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بابونه از مهمترين گیاهان دارويی در عرصه ي تجارت جهانی است که کاربردهای متعددی در صنايع دارويی و آرايشی، بهداشتی 
دارد. به منظور بررسي تنوع ژنتیکی 26 توده بابونه جمع آوري شده از نقاط مختلف ايران، براساس خصوصیات مرفولوژيك و فیزيولوژيك، 
آزمايشي در قالب طرح مقدماتی مقايسه عملکرد )آگمنت( با 6 شاهد و 3 تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که صفات عملکرد گل، شاخص 
برداشت و وزن تر و خشك 50 گل به ترتیب دارای بیشترين ضرايب تغییرات فنوتیپي بودند. کمترين ضرايب تنوع نیز مربوط به صفات 
فنولوژيك بود. توده هاي ژنتیکي بر اساس تجزيه خوشه ای در 5 گروه با ويژگي هاي زراعي مختلف قرار گرفتند. نتايج همچنین، نشان 
داد که توده ها در درون گروه ها از مناطق مختلف بوده و تنوع ژنتیکی از تنوع جغرافیايی تبعیت نمی کند. تجزيه واريانس صفات براي 
گروه هاي حاصل از تجزيه خوشه اي نشان داد که تفاوت بین گروه هاي مختلف از لحاظ تمامي صفات معني دار بود. تجزيه به عامل ها به 
روش مولفه های اصلی و با بهره گیري از 14 صفت، 3 عامل همبستگی را شناسايي کرد که در مجموع 82/37% از تغییرات کل داده ها را 
توجیه نمودند. عامل اول، دوم و سوم به ترتیب مربوط به عملکرد گل، صفات فنولوژيك و عملکرد بیولوژيك گیاه بودند. با توجه به نتايج 
اين بررسی برای افزايش عملکرد گل خشك در بوته، بايد صفاتی همچون عملکرد گل، وزن تر و خشك 50 گل، شاخص برداشت و تعداد 

گل در بوته را به عنوان معیار انتخاب مورد استفاده قرار داد.
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Chamomile is one of the most important medicinal plants in the world trade with many applications in pharmaceutical, 
cosmetic and sanitary industrials. In order to evaluate the genetic diversity of 26 landraces, collected from different 
regions of Iran, based on morphological and phenological characters, the experiment were conducted in augmented 
design with 6 controls and 3 replications. Results showed that characters of the economical yield, harvest index, fresh 
weight of 50 flowers and dry weight of 50 flowers had maximum phenotypic variation coefficients, respectively. The 
phenological traits had the lowest of variation coefficients. The genetic masses based on cluster analysis, were settled 
in five groups with different agronomic traits. Results also indicated that the masses intra-groups were different and 
the genetic diversity was not according to the geographical diversity. Analysis variance analysis for groups of cluster 
analysis showed that the differences among different groups for all of traits are significant. Factor analysis with principle 
component method using 14 characters three correlated factors were recognized justifying 82.37% of the total variation. 
The first, second and third were related to flowers yield, phenological traits and biological yield, respectively. According 
to the results, in order to increase the yield of dry flowers per plant, the traits such as economic yield, dry weight of 50 
flowers, fresh weight of 50 flowers, harvest index and number of flowers per plant should be used as selection criteria.

مقدمه
مناسبی  موقعيت  دارای  اقليمی،  و  جغرافيایی  شرایط  علت  به  ایران 
با نواحی  از گياهان است. این گياهان  جهت رشد و نمو محدوده وسيعی 
مختلف سازگار بوده و منابع ژنتيکی ارزشمندی از نظر تحقيقات بنيادی و 

کاربردی در اصالح نباتات بشمار می روند )11(.
خانواده  از  است  گياهی   )Matricaria chamomilla L.( آلمانی  بابونه 
با عادت رشدی مستقيم )9( و   ،)2n=2x=18( ، یکساله، دیپلوئيد  کاسني 
به صورت خودرو وجود  نقاط کشور  اکثر  اروپا که در  و  ایران )10(  بومی 
دارد )9(. این گياه به سبب کاربردهای متعدد در صنایع دارویی، غذایی و 
آرایشی- بهداشتی یکی از مهمترین گياهان تجاری در طول دهه های اخير 

