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چکیده
يکي از مهمترين روشهای حفظ و بقای گياهان در طبيعت ،کشت و اهلي کردن گونههای گياهي و انتخاب بهترين جمعيت
ميباشد .با توجه به لزوم کشت و اهلي کردن گياهان دارويي ،در اين تحقيق  22جمعيت  Achillea wilhelmsii C. Kochدر ايستگاه
تحقيقات البرز (مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور) کاشته شده و مورد ارزيابي قرار گرفت .اين تحقيق در قالب طرح بلوک کامالً
تصادفي در سال  7492-93انجام شد .بهمنظور بررسي و مقايسه صفات مورفولوژيک جمعيتهای مختلف اين گياه ،در زمان
 %35گلدهي ،صفاتي مانند ارتفاع بوته ،سطح تاج پوشش ،تعداد ساقه اصلي ،تعداد کالپرک در بوته ،تعداد گلچه در کالپرک ،وزن تر و
خشک بوته و بازده اسانس اندازهگيری شد .اسانسگيری به روش تقطير با آب و با دستگاه کلونجر انجام شد .تجزيه واريانس و
مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه نشان داد که تفاوت بين صفات در جمعيتهای مختلف در سطح احتمال  %7معنيدار بودند .نتايج
نشان داد که جمعيت سقز 7بيشترين ارتفاع بوته ،وزن خشک بوته ،تعداد کالپرک و گلچه و ميزان اسانس را داشت .همبستگي صفات
مورد مطالعه با يکديگر نيز در سطح احتمال  %7معنيدار بود ،البته همبستگي معنيداری ميان بازده اسانس با ديگر صفات بجز تعداد
کالپرک وجود نداشت .با استفاده از تجزيه به مؤلفههای اصلي 3 ،مؤلفه اول  %99از کل واريانس متغيرها را توجيه کردند که صفات
سطح تاج پوشش ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقه ،تعداد کالپرک ،وزن تر و خشک بوته با ضريب مثبت مهمترين نقش را در تبيين مؤلفه اول
داشتند و  %73از واريانس متغيرها را توجيه نمودند .در تجزيه خوشهای ،اکسشنها در  4گروه متفاوت قرار گرفتند که اکسشن سقز7
بهطور شاخص در خوشه جداگانهای قرار گرفت.
واژههای کلیدی :بومادران ( ،)Achillea wilhelmsii C. Kochهمبستگي صفات ،تجزيه خوشهای ،اکسشن.

مقدمه
انسان در استفاده دارويي از گياهان در قرن گذشته
پيشرفت زيادی داشته است و کوششهای همه جانبهای در
جهت استخراج مواد مؤثره گياهان دارويي و تعيين معيارهای

