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Rezumat
Analiza diversităţii morfologice a şapte subpopulaţii de Origanum vulgare L. din flora 
spontană a r-lui Orhei şi trei subpopulaţii din colecţia Grădinii Botanice a pus în evidenţă 
un grad comparativ mai înalt al diversităţii intrapopulaţionale la cele din flora spontană. 
Cele mai multe corelaţii statistic semnificative au fost identificate pentru înălţimea 
plantelor, numărul de frunze pe nod şi diametrul tulpinii împreună cu alte caractere. 
Diferenţele observate la nivelul a zece caractere morfologice calitative şi cantitative la 
plantele din habitatul natural şi colecţie pot fi datorate atât factorilor ecologici, contextului 
geografic, cât şi celor genetici. 
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Introducere
Origanum vulgare L. (sovârf) face parte din genul Origanum (familia Lamiaceae), 

caracterizat printr-un grad înalt de heterogenitate şi taxonomie complexă. Reprezentanţii 
acestui gen sunt plante erbacee aromatice şi perene, originare din zona mediteraneeană, 
răspândite în Europa, Asia, Africa de Nord şi America de Nord [13].

Plantele de sovârf sunt pe larg valorificate în scopuri fitoterapeutice sau alimentare, 
datorită principiilor active în special a compuşilor carvacrol, timol, p-cimen şi terpinene 
din uleiul esenţial. În cadrul Programului European de Cooperare pentru Resursele 
Genetice ale Plantelor (ECPGR MAP), specia O. vulgare L. a fost inclusă în lista 
“Priority Species” a plantelor medicinale şi aromatice (PMA) din Europa [22]. 

Este cunoscut faptul că factorii ambientali şi condiţiile de creştere a plantelor 
influenţează considerabil calitatea şi cantitatea principiilor active. În multe cazuri, 
schimbările de mediu induc capacitatea de a genera un răspuns fenotipic imediat, cu rol 
esenţial în apariţia polifenismului determinat ecologic în cadrul populaţiei, iar ulterior 
şi a diferenţierii genetice. 
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Prin diverse învestigaţii realizate pe parcursul mai multor ani s-a constatat un nivel 
înalt de variabilitate morfologică [2, 3, 8], genetică [6] şi chimică [11, 16, 21] a plantelor 
de Origanum vulgare L. din diferite habitate, fapt care a determinat necesitatea unei 
diferinţieri şi clasificări consacrate. Astfel, a fost elaborată o listă de descriptori pentru 
caracterele morfologice în scopul facilitării procedurii de discriminare şi clasificare a 
speciilor, subspeciilor, varietăţilor etc. [6, 7]. Prin utilizarea a 27 descriptori morfologici, 
Ibrahim L. şi colab. (2012), au analizat şaptezeci de populaţii de Origanum colectate din 
flora spontană montană din 37 regiuni din Liban, identificând două specii O. syriacum 
L. şi O. ehrenbergii Boissier, iar şapte populaţii au fost considerate varietăţi ale  
speciei O. syriacum L. 

Actualmente în baza caracterelor morfologice specifice (numărul glandelor 
secretoare, bracteelor, dimensiunea şi culoarea bracteelor, a frunzelor şi florilor etc.) 
sunt documentate şase subspecii ale speciei O. vulgare L.: O. vulgare L. subsp. vulgare; 
O. vulgare L. subsp. glandulosum (Desfontaines); O. vulgare L. subsp. gracile (Koch) 
Ietswaart; O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart; O. vulgare L. subsp. viridulum 
(Martrin-Donos); O. vulgare L. subsp. virens (Hoffmannsegg, Link) Ietswaart [13]. 
Evoluţia cunoştinţelor referitoare la importanţa fitoconstituenţilor cu multiple valenţe 
de întrebuinţare este asociată şi cu o cerere tot mai mare, periclitând astfel existenţa a 
numeroase plante medicinale inclusiv a populaţiilor de Origanum vulgare L. Aceste 
realităţi impun dezvoltarea unor programe de selecţie, ameliorare şi conservare a 
gemoplasmei pe baze ştiinţifice temeinice, care ar contribui într-o anumită măsură şi la 
stoparea eroziunii resurselor genetice vegetale.

În Europa, cca. 90% din speciile de PMA utilizate în scop comercial sunt colectate 
din populaţiile biocenozelor native [25]. În acest context, în literatura de specialitate 
se observă o tendinţă de sporire a investigaţiilor morfofiziologice corelate cu cele 
biochimice şi molecular-genetice [14, 18, 20, 23] în scopul identificării genotipurilor 
valoroase în flora spontană şi introducerii acestora în cultură. 

Populaţiile de sovârf în habitatul natural al R. Moldova sunt puţin studiate, spre 
deosebire de alte ţări în care, plantele de sovârf indigene, sunt pe larg explorate 
ştiinţific şi economic [5, 15, 18]. Conform cercetătorilor autohtoni Negru A. (2007) şi 
Gonceariuc M. (2014) în flora spontană a Republicii Moldova se întâlneşte Origanum 
vulgare L. subsp. vulgare şi numeroase varietăţi ale acesteia în dependenţă de condiţiile 
climaterice. 

