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  برخی یدپارتنول محتوای و رفولوژیکوم وعتن بررسی

 (.Tanacetum parthenium (L.) Schults-bip) کبیر بابونه های جمعیت
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 چکیده
 غنی منبع و (Asteraceae) کاسنی خانواده از چندساله دارویی گياه (.Tanacetum parthenium (L.) Schults-bip) کبير بابونه

 شده گزارش آن يگرنم ضد یژهو هب و اسپاسم ضد ی،التهاب ضد ی،سرطان ضدهای اثر که است يدپارتنول الکتون ترپن سزکوئی از

 تهران و (آباد ولی و بيشه سياه آباد، )مرزن مازندران های استان از ياهگ این وحشی جمعيت پنج اندام هوایی تحقيق این در .است

 ارزیابی آنها پارتنوليد محتوای و مورفولوژیک صفات و شد برداشت کامل گلدهی مرحله در 1933 سال در (گچسر و آهار)

 ارتفاع بيشترین داد. نشان صفات همه برای مطالعه مورد های جمعيت ميان را %1 احتمال سطح در دار معنی تفاوت ،نتایج .گردید

 سرشاخه خشک وزن گرم بر گرم ميلی 99/1) پارتنوليد محتوای و بوته( بر گرم 61/8) گل خشک وزن متر(، سانتی 191) بوته

 شاخه تعداد ،برگ طول صفات با پارتنوليد محتوای شد. مشاهده آباد مرزن و بيشه سياه گچسر، های جمعيت در ترتيب به (گلدار

 تجزیه .داد نشان %1 احتمال سطح در دار یمعن و مثبت همبستگی کاپيتول تعداد صفت با و منفی یهمبستگ تاج قطر و جانبی

 %16/39 توانستند اول عامل سه که داد نشان ها عامل به تجزیه .داد جای اصلی گروه دو در را کبير بابونه جمعيت پنج ،ای خوشه

 های برنامه در استفادهبرای  کبير بابونه های جمعيت در باال تنوع وجود دهنده نشان نتایج کلی، طور به .کنند توجيه را واریانس کل از

 .باشد می گونه این کردن اهلی و کشت و نژادی به

 

 .مورفولوژیک تنوع ای، خوشه تجزیه ها، عامل به تجزیه يد،پارتنول :ی کلیدیها واژه

 
 مقدمه

 اوليه مواد عنوان به ياهیگ مختلف یها گونه از استفاده
 دارویی های ترکيب بهبود منظور به پالسم ژرم حفظ و دارویی

 گسترده طور به یمقد یها زمان از هاآن ای تغذیه خصوصيات و
 يعیطبهای  ترکيب است. بوده مرسوم جهان سراسر در
 الزامات برآوردن یبرا را یعلم توجه يراًاخ ییدارو ياهانگ
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 جلب خود به ییدارو و ییغذا یعصنا در یمنیا و هداشتب
 ین،بنابرا (.Geetha & Chakravarthula, 2018) اند کرده

 یافته، بهبود و یزمتما خواص با همگن ارقام از استفاده
 گياهی داروهای و دارویی گياهان صنعت در يدتول يازن يشپ

 در يکیژنت تنوع وجود (.Herison et al., 2018) بود خواهد
 تواند یم مختلف مناطق زا گرفته منشأ ياهیگ یها توده يانم

 ارقام يدتول برای مطلوب صفات انتخاب یبرا مطمئن یفرصت
 يکیژنت تنوع (.García-Díaz et al., 2020) باشد یدجد
 دهد یم رخ يطیمح یطشرا با ياهانگ یسازگار یبرا
(Mohebodini et al., 2006) نباتات، اصالح از هدف و 

 است مختلف یها جمعيت يانم در مطلوب جمعيت ییشناسا
(Herison et al., 2018.) 

-Tanacetum parthenium (L.) Schultz) يرکب بابونه

bip.) کاسنی خانواده از دارویی های گونه مهمترین از یکی 
(Asteraceae) و یمرکز يایآس قزاقستان، یبوم که است 

 سراسر در آن کشت امروزه لیو ،باشد می یترانهمد منطقه
؛ Pareek et al., 2011) است کرده پيدا گسترش جهان

Pourianezhad et al., 2016). برخی در ایران، در گياه این 
 و غربی آذربایجان تهران، مازندران، گيالن، ازجمله مناطق
 از .(Mozaffarian, 2008) روید می خودرو صورت به شرقی
 یبوست، آرتریت، گوش، درد آسم، درمان برای گياه این

 اسپاسم، قاعدگی، اختالالت پوست، التهاب تب، سردرد،
 وزوز دندان، درد سرگيجه، معده، تورم درد پسوریازیس،

 گياه ایندليل  همين به ،شود می استفاده حشرات دفع و گوش
 ارزش (.Sharopov et al., 2015) نامند می نيز کبير بابونه را

