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بابونه گیاه علفی و بومی اروپاست که به دلیل کاربردهای فراوانی که در صنایع دارویی و آرایشی دارد از مهم ترین گیاهان دارویی در 
عرصه تجارت جهانی می باشد. به منظور بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آن ها در توده های بابونه جمع آوری شده از نقاط مختلف 
کشور، بذور20 توده همراه با پنج واریته اروپایی در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در قالب طرح آگمنت 
کشت و صفات مختلف فنولوژیکی و مورفولوژیکی اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش بیانگر تنوع فنوتیپی باال برای عملکرد گل در بوته، 
تعداد گل در بوته و درصد اسانس بود در حالی که صفات فنولوژیکی، تعداد گلچه زبانه ای، قطر گل و طول گل کمترین تنوع فنوتیپی را 
نشان دادند. عملکرد گل در بوته با اجزای عملکرد یعنی تعداد گل در بوته )**0/95( و تعداد شاخه فرعی گل دهنده )**0/73( همبستگی 
باال و مثبتی را نشان داد. بر اساس نتایج رگرسیون مرحله ای، سه صفت تعداد گل در بوته، وزن خشک 100 گل و تعداد شاخه فرعی 
)R2=0/98(. تجزیه به عامل ها نشان داد که شش عامل مستقل در مجموع 80/06  گل دهنده مهم ترین اجزای عملکرد تعیین گردیدند 
درصد تغییرات داده ها را توجیه نمودند. در مجموع تنوع مطلوبی بین توده های بومی کشور به خصوص برای عملکرد گل در بوته و اجزای 

عملکرد مشاهده شد.
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Chamomile is a native plant in Europe and is famous due to use as a culinary and medicinal. In order to evaluation of 
agronomic traits and their relationship in different chamomile landraces, 20 landraces collected from different areas 
of Iran and five European cultivars were planted in an augmented design in Fozveh Station of Isfahan Agriculture 
Research Center. Several phonological and morphological characteristics were measured. Results showed that flower 
yield per plant, number of flower per plant and essential oil content had maximum coefficient of variation (CV) and 
phonological traits, number of ligulate florets, flower diameter and flower height had minimum coefficient of variation 
(CV). Correlation coefficient of flower yield per plant with yield components e.g. number of flower per plant (0.95**( 
and number of flowering branches (0.73**) was positive and high. Results of step-wise regression for flower yield per 
plant showed that number of flower per plant, 100 flower dry weight and number of flowering branches were entered 
to the model, respectively )R2=0.98). Factor analysis showed that 80.06 percent of data variations were determined by 
six independent factors. Genetic diversity was considerable among landraces especially for flower yield per plant and 
yield components. 

مقدمه 
صنایع  در  متعدد  کاربردهای  سبب  به  اخیر  دهه های  طی  بابونه 
بهداشتی جزء مهم ترین گیاهان در عرصه تجارت جهانی است  آرایشی و 

توجه  مورد  و   ),Marquard and Frank, Friedt, Wagner  2005(
پژوهشگران قرار گرفته است )Omidbaigi, 2000(. بابونه یکي از مهم ترین 
گیاهان بومی اروپاست )Kapoor, Dutta and singh, 1963( که سازگاری 
 Stefan,( را دارا مي باشد وسیعی به شرایط متفاوت آب و هوایی و خاك 
Dunca, Zamfirache, Burzo, Mihaescu and Olteanu, 2006(. گل های 
هستند موسیالژی  مواد  و  تانن  کومارین،  فالونوئید،  اسانس،  حاوی   آن 
 Hadj Seyed Hadi, Noormohammadi, Sinaki, Khodabandeh,(  
.)Yasa and Darzi, 2004; Letchamo, Gosselin and Lisin, 2006 

ضد   ،)Nirr, 2002( تشنج  ضد  هم چون  دارویی  خواص  دارای  گیاه  این   
ضد  اسپاسم،  ضد   ،)Stefan et al., 2006( کننده  عفونی  ضد  التهاب، 
می باشد خلط آور  و  مدر  نفخ،  ضد  معده،  محرك  و  تقویتی   آلرژی، 

.)Aly and Hussien, 2006; Franke and Schilcher, 2007( 
ژن  زیادي  تعداد  توسط  که  است  پیچیده اي  و  کمي  صفت  عملکرد 
دلیل،  این  به  مي گیرد.  قرار  محیط  تأثیر  تحت  شدیداً  و  مي شود  کنترل 
انتخاب ژنوتیپ هاي مطلوب بر اساس عملکرد در نسل های در حال تفکیک 
ممکن است بازدهی باالیی نداشته باشد و چنانچه بر مبناي صفاتي باشد 
یا غیر مستقیم در عملکرد سهیم هستند سودمندتر  که به طور مستقیم 