Obiectivul acestei lucrări reprezintă analiza comparativă a diversităţii morfologice 
a şapte subpopulaţii de Origanum vulgare L. din flora spontană a r-lui Orhei şi trei 
subpopulaţii din colecţia Grădinii Botanice (Institut).

Material şi metode
Materialul de cercetare a inclus două populaţii de plante de Origanum vulgare L., 

una din flora spontană a raionului Orhei, s. Butuceni (numită în continuare r. Orhei), 
iar a doua este din colecţia Grădinii Botanice (mun. Chişinău). Colectarea plantelor 
s-a realizat în faza de înflorire deplină (iunie-iulie). Pentru analize biometrice au fost 
selectate şapte subpopulaţii din raionul Orhei (Or), notate convenţional cu cifrele 1-7 şi 
trei din colecţia Grădinii Botanice, mun. Chişinău (Ch), care reprezintă subpopulaţiile 
notate 8, 9 şi 10. Culoarea şi nuanţa inflorescenţelor a fost determinată în conformitate 
cu RHS Color Chart (UPOV- International Union For The Protection Of New Varieties 
Of Plants) [31].
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Măsurările s-au realizat pe 20 plante din fiecare eşantion de studiu pentru nouă 
parametri morfologici: înălţimea plantelor (HP), diametrul tulpinilor (DT), numărul 
de ramuri pe plantă (RP), lungimea ramurilor (LR), numărul de frunze pe nod (FN), 
numărul de noduri pe tulpină (NT), distanţa dintre internoduri (DI), lungimea şi 
lăţimea frunzelor (frunza de mijloc a tulpinei) (LF şi respectiv lF). 

Analiza valorilor medii ale parametrilor investigaţi şi a prezenţei unor diferenţe 
semnificative între 10 subpopulaţii (nivel intrapopulaţional) şi între cele două populaţii 
(interpopulaţional) s-a realizat prin testul t Student (α=0,05) pentru dispersii egale 
sau inegale în funcţie de rezultatele testului Fisher (F) de comparare a dispersiilor 
şi al testului ANOVA, folosind instrumentele de analiză ale aplicaţiei Microsoft 
Office Excel 2010. Măsurarea gradului de variaţie între caracterele morfologice 
s-a realizat prin determinarea coeficientului de corelaţie Pearson (r, P= 0,05) [30].  
Pentru evidenţierea nivelului de similaritate a subpopulaţiilor luate în studiu a fost 
utilizat softul statistic XLstat (https://www.xlstat.com) care a permis analiza clusteriană 
a datelor (agglomerative hierarchical clustering) în baza diferitor indici de grupare. În 
tabele şi figuri sunt prezentate valorile medii ale parametrilor morfologici şi deviaţia 
standard a mediei.

Rezultate şi discuţii
Caractere morfologice cantitative şi calitative. Plantele din populaţiile investigate 

prezintă caracteristici fenotipice generale descrise pentru specia Origanum vulgare L. 
subsp. vulgare [17]. Astfel, plantele sunt grupate în tufe, care pornesc dintr-un rizom 
orizontal cu numeroase rădăcini filiforme. Tulpinile sunt pubescente, ascendente, 
ramificate cu lăstari sterili şi floriferi. Frunzele sunt de formă ovală, opuse, întregi, 
acoperite cu peri fini şi peţiolate. Florile formează o inflorescenţă densă corimbiformă 
cu cime contractate. Corola este bilabiată, tubuloasă, infundibuliformă din care se 
observă androceul format din 4 stamine fertile cu filamente divergente şi stil lung.

Culoarea florilor plantelor de sovârf din subpopulaţiile r-lui Orhei prezintă diferite 
nuanţe de violet (fig. 1): violet-pal (Or5), violet-deschis (Or-2, 3, 4 şi 7) şi violet-
purpuriu (Or1 şi Or6). Spre deosebire de plantele din flora spontană care au prezentat 
un anumit grad de diversitate intrapopulaţională după intensitatea uneia şi aceleiaşi 
culori a corolei - violet, plantele de la Grădina Botanică se caracterizează prin culori 
alb-roze (Ch8), violet-pal (Ch9) şi roz-pal (Ch10). 

Figura 1. Variabilitatea culorii florilor la diverse subpopulaţii de Origanum  
vulgare L. 

Analiza biometrică a parametrilor morfologici pune în evidenţă variabilitatea intra- 
şi interpopulaţională manifestată diferit în funcţie de caracterul analizat (fig. 2). 
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Figura 2. Variaţia parametrilor morfologici la cele 10 subpopulaţii de O. vulgare L.
Valorile medii şi deviaţia standard a mediei, * - diferenţele statistic semnificative (p< 0,05; 

t95%) faţă de toate subpopulaţiile, 1-10 – subpopulaţiile faţă de care prezintă diferenţe statistic 
semnificative (p< 0,05; t95%)

Înălţimea plantelor de sovârf din flora spontană prezintă valori medii mai 
mici (34-55 cm) comparativ cu cele constatate la plantele din colecţie (59-79 cm). 
Subpopulaţia Or2 are doar 33,7 cm, cu 43-57% mai puţin decât subpopulaţiile  
Ch8-10. Dintre subpopulaţiile cultivate, Ch9 cu florile violet-pal are indivizii cei mai 
înalţi (78,6 cm). Dintre toate 10 subpopulaţii doar Or-2, 3, 4 şi Ch9 prezintă diferenţe 
statistic semnificative (p˂0,05) faţă de toate subpopulaţiile luate în studiu. 