معيني برای تجويز و مصرف آنها شروع شد .اين کوششها
تا به امروز ادامه يافته است ( .)Omidbaigi, 2005در نتيجه
اين موارد و استفاده و توجه روزافزون به گياهان دارويي،
باعث هجوم دستاندرکاران و بهرهبرداران به رويشگاهها و
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طبيعت و برداشت بيرويه اين گياهان شده است؛ بهطوری
که باعث کاهش تدريجي بعضي از گونهها از عرصههای
طبيعي و رويشگاهها شده و در نهايت فرسايش ژنتيکي و
انقراض اين گونهها را بهدنبال خواهد داشت و اين خطر،
طبيعت و گونههای دارويي با ارزش را در آينده بهشدت
تهديد ميکند .در اين رابطه با هدايت و تشويق بهرهبرداران و
دستاندرکاران گياهان دارويي به کاشت و توليد اين گياهان
ميتوان قدمهای مؤثری در جلوگيری از تخريب منابع
طبيعي برداشت .ازاينرو شناسايي ،استفاده و حفظ اين
ذخاير ژنتيکي امری ضروريست.
از آنجاييکه نه تنها صفات مورفولوژيک و فنولوژی،
بلکه کمّيت و کيفيت اسانس گياهان دارويي نيز ميتوانند
تحت تأثير عوامل ژنتيکي ،جغرافيايي و محيطي مانند تغذيه،
آبياری و تراکم کاشت قرار بگيرند (Omidbaigi, 2005؛
Ghani et al., 2009؛ )Ghani et al., 2011؛ برای اطالع از
تنوع ژنتيکي تودههای مختلف يک گونه در توليد عملکرد
بيوماس و کمّيت و کيفيت مواد مؤثره ،ابتدا بايد تنوع را در
شرايط محيطي حذف نموده و با کشت در يک محيط
يکسان ،ساير توانمنديهای گياه را سنجيد.
جنس  Achilleaدارای  755گونه در جهان است که
 79گونه از جنس بومادران در ايران گزارش شده است
(Achillea wilhelmsii C. Koch .)Rechinger, 1982
گياهي چندساله و نسبتاً کوچک است؛ ساقهها به ارتفاع
 75-43سانتيمتر ،با کرکهای فشرده تا کم و بيش گسترده
نمدی سفيد ميباشد؛ برگها با کرکهای پشمالو
(Mozaffarian, 2008؛ Zargari, 1989؛ Ghani et al.,
 ،)2008گلآذين ديهيم و گلها زبانهای  4تا 3تايي و زرد
هستند و گلهای لولهای به طول  2-2/3ميليمتر ميباشند.
در بررسي که  Zeinaliو  )2574( Rahimmalekبر
روی دو ژنوتيپ کاليفرنيا و اردبيل گونه Achillea
 filipendulaانجام دادند مشاهده شد که ژنوتيپ کاليفرنيا
کمترين ارتفاع ،طول برگ و عرض برگ را در فصل زمستان
داشته ،در حاليکه ژنوتيپ اردبيل بيشترين ارتفاع و عرض
برگ را در فصل تابستان داشته است .عملکرد اسانس
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ژنوتيپها در فصول مختلف بين  5/57تا  %5/83بود.
بيشترين و کمترين عملکرد اسانس بهترتيب مربوط به
ژنوتيپ کاليفرنيا در فصل تابستان و اردبيل در فصل زمستان
بود )2572( Rahimmalek .با مقايسه ويژگيهای
مورفولوژی برخي جمعيتهای گونه  A. tenuifiliaدر ايران
گزارش کرد که جمعيتهای شمالغرب ايران بيشترين طول
و عرض برگ را داشته و ديرتر گل ميدهند؛ در حاليکه
جمعيتهای شمالي بيشترين قطر گلآذين اصلي و تعداد
گلچه در گلآذين اصلي را دارند .مطالعات  Giorgiو
همکاران ( )2553نشان داد که محيط اثر معنيداری بر
ارتفاع اندام هوايي  A. millefoliumنداشت؛ در حاليکه
محيط بهطور معنيداری بر تعداد گلآذين در بوته ،عملکرد
زيستتوده تر و اسانس مؤثر بود (Ghani et al., 2009؛
.)Ghani et al., 2011
 )2552( D’Andreaبه بررسي تنوع مورفولوژيک،
عملکرد و ترکيبهای اسانس چهار رقم ديپلوئيد و
تتراپلوئيد گونه  Chamomilla recutitaکشت شده در
جنوب ايتاليا پرداخت و صفاتي مانند ارتفاع بوته ،تعداد
پنجه ،تعداد گل در بوته ،قطر و ارتفاع گل ،وزن تر  755گل
و عملکرد اسانس را اندازهگيری کرده و گزارش نمود که
همه صفات بجز ميزان اسانس تفاوت معنيداری با يکديگر
داشتند Taviani .و همکاران ( )2552با جمعآوری
 77جمعيت  Chamomilla recutitaاز مرکز ايتاليا به
بررسي تنوع و ارزش اقتصادی اين ژرمپالسمهای وحشي
پرداختند .نتايج آزمايش تنوع بااليي برای عملکرد و صفات
کيفي نشان داد؛ همچنين همبستگي منفي بين عملکرد گل و
حجم آلفا-بيسابولول مشاهده شد)2558( Yousefzadeh .
به بررسي تنوع ژنتيکي تبار بابونه از لحاظ صفات
کاريولوژيک و مورفولوژيک پرداخته و اختالف معنيداری
را بين صفات مورد مطالعه از قبيل روز تا گلدهي ،ارتفاع
بوته ،تعداد گل در بوته ،عملکرد گل در بوته ،تعداد شاخه
فرعي ،قطر گل و ارتفاع کاپيتول در بين جمعيتها گزارش
نمود Franz .و  )7978( Holzlبا مطالعه  35جمعيت
مختلف بابونه آلماني اختالفات زيادی را در رشد ،عادات
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گلدهي و ترکيبهای روغن گزارش نموده و بيان نمودند که
جمعيتهای تتراپلوييد از مقدار اسانس باالتری برخوردار
هستند.
 Zeinaliو همکاران ( )2575در بررسي که بر روی تنوع
صفات مورفولوژيک ،فنولوژيک و ميزان اسانس  73جمعيت
بابونه انجام دادند به اين نتايج دست پيدا کردند که ضرايب
تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي صفات تعداد گل در بوته ،وزن تر و
خشک هر گياه و ميزان اسانس نسبت به ساير صفات بيشتر
بود؛ بيشترين و کمترين قابليت توارث عمومي صفات
بهترتيب متعلق به صفات تعداد روز تا  %35گلدهي و روز تا
ساقه رفتن بود Babalar .و همکاران ( )2574صفات
مختلف مورفولوژيک و فنولوژيک  75جمعيت آويشن کوهي
که شامل ارتفاع گياه ،طول برگ ،عرض برگ ،فاصله
ميانگرهها ،قطر گلآذين ،بازده اسانس و زمانهای شروع
گلدهي ،گلدهي کامل و رسيدن بذر را مورد ارزيابي قرار
دادند؛ نتايج نشان داد که همبستگي مثبت و معنيدار بازده
اسانس با صفت تعداد گل در گلآذين ،فاصله ميانگره ،وزن
خشک و وزن تر گياه بود و  75جمعيت آويشن کوهي در
چهار گروه مستقل قرار گرفتند Mehrpur .و همکاران
( )2552خصوصيات و ويژگيهای مورفولوژيک دو گونه
آويشن را بررسي نمودند .صفات مورد مطالعه تعداد برگ،
تعداد انشعابات فرعي ،تراکم کرک و نيز صفات و
خصوصيات کروموزومي آنها بود که نتايج همبستگي قابل
توجهي بين صفات مورفولوژيک و اسانس را نشان داد.
بهمنظور بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات
مورفولوژيک در  73ژنوتيپ بادرشبويه ( Dracocephalum
 ،)moldavica L.صفات مورفولوژيک شامل وزن تر گياه،
وزن خشک گياه ،ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد شاخههای
جانبي ،تعداد برگ در بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد اسانس
و درصد اسانس اندازهگيری شد .نتايج حکايت از آن داشت
که ضرايب تغييرات فنوتيپي و ژنوتيپي برای بيشتر صفات
باال بود که نشاندهنده تنوع باال در صفات مورد بررسي بود.
همچنين بين صفت عملکرد اسانس با صفات وزن تر گياه،
تعداد شاخههای جانبي ،ارتفاع بوته ،وزن خشک و درصد

