/35در مجموع  ياصل
 هاادهداول با بيشترین سهم در توجيه تغييرات  لفهؤمکردند. 

-ترکتعداد چ بوته، در تعداد چتر ارتفاع بوته، صفات( 01/57%)

 ن،آذیگل طول برگ، طول گل، بدون ساقه طول ،اصلي چتر های
 ومد لفهؤم. یدو تعداد بذر در بوته را شامل گرد آذینعرض گل

 برگ عرض صفت شامل هاداده ييراتاز تغ (%02/16) يهتوجبا 
( %13/14) يهبا توج يزسوم ن لفهوم. بودو طول ساقه بدون گل 

و تعداد بذر در  طول دمبرگ صفات شامل هاداده ييراتاز تغ
تعداد چهارم که شامل صفات  لفهؤم یتچترک بود و در نها

( از %37/17و وزن هزار دانه بود توانست ) فرعيهایشاخه
  کند. توجيه را هاداده ييراتتغ

 

 
 

 های زیره سیاههای اصلی جمعیتمؤلفهنتایج تجزیه به  -2 شکل



 

 

 ( مورد مطالعهBunium persicum) یاهس یرهز هاییتشده در جمع گیریصفات اندازه یانسوار یهتجز -2 جدول

        MS      درجه آزادی منابع تغییرات

 ارتفاع  

  بوته 

 تعداد شاخه

 فرعي

  چتر تعداد

 بوته در

 طول ساقه  های چترتعداد چترک

  بدون گل

 طول

 برگ 

 عرض

 برگ 

 طول 

 دمبرگ

 طول 

 آذینگل

 عرض 

 آذینگل

 تعداد بذر

 در چتر 

 تعداد بذر 

 در بوته

 وزن 

 هزار دانه

 ns53/540 ns17/7 ns56/1 **67/71 ns65/66 **11/13 ns57/1 ns56/0 ns56/7 *43/72 ns07/5 **5/771117 **051/0 6 تيمار

 ns50/51 ns11/0 ns40/7 ns25/7 ns11/4 ns00/7 ns21/1 ns71/0 ns11/1 ns42/4 ns15/14 ns1/76613 ns007/0 4 تکرار

 004/0 11472 67/14 11/1 14/7 43/0 01/1 26/7 16/14 14/5 10/4 51/7 11/107 74 خطا

 CV% 41/10 20/76 45/73 51/10 43/71 01/73 17/72 17/72 36/73 12/76 16/71 60/73 15/11 ضریب تغييرات

ns،**  درصد 5و  1دار در سطح دار و معنيترتيب غيرمعنيبه :*و 

 

 ( مورد مطالعهBunium persicum) یاهس یرهز هاییتشده در جمع گیریصفات اندازه یانگینم یسهمقا -3جدول 

 .ندارند دانکن آزمون استفاده از با داریمعني اختالف درصد 5 احتمال سطح در آماری نظر از مشترک حروف با هایميانگين ستون، هر در 

  

 کد

 جمعيت

 آوریجمع محل

 

 ارتفاع 

  بوته

 تعداد

 شاخه فرعي 

 چتر  تعداد

 در بوته

 تعداد چترک 

 های چتر

 طول ساقه 

 بدون گل

 طول 

 برگ

 عرض 

 برگ

 طول 

  دمبرگ

 طول گل

  آذین

 عرض

  آذینگل 

 تعداد بذر 

 در چترک

 تعداد بذر 

 در بوته

 وزن 

 هزار دانه

 a60/66 a40/1 (1دهبار )طرقبه  1
a00/6 b10/10 a10/16 a40/6 a20/5 ba07/1 a50/6 a70/16 a60/16 cb00/141 a01/1 

 a40/51 a00/4 a00/5 cb60/1 a70/16 ba00/5 a20/4 b30/0 a30/5 bca40/14 a40/12 ba00/560 a17/1 (7دره ارغوان )طرقبه  7

 a00/20 a60/4 a60/5 a00/14 a00/17 a10/6 a70/5 ba40/1 a00/6 ba60/14 a10/12 a00/630 b37/0 فریزی چناران 1

 a00/50 a00/1 a10/4 c10/2 a00/15 a60/6 a70/4 a14/1 a00/5 cdb70/17 a40/15 cb00/114 a04/1 اخلمد 4

 a60/41 a40/4 a60/1 cb70/1 a00/70 c50/7 a40/5 ba46/1 a31/4 dc10/10 a70/16 c00/142 b12/0 فریمان 5

 a60/44 a60/4 a70/4 cb00/1 a00/70 c60/7 a60/5 ba20/1 a20/4 d30/3 a00/15 c70/113 a06/1 طيس 6

 a10/44 a10/4 a70/4 c70/2 a40/11 cb06/1 a20/4 ba11/1 a24/4 cdb10/11 a60/16 c70/741 b11/0 بيرجند 2



