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به نژادي مستلزم بررسی های  به زراعي و  از اکوتیپ های گیاهان دارویی رویشگاه های طبیعی در پژوهش های  استفاده 
میدانی و آزمایشگاهی برای انتخاب تیپ شیمیایي برتر می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسي اثر ارتفاع رویشگاه از سطح 
دریا بر میزان اسانس و ماده موثره ي بابونه آلماني ).Matricaria chamomilla L( در استان بوشهر انجام شد. بدین منظور 
جمعیت بابونه آلمانی رشد یافته در رویشگاه های طبیعي استان بوشهر در سه بازه ارتفاع، صفر تا 100، 100 تا 350 و 350 
تا 750 متر از سطح دریا با چهار تكرار )ناحیه( براي هر تیمار در قالب طرح آماري بلوک  کامل تصادفی بررسی شد. در 
هریك از 12 رویشگاه مورد بررسي عالوه بر برداشت نمونه های گیاهی در مرحله گلدهي کامل، نمونه خاک نیز بررسي شد. 
بازده اسانس گل های خشك شده مطابق فارماکوپه گیاهی ایران به روش تقطیر با آب تعیین شد. میزان کامازولن در اسانس 
الكلي مطابق روش فارماکوپه گیاهی ایران از طریق اسپكتروفتومتری و میزان آپیژنین 7-گلوکوزید بر اساس فارماکوپه امریكا 
)USP-20( از طریق HPLC سنجیده شد. نتایج نشان داد که اختالف ارتفاع رویشگاه  تفاوت معنی داری در مقدار اسانس 
و ماده موثره بابونه ایجاد نكرد. با وجود این بیشترین میزان اسانس )0/742درصد( درگل های بابونه رشد  یافته در ارتفاعات 
بیشتری )4/25% کامازولن و %0/50  یافته در نواحی پست تر دارای ماده موثره ی  باالتر وجود داشت و اکوتیپ هاي رشد 
آپیژنین 7-گلوکوزید( بودند. براین اساس می توان اظهار داشت که تولید حداکثرعملكرد اسانس در گرو توجه به حاصلخیزي 

خاک است و برای حصول مواد موثره بیشتر جمع آوري بذر بابونه از رویشگاه هاي پست تر استان بوشهر توصیه مي شود. 
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مقدمه
 )Matricaria chamomilla L.( بابونه آلماني      
از مهم  ترین گیاهان دارویی و متعلق یه خانواده 
صنایع  در  که  است  )آستراسه(  میناسانان 
کاربرد  غذایی  و  بهداشتی  آرایشی،  دارویی، 
گل  های  گیاه،  اقتصادی  عملکرد  دارد.  فراوان 
آن می باشند که حاوی مواد مؤثره  ی متفاوتی 
از جمله اسانس است. مهم  ترین اجزائ دارویی 
هستند  فالونوئیدها  و  سزکویی  ترپن  ها  بابونه 
التهاب، تورم و زخم پوستی،  که  برای درمان 
آلودگی  های  شکمی،  دردهای  و  اسپاسم 
باکتریایی و قارچی و به عنوان یک ماده آرام
 Svehlikova(بخش، استخراج و مصرف می شوند
and Repack, 2006; Fonseca, 2007(  . بابونه 

نقاط جهان می  روید.  تمام  به طور خودرو در 
کشورهای مجارستان، روسیه، آرژانتین، آلمان، 
از  هندوستان  و  مصر  فنالند،  اسلواکی،  چک، 
مراکز عمده  ی تولید و فرآوری بابونه به شمار 
آمار  اساس  بر   .  )Omidbeigi, 2004(می  آیند
گیاهان  خبریآموزشی  شبکه   (1399 سال 
در  بابونه  زیر کشت  ایران سطح  در  دارویی1( 
 303 تولید  مجموع  با   هکتار   212 حدود 
این  به   زده می  شود.  تن گل خشک تخمین 
آن  به  صنایع  نیاز  از  عمده  ای  بخش  ترتیب 
دامنه  در  اغلب  که  طبیعی  رویشگاه های  از 

زیادی  مرغوبیت  و  شده  واقع  زاگرس  های 
رویشگاه  های  می  گردد.  جمع  آوری  دارند، 
طبیعی ایران بویژه دامنه  های غرب، جنوب و 
جنوب غربی زاگرس دارای ذخایر و تیپ های 
 Javidtash,( است  دارویی  گیاه  این  طبیعی 

1https://medplant.ir/35250

 2001; Hoveizeh et al., 2002; Sartavi

 and Gholamian, 2004; Soltanipour

اکوتیپ  های   .   )and Babakhanlou, 2006

 )Chemo types( کموتیپ های  یا  جغرافیایی 
بابونه در نواحی جنوبی کشور از جمله جنوب 
و  هرمزگان  بوشهر،  فارس،  استان  غرب  و 
خوزستان به سبب برخورداری از اقلیم مناسب 
حاشیه  ی  مناطق  بفرد  منحصر  ویژگی  های   و 
اکوسیستم  ها )اکوتون( دارای اولویت و برتری 
 .)Jaimand  and Rezaei, 2001ویژه ای هستند

