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بررسی تنوع مورفولوژيکی ،فنولوژيکی و مقدار اسانس در بابونه آلمانی
()Matricaria recutita L.
Study of Morphological, Phenological and Essential Oil Variation
in Matricaria recutita L.
حسین زينلی * ،ولیاله مظفريان ،2لیلی صفايی ،3سعید دوازده امامی و سعداهلل هوشمند
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چکیده
بابونه آلمانی ،يکی از مهمترين گياهان دارويی است .اين مطالعه بهمنظور بررسی تنوع صفات مورفولوژيکی ،فنولوژيکی و مقداار
اسانس روی چهارده جمعيت بابونه تهيه شاه از مناطق اصفهان ،اردبيل ،اهواز ،اراک ،کرمان ،شيراز و زابل انجام شا .چهدارده جمعيدت
بابونه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتی مرکز تحقيقات کشاورزی اصفهان کشدت و پدانزده صدفت
مورفولوژيکی ،فنولوژيکی و مقاار اسانس آنها اناازه گيری شا .تجزيه واريانس صفات نشان داد که همه صفات مورد بررسی بهجز وزن
تر هر گل تفاوت معنیداری را بين جمعيتها نشان دادنا .ضرايب تنوع فنوتيپی و ژنوتيپی صفات تعااد گل در بوته ،وزن تدر و ششد
هر گياه و مقاار اسانس نسبت به ساير صفات بيشتر بود .بيشترين و کمترين قابليت توارث عمومی صفات بهترتيب متعلدق بده صدفات
تعااد روز تا  05درصا گلدهی و روز تا ساقه رفتن بود .مقاار اسانس در بين جمعيتها نشان داد کده دامنده تريدرات اسدانس در بدين
جمعيتهای مورد بررسی از  5/49درصا در جمعيت کرمان تا  5/05درصا در جمعيت شيراز مترير است .تجزيه شوشدهای ،جمعيدت-
های مورد مطالعه را در شش گروه قرار داد که بهترتيب شامل  1،1 ،4 ،9 ،0و  1جمعيت بودنا .نتداي هدمچندين نشدان داد کده تندوع
صفات مورفولوژيکی ،فنولوژيکی و مقاار اسانس با تنوع جررافيايی مطابقت ناارد .اين نتاي ممکن اسدت در انتادا جمعيدتهدا بدرای
تالقی جهت ايجاد ارقام مطلو مفيا باشا.
واژههای کلیدی :اسانس ،بابونه آلمانی ،تجزيه کالستر ،ضرايب تنوع

 1و  .3به ترتيب استادياران و عضو هيات علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی اصفهان
 .4استاديار موسسه جنگلها و مراتع کشور ،تهران
 .9استاديار دانشگاه شهرکرد
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مورد بررسی بر اساس صفات بررسی شداه ،جمعيدتهدا را در
چهار گروه قرار داد .فرانز 5و هولزل ( )1978بدا مطالعده چهدل
جمعيت ماتلف بابونه آلمدانی اشتالفدات زيدادی را در رشدا،
عادات گلاهی ،و ترکيبات روغن گزار نموده و بيان نمودندا
که جمعيتهای تترا پلوييا از مقاار اسانس بامتری برشدوردار
هستنا.
3
در مطالعهای گوسزتوم و همکاران ( )2006به بررسی
 3جمعيت بابونه مجارستانی در دو ناحيده پرداشتده و صدفات
ارتفاع گياه ،قطر گل ،حجم اسانس و ترکيبات تشکيل دهنداه
اسانس را مورد بررسی قرار داده و گزار نمودندا کده تندوع
معنیداری بين صفات وجود داشدته و دامنده تريدرات ارتفداع
گياه در ناحيه اول در بين جمعيتها از  5تا  44سدانتیمتدر و
در ناحيدده دوم از  1تددا  0سددانتیمتددر متريددر بددوده اسددت.
محمای ( )1335با بررسی 34جمعيت بابونه آلمانی گدزار
نمود که صدفات مقداار اسدانس ،شداشد برداشدت ،عملکدرد
اقتصادی ،تعااد گل در بوته و تعااد ساقه فرعی گل دهناه به
ترتيب دارای بيشترين ضرايب تنوع فنوتيپی بودندا .قابليدت
توارث صفات روز تا شروع غنچهدهی ،روز تا شروع گدلدهدی،
تعااد گل در بوته ،وزن شش  05گل ،عملکرد بيولدوژيکی و
عملکرد اقتصادی نسدبت بده سداير صدفات از قابليدت تدوارث
عمومی بامتری برشدوردار بودندا .ايشدان هدمچندين گدزار
نمودنا که اين جمعيتها بر اساس تجزيه شوشهای ،در چهدار
گروه ماتلف قرار گرفته و تنوع ژنتيکدی از تندوع جررافيدايی
تبعيت نمیکنا.
با وجود اينکه بابونه يکی از گياهان دارويی پر مصرف
بازار جهانی محسو میشود هنوز در کشور ما اطالعات کافی
در زمينه جمعيتهای بومی موجود در کشدور وجدود نداارد و
کشت زراعی آن هنوز متااول نشداه اسدت ،بندابراين بررسدی
دقيق جمعيتهای بومی موجود در کشدور و تهيده شناسدنامه
برای آنها جهت برنامه ريزی تحقيقات بهندژادی و بدهزراعدی
بعای ضروری بهنظر میرسا.
اين پژوهش با هداف شناسدايی جمعيدتهدای بدومی
بابوندده و تعيددين ميددزان قرابددت آنهددا بددا اسددتفاده از صددفات
مورفولوژيکی و فنولوژيکی صورت گرفت.