بوده است )3(.
ژنتيکی  تنوع  شناخت  نباتات  اصالح  برنامه های  اساسی ترین  از  یکی 
اوليه توده های گياهی است )6(. تنوع ژنتيکی، متخصصين  ارزیابی  جهت 
اصالح نبات را قادر می سازد تا با استفاده از تنوع به واسطه انتخاب توده های 
مناسب و استفاده از آنها در برنامه های اصالحی، توده هایی با عملکرد باال 
نمایند  توليد  یا  و  شناسایی  را  محيطی  تغييرات  به  بيشتر  سازگاری  و 
)1(. شناسایي صفات مهم در گونه هاي گياهي که در عملکرد، سازگاري 
این صفات و همچنين جستجوي  پتانسيل  ارزیابي  و کيفيت نقش دارند، 
منابعي از ژن هاي مطلوب براي استفاده در برنامه هاي اصالحي و انتقال آنها 
به گياهان زراعي مورد نظر، از راه کارهاي اصالح نباتات به شمار مي رود )8(. 
از رویشگاه هاي  بابونه از جمله گياهان دارویي است که در کشور ما  گياه 
طبيعي برداشت مي شود. توده هاي بومي این گياه ذخایر با ارزشي از تنوع 

ژنتيکي به شمار مي آیند )1(.
پالسم  ژرم  در  ژنتيکي  تنوع   )13( همکاران  و   Wagner مطالعات  در 
بررسی  از مارکرهاي ملکولي مورد  استفاده  با  آلمان  بابونه کشت شده در 
قرار گرفت. آنها با استفاده از تجزیه خوشه اي نمونه ها را به دو گروه اصلي 
تقسيم کردند که این تقسيم بندي با منشأ ژرم پالسم ها مطابقت داشت، 
 Dandrea ولي با ترکيبات شيميایي رابطه اي نداشت. در پژوهشي دیگر
)5( به بررسی تنوع مورفولوژیکی، عملکرد و ترکيبات موثره اسانس در دو 
رقم دیپلوئيد و دو رقم تتراپلوئيد کشت شده در جنوب ایتاليا پرداخت و 
ارتفاع  و  قطر  بوته،  در  گل  تعداد  پنجه،  تعداد  بوته،  ارتفاع  مانند  صفاتی 
کامل  گل دهی  مرحله  در  را  اسانس  عملکرد  و  تازه  گل   100 وزن  گل، 
اندازه گيری نمود. در این تحقيق ميان ارقام مورد مطالعه برای تمامی صفات 
به جز درصد اسانس تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنين Taviani و 
همکاران )12( با جمع آوری 11 جمعيت بابونه از مرکز ایتاليا به همراه دو 
بُنا  اصالحی  واریته های  ایتاليا،  از شمال  جمعيت وحشی جمع آوری شده 
از اسلواکی )به عنوان شاهد( و یک واریته مصنوعی توليد شده در ایتاليا، 
پرداختند.  پالسم  ژرم   15 این  اقتصادی  ارزش  و  تنوع  ميزان  بررسی  به 
نتایج آزمایش تنوع باالیی برای عملکرد و صفات کيفی نشان داد. در این 
مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری بين وزن خشک گل و ارتفاع گل 
و  ژنتيکي  تنوع  بررسي  از  پس   )2( همکاران  و  پيرخضري  شد.  مشاهده 
تعيين خصوصيات زراعي 23 توده بابونه آلماني، با استفاده از نشانگرهاي 
مرفولوژیکي، زراعي و فنولوژیکي، گزارش کرده اند که توده ها از نظر کليه 
تجزیه  همچنين  داشتند.  معني داري  تفاوت  روزنه  طول  جز  به  صفات 
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خوشه اي در توده ها با توجه به 16 صفت اندازه گيري شده، توده ها را به 3 
گروه اصلي تقسيم کرد که بين تنوع جغرافيایي و تنوع ژنتيکي الگوپذیري 

مشخصي مشاهده نگردید. 
با توجه به گستردگی کشور ایران، جمع آوري نمونه هاي مختلف بابونه 
و ارزیابي و دسته بندي آنها به طور جامع ضروری می باشد. لذا، این تحقيق 
با هدف بررسي تنوع ژنتيکي و جغرافيایي بخشي از توده هاي ژنتيکي بابونه 
از نظر صفات مرفولوژیک و فنولوژیک و چگونگي ارتباط ميان این صفات از 