 آن یستیز فعالهای  ترکيب وجود يلدل به کبير بابونه دارویی
 گياه یاصل همؤثر ماده عنوان به که است يدپارتنول ازجمله
آن  یالتهاب ضد و یسرطان ضد يتخاص .شود یم شناخته
 شده گزارش يدپارتنول یبرا که است کیيولوژیب های يتفعال
 یرسا و ينسروتون ترشح و ها پالکت تجمع از يدپارتنول .است
 ينهمچن يبترک ینا .کند یم يریجلوگ زا التهاب های ترکيب
 عضالت واکنش و يتحساس ،بوده اسپاسم ضد اثر یدارا
 ها يبترک یبعض به نسبت را مغز یخون یها رگ یوارهد صاف
 که برد یم ينب از ينسروتون و ها ینپروستاگالند ازجمله

 Majdi) شوند یم يگرنم از کننده يشگيریپ اثر بروز موجب

et al., 2014 ؛Pourianezhad et al., 2016 ؛Kouhpaikar 

et al., 2020 ؛Ahmadi Livani et al., 2021). به توجه با 
 ياهیگ منبع ینچند در آن يدتول يد،پارتنول ارویید ارزش
 منابع از یکی کبير بابونه ياهگ لیو ،گرفته قرار توجه مورد
 است شده گزارش خاص فعال یستز يبترک ینا یغن
(Mahood et al., 2022). 

 متقابل اثر و يطیمح و يکیژنت عوامل يرثأت امروزه
 فعال مواد يزانم بر فولوژیکرمو خصوصيات بر نها آ
 فالونوئيدها، ها، )فنل ییدارو ياهانگ يولوژیکیب

 است شده أیيدت ای گسترده طور هب ها( ترپن و يدهاآلکالوئ
(Eghlima et al., 2021). و مورفولوژیک تنوع بررسی 

 برای را زمينه معطر و دارویی گياهان بين فيتوشيميایی
 های ویژگی بهبود منظور به اصالحی های برنامه انجام

 های روش .کندمی پذیر امکان آنها دارویی و عملکردی
 که دارد وجود گياهان بين تنوع بررسی برای مختلفی
 است مورفولوژیک تنوع ارزیابی آنها ترین رایج
(Hashemi Moghaddam et al., 2021.) مطالعه در 

Ahmadi بابونه از جمعيت 61 تنوع ،(2118) همکاران و 
 و بررسی فولوژیکرمو هاینشانگر از استفاده با آلمانی
 پوشش، تاج سطح پوشش، تاج عرضی و طولی قطر صفات
 برداشت، زمان ،گلدهی زمان بوته، در گل تعداد و ارتفاع
 نتایج و شد گيری اندازه سرشاخه خشک وزن و تر وزن

 ميان دار معنی تفاوت دهنده نشانآنان  پژوهش
 زمان بجز صفات تمامی برای مطالعه مورد های جمعيت
 ،همچنين .بود پوشش تاج طولی قطر و گلدهی

Mohammadi تنوع بررسی به (2119) همکاران و 
 در شده آوری جمع آلمانی بابونه جمعيت 26 مورفولوژیک

 صفات که داد نشانآنان  مطالعه یجنتا پرداختند. ایران
 گل 11 خشک و تر وزن و برداشت شاخص گل، عملکرد

 و بودند فنوتيپی ييراتتغ یبضرا يشترینب یدارا يبترت به
 گروه پنج در یا خوشه یهتجز براساس ژنتيکی های توده

 بابونه مختلف های جمعيت بررسی گرفتند. قرار مختلف
 عملکرد صفات که داد نشان نيز اصفهان منطقه در آلمانی



 9   1، شماره 93فصلنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 اسانس مقدار و گل تعداد اقتصادی، عملکرد ،یبيولوژیک
 Solouki et) داشتند را فنوتيپی تنوع باالترین بوته در

al., 2008.) تاکنون که داد نشان یعلم منابع مرور 
 يدپارتنول یمحتوا و مورفولوژیک صفات ينب ای یسهمقا
 است. نشده گزارش یرانا در يرکب بابونه های جمعيت در
 لزوم همچنين و گياه دارویی ارزش و اهميت به توجه با

 های سيستم به برتر ژنوتيپ کردن واردبرای  ریزی برنامه
 صفات تنوع یابیارز هدف با يقتحق ینا توليد، و کشت

 در يدپارتنول یحتوام و عملکردی مورفولوژیک،
 جمعيت بهترین انتخاب و کبير بابونه بومی های جمعيت
 سازی اهلی و کشت اصالحی، های فعاليت شروع برای
 شد. انجام

 ها روش و مواد
 گیاهی مواد
 انجام 1938 سال تابستان و بهار در که پژوهش این در
 کبير بابونه طبيعی های رویشگاه ،ایران فلور از استفاده با شد
 به مراجعه با شدند. شناسایی انرمازند و تهران های استان در

 از گياه جمعيت پنج گلدار های سرشاخه نظر، مورد مناطق
 آباد، مرزن مناطق و تهران استان در گچسر و رآها مناطق
 گلدهی مرحله در مازندران استان در آباد ولی و بيشه سياه
 مشخصات شدند. خشک سایه شرایط در و آوری جمع کامل

