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 دهکیچ
 مورفولوژيکي صفات و عملکرد بررسي منظور به .است رانيا يبوم ييدارو اهانيگ مهم های جنس از يکي (.Achillea L) بومادران     

 در تکرار سه در صادفيت کامل های بلوک طرح صورت به آزمايشي ،A. bieberestini تيجمع 34 و A. millefolium جمعيت 27

 هيلک نظر از A. millefolium تيجمع 27 بين داری معني اختالف که دادند نشان نتايج شد. اجرا کرج البرز تحقيقاتي ايستگاه

 هيلک در A. bieberestini گونه مطالعه مورد یها جمعيت داشت. وجود املک يگلده زمان جزب زراعي و يکيمورفولوژ اتيخصوص

 به مربوط A. millefolium گونه اتيخصوص در همبستگي نيمهمتر .دادند نشان یدار يمعن اختالفاتي زراع ويکي ژمورفولو صفات

 عملکرد زانيم مقايسه بود. بوته ارتفاع با بوته ردکعمل به مربوط A. biberestini گونه در و بوته ارتفاع ثرکحدا با اصلي آذين گل قطر

 گونه دو هر خشک و گرم یها جمعيت که داد نشان ياصالح و کردني اهل دگاهيد با گونه، هر یها جمعيتي ستيزی ها يژگيو ريسا و

A. millefolium گونه و A. bieberestini گونه در (23567) سمنان جمعيت و دارند کار و کشت برای بهتری عملکرد A. millefolium 

های اصالحي جمعيتهای  بنابراين در برنامه .داشتند برتری ها جمعيت ساير به نسبت A. bieberestini گونه در گلستان پارک جمعيت و

آذين اصلي، عملکرد بوته و تعداد ساقه  تر از نظر ارتفاع بوته، قطر بوته، قطر گل با صفات مطلوب گياه دورگي توليدبرای فوق 

 شوند. توصيه مي دهنده، گل

 

 .یمورفولوژ ،يزراع اتيخصوص ای، ونهگ درون تنوع ،(.Achillea L) بومادران :یدیلک های واژه

 

 مقدمه
 است چندساله و يعلفي اهيگ (.Achillea L) بومادران

 کاسههني خههانواده هههای جههنس ينتههرمهم از يکههي کههه
(Asteraceae) از بيش دنيا در .(3176 ،)مظفريان باشد مي 

 ,Rechinger) دارد وجهود  بومهادران  جنس از گونه 311

 ايرلنهد  شهمال  و اروپها  غهرب  شمال بومي گياه اين .(1963
 آسهيای  آنهاتولي،  پاکسهتان،  افغانستان، عراق، در اما است،
 فلسطين، قفقاز، ماورای سوريه، سينا، قبرس، ليبي، مرکزی،



 ... یکیژبررسی عملکرد و صفات مورفولو                                                                                                                                                552

 ايران در د.شو يم يافت نيز قفقاز و لبنان ترکمنستان، تالش،
 دشهو  يم يافت خودرو طور به دارويي گياه اين از گونه 33
 .(3176 ،)مظفريهان  باشهد  مهي  ینحصارا آن گونه هفت که

 مهواد  .داردی اديه ز کهاربرد ی داروساز عيصنا در بومادران
 از و شهود  يمه  غهذا  هضم سبب و است اشتهاآور آن همؤثر
 ،يشه يآرا عيصهنا  در و خون فشار کاهشی برا آن کرده دم

 ،يگيدبيه )ام شهود  يمه  اسهتفاده  پمهاد  و کرم هيته ،يبهداشت
 مهدر،  عنهوان  بهه  سهنتي  طهب  در ها قرن بومادران (.3134
 تهرميم  محهرک  گوارشهي،  محهرک  خون، بندآورنده قابض،
 ،مقههوی ،ضههدنفخ ،ضههدانگل ،اسهههالضد ،ضههددرد زخههم،
 ؛Asgarirad et al., 2010) داشته کاربرد معرق و آور سقط