Lungimea ramurilor se evidenţiază la Or7 (5,5 cm), cu diferenţe semnificative faţă 
de toate subpopulaţiile cu excepţia Ch10 (p=0,06). Indivizii din Or1 şi Or2 au cele mai 
mici valori medii (2,2, respectiv 1,8 cm; p˂0,05) şi sunt singurii care se diferenţiază 
statistic de toate subpopulaţiile. Plantele din Ch-8, 9 şi 10 nu se deosebesc între ele 
după lungimea ramurilor (p=0,06-0,21), comparativ cu cele din Or7 sunt cu 11-22% 
mai scurte. 

Numărul de ramuri pe plantă variază de la 6,2 (Or2) până la 12 (Or7) relevă, similar 
parametrului precedent, valoarea minimă pentru Or2 şi maximă pentru Or7, ambele din 
flora spontană. Deşi la plantele din Ch-8, 9 şi 10 numărul de ramuri nu diferă esenţial 
(9,7; 8,4; respectiv 11,8), aceste diferenţe sunt statistic semnificative (p˂0,05). Ch8 şi 

*
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Ch9 au un număr de ramuri cu 19 respectiv 30 % mai mic în comparaţie cu Or7.
Diametrul tulpinii plantelor este un alt parametru morfologic studiat, care 

de asemenea a evidenţiat Or2 ca subpopulaţia cu valoarea cea mai mică a mediei 
diametrului tulpinii (1,3 mm). Subpopulaţiile Or-1, 3, 4 şi 5 s-au caracterizat prin valori 
medii înalte, Or1 şi Or5 atingând maximul de 2,8 mm. 

Subpopulaţiile colecţiei Grădinii Botanice au diametrul tulpinii între 1,9-2,3 mm, 
cu 18-32% mai puţin în raport cu valoarea maximală depistată.

Numărul de noduri pe tulpină variază între 15-18 la plantele din flora spontană 
spre deosebire de cele din cultură care au între 16-17 noduri, relevând o particularitate 
slabă de discriminare a diferitor populaţii de sovârf. 

Distanţa internodurilor, în contrast cu numărul de noduri diferenţiază genotipurile 
cu cele mai mici valori medii la Or2 (2cm) şi Or4 (2,4 cm), ceea ce constituie aproximativ 
50% din valoarea maximă a distanţei internodurilor constatată la Ch9 (4,1 cm). Plantele 
de sovârf Ch8 şi Ch10 deşi au un grad mai mare de omogenitate, diferenţele dintre ele 
(de 0,9, respectiv 1,2 cm) sunt statistic semnificative (p˂0,0001).

Numărul de frunze pe nod similar distanţei internodurilor prezintă un grad mare de 
variaţie în dependenţă de genotip, care exprimat în procente relevă 47% diferenţă dintre 
valoarea minimă (7,3 frunze) la Or6 şi maximă (14 frunze) la Or7. Este important de 
menţionat că şi după numărul de frunze/nod subpopulaţia Or2 se menţine în apropierea 
limitei inferioare a valorilor medii (8,6 frunze). Ambele Or2 şi Or6 prezintă diferenţe 
statistic semnificative în comparaţie cu toate subpopulaţiile investigate. Subpopulaţiile 
colecţiei Grădinii Botanice au un număr mai mic (10-12) de frunze/nod (cu 14-27%) în 
raport cu valoarea maximă depistată (Or7). Ch8 cu flori alb-roze este diferită după acest 
parametru de Ch9 şi Ch10 (p˂0,0001). 

Lungimea frunzelor variază cu 37 % între valoarea minimă de 1,9 (Or2) şi maximă 
de 3 cm (Or6). Subpopulaţiile Or-1, 3, 4 şi 5 au statistic aceeaşi lungime a frunzelor. 
Populaţia colectată de la Grădină Botanică indică subpopulaţia Ch9 cu cea mai mică 
valoare a lungimii frunzelor (cu 14%) comparativ cu Ch8 şi Ch10 care au valori similare 
ale acestui parametru morfologic.

Lăţimea frunzelor similar majorităţii parametrilor analizaţi indică valori eterogene 
(0,9-1,5 cm), cele mai mici, de asemenea fiind la Or2. Frunzele cu cea mai mare lăţime 
au fost identificate la Ch8 (1,9 cm). De fapt, toate trei subpopulaţii de la Grădina 
Botanică se evidenţiază faţă de cele din flora spontană după parametrul analizat. 

Generalizând datele de observaţie macroscopică la nivel intrapopulaţional a 
plantelor din colecţia Grădinii Botanice se conturează superioritatea valorilor medii 
pentru cinci parametri: înălţimea plantelor, diametrul tulpinii, numărul de noduri/
tulpină, distanţa internodurilor şi numărul de frunze/nod la subpopulaţia Ch9; pentru 
câte 2 parametri: numărul de ramuri/plantă şi lungimea ramurilor la Ch10 şi lungimea 
şi lăţimea frunzei la Ch8.