مي باشد )Chahal and Gosal, 2002(. از ضرایب همبستگي ساده غالباً براي 
مطالعه روابط میان صفات گیاهي با یکدیگر و با عملکرد استفاده مي شود. 
سودمندی اطالعات حاصل از ضرایب همبستگي را مي توان از طریق تفکیک 
آن ها به اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش داد و براي این منظور تجزیه 
ضرایب مسیر پیشنهاد شده است )Ortiz and Longie, 1997(. در صورتي 
که اطالعي از مدل در دسترس نباشد مي توان با انجام رگرسیون گام به گام 
متغیرهایي که بیشترین توجیه را از تغییرات متغیر تابع دارند شناسایي و 
دیاگرام مسیر را ترسیم نمود. متخصصین اصالح نباتات روش تجزیه ضرایب 
مسیر را به عنوان ابزاري براي تعیین اهمیت صفات مؤثر در عملکرد مورد 
 Pandey and Torric, 1973; Dofing and Knight,( داده اند  قرار  استفاده 
1992(. هم چنین از این نتایج مي توان در هنگام تصمیم گیري براي توصیف 
لتچامو  کرد.  استفاده  پرمحصول  ژنوتیپ هاي  گزینش  در  انتخاب  شاخص 
)Letchamo, 1992( به مطالعه میزان تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی در مرحله 
تکمیل و توسعه گل دهی در ژنوتیپ های مختلف بابونه های با منشأ اروپایی 
پرداخت و سه مرحله مجزا را براي دوره گل دهي پیشنهاد و گزارش نمود 
که این سه مرحله از نظر عملکرد و حجم اسانس با یکدیگر اختالف دارند.

با   )Taviani, Rosellini and Veronesi, 2002( همکاران  و  تاویاني 
جمع  وحشي  جمعیت  دو  ایتالیا،  مرکز  از  بابونه  جمعیت   11 جمع آوري 
عنوان  )به  اسلوواکي  از  بونا  اصالحي  واریته  ایتالیا،  شمال  از  شده  آوري 
شاهد( و یک واریته مصنوعي تولید شده در ایتالیا، به بررسي میزان تنوع 
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و ارزش اقتصادي این 15 ژرم پالسم پرداختند. در پایان تنوع باالیي براي 
عملکرد و صفات کیفي گزارش شد. دآندریا )D’Andrea, 2002( به بررسي 
تنوع مورفولوژیکي، عملکرد و ترکیبات مؤثره اسانس در دو رقم دیپلوئید 
و دو رقم تتراپلوئید کشت شده در جنوب ایتالیا پرداخت و صفاتي مانند 
ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد گل در بوته، قطر و ارتفاع گل، وزن صد گل 
تازه و عملکرد اسانس را در مرحله گل دهي کامل اندازه گیري نمود. میان 
ژنوتیپ ها براي تمامي صفات به جز درصد اسانس تفاوت معني داري وجود 
 Gosztola, Nemeth, Kozaka, Sarosi and( همکاران  و  گوستوال  داشت. 
Szabo, 2006( در مطالعه اي که بر روي هشت جمعیت بابونه مجارستاني 
انجام دادند صفات ارتفاع گیاه، قطر گل، حجم اسانس و ترکیبات تشکیل 
اکثر  برای  را  تنوع مطلوبی  میزان  و  نمودند  اندازه گیري  را  اسانس  دهنده 

صفات گزارش نمودند. 
عزیزی )Azizi, 2006( به مقایسه چهار رقم اصالح شده بابونه در شرایط 
آب و هوایی مشهد پرداخت و صفات ارتفاع، قطر گل، درصد ماده خشک، 
عملکرد گل و درصد اسانس و میزان کامازولن را اندازه گیری و گزارش نمود 
که رشد و نمو ارقام اصالح شده در شرایط آب و هوایی ایران از وضعیت 
 Pirkhezri, Hassani and( مطلوبی برخوردار است. پیر خضری و همکاران
Fakhretabatabai, 2008( به بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین خصوصیات 23 
توده بومی و مقایسه با سه رقم آلمانی، مجاری و زراعی کشور پرداختند و 
اعالم نمودند که تعدادی از توده های مورد مطالعه در برخی صفات مانند 
تعداد گل در بوته و عملکرد بوته بهتر از ارقام اصالح شده بودند، بنابراین 

ظرفیت کشت و کار یا تبدیل شدن به رقم را دارا  می باشند.
ایران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی، رویش گاه گستره وسیعی از 
گیاهان دارویی است ولی متأسفانه پرورش و استفاده از گیاهان دارویي به 
نحوي که در کشورهاي پیشرفته معمول است در کشور ما که منبع بزرگي 
از گیاهان دارویي است هنوز صورت نگرفته است )Omidbaigi, 2000(. با 
به  دارویی  افزون صنایع  روز  نیاز  و  ایران  افزایش سریع جمعیت  به  توجه 
گیاهان دارویی به عنوان ماده اولیه تولید دارو، ضرورت مطالعه و تحقیق بر 
روی این دسته از گیاهان بیش از پیش اهمیت یافته است. با وجود این که 
بابونه از گیاهان دارویی با ارزش تجارت جهانی محسوب  می شود اما هنوز 
در کشور ما اطالعات کافی در زمینه توده های بومی موجود در کشور وجود 
نداشته و کشت زراعی آن متداول نشده است. این تحقیق با هدف مطالعه 
و  شده  آوری  جمع  توده های  بین  فنولوژیک  و  مورفولوژیک  صفات  تنوع 
مقایسه آن ها با پنج ژنوتیپ اروپایی، بررسی روابط بین صفات و نحوه تأثیر 
آن ها بر عملکرد گل در توده های بومی بابونه به منظور استفاده از آن ها به 

