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چکیده

Matricaria chamomilla(بابونه آلمانی L.(مصارف ها و ترکیبات فنلی مفید، ترپنیئوجود سزکوکه بدلیل استگیاهی
هاي گیاه، برنامهاینهاي اخیر در جهت بهبود عملکردبه همین دلیل در سال.داردیع دارویی و آرایشی بهداشتی نادر صايگسترده

آلمانی ارقام اصالح شدهبرخیدر این مطالعه سازگاري، رشد و عملکردمتعدد اصالحی انجام و ارقام متعددي معرفی شدند.
در ایران (از شرکت زردبند) کشت شدهکالچرفرم)، مجاري، ایتالیایی و یک رقم تجاري لن، کمیلبودگلد، گورال، زولتی(شامل

طرح بلوك کامل قالب آزمایش در تهران مورد بررسی قرار گرفت. شمال در شرایط اقلیمی (کازرون) ي بومی به همراه یک توده
ي عالمت گذاريبوته10از،تولیدبیولوژیکی مرتبط باصفاتبرداريدادهبا شروع گلدهی، همزمان تکرار انجام شد.3تصادفی با 

درصدوبوتهدروزن گل خشک، گلقطربوته،ارتفاعنظرازارقامبینکهدادنشاننتایج.صورت گرفتدر هر کرتشده
کمترینو) بوتهدرگرم79/2و11/15ترتیببه(گورالرقمدرخشکگلوزنبیشترین. داردوجودداريمعنیاختالفاسانس

95/0(کازرونجمعیتدراسانسدرصد. بیشترینشدمشاهده) بوتهدرگرم64/0و42/3ترتیببه(کازرونجمعیتدرآنها
.وجود داشت) درصد47/0(ییایتالیارقمدرکمترینو) درصد

ها، ارقام و تودهتولیدي-بیولوژیکی، صفات آلمانیبابونهکلمات کلیدي:

مقدمه

Petronilho(است1کاسنیي گیاه دارویی شناخته شده متعلق به خانوادهآلمانیبابونه et al., 2011 .(اتنوبوتانیمطالعاتدر
وکشت.Raal et al., 2013,(Savikin et al., 2013(استشدهبردهنامپرکاربردداروییگیاهیکعنوانبهبابونهاز،مختلف
آنهاازکهاستشدهتولیداین گیاهازمختلفیتجاريمحصوالتویافتهگسترشدنیاتمامدرتقریباًآلمانی بابونهياستفاده

ونوشیدنیشیرینی،غذایی مانندمحصوالتمو،بهمربوطلوسیون، پماد، محصوالتعطر،شوینده،موادصابون،انواعبهتوانمی
در مطالعات مختلف هاي متابولیتی بابونه آلمانیبر رشد و ویژگیتاثیر شرایط محیطی و ژنوتیپ ).Das., 2105(کرداشارهدمکرده

etاثبات شده است al., 1973, Seidler-Lozykowska., 2010, Mohammad et al., 2010)(Saleh. این گیاه بصورت طبیعی
اند (زینعلی و همکاران، قرار گرفتهمطالعات متعدد مورد بررسی ها در و این جمعیترویدمینیز اي از ایران در مناطق گسترده

در مورد سطح زیر .),Solouki et al 2008Pirkhezri et al., 2010،1380جایمند و همکاران، ؛ 1386قنواتی و همکاران، ؛1389
دارویی هاي اخیر با افزایش تعداد محصوالت کشت این گیاه در ایران، اطالعات دقیقی در دسترس نیست با این حال در سال

گسترش یافته است. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب تولید بابونه در ایران، توسعه کشت سطح زیر کشت این گیاه،حاصل از بابونه
. به همین دلیل انجام تحقیقات مناسب جهت بهبود عملکرد ضروري رسدمهم بنظر میاین گیاه جهت مصارف داخلی و صادراتی 

ش اساسی در رسیدن به عملکرد مناسب دارد و ارقام مختلف داراي پتانسیل سازگاري، رشد و تولید باشد. ژنوتیپ گیاه نقمی

1 Asteraceae
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متفاوت می باشند. در این تحقیق خصوصیات رشد و عملکرد برخی ارقام اصالح شده بابونه آلمانی در شرایط اقلیمی شمال تهران 
مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

مواد و روش

خریداري شد. همچنین 6فارماستآلمانیاز شرکت5کالچرفورمکمیلو دیپلوئید4، گورال3لن، زولتی2بودگلدتتراپلوئیدارقام
بومی ازيتودهو یی از دانشگاه شهید چمران اهوازایتالیااز دانشگاه تهران، يمجارارقامنیز تهیه شد.7کنهتهرقم بودگلد از شرکت 

