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.A(زردبابونهبهتوانیمایران، tinctoria(زاگرسیبابونهو
)A. haussknechtii(سالهیکگیاهیزاگرسیبابونهکرد.اشاره

وشرقیآذربایجانيهاستانادرعمدتاًآنپراکندگیکهاست
بختیاري،الحچهارملرستان،همدان،ایالم،کردستان،،غربی
,Mozaffarian(استشدهگزارشخوزستانوفارس 2007(.

درمانیاثراتواسانسهايترکیبمورددراخیر،سالهايدر
است.شده انجاممختلفیتحقیقاتزاگرسیبابونهعصاره
Salehiسانساهايترکیببررسیدر)2008(مکارانهو
کل%98با(برابربترکی22،گونهاینهواییهايبخش

ان%)،6/17(ديجرماکرنکهکردندشناساییرااسانس)
اصلیهايترکیب%)5/11(اسپاتولنولو%)1/13(هگزادکان

تأثیرازنیز)2016(همکارانوNazeriبودند.اسانس
سسکوئیمنبععنوانبه،زاگرسیبابونهریشهعصارهبازدارنده

.انددادهخبرسینهسرطانتومورهايرشدبر،پارتنولیدترپن
،زاگرسیبابونهغیراهلیووحشیطبیعتبهتوجهبا

اولینایران،درگونهاینهايجمعیتژنتیکیتنوعشناسایی
آنپالسمژرمدقیقشناساییونژاديبههايبرنامهدرقدم

ساختاروتنوعبررسیکالسیکهايروشازجمله.است
آن مورفولوژیکصفاتازاستفاده،گیاهیهايگونهژنتیکی

Fares(است et al., رويبربسیاريمطالعات).2009
است.شده انجامبابونههايگونهمورفولوژیکهايویژگی
صفت16ارزیابیبا)2009(همکارانوPirkhezriازجمله

دودربابونههايگونهازتعداديفنولوژیکیویمورفولوژیک
ومثبتهمبستگیاز،ایراندرماتریکاریاوآنتمیسجنس
وگلقطرگل،100وزنوگلقطرصفاتبیندارمعنی

نهایتدروبرگعرضوطولوبوتهارتفاع،ترگلعملکرد
همکارانوMahdikhani.دادندخبربرگعرضوطول

گونهبهمتعلقبابونهبومیهايتودهبررسیدر)2007(
Matricaria inodora،صفاتبرايراتنوعمیزانبیشترین

کمترینواسانسدرصدوبوتهدرگلتعدادمانندمورفولوژیک
شروعتاروزمانندفنولوژیکصفاتبرايراتنوعمیزان

Eftekhariکردند.گزارشگلدهیپایانتاروزوگلدهی

آلمانیبابونههايتودهرخیبیمورفولوژیکبررسیدر)2011(
)Matricaria recutita(ازهاتودهکهدادنشانزرد،بابونهو

.داشتنديدارمعنیتفاوتبررسیموردصفاتکلیهنظر
طولبرگ،طولمانند صفاتیبابوتهارتفاعصفتهمچنین

صفتوخشکوتروزنگلده،شاخهتعدادرویشی،دوره
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خشکوتروزنوبوتههردرهاگلتعدادگلدهی،زمان

همکارانوAlizadehدادند.نشاندارمعنیومثبتهمبستگی
فنولوژیکیومورفولوژیکیصفت12بررسیدر)2015(

تعدادصفتبااسانسعملکردبینکهکردندبیانزاگرسیبابونه
مثبتهمبستگیپوششتاجطولیوعرضیقطروبوتهدرگل

دارد.وجوددارمعنیو
وبودهمحدودمورفولوژیکصفاتتعداداینکهبهتوجهبا
امروزهدارد،قرارمحیطوگیاهسنتأثیرتحتصفاتاینبروز
مانندتکمیلیهايروشازهاگونهژنتیکیتنوعتعیینبراي

Fares(شودمیاستفادهمولکولینشانگرهاي et al., از).2009
ISSR)Interنشانگربهتوانمیمولکولیهاينشانگرمیان

Simple Sequence Repeats(نیمهنشانگرهااینکرد.اشاره
برخوردارندباالییچندشکلیوتکرارپذیريازوبودهتصادفی

Lin(دارندکاربردگیاهانازوسیعیدامنهدرو et al., ؛ 2010
Denduangboripant et al., 2010.(Eftekhari)2011(با

ژنتیکیتنوعISSRوRAPDمولکولینشانگرهايازاستفاده
وPirkhezriکرد.گزارشبابونهنمونه18میانراتوجهیقابل

متفاوتهايجمعیتمیانژنتیکیتنوع)2010(همکاران
M. chamomillaپایهبرراایرانغربیجنوبدریافتهرشد

باند220انتخابیهايآغازگرکردند.بررسیRAPDنشانگر
میانشباهتدامنهبود.چندشکلباند205کهکردندتولید

ژنتیکیتنوعدهندهنشانکهبود78/0تا15/0ازهاجمعیت
است.مطالعهموردبابونهيهانمونهبینباال

مراکزدرقبلینژاديبههايبرنامهعمدهاینکهبهتوجهبا
وفنولوژیک،مورفولوژیکخصوصیاتپایهبرایران،تحقیقاتی

تحقیقتاکنونوآمدهبعملزاگرسیبابونهاسانسدرصد
انجامگونهایندرمولکولیهاينشانگرازاستفادهبامشخصی

ژنتیکیتنوعتعیینوارزیابیمنظوربهتحقیقاین ،استنشده
نشانگرهايازاستفادهباگونهاینهايجمعیتبیندرموجود