بابونه در استان بوشهر از محدوده  ی دیلم 
در شمالی  ترین نقطه  ی استان تا جم و کنگان در 
جنوب آن به صورت خودرو و علفی یکساله 
و  میلی متر   250  -270 بارندگی  شرایط  در 
در  دریا  سطح  از  متری   900 تا   25 ارتفاع 
 Sartavi(مناطق جلگه  ای و کوهستانی می روید
 .)and Gholamian, 2004; Dehghani, 2005

در  کازرون  حوالی  فارس  استان  در  بابونه 
نورآباد  منطقه  ی  در  نیز  و  متری   750 ارتفاع 
 .)Javidtash, 2001(دارد رویش  ممسنی  و 
از دزفول و شوشتر  بابونه  همچنین رویشگاه 
در استان خوزستان تا شهرستان دیلم در مرز 
خوزستان با بوشهر و از بلندی 60 تا 1400 متر 
پراکنش دارد و به این ترتیب جنوب خوزستان 
و دهدشت در استان کهکیلویه و بویراحمد را 
در بر می  گیرد. فصل رویش بابونه در مناطق 
بعد  سال  اردیبهشت  تا  پاییز  اواخر  از  مزبور 
در  عالوه  به   .)Hoveizeh et al., 2002می باشد
استان هرمزگان این گیاه در مناطق گاوبندی، 
زیارتعلی، احمدی و گاوبست در ارتفاع 500 
تا 1000 متر و با بارندگی 250- 200 میلی متر 

اثر ارتفاع رويشگاه...
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اقلیم  و دمای 25-20 درجه  ی سانتی  گراد در 
رویش  بیابانی  نیمه خشک  و  و خشک  گرم 
 .)Soltanipour and Babakhanlou, 2006(دارد
نه  که  می  دهد  نشان  شده  انجام  تحقیقات 
بلکه  بابونه  مختلف  گونه  های  بین  در  تنها 
شرایط  در  که  گونه  یک  تیپ  های  بین  در 
و  کمیت  نظر  از  می رویند  متفاوت  اقلیمی 
وجود  زیادی  تفاوت  های  مؤثره  مواد  کیفیت 
در  تنوع   ،)Salamon (2009 دارد. در گزارش 
متقابل  تاثیر  توزیع جغرافیایي،  به  موثره  مواد 
عوامل  و  محیط  اکوفیزیولوژیک  شرایط 
در  ژنتیکي  تغییرات  و  بابونه  گیاه  درون زایي 
طول فرآیند طوالني مدت )تکامل( نسبت داده 
شده است. محققین دیگر نیز تنوع ژنتیکي و 
تنوع جغرافیایي را عامل تغییر در ویژگي  هاي 
اظهار مي  دارند  دانسته و  بابونه  کیفي  کمي و 
در  تنوع جغرافیایي  و  ژنتیکي  تنوع  نقش  که 
بروز و روند این تغییرات الزاما همسو نیست 
عمل  جداگانه  بطور  کدام  هر  مي  توانند  و 

. )Solouki et al., 2008(نمایند
برخي محققین تغییرات جغرافیایي، ارتفاع 
از سطح دریا، محل کاشت و عوامل پدوژنتیک 
برداشت  از  پس  فرآیندهاي  در  تغییر  نیز  و 
و  کمي  تنوع  و  تغییرات  این  بروز  عوامل  را 
 Sashidhara(مي  دانند بابونه  گیاه  در  کیفي 
نظر  از  را  بابونه  رو  این  از   .)et al., 2006

تیپ های شیمیایی می توان به گروه  های مختلفی 
 Omidbeigi, 2004; Tirillini,(کرد طبقه بندی 
جمعیت  هاي   .)2006; Zaiter et al., 2007

و  نوع  اساس  بر  بوشهر  استان  بابونه  وحشي 
بر  و  اسانس  در  موجود  موثره ی  ماده  میزان 
جزو   )1975( شیلر  طبقه  بندي  روش  اساس 

کموتایپ B )از میان چهار کموتایپ شناخته 
شده ي D, C, B, A  بابونه( قرار مي  گیرند. از 
بابونه  اسانس  بررسی  براي  تقسیم  بندی  این 
مناطق جدید و نوع کاربرد دارویی آن استفاده 
 .)Ghanavati and Salamon, 2007(می گردد
بررسی  در  طبقه  بندي،  روش  این  براساس 
مانند قطر  جمعیت های وحشی ویژ گي  هایي 
اسانس  روغن  تجمع  باالتر  گل، سطح  بیشتر 
بیشتر  آپیژنین  گلوکوزید  فالون-  نیز  و 
اساس  بر  می  توان  که  هستند  خوبی  صفات 
طبقه  بندی  و  انتخاب  را  طبیعی  تیپ  های  آنها 
برای کشت  بابونه  کرده و در اصالح گیاهان 
 .)Sztefanov, 2005( داد  قرار  استفاده  مورد 
آلفا بیسابولول   موثره  ماده  ی  میزان  سنجش 
اکسید A در اسانس بابونه ایران نشان داد که 
این ماده از %0 در نمونه هندیجان خوزستان 
تا %59 در نمونه اصفهان متغیر است. از این 
تقسیم بندی  به دو گروه  ایران  بابونه  های  نظر 
بخش  به  مربوط  نمونه  های  یکي  می  شوند: 
که  کرمان(؛  و  اصفهان  )تهران،  ایران  مرکزی 
آلفا بیسابولول   )45-59%( باالیی  میزان  دارای 
 اکسید A هستند و دیگري نمونه های مربوط 
هندیجان  )ماهشهر،  جنوبی  بخش های  به 
از   )0-8/5 ( اندکی  مقادیر  که  میدان(؛  بابا  و 
 Ghanavati , et al.,(این ماده را دارا می باشند
2007(. بر حسب نوع عامل مؤثر در تشخیص 