عنوان معیارهای گزینش در برنامه های اصالحی انجام گردید.
مواد و روشها

 آزمایش حاضر در سال زراعی 1385-1384 به صورت کشت پاییزه 
در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در 
20 کیلومتری غرب شهر اصفهان به اجرا در آمد. عرض جغرافیایی محل 
32 درجه و 36 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 51 درجه و 26 دقیقه 
شرقی می باشد. ارتفاع ایستگاه از سطح دریا 1612 متر است و بر اساس 
تقسیم بندی گوسن دارای اقلیم نیمه بیابانی خفیف می باشد. بذور 20 توده 
بومی جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور همراه با 5 واریته خارجی که از 
کشورهای اروپایی وارد شده بودند )شکل 1( در قالب طرح آگمنت یا طرح 

توده هاي مشهد- )شامل  و 5 شاهد  بلوك  با 4  مقدماتی عملکرد  ارزیابی 
تعیین  به منظور  تهران-4، شیراز و مشهد-2( کشت شدند.  تهران-3،   ،1
وضعیت یکنواختی زمین، برآورد خطا و کنترل اثرات بلوك های ناقص، از 
در  متر   2 طول  به  روی خطوطی  بر  بذور  شد.  استفاده  شاهد  ژنوتیپ   5
چهار ردیف و به فاصله 40 سانتي متر از یک دیگر به صورت سطحی کشت 
و با الیه نازکی از ماسه پوشانده شد و بعد از کشت آبیاری صورت گرفت. 
آبیاري از ابتداي کاشت تا زمان برداشت هر هفته یکبار انجام گرفت. کنترل 

علف هاي هرز توسط وجین دستي در مواقع لزوم انجام شد. 
در طی مراحل آزمایش و رشد گیاه صفات مختلف فنولوژیکي شامل 
زمان ساقه دهی، شروع غنچه دهی، شروع گل دهی و پایان گل دهی به طور 
مشاهده ای برای هر کرت یادداشت گردید. فاصله زمانی بین شروع گل دهی 
از دو  به عنوان طول دوره گل دهی در نظر گرفته شد.  اتمام گل دهی،  تا 
ردیف میانی هر کرت آزمایشی تعداد 10 بوته به صورت تصادفی انتخاب 
و صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد گل در بوته، قطر گل، طول گل، 
عملکرد گل در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد ماده خشک 
گل، تعداد گلچه زبانه اي، وزن تر 100 گل، وزن خشک 100 گل و تعداد 
اندازه گیری عملکرد گل در  برای  اندازه گیری شد.  شاخه فرعی گل دهنده 
متر مربع از گل های چیده شده از یک متر مربع دو ردیف میانی هر کرت 
آزمایشی استفاده شد. شاخص برداشت با استفاده از نسبت عملکرد گل در 
بوته به عملکرد بیولوژیک به صورت درصد محاسبه گردید. برای محاسبه 
عملکرد گل در بوته، وزن خشک 100 گل و عملکرد گل در متر مربع به 
ترتیب گل های هر بوته، 100 گل انتخابی و گل های چیده شده از یک متر 
مربع مربوط به هر کرت آزمایشی به مدت 48 ساعت در آون در دمای 68 
درجه سانتیگراد قرار داده شدند سپس عمل توزین انجام شد. برای تعیین 
درصد اسانس، 50 گرم از گل های هر کرت آزمایشی انتخاب و اسانس گیري 
به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر به مدت 4 ساعت انجام گرفت 

 .)Letchamo and Marquard, 1993(
پس از جمع آوری داده ها ابتدا داده هاي مربوط به شاهدهای آزمایش 
در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی تجزیه شده و سپس در مورد صفاتي 
که اختالف معني داري در بین بلوك ها در سطح احتمال %5 وجود داشت 
انحراف  صورت  به  بلوك  هر  اثر  که  ترتیب  بدین  گرفت.  صورت  تصحیح 
گردید  محاسبه  شاهدها  کل  میانگین  از  بلوك  آن  شاهدهاي  میانگین 
حداقل  میانگین،   .)Yazdi Samadi, Rezaei and Valyzadeh, 2004(
بررسي  منظور  به  تغییرات آن ها محاسبه شد.  و ضریب  و حداکثر صفات 
ابتدا ضرایب همبستگي  تأثیر آن ها بر یک دیگر  روابط بین صفات و نحوه 
پیرسون در بین صفات محاسبه گردید و سپس از تجزیه و تحلیل رگرسیون 
مرحله اي به منظور تعیین سهم نسبی صفات در عملکرد و هم چنین تعیین 
صفاتي که بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه مي کنند استفاده شد. صفاتی 
که در تجزیه به رگرسیون مرحله ای وارد مدل شدند به عنوان متغیرهاي 
علت بر روی صفت عملکرد گل در بوته در نظر گرفته شدند و بر این اساس 
تجزیه ضرایب مسیر انجام شد. براي بررسي و درك روابط پیچیده صفات 
و شناسایي عوامل پنهانی از تجزیه به عامل ها به روش مؤلفه هاي اصلی و 
دوران عامل ها از طریق روش وریماکس استفاده شد. در هر عامل اصلي و 
در  معني دار  آن ها  عالمت  از  باال صرف نظر  0/5به  عاملي  ضرایب  مستقل، 
نظر گرفته شدند. از بزرگ ترین ضریب عاملي در هر عامل براي نام گذاري 
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 SPSS عامل ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل هاي آماري با استفاده از نرم افزار
و تجزیه ضرایب مسیر با استفاده از نرم افزار PATH 2 انجام شد. 