 هرباریومی کد و ها نمونه آوری جمع محل جغرافيایی
 دانشگاه دارویی اوليه مواد و گياهان پژوهشکده )هرباریوم
 است. شده ارائه 1 جدول در بهشتی( شهيد

 
 یربابونه کب های وحشی یتجمعبرخی آوری  جمع کانم یاییمشخصات جغراف -1جدول 

Table 1. Geographical characteristics of some Tanacetum parthenium wild populations collecting sites 

Altitude (m) 
Latitude 

(N) 

Longitude 

(E) 
Voucher number* Population Province Number 

1866 36°15' 51°17' MPH-2265 Vali Abad Mazandaran 1 

2379 36°11' 51°20' MPH-2266 Siah Bisheh Mazandaran 2 

1210 36°17' 51°14' MPH-1704 Marzanabad Mazandaran 3 

2044 36°54' 51°30' MPH-2269 Āhar Tehran 4 

2706 35°08' 51°15' MPH-2270 Gachsar Tehran 5 

* Herbarium specimens are stored in the Herbarium of the Research Institute of Plants and Medicinal Raw Materials of Shahid Beheshti University 

 
 مورفولوژیک صفات ارزیابی
 11 رویشگاه هر از ،مورفولوژیک صفات ارزیابی منظور به
 گلدهی( %51 )باالی کامل گلدهی زمان در گياهی کامل نمونه
 محل )از برگ طول شامل کيفی و یکمّ صفات و انتخاب گياه
 تعداد شعاعی، گلچه تعداد ،پهنک( انتهای تا ساقه به اتصال
 ،پوشش( تاج بزرگ )قطر تاج قطر بوته، ارتفاع ای، لوله گلچه
 کاپيتول، قطر کاپيتول، تعداد گل، تعداد جانبی، های شاخه تعداد
 خشک وزن و هوایی( )اندام بوته خشک وزن کاپيتول، طول
 .ندشد ثبت و گيری اندازه بوته در (دمگل کمی مقدار همراه) گل

 دیپارتنول یریگ اندازه و استخراج
 از گرم ميلی 211 پارتنوليد، گيری اندازه و گيری عصارهبرای 
 شد. پودر کبير بابونه های جمعيت خشک گلدار های سرشاخه
 آنها به (v/v 1111:1) اسيدفرميک :متانول ليتر يلیم 11 سپس
 گراد سانتی درجه 41 دمای در دقيقه 11 مدت به و شد اضافه
 SingenHtw Elmasonic-D) اولتراسونيک حمام دستگاه در

78224, Elma Germany Company) شد داده قرار (Majdi 

et al., 2014.) سانتریفيوژ دستگاه در ها عصاره ادامه، در 
  مدت به (R5702, Eppendorf Company) دار یخچال
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 یبرا شدند. داده قرار دقيقه در دور 4111 سرعت با يقهدق 11
 دقيقه 41 مدت به ها عصاره حالل، تبخير و همگن  عصاره داشتن
 حالل ليتر يلیم 11 ،آن از پس .ندگرفت قرار یروتار دستگاه در

  های يکروتيوبم در و هشد اضافه آن به يدفرميکاس متانول:
 وژيیفسانتر يقهدق 12 مدت به و ندشد یختهر یيترليکروم 2
 به و داده عبور ميکرون 42/1 فيلتر ازرا  ها عصاره .ندشد
  یدما در یخچال در آناليز زمان تا و منتقل HPLC های یالو
 .ندشد ینگهدار گراد یسانت درجه 4

 پمپ دو به مجهز HPLC (Knauer, Germany) سيستم از
(Wellchron-K1001) آشکارساااز و PDA (K2800) باارای 

 شارکت  سااخت  ستوناز  شد. استفاده گيری اندازه و جداسازی
Eurosphere نوع از RP-C18 و متار  ميلای  6/4 داخلی قطر با 

 آب و اساتونيتریل  های حالل از .شد استفاده متر ميلی 211 طول
 شاویش  برناماه  باا  و متحار   فااز  عنوان به HPLC مخصوص
 آب %31 باا  ساتون  شویش شامل برنامه این شد. استفاده شيبی
 مادت  در %1 باه  %31 از درصد ترکيب تغيير و دقيقه 1 مدت به
 نشار  و جاذب  ماوج  طول در ها نمونه گردید. طراحی دقيقه 91
 شاارکت از پارتنوليااد اسااتاندارد شاادند. ارزیااابی نااانومتر 214
 اساتاندارد  منحنای  رسام  منظاور  باه  گردیاد.  تهيه آلمان فيتولب
 و 21 ،11 ،4 ،1 ،1/1 ،11/1 ،111/1 هاای  غلظات  پارتنوليد،