طریق تجزیه و تحليل هاي چند متغيره پي ریزي شده است. 
مواد و روش ها

این آزمایش در سال زراعی 1386 به صورت کشت پائيزه در ایستگاه 
 20 در  واقع  اصفهان،  کشاورزی  تحقيقات  مرکز  فزوه ،  شهيد  تحقيقاتی 
کيلومتری غرب شهر اصفهان به اجرا درآمد. عرض جغرافيایی محل، 32 
دقيقه  و 26  آن 51 درجه  و طول جغرافيایی  دقيقه شمالی  و 36  درجه 
شرقی است. ارتفاع از سطح دریا 1612 متر و بر اساس تقسيم بندی گوسن 
دارای اقليم نيمه بيابانی خفيف می باشد. متوسط بارندگی و درجه حرارت 
ساليانه به ترتيب 140 ميلی متر و 14/5 درجه سانتيگراد است. بافت خاک 
لومی، رسی و pH آن 7/7 مي باشد. مواد ژنتيکی این آزمایش شامل 32 
توده ژنتيکی بود که همگی متعلق به گونه کاموميال )Chamomilla( بودند. 
از این 32 توده ژنتيکی 6 توده به عنوان شاهد و مابقی از توده های بومی 
شهرهای جنوب و غرب ایران بودند )جدول 1(. بذور توده های جمع آوری 
شده در قالب طرح مقدماتی مقایسه عملکرد) آگمنت( با 3 بلوک و 6 شاهد 
کشت شدند. هر بلوک شامل 15 کرت آزمایشی و هر کرت شامل 6 ردیف 
به طول 3 متر با فاصله 30 سانتيمتر بين ردیف  و 10 سانتيمتر روي ردیف  
بود. از 15 کرت داخل هر بلوک، 6 کرت بطور تصادفی به شاهدها و مابقی 
به توده های تحت بررسی اختصاص یافت، بطوریکه در همه بلوک ها، تمام 
شاهدها حضور داشته و توده  های تحت بررسی بطور مساوی در بين شاهدها 

کشت گردیدند. 

بعد از کشت، بذور به صورت سطحی با ماسه پوشانده شدند و بالفاصله 
بعد از کشت آبياری صورت گرفت. آبياری از ابتدای کاشت تا زمان برداشت 
انجام گردید.  یکبار  هوایی هر هفته  و  و شرایط آب  گياه  نياز  به  توجه  با 

کنترل علفهای هرز توسط وجين با دست در مواقع لزوم انجام گرفت. 
در هر کرت آزمایشی دو ردیف کناری به عنوان حاشيه در نظر گرفته 
روی 10  بر  مورفولوژیکی  برداری صفات  یادداشت  و  اندازه گيری  و  شدند 
بوته رقابت کننده که به طور تصادفی از دو ردیف وسطی هر کرت انتخاب 
شده بودند، انجام گرفت و از ميانگين 10 بوته به عنوان داده در تجزیه هاي 

آماري استفاده شد.
زمان  از  روز  )تعداد  غنچه  ظهور  تا  روز  تعداد  شامل  مختلف  صفات 
اولين گل دهي  تا  تعداد روز  از 50 درصد غنچه ها(،  تا ظهور بيش  کاشت 
هر  بوته های  در 10 درصد  زمان ظهور گل  تا  کاشت  زمان  از  روز  )تعداد 
کرت(، تعداد روز تا 50 درصد گل دهی )تعداد روز از زمان کاشت تا به گل 
تا گل دهی کامل  تعداد روز  بوته های هر کرت(،  از 50 درصد  رفتن بيش 
)تعداد روز از زمان کاشت تا ظهور گل در 100 درصد از بوته های هر کرت(، 
ارتفاع گياه )فاصله بين طوقه تا انتهای کاپيتول در مرحله پایان گل دهی 
بر حسب سانتيمتر(، تعداد گل در بوته )مجموع تمام گل های موجود در 
)تعداد  تعداد شاخه فرعی گل دهنده  پایان گل دهي(،  بوته در مرحله  یک 
ساقه های موجود بر روی ساقه اصلی(، قطر گل )فاصله بين دو انتهای گل 
بر حسب ميلی متر(، ارتفاع گل )فاصله بين دم گل تا انتهای گل بر حسب 
ميلی متر(، وزن تر 50 گل )وزن 50 عدد گل تازه چيده شده از هر کرت(، 
وزن خشک 50 گل )وزن 50 عدد گل بعد از 48 ساعت قرار گرفتن در آون 
در دمای 68 درجه سانتيگراد(، عملکرد گل )وزن خشک بخش اقتصادی 
عملکرد  بوته(،  هر  برای  گرم  بر حسب  گل ها  یعنی  گياه  استفاده  قابل  و 
بيولوژیکی )وزن کل ماده خشک توليد شده توسط هر بوته بر حسب گرم( 
و شاخص برداشت )نسبت عملکرد گل به عملکرد بيولوژیکي براي هر بوته( 

یادداشت برداری و یا محاسبه گردید. 
 پس از جمع آوری داده ها، ابتدا آزمون همگنی واریانس درون تيماری 
و نرمال بودن اشتباهات آزمایشی انجام و سپس تجزیه واریانس داده های 
مربوط به توده های شاهد آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی 
در سطح  داری  معنی  اختالف  که  مورد صفاتی  در  آن  از  انجام شد. پس 
بلوک تصحيح شدند. سپس  توده های هر  ميانگين  5 درصد وجود داشت 