(در ارتفاع دارویی دانشگاه شهید بهشتی ي گیاهان و مواد اولیه تحقیقاتی پژوهشکدهباغدر اسفندماه درها ربذتهیه شد.کازرون
.شدندکشتدرجه) در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار 35–51متري از سطح دریا و در طول و عرض 1776

هاي مورفولوژي مربوط به گل بصورت روزانه و . دادهگرفتصورتدر طول دوره گلدهی و بصورت روزانه گل،برداشت
میانگین صفات، ضرایب همبستگی،مقایسهتجزیه واریانس، استخراج گردید.هاي مربوط به بوته در مرحله گلدهی کامل داده

انجام شد.16نسخه 9اساس پی اسو 1/9نسخه 8سسهايي نرم افزاربوسیلهتجزیه علیت وتجزیه به عامل

و بحثنتایج

اختالف در بوته وزن گل خشکقطر گل،صفات نشان داد که بین ارقام در صفات، ارتفاع بوته، تجزیه واریانسنتایج 
بررسی تنوع مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیبات موثره اسانس چهار رقم در 10آنرا-نتایج تحقیقات د.داري وجود داردمعنی

هاي فرعی، تعداد گل در بوته، که در بین صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقهجنوب ایتالیا نشان دادشت شده در دیپلوئید و تتراپلوئید ک
با توجه به داري مشاهده نشد.سانس تفاوت معنیوجود داشت ولی در میزان اداروزن تر صد گل تفاوت معنیوقطر و ارتفاع گل

بودگلدگورال،ارقامباکهداشتوجود) مترسانتی31/39(لنزولتیرقمدربوتهارتفاعبیشترینشود که مشاهده می1جدول 
.شدمشاهده) مترسانتی44/13(کازرونيتودهدرنیزارتفاعکمترین. نبودداريمعنیاختالفدارايمجارستانیوفارماست

و کنهتهلن، گورال، بودگلد فارماست، بودگلد ارقام زولتیمتر) دیده شد که با میلی68/18بیشترین قطر گل در رقم مجارستانی (
در سال ،11لچامو.متر) بودمیلی73/11ي کازرون (تودهمربوط به نیز کمترین قطر گل داري نداشت.مجارستانی اختالف معنی

. استمترمیلی4/22تا4/19بازهدرهاتتراپلوئیددرومترمیلی3/19تا5/17ازهادیپلوئیددرآذینگلقطرگزارش داد که 1994
متر بیشترین قطر گل و میلی01/22رقم بودگلد با مشاهده کرد کهمشهداقلیمدربابونه رقم 4ي مقایسهکشت و با)1385(عزیزي 

47/9–37/8ي ایرانی مورد بررسی، داراي بازهجمعیت14قطر گل در . را بودمتر کمترین قطر گل را دامیلی33/19گورال با 
یافت که قطر گل در بابونه درتوان با توجه به نتایج بدست آمده و  مطالعات فوق می). 1389است (زینعلی و همکاران، بودهمترمیلی

لن، مجارستانی، زردبند و ایتالیا خشک در بوته، بین ارقام گورال، زولتیگلوزناز نظرصفت قرار دارد. تحت تاثیر ژنوتیپ
مقدارکمترینو) بوتهدرگرم79/2و11/15ترتیببه(در رقم گورال خشکوزن گلداري مشاهده نشد. بیشترین اختالف معنی

ملکرد گل عي انجام شده در مشهد بیشترین وجود داشت. در مطالعه) بوتهدرگرم64/0و42/3ترتیببه(کازرونجمعیتدر

2 Bodegold
3 Zolty lan
4 Goral
5 Kamile kultureform
6 Pharmasaat
7 Teekanne
8 SAS vr 9.1
9 SPSS 16.
10 D’Andrea
11 Letchamo

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت شفاهی داروییاهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی           

٣

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

و توده هاارقام

اسانس
درصد) )

در بین ژنوتیپ هاي که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.)1385عزیزي،(ش شده است رگزاخشک در واحد سطح در رقم گورال 
درصد) 47/0در رقم ایتالیایی (و کمتریندرصد)97/0(ي کازروناسانس در تودهدرصدبیشترین مورد مطالعه در این تحقیق، 