شد.انجاممورفولوژیکخصوصیاتوISSRمولکولی
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.A(زاگرسیبابونههايجمعیتمشخصات-1جدول haussknechtii(بررسیمورد
)دریاسطحازمتر(ارتفاعجغرافیاییعرضجغرافیاییطولآوريجمعمحلردیف

321486°19′53°59′اردکان- یزد1
311034°22′54°00′میبد- یزد2
331350°37′47°51′آبادخرم-لرستان3
351610°59′45°53′بانه-کردستان4
342114°17′48°28′اسدآباد-همدان5
331140°49′46°17′ایوان-ایالم6
341335°10′46°30′آباداسالم-کرمانشاه7
331427°36′47°00′ایالم- ایالم8

هامواد و روش
هاي گیاهیگونه

هاي مورد مطالعه در این تحقیق از بانک ژن بذر جمعیت
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه شد. در جدول 

هاي مورد آوري و مشخصات اقلیمی جمعیت، محل جمع1
مطالعه نشان داده شده است.

دربذرها کاشتبهاقدام،1392سالزمستاناواخردر
هايگیاهچه،1393بهاراواسطدربعد وشد کاشتسینی
مراتعوجنگلهاتحقیقاتمؤسسهتحقیقاتیایستگاهبهجوان
ي دارامنطقهنیاگردیدند.منتقل(البرز)کرجشهردرکشور
با35°42′ییایجغرافعرضو51°31′ییایجغرافطول

ی بارندگنیانگیمبوده،ایدرسطحازمتر1291ارتفاع
درجه21/16دمامتوسطومترمیلی248انهیسال

درجه-8مطلقحداقلو44مطلقحداکثرباگرادیسانت
5/7- 5/8تهیدیاسبای لومبافتي داراستگاهیاخاك.بود

ومترمیلی3/247انهیسالی بارندگمتوسطبوده،
ی نسبرطوبتمتوسط.استاسفندسالماهنیتربارانپر

خشکمهینی قاتیتحقستگاهیامیاقلو%40-50انهیسال
يهابلوكطرحقالبدرجوانهايگیاهچه.استفراسرد

ردیفرويفاصلهشدند.کشتتکرارسهباتصادفیکامل
نظردرمترسانتی50هاردیفبینفاصلهومترسانتی30

ودستیوجینالزمدفعاتبهرشدفصلطیشد.گرفته
تااولیهآبیاريشد.انجامهرزهايعلفبامکانیکیمبارزه

برداشتزمانتاآنازپسوباریکروز2هراولیهاستقرار
روز5فاصلهبهگیاهنیازوهواییوآبشرایطبهبا توجه 

.شدانجام

فنولوژیکومورفولوژیکهايارزیابی
تروزن،تاجیپوشش،گیاهارتفاعفولوژیکورمصفات

عرضوطولساقه،قطرخشک،مادهدرصدخشک،و
عملکردوبازدهوگلقطردهنده،گلشاخهتعدادبرگ،

میانازکهطریقبدینگرفتند،قرارارزیابیمورداسانس
بلوكهرازگلداربوته4تعدادجمعیت،هرهايبوته

بوتههردرشدهگیرياندازهصفاتمیانگینوانتخاب
فنولوژیکصفاتشد.گرفتهنظردرتکراریکعنوانبه

براساسترتیببهنیزگلهارداشتبزمانوگلدهیزمان
درصد%50درگلاولینظهورتاکاشتتاریخازروزتعداد
کاملرسیدگیزمانتاکاشتتاریخازروزتعدادوهابوته

شدهتوزینبرداشتازپسبالفاصلههابوتهشدند.تعیین
80آوندرساعت24مدتبهآزمایشگاهدروتر)(وزن
راآنهاخشکوزنبتوانتاشدنددادهقرارگرادسانتیدرجه
هرهايبوتهاز% 50دادن گلازپسکرد.گیرياندازه

)هاسرشاخهوهابرگ(گیاههواییهايبخشجمعیت،
وگردیدهخشکسایهدرومحیطدمايدروآوريجمع
وساعتسهمدتبهکلونجردستگاهباگیرياسانسازپس

بااسانسعملکردودرصد،ایرانگیاهیفارماکوپهبراساس
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Siddiqui(گردیدمشخصزیروابطرازاستفاده et al.,

2006(.
100×

( اسانس( )وزن اولیه( خشک درصد اسانس=وزن

اسانسعملکرد=اسانسدرصد×بیوماسعملکرد
میانجزئیو)پیرسون(دوگانههمبستگیضرایبمقادیر

افزارنرمازاستفادهبایکژفنولوومورفولوژیکصفات
SPSSافزارنرمتوسطتحقیقهايدادهگردید.محاسبهSAS

باهامیانگینمقایسهوگرفتندقرارواریانسآنالیزمورد
شد.انجام05/0يدارمعنیسطحدردانکنروشازاستفاده

مولکولیهايارزیابی
موردهايجمعیتمولکولیتنوعارزیابیمنظوربه
10مرحلهواردجوانياهگیاهچهکهزمانی،مطالعه
تازهبرگیيهانمونهازDNAاستخراجشدند،يمترسانتی

استخراجکیتازاستفادهباانتخابیهايبوتهتکجوانو
AccuPrep GMO)Bioneer, Cat No.K3031(مطابقو

درهافنولوجودبهتوجهبا.شدانجاممربوطهدستورالعمل
اتانولباهاDNAشستشويبهاقدامآزمایش،موردگیاهان