În cazul celor şapte subpopulaţii din flora spontană, se evidenţiază Or7 cu maxime 
în valorile mediilor a şase parametri: înălţimea plantelor, numărul de ramuri/plantă, 
lungimea ramurilor, distanţa internodurilor, numărul de frunze/nod şi lăţimea frunzei. 
Această subpopulaţie este urmată de Or1 cu trei parametri: diametrul tulpinii, numărul 
de noduri/tulpină, lungimea frunzei. Subpopulaţia Or2 se caracterizează prin cele mai 
joase medii la şapte din nouă parametri măsurabili investigaţi. În cazul numărului 
de frunze/nod şi numărului de noduri/tulpină diferenţele între medii sunt statistic 
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semnificative, însă foarte apropiate de valoarea minimă a acestor indici morfologici.
La nivel populaţional, între cele două regiuni supuse studiului, nu s-au evidenţiat 

subpopulaţii cu valori maxime la mai mult de doi parametri morfologici investigaţi. 
Diversitatea morfologică a acestei specii de Origanum vulgare L. analizată în baza 

a zece parametri poate fi considerată, atât rezultatul combinaţiei factorilor de mediu 
(temperatură, precipitaţii), de habitat cât şi al interacţiunii factorilor genetici, ceea ce 
măreşte gradul de complexitate şi de instabilitate a expresiei fenotipice a caracterelor. 
În acest context, nu este suficient determinarea valorii mediei ca indicator al tendinţei 
centrale a unei caracteristici de interes. Este necesar să fie evaluată omogenitatea 
valorilor individuale şi gradul de reprezentativitate a acestora.

Unul din principalii indicatori sintetici care caracterizează variaţia valorilor 
individuale faţă de medie este coeficientul de variaţie (CV%). Analiza acestui indice 
demonstrează caracterul diferenţiat al variabilităţii celor nouă parametri biometrici 
luaţi în studiu (tab.1 şi 2). 

Tabelul 1. Coeficientul de variaţie a valorilor medii a parametrilor morfologici la 
subpopulaţiile de Origanum vulgare L. (Or1-7).

CV (%)
r. Orhei

1 2 3 4 5 6 7 Succesiune 
descendentă a CV%

Înălţimea plantei 9,80 6,60 10,50 7,00 8,00 5,10 10,70 7>3>1>5>4>2>6
Nr. ramuri/plantă 31,20 26,50 17,30 17,00 22,40 21,00 16,20 1>2>5>6>3>4>7
Lungimea ramurilor 15,60 17,40 32,00 30,50 34,60 21,70 20,60 5>3>4>6>7>2>1
Diametrul tulpinii 13,00 17,40 18,00 13,00 10,70 13,50 14,60 3>2>7>6>1>4>5
Nr. noduri/tulpină 9,20 6,60 10,60 9,40 13,20 10,60 6,70 5>6>3>4>1>7>2
Distanţa internoduri 25,30 10,90 30,60 17,00 8,30 14,80 18,80 3>1>7>4>6>2>5
Nr. frunze/nod 13,70 12,30 22,30 13,60 22,40 17,30 17,50 5>3>7>6>1>4>2
Lungimea frunzei 12,50 10,20 11,40 17,00 12,50 6,60 10,40 4>1>5>3>7>2>6
Lăţimea frunzei 13,80 15,60 13,40 25,40 14,30 9,80 16,50 4>7>2>5>1>3>6

Tabelul 2. Coeficientul de variaţie a valorilor medii a parametrilor morfologici la 
subpopulaţiile de Origanum vulgare L. (Ch8-10).

CV (%)
mun. Chişinău

8 9 10 Succesiune 
descendentă a CV%

Înălţimea plantei 2,90 3,42 5,40 10>8>9
Nr. ramuri/plantă 14,40 11,20 11,30 8>10>9
Lungimea ramurilor 20,70 9,70 19,20 8>10>9
Diametrul tulpinii 9,40 7,70 12,10 10>8>9
Nr. noduri/tulpină 5,50 5,70 8,50 10>9>8
Distanţa internoduri 9,00 8,50 18,80 10>8>9
Nr. frunze/nod 6,00 11,80 12,50 10>9>8
Lungimea frunzei 9,10 9,40 14,30 10>9>8
Lăţimea frunzei 7,90 11,00 12,10 10>9>8

Compararea variabilităţii intrapopulaţionale a pus în evidenţă un grad mai mare de 
variaţie morfologică (CV% 17-25) în cazul a patru parametri la subpopulaţiile din r. 
Orhei: lungimea ramurilor, numărul de ramuri/plantă, distanţa internoduri şi numărul 
de frunze/nod (fig. 3). Însă în ce priveşte subpopulaţiile din cultură, un grad relativ mai 
mare de variabilitate (CV% 17) se constată doar la nivelul lungimii ramurilor. 
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Cel mai puţin variabil este parametrul înălţimea plantelor, urmat de numărul de 
noduri/tulpină la ambele populaţii. Altă caracteristică comună pentru ambele populaţii 
este şi CV% similar pentru lungimea frunzelor. 