24/0از بررسیموردبومی هايبین جمعیتدراسانسدرصدمشاهده کردند که)1389(زینعلی و همکاران .)1(شکل مشاهده شد
46/1(در رقم گورالدر بوتهاسانسوزنبیشترین.درصد در جمعیت شیراز متغییر است57/0درصد در جمعیت کرمان تا 

وغیر بومیآلمانیمؤثره بابونهموادکیفیتوکمیتبررسیبرايکهپژوهشینتایج. )1(جدول مشاهده شدگرم در بوته)میلی
اسانس براي جمعیت بومی و اصالح شده به ترتیب درصدمیانگینکهدادنشانآمدعملبه) شیرازدرشدهکشت() کازرون(بومی

).1386درصد است (کرمی و همکاران، 38/0درصد و 68/0

توده بومی بابونه آلمانی کشت شده در شمال تهرانورقم9) درw/w(اسانسدرصدمیانگین :1شکل

توده بومی بابونه آلمانی کشت شده در شمال تهرانورقم9درتولیديومورفولوژیکیصفاتبرخیي میانگین: مقایسه1جدول  

ارقام / صفات
بوتهارتفاع

)cm(
قطر گل

)cm(
تعداد گل 

شعاعی
تعداد گل در بوته

وزن گل 
خشک

)g/plant(

اسانسوزن
)mg/plant(

31/39زولتی لن ± 9/1 a99/17 ± 9/0 a17/15 ± 4/0 c08/111 ± 9/34 abc78/2 ± 7/0 a39/1 ± 2/0 ab

79/37گورال ± 0/3 a52/18 ± 4/0 a65/15 ± 5/0 bc41/106 ± 3/17 abc80/2 ± 5/0 a46/1 ± 2/0 a

45/38بودگلد فارماست ± 4/6 a87/17 ± 6/1 a52/16 ± 2/0 b08/92 ± 7/50 abc75/1 ± 9/0 ab04/1 ± 5/0 ab

02/37کنهبودگلد ته ± 8/1 ab87/17 ± 3/0 a99/14 ± 6/0 c11/71 ± 0/10 c69/1 ± 3/0 ab93/0 ± 2/0 ab

79/38مجارستانی ± 6/2 a68/18 ± 6/0 a00/18 ± 7/0 a01/92 ± 9/39 abc50/2 ± 1/1 a40/1 ± 6/0 ab

97/31کمیل کالچر فرم ± 2/1 b81/14 ± 1/1 b83/14 ± 0/1 c59/121 ± 5/34 abc76/1 ± 5/0 ab96/0 ± 3/0 ab

43/37زردبند ± 2/3 ab94/14 ± 5/1 b00/15 ± 2/0 c39/145 ± 9/37 a53/2 ± 5/0 a34/1 ± 6/0 ab

70/34ایتالیا ± 7/0 ab86/14 ± 2/1 b11/13 ± 3/1 d50/128 ± 6/18 ab04/2 ± 4/0 a97/0 ± 4/0 ab

44/13کازرون ± 5/0 c73/11 ± 5/0 c43/11 ± 5/0 e50/86 ± 9/6 bc64/0 ± 1/0 b58/0 ± 1/0 b
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عملکردي، رقمی مناسب اقلیم تهران دانست. از طرفی جهت کارهاي –بطور کل می توان رقم گورال را از نظر صفات تولیدي 
توان توده هاي بومی ایران را به عنوان منبع ژنی مناسب در نظر داشت.اصالحی و افزایش تولید اسانس، می
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.396-386. ایرانمعطروداروییگیاهانتحقیقاتپژوهشی–علمیفصلنامه

وفنولوژیکیمورفولوژیکی،تنوع). بررسی1389هوشمند، س،. (وامامی، س،.مظفریان، و،. صفایی، ل،. دوازدهلی، ح،.عزین.2
Matricaria dcamomillaآلمانی (بابونهدراسانسمقدار L. .(49-58گیاهی. تولیداتآوريفن.