Trumbeckaite et al., 2011) در یمفيد اثرات نيهمچن و 
 در و قلهب  درد و ناگههاني  گرفتگهي  احسهاس  ،قلب ضعف
 دارد کرونر و مغزی عروق ترومبوز مثل ترومبوتيک شرايط
(Benedek & Kopp, 2007.) دار گل های سرشاخه اسانس 
 ،افذن ،معطر بوی دارای بومادران شده خشک هوايي اندام يا
 دارای گيهاه  ايهن  .تاسه  روشهن  سهبز  رنه   به و مزه لخت

 در کههه اسههت گليکوفالونوييههدها ازجملههه هههايي ترکيههب
 آن گيهاه  سهاقه  و ها برگ ،ها گل شامل گياه از ييها قسمت
 تاسهه کههرده پيههدا تجمههع ،ليپوفيليههک مههواد ديگههر همههراه
(Carrubba et al., 2006 ؛Winslow, 2006.) مههدهع 

 کهه  باشهند  مي سيمن و کامفور بومادران اسانس های ترکيب
 و )غنهي  تاسه  متفهاوت  مختلهف  ههای  يماقل در آنها مقدار

 روش بهه  بومهادران  گيهاه  سهانس ا يزانم .(3131 ،همکاران
 اسههت شههده وردآبههر %2 تهها %1/3 بخههار، و آب بهها تقطيههر
 ؛Jaimand & Rezaee, 2004؛ 3173 ،همکاران و جايمند)

Amin et al., 2008.) روزافهزون  توجه اخير های سال در 
 مصرف ندهيفزا روند وي اهيگی داروها و دارويي اهانيگ به
 اههان يگ کهه  است شده باعث کشورهاي تمام در داروها نيا

 نيه ا هيه رو يبه  برداشت .پيدا کنند یديجد گاهيجا ،دارويي
 و تيريمهد  عدم نينچهم و طبيعي های رويشگاه از اهانيگ

 وجههود عههدم ،ياصههول بههرداری بهههره بههرایي کههاف آگههاهي
 و هيرو يبی ها تبرداش موجبی بردار بهره های دستورالعمل
 ايهن  ازي بعضه ي جيتهدر  کهاهش  و اههان يگ نيه ا نامحدود

 کهه  دهيه گرد هها  هشهگا يرو وي عه يطبی ها عرصه از ها گونه
 خواههد  دنبهال  به را ها گونه نيا انقراض وي کيژنت شيفرسا
 و بهرداران  بههره  قيتشهو  و تيههدا  با رابطه نيا در داشت.
 نيه ا ديه تول و کاشهت  بهه يهي  دارو اههان يگ اندرکاران دست
 بيه تخر ازی ريجلهوگ  دری مؤثرهای  قدم توان يم اهانيگ
 تحقيقهات  انجهام  بنهابراين  برداشهت.  کشهور  يعه يطب نابعم
 و کشهت  توسهعه  بهه  توجهي قابل کمک تواند مي زراعي، به

 عنوان به بومادران .بکند محصول اين اقتصادی توجيه بهبود
 در غهذايي  مواد کمبود و خشکي به نسبت ،توقع کم گياهي
 رشهد  يخهوب  بهه  اقليمي و  خاک هر در و بوده مقاوم خاک
 ,.Khalil et al ؛Evenor & Reuveni, 2004) کنهد  يمه 

 دمها  ينتهر  مناسب که بلند روز گياهيست بومادران (.2011
 اسهت.  گراد سانتي درجه 25 تا 33 آن گلدهي و رشد برای
  گهل  و کنهد  يمه  رشد بهتر آفتابي و گرم مناطق در بنابراين
 بهه  با توجه بومادران گلدهي دوره د.نماي يم توليد بيشتری
 و )غنهي  دگهرد  يم شروع فروردين اواخر از ليمياق شرايط
 ،زمان ؛3173 ،زرگری ؛3134 ،يگيبديام ؛3133 ،همکاران
 Rahimmalek (2132) .(3172 ،و زهزاد مظاهری ؛3173
 یهها  جمعيهت  برخهي  مورفولوژيکي های ويژگي مقايسه با
 یهها  جمعيهت  کهکرد  گزارش ايران در A. tenuifilia گونه
 و داشهته  را بهرگ  عرض و طول رينبيشت ايران غرب شمال
 شهمالي  یهها  جمعيهت  که حالي در ،نشينند مي گل به ديرتر
 آذيهن  گهل  در گلچهه  تعهداد  و  اصلي آذين گل قطر بيشترين
 نشان (2116) ارانکهم و Giorgi مطالعات دارند. را اصلي
 .Aيي ههوا  انهدام  ارتفهاع  بهر  داری معنهي  اثر طيمح که داد