نتایج 
نشان  آزمایشی  زمین  یکنواختی  بررسی  برای  واریانس  تجزیه  نتایج       
داد که اثر بلوك های ناقص برای صفت طول گل معنی دار بود )جدول 1(، 
برای سایر صفات  این صفت صورت گرفت.  برای  داده ها  بنابراین تصحیح 
داده ها  تصحیح  به  نیازی  و  نشد  مشاهده  بلوك ها  بین  معنی داری  تفاوت 
توده هاي  میانگین  مقایسه  و  واریانس  تجزیه  نبود.  ناقص  بلوك  اثر  برای 
شاهد نشان داد که این توده ها از نظر صفات ارتفاع، عملکرد گل در متر 
مربع، درصد ماده خشک گل و درصد اسانس با یک دیگر اختالف معني داري 
دارند، در رابطه با سایر صفات اختالف معني داري بین توده ها مشاهده نشد 

)جدول 1(.
بوته،  در  گل  عملکرد  صفات  که  داد  نشان  آماری  تجزیه های  نتایج       
تعداد گل در بوته و درصد اسانس بیشترین میزان ضریب تغییرات را دارا 
مي باشند، لذا گزینش براي این صفات شانس موفقیت باالیي را دارد. در 
گل  طول  و  گل  قطر  زبانه ای،  گلچه  تعداد  فنولوژیکی،  صفات  که  حالي 
کمترین میزان ضریب تغییرات را نشان دادند که نشانگر عدم موفقیت در 

گزینش احتمالی براي این صفات مي باشد )جدول 2(.
     در ارتباط با عملکرد گل در بوته، اجزاي عملکرد و درصد اسانس در 
بین توده های داخلی، توده اردبیل-2 باالترین تعداد گل در بوته، عملکرد 
باالترین تعداد شاخه فرعی گل دهنده، توده  گل در بوته و توده تهران-5 
اردبیل-1 باالترین عملکرد گل در متر مربع و درصد اسانس را دارا بودند. 
توده ایالم کمترین تعداد گل در بوته، عملکرد گل در بوته و تعداد شاخه 
فرعی گل دهنده، توده یزد-1 کمترین عملکرد گل در متر مربع و اردبیل-3 
کمترین درصد اسانس را دارا بودند. در بین ژنوتیپ های اروپایی، واریته وارد 
شده از کشور آلمان )آلمان-2، واریته سوروکساری( باالترین مقدار را برای 
عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته و درصد اسانس دارا بود و اختالف 
مطلوب ترین  عنوان  به  و  داشت  اروپایی  ژنوتیپ های  سایر  با  معنی داری 
ژنوتیپ در این آزمایش انتخاب گردید. در مقایسه بین دو گروه ژنوتیپ های 
برای تمامی صفات  اروپایی  بومی داخلی، ژنوتیپ های  اروپایی و توده های 
به جز طول دوره گل دهی، تعداد پنجه و طول گل میانگین باالتری را دارا 
بودند ولی برای اکثر صفات تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ های اروپایی و 

توده های بومی داخلی وجود نداشت.
     عملکرد گل در بوته با دو جزء از اجزای عملکرد یعنی تعداد گل در بوته 
)**0/95( و تعداد شاخه فرعی گل دهنده )**0/73( همبستگی باال و مثبتی 
را نشان داد. هم چنین همبستگی عملکرد گل در بوته با جزء دیگر عملکرد 
یعنی وزن 100 گل )*0/46( مثبت و معنی دار بود )جدول 3(. در تجزیه 
مقابل  در  تابع  متغیر  عنوان  به  بوته  در  عملکرد گل  مرحله ای،  رگرسیون 
سایر صفات به جز شاخص برداشت و عملکرد گل در متر مربع به عنوان 
متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج رگرسیون مرحله ای، 
سه صفت تعداد گل در بوته، وزن خشک 100 گل و تعداد شاخه فرعی 
گل دهنده مهم ترین اجزای عملکرد تعیین گردیدند )جدول 4(. نتایج تجزیه 
مسیر بر روی عملکرد گل در بوته نشان داد که صفت تعداد گل در بوته 
بیشترین اثر مستقیم و مثبت را روی عملکرد گل در بوته دارد )جدول 5(.

     نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها نشان داد که 6 عامل مستقل و اصلی 

)جدول  نمودند  توجیه  را  داده ها  کل  تغییرات  درصد   80/06 مجموع  در 
6(. در عامل اول که 31/49 درصد واریانس کل را توجیه نمود بزرگترین 
ضرایب عاملی مثبت و معنی دار به ترتیب متعلق به روز تا شروع گل دهی، 
روز تا ظهور غنچه، روز تا ظهور ساقه، تعداد گلچه زبانه ای، ارتفاع گیاه و 
روز تا 100 درصد گل دهی بود. عامل اول تحت عنوان عامل خصوصیات 
فنولوژیکی گیاه نام گذاری شد. در عامل دوم که 17/99 درصد واریانس کل 
را توجیه می کرد صفات تعداد گل در بوته، عملکرد گل و تعداد شاخه فرعی 
گل دهنده به ترتیب بیشترین ضریب عاملی مثبت و معنی دار را داشتند که 
ضرایب همبستگی بین این صفات نیز مثبت و بسیار معنی دار بود. با توجه 
به این که عملکرد و اجزای عملکرد باالترین ضرایب عاملی را داشتند عامل 
دوم تحت عنوان عملکرد و اجزای عملکرد در نظر گرفته شد. در عامل سوم 
که 9/97 درصد واریانس کل را توجیه نمود بیشترین ضرایب عاملی مثبت 
و معنی دار به ترتیب متعلق به شاخص برداشت، وزن خشک 100 گل و وزن 
تر 100 گل بود که ضریب همبستگی مثبت و معنی داری بین این صفات 
وجود داشت. عامل سوم، عامل وزن گل نامیده شد. در عامل چهارم فقط 
بود،  صفت درصد ماده خشک گل دارای ضریب عاملی مثبت و معنی دار 
لذا این عامل تحت عنوان وزن خشک گل نام گذاری شد. در عامل پنجم 
صفات طول گل و عملکرد گل در متر مربع بیشترین ضریب عاملی مثبت 
و معنی دار را داشتند لذا این عامل، عامل شکل و وزن گل در واحد سطح 

نامیده شد. 
بحث

 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین توده هاي شاهد نشان داد که این 
توده ها از نظر صفات ارتفاع، عملگرد گل در متر مربع، درصد ماده خشک 
گل و درصد اسانس با یک دیگر اختالف معني داري دارند، در رابطه با سایر 
صفات اختالف معني داري بین توده ها مشاهده نشد )جدول 1(. در مطالعه 
بین  معنی داری  تفاوت   )Pirkhezri et al., 2008( همکاران  و  پیرخضری 
تود ه ها از نظر کلیه صفات مورد بررسي به جز طول روزنه گزارش گردیده 
است. دآندریا )D’Andrea, 2002( نیز تفاوت معني داري میان ژنوتیپ های 
مورد مطالعه براي تمامي صفات به جز درصد اسانس گزارش نمود. نتایج 
به دست آمده از تجزیه آماری یک متغیره با نتایج پیرخضری و همکاران 
 )Pirkhezri et al., 2008( مطابقت دارد. در مطالعه پیرخضری و همکاران
ترتیب  به  اسانس  درصد  و  بوته  در  گل  تعداد  بوته،  در  گل  عملکرد  نیز 
بیشترین ضریب تغییرات را دارا بودند در حالی که صفات طول دوره رویشی، 
ارتفاع گیاه، تعدا گلچه زبانه ای و قطر گل با ضریب تغییرات کمتر از 10، 
کمترین تنوع را داشتند. تاویاني و همکاران )Taviani et al., 2002( تنوع 

باالیي براي عملکرد و صفات کیفي گزارش کردند.  
انتخاب  و  مقایسه  مناسبي جهت  اروپایی شاخص  اصالح شده  ارقام       
و  اردبیل-2  توده  داخلی،  توده های  بین  در  هستند.  برتر  بومي  توده هاي 
تعداد گل  و  فرعی گل دهنده  تعداد شاخه  برای صفات عملکرد،  تهران-5 
در  ژنوتیپ  برترین  که  آلمان-2  ژنوتیپ  با  معنی داری  اختالف  بوته،  در 
اروپایی  ژنوتیپ های  سایر  از  و  نداشتند  بود  مطالعه  مورد  نمونه های  بین 
مقدار بیشتری را نشان دادند. برای درصد اسانس، ژنوتیپ آلمان-2 با 0/8 
درصد اسانس باالترین میزان اسانس را دارا بود و در بین توده های داخلی 
ژنوتیپ های  سایر  از  درصد   0/55 با  تهران-3  و  درصد   0/6 با  اردبیل-1 
برتر  بومی  توده های  انتخاب  با  لذا  بودند.  دارا  را  بیشتری  مقادیر  اروپایی 