توده های تحت بررسی و شاهدها با یکدیگر مقایسه شدند.
از  به منظور بررسی روابط بين صفات ضرایب همبستگی بين صفات 
خوشه ای  تجزیه  سپس،  شد.  محاسبه  پيرسون  همبستگی  آزمون  طریق 
روش  به  شده،  استاندارد  متغيرهاي  از  بهره گيري  با  بومی  توده های 
فاصله  معيار مربع  از  استفاده  با  و   )Average linkage( پيوستگی  متوسط 
 T2 آزمون  از  استفاده  با  خوشه ها  تعداد  آن  از  پس  شد.  انجام  اقليدسی 
 کاذب هتلينگ )Pseudo Hotteling's T2 test( و معيار توان سوم خوشه ها

به منظور کسب  تعيين شد.   )The cubic clustering criterion) (CCC(  
اطمينان بيشتر به گروه بندي انجام شده، خوشه ها به عنوان تيمار و توده های 
چند  واریانس  تجزیه  و  شدند  گرفته  نظر  در  تکرار  عنوان  به  آنها  داخل 
متغيره بر مبناي طرح کاماًل تصادفي نامتعادل انجام، و ميانگين هاي گروه ها 
به عامل ها  از تجزیه  به روش دانکن در سطح احتمال %5 مقایسه شدند. 
 )Principal Component( اصلی  مولفه های  روش  به   )Factor Analysis(



66 )پژوهشوسازندگی(

)Varimax(، جهت شناسایي عوامل  واریماکس  از طریق  و دوران عامل ها 
برای  استفاده شد.  و همچنين گروه بندي صفات  متغيرها  بين  همبستگی 
تجزیه و تحليل های آماری از نرم افزارهایSPSS  و SAS کمک گرفته شد. 

نتايج
نتایج تجزیه واریانس مربوط به تيمار های شاهد آزمایش در جدول 3 
نشان داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر بلوک برای صفات 
قطر گل و شاخص برداشت در سطح احتمال P<0.05( %5( و براي صفات 
 ،)P<0.01(  %1 احتمال  سطح  در  گل   50 خشک  وزن  گل،   50 تر  وزن 
معنی دار بود. در نتيجه صفات مذکور بر اساس عملکرد بلوک تصحيح شدند. 
صفات  برای  شاهد  ژنتيکي  توده هاي  بين  معنی داری  اختالف  همچنين 
تعداد ساقه فرعي گل دهنده و تعداد روز تا گل دهي کامل در سطح احتمال 
اولين  تا  تعداد روز  تا غنچه دهي،  تعداد روز  براي صفات  )P<0.05( و   %5
گل دهي، تعداد روز تا 50% گل دهي، تعداد گل در بوته، وزن تر 50 گل، 
وزن خشک 50 گل، عملکرد گل و عملکرد بيولوژیکي در سطح احتمال %1 

)P < 0.01( وجود داشت. 
نتایج استخراج آمار توصيفی مربوط به کل توده ها در جدول 2 آورده 
شده است. نتایج نشان داد که توده های مورد بررسی برای اکثر صفات به 
ویژه عملکرد و اجزای آن تنوع قابل مالحظه ای دارند. عملکرد گل، شاخص 
برداشت و وزن تر و خشک 50 گل به ترتيب با ضریب تغييرات فنوتيپی، 
تا گلدهی کامل،  تعداد روز  و  تنوع  باالترین  61/97، 49/47 و 39 دارای 
ضرایب  با  ترتيب  به  غنچه دهی  تا  روز  تعداد  گلدهی،   %50 تا  روز  تعداد 
تغييرات فنوتيپی، 3/27، 3/76 و 4/56 ضرایب تنوع پائينی در توده های 
مورد بررسی داشتند. همان گونه که مشاهده می گردد، عملکرد و اجزای 
آن تنوع زیادی دارند که این تنوع می تواند بطور چشمگيری در برنامه های 
اصالحی بکار گرفته شود. نتایج صفات مورد مطالعه در توده های شاهد و 
مابقی توده ها به همراه مقادیر LSD مقایسات بين آنها در جدول 4 آورده 
شده است. آنچه از مجموع نتایج بر می آید این است که از لحاظ صفات قطر 
گل، ارتفاع گل، ارتفاع گياه، تعداد گل در بوته، وزن تر 50 گل، وزن خشک 
از  برداشت هيچ کدام  بيولوژیکی و شاخص  50 گل، عملکرد گل، عملکرد 

توده های مورد بررسی برتری معنی داری را نسبت به بهترین شاهد نداشتند 
)جدول 4 (. در حالی که از لحاظ صفات تعداد روز تا غنچه دهی، تعداد روز 
تا گل دهی، تعداد روز تا 50% گل دهی و تعداد روز تا گل دهی کامل، تعدادی 
از توده ها برتری معنی داری نسبت به شاهدها داشتند. از لحاظ صفت روز 
تا غنچه دهی، توده های شوشتر)1(، مسجد سليمان)1( و نورآباد شيراز تعداد 
روز تا گل دهی کمتری داشته و اختالف معنی داری نسبت به شاهدها نشان 
دادند. توده های مسجد سليمان)1(، کازرون، شوشتر)1( و نورآباد شيراز زودتر 
از بقيه توده ها به گل رفته و اختالف معنی داری با شاهدها داشتند. در مورد 
صفت روز تا 50% گل دهی، توده های نورآباد شيراز، هفتگل)1( و کازرون برتر 
از توده های شاهد بودند. کمترین درصد روز تا گل دهی کامل نيز مربوط به 