مقدمه
بابونه آلمانی ( )Matricaria recutita L.طی دهههای
اشير به سبب کاربردهای متعدادی کده در صدنايع آرايشدی و
بهااشتی پياا کرده جزء يکی از مهمترين گياهان دارويدی در
عرصه تجارت جهانی میباشا .اين گياه از مهدمتدرين گياهدان
بومی اروپاسدت کده دامنده وسديعی از سدازگاری بده شدراي
متفاوت شاک را نشان میدها .گدلهدای آن حداوی اسدانس،
ماتريسين ،فالونوئيا ،کومارين ،تانن و مواد موسديالژی اسدت
(زانددولی 1و همکدداران 2000 ،و گددریجتوسددکی 4و همکدداران،
 .)2006اين گياه دارای شواص دارويی متعادی از جملده ضدا
تشن و ضا عفونی کنناه ،ميکرو کش ،ضدا التهدا  ،ضدا
اسپاسم ،ضاآلرژی ،محرک معاه ،آرامش بادش ،ضدا نفد و
ضا تورم مدیباشدا (آوالدون 3و همکداران2000 ،؛ سداممون،9
 2004و گریجتوسکی و همکاران .)2006
درکشور ما به دليل عدام شدناشت اشداير ژنتيکدی و
ژنهای مطلو  ،برنامدههدای اصدالحی درشدور تدوجهی روی
گياهان دارويی صورت نگرفته است ،لذا میتوان با شناسايی و
بررسی شصوصيات ارقام و گونههای ماتلف ،ژنهای مطلدو
و مورد نياز پژوهشگران را در دسترس آنها قرار داد.
دآنارا )2002( 0به بررسی تنوع مورفولوژيکی ،عملکرد
و ترکيبات مدوثره اسدانس چهدار رقدم ديپلوئيدا و تتراپلوئيدا
کشت شاه در جنو ايتاليا پرداشت و صدفاتی مانندا ارتفداع
بوته ،تعااد پنجه ،تعااد گل در بوته ،قطر و ارتفداع گدل ،وزن
تر صا گل و عملکرد اسانس را انداازهگيدری کدرده و گدزار
نمود که همه صفات بهجز ميزان اسانس تفاوت معنیداری بدا
يکايگر داشتنا .تاويانی و همکاران ( )2002با جمعآوری 11
جمعيت بابونه از مرکز ايتاليا به بررسی تنوع و ارز اقتصادی
اين ژرم پالسمهای وحشی پرداشتندا .نتداي آزمدايش تندوع
باميی برای عملکدرد و صدفات کيفدی نشدان داد ،هدمچندين
همبستگی منفدی بدين عملکدرد گدل و حجدم آلفابيسدابولول
مشاهاه شا .يوسفزاده ( )1335به بررسی تنوع ژنتيکی تبدار
بابونه از لحاظ صفات کاريولوژيکی و مورفولوژيکی پرداشتده و
اشتالف معنیداری بين صفات مورد مطالعده از قبيدل روز تدا
گلاهی ،ارتفاع بوته ،تعااد گل در بوته ،عملکرد گدل در بوتده،
تعددااد شدداشه فرعددی ،قطددر گددل و ارتفدداع کدداپيتول در بددين
جمعيتها گزار نمود .تجزيه شوشهای بدين جمعيدتهدای