متفاوتی  اکوتیپ  های  مختلف،  گروه  های 
اکوتیپ  های  اقلیمی،  اکوتیپ های  نظیر 
اکوتیپ  های  و  زیستی  خاکی،اکوتیپ های 
اکوتیپ  های  تشخیص  اند.  قابل  جغرافیایی 
اقلیمی را که در یک عرض جغرافیایی، ولی 
قرار  دریا  سطح  از  متفاوت  ارتفاعات  در 



47

گرفته اند، اصطالحًا اکوتیپ  های میکروکلیمایی 
به   .)Ardakani, 2005( می نامند  )اقلیم چه ای( 
این ترتیب باید اذعان داشت که اگرچه مواد  
تحت  دارویی  گیاهان  در  موجود  مؤثره  ی  
می شوند  ذخیره  و  ساخته  ژنتیکی  هدایت 
اقلیمی، نقش عمده  ای در کمیت  ولی عوامل 
به  می کنند.  ایفا  آن ها  مؤثره ی  مواد  کیفیت  و 
محصول  کیفیت  و  عملکرد  دیگر  عبارت 
)از جمله  ژنوتیپ و محیط  برهمکنش  نتیجه 
توپوگرافي رویشگاه( است. به طوری که تنوع 
بویژه  ایران  بومی  جمعیت  های  بین  مطلوبی 
دارد  وجود  عملکرد  اجزای  و  عملکرد  برای 
و متخصصان به  نژادی می  توانند از این پتانسیل 
برای اهداف اصالحی استفاده کنند. همچنین 
بیو لوژیک،  عملکرد  برای  باال  فنو تیپی  تنوع 
عملکرد اقتصادی، و میزان اسانس نیز می تواند 
 Solouki et al., 2008;(گیرد قرار  توجه  مورد 

    .)Mahdikhani et al., 2007

مؤثره  ی  مواد  کیفیت  و  کمیت  بررسی 
بابونه  ی آلمانی و جمعیت بومي کازرون کشت 
شده در شیراز نشان داد که میانگین درصد وزنی 
اسانس برای بابونه آلمانی و جمعیت کازرون 
به ترتیب 0/36 و 0/68 درصد بود. همچنین 
شد  شناسایی  آلمانی  بابونه  ی  در  ترکیب   16
 ،)34/18%( آلفابیسابولول  آن ها  عمده  ترین  که 
اکسید  آلفابیسابولول   ،)37/23%( بتافارنزن 
در  بودند.   )6/69%( کامازولن  و   )7/29%(
مقابل در جمعیت کازرون 13 ترکیب شناسایی 
آلفابیسابولول   ،)37/23%( بتافارنزن  که  شد 
)%32/31(، آلفا بیسابولول اکسید )%8/29( و 
مقدار  بیشترین  ترتیب  به   )4/74%( کامازولن 
 Karami et al.,(دادند اختصاص  خود  به  را 

2008(. در مقایسه بین بابونه  ی رقم شوروک 

و  آب  شرایط  در  برازجان  و جمعیت  شاری 
هوایی تهران مشاهده شد که میزان اسانس و 
درصد کامازولن در اسانس برای رقم شوروک 
شاری و جمعیت برازجان به ترتیب 0/9 و 15 
 Omidbeigi,( بود  درصد   2 و   0/3 مقابل  در 
1999(. همچنین در بررسی ترکیب  های اسانس 

مختلف  مناطق  از  دارویی  بابونه  ی  نمونه  های 
مشخص  کازرون  و  همدان  تهران،  اقلیمی 
اسانس(   51%( آلفابیسابولول  ترکیب  که  شد 
نمونه  ی  در  دارد  باالیي  التهابی  توان ضد  که 
کازرون بیش از سایرین می باشد. به این ترتیب 
می توان اذعان داشت که شرایط آب و هوایی 
بسزایی  تاثیر  بابونه  مؤثره ی  مواد  تشکیل  در 

 . )Jaimand  and Rezaei, 2001( دارد
 Sashidhara( همکاران  و  ساشیدهارا 
روغن  ترکیبات  بررسي  طي   )et al., 2006