بررسی خصوصیات زراعی و ... 
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مي توان به بهبود و افزایش این صفات در برنامه هاي اصالحي اقدام نمود. 
پیرخضری و همکاران )Pirkhezri et al., 2008( نیز در نتایجی مشابه نتایج 
این تحقیق گزارش نمودند که برخی توده های بومی برای صفات عملکرد 
گل، تعداد گل در بوته و قطر گل همانند ارقام اصالح شده بودند و اختالف 
معنی داری با آنان نداشتند. در مطالعه حاضر عملکرد گل در متر مربع بین 
 )Azizi, 2006( 205/7- 93 گرم تعیین شد که در مقایسه با نتایج عزیزی
که میزان 211/15-104/95 گرم را برای ژنوتیپ های اروپایی کشت شده 

در کشور گزارش کرد اختالف چندانی مشاهده نمی شود.
0/6-0/1 درصد  بین  بومی  توده های  اسانس  میزان  مطالعه حاضر  در 
برآورد گردید، اما همانند تمام مطالعات انجام شده اختالف معنی داری بین 
ژنوتیپ ها مشاهده نشد که علت اصلی آن این است که بابونه مقدار بسیار 
کمی اسانس دارد به طوری که حداکثر میزان اسانس به دست آمده 1 درصد 
از صفاتي است که تحت کنترل عوامل  گزارش شده است. میزان اسانس 
ژنتیکي و محیطي است. در این آزمایش با توجه به این که کلیه ژنوتیپ ها 
در یک محیط و در شرایط اقلیمي و محیطي تقریباً یکسان کشت شد ه اند، 
اختالف در میزان اسانس را مي توان تا حدي به ژنوتیپ گیاهان نسبت داد. 
عزیزی )Azizi, 2006( میزان اسانس چهار رقم اروپایی کشت شده در کشور 
 Pirkhezri et( را بین 0/965- 0/627 گزارش نمود. پیرخضری و همکاران
al., 2008( میزان اسانس توده های مورد مطالعه داخلی را بین 0/2-0/75 
گزارش نمودند و اعالم کردند که توده های دارای بیش از 0/7 درصد اسانس، 
 Taviani et al.,( توده های مطلوبی هستند. در مطالعه تاویانی و همکاران
2002( اسانس جمعیت های اروپایی بین 0/89-0/29 درصد برآورد گردید 
ولی بین جمعیت ها اختالف معنی داری وجود نداشت در حالی که لتچامو و 
همکاران )Letchamo et al., 2006( درصد اسانس را برای بابونه های جمع 
آوری شده از بازار آمریکای شمالی بین 0/47-0/21 درصد گزارش کردند. 
واریته  اسانس دو  )Bucko and Salamon, 2006( درصد  بوکو و ساالمون 
اصالح شده را که یکی دیپلوئید و دیگری تتراپلوئید بود به ترتیب 0/5-

0/4 و 1- 0/8 گزارش کردند که واریته تتراپلوئید دو برابر واریته دیپلوئید 
اکثر فارماکوپه ها 0/4  اسانس داشت. حداقل میزان استاندارد اسانس در 
بیشتری  اسانس  میزان  داخلی  توده های  از  تعدادی  که  شده  ذکر  درصد 
تولید می کنند و برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی مطلوب 

می باشند.
نیمی  حدود  و  بود   1-2/6 بین  فقط  پنجه  تعداد  حاضر  مطالعه  در 
ژنوتیپ ها  بین  معنی داری  اختالف  و  نکردند  تولید  پنجه ای  ژنوتیپ ها  از 
به  این صفت  برای  پایین )1/2(  بسیار  به میانگین  با توجه  مشاهده نشد. 
اهداف  برای  مطلوبی  پتانسیل  از  کشور  بومی  توده های  که  می رسد  نظر 
اصالحی در جهت افزایش تعداد پنجه برخوردار نیستند و گزینش در این 
برخوردار خواهد  از شانس موفقیت کمی  توده های موجود  میان  از  جهت 
از اروپا احساس می شود. در  از واریته های وارداتی  بود و ضرورت استفاده 
حالی که دآندریا )D’Andrea, 2002( تعداد پنجه واریته های اروپایی را  بین 
واریته ها  بین  معنی داری  اختالف  که  کرد  اعالم  و  نمود  گزارش   6/4-9/8

وجود دارد.  
در مطالعه تاویانی و همکاران )Taviani et al., 2002( تفاوت معنی داری 
دامنه  و  شد  مشاهده  مطالعه  مورد  جمعیت   15 بین  گیاه  ارتفاع  برای 
تغییرات ارتفاع گیاه بین 34/73-21/83 سانتی متر گزارش گردید. دآندریا 