روشنتایجبراساسگردید.%70اتانولبعد و90%
درنانوگرم10غلظتتاهانمونهDNAاسپکتروفتومتري،

استفادهموردPCRواکنشانجامبراي ورقیقمیکرولیتر
ISSRآغازگرهاي،شیآزماانجامي براگرفتند.قرار

وتولیديشرکتازاستفادهموردمسترمیکسو)2(جدول
دستگاهتوسطPCRواکنششد.هیتهسیناژنتحقیقاتی

باکایرآمBIO-RADمدلچاهکی96کلریترموسا
درجه94دمايدرايدقیقه2چرخهیکدماییهايبرنامه
درجه92دردقیقهیکشاملچرخه40وگرادسانتی
گرادسانتیدرجه53تا48دردقیقهیکگراد،سانتی

درجه72دردقیقهدووآغازگر)اتصالدماي(برحسب
درجه72دردقیقه10بانهاییبسطمرحلهوگرادسانتی
استفادهباواکنشمحصوالتتفکیکشد.انجامگرادسانتی

.گردیدانجام%2آگارزژلاز

استفادهموردآغازگرهاياتصالدمايوتوالی-2جدول
گراد)(سانتیاتصالدمايتوالیآغازگر

ISSR-P55′-(AC)8G-3′53
ISSR-P125′-(GA)8T-3′48
ISSR-P265′-CCA(CT)8-3′53
ISSR 3-15′-(CT)8TG-3′51
ISSR 7-15′-(CA)6GT-3′53

ISSR 19-15'-(AG)7GT-3'52

شدهریتکثافرادتمامدرکهشکلکینوارهاي
چندشکلالگوهايوشدندحذفهیتجزازبودند،

صفرو1باترتیببهنوارحضورعدموحضوربراساس
درآغازگرهاکاراییبررسیمنظوربهشدند.امتیازبندي

چندشکلیاطالعاتمحتواي،هاجمعیتبینتمیز
)Polymorphic information content, PIC(و

Marker(نشانگرشاخص Index, MI(،آغازگرهر

PICi=1-ΣpiفرمولازPICمحاسبهبرايشد.محاسبه
2

)Powell et al., piآندرکهشداستفاده)1996
برابر2

از)MI(نشانگرشاخصاست.آللامiفراوانیبا
درصدوچندشکلنوارهايتعداددرPICضربحاصل

Powell(آمدبدستآغازگرهرچندشکلی et al.,

تجزیهوسیلهبهژنتیکیروابطدندروگرام.)1996
ماتریسازاستفادهباUPGMAروشبهايخوشه
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ارزیابیبرايمانتلآزمون.شدحاصلجاکاردتشابه
هايدادهازحاصلتشابههايماتریسبینمطابقت

,Mantel(گردیدانجاممولکولیومورفولوژیک 1967(.
NTSYSافزارنرمازاستفادهبافوقيهالیتحلوتجزیه

SPSSافزارنرمازتشخیصتابعتجزیهبراي .شدحاصل

تنوعسازيمشخصمنظوربههمچنینشد.استفاده
افزارنرمازاستفادهباها،جمعیتبینودرونژنتیکی

GenAlex،بهمولکولیواریانسوتحلیلتجزیهبهاقدام
گردید.AMOVAروش

نتایج
فنولوژیکومورفولوژیکهايداده

تغییراتضریبمقادیروواریانستجزیهنتایج
جدولدرمطالعهموردفنولوژیکومورفولوژیکصفات

تمامینظرازهاجمعیتبیناست.شدهدادهنشان3
اختالفاینکهداشتوجوددارمعنیاختالفصفات

%5سطحدرگلدهساقهتعدادوبرگعرضصفاتبراي
میزانبیشترینبود.%1سطحدرصفاتسایربرايو

ساقهتعداداسانس،درصدصفاتبرايفنوتیپیتنوع
نايپهواسانسعملکردخشک،وزنگل،قطرگلده،
،76/45،76/38،86/28،32/25ترتیببهبرگ
طولبرايمیزانکمترینودرصد88/24و98/24

گلدهیزمانوبرداشتزمانفنولوژیکصفاتوبرگ
بود.درصد20/16و36/11،41/12ترتیببه

نشان)4(جدولهاجمعیتبینصفاتمیانگینمقایسه
خشکوزن،گیاهارتفاعقادیرمکمترینوبیشترینکهداد

بهمربوطترتیببهاسانسدرصدوبرداشتزمانسرشاخه،
)،مترسانتی57/10(اسدآبادو)مترسانتی37/16(ایالم

67/407(اسدآبادو)هکتاردرگرم33/983(ردکانا
)،روز60(دمیبو)روز33/85(ایالم)،هکتاردرگرم
بیشترینسرانجامو)037/0(بانهو)133/0(آبادخرم

بهتعلقمترتیببهاسانسعملکردمقادیرکمترینو
است.)63/0(بانهو)94/0(آبادخرم

فنولوژیکوفنوتیپیصفاتدوگانهگیتهمبسمقادیر
هايهمبستگیمیانازاست.شدهدادهنشان5جدولدر

ارتفاعصفاتبینهمبستگیبهتوانمیدارمعنیومثبت
وطولبابوتهارتفاع)،84/0(گیاهتاجیپوششوبوته