مواد و روشها
در ايددن آزمددايش  19جمعيددت بابوندده کدده ازمندداطق
ماتلف کشور شامل اصفهان ،اردبيدل ،اراک ،تهدران ،کرمدان،
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ميانگين گروههای حاصله،گروهها بهعنوان تيمار و جمعيتهدا
بهعنوان تکرار در نظر گرفته شانا و مقايسده ميدانگينهدا بدا
استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  %0انجام شا

شيراز ،اهواز و زابدل جمدعآوری شداه بودندا در قالدب طدرح
بلوکهای کامل تصادفی با سده تکدرار در ايسدتگاه تحقيقدات
فزوه ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی اصفهان کشت
شانا .فاصله رديفها و بين بوتهها در هر کرت به ترتيدب 35
و  15سانتیمتر بود .آبياری بهصورت غرقابی انجام شا .مبارزه
با علفهای هرز به طريق مکانيکی و با دست انجام گرديا.
در طول مراحل رشا و نمو گياه صفات فنولدوژيکی از
قبيل ،تعااد روز از کاشت تا سبز شدان ،سداقه رفدتن ،توليدا
اولين غنچه گل ،ظهور اولين گل 05 ،درصا گدل دهدی155 ،
درصا گلدهی ،مرحله رسيان بذر يادداشت شانا .سدپس از
هر کرت تعااد  15بوته بهصورت تصادفی انتاا و در مرحله
صا درصا گل دهی صفاتی از قبيدل ارتفداع گيداه بدر حسدب
سانتیمتر ،قطرگل برحسب ميلیمتر ،تعااد گل در بوتده ،وزن
تر و وزن شش هر گل بر حسب گرم ،وزن تر و ششد هدر
گياه بر حسب گرم و درصا اسانس (ميلدیليتدر در  155گدرم
ماده شش ) اناازه گيدری شدانا .اسدانس گيدری بدهوسديله
دستگاه کلونجر و رو تقطير با آ انجام شا.
صفات مورد بررسی در قالب طدرح بلدوکهدای کامدل
تصادفی مورد تجزيده واريدانس قدرار گرفدت و بدا اسدتفاده از
آزمون چنا دامنهای دانکن ،ترييرات صفات در بين جمعيت-
ها بررسی شا .ضدرايب تندوع فندوتيپی و ژندوتيپی و قابليدت
توارث عمومی صفات نيز با استفاده از فرمولهای زيرمحاسدبه
شا.
( ×155ميانگين  /انحدراف معيدار فندوتيپی) = ضدرايب تندوع
فنوتيپی
( ×155ميانگين  /انحدراف معيدار ژنتيکدی ) = ضدرايب تندوع
ژنتيکی
( ×155واريانس فنوتيپی /واريانس ژنتيکی)= قابليدت تدوارث
عمومی
انحراف معيار فنوتيپی برابر است بدا جدذر مجمدوع واريدانس
محيطی و واريانس ژنتيکی.
واريددانس ژنتيکددی برابددر اسددت بددا ميددانگين مربعددات
جمعيت منهای ميانگين مربعات شطای جمعيدت هدر صدفت
تقسيم بر تعااد تکرار .جذر واريانس ژنتيکی برابدر بدا انحدراف
معيار ژنتيکی شواها بود.
ميانگين مربعات شطای جمعيت نيز برابر بدا واريدانس
محيطی میباشا.
با استفاده از تجزيه شوشدهای بده رو وارد و معيدار
مربع فاصله اقلياسی با استفاده از متريرهای استاناارد شداه،
گروه بنای انجام شا ،سپس برای تجزيه واريدانس و مقايسده