387

اسانس همبستگي مثبت و بااليي وجود داشت .براساس
تجزيه خوشهای 73 ،ژنوتيپ مورد مطالعه در سه گروه
مختلف قرار گرفتند (.)Salamati & Yosofi, 2014
 Patelو همکاران ( 41 ،)2558ژنوتيپ رازيانه را
براساس  73صفت مورد ارزيابي تنوع قرار دادند که تنوع
فنوتيپي و ژنوتيپي بااليي را برای روز تا  %35گلدهي ،روز
تا  %35رسيدگي ،ارتفاع گياه ،ارتفاع گياه تا چتر اصلي،
تعداد کل ساقه در گياه ،تعداد دانه در چتر اصلي و تعداد دانه
در گياه گزارش کردند .باالترين ضريب تنوع ژنوتيپي برای
محتوی روغن فرار در دانه و به دنبال آن تعداد ساقه در گياه
و تعداد بذر در چتر اصلي مشاهده شد.
وجود جمعيتهای مختلف بومادران ( )A. wilhelmsiiدر
بانک ژن منابع طبيعي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور،
بررسي امکان قابليت زراعي هر يک از اين جمعيتها و معرفي
جمعيتهای پرمحصول اين گونه را فراهم نمود .با مقايسه
جمعيتهای هر گونه ،با ديدگاه اصالحي و اهلي کردن و
براساس تنوع ژنتيکي و ويژگيهای زراعي ميتوان ميزان
عملکرد و ساير ويژگيهای زيستي جمعيتها را مشخص و
نمونههای احتمالي مناسب را برای کشت و کار شناسايي کرد.
شناسايي و دستهبندی تودهها ميتواند در برنامههای اصالحي و
انتخاب والدين برای تالقي مفيد باشد .هدف از اين تحقيق،
مقايسه صفات مورفولوژيک و ميزان اسانس  22جمعيت
 A. wilhelmsiiبرای مطالعه تنوع ميان جمعيتي آنها بود.

مواد و روشها
بهمنظور مقايسه صفات مورفولوژيک و کمّي اسانس
 22جمعيت ( ،)A. wilhelmsiiاين آزمايش در ايستگاه
تحقيقات البرز (مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور)
انجام گرديد .بذرهای مورد نياز  22جمعيت مختلف در اين
تحقيق از گروه تحقيقات بانک ژن منابع طبيعي مؤسسه
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور تهيه شد (جدول .)7
ايستگاه تحقيقات البرز در  3کيلومتری جنوبشرقي
شهرستان کرج در عرض جغرافيايي  43درجه و  38دقيقه
شمالي و  37درجه شرقي و در ارتفاع  7425متری از سطح
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دريا قرار گرفته است .متوسط بارندگي منطقه حدود
 243ميليمتر ،حداقل درجه حرارت آن  -25درجه سانتيگراد
و حداکثر درجه حرارت آن  48درجه سانتيگراد گزارش
شدهاست .جهت باد غالب منطقه از شرق و جنوبشرقي ميباشد.

بهمنظور بررسي وضعيت خاک مزرعه ،نمونهای از خاک
در عمق  5-45سانتيمتری برای انجام تجزيههای مربوطه به
آزمايشگاه خاک و آب ارسال گرديد .نتايج حاصل از تجزيه
خاک در جدول  2نمايش داده شدهاست.

جدول  -1مشخصات و محل رویشگاه جمعیتهای مختلف بذر
ردیف

Achillea wilhelmsii

کد بانک ژن

محل جمعآوری

ارتفاع (متر)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

.7

75853

ايالم -ايالم ،بانبرز

7335

44° 49′ 52″

31° 23′ 55″

.2

73712

آذربايجانغربي-اروميه

7322

47° 37′ 27″

33° 37′ 77″

.4

77593

البرز -کرج

7885

43° 33′ 27″

37° 52′ 34″

.3

72127

چهارمحال بختياری -فارسان7

2555

42° 73′ 23″

35° 44′ 33″

.3

72322

چهارمحال بختياری -فارسان2

2255

42° 79′ 33″

35° 28′ 27″

.1

23935

خراسان جنوبي -قائن

7835

44° 45′ 58″

39° 75′ 71″

.7

27381

سمنان -شهميرزاد

2285

43° 33′ 71″

34° 21′ 77″

.8

75597

کردستان -سقز7

2515

41° 58′ 38″

"31° 31′ 37

.9

75518

کردستان -سقز2

7925

43° 52′ 33″

39° 41′ 93″

.75

72538

کردستان -سنندج7

2575

43° 79′ 94″

37° 72′ 24″

.77

72571

کردستان -سنندج2

2575

43° 29′ 32″

39° 52′ 27″

.72

77933

کردستان -قروه

7835

43° 59′ 79″

"37° 37′ 39

.74

73249

لرستان -الشتر

7877

44° 37′ 55″

38° 25′ 55″

.73

75572

لرستان -اليگودرز

7775

44° 23′ 55″

"39° 44′ 55

.73

7323

لرستان -بروجرد

2255

44° 35′ 55″

"38° 35′ 55

.71

73233

لرستان -خرمآباد

2275

44° 42′ 55″

38° 37′ 55″

.77

73877

مرکزی -اراک7

2455

44° 39′ 29″

"39° 24′ 52

.78

8188

مرکزی -اراک2

7185

43° 75′ 55″

"39° 37′ 55

.79

9731

مرکزی -اراک4

7753

43° 75′ 55″

39° 37′ 55″

.25

73181

مرکزی -اراک -3خمين

7855

44° 48′ 21″

35° 53′ 73″

.27

8743

مرکزی -تفرش

2523

43° 44′ 55″

39° 38′ 55″

.22

75457

يزد -تفت

2855

47° 47′ 55″

33° 77′ 55″
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جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
عمق
محل