تاجیپوشش)،68/0و64/0ترتیببه(برگعرض
وزنوگیاهتاجیپوشش)،68/0(برگطولوگیاه

وتروزن)،58/0تر(وزنوبرگطول)،72/0(خشک
برداشتزمانوگلدهیزمان)،82/0(خشکوزن

ترتیببه(خشکوتروزنواسانسعملکرد)،91/0(
)77/0(اسانسعملکردودرصدو)53/0و45/0

متغیرهدوهايهمبستگیدراینکهبهتوجهباکرد.اشاره
مانعیکدیگررويبرصفاتپیچیدهاثراتدارداحتمال

صفتدوبینواقعیهمبستگیضریبآوردندستباز
صفاتسایراثرجزئیهمبستگیروشباشود،(متغیر)
موردصفاتبینآیاشودمشخصتاگردیدحذف

میانازخیر.یاداردوجودواقعیارتباطارزیابی
وارتفاعصفاتمیانرابطهجزئی،هايهمبستگی

طولوگیاهتاجیپوشش)،76/0(گیاهتاجیپوشش
)،52/0(خشکوزنوگیاهتاجیپوشش)،64/0(برگ
خشکوزنوتروزن)،52/0(تروزنوبرگطول

درصدو)87/0(برداشتزمانوگلدهیزمان)،62/0(
بوددارمعنیومثبت)52/0(اسانسعملکردو

).5(جدول



بابونه زاگرسیهايتجزیه واریانس صفات مورفولوژیک و فنولوژیک جمعیت-3جدول 
عملکرد
اسانس

درصد
اسانس

زمان
برداشت زمان گلدهی وزن

خشک وزن تر قطر گل تعداد
ساقه گلده

عرض
برگ

طول
برگ

تاجیپوشش 
گیاه

ارتفاع
گیاه

درجه
آزادي

منبع
تغییر

**071/0 **004/0 **64/202 **42/221 **48/1 **90/22 **43/161 *21/3 *23/31 **17/64 **33907 **60/12 7 جمعیت
003/0 0001/0 62/23 *87/13 18/0 **34/19 **00/38 37/0 5/6 67/8 6/947 18/0 2 تکرار
012/0 0003/0 77/23 351/3 13/0 43/1 86/2 95/0 88/7 67/13 1919 97/1 14 خطا
98/24 76/45 41/12 20/16 32/25 59/19 86/28 76/38 88/24 36/11 01/19 33/16 CV%

زاگرسیبابونههايجمعیتفنولوژیکومورفولوژیکصفاتمیانگینمقایسه-4جدول
عملکرد
اسانس

درصد
اسانس

زمان
برداشت

زمان
گلدهی

وزن
خشک

وزن
تر قطر گل تعداد

ساقه
گلده

عرض
برگ

طول
برگ

پوشش تاجی
گیاه

ارتفاع
گیاه جمعیت

گرم در هکتار روز گرم در هکتار مترمیلی مترمیلی مترسانتی
91/0 a 123/0 a 13/76 a 67/55 b 33/983 a 67/20 a 33/24 c 33/3 abc 00/13 c 00/43 b 80/685 a 27/15 ab اردکان
68/0 bc 083/0 b 00/60 b 00/41 e 600d 00/14 def 33/21 d 67/2 bc 67/14 bc 33/50 a 48/545 c 77/11 cd میبد
94/0 a 133/0 a 00/78 a 33/67 a 67/866 ab 00/16 cd 67/26 c 33/2 c 67/13 c 33/47 ab 47/612 abc 23/14 abc آبادخرم
63/0 bc 037/0 d 33/66 b 33/46 d 682cd 50/16 bc 00/27 c 33/4 ab 33/16 abc 67/47 ab 06/648 ab 87/15 ab بانه
78/0 b 043/0 dc 33/62 b 67/57 b 67/407 e 17/13 ef 67/18 d 67/2 bc 67/12 c 67/40 b 12/362 e 57/10 d اسدآباد
72/0 bc 08/0 b 55/68 b 33/58 b 33/583 d 33/12 f 33/15 e 00/2 c 00/13 c 67/42 b 79/585 bc 37/13 bc ایوان
86/0 ab 117/0 a 33/77 a 84/64 a 33/789 bc 33/18 b 00/33 b 67/3 abc 67/19 ab 33/51 a 42/464 d 60/12 cd آباداسالم
83/0 ab 09/0 b 33/85 a 33/67 a 67/641 d 00/18 b 67/37 a 00/5 a 00/21 a 67/53 a 31/622 abc 37/16 a ایالم



زاگرسیبابونههايجمعیتفنولوژیکومورفولوژیکصفاتبین1جزئیودوگانههمبستگیرایبض-5جدول
درصد
اسانس

زمان
برداشت

زمان
گلدهی

وزن
خشک

وزن
تر

قطر
گل

تعداد
گلدهساقه

عرض
برگ

طول
برگ گیاهتاجیپوشش گیاهارتفاع صفت

)**76/0(**84/0 گیاهتاجیپوشش
)*64/0(**68/0 )29/0-(**64/0 برگطول

)35/0(**68/0 )12/0(**57/0 )16/0(**68/0 برگعرض
)28/0(**55/0 )*57/0-(18/0 )31/0(18/0 )36/0-(39/0 گلدهساقهتعداد

)38/0(**62/0 )32/0(**77/0 )36/0(**65/0 )08/0-(**52/0 )16/0(**68/0 گلقطر
)36/0(**94/0 )42/0(**55/0 )28/0(**77/0 )*52/0(**58/0 )10/0-(*49/0 )34/0(**64/0 تروزن

)*62/0(**82/0 )48/0(**82/0 )18/0-(*44/0 )23/0(**69/0 )32/0(**64/0 )*52/0(**72/0 )26/0(**75/0 خشکوزن
)10/0-(03/0- )03/0-(20/0 )32/0(14/0 )08/0-(24/0 )06/0(28/0 )05/0-(09/0 )13/0-(15/0- )24/0(06/0 گلدهیزمان