Este important de menţionat că plantele de sovârf din cultură reprezintă un grad 
general (după majoritatea parametrilor) de variabilitate morfologică mai mic comparativ 
cu plantele din flora spontană. Iar cele mai omogene subpopulaţii sunt Ch8 şi Ch9.  
În ceea ce priveşte subpopulaţiile din r. Orhei nu se evidenţiază nici o subpopulaţie care 
ar însuma concomitent cel puţin trei parametri cu CV% cel mai mic.

Figura 3. Comparaţie între valorile medii ale coeficientului de variaţie (CV, %). 
A – populaţia prelevată din flora spontană, r. Orhei; B – populaţia din cultură experimentală, 
mun. Chişinău. HP-înălţimea plantelor (cm); RP-nr. ramuri/plantă; LR-lungimea ramurilor 
(cm); DT-diametrul tulpinii (mm); NT-nr. noduri/tulpină; DI-distanţa internoduri (cm);  
FN-nr. frunze/nod; LF-lungimea frunzelor (cm); lF - lăţimea frunzelor (cm).

Corelaţii între parametrii morfologici. Reieşind din datele diferite ale coeficientului 
de variaţie, este interesant de analizat dacă există anumite interdependenţe liniare între 
caracterele morfologice şi care este matricea corelaţională la fiecare subpopulaţie. 
Asocierea datelor pentru toate subpopulaţiile a pus în evidenţă cele mai multe corelaţii 
statistic semnificative pentru înălţimea plantelor, numărul de frunze/nod şi diametrul 
tulpinii în pereche cu alte caractere (tab. 3). Astfel, înălţimea plantelor corelează 
slab cu diametrul tulpinii (r=0,48), mediu cu nr. de ramuri/plantă (r=0,51), lungimea 
ramurilor (r=0,53), numărul de frunze/nod (r=0,54) şi puternic cu distanţa internodurilor 
(r=0,80) şi cu lăţimea frunzelor (r=0,80). Numărul de ramuri/plantă corelează mediu 
cu lungimea ramurilor (r=0,65), cu diametrul tulpinii (r=0,55) şi cu numărul de frunze/
nod (r=0,58). Lungimea ramurilor corelează slab (r=0,46) cu numărude frunze/nod 
şi lăţimea frunzelor. Diametrul tulpinii corelează slab cu numărul de noduri/tulpină 
(r=0,44) şi mediu cu numărul de frunze/nod (r=0,63) şi lungimea frunzei (r=0,53). 
Distanţa internodorilor corelează mediu cu numărul de frunze/nod (r=0,69) şi lăţimea 
frunzelor (r=0,53). Poate fi menţionat faptul că parametrii numărul de noduri/tulpină 
şi lungimea frunzei formează doar câte o singură asociere. Cele mai multe corelaţii 
negative, statistic nesemnificative, sunt observate la caracterele în pereche cu numărul 
de noduri/tulpină.

Coeficienţii de corelaţie între caracterele morfologice măsurabile, analizaţi separat 
pe subpopulaţii, relevă diferite profile. Se evidenţiază subpopulaţia Or2 prin lipsa 
corelaţiilor statistic semnificative între caracterele morfologice cu o singură excepţie 
(numărul de funze/nod:distanţa internoduri, r=0,46) şi Ch10 cu cele mai multe 
corelaţii (11 perechi de caractere) majoritatea fiind de intensitate medie. Corelaţii 
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negative, statistic semnificative, au fost identificate în câteva cazuri la subpopulaţiile 
din flora spontană: la Or7 diametrul tulpinii:înălţimea plantei (r=-0,49) şi lungimea 
frunzei:distanţa internoduri (r=-0,46), la Or6 diametrul tulpinii:numărul de noduri/
tulpină (r=-0,84) şi la Or1 lungimea frunzei:numărul de ramuri/plantă (r=-0,58). 
Coeficienţii de corelaţie între carcterele morfologice cu valori statistic nesemnificative, 
constataţi în cadrul acestei cercetări, indică lipsa unor relaţii liniare directe sau indirecte, 
însă nu exclud alte tipuri de interdependenţe.

Tabelul 3. Coeficienţii de corelaţie Pearson între parametrii morfologici la 
subpopulaţiile de Origanum vulgare L. 

Caractere morfologice
HP RP LR DT NT DI FN LF lF

HP 1
RP 0,51* 1
LR 0,53* 0,65* 1
DT 0,48* 0,55* 0,18 1
NT -0,15 -0,05 -0,24 0,44* 1
DI 0,80* 0,30 0,42 0,59 -0,07 1
FN 0,54* 0,58* 0,46 0,63* 0,17 0,69* 1
LF 0,39 0,41 0,20 0,53* -0,26 0,31 -0,07 1
lF 0,80* 0,34 0,46 0,21 -0,29 0,53* 0,33 0,36 1

*- Corelaţii statistic semnficative (Pearson r(20), P=95%)

Analiza clusteriană. Pentru o sinteză şi un tablou mai clar al gradului de similaritate/
disimilaritate între cele zece subpopulaţii şi între două populaţii analizate s-a recurs la 
analiza clusteriană în baza mediilor caracterelor morfologice (fig. 4). 