EC
pH

K

P

Zn

Mg

Mn

Ca

()dS/m
()ppm

7/38

7/52

8/71

385

5/47

18

()%
5/32

72/88

اين تحقيق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با سه
تکرار انجام شد .بذرهای گياه به صورت مستقيم در بهمنماه
 7492در مزرعه کشت گرديدند .فاصله بوتهها از يکديگر
 35سانتيمتر و رديفها يک متر در نظر گرفته شد.
در تيرماه  7493در مرحله  %35گلدهي برداشت انجام
شد؛ همچنين در همين زمان صفات زير اندازهگيری شد که
عبارتند از :ارتفاع بوته ،طول بلندترين شاخه ،سطح تاج
پوشش ،تعداد ساقه اصلي ،تعداد کالپرک در بوته ،تعداد
گلچه در کالپرک ،وزن تر و خشک و بازده اسانس.
اسانسگيری با استفاده از دستگاه کلونجر و بهروش تقطير
با آب به مدت دو ساعت انجام شد .بعد از استحصال ،وزن
اسانس اندازهگيری و در نهايت بازده اسانس محاسبه شد.
×755

Sand

()mEq/lit

()cm
5-45

Cu

Fe

Clay

Silt

N

وزن اسانس ) (

4/78

43/77

9/78

48/78

5/59

23/37

دادههای بدست آمده با نرمافزار آماری MSTAT-C

تجزيهوتحليل شدند .برای مقايسه ميانگينها از آزمون چند
دامنهای دانکن استفاده شد و فاصله اقليدسي ژنوتيپها بر
اساس رابطه  Wardبرآورد شد .از آزمون تجزيه خوشهای و
روش تجزيه به مؤلفههای اصلي برای تفسير ماتريس فاصله
اقليدسي استفاده شد .برای بررسي همبستگي بين صفات از
نرمافزار  Minitab 16و رابطه کارل -پيرسون استفاده گرديد.

نتایج
تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک
نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که اختالف بين
صفات سطح تاج پوشش ،ارتفاع گياه ،ارتفاع بوته ،تعداد
ساقه ،تعداد کالپرک ،تعداد گلچه در هر کالپرک ،وزن تر
بوته ،وزن خشک بوته و درصد اسانس در سطح احتمال %7
معنيدار بودند (جدول  ،)4که نشاندهنده وجود تنوع ژنتيکي
بين جمعيتها ميباشد.

= بازده اسانس

وزن خشک سرشاخه گلدار اوليه ) (

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی جمعیتهای مختلف گیاه Achillea wilhelmsii
ميانگين مربعات
سطح تاج پوشش

طول بلندترين ساقه

ارتفاع بوته

تعداد ساقه

ضریب تغییرات ()%

تعداد کالپرک

خطا

32

تعداد گلچه در هر کالپرک

جمعیت

27

وزن تر بوته

بلوک

2

وزن خشک بوته

تغييرات

آزادی

بازده اسانس

منابع

درجه

**9274/78

3/43ns

1/15ns

*73/92

**5/92

1/27ns

**333/39

**78/89

5/554ns

**

385815/35

**

731/88

**

752/71

**

358/14

**

18/25

**

84/22

**

71792/22

**

7338/83

**

5/717

74777/72

4/39

3/43

4/11

5/93

2/43

382/77

41/83

5/552

42/45

9/39

71/87

71/17

41/77

22/72

71/73

32/71

8/43

** و * :بهترتيب معنيدار در سطح احتمال  %3 ،%7و  :nsعدم معنيداری

جدول  -4مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده در جمعیتهای مختلف گیاه Achillea wilhelmsii

صفات اندازهگیری شده
کد بانک ژن

تیمار (جمعیت)

75597

سقز7

2574/72a

73181

اراک -3خمين

479/33bcde

78/35ef

73712

اروميه

77/43e

72/77ghi

75/51efg

72322

فارسان2

251/23cde

71/44fg

75/84defg

8/33defg

73233

خرمآباد

771/47de

77/44hi

7/44fg

3/11gh

5/55f

75457

تفت

755/57de

75/23i

1/73g

9/17cdef

5/55f

5/55g

77933

قروه

443/37bcde

79/84def

77/55cdefg

73/55bc

5/35def

2/84efg

47/45b

72538

سنندج7

217/88cde

77/55hi

7/73fg

77/79bcde

5/27ef

7/37fg

71/87b

74/79bc

72127

فارسان7

793/58cde

73/33fgh

72/78cdef

72/89bcd

2/33bcde

7/41bcd

77/27b

8/39c

5/43ghi

8188

اراک2

299/91bcde

71/22fg

77/78cdef

71/22b

5/33def

4/53efg

73/11b

9/35c

5/27jk

7323

بروجرد

274/91cde

72/77ghi

75/28efg

73/49bc

7/97bcdef

2/99efg

9/34b

7/97c

5/73k

23935

قائن

258/95cde

27/17cde

9/44efg

3/11gh

2/53bcdef

3/23def

75/33b

7/34c

5/49gh

سطح تاج پوشش

ارتفاع گیاه

ارتفاع بوته

(سانتیمترمربع)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

35/84a

43/55a

17/33a

8/93fg

8/33defg

5/11def

2/77h

7/75cdef

1/27bcde

5/44ef

7/97fg

72/37b

5/55g

75/73b

7/27c

8/77b

1/37c

5/82abc

21/24b

5/23ij
5/47gh

تعداد ساقه

تعداد

تعداد گلچه

وزن تر

وزن خشک

بازده اسانس

کالپرک

در هر کالپرک

بوته (گرم)