 از گردیاد.  تزریاق  دساتگاه  به و تهيه يترل يلیم بر گرميکروم 41
 وینادوز  عامال  سيساتم  روی بر که EZchorm شرکت افزار نرم
 منحنی زیر سطح محاسبه و گيری انتگرال برای است، شده نصب
 و شاده  حساب استاندارد های غلظت پيک مساحت .شد استفاده
 خاط بعد رابطه  و گردید رسم اکسل افزار نرم با استاندارد منحنی

(R2=0.9999) y=28429x+62.642 آمد. بدست 
 
 ها داده وتحلیل تجزیه

 ،تکرار 11 با تصادفی کامالً طرح قالب در واریانس تجزیه
 ،(دانکن ای دامنه چند آزمون از استفاده )با ها ميانگين مقایسه
 روش از استفاده با ها عامل به تجزیه و استرپ بوت آزمون
 افزار نرم از استفاده با یکمّ صفات برای وریماکس چرخش

SPSS ver.19 با یهمبستگ یبضرا دیاگرام همچنين شد. انجام 
 R ver.4.0.4 افزار نرم از استفاده با و يرسونپ روش از استفاده

 افزار نرم از استفاده با Ward روش به ای خوشه تجزیه و
OriginPro 2021 گردید. رسم 

 
 نتایج
 صفات یبررس از حاصل یها داده یانسوار یهتجز نتایج

 بابونه مختلف های جمعيت پارتنوليد محتوای و کیرفولوژوم
 يهکل نظر از جمعيت پنج ينب در که داد نشان (2 )جدول کبير

 وجود داری یمعن اختالف %1 سطح در مطالعه مورد صفات
 ارتفاع یبرا ها جمعيت درون تکرار به مربوط F یرمقاد .رددا
 صفات يهبق یبرا و دار یمعن %1 سطح در تاج قطر و بوته
 نشد. دار یمعن

 
 ها میانگین مقایسه
 يشترینب که داد نشان (9 )جدول ها يانگينم یسهمقا یجنتا

  يانگينم با گچسر جمعيت به مربوط بوته ارتفاع يزانم
 يانگينم با آهار جمعيت به مربوط ینکمتر و متر یسانت 191
 است يتواقع ینا يانگرب برگ طول یسهمقا بود. متر یسانت 19
 و يشترینب متر ميلی 92/94 يانگينم با آباد ولی جمعيت که

 برگ طول ینکمتر متر ميلی 81/29 يانگينم با آهار جمعيت
 داد نشان جانبی های شاخه تعداد يانگينم یسهمقا .شتدا را
 بوته در جانبی شاخه 11 يانگينم با بيشه سياه جمعيت که
 در جانبی شاخه 9 يانگينم با آباد مرزن جمعيت و يشترینب

 ،گل خشک وزن نظر از .شتدا را مقدار ینکمتر بوته
 یدارا بوته بر گرم 61/8 يانگينم با بيشه سياه جمعيت

 بوته بر گرم 91/1 يانگينم با گچسر جمعيت و يشترینب
 کاپيتول تعداد کمترین و بيشترین بودند. مقدار ینکمتر یدارا
 آهار و بيشه سياه جمعيت در ترتيب به 61 و 114 با بوته در

  با گچسر جمعيت کاپيتول، قطر نظر از آمد. بدست
 49/12 با آهار جمعيت و بيشترین متر ميلی 92/16
 .داشتند را مقدار کمترین متر، ميلی

 



 

  
 

 های وحشی بابونه کبیر واریانس صفات برخی جمعیتتجزیه  -2جدول 
Table 2. ANOVA of traits in some Tanacetum parthenium wild populations 

Sources of 

variation 
df 

Mean squares 

Leaf 

length 

Plant dry 

weight 

Flower 

dry 

weight 

Number 

of radial 

florets 

Number of 

tubular 

florets 

Plant 

height 

Corolla 

diameter 

Number of 

lateral 

branches 

Number 

of 

flowers 

Capitol 

diameter 

Capitol 

length 

Number 

of capitols 

Parthenolide 

content 

Repetition 9 1.53 234.62 47.08 62.83 8.51 11.09* 71.64* 0.03 4.68 0.65 0.31 24.73 0.03 

Population 4 89.00** 1043.51** 211.32** 475.19** 183.31** 211.54** 428.38** 2.34** 20.07** 3.73** 4.82** 421.28** 0.41** 

Experimental 

error 
36 0.93 237.32 44.14 98.71 49.32 24.45 51.61 0.06 5.06 0.53 0.45 38.61 0.83 

* and **: Significantly different at 5 and 1% of probability levels, respectively. 