نتايج و بحث
بر اساس نتداي حاصدل از تجزيده واريدانس ،اشدتالف
معنیداری بين جمعيتها بدرای ارتفداع گيداه ،تعدااد گدل در
بوته ،وزن شش هر گل ،وزن تر و شش هدر گيداه ،تعدااد
روز از کاشت تا ظهور اولين غنچه ،ظهدور  05درصدا غنچده-
دهی ،ظهور اولين گل 05 ،درصا گل دهدی ،مرحلده رسديان
بذر و مقاار اسانس در سطح ي در صا ،و صفات قطدر گدل،
تعااد روز تا ساقه رفدتن و  155درصدا گدل دهدی در سدطح
احتمال  0درصا مشاهاه شا (جاول .)1
ضدرايب تندوع فندوتيپی و ژندوتيپی صدفات و قابليدت
توارث صفات در جاول  1آورده شاه است .بدر اسداس نتداي
بهدست آماه ،تنوع قابل مالحظهای برای صفات تعااد گل در
بوته ،وزن تر و شش هر گياه و مقاار اسانس ميان جمعيت-
های بابونه آلمانی مشاهاه شا .بررسی قابليت تدوارث صدفات
نشان داد که صفات ارتفاع گياه ،تعااد گل در بوته ،تعدااد روز
تا ظهور  05درصا غنچهدهی ،ظهور اولدين گدل و  05درصدا
گل دهی دارای قابليت توارث باميی بوده است (جاول .)1
مقايسه ميانگين صفات بدين جمعيدتهدا (جداول )4
نشان داد که جمعيت شيراز بيشترين ارتفاع گياه و جمعيدت
اهوازی کمترين ارتفاع گياه را به شود اشتصاص داد .دامنده
ترييرات تعااد گل در بوته در بين جمعيتهدا از  4/33عداد
در جمعيت شيراز تا  490/34درجمعيت اراک مترير بود .وزن
تر هر گل و قطر گل در بين جمعيتهای مورد بررسی تفاوت
معنیداری را نشان ناادنا .بديشتدرين وزن ششد هدر گدل
متعلق به جمعيتهای تهران ي و اراک و کمترين آن متعلق
به جمعيتی از شيراز بود .دامنه تريرات وزن شش هرگدل از
 5/549گدرم تددا  5/530گددرم متفدداوت بددود .بدديشتددرين وزن
شش هر بوته با  14/53گرم متعلق به جمعيت اصدفهان  4و
کمترين آن با  3/33گرم متعلق بده جمعيدت اصدفهان  9بدود
(جاول .)4
مقايسه ميانگين صفات فنولوژيکی در بين جمعيتهدا
(جاول )4نشان داد که بين جمعيتها تفداوت معندیداری از
نظر برشی از اين شصوصيات وجود دارد .دامنه ترييرات تعااد
روز تا سبز شان بذر از تا  3/روز متفاوت بود .بيشتدرين
تعااد روز تا ساقه رفتن متعلق بده جمعيدت اصدفهان يد بدا
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و جمعيت کرمان با  5/49درصدا کدمتدرين اسدانس را توليدا
نمود.

 1 1روز و کمترين آن متعلق به جمعيدت اهدواز بدا 195/33
روز بود.
مقايسه ميانگين مقاار اسانس در جاول  4نشدان داد
که که جمعيت شيراز با  5/05درصا دارای بيشترين اسدانس

جاول :1منابع تنوع تجزيه واريانس  ،ضرايب تنوع فنوتيپی و ژنوتيپی و قابليت توارث عمومی صفات مورفولوژيکی ،فنولوژيکی و
مقاار اسانس درجمعيتهای بابونه آلمانی
Table 1: Analysis variance source variation, phenotye and genotype variation index and common inheritance ability
in morphological, phonological and essential oil of Matricaria populations
variation index
M.S
variation sources
Phenotype
Genotype
error
population
)(%
)(%
22.14
18.63
53.89
** 446.12
)Plant height (cm
)Flower diameter (mm