بوته (گرم)

()%

24/41a

73/83a

414/7a

773/3a

5/97a

7/77fg

74/97b

9/42c

5/95ab

9/77b

7/85c

5/11de

75/28c

5/74cd
5/87bc

ادامه جدول  -4مقایسه میانگین .....
صفات اندازهگیری شده
کد بانک ژن

تیمار (جمعیت)

77593

کرج

225/82cde

72571

سنندج2

248/42cde

27/77cde

75572

اليگودرز

437/89bcde

79/89def

77/77cdefg

27381

شهميرزاد

244/57cde

25/77def

9/35efg

3/53fgh

73877

اراک7

473/37bcde

78/84def

72/43cdef

9/89cdef

2/77bcdef

9731

اراک4

473/57bcde

27/23b

72/13cdef

7/27efgh

2/89bcd

74/34a

75853

ايالم

294/47bcde

27/28b

78/28b

1/93fgh

4/55bcd

74/41a

77/91b

75518

سقز2

387/55b

23/78bc

73/35bcde

72/84bcd

4/89b

8/82b

78/17b

75/99c

73249

الشتر

497/33bcd

27/44cde

73/17bcd

1/55fgh

4/44bc

73/98a

73/73b

9/87c

5/49gh

8743

تفرش

331/13bc

24/33bcd

71/22bc

9/89cdef

2/55bcdef

7/84bcd

9/27b

1/98c

5/35gh

سطح تاج پوشش

ارتفاع گیاه

ارتفاع بوته

(سانتیمترمربع)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

24/17bcd

9/55fg

3/77gh

72/77cdef

1/33fgh

4/22bc

9/17cdef

7/77cdef

3/83cdef

7/49cdef

8/37bc

77/41b

7/51bcd

74/29b

9/37c

72/85b

9/41c

5/27jk

9/31c

5/47ghij
5/15ef

ميانگينهايي که در هر ستون دارای حروف مشابه هستند ،فاقد اختالف معنيدارند.

تعداد ساقه

تعداد

تعداد گلچه

وزن تر

وزن خشک

بازده اسانس

کالپرک

در هر کالپرک

بوته (گرم)

بوته (گرم)

()%

2/89bcd

71/23a

77/27b

8/78c

5/29hij

3/33def

9/24b

7/32c

5/37g

75/98b

9/31c

5/47ghij

1/98c

5/33f
5/31f
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بازده اسانس جمعيتها بين  %5/73-5/97بود که بيشترين
بازده اسانس مربوط به جمعيت سقز 7با ميانگين  %5/97و
کمترين آن مربوط به جمعيت بروجرد به مقدار  %5/73بود
(جدول .)3

مقايسه ميانگين صفات نشان داد که بيشترين ميزان سطح
تاج پوشش مربوط به جمعيت سقز 7با ميانگين 2574/72
سانتيمتر مربع و کمترين آن مربوط به جمعيت اروميه 77/43
سانتيمتر مربع بود .باالترين طول بلندترين ساقه مربوط به
جمعيت سقز 7با ميانگين  35/84سانتيمتر و کمترين آن
مربوط به جمعيت تفت  75/23سانتيمتر بود؛ بيشترين ارتفاع
بوته مربوط به جمعيت سقز 7با ميانگين  43سانتيمتر و کمترين
آن مربوط به جمعيت تفت  1/73سانتيمتر بود.
بيشترين تعداد ساقه مربوط به جمعيت سقز 7با ميانگين
 17/33و کمترين آن مربوط به جمعيت اروميه  2/77بود.
بيشترين تعداد کالپرک مربوط به جمعيت سقز 7با ميانگين
 24/41و کمترين آن مربوط به جمعيتهای تفت و خرمآباد
بود که بدون گلدهي بودند .همچنين بيشترين تعداد گلچه در هر
کالپرک مربوط به جمعيتهای سقز 7با ميانگين  73/83و
کمترين آن مربوط به جمعيتهای تفت و خرمآباد بود که بدون
گلدهي بودند .وزن خشک گياه بين  1/37-773/3گرم متغير
بوده است .بيشترين وزن خشک گياه مربوط به جمعيت سقز7
با ميانگين  773/3گرم و کمترين آن مربوط به جمعيت تفت با
ميانگين  1/37گرم ميباشد.

همبستگی میان صفات اندازهگیری شده
همبستگي صفات (جدول  )3نشان داد که سطح تاج پوشش
با طول بلندترين ساقه ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقه ،تعداد کالپرک،
وزن تر و خشک گياه همبستگي مثبت و معنيداری دارد
( ،)P≥5/57اما با صفت بازده اسانس هيچگونه همبستگي
نشان نداد .بين طول بلندترين ساقه با ارتفاع بوته ،تعداد ساقه،
تعداد کالپرک ،تعداد گلچه ،وزن تر و خشک گياه همبستگي
معنيداری وجود داشت ( .)P≥5/57همچنين بين ارتفاع بوته و
تعداد ساقه ،تعداد کالپرک ،تعداد گلچه ،وزن تر و خشک گياه
همبستگي معنيداری وجود نداشت .در ضمن بين تعداد کالپرک
با تعداد گلچه و درصد اسانس در سطح احتمال  %3و با وزن تر
و خشک گياه در سطح احتمال  %7همبستگي معنيداری
مشاهده شد.