millefolium .ی دار يمعنه  طهور  به طيمح هک يلحا در ندارد
 و تهر  ومسيه ب ردکه عمل اه،يگ هری ازا به نيآذ گل تعداد بر

غنهي و   ؛3133 ،همکهاران  و )غنهي  باشهد  مي مؤثر اسانس
 ردکه عمل شهده،  انجهام  قهات يتحق طبهق  .(3131همکاران، 
 محهل  و مختلهف يي هوا و آب طيشرا به توجه با بومادران
ی دارا تهار که در تن 4 تا 3 نيب بعد، به دوم سال از شيرو
 بهه  تهازه ي شه يرو ريکه پ نسبت است.ي شيرو خشک کريپ
 و 3 بهه  5ک خشه  بهه  تازهی گلها نسبت و 3 به 4ک خش
 طيشرا در است. تارکه در ليتر 6 تا 1 نيب آن اسانس مقدار
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 بوتهه  55111 تا 65111 نيب بومادران نهيبه مکترا ،يزراع
 و بادیعاشهورآ  شهريفي ) شهود  يم گرفته نظر در تارکه در

 عملکهرد  بر خاک رطوبت تأثير يبررس (.3133 ،همکاران
  بومهههادران يهههيدارو اهيهههگ اسهههانس درصهههد و يکم ههه
(A. millefolium) تنش اعمال و کامل ياریآب که داد نشان 
 درصهد  و گهل  عملکهرد  يشافهزا  موجهب  متوسط، و يممال

 ،و همکهاران  یعاشهورآباد  يفي)شهر  شهود  مي گياه اسانس
 تنهها  نهه  کهه  آنجهايي  از .(3131 ،انهمکهار  و غني ؛3133
 کيفيهت  و يهت کم  بلکه فنولوژی، و مورفولوژی های ويژگي
 عوامهل  تهأثير  تحهت  نهد نتوا مينيز  دارويي گياهان اسانس
 تهراکم  و آبياری تغذيه، مانند محيطي و جغرافيايي ژنتيکي،
 ،يبهرامه  خهواه يکن ؛3174 ،يگيدبيه )ام دنه بگير قرار کاشت
؛ از (3131 غني و همکاران، ؛Ghani et al., 2009 ؛3133
 بومهههادران مختلهههف یهههها جمعيهههت وجهههودرو  ايهههن
(A. millefolium و A. bieberestini) منهابع  ژن بانک در 

 و هها  گونه از يک هر زراعي پتانسيل مطالعه امکان طبيعي،
 .آورد مهي  فراهم را گونه هر پرمحصول یها جمعيت معرفي
 وی مورفولهوژ  فاتصه ي ابيه ارز ق،يتحق نيا انجام از هدف

 )بومهههادران A. millefolium تيهههجمع 27ی فنولهههوژ
 )بومههادران A. bieberestini تيههجمع 34 و (هزاربههرگ
 از يهک  ههر  جمعيتهي  ميان تنوع مطالعه برای (،یرو مزرعه

 با گونه، هر یها جمعيت سهيمقا با است. بومادران های گونه 
 و يکه يژنت تنهوع  براسهاس  و ياصالح و کردن ياهل دگاهيد
 ريسهها و عملکههرد زانيههم تههوان مههي زراعههيی ههها يژگههيو
ی هها  نمونهه  و مشهخ   را هها  جمعيهت ي ستيزی ها يژگيو

 .نمهود يي شناسها  را کهار  و کشهت  بهرای  مناسهب ي احتمال
ی هها  برنامهه  در توانهد  يمه  هها  تهوده ی بند دسته ويي شناسا
  باشد. ديمفي تالق برای نيوالد انتخابي اصالح
 