 

 

 

 مورد مطالعه( Bunium persicumهای زیره سیاه )گیری شده در جمعیتضرایب همبستگی میان صفات کمی اندازه -4جدول 

 ارتفاع  نام صفات

 بوته

 تعداد 

 شاخه فرعي

 تعداد چتر 

 در بوته

 تعداد چترک 

 در چتر اصلي

 طول ساقه 

 بدون گل

 طول 

 برگ

 عرض 

 برگ

 طول 

 دمبرگ

 طول 

 آذینگل

 عرض 

 آذینگل

 تعداد بذر 

 در چترک

 تعداد بذر

 در بوته 

-444/0 يفرع تعداد شاخه  1           

-525/0 **0/303 تعداد چتر در بوته  1          

117/0 *0/214 تعداد چترک در چتر  670/0  1         

-520/0 طول ساقه بدون گل  515/0  531/0-  467/0-  1        

-621/0 *0/113 طول برگ  0/124* 614/0  -0/221* 1       

710/0 عرض برگ  116/0  710/0  101/0-  566/0  177/0-  1      

-140/0 طول دمبرگ  015/0-  017/0-  072/0  116/0  777/0  031/0  1     

-764/0 **0/112 ینآذطول گل  0/256* 651/0  415/0-  503/0  125/0  546/0-  1    

-421/0 **0/355 ینآذعرض گل  0/122** 620/0  611/0-  274/0  112/0  406/0-  0/351** 1   

451/0 تعداد بذر در چترک  016/0  772/0  516/0  625/0-  761/0  110/0  664/0-  516/0  522/0  1  

203/0 تعداد بذر در بوته  172/0-  672/0  275/0  0/116** 0/264* 154/0-  715/0-  513/0  270/0  247/0  1 

776/0 هوزن هزار دان  425/0-  411/0  152/0-  011/0-  112/0  047/0  162/0-  163/0  122/0  112/0-  115/0  
 درصد 5و  1دار در سطح ترتيب معنيبه :*و  **
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گروه اصلي قرار گرفتند.  7ها در جمعيت 7با توجه به شکل 
 4و  1، 7، 1های در یك گروه و جمعيت 2و  6، 5های جمعيت

زیه آمده از تجکه با نتایج بدستدر گروه دیگری قرار گرفتند 
 ای تطابق داشت.خوشه

 
 ای صفات تجزیه خوشه

یه تجز ها،يپبرای نشان دادن هر چه بهتر تفاوت بين اکوت
بر اساس صفات کمي مورفولوژیکي به روش وارد  ایخوشه

مختلف بر اساس  هایيپاکوت یبند(. گروه1انجام شد )شکل 
 انجام يتجمع 2ه در بين صفت کمي ارزیابي شد 14ميانگين 

 مورد هایيتجمع يصفات کم ایخوشه يز. طبق آنالگردید
شدند.  یبندگروه دسته دوبه  75 يدیسيمطالعه در فاصله اقل
گروه  ینکه ا باشديم 4و  1، 7، 1 هایيتگروه اول شامل جمع

تعداد چتر در بوته، طول برگ، طول  بوته، ت ارتفاعااز نظر صف
تعداد بذر در بوته و وزن هزاردانه دارای آذین، و عرض گل

 2و  6، 5های عملکرد باالتری بودند. گروه دوم شامل جمعيت
 تری نسبت بهبودند که از نظر تمامي صفات عملکرد پایين

 استهمانطور که مشخص  داشتند. های دیگرجمعيت
های شمال خراسان از جنوب متمایز شدند های قسمتجمعيت