، ز ا شير باد  آ نور توده های 
هفتگل)3( و مسجد سليمان )1( بود که اختالف معنی داری با توده های 

شاهد داشتند )جدول 4(.
نمونه   32 برای  مختلف  صفات  بين  ساده  همبستگی  ضرایب  مقادیر 
بابونه آلمانی در جدول 5 نشان داده شده است. در مورد همبستگی بين 
صفات  بين   ،)P<0.01( معنی داری  و  مثبت  همبستگی  فنولوژیک،  صفات 
و  گل دهی   %50 تا  روز  گل دهي،  اولين  تا  روز  غنچه،  ظهور  تا  روز  تعداد 
ارتفاع  صفات  با  گل   50 وزن خشک  شد.  مشاهده  کامل  گل دهی  تا  روز 
گل )**0/711(، ارتفاع گياه )**0/45(، تعداد روز تا غنچه دهی )**0/492(، 
عملکرد   ،)0/567**( بيولوژیک  عملکرد  گل دهی)**0/489(،  تا  روز  تعداد 
گل)**0/935( و شاخص برداشت)**0/961( همبستگی مثبت و معنی داری 
داشت. عملکرد اقتصادي همبستگي مثبت و معني داري با صفات ارتفاع گل 
گل دهنده  فرعي  ساقه  تعداد   ،)0/894**( بوته  در  گل  تعداد   ،)0/742**(
)*0/425(، تعداد روز تا غنچه دهي )**0/485(، تعداد روز تا اولين گل دهي 
)**0/518(، وزن تر 50 گل )**0/904(، وزن خشک 50 گل )**0/935( و 

عملکرد بيولوژیک )**0/768( نشان داد.
معيار  از  استفاده  با  و  پيوستگی  متوسط  روش  به  خوشه ای  تجزیه 
گروه بندی مربع فاصله اقليدسی ، 14 صفت استاندارد شده را به 3 گروه 
منتسب کرد )شکل 1(. توده ها بر اساس آزمون T2 کاذب هتلينگ و معيار 
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توان سوم خوشه ها در 3 گروه قرار گرفتند. بر اساس پالت سي سي سي در 
مقابل تعداد خوشه ها، مشاهده شد که براي تعداد 3 خوشه نقطه فراز وجود 
دارد که نشان دهنده تعداد مناسب گروه هاست )شکل T2 .)2 کاذب هتلينگ 
برای پيوستن خوشه های 8 و 6 و تشکيل 4 خوشه برابر 3/6 و نيز برای 
پيوستن خوشه های 5 و 7 و تشکيل 3 خوشه برابر 8/7 است، در حالی که 
به  ناگهانی  به گونه ای  ادغام خوشه های 4 و 3 و تشکيل 2 کالستر  برای 
مقدار 21/3 افزایش می یابد که بيانگر عدم پيوستن و اتصال خوشه های 4 
و 3 و تشکيل 2 کالستر است )جدول 6(. بنابراین طبق این روش تعداد 
خوشه با T2 کاذب 8/7 برابر 3 و با T2 کاذب 21/3 برابر 2 می باشد که با 
در نظر گرفتن روش پيشين 3 خوشه مناسب تشخيص داده شد. گروه اول 
شامل عملکرد اقتصادي و تمامي صفات مرتبط با آن، یعني وزن خشک 50 
گل، شاخص برداشت، وزن تر 50 گل، ارتفاع گل، تعداد گل در بوته و قطر 
یک عملکرد اقتصادي را با ویژگي هاي گل  د نز گل بود. این موضوع ارتباط 
بيولوژیک و تعداد ساقه فرعي  ارتفاع گياه، عملکرد  نشان مي دهد. صفات 
گل دهنده در گروه دوم قرار گرفتند. این امر نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ 
فنولوژیک  بيولوژیک مي باشد. در گروه سوم صفات  و عملکرد  این صفات 
گياه یعني تعداد روز تا غنچه دهي، تعداد روز تا گل دهي، تعداد روز تا %50 
گل دهي و تعداد روز تا گل دهي کامل قرار گرفتند. این موضوع همبستگی 