Figura 4. Dendrograme obţinute în baza valorilor medii ale parametrilor morfologici 
A - dendrograma construită în baza distanţei Euclidiene; B - dendrograma construită în 
baza coeficientului de corelaţie Pearson; (agglomerative hierarchical clustering, complete 
linkage).

Astfel, din reprezentarea grafică a datelor grupate în baza distanţei Euclidiene se 
observă includerea subpopulaţiilor în 5 grupuri distincte (I-V). Subpopulaţiile Or-1, 5 
şi 7 inclusiv Ch8 şi Ch10 formează clusterul I cu cel mai mare grad de asemănare, un alt 
grup este format din Or3 şi Or4 (III), celelealte trei grupuri conţin câte o subpopulaţie cu 
diferit grad de disimilaritate. Cea mai distantă populaţie după toţi prametrii morfologici 
analizaţi este Or2. 
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Dendrograma construită în baza coeficientului de corelaţie Pearson relevă o grupare 
similară dendrogramei anterioare. Astfel grupul I însumează aceleaşi subpopulaţii cu 
excepţia Ch8. Subpopulaţia Ch8 a fost inclusă în clusterul III alături de Or6 şi Ch9, 
ultimele două fiind în clustere separate în prima dendrogramă, aceasta reprezentând 
singura diferenţă. O particularitate comună pentru ambele clusterizări este grupul 
format din Or3 şi Or4, inclusiv Or2, care de asemenea, este separată şi cea mai distantă 
de celelalte clustere.

Subpopulaţia Or2 în habitatul său natural se află la o altitudine mai mare comparativ 
cu celelalte subpopulaţii din aceeaşi regiune, fapt care explică valorile reduse ale 
majorităţii indicilor morfologici, plasând-o într-un grup separat. Se consideră că 
înălţimea redusă a plantelor reflectă o strategie de adaptare pentru a evita efectul 
mecanic dăunător al vânturilor puternice la înălţimi mari [12] pe de o parte, iar pe de 
alta, această caracteristică este asociată cu temperaturi relativ mai scăzute, un conţinut 
limitat de nutrienţi şi apă [4, 9]. Diferenţele observate la nivelul carcaterelor morfologice 
calitative şi cantitative la nivel intra- şi interpopulaţional al plantelor din flora spontană 
şi colecţia experimentală pot fi datorate atât factorilor ecologici, contextului geografic, 
cât şi celor genetici.

Studii similare au fost realizate de Andi S. şi colab. [1], care au evaluat 144 genotipuri 
din douăzeci şi patru de populaţii de Origanum vulgare cultivate în Iran, inclusiv două 
subspecii (subsp. viride şi subsp. vulgare), după 32 de caractere morfologice cantitative 
şi calitative, relevând un grad înalt de diversitate printre populaţii. În baza analizei 
principale a componentelor (PCA), autorii au concluzionat că aproximativ 86% din 
variaţii se datorează în special caracterelor: lungimea internodului al doilea, frunzei, 
inflorescenţei şi a pedunculului, media numărului de inflorescenţe pe tulpină, culoarea 
corolei, lungimea peţiolului. 

Datele obţinute de Cserhati B. şi echipa [5] au pus în evidenţă un grad înalt de 
variabilitate a populaţiilor de Origanum vulgare L. din Ungaria, argumentând diferenţele 
fenotipice în funcţie de parametrii ecologici ai habitatului natural.

Un alt obiectiv al cercetărilor este axat pe identificarea unor asocieri între 
variabilitatea populaţională la nivel morfologic, chimic şi genetico-molecular în scopul 
identificării unor marcheri eficienţi pentru programe de screening şi selecţie. Astfel de 
investigaţii au fost realizate pe diferite populaţii indigene de Origanum vulgare L. din 
Lituania [18], Tunisia [15] etc. În acest context se însciu şi rezultatele relevante obţinute 
de Azizi A. şi colab. [2] pe 42 populaţii de Origanum vulgare L. în majoritate originare 
din Europa. Autorii au identificat corelaţii puternice între caracterele morfologice 
şi chimice. Conform acestora diametrul tulpinii, care este uşor de determinat, poate 
fi considerat un indicator pentru selecţia indirectă şi ameliorarea a două trăsături 
importante din punct de vedere economic în Origanum vulgare L., producţia de ulei 
esenţial şi conţinutul de carvacrol. 

Constatări şi date similare privind corelaţii între polimorfismul chimic şi trăsăturile 
morfologice sunt descrise şi pentru alte PMA, de ex. Ocimum gratisimum [24] şi Thymus 
baeticus [19]. Într-un studiu pe plantele de Tanacetum vulgare s-a constatat că unele 
chemotipuri au cea mai mare înălţime a plantelor şi a numărului de flori [10]. Datele 
obţinute şi puse în discuţii în prezenta lucrare relevă informaţii utile, care fiind corelate 
cu particularităţi fiziologice, biochimice şi moleculare, completează cunoştinţele privind 
caracteristica germoplasmei de sovârf din flora spontană autohtonă şi pot contribui în 
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estimarea randamentului anumitor caracteristici valoroase pentru scopuri alimentare şi 
medicinale. 