)**87/0(**91/0 )45/0(*47/0 )25/0(23/0 )14/0(15/0 )09/0-(32/0 )01/0(29/0 )05/0-(02/0- )08/0(20/0- )43/0-(01/0 برداشتزمان
)10/0-(18/0 )26/0(13/0 )*52/0-(10/0- )03/0(02/0 )18/0-(27/0 )18/0(23/0 )10/0(34/0 )01/0(16/0 )09/0-(26/0- )25/0(05/0- درصد اسانس

)*52/0(**77/0 )42/0(**53/0 )46/0(**63/0 )18/0(**53/0 )03/0-(*45/0 )02/0(29/0 )18/0-(10/0- )05/0-(04/0- )13/0-(15/0 )05/0(*45/0 )23/0(37/0 عملکرد اسانس
%1و%5احتمالسطحدردارمعنیترتیببه:**و*
.دهندمینشانراجزئیهمبستگیضرایبپرانتزداخلاعداد:1
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مولکولیهايداده
نوار38آنهامیانازکهشدتولیدنوار55مجموعدر

بهمربوطچندشکلنوارتعدادبیشترینبودند.چندشکل
بهمربوطتعدادکمترینوچندشکلنوار10با12Pآغازگر
میانگین.)6(جدولبودچندشکلنوار4با1- 19آغازگر

بابرابرسنجشواحدهرازايبهچندشکلنوارهايتعداد
سنجشواحدهرISSRنشانگرهايمورددربود.نوار33/6

وPIC،394/0مقداربیشتریناست.آغازگریکمعادل
مربوطو126/0آن،میزانکمترینو1- 7آغازگربهمربوط

تحقیقایندرشدهمحاسبهPICمیانگینو1- 3آغازگربه
نوارهايتعدادبراساس)MI(نشانگرشاخصبود.273/0

47/2تا39/0ازکهشدمحاسبهآغازگرهربرايچندشکل
آمد.بدست31/1آنمیانگینوبودمتغیر

نشان7جدولدرهاجمعیتبینژنتیکیفاصلهضرایب
(میانگین439/0تا009/0بینژنتیکیفاصلهاست.شدهداده

فاصلهکمترینداراياردکانومیبدجمعیتدوبود.)224/0

دارايمیبدوبانهجمعیتدوو009/0میزانبهژنتیکی
هاجمعیتمیاندر439/0میزانبهژنتیکیفاصلهبیشترین

دربرشخطترسیمباتشابهضریببراساسبنديگروهبودند.
اصلیگروهدودررامطالعهموردهايجمعیت،66/0فاصله
قابلبوالفزیرگروهدوبهاولگروه.)1(شکل دادجاي

آباد،خرمهايجمعیت:الفزیرگروهدرکهاستتقسیم
بانههايجمعیتنیز:بزیرگروهدروایوانوایالمآباد،اسالم

گروهدرنیزاردکانومیبدهايجمعیتگرفتند.قراراسدآبادو
،ايخوشهتجزیهازحاصلبنديگروهصحتگرفتند.جايدوم

%6/88فیشرخطیروشبهکانونیتشخیصتابعتوسط
تابعکهکردگیرينتیجهتوانمیاساساینبرکهشدبرآورد

تجزیهوسیلههباصلیگروهدوبههاجمعیتتقسیمتشخیص
رامولکولیواریانسنتایج،8جدولکند.میییدأتراايخوشه
بوددارمعنیهاجمعیتبینژنتیکیتنوعآندرکهدهدمینشان

بیندرآنماندهباقیوهاجمعیتدروندرتنوعکلاز%55و
است.شدهتقسیمهاجمعیت

ISSRآغازگرهايتوسطشدهتولیدچندشکلنشانگرهايتعدادوکارایی-6جدول

MI PIC درصد چندشکلی تعداد کل نوارها چندشکلتعداد نوارهاي  تعداد نوارهاي یک شکل آغازگر
47/2 335/0 81/81 11 9 2 ISSR-P5

14/2 278/0 92/76 13 10 3 ISSR- P12

72/0 259/0 56/55 9 5 4 ISSR-P26

39/0 126/0 50/62 8 5 3 ISSR 3-1
64/1 394/0 33/83 6 5 1 ISSR 7-1
50/0 248/0 50 8 4 4 ISSR 19-1
31/1 273/0 36/68 17/9 33/6 83/2 میانگین

بحث
هاي مورفولوژیک و فنولوژیکداده

در این تحقیق تنوع فنوتیپی براي بیشتر صفات 
مورفولوژیک باال و براي صفات فنولوژیکی پایین بود. نتایج 

) و 2007و همکاران (Mahdikhaniمشابهی توسط 
Kohanmo) گزارش شده است. صفات 2010و همکاران (

با تنوع زیاد قابلیت باالیی براي بکارگیري در اهداف 
ن میزان تنوع ممکن است به علت اصالحی دارند. باال بود

اختالفات جمعیتی افراد یا به علت اختالفات شرایط محیطی 
و یا حتی اثرات متقابل جمعیت و محیط باشد، پایین بودن 

دهنده عدم تأثیر یا تأثیر اندك تنوع صفات فنولوژیک، نشان
Martinezمحیط در تظاهر این صفات است ( et al., 2003.(



ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ...280

زاگرسیبابونههايجمعیتبینژنتیکیفاصلهماتریس-7جدول
ایالمآباداسالمایواناسدآبادبانهآبادخرممیبدجمعیت
009/0307/0423/0244/0224/0183/0232/0اردکان
315/0439/0256/0229/0183/0244/0میبد

216/0169/0074/0046/0093/0آبادخرم
066/0144/0206/0142/0بانه

117/0136/0092/0اسدآباد
072/0037/0ایوان

090/0آباداسالم

زاگرسیبابونههايجمعیتبرايمولکولیواریانستجزیهنتایج-8جدول
ISSRنشانگرهايکاربردازحاصلهايدادهبراساس

واریانسدرصدمربعاتمیانگینمربعاتمجموعآزاديدرجهتغییرمنابع
93/3145**75/223هاجمعیتبین

560/23455هاجمعیتدرون
635/457100کل

UPGMAالگوریتمازاستفادهبازاگرسیبابونهجمعیت8بنديگروهازحاصلدندروگرام-1شکل

بهمربوطسرشاخهخشکوزنمقادیرباالترین
ازهاجمعیتاینبود.بانهوآبادخرماردکان،هايجمعیت

ازبودند.برخوردارنیزتاجیپوششوارتفاعبااليمقادیر
قابلیت باجدیدهايبرگتشکیلبوته،زیادارتفاعنتایج
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کهاستقدیمیهايبرگفرازبرخورشیدنورجذبباالي
رامناسبیشرایط،بوتهزیادتاجیپوششکناردرامراین

وفتوسنتزبهبودنتیجهدروخورشیدنوربهینهجذببراي
Taiz(سازدمیفراهمخشکمادهتولید & Zeiger, 2010(.

تاروزصفتمیزانباالترینازایالمجمعیتکهحالیدر
رتبهدراسانسعملکردنظرازو استبرخورداربرداشت
تنشاینکهبهباتوجه.گیردمیقرارهاجمعیتبیندرچهارم

منظوربهگیاهکهشودمیسببگرما)تنش(ازجملهمحیطی
تولیديخشکمادهمصرفبهاقدامتنش،شرایطبامقابله
Taiz(نماید & Zeiger, کهرسدمینظرهب، بنابراین)2010

دورههمزمانیوایالمجمعیترشددورهبودنطوالنی
مادهمقدارکاهشسببتابستان،گرمايباگیاهرشدپایانی

باالبودنبا وجود کهطوريهب،گردیدهجمعیتاینخشک
پایینینسبتاًاسانسعملکردازجمعیتایناسانس،درصد

زودرسسبببهاردکانجمعیتمقابلدراست،برخوردار
جمعیت(اینتولیديخشکمادهحفظنتیجهدروبودن

بههاجمعیتبیندرراتولیديخشکمادهمقدارباالترین
توجهیقابلاسانسعملکردازاست)،دادهاختصاصخود

توجهبااست.برخورداراسانسدرصدبودنپایینبا وجود 
فسفاتواورهکودهايکاربرداستشدهمشخصاینکهبه
موجباتگل،عملکردافزایشطریقازبهینه،مقادیردر

Dadkhah(آوردمیفراهمرااسانسعملکردافزایش et

al., مقداریادشده کودهايکاربردباتوانمی)،2012
ازکهایوانوبانهمیبد،هايجمعیتدررااسانسعملکرد
داد.افزایشحدوديتابرخوردارند،صفتاینکممقادیر
بدلیلایالمجمعیتمطالعه،موردهايجمعیتمیاناز
وگلدهیزمانتاکاشتهنگامازتوجهقابلزمانیدوره

دارندطوالنیرشدفصلکهگرمسیرمناطقبرايبرداشت،
شدنطوالنیاینکهبهتوجهباهمچنیناست.توصیهقابل
شدنفراهمنتیجهدروگلدهیتداومباعثبابونه،رشددوره

Gasic(شودمیگلنوبتچندینبرداشتامکان et al.,

جمعیتبرايکافیرطوبتشدنفراهمصورتدر)،1991
جمعیتاینکهداشتانتظارتوانمیتابستان،فصلدرایالم

هايدورهمجموعدربتواندمتوسط،اسانسعملکردبا وجود 

هايجمعیتکند.عرضهرامطلوبیاسانسعملکردبرداشت
وزنبااليمقادیرداشتندلیلهبنیزآبادخرمواردکان
تجاريبردارانبهرهبراياسانسعملکردودرصدوخشک

گیاهانکردناهلیوکشتامربهکهتحقیقاتیمراکزو
بانیزمیبدجمعیتاست.توصیهقابلپردازندمیدارویی

دروبرداشتوگلدهیهنگامتاکمزمانیدورهبهتوجه
مناطقدرکشتبراي،کمترآبیاريهايدورهبهنیازنتیجه

همکارانوFarhoudi.استمناسبخشکنیمهوخشک
صفاتمیاندارمعنیشدتبهومثبتهمبستگیاز)2015(

کامازولندرصدصفتبااسانسعملکردواسانسدرصد
خبربابونه)اسانسهايترکیبمهمترینازیکیعنوانبه(

مانندیهایجمعیتداشتانتظارتوانمیبنابراین،اندداده
عملکردودرصدبااليمقادیرازکهآبادخرمواردکان
مندبهرهنیزکامازولنبااليمقادیرازبرخوردارند،اسانس
تحقیقاتنیازمندموردایندرقطعینظراظهارالبته .باشند
است.بیشتر