مجله.کازرونوهمدانتهران،مناطقازداروییيبابونهاسانسترکیبهايبررسی. )1380(،.رضایی، م، بو،.كجایمند،.3
.11-23. 13مراتع.وهاجنگلتحقیقاتيموسسهایران.معطروداروییگیاهانتحقیقات

دربابونه آلمانیوحشیواهلیجمعیتدواسانسکیفیوکمیبررسی. )1386(. سفیدکن، ف،وخوشخوي، م.،،.اکرمی،.4
.1. شیرازدانشگاهیور، شیراز،شهر15تا12ایران،باغبانیعلومکنگرهپنجمینمقاالتخالصه. شیرازهواییوآبشرایط

بابونهدراسانسآاکسایدبیزابولول-آلفامیزانمقایسهوتعیین. )1386(،.همدانیان، پوطباطبایی، ا.،،.اساالمون،م.،قنواتی،.5
ص.315دانشگاه شاهد. تهران،. آبان3تا2،داروییگیاهانهمایشسومینمقاالتچکیدهمجموعه. ایران

6. Petronilho, S., Maraschin, M., Delgadillo, I., Coimbra, M.A. and Rocha, S.M. (2011) Sesquiterpenic
composition of the inflorescences of Brazilian chamomile (Matricaria recutita L.): Impact of the
agricultural practices. Industrial Crops and Products 34(3), 1482-1490.

7. Pirkhezri, M., Hassani, M.E., Hadian, J. (2010) Genetic diversity in different populations of Matricaria
chamomilla L. growing in southwest of iran, based on morphological and RAPD markers. Journal of
medicinal plant 4(1), 1-13.

8. Šavikin, K., Zdunić, G., Menković, N., Zivkovic, J., Ćujić, N., Tereščenko, M. and Bigović, D. (2013)
Ethnobotanical study on traditional use of medicinal plants in South-Western Serbia, Zlatibor district.
Journal of Ethnopharmacology 146(3), 803–810.

9. Raal, A., Volmer, D., Sõukand, R., Hratkevitš, S. and Kalle, R. (2013) Complementary treatment of the
common cold and flu with medicinal plants—Results from two samples of pharmacy customers in Estonia.
PLoS ONE Public Library Of Science 8(3), e58642.

10. Mohammad, R., Hamid, S., An, A., Norbert, D.K. and Patrick, V.D. (2010) Effects of planting date and
seedling age on agro-morphological characteristics, essential oil content and composition of German
chamomile (Matricaria chamomilla L.) grown in Belgium. Industrial Crops and Products 31(1), 145-152.

11. Solouki, M., Mehdikhani, H., Zeinali, H. and Emamjomeh, A.A. (2008) Study of genetic diversity in
Chamomile (Matricaria chamomilla) based on morphological traits and molecular markers. Scientia
Horticulturae 117(3), 281-287.

12. Das, M. (2015) Chamomile : medicinal, biochemical, and agricultural aspects, CRC Press, 285.
13. Seidler-Lozykowska, K. (2010) Effect of the Selected Weather Conditions on Essential Oil, α-Bisabolol and

Chamazulene Content in Flower Heads of Chamomile [Chamomilla recutita (L.) Rausch.]. Journal of
Essential Oil Research 22(1), 45-48.

14. Saleh, M. (1971) The effect of air temperature and thermoperiod on the quality and quantity of Matricaria
chamomilla L. oil. Meded LandboirwhoResch Wagenigen 70, 1–17.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت شفاهی داروییاهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی           

٥

The study of growth and yield of some German chamomile (Matricaria chamomilla L.)
cultivars in north Tehran

M. Akbarzadeh*1, J. Hadian2, F. Najafi2, M. Mahmoodi sorestani3, S.S. Taheri1

1-M. Sc Horticultural Science Department of Agriculture, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid
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Institute, Shahid Beheshti University, 3- Assistant Professor Dep. of Horticultural Science, Shahid Chamran
University of Ahvaz.
*Corresponding author: mehrdad.akbarzade@gmail.com

Abstract

German Chamomile has been extensively used in pharmaceutical and cosmetic industries due to
the presence of valuable sesquiterpenes and phenolic compounds. That is why various breeding works
have been performed in recent years to improve the yield of the plant. In this study, adaptability,
growth and flower yield of various cultivars from Germany (consisting of Bodegold, Zoltylan, Goral,
Kamile Kultureform), Hungary, Italy, one commercial cultivar in Iran (from Zardnad Company) and
one local accession (Kazeroon), were investigated in north Tehran. This study was performed in a
randomized complete block design (RCBD) with three replications. Variuos production biological
traits were evaluated at the flowering stage from 10 individual plants in each plot. The results showed
significant differences between cultivars for plant height, flower diameter, dry flower weight, essential
oil content and yield. The highest yield of dry flowers was observed in cv. Goral (15.11 and 2.79 g per
plant, respectively) and the lowest in Kazeroon accession (3.42 and 0.64 g per plant, respectively). The
highest essential oil content was observed in Kazeroon accession (0.95%) while the lowest in Italian
cultivar (0.47 %).

Key words: German chamomile, Production biological traits, Cultivar/Accession
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