Concluzii
1. Plantele din populaţiile investigate prezintă trăsături fenotipice generale descrise 

pentru specia Origanum vulgare L. subsp. vulgare. La indivizii din flora spontană s-a 
constatat o diversitate intrapopulaţională după intensitatea unei şi aceleiaşi culori a 
corolei - violet, spre deosebire de cei de la Grădina Botanică caracterizaţi prin culori de 
alb-roze (Ch8), violet-pal (Ch9) şi roz-pal (Ch10). 

2. Analiza biometrică a parametrilor morfologici pune în evidenţă variabilitatea 
intra- şi interpopulaţională manifestată diferit în funcţie de caracterul analizat.

3. Plantele de Origanum vulgare L. din cultura experimentală reprezintă un grad 
general (după majoritatea parametrilor) de variabilitate morfologică mai mic comparativ 
cu plantele din flora spontană. Cele mai omogene subpopulaţii sunt Ch8 şi Ch9. În cazul 
plantelor din r. Orhei nu se evidenţiază nici o subpopulaţie care ar însuma concomitent 
cel puţin trei parametri cu CV% cel mai mic. 

4. Diferenţele observate la nivelul caracterelor morfologice calitative şi cantitative la 
nivel intra- şi interpopulaţional ale plantelor din flora spontană şi colecţia experimentală 
pot fi datorate atât factorilor ecologici, contextului geografic, cât şi celor genetici. 

5. Asocierea datelor pentru toate populaţiile a pus în evidenţă cele mai multe corelaţii 
statistic semnificative pentru înălţimea plantelor, numărul de frunze pe nod şi diametrul 
tulpinii în pereche cu alte caractere. Analiza coeficienţilor de corelaţie între caracterele 
morfologice măsurabile, separat pe subpopulaţii, evidenţiază subpopulaţia Or2 din fora 
spontană prin lipsa corelaţiilor, cu o singură excepţie (numărul de funze/nod:distanţa 
internoduri, r=0,46) şi subpopulaţia Ch10 din cultura experimentală cu cele mai multe 
corelaţii (11 perechi de caractere) majoritatea fiind de intensitate medie. 

6. Analiza clusteriană în baza mediilor caracterelor morfologice a evidenţiat cel 
mai mare grad de asemănare între subpopulaţiile Or-1, 5, 7 şi Ch10. Subpopulaţia Or2 
este separată şi cea mai distantă de celelalte clustere.

Mulţumiri
Pentru ajutorul şi ideile valoroase în scrierea acestui articol d-nei acad. Maria Duca 

şi dr. conf. Angela Port (USDC) şi, de asemenea, d-nei dr. Nina Ciocîrlan (Grădina 
Botanică) pentru oferirea materialului de studiu şi colaborarea fructuoasă în realizarea 
acestei cercetări.

Bibliografie
 Andi S. A., Nazeri V., Zamani Z., 1. et al. Morphological diversity of wild Origanum 

vulgare (Lamiaceae) in Iran. Iran J Bot. 2011, vol. 17, p. 88-97. 
Azizi A., Hadian J., Gholami M., 2. et al. Correlations between genetic, morphological 

and chemical diversities in a germplasm collection of the medicinal plant Origanum vulgare L. 
Chem Biodivers. 2012, vol. 9, p. 2784-2801.

Chalchat J. C., Pasquier B.3.  Morphological and chemical studies of Origanum clones: 
Origanum vulgare L. subsp. vulgare. J Essent Oil Res. 1998, vol. 10, p. 119-125.

Cordell S., Goldstein G., Mueller-Dombois D.,4.  et al. Physiological and morphological 
variation in Metrosidero spolymorpha, a dominant Hawaiian tree species, along an altitudinal 
gradient: The role of phenotypic plasticity. Oecologia. 1998, vol. 113, p. 188-196.

Cserhati B., Juhos K., Begyik A., 5. et al. In situ morphological variability of wild 
marjoram (Origanum vulgare L.) populations in Hungary. Acta Aliment Hung. 2012,  
vol. 41 (Suppl), p. 12-23.

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

95

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

De Mastro G., Ruta C., Marzi V.6.  Agronomic and technological assessment of oregano 
(Origanum vulgare ssp.) Biotypes. Proc. XXVI IHC. Future for Medicinal and Aromatic Plants 
Eds. L.E. Craker et al. Acta Hort. ISHS Publication supported by Can Int Dev Agency (CIDA). 
2004, 629. 

Farias G., Brutti O., Grau R., 7. et al. Morphological, yielding and quality descriptors of 
four clones of Origanum spp. (Lamiaceae) from the Argentine Littoral region Germplasm bank. 
Ind. Crop. Prod. 2010, vol. 32 (3), p. 472-480.

Ibrahim L., Bassal A., El Ezzi A., 8. et al. Characterization and identification of 
Origanum spp. from Lebanon using morphological descriptors. World Res J Agr Biotechnol.  
2012, vol. 1, p. 04-09.