نزدیک بين صفات فنولوژیکی در بابونه آلمانی را تأیيد می نماید.
توده  هاي ژنتيکي در شکل 3 نشان داده شده است.  تجزیه خوشه  اي 
با توجه به مقادیر مربوط به T2 کاذب هتلينگ و معيار توان سوم خوشه ها 
تجزیه  از  حاصل  نتایج   .)7 )جدول  شد  داده  تشخيص  مناسب  گروه  پنج 
تأیيد  را  انجام شده  نيز گروه بندي  نامتعادل  کاماًل تصادفي  واریانس طرح 
نمود )جدول 8(. به طوري که 5 گروه حاصل از تجزیه خوشه اي از نظر کليه 
صفات تفاوت معني داري )P < 0.01( با یکدیگر نشان دادند که نشان دهنده 
توده هاي درون گروه هاست.  ميان  تنوع  به  نسبت  ميان گروه ها  زیاد  تنوع 
در گروه اول که باالی دندروگرام قرار داشت 14 توده شامل هفتگل )1(، 

هفتگل )2(، کازرون، گچساران، شوشتر، ممسني شيراز، رامهرمز، اندیمشک 
)3(، قائميه کازرون، خرم آباد )1( و بهبهان )2( قرار داشت که نشان دهنده 
این  در  گرفته  قرار  ژنتيکي  توده هاي  توده هاست.  این  بين  نزدیک  ارتباط 

گروه،
سليمان )1(، هفتگل )3( و شوشتر قرار گرفتند. از ویژگي هاي این گروه 
مي توان به کمترین طول مدت رشد، گل هاي کوچک و تعداد کم گل در 
بوته اشاره نمود. در گروه سوم 4 توده بهبهان )1(، یاسوج، اهواز و نورآباد 
لرستان قرار داشتند. این گروه از لحاظ اکثر صفات حد متوسطي را نشان 
گرفتند.  قرار   )2( پل دختر  و   )2( آباد  توده خرم   2 گروه چهارم  در  داد. 
این گروه بيشترین طول دوره رشد و حد متوسطي از ارتفاع، تعداد گل در 
بوته، عملکرد گل و بيولوژیکي را نشان داد. در گروه پنجم توده های مسجد 
سليمان )2(، اندیمشک )1( و توده های شاهد در این گروه قرار گرفتند. از 
ویژگي هاي این گروه مي توان به باال بودن عملکرد و اجزاي عملکرد در آن 
اصالحي که با هدف افزایش عملکرد گل  ي  مه ها نا اشاره نمود. لذا، در بر

طراحي مي شوند، این گروه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
تجزیه به عامل ها به روش مولفه های اصلی و با بهره گيري از ميانگين 
اینکه  دليل  به  گردید.  عامل همبستگی   3 شناسایي  به  منجر  14 صفت، 
تفسير مناسبي براي این عوامل وجود نداشت، عامل ها به روش واریماکس 
دوران داده شدند. این 3 عامل همبستگی در مجموع 82/37 % از تنوع کل 
و 16/2 درصد  ترتيب 41/25، 24/91  به  آنها  نمودند که سهم  توجيه  را 
به  باالست  اکثر صفات  اشتراک  نشان داد که ميزان  نتایج  بود. همچنين، 
اشتراک  بررسی 11 صفت ميزان  از مجمو ع 14 صفت مورد  گونه ای  که 
باالی 0/8 را نشان دادند که این امر نشان می دهد که تعداد فاکتور مورد 
انتخاب مناسب بوده و فاکتورهای انتخابی توانسته اند تغييرات صفات را به 
واریانس  نسبت  و  اشتراک  ميزان   ، عاملها  بار  نمایند.  توجيه  نحو مطلوبی 
توجيه شده و تجمعی توسط 3 عامل در جدول 9 نشان داده شده است. در 
عامل اول ویژگي هاي شاخص برداشت، وزن تر و خشک 50 گل، عملکرد 
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گل، ارتفاع گياه، ارتفاع گل و تعداد گل در بوته داراي بار عامل مثبت و 
باالیي بودند. این عامل را مي توان مرتبط با عملکرد و اجزاي عملکرد گل 
تا اولين  تا غنچه دهي، تعداد روز  تعداد روز  دانست. در عامل دوم صفات 
ي  ا ر ا د مل  گل دهي، تعداد روز تا 50% گل دهي و تعداد روز تا گل دهي کا
عامل مثبت و باالیي بودند. بنابراین، این عامل را مي توان در ارتباط با  ر با
صفات فنولوژیکي گياه در نظر گرفت. در عامل سوم صفاتي مانند عملکرد 
بيولوژیک، تعداد ساقه فرعي گل دهنده در جهت مثبت و صفت قطر گل 
در جهت منفی عمل کردند. با توجه به این نتایج، این عامل را می توان در 