جدول  -5همبستگی صفات اندازهگیری شده بین جمعیتهای مختلف A. wilhelmsii

سطح
تاج پوشش

طول
بلندترین
ساقه

ارتفاع

تعداد

تعداد

تعداد گلچه

وزن

وزن خشک

بوته

ساقه

کالپرک

در هر کالپرک

تر گیاه

گیاه

طول بلندترین ساقه

** 5/782

ارتفاع بوته

** 5/979

** 5/848

تعداد ساقه

** 5/93

** 5/159

** 5/833

تعداد کالپرک

** 5/912

** 5/793

** 5/921

** 5/927

5/328 ns

** 5/751

** 5/317

5/21 ns

* 5/341

وزن تر بوته

** 5/913

** 5/18

** 5/813

** 5/913

** 5/919

5/484 ns

وزن خشک بوته

** 5/938

** 5/172

** 5/834

** 5/913

** 5/931

5/438 ns

** 5/994

بازده اسانس

5/423 ns

5/543 ns

5/718 ns

5/299 ns

* 5/337

5/554 ns

5/494 ns

تعداد گلچه
در هر کالپرک

** * ،و  :nsبهترتيب معنيداری در سطح  7و  %3و عدم معنيداری را نشان ميدهد.

5/438 ns
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بين تعداد گلچه در هر کالپرک با وزن تر و خشک بوته
و همچنين بازده اسانس هيچگونه همبستگي مشاهده نشد.
براساس نتايج بين بازده اسانس و سطح تاج پوشش ،طول
بلندترين ساقه ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقه ،تعداد گلچه در هر
کالپرک ،وزن تر و خشک بوته هيچگونه همبستگي
معنيداری مشاهده نشد.
تجزیه به مؤلفههای اصلی صفات مورفولوژیکی
با استفاده از تجزيه به مؤلفههای اصلي 3 ،مؤلفه اول آن
 %99از کل واريانس متغيرها را توجيه نموده است (جدول .)1
صفات سطح تاج پوشش ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقه ،تعداد
کالپرک ،وزن تر و خشک گياه با ضريب مثبت مهمترين نقش
را در تبيين مؤلفه اول داشتند و  %73از واريانس متغيرها را
توجيه نمودند .در مؤلفه دوم طول بلندترين ساقه با ضريب منفي

و تعداد گلچه در هر کالپرک و بازده اسانس با ضريب مثبت
مهمترين نقش را داشته و  %74از کل تغييرات را توجيه نمودند.
در مؤلفه سوم بازده اسانس با ضريب مثبت مهمترين نقش را در
تبيين مؤلفه سوم داشت و  %7از واريانس متغيرها را توجيه
نمود .در مؤلفه چهارم طول بلندترين ساقه با ضريب منفي و
تعداد گلچه در هر کالپرک با ضريب مثبت مهمترين نقش را در
تبيين مؤلفه چهارم داشتند و  %2از واريانس متغيرها را توجيه
نمودند .در مؤلفه پنجم ارتفاع بوته با ضريب منفي مهمترين
نقش را در تبيين مؤلفه پنجم داشته و  %7از واريانس متغيرها را
توجيه نمود (جدول .)1
شکل  7نيز نشان ميدهد که اکسشن سقز ،7حدود %75
از مولفه اول را دربرميگيرد که باعث شدهاست بهطور
مشخصي اين اکسشنها از ديگر اکسشنها جدا شود.

جدول  -6بردارها و مقادیر ویژه واریانسهای نسبی و تجمعی برای  5مؤلفه اصلی حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی روی
صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه
صفات مورفولوژیکی

مؤلفه

مؤلفه دوم

مؤلفه سوم

مؤلفه چهارم

مؤلفه پنجم

سطح تاج پوشش

0/873

0/070

0/077

-0/000

0/010

طول بلندترین ساقه

0/813

-0/803

-0/317

-0/738

0/308

ارتفاع بوته

0/803

-0/113

0/080

-0/003

-0/378

تعداد ساقه

0/803

-0/103

0/830

0/038

-0/080

تعداد کالپرک

0/870

-0/013

0/03

0/100

0/077

تعداد گلچه در هر کالپرک

0/301

0/700

-0/887

0/080

0/03

وزن تر گیاه

0/870

0/13

0/130

0/100

0/380

وزن خشک گیاه

0/800

0/100

0/13

0/133

0/803

بازده اسانس

0/130

0/03

0/331

0/003

-0/038

مقادیر ویژه

0/7783

1/1087

0/000

0/1008

0/1003

درصد واریانس نسبی

70/8

18/8

7/8

3/3

1/3

درصد واریانس تجمعی

70/8

33/0

00/0

03

00/3

اول

** :معنیدار بودن صفت مورد نظر عامل (با فرض بزرگتر یا مساوی بودن با )0/803
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Arak4

2

Farsan2
Sanandaj1
Urmiya

1

Ghorveh
Sanandaj2
Saghez2

Ghaen
Farsan1
Aligodarz
Shahmirzad

0

Tafresh

Second Component

Saghez1
Brujerd Arak1
Arak2

-1
Aleshtar
Ilam
Karaj

Arak3
12.5

10.0

7.5

2.5

5.0

First Component

-2

0.0

شکل  -1دیاگرام پراکنش  22جمعیت  A. wilhelmsiiبراساس  5مؤلفه اصلی روی میانگین دادههای صفات مورفولوژیکی

تجزیه خوشهای براساس صفات مورفولوژیکی
در تجزيه خوشهای ،در فاصله  1/28اکسشنها در
 4گروه متفاوت قرار گرفتند (شکل  .)2جمعيت موجود در
خوشه  7نسبت به خوشه  2و  4دارای ميانگين بيشتری در
تمامي صفات اندازهگيری شده مانند سطح تاج پوشش،
ارتفاع گياه ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقه ،تعداد کالپرک ،تعداد
گلچه در هر کالپرک ،وزن تر و خشک و بازده اسانس بود.
خوشه  7شامل  7اکسشن سقز 7است ،در نتيجه ميتوان
سقز 7را بهعنوان اکسشن برتر از نظر صفات مورفولوژيکي
اندازهگيری شده معرفي نمود.
بقيه اکسشنها در  2خوشه ديگر قرار گرفتند .بازده
اسانس و ارتفاع گياه باعث تمايز اين دو گروه (خوشه  2و )4

از يکديگر شده است؛ گروه خوشه  2بازده اسانس باالتری
نسبت به خوشه  4دارد .گروه خوشه  4ارتفاع گياه بيشتری
نسبت به خوشه  2دارد.