Kao W. Y., Tsai T. T., Chen W. H.9.  A comparative study of Miscanthus floridulus (Labill) 
Warb and M. transmorris onensis Hayata: photosynthetic gas exchange, leaf characteristics and 
growth in controlled environments. Ann Bot. 1998, vol. 81, p. 295-299.

Keskitalo 10. M., Pehu E., Simon J. E. Variation in volatile compounds from tansy 
(Tanacetum vulgare L.) related to genetic and morphological differences of genotypes. Biochem 
Syst Ecol. 2001, vol. 29(3), p. 267-285.

Kilic O., Özdemir F. A.11.  Variability of Essential Oil Composition of Origanum vulgare 
L. subsp. gracile Populations from Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2016, vol. 
19, nr. 8, p. 2083-2090.

Kofidis G., Bosabalidis A. M., Moustakas M.12.  Contemporary seasonal and altitudinal 
variations of leaf structural features in oregano (Origanum vulgare L.). Ann Bot. 2003,  
vol. 92, p. 635-645.

Kokkini S. 13. Taxonomy, diversity and distribution of Origanum species. PADULOSI, S., 
ed. Oregano, 14. Proceedings of IPGRI International workshop. Italy: Rome. 1997, p. 2-12.

Lukas B., Schmiderer C., Novak J.14.  Essential oil diversity of European Origanum 
vulgare L. (Lamiaceae). Phytochemistry. 2015, vol. 119, p. 32-40.

Mechergui K., Khaldi S., Jaouadi W., 15. et al. Morphological and Molecular Evaluation 
of Genetic Diversity of Wild Tunisian Oregano, Origanum vulgare L. subsp. glandulosum Desf. 
Ietswaart. Asian Journal of Biology. 2017, vol. 3(2), p. 1-15.

Morshedloo M. R., Mumivand H., Craker L. E.,16. et al. Chemical composition and 
antioxidant activity of essential oils in Origanum vulgare subsp. gracile at different phenological 
stages and plant parts. J Food Process Preserv. 2017, 

Munoz Centeno L. M.17.  Plantas medicinales espanolas: Origanum Vulgare L. (Lamiaceae) 
(Oregano). Acta Botanica Malacitana. 2002, vol. 27, p 273-280.

Radusiene J., Stankeviciene D., Venskutonis R.18.  Morphological and chemical 
variation of Origanum vulgare L. from Lithuania. WOCMAP III, Vol. 1: Bioprospecting & 
Ethnopharmacology Eds. Bernath J, Németh E, Craker LE, Gardner ZE. Acta Hort. 2005, vol. 
1(675), p. 197-203.

Saez F19. . Essential oil variability of Thymus baeticus growing wild in southeastern Spain. 
Biochem Syst Ecol. 1999, vol. 27, nr. 3, p. 269-276.

Sarrou E., Ganopoulos I., Xanthopoulou A., 20. et al. Genetic diversity and metabolic 
profile of Salvia officinalis populations: implications for advanced breeding strategies. Planta. 
2017, vol. 246, nr. 2, p. 201–215.

Shafiee-Hajiabad M., Novak J., Honermeier B.21.  Content and composition of essential 
oil of four Origanum vulgare L. accessions under reduced and normal light intensity conditions. 
Journal of Applied Botany and Food Quality. 2016, vol. 89, p. 126 – 134.

Sivicka I.22. , Zukauska I., Adamovics Al. Aspects of morphological diversity of oregano 
in Latvia. Modern Phytomorphology. 2013, vol. 4, p. 61-64.

Tholl D.23.  Terpene synthases and the regulation, diversity and biological roles of terpene 
metabolism. Current Opinion in Plant Biology. 2006, vol. 9, p. 297–304.

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea



96

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

Vieira R. 24. F., Grayer R. J., Paton A., et al. Genetic diversity of Ocimum gratissimum
L. based on volatile oil constituents, flavonoids and RAPD markers. Biochem Syst Ecol. 2001, 
vol. 29(3), p. 287-304.

Vines G.25.  Herbal Harvests with a Future: towards Sustainable Sources for Medicinal
Plants. Plant Life International. 2004, Salisbury, UK. 

Wglarz Z., Osidska E., Geszprych A., 26. et al. Intraspecific variability of wild marjoram
(Origanum vulgare L.) naturally occurring in Poland. Rev Bras Pl Med Botucatu. 2006,  
vol. 8, p. 23-26. 

Gonceariuc M., Balmuş Z., Ungur N., 27. şi al. Genotipuri perspective de Origanum vulgare
ssp.vulgare L. şi Origanum vulgare ssp. hirtum (link) Ietswaart. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. 
2014, nr. 1, vol. 322, p. 41-50.

Mutu A.28.  Aspecte ale cercetării actuale şi de perspectivă a plantelor medicinale şi
aromatice în Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae. 2017, nr.1(101), p. 83-88.

Nergu A.29.  Determinator de plante din flora Republicii Moldova. Editura Universul.
Chişinău, 2007, 391 p.

Доспехов Б. А30. . Методика полевого опыта. Москва, Колос, 1979. 414 с.
http://www.upov.int/portal/index.html.en31.

ZoologiaZoologia