مورفولوژیکصفاتبرخیمیاندوگانههمبستگیوجود
شدهگزارشاینازپیشبابونههايگونهدرفنولوژیکو

همبستگی)2015(همکارانوAlizadehهمچنانکهاست.
تاروزوگلدهیتاروزصفاتبیندارمعنیومثبت

تاجسطحوبوتهارتفاعتر،وزنوخشکوزنبرداشت،
خشکوتروزنواسانسعملکردو(کانوپی)پوشش

ومثبتارتباط)2009(همکارانوPirkhezri،سرشاخه
وطولوبرگعرضبابرگطولصفاتبیندارمعنی

)2015(همکارانوFarhoudiوبوتهارتفاعبابرگعرض
اسانسعملکردودرصدبیندارمعنیومثبتهمبستگینیز
ومستقیمهمبستگینیزتحقیقاین در.اندکردهبیانرا

صفاتازدیگربرخیهمچنینویادشده صفاتبیندارمعنی
صفاتبیندارمعنیشدتبهومستقیمارتباطشد.مشاهده

حالتدودربرداشتزمانودهیلگزمانفنولوژیک
درکهداردآنبرداللتجزئی ودوگانههمبستگی

،رشددورهطولکاهشیاافزایشبراياصالحیهايبرنامه
ومناسبنمیتخگلدهی،تاروزتعدادبررسیباتوانمی

زودترراانتخابوداشتگیاهرشددورهطولازقبولیقابل
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تاجمانند صفاتیازاستفادهباتوانمیهمچنینداد.انجام
زمانگلدهی،زمانخشک،وترمادهعملکردگیاه،پوشش
عملکردانتخاب،معیارعنوانبهاسانسدرصدوبرداشت
ومثبتمقادیربهباتوجهمیانایندرداد.افزایشرااسانس

عملکردصفتمیانجزئیهمبستگیضریبباالينسبتاً
وگلدهیهايزمانواسانسدرصدصفاتبااسانس

برصفاتاینواسطهبدونومستقیماثرنشانگرکهبرداشت
وگزینشباکهرسدمینظربهاست،اسانسعملکردمقدار

یادشده صفاتبااليمقادیرباهايجمعیتازگیريبهرهیا
بهباالترياطمینانضریبباتوانمیگیري،دورگبراي 
یافت.دستاسانسبااليعملکردبااصالحیارقام

مولکولیهايداده
%36/68بابرابرشدهمشاهدهچندشکلیدرصدمیانگین

ژنتیکیتنوعمیزاننسبیبودنقبولقابلدهندهنشانکهبود
هرتمایزتوانPICشاخصاست.مطالعهموردمجموعهدر

فراوانیوژنیمکانیکدرهاآللتعدادطریقازراآغازگر
Muminović(کندمیتعیینهاآللنسبی et al., 2004(.

آنازپسو1-7آغازگربرايPICشاخصمیزانشترینبی
5P.سایرازبهترآغازگردواینکهدهدمینشانامراینبود

دادهنشانراهاجمعیتژنتیکیفاصلهاندتوانستهآغازگرها
)MI(نشانگرشاخص.برخوردارندباالییتفکیکتوانازو

وچندشکلنوارهايتعداد،PICشاخصمزایايبرعالوه
آغازگرهرقابلیت وگرفتهنظردرنیزراچندشکلینسبت

Powell(دهدمینشانبیشترشکلچندنوارتولیدرا براي  et

al., بهمربوطنشانگرشاخصمقداربیشترین.)1996
درآغازگراینبااليکاراییدهندهنشانکهودب5Pآغازگر

ژنومیمختلفنواحیتکثیراثربرچندشکلنوارهايتولید
زیاددارمقکناردرنشانگرشاخصمیزانبودنباال.است

توجهقابلسودمنديدهندهنشان،5PآغازگرPICشاخص
،بودزاگرسیبابونهژنتیکیتنوعبررسیدرآغازگراین

تجزیهبرايآنازتوانمیآینده مطالعاتدربنابراین
برد.بهرهبابونههايجمعیتپالسمژرممجموعه

جنسگیاهاندرگردهدانهپراکنشسیستمبهتوجهبا
دروحشراتطریقازعمدتاًکه)Anthemidiae(بابونه
,Mozaffarian(شودانجام میبادتوسطهاگونهازبعضی

هايرویشگاهمیانتوجهقابلیجغرافیایفاصلهو)2007
تبادلامکانزاگرس،کوهرشتههايدامنهوکشورمرکز

مرکزيمناطقدرهاجمعیتاین بینژنمهاجرتوژنتیکی
هايجمعیتتفکیکسببامرایناست.اندكکشورغربیو

کهطوريهباست،شدهمجزاهايگروهدراقلیمهربهمتعلق
همراهبهایوانوایالم،آباداسالم،آبادخرمهايجمعیت
میبدهايجمعیتواولگروهدراسدآبادوبانههايجمعیت

درهاجمعیتاین چون.اندگرفتهقراردومگروهدراردکانو
گروهاعضايباتوجهیقابلژنتیکیتفاوتازگروههر

اعضايتالقیطریقازتوانمیبنابراین برخوردارند،دیگر
دریافت.دستبرترنتاجبهدیگرگروهاعضايباگروهیک

فاصلهبیشترینبامیبدوبانههايجمعیتتحقیق،این 
مطالعه،موردهايجمعیتمیاندر)439/0(ژنتیکی

جمعیتدواینتوانمیبنابراینبودند.هاجمعیتمتمایزترین
اصالحبرايگیريدورگهايبرنامهدروالدعنوانبهرا

استفادههتروزیسحداکثرآوردندستبوزاگرسیبابونه
کرد.