 

  



 

 های وحشی بابونه کبیر مقایسه میانگین صفات برخی جمعیت -3جدول 
Table 3. Means comparison of traits in some Tanacetum parthenium wild populations 

Gachsar Āhar Marzanabad Siah Bisheh Vali Abad Unit Traits 

24.27b 23.80bc 22.41c 34.10a 34.32a mm Leaf length 
21.00e 28.00c 39.00a 34.00b 24.00d g.plant-1 Plant dry weight 
5.30d 7.30a 8.20b 8.60ab 6.40c g.plant-1 Flower dry weight 
53.00c 72.00a 73.00a 67.00b 70.00ab - Number of radial florets 

105.10e 157.00c 172.20a 167.50b 120.70d - Number of tubular florets 
130.00a 53.00e 72.00d 116.00b 90.00c cm Plant height 
96.00c 44.00e 66.00d 120.00b 150.00a cm Corolla diameter 
12.00b 7.00c 3.00d 15.00a 12.00b - Number of lateral branches 
8.25d 8.10d 43.60b 27.00c 60.90a - Number of flowers 
16.32a 12.43d 14.93b 13.40c 14.04bc mm Capitol diameter 
3.40d 4.20b 5.40a 3.80c 4.00bc mm Capitol length 

102.00b 65.00e 70.00d 114.00a 91.00c - Number of capitols 
0.08c 0.17b 0.33a 0.01d 0.01d mg.g-1 dry weight Parthenolide content 

Means with the similar letter(s) in each column show insignificant difference according to Duncan test, p<0.01. 
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 پارتنوليد محتوای صفت برای ها ميانگين مقایسه نتایج
 11/1 و 99/1 با مقدار کمترین و بيشترین که داد نشان
 های جمعيت در ترتيب به خشک وزن گرم بر گرم ميلی
 مهمی صفات (.1 )جدول آمد بدست بيشه سياه و آباد مرزن
 گل تعداد ميانگين (،=.21/86C.V) پارتنوليد محتوای مانند
 جانبی شاخه تعداد (،=.91/63C.V) بوته در
(48/49C.V.=)، تاج قطر (16/93C.V.=) بوته ارتفاع و 
(46/91C.V.=) نشان این که داشتند باالیی تغييرات ضریب 
 .(9 )جدول است صفات آن برای تر وسيع انتخاب دامنه از

 
 صفات همبستگی
گياه ارتفاع که داد نشان همبستگی تجزیه از حاصل نتایج

 کاپيتول قطر و تاج قطر جانبی، شاخه تعداد کاپيتول، تعداد با 
 دارای شعاعی های گلچه تعداد با و مثبت همبستگی دارای

 وزن صفت .است %1 سطح در دار معنی و منفی همبستگی
 های گلچه تعداد بوته، خشک وزن صفات با گل خشک
 و مثبت همبستگی دارای شعاعی های گلچه تعداد و ای لوله
 دارای کاپيتول طول صفت با و %1 سطح در دار معنی

 محتوای .باشد می %1 سطح در دار معنی و منفی همبستگی
 ،تاج قطر و جانبی شاخه تعداد ،برگ طول صفات با پارتنوليد
 مثبت همبستگی ،کاپيتول تعداد صفت با و منفی یهمبستگ
 گل تعداد و خشک وزن بينالبته  .دارد %1 سطح در دار یمعن
 .(1 )شکل نداشت وجود داری معنی همبستگی بوته در

 
 

 
 کبیر بابونه وحشی های جمعیت برخیصفات مورد مطالعه در  یبرا یرسونپ یهمبستگ یبضر ینقشه حرارت -1 شکل

  ی،: تعداد شاخه جانب8: قطر تاج، 7: ارتفاع بوته، 6 ی،ا : تعداد گلچه لوله5 ی،: تعداد گلچه شعاع4: وزن خشک گل، 3: وزن خشک بوته، 2: طول برگ، 1)

 )پارتنوليد محتوای: 13و  کاپيتول تعداد: 12 يتول،: طول کاپ11 يتول،: قطر کاپ10تعداد گل،  يانگين: م9

Figure 1. Heat map of Pearson correlation coefficient for studied traits in some Tanacetum parthenium wild 

opulations 

(1: Leaf length, 2: Plant dry weight, 3: Flower dry weight, 4: Number of radial florets, 5: Number of tubular florets, 6: Plant height,  

7: Corolla diameter, 8: Number of lateral branches, 9: Number of flowers, 10: Capitol diameter, 11: Capitol length, 12: Number of capitols, and 

13: parthenolide content) 
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 ای خوشه  تجزیه
 محتوای و مورفولوژیک صفات براساس ای خوشه تجزیه
 گروه دو به اقليدسی 191 فاصله در را ها جمعيت پارتنوليد،
 دو به نيز A گروه .(2 )شکلد کر تقسيم (B و A) اصلی

 A1 گروه  جمعيت شد. بندی تقسيم A2 و A1 زیرگروه

 ،بوته ارتفاع و يتولکاپ قطر صفات نظر از (گچسر)
 صفات نظر از (بيشه سياه و آباد ولی) A2 گروه  های جمعيت
 و يتولکاپ تعداد و یجانب شاخه تعداد تاج، قطر برگ، طول

 محتوای نظر از (آهار و آباد مرزن) B گروه های جمعيت
 بودند. برتر پارتنوليد

 

 

 وحشی های برخی جمعیت یدپارتنول یو محتوا مورفولوژیک براساس صفات یا خوشه یهاز تجز حاصل نمودار درختی -2شکل 