common
inheritance
)ability(%
70.81

* 0.37

0.17

2.87

5.48

27.52

Flower number in shrub

** 11542.08

818.04

41.60

46.14

81.37

)Flower wet weight (gr

0.0009 ns

0.0004

6.41

12.82

25.01

)Flower dry weight (gr

** 0.000046

0.000015

10.66

17.04

29.19

)Plant wet weight (gr

** 2216.45

709.50

38.75

60.17

41.45

)Plant dry weight (gr

** 76.09

20.87

39.28

57.39

46.86

Days until germination

** 1.79

0.58

10.02

15.70

40.74

Days until steming

* 41.97

22.01

1.65

3.44

23.20

Days until the first bud appearance

** 35.20

11.56

1.75

2.75

40.54

Days until the 50% bud appearance

** 56.34

6.29

2.38

2.80

72.60

Days until the first flower appearance

** 146.26

13.16

3.83

4.36

77.13

Days until 100% flowering

** 156.96

4.91

3.89

4.08

91.17

Days until 100% flowering

* 32.06

14.5

1.21

2.27

28.75

Ripenseed stage

** 8.79

2.89

0.68

1.08

40.41

** 0.0072

0.0026

22.81

37.67

36.67

)Essential oil (%
* ** ،به ترتيب معنیدار در سطح احتمال  0و  1در صا

** and * significant at 1% and 5% probability level respectively

کالسترها نشان داد که جمعيت اهوازی که در کالسدتر شدش
قرار دارد دارای کمترين ارتفاع گياه ،تعااد روز تا سدبز شدان،
ساقه رفتن و ظهور اولين غنچه و دارای بيشترين وزن تر هدر
گددل و بيشددترين روز تددا  155درصددا گددل دهددی مددیباشددا.
جمعيتهای موجود درکالستر اول کمتدرين وزن تدر گيداه را
داشتنا .جمعيتهای موجود در کالستر دوم دارای بيشتدرين
ارتفاع گياه و کمترين تعااد گل در بوتده ،وزن تدر هدر گدل و
تعااد روز ازکاشت تدا سدبز شدان بودندا .در کالسدتر سدوم،
جمعيتهايی قرار گرفتهانا که از نظر صفت وزن تر هدر گيداه
نسبت به ساير جمعيتهای قرار گرفته در کالسدترهای ديگدر
برتر بودنا .تجزيه شوشهای نتوانست جمعيتهدا را بدر اسداس
قطر گل ،وزن شش هدر گدل و مقداار اسدانس از هدمديگدر
تفکي کنا.

تجزيه شوشهای ،جمعيتهدای مدورد بررسدی را در
گددروه قددرار داد .کالسددتر اول شددامل جمعيددتهددای اردبيددل،
اصددفهان ،3تهددران يد و دو و زابددل دو ،کالسددتر دوم شددامل
جمعيتهای زابل ي و سده ،اصدفهان  9و شديراز و کالسدتر
سوم شامل جمعيتهای کرمان و اصفهان  ،4کالستر  9شامل
جمعيت اصفهان ي  ،کالستر پدنجم شدامل جمعيدت اراک و
کالستر ششم شامل جمعيتی از اهواز بود (شکل.)1
مقايسه ميدانگين صدفات بدين کالسدترها (جداول)3
نشان داد که صفات ارتفداع گيداه ،وزن تدر و ششد هرگيداه،
تعااد روز تا سبز شان ،ساقه رفتن ،ظهور اولين غنچه ،ظهدور
 05درصا غنچهدهی ،ظهور اولين گل 05 ،درصا گدل دهدی،
 155درصا گلدهی و مرحله رسيان بذر دارای تنوع معندی-
داری بددوده و منبددع اصددلی قددرار گددرفتن جمعيددتهددا در
کالسترهای مشاد است .همچندين مقايسده ميدانگين بدين
04
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 مقايسه ميانگين صفات در بين گروههای حاصل از تجزيه شوشهای بر اساس آزمون دانکن:3 جاول
Table 3: Means comparison of traits between groups obtained with cluster analysis based Duncan
test
The
sixth
cluster