برخیدرجغرافیاییتوزیعوژنتیکیتنوعمیانارتباط
بومادرانازجملهAnthemideaeتیرهزیرمعطرهايگونه
Rahimmalek(استشدهگزارشاینازپیش et al.,

پایهبرژنتیکیتنوعالگوينیزتحقیقاین در.)2009
جغرافیاییتوزیعباخوبیمطابقتمولکولیهايداده

مطلوبکاراییدهندهنشانامراینکهدادنشانهاجمعیت
بهمتعلقهايجمعیتبینتمایزدرISSRنشانگرهاي

کوفنتیکهمبستگیضریبهمچنیناست.مختلفنواحی
برازشدهندهنشانکهبود8/0جاکارد،تشابهضریببراي

تشابهماتریسومولکولیهايدادهدندروگرامبینخوب
بینهمبستگیتشخیصبرايمنتلآزموننتایجاست.

ومولکولینشانگرهايازحاصلتشابههايماتریس
هايدادهوISSRنشانگربینکهدادنشانفنوتیپی
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با).r=18/0(نداردوجوددارمعنیهمبستگیمورفولوژیک
هايدادهوژنومسطحتماممولکولیهايدادهاینکهبهتوجه

ودادهپوششراژنومرمزکنندههايبخشتنهافنوتیپی
دارمعنیارتباطعدم،باشندمیمحیطتأثیرتحتشدت به

البته است.توجیهقابلمولکولی،وفنوتیپیهايدادهمیان
ومورفولوژیکهايدادهازحاصلنتایجتطابقعدم

و)2001(همکارانوRoldan-Ruizتوسطمولکولی
Celebiاست.شدهگزارشنیز)2006(همکارانو
بهدستیابیدرعمدهمانعسنتی،داروییگیاهاندر

بنابراین،.استژنتیکیتنوعفقدانباال،اسانسعملکرد
طبیعی،هايجمعیتبینودرونژنتیکیتنوعازآگاهی
اسانسعملکردبهبودمنظوربههاجمعیتمؤثرانتخابامکان

Rahimmalek(کندمیفراهمرا et al., تنوعمطالعه).2009
کهدادنشانتحقیقاین هايجمعیتدرونوبینژنتیکی

طوريبهدارد،وجودهاجمعیتدرونوبیندرخوبیتنوع
ازبرداريبهرهبراي هاتالقیدرآنهاازاستفادهامکانکه

برايتفرقحالدرهاينسلتولیدوهتروزیسحداکثر
دراینکهبهتوجهبااست.میسربرترهايجمعیتگزینش

دیدهژنیتمایزدرجهازپایینیسطحبارور،دگرهايگونه
درونبهمربوطتنوعمقداربیشترینوشودمی

Hamrick(ستهاجمعیت & Godt, اختصاص،)1997
زاگرسیبابونهگونهدرهاجمعیتدرونبهتنوععمدهبخش
جمعیتیدرونژنتیکیتغییراتوجودالبته بود.انتظارقابل

شرایطدرهاگونهبرايمزیتیکعنوانبهتوانمیرا
,Endler(دانستثباتبیمحیطی سطحهمچنین).1997

والدینگزینشامکانجمعیتی،درونژنتیکیتنوعباالي
.سازدمیمیسرجمعیتهرافرادمیانازرا برتر

تحقیقاتیمراکزاصالحیهايبرنامهعمدهکهحالیدر
خصوصیاتپایهبرزاگرسیبابونهگونهنهیزمدر

مطالعاتاهمیتتحقیقاین ،استشدهانجاممورفولوژیک
آشکارسازيدررامورفولوژیکهايدادهباهمراهمولکولی

درمناسبوالدینانتخاببرايهاجمعیتبینژنتیکیتنوع
ژنتیکیتنوعبهتوجهباداد.نشانگیريدورگهايبرنامه
هايگزارشوارزیابیموردهايجمعیتمیانتوجهقابل

چهارمیکحدودجهانیانقراضخطرمورددرشدهمنتشر
یارویهبیبرداشتعلتهبداروییانگیاههايگونهاز

,Roberson(زارهابیشهومراتعنابودي ریزيبرنامه،)2008
درزاگرسیبابونهگونههايجمعیتتنوعحفظنظورمبه

اصالحیهايبرنامهدراستفادهرايبطبیعیهايزیستگاه
.رسدمینظربهالزم،آینده
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Abstract
Molecular, morphological and phenological markers were used to detect genetic diversity in

several populations of Anthemis haussknechtii' Boiss. & Reut. growing in six different
provinces in center and west of Iran. Variance analysis of morphological and phenological traits
showed that all traits were significantly different among populations. Essential oil percentage,
number of flowering stems and flower diameter showed the highest coefficient of variation
(45.76, 38.76 and 32.86%, respectively). Six ISSR primers revealed 55 polymorphic bands, of
which 38 (69.1%) were polymorphic. The ranges of distance between populations were varied
from 0.009 to 0.439. According to the derived dendrogram from UPGMA, at a similarity level
of 0.66, the populations were divided into two main groups. Grouping populations based on
molecular markers was in accordance with geographical grouping. Among the populations, Ilam
population is recommended for tropical areas with proper irrigation conditions, Ardakan and
Khorramabad populations for commercial operators and research centers and Maybod
population for cultivation in arid and semi-arid regions. Wide domain of genetic variation in this
study could be considered as an available gene pool for A. haussknechtii improvement through
selection and hybridization programs. Therefore, conservation strategies should be provided to
maintain such diversity to apply in future breeding programs.

Keywords: Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut., selection, diversity, ISSR.