 تکرار( 100، مقادیر بوت استرپ بدست آمده از 44/0کوفنتیک= ( )ضریب همبستگی Wardکبیر )روش  بابونه
Figure 2. Cluster analysis dendrogram constructed based on morphological traits and parthenolide content in 

some Tanacetum parthenium wild populations (Ward method)  

(Coph. corr. = 0.94; bootstrap values obtained from 100 replications) 
 
 ها عامل به تجزیه
 تا اول عامل ،(4 )جدول  ها عامل به یهتجز آزمون طبق
 یانسوار از %16/12 و %44/91 ،%41/43 ترتيب به سوم
 برگ طول صفات ،اول عامل در .دندکر توجيه را کل
 گل خشک وزن (،319/1) بوته خشک وزن (،611/1)
 ای لوله گلچه تعداد (،314/1) شعاعی  گلچه تعداد (،311/1)

 پارتنوليد محتوای و (611/1) کاپيتول قطر (،361/1)
 صفات ،دوم عامل در داشتند. را تأثير بيشترین (-861/1)

 قطر و (833/1) جانبی شاخه تعداد (،841/1) بوته ارتفاع
 (344/1) گل تعداد ميانگين ،سوم عامل در و (559/1) تاج

  (.4 )جدول بودند دارا را ضرایب بيشترین
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 صفات مورفولوژیک و براساس  ها تجزیه به عاملاز  حاصل یاصل عاملسه  یتجمع یانسو وار یژهو یرمقاد -4جدول 
 های وحشی بابونه کبیر یتجمعمحتوای پارتنولید برخی 

Table 4. Eigen values and cumulative variance of first three principal components from principle coordinate 

analysis (PCA) based on morphological traits and parthenolide content in some  

Tanacetum parthenium wild populations 

Variable 
Component 

1 2 3 

Leaf length 0.655 0.621 0.387 

Plant dry weight 0.953 0.081 0.214 

Flower dry weight 0.905 0.096 0.243 

Number of radial florets 0.914 0.234 0.274 

Number of tubular florets 0.965 0.136 0.154 

Plant height 0.494 0.841 -0.009 

Corolla diameter 0.319 0.773 0.547 

Number of lateral branches -0.226 0.899 0.064 

Number of flowers 0.248 0.083 0.944 

Capitol diameter 0.610 0.538 -0.012 

Capitol length -0.759 -0.612 -0.048 

Number of capitols 0.592 0.791 0.116 

Parthenolide content -0.865 -0.451 -0.135 

Total 6.42 4.08 1.58 

Variance (%) 49.45 31.44 12.16 

Cumulative (%) 49.45 80.90 93.06 

 
 

 ضرایب شده بارگذاری نموادر دهنده نشان 9 شکل
 محتوای و مورفولوژیک صفات بين ویژه بُردارهای
 ست.ها عامل به یهتجز دوم و اول عامل پارتنوليد

 در .بود خوشه بر منطبق یدوبعد پالت در افراد یبند گروه
 داده نمایش بُردار صورت هب مختلف صفات پراکنش، پالت
 است. شده
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 ها براساس صفات مورفولوژیک و محتوای پارتنولید  پالت حاصل از تجزیه به عامل بای -3شکل 

 های وحشی بابونه کبیر برخی جمعیت
Figure 3. Biplot of principle coordinate analysis (PCA) based on morphological traits and parthenolide 

content in some Tanacetum parthenium wild populations 

 
 بحث

 با تطابق و سازش همچنين و ژنتيکی ذاتی خاصيت
 Zare) باشد گونه یک افراد بين اختالف دليل تواند می محيط

et al., 2013). رشد بر مؤثر پارامترهای مهمترین از یکی 
 در جغرافيایی و اکولوژیکی های تفاوت دارویی گياهان
 یبرا (.Ramak & Asri, 2019)است  مختلف های رویشگاه

 ينب تنوع يزانم از یآگاه ی،اصالح های برنامه يشبردپ
 برخی پژوهش، ینا در دارد. ياریبس يتاهم ها يتجمع
 پنج پارتنوليد محتوای و یعملکرد یک،مورفولوژ صفات
 پژوهشاین  یجنتا شد. یبررس کبير بابونه وحشی يتجمع
 نظر از شده، آوری جمع کبير بابونه های يتجمع داد نشان
 يکیژنت تنوع تنوليد،رپا محتوای و یکفولوژورم صفات

 صفات يفیتوص یآمارها یرمقاد براساس دارند. يریچشمگ
 بود، متنوع صفات حداکثر و حداقل یرمقاد شده، مطالعه
 محتوای صفات به مربوط ييراتتغ دامنه يشترینب ينهمچن

 و تاج قطر جانبی، شاخه تعداد بوته، در گل تعداد پارتنوليد،
 بيانگر صفت یک باالتر تغييرات ضریب بود. بوته ارتفاع
 Eghlima et) است صفت آن گزینش برای تر وسيع دامنه

al., 2019.) Eghlima یرو يقیتحق در (2118) همکاران و 
 وزن صفات برای را ييراتتغ دامنه يشترینب رشينگری مرزه
 های شاخه تعداد و برگ وزن بوته، خشک وزن بوته، تر