The
fifth
cluster

The
forth
cluster

The
third
cluster

The
second
cluster

The
first
cluster

M.S

35.21c

44.99bc

46.59bc

60.14ab

71.32a

65.35a

329.82**

8.49a

9.36a

8.68a

9.02a

8.77a

9.00a

0.12ns

118.25ab

245.89a

216.32ab

186.00ab

86.68b

142.75ab

6591.29**

Flower number in shrub

0.22a

0.22a

0.18b

0.19ab

0.18b

0.21ab

0.00058*

Flower wet weight (gr)

0.04a

0.04a

0.03a

0.03a

0.03a

0.03a

0.00004ns

Flower dry weight (gr)

55.01bc

95.54ab

79.37abc

100.10a

42.70c

41.81b

1532.91**

Plant wet weight (gr)

11.72ab

18.97a

14.45ab

17.92a

7.98b

8.00b

50.60**

Plant dry weight (gr)

6.00b

8.67a

6.67b

6.00b

6.00b

6.27b

1.27**

Days until germination

147.33c

160.67a

161.00a

151.67bc

156.00ab

155.93ab

31.00**

Days until steming

152.67c

160.67b

167.33a

157.33b

160.17b

161.07b

25.55**

Days until the first bud appearance

182.33a

176.33b

176.33b

167.83c

168.83c

169.93c

45.92**

Days until the 50% bud appearance

183.33a

187.67a

184.67a

166.00b

170.83b

172.07b

114.60**

Days until the first flower appearance

195.00a

195.00a

196.67a

176.16b

179.08b

18053b

131.79**

Days until 100% flowering

207.00a

201.67b

202.33b

195.83c

196.75c

197.59c

25.47**

Days until 100% flowering

204.67abc

206.00ab

206.67a

201.66c

202.91bc

202.80bc

5.54*

Ripenseed stage

0.34a

0.36a

0.51a

0.27a

0.35a

0.33a

0.0079ns

Essential oil (%)

Plant height (cm)
Flower diameter (mm)

. درصا میباشنا0 اعااد هر رديف در کالسترها که در ي حرف مشترک هستنا فاقا تفاوت معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال
Similar letters in each cluster column(s) are not significantly different in 5% probability level based Duncan test.

CASE
0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
Ardabil 6 ─┐
Esfahn3 12 ─┼───┐
Tehran1 4 ─┘ ├───┐
Tehran2 8 ───┬─┘ │
Zabol2
9 ───┘ ├─────┐
Zabol1
3 ─┬─┐ │ │
Zabol3 10 ─┘ ├─┐ │ ├─────────────────────────────────┐
Esfahan4 13 ───┘ ├───┘ │
│
Shiraz
2 ─────┘
│
│
Kerman
5 ─────┬─────────┘
│
Esfahan2 11 ─────┘
│
Esfahan1 1 ─────────┬─────────┐
│
Arak
7 ─────────┘
├─────────────────────────────┘
Ahvaz
14 ───────────────────┘