 41 هیمالیا،  پائین  نواحي  از  بابونه  اسانس 
تشکیل  را  اسانس  درصد   97/5 که  ترکیب 
عمده  ترکیبات  کردند.  شناسایي  مي  دادند 
و   )A (%5/36 بیزابولوالکسید  آلفا-  شامل 
بتا-  )اي(-   ،)B (%6/8 بیزابولوالکسید  آلفا- 
 )16/0%( بیزابولول  آلفا-   ،)14/0%( فارنزن 
ترکیبات  همه  ي  بودند.   )5/6%( کامازولن  و 
B در روغن  بیزابولوالکسید  آلفا-  اصلي بجز 
به  نسبت  هیمالیا  دامنه  ي  نمونه  هاي  اسانس 
دشت  هاي شمالي هند غلظت باالتري داشتند 
مناسب تري  کیفیت  از  نیز  آن  اسانس  روغن  و 
این  که  داشتند  اظهار  آن ها  بود.  برخوردار 
شیمیایي  ترکیبات  در  مالحظه  قابل  تغییرات 
روغن اسانس محل  هاي مختلف ممکن است 
با تغییرات جغرافیایي و ارتفاع محل کاشت از 

اثر ارتفاع رويشگاه...
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سطح دریا و عوامل پدوژنتیک مرتبط باشد.
دریا  سطح  از  ارتفاع  اثر  بررسی  نتایج 
کوهی  آویشن  اسانس  بازده  و  عملکرد  بر 
رویشگاه- در   )Thymus kotschyanus(
نشان  قزوین  استان  در  گیاه  این  طبیعی   های 
 2600 تا   1400 از  ارتفاع  افزایش  با  که  داد 
روند  اسانس  بازده  و  بیولوژیک  عملکرد  متر 
ارتفاع  با  رویشگاه های  در  داشت.  افزایشی 
2300 و 2600 متر که بافت خاک آنها سیلتی 
و  خنثی  خاک  اسیدیته  و  بود  لومی  و  لومی 
ماده آلی بیشتری داشت، عملکرد سرشاخه  ها 
به ترتیب 36 و 38 گرم در متر مربع و بازده 
اسانس به ترتیب 1/67 و 1/72 درصد بود که 
در مقایسه با رویشگاه های دیگر باالتر بوده و 
 Akbarinia(آنها داشتند با  اختالف معنی داری 
et al., 2007( . همچنین در یک بررسی مشابه 

روی اسانس و ترکیبات آن در آویشن منطقه 
طالقان در ارتفاع 1800 تا 2800 متر مشخص 
شد که بین درصد اسانس و ارتفاع رویشگاه 
از سطح دریا یک رابطه خطی منفی و معنی  دار 
ارتفاع  و  اسانس  ترکیبات  ولی  داشت  وجود 
داد.  نشان  را  پنجم  درجه  نوع  از  رابطه  یک 
به   )2/56%( اسانس  میزان  بیشترین  بنابراین 
ارتفاع 1800 متری و کمترین آن )%1/31( به 
رویشگاهی با ارتفاع 2800 متری تعلق داشت. 
اسانس  ترکیب  مقدار  بیشترین  حال  عین  در 
با  رویشگاهی  در  معادل 45 درصد  )لینالول( 
ارتفاع 2800 متری و کمترین آن معادل 1/9 
متر   1800 ارتفاع  با  رویشگاهی  در  درصد 
و  مثبت  همبستگی  عالوه  به  آمد.  دست  به 
منیزیم، سدیم  کلسیم،  عناصر  بین  معنی داری 
ترکیبات  افزایش  با  خاک  آلی  مواد  درصد  و 

داشت  وجود  مختلف  ارتفاعات  در  اسانس 
 .)Habibi  et al., 2007(

تاثیر  از  حاکی  شده  ذکر  تحقیقات  برآیند 
شرایط مختلف اقلیمی از جمله ارتفاع از سطح 
دریا بر رشد و تولید گیاهان در اکوسیستم ها 
رو  این  از  می  باشد.  طبیعی  رویشگاه  های  و 
سطح  از  رویشگاه  ارتفاع  تاثیر  سنجش  برای 
دریا بر گیاه دارویی بابونه و با هدف انتخاب 
دارویی  کیفیت  با  و جمعیت  های  رویشگاه  ها 
برتر در بخشی از جنوب غرب کشور )استان 
بوشهر( این پژوهش طراحی و اجرا گردید.   

مواد و روش ها
رشد  بابونه  ی  نمونه  های  تهیه  به منظور   
از  ارتفاع  تفاوت  با  رویشگاه  ها یی  در  یافته 
سطح دریا، ابتدا مناطق رویش بابونه در استان 
موجود  اطالعات  و  منابع  اساس  بر  بوشهر 
تعیین پوشش گیاهی استان و اطالعات محلی 
محل  به  عزیمت  با  سپس  شد.  شناسایی 
رویش  محل  ایستگاه هاي  ثبت  و  رویشگاه  ها 
از  ارتفاع  و  جغرافیایی  مختصات  اساس  بر 
اطالعات   GPS دستگاه  کمک  به  دریا،  سطح 
الزم جمع آوری شد. بر این اساس دامنه ارتفاع 
از سطح دریا از صفر تا 750 متر مشخص و 
نمونه  ها  برداشت  براي  مراجعه  مورد  نواحي 
واقع  رویشگاه  هاي  ترتیب  این  به  تعیین شد. 
ارتفاع صفر تا 100، 100 تا 350 و 350  در 
از  ارتفاع  تیمار  عنوان سطوح  به  متر   750 تا 
سطح دریا در نظر گرفته شدند و در هر کدام 
عنوان  به  آن  خاص  جمعیت  با  ناحیه  چهار 
تکرار لحاظ گردید. به این ترتیب آزمایش در 
قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار 