 بيان شيرین ياهگ روی یمطالعات در .کردند گزارش اصلی
 برگ، عرض اصلی، ساقه قطر بوته، عرض که شد هداد نشان
 ریشه عملکرد و هوایی اندام تر وزن جانبی، شاخه تعداد
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 ,.Eghlima et al) هستند ییباال ييراتتغ دامنه یدارا

2019.) 
 از توان می مختلف های جمعيت روابط بررسیبرای 
 کرد. استفاده فيتوشيميایی و مورفولوژیک فاکتورهای

 صفات و فولوژیکرمو صفات بين همبستگی وجود
 نژادی به های برنامه در نژادگران به به تواند می فيتوشيميایی

 به توجه با (.Parsafar et al., 2021) کند زیادی کمک
 ،برگ طول صفات با پارتنوليد محتوای ،شپژوهاین  یجنتا

 با و منفی یهمبستگ دارای تاج قطر و جانبی شاخه تعداد
 در دار یمعن مثبت همبستگی دارای کاپيتول تعداد صفت
 خشک وزن بين که داد نشان تایجن همچنين .بود %1 سطح
 این نداشت. وجود دار معنی همبستگی هبوت در گل تعداد و

 در گل تعداد افزایش با که است این دهنده نشان موضوع
 در یابد، می افزایش گياه در بيولوژیک عملکرد ،بوته
 و یافته اختصاص ها گل به بيشتری فتوسنتزی مواد نتيجه
 روی ای مطالعه در یابد. نمی کاهش گل خشک و تر وزن
  خشک و تر وزن صفات که دریافتند آلمانی بابونه
 همبستگی بوته در گل تعداد و گلدهی شاخص گل، 11
 بوته در خشک گل عملکرد صفت با داری معنی و مثبت
 در (.Mohammadi et al., 2014) داشت %1 سطح در

 بوته در گل عملکرد آلمانی، بابونه روی دیگر ای مطالعه
 %1 سطح در دهنده گل فرعی شاخه تعداد و گل تعداد با

 Mehdikhani et) داد نشان دار معنی و مثبت همبستگی

al., 2014.) ،همچنين Mavandi در (2121) همکاران و 
 آلمانی بابونه مختلف های ژنوتيپ روی خود مطالعه
 قطر سرگل، قطر صفات با بوته ارتفاع که کردند گزارش
 ،گل تک وزن و ای زبانه گلچه تعداد گل، دیسک

 اندام عملکرد گل، عملکرد صفات با و مثبت همبستگی
 و منفی همبستگی ،اسانس عملکرد و گل تعداد هوایی،
 در موجود پارتنوليد محتوای ارزیابی داشت. دار معنی

 موجود پارتنوليد ميزان که داد نشان مختلف های جمعيت
 وزن گرم بر گرم ميلی 99/1 تا 11/1 از ها جمعيت بين در

 (،2116) همکاران و Wu  مطالعه در بود. متغير خشک
 بر گرم ميلی 2/2 کبير بابونه عصاره در پارتنوليد محتوای

 دیگر، پژوهشی در است. شده گزارش خشک وزن گرم
 بابونه مختلف های ژنوتيپ در موجود پارتنوليد محتوای
 بين لندن، Chelesa Physic باغ از شده آوری جمع کبير
 & Smith) بود خشک وزن گرم بر گرم ميلی 9/1 تا 1/1

Burford, 1992.) Shahhoseini (2113) همکاران و 
 83/1 ميانگين طور به را کبير بابونه در پارتنوليد محتوای
 کردند. گزارش خشک وزن گرم بر گرم ميلی

 نشان مطالعهاین  در ای خوشه تجزیه از حاصل نتایج
 اصلی گروه دو در کبير بابونه وحشی های جمعيت که داد
 یآلمان بابونه یرو مطالعه در گرفتند. قرار
(Mohammadi et al., 2014،) بيان يرینش (Eghlima et 

al., 2019،) یخوزستان مرزه (Hadian et al., 2011) و 
 یهتجز ،(Eghlima et al., 2018) ينگریرش مرزه
 که نبود مرتبط آنها ياییجغراف پراکنش یالگو با یا خوشه
این  در دارد. مطابقت مطالعهاین  از حاصل یجنتا با

 های يتجمع یبند گروه و یکمورفولوژ تنوع پژوهش،
 ها يتجمع ياییجغراف پراکنش با يرکب بابونه مطالعه مورد
 یالگو از خوشه در ها يتجمع پراکنش و نبود ارتباط در

 تواند یم احتماالً موضوع ینا که کند ینم يرویپ ياییجغراف
 یکیاکولوژ و يطیمح یطشرا ینسب تشابه علت به
 Solouki) باشد ها يتجمع آوری جمع محل های یشگاهرو

et al., 2013.) 
  عامل سه ،پژوهشاین  در ها عامل به تجزیه در

 به توجه با کردند. توجيه را واریانس از %16/39 اول
 کرد، توجيه را تغييرات ميزان بيشترین اول عامل اینکه
 اجزای عنوان به توان می را عامل این در گرفته قرار صفات
 صفتی هر اول، عامل در بنابراین .کرد نامگذاری عملکرد