وارد و معيار فاصله اقلياسی

 نمودار تجزيه شوشهای جمعيتهای بابونه با استفاده از رو:1شکل

Pic 1: Cluster analysis dendrogeram of Matricaria populations by using Ward method and Euclid distance measure
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کمتر بوده و اين امر بيان کنناه اين است که صفات اکر شاه
کمتر تحت تاثير محي قرارگرفتهانا و بيشتر تندوع مشداهاه
شاه ناشی از تنوع ژنتيکی صفت در بين جمعيدتهدای مدورد
مطالعه است (فرشادفر .)135 ،با توجه به اين مسئله که اگدر
صفتی کمتر تحت تاثير محي قرار گيرد دارای قابليت توارٍث
باميی میباشدا (فرشدادفر 135 ،و زينلدی  ،)1355احتمداما
میتوان گفت که صفات ارتفداع گيداه ،تعدااد گدل در بوتده و
تعااد روز تا  05در صا گلدهی نسبت به ساير صدفات مدورد
بررسی ديگر کمتر تحت تاثير محدي بدوده و قابليدت تدوارث
بامتری داشتنا.
يکددی از کاربردهددای تجزيدده کالسددتر تعيددين فاصددله
ژنتيکی ميان گروهها است (فرشادفر .)135 ،در اين آزمدايش
بيشترين فاصله ژنتيکی ميان جمعيدتهدای اصدفهان يد و
شيراز بهدست آما (شدکل  ،)1کده بدهترتيدب از نظدر صدفات
ارتفاع گياه و کليه صفات فنولوژيکی متفاوت بودنا .با توجه به
داشتن حااکثر فاصله ژنتيکدی از همدايگر انتظدار مدیرود بدا
انجام تالقی بين اين دو جمعيت حااکثر تنوع ژنتيکدی ايجداد
شاه و از نتاي آن بهعنوان مواد اوليه شام برای اصدالح ارقدام
استفاده نمود (فرشادفر .)135 ،همچنين جمعيدت اردبيدل و
جمعيت اصفهان  3دارای کمترين فاصدله اقلياسدی و بديش-
ترين شباهت مورفولوژيکی ،فنولوژيکی و مقاار اسانس بودندا.
قرار گرفتن جمعيتهای از مناطق ماتلف در کالستر ي  ،دو
و سه بيانگر اين است که تندوع فندوتيپی از تندوع جررافيدايی
تبعيت نمیکننا .اين امر مدیتوانندا بداين شداطر باشدا کده
جمعيتهای بابونه کده از آن اسدتان تهيده شداه يد نمونده
وارداتی از استان ديگر بوده است .بهعندوان مثدال در کالسدتر
ي  ،میتوان اينطور اکر نمود که احتماما منشداء جمعيدت-
هايی که از زابل برای مطالعه اين طرح گرفته شاه ،از اصفهان
بوده است .زينلی ( 1355و  )1334و مهایشانی و همکداران
( )1330با بررسی جمعيتهای گياهان دارويی کنجا ،نعناع و
بابونه بهترتيب گزار نمودنا که تندوع جررافيدايی بدا تندوع
ژنتيکی درگياهان مدورد مطالعده مطابقدت نااشدته و علدت را
تبادل مواد شام بين مناطق ماتلف کشور دانستهانا .مهدای-
شددانی و همکدداران ( )1330بددا بررسددی تنددوع مورفولوژي د ،
ژنتيکی و عناصر غذايی درجمعيتهای بابونه آلمانی نشان داد
که جمعيتهای بابونه مطالعه شاه در  0گدروه قدرار گرفتندا.
نتاي مطالعه با استفاده از آغازگرهای نيمه تصادفی نيز نشدان
دادناکه بيشترين تشابه بين جمعيتهای آاربايجان شرقی و
جمعيت اروپايی و کمترين تشابه بين جمعيت تهدران و زابدل
مشاهاه شاه است.