ارتباط با عملکرد اندام هاي هوایي گياه در نظر گرفت. 
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بحث
توده های  بين  اکثر صفات اختالف معنی داری  براي  در مطالعه حاضر 
شاهد و مابقی توده ها وجود داشت. در پژوهشي که Solouki و همکاران 
تا ظهور  روز  تعداد  برای صفات  را  معنی داری  اختالف  دادند،  انجام   )11(
غنچه، تعداد روز تا شروع گل دهی، تعداد روز تا رسيدگی، ارتفاع گياه، قطر 
گل، طول گل، وزن تر و خشک 100 گل و عملکرد ماده خشک گل در متر 
مربع در بين توده هاي ژنتيکي مورد بررسي گزارش کردند که نتایج مطالعه 
حاضر تا حدودی به دستاوردهای آنها مشابه است. همچنين آنها گزارش 
نمودند که تنوع فنوتيپی برای عملکرد بيولوژیکی، عملکرد گل، تعداد گل 
در بوته و مقدار اسانس باال و برای صفات فنولوژیکی مقدار تنوع کم بوده 
است. در مطالعه حاضر ضریب تنوع فنوتيپی در صفات فنولوژیکي نسبت 
 Johnson به سایر صفات مورد مطالعه کمتر بود و در همسویی با یافته های
)7( نشان دهنده عدم تأثير محيط در تظاهر این صفات است. لذا در مورد 
این صفات می توان گفت که منابع ژنتيکی تحت بررسی دامنه تنوع کمی 
جهت استفاده در پروژه های انتخاب را دارا هستند. دامنه تغييرات ارتفاع 
گياه در توده های ژنتيکی مورد بررسی بين 67/4-20/2 برآورد گردید. در 
حالی که Taviani و همکاران )12(، D'Andrea )5( و پيرخضري و همکاران 
بين 21/83-34/73، 89/9- را  ارتفاع گياه  تغييرات  دامنه  ترتيب  به   )2(

 )11( و همکاران   Solouki کردند.  گزارش  و 54/97-29 سانتيمتر   52/7
علت کوتاهتر بودن بابونه های اروپایی نسبت به بابونه های ایرانی شدت فشار 
اروپایی ذکر کرده اند. همچنين  بابونه های  افشانی محدود  و گرده  انتخاب 
آنها اظهار داشته اند که بابونه های اروپایی عليرغم کوتاهتر بودن، پتانسيل 
بيشتری نسبت به توليد عملکرد مناسب و مواد موثره دارویی دارند)11(. در 
Gosztola و همکاران   ،)DAndrea )5 Taviani و همکاران)12(،  مطالعات 
)6( و پيرخضري و همکاران )2( قطر گل به ترتيب بين 5/42-6/9، 17/3-

14، 23-6 و 19/37-11/1 ميليمتر گزارش شده است. در مطالعه حاضر 
قطر گل بين 9/09-5/82 ميليمتر بدست آمد که در توافق با اندازه گزارش 
و   Taviani و   )5(  Dandrea توسط  اروپا  در  انجام شده  مطالعات  در  شده 
همکاران )12( می باشد. در این مطالعه تعداد گل در بوته 45/7-14 برآورد 
با مطالعه پيرخضري و همکاران )2( که تعداد گل  گردید که در مقایسه 
در بوته را 905/67-157/67 برآورد نموده اند عدد بسيار پائينی است. این 
بابونه بومی اروپا است، در بيشتر صفات  موضوع نشان مي دهد که اگرچه 
، به ویژه برای عملکرد و اجزای عملکرد دارای تنوع خوبی در ایران بوده و 

پتانسيل باالیی جهت بکار گيری در اهداف اصالحی دارد )4(.
همبستگی مثبت و معنی دار بين صفات فنولوژیک داللت بر آن دارد 
که در برنامه هاي اصالحي براي افزایش یا کاهش طول دوره رشد مي توان با 
بررسي تعداد روز تا گل دهي تخمين مناسب و قابل قبولي از طول دوره رشد 
گياهان داشت و انتخاب را زودتر انجام داد. بين وزن تر و خشک 50 گل و 
تعداد گل در بوته همبستگی وجود نداشت. این موضوع به علت این است 
که با افزایش تعداد گل در بوته عملکرد بيولوژیک در گياه افزایش می یابد، 
و  تر  وزن  و  یافته  اختصاص  به گل ها  بيشتری  فتوسنتزی  مواد  نتيجه  در 
خشک 50 گل کاهش نمی یابد. صفت تعداد روز تا گل دهی رابطه مثبت و 
معنی داری با وزن تر و خشک 50 گل ) به ترتيب **0/543 و **0/489 ( 
که علت آن این است که گياه فرصت بيشتری برای رشد و فتوسنتز قبل از 
رسيدن به فاز زایشی دارد. در نتيجه گياه رشد بيشتری کرده و در دوران 