 روشها و مواد
 گونههه از تيههجمع 27بههذرهای  وهشپههژ نيهها در

Achillea millefolium گونههههه از تيههههجمع 34 و  
A. biberestini شههد تهيهههي عههيطب منههابع ژنک بانهه از  

 اسهتقرار برای  3131 سال ماه بهمن در بذرها (.3 )جدول

 گلخانهه  در روز 46 مدت به و شده کاشته گلدان در بهتر
 در گونه ره یها جمعيت ماه نيفرورد در شدند. نگهداری
 به تکرار 1 با جداگانه تصادفي کامل های بلوک طرح يک
ي قهات يتحق مجتمهع  در واقهع  تحقيقاتي مزرعه اصلي زمين
مؤسسهه  تحقيقهاتي   سهتگاه ي)ا رجکه  شههر  در واقهع  البرز
ميان  فاصله .شدند منتقل شور(ک مراتع و جنگلها قاتيتحق
 خهط  ههر  در و بود هم از متر يسانت 61 شتی کها فيرد
 شهت ک ههم  از متهر  يسانت 11 فواصل با اهچهيگ 36 کشت
ی اريه آب وي زراعه ی هها  مراقبهت  شيآزما طول در شدند.
ی هها  يژگه يو هيه لک .شهد  انجهام  دوبهار ی ا هفتهه ی ا قطره

 شهامل  عملکرد به مربوط صفات و فنولوژی ،یمورفولوژ
ي گلهده  زمهان  ،يگلهده  شهروع  زمهان  رشد، شروع زمان
 بهذر،  دنيرسه  زمان ذر،ب و وهيم ديتول شروع زمان امل،ک
 آذيهن  گل قطر ،(cm) بوته قطر ،(cm) بوته ارتفاع ثرکحدا
 و دهنهده  گل ساقه تعداد ،(cm) بوته ردکعمل ،(cm) اصلي
 ،یريه گ اندازه هرک مال شد.ی ريگ اندازه (g) هزاردانه وزن
ی هها  یريه گ انهدازه  و بود مرحله آن به اهانيگ %61 ورود

 ههای  داده .شهد  انجام ترک هر در بوته 6 ازيک مورفولوژ
 تجزيهه  مهورد  جداگانهه  صورت هب  ژنوتيپ هر آمده بدست
 آزمون روش به ها ميانگين مقايسه و گرفتند قرار واريانس
 شهد.  انجهام  SASی آمار افزار نرم با دانکنی ا دامنه چند

  افههزار نههرم از اسههتفاده بهها نيههز صههفات بههين همبسههتگي
Minitab 16 شد. محاسبه 

 
  نتایج
 Achillea millefoliumگونه نتایج 

های  جمعيتبين طبق نتايج حاصل از تجزيه واريانس، 
)زمان شهروع  شده  گيری های اندازه ويژگي نظر مختلف از

رشد، زمان شروع گلدهي، زمان شروع توليد ميوه و بذر، 
زمان شروع رسيدن بذر، حداکثر ارتفاع بوته، قطهر بوتهه،   

دهنده و  عداد ساقه گلآذين اصلي، عملکرد بوته، ت قطر گل
 شههد داری مشههاهده اختالفههات معنههي  وزن هزاردانههه(

 (.2)جدول 
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 مطالعه مورد بومادران مختلف یها جمعیت مشخصات -1 جدول

 فردی
 کد

 ژن بانک
 گونه نام

 محل

 آوری جمع
 ردیف

 کد

 ژن بانک
 گونه نام

 محل

 آوری جمع
 فیرد

 دک

 ژنک بان
 گونه نام

 محل

 یآور جمع

3 162 A. millefolium 51 36 کاشان A. millefolium 67 23 گرگان A. biberestini مينودشت 

2 136 A. millefolium 323 35 تالش A. millefolium 375 11 تالش A. biberestini کردکوی 

1 274 A. millefolium 32 37 کردکوی A. millefolium 136 13 آستارا A. biberestini اردبيل 

4 163 A. millefolium 233 33 تبريز A. millefolium 237 12 تالش A. biberestini شهر مشگين 

6 365 A. millefolium 337 33 سنندج A. millefolium 231 11 آستارا A. biberestini اراک 