گیاه  ارتفاع  برای  واریته ها  بین  معنی داری  اختالف   )D’Andrea, 2002(
را مشاهده کرد که  تغییرات 85/9-52/7 سانتی متر  دامنه  و  گزارش کرد 
در این بین، واریته های تتراپلوئید ارتفاع کمتری را دارا بودند. گوستوال و 
همکاران )Gosztola et al., 2006( در مطالعه اي که بر روي هشت جمعیت 
بابونه مجارستاني انجام دادند بابونه هاي دو ناحیه مختلف را از نظر ارتفاع 
و  سانتي متر  ناحیه 7-29  یک  براي  را  گیاه  ارتفاع  و  کردند  مقایسه  گیاه 
نشان  ناحیه دیگر 56- 16 سانتي متر گزارش کردند. مطالعه حاضر  براي 
داد که توده های بومی کشور ارتفاعی بین 157/4-54/2 سانتی متر دارند 
در  برآورد گردید )جدول 2( که  این صفت 125/8 سانتی متر  میانگین  و 
مقایسه با مطالعات انجام شده بر روی بابونه های کشت شده در اروپا ارتفاع 
بسیار بیشتری دارند. این موضوع ضرورت کار اصالحی برای کاهش ارتفاع 
گیاه در توده های بومی کشور را در راستای اجرای مکانیزاسیون به منظور 

کاهش هزینه های تولید نشان می دهد.  
عملکرد گل در بوته با دو جزء از اجزای عملکرد یعنی تعداد گل در 
باال  همبستگی   )0/73**( گل دهنده  فرعی  شاخه  تعداد  و   )0/95**( بوته 
وزن  با  بوته  در  گل  عملکرد  همبستگی  هم چنین  داد.  نشان  را  مثبتی  و 
100 گل )*0/46( مثبت و معنی دار بود. به نظر می رسد باالتر بودن میزان 
همبستگی تعداد گل در بوته با عملکرد گل در بوته بیانگر تأثیر بیشتر این 
باشد  عملکرد  دیگر  اجزای  با  مقایسه  در  گل  عملکرد  روی  عملکرد  جزء 
)جدول 3(. پیرخضری و همکاران )Pirkhezri et al., 2008( نیز همبستگي 
مثبت و معني داری را بین عملکرد گل در بوته و تعداد گل در بوته )**0/9( 
و عملکرد گل در بوته و وزن 100 گل )**0/86( گزارش نمودند. تاویاني و 
همکاران )Taviani et al., 2002( همبستگي مثبت و معني داري بین وزن 

خشک گل و طول گل گزارش نمودند.      
بوته  در  گل  تعداد  که  داد  نشان  مرحله ای  رگرسیون  تجزیه  نتایج   
به عنوان  و  را توجیه می کند  به عملکرد  تغییرات مربوط  بیشترین میزان 
مهم ترین جزء عملکرد شناسایی شد که این نتایج با نتایج به دست آمده از 
ضرایب همبستگی یکسان است. لذا با توجه به اهمیت و نقش این صفت در 
افزایش عملکرد و هم چنین تنوع ژنتیکی باالی آن می توان نتیجه گرفت که 
این صفت می تواند معیار خوبی برای انتخاب جهت افزایش عملکرد باشد. 
اما در مورد درصد اسانس هیچ کدام از صفات وارد مدل نشدند و ضرایب 
همبستگی درصد اسانس با سایر صفات نیز بسیار پایین بود لذا در مورد این 
گونه، استفاده از صفات مورفولوژیک در جهت افزایش درصد اسانس کارایی 
نخواهد داشت. برای افزایش میزان اسانس بایستی اقدام به تولید واریته های 
دارای درصد باالی اسانس نمود که این امر فقط از طریق تغییرات ژنتیکی 

میسر خواهد بود.  
واضح تري  بطور  عملکرد  در  را  متغیر  هر  سهم  مسیر  ضرائب  تجزیه 
جهت  این  از  مي کند.  اندازه گیري  را  عامل  هر  واقعي  اثر  و  مي کند  بیان 
در مطالعات مختلف جهت تشخیص مهم ترین جزء مؤثر بر عملکرد از آن 
استفاده مي شود. نتایج تجزیه مسیر بر روی عملکرد گل در بوته نشان داد 
که صفت تعداد گل در بوته بیشترین اثر مستقیم و مثبت را روی عملکرد 
گل در بوته دارد )جدول 5( و چنین استنباط می شود که همبستگی باالی 
از طریق اثر مستقیم می باشد. از  این صفت با عملکرد گل در بوته عمدتاً 
آنجائی که اثر مستقیم این صفت نسبت به همبستگی آن باالست این مقدار 
همبستگی می تواند رابطه واقعی بین تعداد گل در بوته و عملکرد گل در 
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بوته را نشان دهد. تأثیر غیر مستقیم تعداد گل در بوته از طریق اجزاء دیگر 
عملکرد یعنی وزن خشک 100 گل و تعداد شاخه فرعی گل دهنده ناچیز 
اثر  بوته، وزن خشک 100 گل دارای بیشترین  از تعداد گل در  بود. پس 
مستقیم روی عملکرد گل در بوته بود. صفت تعداد شاخه فرعی گل دهنده 
بوته داشت در حالی که  ناچیزی روی عملکرد گل در  اثر مستقیم بسیار 
مقدار همبستگی برآورد شده بین تعداد شاخه فرعی گل دهنده و عملکرد 
گل در بوته باال و معنی دار بود که می تواند بیانگر این نکته باشد که صفت 
تعداد شاخه فرعی گل دهنده به طور غیرمستقیم از طریق افزایش تعداد گل 
باال بودن  امر سبب  افزایش عملکرد شده است که همین  در بوته موجب 