 .است کيياز تنوع ژنت يایيتنوع جغراف يتبر تبع يلدل ینکه ا
 

 )وریمارکس دوران( اصلی هایلفهؤم به تجزیه نتایج -5 جدول

چهارملفه ؤم سوملفه ؤم  دوملفه ؤم  اوللفه ؤم   لفهؤم 

61/1  31/1  03/7  22/6  مقادیر ویژه 

37/17  13/14  02/16  01/57  واریانس نسبي 

31/35  06/11  16/61  01/57  درصد تجمعي واریانس نسبي 

 ضرایب بردارهای ویژه    

160/0  101/0  071/0-  ارتفاع بوته 0/272 

132/0  512/0  111/0  آذینطول گل 0/414 

721/0  150/0  027/0-  آذینعرض گل 0/445 

400/0  053/0-  044/0-  تعداد چتر در بوته 0/423 

411/0-  055/0  007/0  های چتر اصليتعداد چترک 0/447 

043/0-  713/0  531/0-  تعداد بذر در بوته 0/723 

741/0  731/0-  411/0-  طول برگ 0/428 

020/0-  042/0-  0/240 171/0  عرض برگ 

011/0-  171/0-  0/722 560/0-  طول ساقه بدون گل 

124/0-  -0/272 045/0  003/0-  طول دمبرگ 

100/0-  0/701 415/0-  413/0  تعداد بذر در چترک 

0/452 751/0  101/0  111/0  دانهوزن هزار  

-0/787 701/0  475/0  100/0-  فرعيتعداد شاخه 

 .های اصلي هستنداعدادی که زیر آنها خط کشيده شده است دارای ارزش بيشتری در مؤلفه
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 به روش وارد یاهس یرهز هاییتجمع یکیرفولوژودندروگرام حاصل از صفات م -3 شکل

 
 بحث

های مختلف مورفولوژیکي و فيتوشيميایي جنبه آگاهي از    
برداری، بهرههای راهبردرا در تعيين  گياهان دارویي، محققان

تحقيقي مقدماتي  این مطالعه کند.یاری مي سازیاصالح و اهلي
نظر اصالح و از مطلوب های جمعيتگزینش  برایو کاربردی 

-هبا توجه به نتایج ب باشد.سازی زیره سياه ایراني مياهلي
که از مناطق مختلف  مورد مطالعه هایجمعيتآمده بين دست

 لحاظ مورفولوژیکي به ،بودند آوری شدهجمعاستان خراسان 
 تعداد چترک مانندوجود داشت. صفات مهمي  اختالف بين آنها

و همچنين تعداد بذر در بوته  آذینچتر، طول برگ، عرض گل در

و تر چ در تعداد چترکصفات دارای بيشترین تنوع بودند که 
معيت جتعداد بذر در بوته صفاتي با ارزش برای انتخاب بهترین 

مورد  ياهس یره)بذر( ز يوهم کهیيازآنجا باشند.مي از نظر عملکرد
به  نظر نسبت ینکه از ا يتيجمع روازاین ،است یياستفاده دارو

 یكعنوان به توانديم ،داشته باشد یبرتر هايتجمع یگرد
کردن مورد  يو اهل ياصالح هایپروژه برایمطلوب  يتجمع

 هایتيجمع يندر ب رسديبه نظر مبنابراین . يرداستفاده قرار گ
صفات  یدار هايتجمع یگرنسبت به د 1 يتمورد مطالعه جمع

طول  تر،يشچتر ب هایعداد چترکت يشتر،ارتفاع ب مانند يمطلوب
 برای تواندياست که م يشتریو تعداد بذر در بوته ب يشتربرگ ب
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مورد توجه قرار  ياصالح یهاپروژه یبرتر برا يتجمع يمعرف
عداد ت ي،فرع ت مورد مطالعه شامل تعداد شاخهصفا یگرد .گيرد

چتر در بوته، طول ساقه بدون گل، عرض برگ، طول دمبرگ، 
با  داریيو تعداد بذر در چترک تفاوت معن آذینطول گل

ي زیره منظور بررسي تنوع ژنتيکدر تحقيقي به .نداشتند یکدیگر
بين صفات مختلف سياه ایراني گزارش شده است که 

 داریاختالف معنيهای مطالعه شده مورفولوژیکي در جمعيت
در بررسي تنوع ژنتيکي . (Kapila et al., 1997) شتجود داو

-معني تفاوت هاداده واریانس تجزیههای زنيان ایراني اکوتيپ

 نشان بررسي مورد متغيرهای کليه نظر از هااکوتيپ بين را داری

 (.Sadati et al., 2014اد )د

اطالع از چگونگي ارتباط بين صفات مختلف در البته 
نژادی، برای افزایش عملکرد اهميت به یهاپيشرفت برنامه

در بررسي تنوع ژنتيکي . (Naghavi et al., 2014زیادی دارد )
 با (Cuminum cyminum)سبز مختلف زیره  هایيتجمع

صفات  نيکه ب شده استاستفاده از صفات مورفولوژیکي گزارش 
 وجود دارد یيمثبت و باال يشده همبستگ گيریازهاند

(Salamati & Zeinali, 2013.)  مورفولوژیکي تنوع ارزیابيدر 

-معني منفي و مثبت هایهمبستگي گلپر هایجمعيت از برخي در

 ,.Naseri et alمشاهده شد ) زایشي مهم صفات برخي بين داری

 داری بينمطالعه نيز همبستگي مثبت و معنياین  در .(2010
 مورفولوژیکي و توليدی گياه مشاهده شد. برخي از صفات

 لفهؤم یمنظور کاهش تعداد صفات به تعدادبهها لفهؤم یهتجز
 مکانا هامؤلفهبه  تجزیه انجام شد. هايتتفکيك جمع برایمؤثر 
-داده ادیرا با استفاده از حجم ز هايتجمع فکيكو ت گيرینتيجه