 در تواند می ،است بزرگی عاملی ضریب دارای که
 (.Tian et al., 2019) شود استفاده نژادی به های برنامه
 تفاوت يشترینب که داد نشان ها عامل به یهتجز یجنتا
 بوته، خشک وزن برگ، طول صفات به مربوط ها يتجمع
 قطر ی،ا لوله و یشعاع گلچه تعداد گل، خشک وزن
  عامل در آنها همه که است يدپارتنول یمحتوا و يتولکاپ
 های يتجمع یرو که ای مطالعه در گرفتند. قرار اول



 بررسی تنوع مورفولوژیک و ... 12

 ها عامل به یهتجز یجنتا شد، انجام آلمانی بابونه مختلف
 ارتفاع صفات به مربوط را ها جمعيت تفاوت يشترینب

 عرض ای، زبانه گلچه تعداد نهنج، قطر گل، قطر گياه،
 گل، 111 وزن بوته، هر عملکرد بوته، در گل تعداد برگ،
 زایشی دوره طول و رویشی دوره طول هزاردانه، وزن
 اختصاص خود به را سهم يشترینب اول فاکتور و داد نشان
 دکر يهتوج را لک یانسوار از %46/18 مجموع در و داد
(Pirkhezri et al., 2008.) یرو یگرد پژوهشی در 

 تفاوت يشترینب ها، عامل به یهتجز آلمانی، بابونه های توده
 تا روز گلدهی، شروع تا روز ياتخصوص در را ها توده
 تا روز و گياه ارتفاع ای، زبانه گلچه تعداد غنچه، ظهور
 اول یاصل عامل در آنها يشترب که داد نشان گلدهی 111%
 Mehdikhani et) داشتند قرار 43/91 یانسوار درصد با

al., 2014.) پژوهش،این  از حاصل نتایج براساس 
 در .بود خوشه بر منطبق یدوبعد پالت در افراد یبند گروه
 نقش دهنده نشان بُردار طول بودن بيشتر پراکنش، پالت
 چه هر .باشد می ها جمعيت بين تنوع در صفت آن مهمتر
 و مثبت متغيرها بين همبستگی ،باشد کم بُردارها بين زوایه
 از بيشتر و منفرجه بُردارها زاویه اگر و بود خواهد تر قوی
 را مختلف متغيرهای بين منفی همبستگی باشد، درجه 31
  (.Mezaka et al., 2020) دهد می نشان

 بين باالیی تنوع که داد نشان پژوهش این کلی نتایج
 مورفولوژیک صفات نظر از کبير بابونه مختلف های جمعيت

قابليت  دهنده نشان که دارد وجود پارتنوليد محتوای و
 های جمعيت .است مطالعه مورد های جمعيت در باال ژنتيکی
 بودند. برتر يدلپارتنو محتوای نظر از آهار و آباد مرزن
 و يحصح اطالعات داشتن دست در با نژادگران به ،رو ینازا
 ییکارآ با دنتوان یم نظر مورد ياهگ ژنتيکی تنوع از يقدق
 و کرده اقدام يکیژنت منابع از برداری رههب به نسبت يشتریب
 يازن مورد یتوارث یرذخا آوری جمع به يممستق طور به

 نژادی به های پروژه در برتر های يتجمع و ورزند مبادرت
 و ییغذا صنایع مطلوب و مرغوب ارقام یجادا منظور به
 .دنرو بکار ییدارو
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Abstract 

     Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schults-bip.) is a perennial medicinal plant from 

Asteraceae family and a rich source of sesquiterpene lactone parthenolide with anti-cancer, anti-

inflammatory, anti-spasm, and especially anti-migraine properties. In this study, the aerial parts 

of five wild populations of this plant were harvested from Mazandaran (Marzanabad, Siah 

Bisheh, and Valiabad) and Tehran (Ahar and Gachsar) provinces at full flowering stage in 2020 

to evaluate their morphological traits and parthenolide content. The results showed a significant 

difference at 1% probability level among the studied populations for all the traits. The highest 

plant height (130 cm), flower dry weight (8.60 g.plant-1), and parthenolide content (0.33 mg.g-1 

dry weight) were observed in Gachsar, Siah Bisheh, and Marzanabad populations, respectively. 

Parthenolide content correlated with leaf length, number of lateral branches, and crown diameter 

negatively and with number of capitols positively and significantly at 5% probability level. 

Cluster analysis put the feverfew populations in two main groups. Principal coordinate analysis 

showed that the first three factors could explain 93.06% of the total variance. Overall, the results 

indicated the existence of high diversity in feverfew populations for use in breeding programs 

and cultivation and domestication of this species. 

 

Keywords: Parthenolide, principle coordinate analysis, cluster analysis, morphological 

diversity. 

 