طراحی و اجرا شد. 
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جمع آوری  بر  عالوه  رویشگاه  هر  در 
نمونه های گیاهی بابونه )پیکر رویشی، گل و 
هر  نقطه   چند  از  تصادفی  طور  به  که  بذر( 
انجام  رویشگاه و بر حسب فراوانی جمعیت 
نیز برای تجزیه  شد، نمونه  ی خاک رویشگاه 
فیزیکي و  شیمیایی تهیه و برخی عوامل اقلیمی 
نیز یاداشت  برداری شد )جدول 1(. نمونه های 
و  شناسایي  شده  آوري  جمع  بابونه  گیاه 
 Matricaria chamomilla L. (Syn: M. گونه 
recutita( از سایر انواع بابونه مشخص  گردید 

خاک  نمونه  های  تجزیه  ی  نتایج   .)2 )جدول 
خاکشناسی  آزمایشگاه  در  که  رویشگاه  ها 
به  )وابسته  آب  و  خاک  تحقیقات  موسسه  ی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
واقع در مشکین دشت کرج( مطابق روش های 
داده  نشان   3 جدول  در  شد  انجام  مرسوم 
برای شمارش  است   ذکر  شایان  است.  شده 
رقت های  روش  از  خاک  باکتری  های  تعداد 
تعداد  شمارش  و    )Serial Dilution(متوالی
آگار  نوترینت  کشت  محیط   در  کولونی  ها 

)N.A.(استفاده شده است. 
استخراج  برای  شده  جمع آوری  گل  های 
اسانس، پس از خشک شدن در سایه به مدت 
به  و  شده  آسیاب  اتاق؛  دمای  در  روز  هفت 
کلونجر  دستگاه  از  استفاده  با  گرم   50 مقدار 
به   آب  با  تقطیر  روش  به  لیتری  یک  بالن  با 
همچنین  اسانس گیری  شد.  ساعت   3 مدت 
آپیژنین 7-گلوکوزید  میزان  اندازه  گیری  برای 
عصاره الکلی بابونه طی مراحلی به مدت 1/5 
ساعت با استفاده از حالل متانول )96 درجه( 
تعیین  براي  شد.  تهیه  رفالکس  روش  به  و 
با  شده  استخراج  اسانس  کامازولن،  میزان 

حالل دي کلرومتان به یک بالن ژوژه 10 میلي 
لیتري منتقل و به حجم رسانده شد. در ادامه 
موج  طول  در  شده  تهیه  محلول  عدد جذب 
قرائت  اسپکتروفتومتر  با دستگاه  نانومتر   603
باید  بین0/1 و 0/8 باشد، در  شد )این عدد 
غیر این باید محلول تهیه شده به نسبت 1 به 
رقیق شده و دوباره عدد جذب  یا  10 غلیظ 
قرائت گردد(. شایان ذکر است ابتدا دستگاه با 
دي کلرومتان خالص کالیبره مي شود،  آنگاه 
در  کامازولن  درصد  جذب،  قرائت  از  پس 

اسانس)C( از رابطه 1 محاسبه مي شود: 

فرمول عدد 50، وزن گل خشک  این  در 
محلول  حجم   10 عدد  اسانس  گیری،  برای 
مولکولی  وزن   184/3 عدد  و حالل،  اسانس 
موالر  جذب  ثابت   4720 عدد  کامازولن، 
برای  ثابت  ضریب   1000 عدد  کامازولن، 
قراءت شده  E عدد جذب  و  واحدها  تبدیل 
و  استخراج  برای  تحقیق  این  در  می باشند. 
عصاره  تهیه  و  نمونه ها  اسانس  میزان  تعیین 
مفید  مؤثره  ی  ماده  ی  دو  سنجش  و  آنها 
دارویي در نمونه  های اسانس جمعیت  ها شامل 
Chamazulene و glucoside Apigenine-7 به 

ترتیب مطابق روش فارماکوپه گیاهی ایران از 
 UV/Vis x-Ma( مدل  اسپکتروفتومتر  دستگاه 
2000( و مطابق فارماکوپه USP-20 از دستگاه 

 UV Detector: با مشخصات   HPLC Knuver

Column C18: 4mm ´12.5cm؛  K- 2501(؛ 

 Degasses:( Pump: k-1001؛  nm؛   335  :l
knuver استفاده شد.

نرم افزار  کمک  به  داده  ها  واریانس  تجزیه 
میزان  میانگین صفات  مقایسه  و   SAS آماري 

اثر ارتفاع رويشگاه...