گلدهی گل هایی با وزن بيشتر توليد می کند. از آنجا که همبستگي عملکرد 
گل با صفات تعداد گل در بوته، وزن تر و خشک 50 گل بسيار زیاد است، 
لذا این صفات را می توان به عنوان معيار انتخاب جهت افزایش عملکرد بوته 

مورد استفاده قرار داد.
نتایج حاصل از تجزیه خوشه اي در شکل 2، نشان مي دهد که توده هاي 
مي گيرند.  قرار  جداگانه اي  گروه هاي  در  منطقه  یک  به  مربوط  ژنتيکي 
است.  تنوع جغرافيایي  از  ژنتيکي  تنوع  نکردن  پيروي  گویاي  این موضوع 
Solouki و همکاران )11( نيز پس از بررسی تنوع ژنتيکی 20 توده ژنتيکی 
جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران و اروپا، گزارش کرده اند که بين 
تنوع ژنتيکی و جغرافيایی الگوپذیری مشخصی مشاهده نگردید. این موضوع 
از  آلماني  بابونه  خصوص  در  ژنتيکي  گوناگون  بررسي هاي  از  بسياري  در 
جمله پيرخضري و همکاران )2( عنوان شده است. علت پيروي نکردن تنوع 
جغرافيایي از گوناگوني ژنتيکي احتماالً به علت تشابه نسبی شرایط محيطی 
و اکولوژیکی شهرهای محل جمع آوری نمونه ها و نيز انتقال ژرم پالسم بين 
شهرهای مختلف مي  باشد )11(. از کاربردهای تجزیه خوشه ای می توان به 
از آنجا که گروه اول  اقليدسی ميان گروه ها اشاره کرد )7(.  تعيين فاصله 
و پنجم از سه گروه دیگر فاصله زیادي دارد، مي توان به انتخاب توده هاي 
ژنتيکي از این دو گروه و توده هاي دیگر از سه گروه دیگر بسته به صفت 
انتظار  و  نمود  اقدام  اصالحي  برنامه هاي  در  والدین  عنوان  به  نظر،  مورد 

هتروزیس باالیي داشت.
که  آمد  بدست  همبستگی  عامل   3 عامل ها،  به  تجزیه  نتایج  پایه  بر 
عوامل مرتبط با عملکرد گل، صفات فنولوژیکي و عملکرد بيولوژیکي گياه 
نام گرفتند. پيرخضري و همکاران )2( نيز از تجزیه به عامل ها براي بررسي 
اندازه گيري  صفت   16 اساس  بر  آنها  کرده اند.  استفاده  ژنتيکي  گوناگوني 
شده در 23 توده ژنتيکي، 3 عامل پنهاني را معرفي نمودند که در عامل اول 
عملکرد بوته، قطر گل، قطر نهنج، ارتفاع، وزن 100 گل، تعداد گل در بوته، 
وزن 1000 دانه و تعداد گل هاي زبانه اي، در عامل دوم طول برگ، درصد 
اسانس، طول روزنه و قطر دانه گرده و در عامل سوم درصد ماده خشک گل 

بيشترین تأثير را داشتند. 
ميزان  اول  عامل  تقویت  با  مي توان  حاضر،  پژوهش  نتایج  اساس  بر 
عملکرد گل در هر بوته را افزایش داد. با تضعيف عامل دوم به توده های با 
طول دوره رشد کوتاه دست یافت و همزمان با تقویت و یا تضعيف عامل 
سوم، با توجه به اینکه گياهان با رشد رویشي کم نمي توانند مواد فتوسنتزي 
کافي توليد کنند و گياهان با رشد رویشي بسيار زیاد، این مواد را به مصرف 
بدیهي  شد.  نزدیک  ایده ال  تيپ  به  مي رسانند،  ساختماني خود  بافت هاي 
است که دست یابي به تيپ ایده ال نياز به آزمایش هاي جامع براي تعيين 

همزمان عملکرد گل و ميزان اسانس و مواد موثره آن را دارد. 
در مجموع با توجه به نتایج این بررسی می توان پيشنهاد نمود که برای 
افزایش عملکرد گل خشک در بوته، باید صفاتی همچون عملکرد اقتصادي، 
وزن تر و خشک 50 گل، شاخص برداشت و تعداد گل در بوته را به عنوان 
معيار انتخاب مورد استفاده قرار داد. نتایج این بررسی گرچه اطالعاتی را 
بابونه آلمانی فراهم می کند،  پيرامون ارزش های موجود در ذخائر ژنتيکی 
ژرم پالسم  از  وسيع تری  طيف  ارزیابی  و  بيشتر  توده های  بکارگيری  ولی 
موجود در ایران و جهان، می تواند در تسریع و افزایش بازده برنامه اصالح 

عملکرد گل، اسانس و مواد موثره آن مفيد واقع شود. 
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