بحث
ارزيابي صفات مورفولوژيک  22جمعيت A. wilhelmsii

نشان داد که از نظر ويژگيهای اندازهگيری شده (سطح تاج
پوشش ،طول بلندترين ساقه ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقه ،تعداد
کالپرک ،تعداد گلچه در هر کالپرک ،وزن تر و وزن خشک
بوته و بازده اسانس) ميان جمعيتهای مختلف تنوع زيادی
وجود دارد.
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1

Saghez1
Arak4
Urmiya

3

Farsan2

1

Khoramabad
Taft
Ghorveh
Sanandaj1
Farsan1
Arak2
Brujerd
Ghaen

8

Karaj

1

Sanandaj2
Aligodarz
Shahmirzad
Arak1
Arak3
Ilam
Saghez2
Aleshtar
Tafresh
0.00

6.28

12.56

18.84

Distance

شکل  -2دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای به روش  Wardبراساس مقادیر صفات اندازهگیری شده در
 22جمعیت گیاه

نتايج نشان داد که در بين کل جمعيتها ،جمعيت سقز7
بيشترين مقدار وزن تر و خشک را نشان داد .همچنين اين
جمعيت دارای باالترين سطح تاج پوشش ،تعداد ساقه ،طول
بلندترين ساقه ،ارتفاع بوته ،تعداد کالپرک و گلچه و همچنين
بازده اسانس بود .کاهش عملکرد تر و خشک در اکوتيپها،
لزوماً با کاهش ميزان اين صفات همراه نيست .با توجه به