5 223 A. millefolium 34 21 اراک A. millefolium 233 14 تالش A. biberestini شاهديه 

7 37 A. millefolium 175 23 تالش A. millefolium 336 16 زنجان A. biberestini شاهرود 

3 216 A. millefolium 311 22 آستارا A. millefolium 212 15 کليبر A. biberestini کردکوی 

3 231 A. millefolium 331 21 ريمال A. millefolium 245 17 کليبر A. biberestini کردکوی 

31 215 A. millefolium 232 24 خاتم A. millefolium 262 13 تالش A. biberestini گلستان 

33 242 A. millefolium 117 26 تپه مراوه A. millefolium 234 13 تالش A. biberestini شاهرود 

32 313 A. millefolium 123 25 سمنان A. millefolium 154 41 سمنان A. biberestini تبريز 

31 134 A. millefolium 157 27 سمنان A. millefolium 233 43 زنجان A. biberestini مينودشت 

34 234 A. millefolium 164 23 سمنان A. biberestini جعفرآباد     
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ها نشان داد که زودترين زمان شروع  مقايسه ميانگين
و ديرترين آن  2های کاشان و تالش  رشد مربوط به جمعيت
بود.  7و تالش  3تپه، تالش  ههای مراو مربوط به جمعيت

زودترين زمان شروع گلدهي مربوط به جمعيت سنندج و 
های اروميه، اراک، خاتم،  ديرترين آن مربوط به جمعيت

و  5، تالش 1، آستارا 3، تالش 3تپه، گرگان، کليبر  مراوه
بود. زودترين زمان شروع توليد ميوه و بذر مربوط  7تالش 

، سمنان 3، مالير، خاتم، سمنان های کاشان، اراک به جمعيت
 2و کليبر  5، تالش 4، تالش 1، تالش 4، سمنان 2، تالش 1

، 3های اروميه، آستارا  و ديرترين آن مربوط به جمعيت
بود. زودترين زمان  7و تالش  1، آستارا 4، تالش 2آستارا 

و تالش  3های سمنان  شروع رسيدن بذر مربوط به جمعيت
آباد، اروميه،  های خرم به جمعيت و ديرترين آن مربوط 1

و  1، آستارا 4، تالش 4اراک، مالير، خاتم، گرگان، سمنان 
و  2زنجان بود. بيشترين ارتفاع بوته مربوط به جمعيت تالش 

آباد بود. بيشترين قطر  کمترين آن مربوط به جمعيت خرم
و کمترين آن مربوط به  4بوته مربوط به جمعيت سمنان 

آذين اصلي مربوط به  بود. بيشترين قطر گلآباد  جمعيت خرم
 3و کمترين آن مربوط به جمعيت تالش  4جمعيت سمنان 

و  4بود. باالترين عملکرد بوته مربوط به جمعيت سمنان 
بود. بيشترين تعداد  3کمترين آن مربوط به جمعيت تالش 

و کمترين آن  4دهنده مربوط به جمعيت سمنان  ساقه گل
آباد بود. بيشترين وزن هزاردانه  مربوط به جمعيت خرم
آباد و کمترين آن مربوط به جمعيت  مربوط به جمعيت خرم
 (.1اراک بود )جدول 

 که داد نشان شده گيری اندازه صفاتي همبستگ بررسي
 املک گلدهي زمان با بذر و وهيم ديتول شروع زمان

 با بوته ارتفاع صفت داشت. یدار يمعن وي منف همبستگي
 قطر .بود یدار يمعن وي منف رابطه دارای شدر شروع زمان
 عملکرد و دهنده گل ساقه تعداد ،اصلي آذين گل قطر ،بوته
 .بودند یدار يمعن و مثبت رابطه دارای بوته ارتفاع با بوته
 بوته قطر با دهنده گل ساقه تعدادو  اصلي آذين گل قطر صفت
 هدهند گل ساقه تعداد صفت داشت. یدار يمعن و مثبت رابطه
 دار يمعن وي منف رابطه %6 سطح در رشد شروع زمان با