میزان همبستگی بین تعداد شاخه فرعی گل دهنده و عملکرد می باشد. 
     در مطالعه پیرخضری و همکاران )2( سه عامل پنهانی توانستند 76/89 
درصد از کل واریانس بین صفات را توجیه نمایند. در عامل اول که 58/46 
درصد از واریانس کل را توجیه نمود و عامل عملکرد و اجزاي عملکرد نامیده 
ارتفاع گیاه، قطر گل، قطر نهنج، تعداد گل چه زبانه اي، عرض  شد صفات 
برگ، تعداد گل در بوته، عملکرد هر بوته، وزن 100 گل، وزن هزار دانه، 
طول دوره رویشي و طول دوره زایشي بیشترین ضرایب عاملی را به خود 
اختصاص دادند. در عامل دوم طول برگ، درصد اسانس، طول روزنه و قطر 
دانه گرده قرار گرفته که 11/83 درصد کل تغییرات را توجیه نمودند. عامل 
سوم که 6/6 درصد از تغییرات را به خود اختصاص داده فقط درصد گل 
خشک را شامل شد. در حالی که در مطالعه حاضر، نتایج حاصل از تجزیه 

به عامل ها نشان داد که 6 عامل مستقل و اصلی در مجموع 80/06 درصد 
تغییرات کل داده ها را توجیه نمودند. 

این  پژوهش  این  در  رفته  کار  به  آماری  روش های  از  استفاده  مزیت 
است که مي توان ضمن تجزیه و تحلیل عملکرد گل در بوته، خصوصیات 
کنترل کننده عملکرد گل در بوته و یا به عبارتي خصوصیاتي که بیشترین 
تأثیر را بر عملکرد گل در بوته دارند، مشخص و سپس با تالقي هاي الزم 
این  در  کرد.  گیاه جمع آوري  در  مطلوب  حد  در  را  این خصوصیات  تمام 
رابطه برخي منابع، عملکرد را ناشي از تعادل بین فرآیندهاي بیوشیمیایي و 
فیزیولوژیکي دانسته و معتقدند که ژن هاي خاصي که کنترل کننده عملکرد 
باشند وجود ندارد و عملکرد به طور مستقیم از طریق اجزاي فیزیولوژیک 
عملکرد  بهبود  منظور  به  انتخاب  بازدهی  افزایش  جهت  مي شود.  کنترل 
مشروط به این که اجزا دارای تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری باال باشند و رابطه 
ژنتیکی مثبت و باالیی بین آن ها و عملکرد وجود داشته باشد امکان انتخاب 
غیر مستقیم از طریق اجزای آن وجود دارد. بنابراین در برنامه های به نژادی 
برای افزایش عملکرد گل در بوته می توان از اجزای اصلی عملکرد گل در 
استفاده  فرعی گل دهنده  تعداد شاخه  و  بوته  در  تعداد گل  از جمله  بوته 
نمود. با توجه به این که تعداد گل در بوته مهم ترین جزء عملکرد گل در 
بوته است و در این مطالعه دارای تنوع ژنتیکی زیادی بود، می توان نتیجه 
گرفت که این صفت معیار خوبی برای انتخاب جهت افزایش عملکرد گل 

در بوته می باشد.  

بررسی خصوصیات زراعی و ... 
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     در مجموع به نظر مي رسد با این که بابونه گیاهي بومي اروپاست ولي 
تنوع خوبي براي اکثر صفات به خصوص براي عملکرد گل در بوته و اجزاي 
آن در بین توده هاي کشور وجود دارد که نشان از وجود پتانسیل مطلوب 
گزینش،  و  نژادی  به  برنامه های  طریق  از  لذا  دارد.  اصالحي  اهداف  براي 

می توان اقدام به تولید ارقام مطلوب از نظر عملکرد گل، وضعیت رشدی و 
سایر خصوصیات نمود. با توجه به نتایج این تحقیق و نتایج به دست آمده از 
مطالعه پیرخضری و همکاران )Pirkhezri et al., 2008(، انجام برنامه های به 
نژادی از طریق استفاده از توده های بومی این گیاه ضروری به نظر می رسد. 

توده های بومی گیاه می توانند منشأ واریته های اصالح شده مطلوب باشند.

بررسی خصوصیات زراعی و ... 
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قدردانی
از مسئولین محترم دانشگاه زابل و ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مرکز 
این  انجام  جهت  الزم  امکانات  و  بودجه  که  اصفهان  کشاورزی  تحقیقات 
از همکاری  و قدردانی می گردد. هم چنین  نمودند تشکر  فراهم  را  تحقیق 

آقای اصفا به دلیل ثبت داده های فنولوژیک تشکر و قدردانی می گردد.
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