A. wilhelmsii

نتايج بدست آمده ميتوان نتيجه گرفت که با افزايش سطح
تاج پوشش ،طول بلندترين ساقه ،ارتفاع بوته ،عملکرد
خشک و تر نيز افزايش خواهد يافت .اگر هدف از برنامه
بهنژادی افزايش عملکرد سرشاخه و وزن تر و خشک باشد،
ميتوان جمعيت سقز 7را پيشنهاد کرد .نتايج در اين تحقيق
نشان داده است که بيشترين وزن تر  414/7گرم در هر بوته
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و کمترين مقدار آن  8/77گرم بوده است .دامنه تغييرات
وزن خشک بين  773/3گرم و  1/37گرم بود .سطح تاج
پوشش بين  77/43سانتيمتر مربع و  2574/72سانتيمتر
مربع متغير بود .نتايج اين پژوهش با نتايج Mirahmadi
( )2575در  23جمعيت  A. bieberestiniو Farajpour
( )2559در  12جمعيت از گونه بومادران (A. millefolium
و  )A. vermicularisو ديگر گونههای بومادران
( )Rahimmalek et al., 2009و  Alimardanو همکاران
( )2573در  27جمعيت  A. millefoliumو  73جمعيت
 A. bieberestiniمطابقت دارد .همچنين Yousefzadeh
( )2558با بررسي بر روی بابونه اختالف معنيداری ميان
ارتفاع بوته و تعداد گل در بوته در بين جمعيتها گزارش
نمود که مشابه با نتايج اين تحقيق ميباشد.
با توجه به نتايج تجزيه واريانس صفات جمعيتها
ميتوان گفت که تنوع زياد در صفات مذکور در جمعيتهای
مورد مطالعه نشاندهنده اين است که انتخاب جمعيتها برای
پيشبرد اهداف اصالحي از لحاظ صفات مورد نظر امکانپذير
خواهد بود.
همبستگي بين صفات ميتواند متخصصان اصالح نباتات
را در انجام گزينش غيرمستقيم برای صفات مهم زراعي و از
طريق صفاتي که اندازهگيری آنها آسانتر است ،ياری نمايد.
در برنامههای اصالحي ،انتخاب براساس تعداد زيادی از
صفات زراعي انجام ميشود که ممکن است بين آنها
همبستگي مثبت و منفي وجود داشته باشد .صفت سطح تاج
پوشش با طول بلندترين ساقه ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقه،
تعداد کالپرک ،وزن تر و خشک گياه همبستگي مثبت
معنيداری دارد؛ بنابراين در برنامههای اصالحي با هدف
افزايش عملکرد ،توجه به صفات ذکر شده ضروريست .با
توجه به اينکه سطح تاج پوشش بر روی وزن تر و خشک
گياه تأثير مثبت و افزايشي دارد ،در نتيجه بهتر است
برنامههايي برای افزايش سطح تاج پوشش برنامهريزی کرد.
 Tabaei-Aghdaeiو همکاران ( )2553در ارزيابي
ژنوتيپهای گل محمدی گزارش نمودند که همبستگي مثبت
و معنيداری ميان عملکرد گل با تعداد گل در بوته وجود
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دارد که اين نتايج مشابه با نتايج بدست آمده بين بازده
اسانس و تعداد کالپرک است .همچنين بين ارتفاع بوته و
تعداد ساقه ،تعداد کالپرک و تعداد گلچه همبستگي مثبتي
وجود دارد Zeinali .و همکاران ( )2557دريافتند که
همبستگي مثبت و معنيداری ميان ارتفاع گياه با تعداد گل
در بوته وجود دارد که اين نتايج مشابه با نتايج بدست آمده
ميباشد .مطالعات مختلف نشان دادند که بهبود توأم همه
صفاتي که همبستگي مثبتي با عملکرد دارند ،در بهبود
عملکرد مؤثر بودهاست (Zeinali, 1998؛ Ghavami,
.)1997
با توجه به نتايج تجزيه به عاملها ،در عامل اول
صفتهای سطح تاج پوشش و تعداد کالپرک بيشترين تأثير
را بر تنوع اکسشنها داشته و صفات ارتفاع بوته ،تعداد
ساقه ،وزن تر و خشک گياه بهطور مثبتي بر روی اين دو
صفت (سطح تاج پوشش و تعداد کالپرک) مؤثر بودهاند .در
مؤلفه دوم تعداد گلچه در هر کالپرک بيشترين تأثير را
داشت و بازده اسانس بهطور مثبت و طول بلندترين ساقه
بهطور منفي بر بازده اسانس مؤثر بودند .بنابراين ميتوان
گفت اکسشنهايي که طول بلندترين ساقه آن کمتر باشد
باعث افزايش تعداد گلچه در هر کالپرک ميشود .مؤلفه
چهارم هم نتايجي مشابه با مؤلفه دوم داشت.
با توجه به نتايج تجزيه به مؤلفههای اصلي و دياگرام
پراکنش  22جمعيت بومادران ديده ميشود که اکسشن سقز7
حدود  %75از مؤلفه اول را دربرميگيرد که باعث شده است
بهطور مشخصي اين اکسشن از ديگر اکسشنها جدا شود.
در تجزيه خوشهای صفات مورفولوژيک اکسشنها در
 4خوشه تقسيمبندی شدند؛ در اين گروهبندی ديده ميشود
که اکسشن سقز 7نيز بهعنوان خوشهای جداگانه نسبت به
اکسشنهای ديگر ميباشد که تأييدی دوباره بر برتری اين
اکسشن در صفات مورفولوژيک نسبت به اکسشنهای ديگر
است )2551( Mehdikhani .با بررسي تنوع مورفولوژيک،
ژنتيکي و عناصر غذايي در ژنوتيپهای بابونه آلماني نشان
داد که ژنوتيپها در  3گروه قرار گرفتند Omidi Tabrizi .و
همکاران ( )7999با انجام تحقيق روی  755رقم گلرنگ و
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انجام تجزيه خوشه ای با توجه به صفات مرتبط با عملکرد و
مبدأ آنها مشخص نمودند که ارقام مورد بررسي بهترتيب در
 و همکارانBabalar . گروه مختلف قرار گرفتند74  و1
) با بررسي صفات مورفولوژی و فنولوژيکي در2574(
 به اين نتيجه دست پيدا کردند که، جمعيت آويشن کوهي75
. گروه مستقل قرار گرفتند3 ژنوتيپها در
در مجموع نتايج بدستآمده نشان داد که جمعيتهای
 مورد مطالعه از تنوع باالييAchillea wilhelmsii
برخوردار بوده و قابليت ژنتيکي مناسبي را برای استفاده در
برنامههای اصالحي دارند که الزم است در برنامههای آينده
.به آن توجه شود
 نتايج،بهعنوان نتيجهگيری کلي بايد گفت که در مجموع
Achillea مقايسه بين جمعيتها نشان داد که در گونه
 دارای بهترين عملکرد بوده و7 اکسشن سقزwilhelmsii
الزم است تحقيقات بيشتری بر روی اکسشنها در ساير
مناطق کشور بهصورت آبي و ديم انجام شود و پس از
.اطمينان ميتوان بهعنوان رقم اصالح شده استفاده نمود
عالوه براين پس از شناسايي ارقام پرمحصول عمليات
، زمان مناسب کاشت،بهزراعي مثل تراکم مناسب کاشت
.عمليات کوددهي و استفاده از مکانيزاسيون انجام شود
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Abstract
One of the most important methods of conservation and survival of plants in nature is the
cultivation and domestication of plant species to select the best population. According to the
necessity of cultivating and domesticating medicinal plants, in this research, 22 accessions of
Achillea wilhelmsii C. Koch were planted and evaluated in the Alborz Research Station,
Research Institute of Forests and Rangelands. This research was performed in a randomized
complete block design during 2013-2015. In order to study and compare the morphological
characteristics of different accessions of this plant, the plant height, canopy cover, number of
main stems, number of capitol per plant, number of florets in capitol, plant fresh and dry weight,
and essential oil content were measured at 50% flowering. The extraction was carried out by
water distillation method with Clevenger. Analysis of variance and mean comparison showed
that the difference among the accessions was significant at 1% level. The results showed that
Saqez 1 had the highest plant height, plant dry weight, number of capitol and florets and
essential oil content. The correlation between the study characteristics was significant at 1%
level; however, no significant correlation was found between essential oil content and other
characteristics except for the number of capitol. Using the principal component analysis, the
first five components explained 99% of the total variance of the variables. Canopy cover, plant
height, number of stems, number of capitol, and plant fresh and dry weight, with a positive
coefficient, had the most important role in explaining the first component and explained 75% of
the variance of the variables. In the cluster analysis, the accessions were divided into three
groups, and the Saqez1 accession was placed in a separate cluster as an indicator.

Keywords: Achillea wilhelmsii C. Koch, correlation, analysis cluster, accession.