 C= (50×10×E×184.3 / 420×1000)×100  )1رابطه 
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هر  جمعیت  های  موثره  ی  مواد  و  اسانس 
رویشگاه به روش آزمون چند دامنه  ای دانکن 

انجام شد.
نتایج و بحث

که  داد  نشان  داده  ها  واریانس  تجزیه 
در  بابونه  خشک  گل  های  در  اسانس  درصد 
 ≥  0/05( نبود  معنی دار  مختلف  ارتفاعات 
ρ(. همچنین میزان کامازولن در ماده خشک، 

درصد کامازولن در اسانس و درصد آپیژنین 
نمونه  های  گل  های خشک  در  گلوکوزید   -7
بابونه  ی جمع  آوری شده از ارتفاعات مختلف، 

اختالف معنی  داری نداشتند )جدول 4(. 
مقایسه میانگین صفات بابونه در ارتفاعات 
دریا  سطح  از  ارتفاع  عامل  که  داد  نشان 
آپیژنین  و  اسانس  در  کامازولن  درصد  روی 
ماده  در  کامازولن  7-گلوکوزید در عصاره و 

۱

 هاي بابونه در استان بوشهر هاي رويشگاهگيمحل و برخي ويژ -1جدول 

ارتفاع از سطح 

شماره  )متر(دريا 

رويشگاه رويشگاه محل

ارتفاع 

ح طاز س

 )متر(دريا 

 كننده فسفاتباكتري حلتعداد 

 رويشگاه گرم خاك يكدر 

100 – 0 1 شول گناوه 30 35000
كلل 2 " 24 20000 
سعدآباد 3 " 39 60000 
" پخشب آ 4 40 100000 

)شتاك( دانشكده 5 100 – 350 114 30000 
الور شرقي 6 " 206 40000 
ريز 7 " 343 12000 
 30000 112 )ور خود(دانشكده 8 "

كلمه 9 350 – 750 384 30000 
دهرود   10 " 744 1000 
رود فارياب 11 " 640 20000 
جم 12 " 650 1000 

 هاي گياهي موسوم به بابونه در استان بوشهر شناسايي نمونه -2جدول

نام فارسينام محلي نام علمي نام انگليسي

German 
chamomile

Matricaria chamomillaآلماني بابونه  ينك زردوبا 

-----Matricaria aureaبابونه اورآباوينك سبز

Chamomile 
stinking

Anthemis pseudocotulaبابونه روميباوينك گاوي

-----Anthemi austro-iranica    نوعي باوينك
 گاوي

 بابونه گاوي
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خشک تاثیر معنی  داری نداشت. به این ترتیب 
یشترین میزان اسانس )0/742%( در گل  های 
بابونه  ی واقع در ارتفاعات باالتر وجود داشت 
داشت  ارتفاع  کاهش  با  نزولی  روند  یک  و 
اسانس  میزان  خالف  بر  نبود.  معنی  دار  که 
گل های  در  کامازولن  میزان  ماده خشک،  در 
آپیژنین  و  اسانس  در  کامازولن  خشک، 
تقریبًا  به دشت  ها،  ارتفاعات  از  7-گلوکوزید 
که  آنجا  از  داشتند)جدول5(.  صعودی  سیر 
استخراج  برای  گل  گرم(  یکسانی)50  میزان 
اسانس و نیز 1/5 گرم برای عصاره  گیری بکار 
برده شد، بنابراین تفاوت در عملکرد بیوماس 
درصد  بر  موثر  عامل  عنوان  به  نمی  توان  را 
کامازولن  میزان  خشک،  گل  های  در  اسانس 
اسانس  در  کامازولن  درصد  ماده خشک،  در 
گل  های  در  گلوکوزید   -7 آپیژنین  درصد  و 
این  به  نمود.  مطرح  بابونه   نمونه  های  خشک 
ترتیب اختالف در صفات اندازه  گیری شده را 
می بایست به تفاوت ژنتیکی بابونه  های وحشی 
و نیز اثر میکرواقلیمی ناشی از اختالف ارتفاع 
تغییرات  موجب  که  داد  نسبت  اکوسیستم  ها 
متفاوتی در اسانس و ترکیبات ثانویه آن شده 

است.
از میان عوامل میکرواقلیمی ناشی از تغییر 
کیفی  و  کمی  برعملکرد  که  رویشگاه  ارتفاع 
و  خاکی  پارامترهای  میتوان  موثرند  گیاهان 
جوی را برشمرد. چنان که درجدول 3 مالحظه 
قابل  پتاسیم  عناصر  میزان  متوسط  می  شود 
جذب، نیتروژن کل و مقدار ماده آلی خاک در 
ارتفاعات بیشتر بود در حالی که متوسط مقدار 
باکتری  های  جمعیت  و  جذب  قابل  فسفر 
پست تر  رویشگاه  های  در  فسفات  حل کننده 