 رابطه دارایي گلده شروع زمان با هزاردانه وزن داشت.
 (.4 )جدول بود دار يمعن وي منف
 Achillea bieberestini گونه جینتا

ی ها جمعيت نيب انس،يوار هيتجز از حاصل جينتا طبق
 رشد، شروع )زمان یريگ اندازهی ها يژگيو نظر از مختلف
 ديتول شروع زمان امل،ي کگلده زمان ،يگلده شروع زمان
 اه،يگ قطر بوته، ارتفاع ثرکحدا بذر، دنيرس زمان بذر، و وهيم
 و دهنده گل ساقه تعداد بوته، ردکعمل ،اصلي آذين گل قطر
ی دار يمعن اختالف بومادران اهيگ در شده هزاردانه( وزن

 (.6 )جدول شد مشاهده
 شروع زمان زودترين هک داد نشان اه نيانگيم ساتيمقا
 ،2 مينودشت اردبيل، ،3 مينودشت یها جمعيت به مربوط رشد

 یها جمعيت به مربوط آن ديرترين و غربي آذربايجان گلستان،
 شروع زمان زودترين بود. 1 کردکوی و 2 کردکوی شاهديه،
 ،1 کردکوی ،3 شاهرود یها جمعيت به مربوط گلدهي
 جعفرآباد جمعيت به مربوط آن تريندير و غربي آذربايجان
 یها جمعيت به مربوط کامل گلدهي زمان زودترين بود.

 جمعيت به مربوط آن ديرترين و 2 شاهرود و 3 شاهرود
 مربوط بذر و ميوه توليد شروع زمان زودترين بود. جعفرآباد

 شهر، مشگين اردبيل، ،3 کردکوی ،3 مينودشت یها جمعيت به
 یها جمعيت به مربوط آن رتريندي و 2 مينودشت اراک،
 مربوط بذر رسيدن زمان زودترين بود. 1 کردکوی و جعفرآباد

 جمعيت مربوط آن ديرترين و اراک و اردبيل یها جمعيت به
 پارک جمعيت به مربوط بوته ارتفاع بيشترين بود. 2 کردکوی
 بود. 3 شاهرود جمعيت به مربوط آن کمترين و گلستان
 کمترين و غربي آذربايجان جمعيت به وطمرب بوته قطر بيشترين
 آذين گل قطر بيشترين بود. جعفرآباد جمعيت به مربوط آن
 به مربوط آن کمترين و 3 مينودشت جمعيت به مربوط اصلي
 به مربوط بوته عملکرد ترين باال بود. جعفرآباد جمعيت
 جمعيت به مربوط آن کمترين و گلستان پارک جمعيت
 به مربوط دهنده گل ساقه تعداد نبيشتري بود. 2 مينودشت
 جعفرآباد جمعيت به مربوط آن کمترين و 1 کردکوی جمعيت
 و جعفرآباد جمعيت به مربوط هزاردانه وزن بيشترين بود.

  (.5 )جدول بود گلستان جمعيت به مربوط آن کمترين
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 A. millefolium جمعیت 22 در مطالعه مورد صفات برای مربعات میانگین بودن دار معنی سطح و واریانس تجزیه خالصه -2 جدول
 منابع

 تغییرات

 درجه
 آزادی

 شروع زمان
 رشد

 شروع زمان
 گلدهی

 گلدهی زمان
 کامل

 تولید شروع زمان
 بذر و میوه

 زمان
 بذر رسیدن

 حداکثر
 بوته ارتفاع

 بوته قطر
 آذین گل قطر

 اصلی
 بوته عملکرد

 ساقه تعداد
 دهنده گل

 زنو
 هزاردانه

 ns 13/31 ** 43/25 ** 36/41 ** 22/773 ** 63/3174 ** 13/4 ** 33/76631 ** 25/551 * 136/1 34/27 ** 32/343 ** 25 تیجمع
 ns 33/12 ns 73/21 ** 73/14 ** 13/45 * 77/44 ns 25/13 ns 33/315 ns 13/1 ns 731/6133 ns 31/1 136/1 2 کبلو

 165/1 35/71 36/613231 71/43 12/231 52/2446 77/513 43/333 65/162 13/516 44/327 62 خطا