در این مطالعه مشخص شد که . کنديمفراهم  یکيرفولوژوم های
تعداد چتر در بوته، تعداد چترک چتر، طول  صفات ارتفاع بوته،

و  آذینعرض گل آذین،گ، طول گلساقه بدون گل، طول بر
در زیره سياه از مهمترین صفات در تفکيك  تعداد بذر در بوته

 ،انهای زنيدر بررسي تنوع ژنتيکي اکوتيپ ها بودند.جمعيت
 داد قرار گروه 5 در را هااکوتيپ اصلي هایلفهؤم به تجزیه

(Sadati et al., 2014 در .)در مورفولوژیکي تنوع ارزیابي 

ها توانست صفات تجزیه به عامل گلپر هایجمعيت از برخي
 Naseri etبندی کند )عامل اصلي تقسيم 5مورد مطالعه را به 

al., 2010.)  
 ي،صفات کم ایخوشه یهحاصل از تجز یجبر اساس نتا

 ینکه ا های شمال و جنوب خراسان از هم تفکيك شدندجمعيت
 نتایجکه با  است يکياز تنوع ژنت يایيتنوع جغراف يتبر تبع يلدل

Mirahmadi ( 7011و همکاران) مطابقت روی بومادران زرد  بر
توده متعلق  12آمده از تنوع در صورتي که با نتایج بدست ،داشت

 مطابقت نداشت (.Matricaria inodora L)ای از بابوبه به گونه
(Mehdikhani et al., 2013). يصفات کم ایخوشه يزطبق آنال 

در شدند.  یبندمورد مطالعه به سه گروه دسته هایيتجمع
 با استفاده از زمختلف زیره سب يتجمع 16تنوع ژنتيکي  يبررس
در چهار گروه مختلف  های مورد مطالعهجمعيت یاخوشه یهتجز

ر مطالعه تنوع د .(Salamati & Zeinali, 2013) ندگرفتقرار 
بر  Cuminumجنس  گونه ازژنتيکي درون و بين گونه، دو 

 یافتنددر (7003) و همکاران Kermani یااساس تجزیه خوشه
 بررسيدر  .اندطور کامل از هم تفکيك شدهکه این دو گونه به

 هااکوتيپ ایخوشه تجزیه ایراني زنيان هایاکوتيپ ژنتيکي تنوع

 ارزیابيدر  (.Sadati et al., 2014) کرد تقسيم گروه 5 به را

 ایخوشه تجزیه رازیانه دارویي گياه پالسمژرم ژنتيکي تنوع
 ,.Hasani et al) کرد تقسيم مختلف گروه 1 به را هاژنوتيپ

 هایجمعيت از برخي در مورفولوژیکي تنوع ارزیابيدر  (.2006

 مستقل گروهبه پنج را  گلپر جمعيت 11 ایخوشه تجزیه ،گلپر

 صفات تنوع بررسيدر  (.Naseri et al., 2010) کرد بندیتقسيم

 اساس بر ایخوشه تجزیه رازیانه هایژنوتيپ در مورفولوژیك

 & Safai) داد قرار گروه چهار در را هاآن کمي صفت 14

Zeinali, 2006.) 

، 1 جمعيت سهکه  تحقيق مشخص شداین نتایج  بر اساس 
 (دو جمعيت مربوط به طرقبه و جمعيت فریزی چناران) 1و  7

ت مطلوبي ازجمله ارتفاع بوته بلند، طول ابه دليل داشتن صف
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های موجود در چتر و تعداد بذر موجود برگ باال، تعداد چترک
تم شدن به سيس وارد برایمطلوبي  قابليتدارای  در بوته باال

-کشت و کار و گياهان مناسبي برای کارهای اصالحي و اهلي
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Abstract 

In this experiment morphological diversity of seven wild populations of Bunium persicum from 

Razavi and South Khorasan provinces of Iran were studied. Results showed significant differences 

among the populations for some morphological traits such as umbellate per umbel, leaf length, 

number of seeds per plant and inflorescence width. Cluster analysis of morphological traits divided 

populations into two groups and showed that the geographical and genetic diversity does match. Plant 

height with number of umbels, leaf length, inflorescence length and width and inflorescence length 

with inflorescence width had a high positive correlation. principle component analysis showed that 

four major components accounted 93.81 percent of the total variation, which the first components  

including plant height, number of umbels, number of umbellate per umbel, leaf length, inflorescence 

length and width and number of seeds per plant traits had the most proportion (%52.08). According 

to obtaining results, populations 1, 2 and 3 due to idealistic traits such as higher values for plant 

height, leaf length, umbellate per umbel and seeds per plant were the best populations for breeding 

improved varieties and domestication. 
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