بیشتر بوده و روندی افزایشی داشت. در ضمن 
پست تر،  نواحي  در  نیز  خاک  شوری  میزان 
رابطه  ترتیب  این  به  جدول3(.   ( بود  بیشتر 
با  ماده خشک  در  اسانس  درصد  میان  مثبت 
آلی  مواد  و  نیتروژن  و  پتاسیم  افزایشی  روند 
از  نشان  باالتر  ارتفاعات  به  پایین  سطح  از 
صفت  بر  محیطی  عوامل  این  احتمالی  تاثیر 
 N و   H  ،C  همچون عناصري  دارد.  مذکور 
می- تشکیل  را  اسانس  ترکیبات  ساختار  که 
ضروری  اسانس  سنتز  افزایش  برای  دهند 
هستند. همچنین به نظر می رسد که وجود یک 
محل  که  بیشتر  ارتفاعات  در  خاص  اکوتون 
معتدل  و  غربی  مرطوب  و  گرم  اقلیم  تالقی 
میزان  افزایش  در  می باشد،  شرقی  خشک  و 
وجود  عالوه  به  است.  گذاشته  تاثیر  اسانس 
شوری بیشتر در نواحي پست )دشت ها( به 
دالیل متعدد، ممکن است موجب ایجاد تنش 
در مراحل فنولوژی گیاه شده و ضمن کاهش 
 Razmjoo et(گلدهی تسریع  و  رویشی  رشد 
al., 2008( ، در روند افزایش نسبی متابولیت -

میزان  افزایش  باشد.  داشته  نقش  ثانویه  های 
در  کامازولن  و  7-گلوکوزید  آپیژنین  اندک 
کاهش  موازات  به  اسانس  و  خشک  ماده 
ارتفاع رویشگاه، با روند افزایش فسفر، شوری 
حل کننده  باکتری  های  افزایش  و  )جدول3( 
فسفات )جدول1( همبستگی داشت که ممکن 
داشته  تاثیر  موثره  مواد  این  ایجاد  در  است 
حل کننده  باکتری  های  بیشتر  جمعیت  باشند. 
افزایش  فسفات در خاک رویشگاه  ها موجب 
نظر  به  لذا  می  شود.  جذب  قابل  فسفر  میزان 
افزایش  با  همراه  فسفر  میزان  افزایش  می رسد 
رشد  کاهش  موجب  خاک  شوری  نسبی 

اثر ارتفاع رويشگاه...
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ناچیز  افزایش  و  گلدهی  تسریع  و  رویشی 
برای  فالونوئید ها  جمله  از  ثانویه  ترکیبات 

مقابله با این شرایط می  شود. 
این  از  اندکي  اطالعات  منابع،  بررسي  در 
آزمایشي  در  شد.  یافت  بابونه  روی  دست 
ترکیبات  روي   )Sashidhara et al. (2006 که 
و  هیمالیا  دامنه  در  بابونه  اسانس  روغني 
دادند  انجام  هند(  )شمال  پایین تر  دشت هاي 
بجز  شده  اندازه  گیري  ثانویه  ترکیبات  تمامی 
ارتفاعات باالتر،  بیزابولول اکسید B در  آلفا- 
غلظت بیشتری داشته و روغن اسانس آن نیز 
از کمیت و کیفیت مناسب  تري برخوردار بود. 
ترکیبات  و  اسانس  بازده  لحاظ  به  نتایج  این 
ثانویه اندازه  گیري شده در تضاد با این تحقیق 
بود. در دو آزمایش جداگانه روی گیاه آویشن 

که  شد  مشاهده  قزوین  استان  ارتفاعات  در 
با افزایش ارتفاع از سطح دریا تا 2600 متر؛ 
صفات تراکم بوته، تعداد شاخه در بوته، وزن 
افزایشی  روند  اسانس  بازده  و  ها  سرشاخه 
نشان داد. در این روند، افزایش بازده اسانس 
مثبت  همبستگی  خاک  آلی  ماده  افزایش  با 
داشت ولی با عناصر غذایی خاک همبستگی 
این  نتایج   .)Akbariniaet al., 2007( نداشتند 
مطالعه با مشاهدات آزمایش حاضر همخوانی 
زیادی داشت. در مقابل طی آزمایش دیگری 
طالقان  منطقه  در  وحشی  آویشن  گیاه  روی 
بین  بار آمد. به طوری که  به  نتایج معکوسی 
سطح  از  ارتفاع  اختالف  و  اسانس  درصد 
دریا یک رابطه خطی منفی و معنی  دار وجود 
اسانس  میزان  بیشترین  که  گونه  اي  به  داشت 

اثر ارتفاع رويشگاه...

۱

 
 ر ارتفاع از سطح درياياثت تحت اسانس و مواد موثره گياه دارويي بابونه ين مربعاتگتجزيه واريانس ميان -4جدول 

                                   
  درجه  منابع تغيير

 آزادي 
اسانس در  

 ماده خشك 
 كامازولن  
 در اسانس  

كامازولن در   
 ماده خشك 

 -7آپيژنين 
 گلوكوزيد 

×  3 ns 007/0 ns 376/0 ns 6-10(R)تكرار
4 

ns 004/0 

ارتفاع از سطح دريا 
(T)

2 ns

022/0 
ns778/0 ns 8-10  ×

8 

ns 4-10  ×1 

×  6 011/0 809/05-10(E)اشتباه 
4/1

4-10  ×49/1

ضريب تغييرات 
(CV%)

 -78/15 05/23 37/15 49/24 

            ns :5% در سطح احتمال  دار عدم وجود اختالف معني. 