نتاي آناليز واريانس اين آزمدايش روی جمعيدتهدای
بابونه ،وجود اشتالف معنیداری را بين صدفات مدورد ارزيدابی
بهجز وزن تر هر گل نشان داد .اين مطلب بيانگر ايدن اسدت
کدده جمعيددتهددای مددورد ارزيددابی از لحدداظ شصوصدديات
موفولوژيکی ،فنولوژيکی و مقاديراسانس مورد مطالعه متفداوت
هستنا .تنوع زياد صفات مورد مطالعه در جمعيتهدای مدورد
بررسی نشان دهناه اين اسدت کده انتادا تد بوتده بدرای
اصالح جامعه از لحاظ صفات مورد مطالعه موثر شواها بود.
مهایشانی و همکاران ( )1330اشتالف معنیداری را
برای صدفات روز تدا ظهدور غنچده ،شدروع گدلدهدی ،روز تدا
رسياگی ،ارتفاع گياه ،قطر گل ،طول گدل ،وزن تدر و ششد
 155گل و عملکرد ماده شش گل در متدر مربدع را در بدين
جمعيتهای ماتلف بابونه گزار کردندا کده ايدن نتداي بدا
نتاي مطالعه ما مطابقت میکندا .دآندارا ( )2002بدا بررسدی
چهار واريته اصالحی بابونه اشدتالف معندیداری بدين صدفات
مورفولوژيکی شامل ارتفاع گيداه ،تعدااد گدل در بوتده ،قطدر و
ارتفاع گل ،وزن صا گل تازه و عملکرد اسانس گدزار نمدود.
ساممون ( )2004اشتالف معنیداری را بين مقاار اسدانس در
بين ژرمپالسم کشور اسلواک گزار نمود .ايشان بدا بررسدی
 44سايت در کشور اسدلواک ،ميدزان اسدانس را بدين  5/0تدا
 5/41در صا گزار نمود.
ضرايب تنوع فنوتيپی و ژنتيکی صفات در جاول يد
بيان میکننا که صفات ارتفاع گياه ،تعااد گدل در بوتده ،وزن
تر و شش در هر گياه و مقاار اسانس در بين جمعيدتهدا از
تنوع قابل مالحظهای برشوردار میباشا ،ولی صدفاتی همانندا
قطر گل ،وزن تر و شش گدل و صدفات فنولدوژيکی از تندوع
قابل مالحظهای برشوردار نيستنا ،لذا اين نتاي بيان میکننا
اگر اصالح کنناه گياه باواها روی اصالح صفات فنولوژيکی و
وزن تر و شش گل و قطر گل در اين جمعيتها کدار کنندا،
جمعيتهای مورد مطالعه جهت اصدالح ايدن صدفات مناسدب
نمیباشا .مهایشانی و همکاران ( )1330با بررسی جمعيت-
های بابونه آلمانی در منطقه اصفهان گزار نمودنا که تندوع
فنوتيپی برای عملکرد بيولدوژيکی ،عملکدرد اقتصدادی ،تعدااد
گل در بوته و مقاار اسدانس بدام و بدرای صدفات فنولدوژيکی
مقاار تنوع کم بوده است .هدمچندين از آنجدايیکده تفداوت
ضرايب تنوع فنوتيپی و ژنوتيپی بيانگر ميزان اثرات محيطدی
میباشا ،لذا جاول  1نشدان مدیدهدا تفداوت ضدرايب تندوع
فنوتيپی و ژنتيکی صفاتی هماننا ارتفاع گيداه ،تعدااد گدل در
بوته ،تعااد روز تا ظهور  05در صا گل دهی ،ظهور اولين گل
و  05در صا گل دهی نسبت به سداير صدفات مدورد مطالعده
00
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وسيعتری از ژرمپالسم موجود در ايران و جهان میتوانندا در
تسريع و افزايش بازده برنامه اصالح و عملکدرد گدل و اسدانس
اين گياه مفيا باشا.

نتدداي ايددن بررسددی گرچدده اطالعدداتی را پيرامددون
توانمنایهای موجود در اشاير ژنتيکی بابونده آلمدانی فدراهم
مینمايا ،ولی بهکارگيری جمعيتهای بيشتر و ارزيابی طيدف
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Study of Morphological, Phenological and Essential Oil Variation in Matricaria
recutita L.
Zeinali1*, H., Mozafarian2, V., Safaii3, L., Davazdah emami1, S. and Hooshmand4, S. A.
Abstract
Matricaria recutita is one of the most important cultivated medicinal herbs, particularly in Europe. This study
was carried out in order to evaluate morphological, phenological and essential oil variation on fourteen genotypes
derived from Esfahan, Arak, Ahwaz, Ardabil, Kerman, Tehran, Shiraz regions. Fourteen genotypes cultivated in
complete randomized block design with three replications in Fozveh research farm, Esfahan agriculture research center.
Fifteen characters of morphological, phenological and essential oil were measured. Analysis of variance of traits
showed significant differences among genotypes for all character except for fresh weight per flower. Coefficient of
genotypic and phenotypic variation of number of flower per plant, fresh and dry weight plant and essential oil was
higher than other studied character. The highest and the lowest heritability broad sense was belong to number of days to
50 percent flowering and number of days to stem, respectively. Essential oil varied from 0.24% in Kerman genotype to
0.57% in genotype of Shiraz. Cluster analysis divided the genotypes into 6 cluster, each of which having 5, 4, 2, 1, 1
and 1 genotypes. The clustering pattern of the genotypes revealed that geographic diversity was not related to
agronomic diversity. These results could be useful in choosing genotypes for intercrossing to develop improved
cultivars.
Keywords: Cluster analysis, Essential oil, Matricaria chamomilla
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