 ).ρ≥ 05/0(آزمون دانكن (ميانگين اسانس و ماده موثره بابونه تحت تاثير ارتفاع رويشگاه از سطح دريا  مقايسه -5جدول 
                            

 صفات           ارتفاع
 )متر(رويشگاه

اسانس 
در ماده 

 (%)خشك 

كامازولن 
 (%)در اسانس 

كامازولن در ماده 
 خشك

(g/100g) 

-7آپيژنين 
 %)(گلوكوزيد  

100 - 0   a 595/0 a 25/4 a 0252/0 a 502/0 
350 - 100  a 647/0 a 05/4 a 0250/0 a 505/0 
750 - 350 a 742/0 a 41/3 a 0252/0 a 492/0 

 .مي باشند% 5دار در سطح احتمال  هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف آماري معني ميانگين: توجه       
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متعلق به پست  ترین ناحیه بود. در عین حال 
)لینالول و تیمول(  بیشترین میزان مواد موثره 
به بلندترین ارتفاع )2800 متری( تعلق داشت 
و ترکیبات اسانس و ارتفاع یک رابطه درجه 
5 نشان داد )Habibi  et al., 2007(. که برخی 
از نتایج آن با یافته  های این آزمایش در تناقض 

بود.
یافته  های ترویجی 

مواد   کیفی  و  کمی  تفاوت  های  اساس  بر 
موثره در جمعیت  های وحشی و زراعی بابونه  
هزینه ها  در  صرفه  جویی  برای  می شود  توصیه 
فارماکولوژیک، هدف  اثرات  تبیین  و زمان و 
این  به  بابونه مشخص گردد.  از کشت  نهایی 
موثره  مواد  از  استفاده  منظور  به  که  ترتیب 
و  آرایشی  دارویی،  مصارف  برای  خاص 
اکوتیپ و کموتیپ  بطور دقیق  اوالً  بهداشتی 
شیمیایی(  و  اکولوژیک  )جمعیت  مناسب 
بابونه انتخاب شود و ثانیًا برای حصول بیشینه 
رویشگاه  در  جمعیت  هر  خاص،  موثره  ماده 
نشان  آزمایش   این  شود.  مناسب خود کشت 
بابونه  وحشی  جمعیت  های  گیاهان  که  داد 
اسانس  میزان  حاوی  مختلف  اقلیم های  در 
بنابراین  هستند.  متفاوتی  اسانس  ترکیبات  و 
جمعیت  های  ژرم  پالسم  ها،  این  از  استفاده  با 
کشور  مختلف  مناطق  در  بابونه  شده  کشت 
متفاوت  اسانس  اجزای  و  مقدار  نظر  از  نیز 
نه  تفاوت  ها  این  که  طوری  به  بود.  خواهند 
تنها گونه  ها بلکه ارقام و تیپ  های بابونه را نیز 

شامل می شود. 
در این تحقیق، بابونه  ی وحشی رشد یافته 
ثانویه  ترکیبات  دارای  پست  تر  نواحی  در 
آپیژنین  کامازولن و %0/50  بیشتری )%4/25 

وجود  عدم  رغم  به  و  بود  7-گلوکوزید( 
انتخاب و  امکان  معنی  دار همچنان  اختالفات 
دارد.  وجود  آن ها  روی  بیشتر  مطالعه  ی  انجام 
از این رو توصیه می شود از میان جمعیت  های 
طبیعی، زمینه ژنتیکی اصالح یک رقم جدید 
نیز  فراهم گردد و  دارویی  باالی  کیفیت  با  و 
زیست  فناوري،  بر  مبتني  روش  های  کمک  به 
تولید  برای  خاص  جمعیت  های  برخی  ژنوم 
بابونه هایی با محتوای ماده موثره بیشتر استفاده 

شود. 
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Abstract

Application of medicinal plants ecotypes from natural habitats in agronomic and genetic 

research requires field and laboratory investigations to select the best chemotypes. The 

present study was conducted to investigate the effect of habitat altitude on the amount 

of essential oil and active ingredient of German chamomile (Matricaria chamomilla 

L.) in Bushehr province. The chamomile population of natural habitats in three altitude 

ranges, zero -100, 100-350 and 350-750 meters above sea level with four replications 

(regions) investigated in a randomized complete block design. In all 12 studied habitats, 

in addition to harvesting plant samples in the full flowering stage, soil samples were also 

examined. The yield of essential oil of dried flowers was determined according to the 

herbal pharmacopoeia of Iran by water distillation method. The amount of Chamazulen 

in the alcoholic essential oil was measured through spectrophotometry, and the amount 

of Apigenine 7-glucoside was measured according to American Pharmacopoeia (USP-

20) through HPLC. The results showed that the difference in altitude of the habitat did 

not make a significant difference in amount of essential oil and effective substance of 
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chamomile. Despite this, the highest amount of essential oil (0.742%) was found in 

flowers grown at higher altitudes, and the ecotypes grown in lower areas had more 

effective substances (4.25% Chamazulene and 0.50% Apigenin 7-glucoside). Therefore, 

it can be stated that the maximum production of essential oil depends on the soil fertility, 

and to obtain more effective substances, it is recommended to collect chamomile seeds 

from the lower habitats.

 Keywords: Matricaria chamomilla L., Ecotypes, Chemo types, Chamazulene, 

Apigenin 7-glucoside.