CV  65/6 53/2 35/3 35/3 32/3 73/3 27/33 31/32 57/25 35/4 3/3 
 دار معني اختالف فاقد ns و %3 و %6 سطوح در دار معني  اختالف دارای بيترت به :** و *

 
 مطالعه مورد صفات ردکعمل نیانگیم سهیمقا و A. millefolium تیجمع 22 مشخصات و نام -3 جدول

 نام
 تیجمع

 منشأ
 شروع زمان

 رشد

 شروع زمان
 یگلده

 یگلده زمان
 املک

 دیتول شروع زمان
 بذر و وهیم

 دنیرس زمان
 بذر

 ثرکحدا
 بوته ارتفاع

 قطر
 بوته

 آذین گل قطر
 اصلی

 ردکعمل
 بوته

 ساقه تعداد
 دهنده گل

 وزن
 هزاردانه

 ac 34 bc 321 bc 1/313 a 5/354 a 332 j 3/43 m 13 ci 3/73 eg 1/125 q 34 a 4/1 آباد خرم 7625
 ac 34 ac 1/326 c 1/311 a 5/354 ab 373 dh 2/71 m 2/17 ac 7/3 eg 6/237 o 4/31 n 35/1 یوکردک 31563
 g 57 bc 321 a 317 b 351 bc 371 ab 6/315 bc 5/33 a-d 4/3  e 44 e 25/1 اشانک 33277
 dg 74 a 311 ac 314 a 357 a 332 ab 7/311 a 3/333 ab 3/3 ab 7/741 n 35 s 35/1 هياروم 34333
 ad 1/32 c 5/321 ac 1/312 a 5/354 ab 373 df 33 ei 5/56 i 1/6 cg 6/411 ij 26 g 22/1 سنندج 34111
 dg 74 a 311 a 317 b 351 a 332 dh 1/72 ml 4/13 gi 5 fg 4/244 jk 21 z 15/1 کارا 34376
 eg 5/73 bc 321 ac 314 b 351 a 332 ij 7/61 ce 6/77 hi 3/6 cg 426 c 5/63 d 23/1 ريمال 34323
 ac 5/34 a 311 ac 314 b 351 a 332 dh 75 df 3/74 ci 7  kl 1/22 b 13/1 خاتم 36347
 a 31 a 311 ac 316 a 5/354 ab 373 df 4/73 fj 3/51 fi 2/5 cf 1/463 e 46 a 11/1 تپه مراوه 35233
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 ...نام و مشخصات  -3جدول ادامه 
نام 

 جمعیت
 منشأ

 زمان شروع
 رشد

 زمان شروع
 گلدهی

 زمان گلدهی
 کامل

 زمان شروع تولید
 میوه و بذر

 زمان رسیدن
 بذر

 حداکثر
 ارتفاع بوته

 قطر
 بوته

 آذین قطر گل
 اصلی

 عملکرد
 بوته

 تعداد ساقه
 دهنده گل

 وزن
 هزاردانه

 cf 1/77 ac 1/326 ac 314 b 351 c 373 fh 7/57 km 2/46 ei 6/5 cg 2/436 jk 21 f 26/1 سمنان 37226
 cf 1/77 ac 1/326 ac 314 a 357 ac 375 dg 3/73 km 3/42 af 3 dg 2/172 p 3/31 h 22/1 سمنان 37227
 dg 74 ab 5/327 ac 5/314 b 351 bc 371 hi 5/52 hk 3/61 ei 6/5 dg 5/171 i 27 p 35/1 سمنان 37266
 dg 74 a 311 ab 315 a 5/354 a 332 fh 7/53 ce 4/76 bh 6/7 cf 5/455 kl 22 k 2/1 گرگان 33461
 ac 34 a 311 ac 314 a 354 ab 373 cd 6/35 gk 5/64 fi 1/5 cf 1/463 no 34 o 35/1 بريلک 33373
 a 31 a 311 ab 5/316 a 354 ab 1/373 hi 1/52 im 62 i 2/6 g 4/233 k-m 23 j 23/1 تالش 23334
 g 57 a-c 327 ac 1/312 b 351 ac 5/376 a 2/332 ce 5/73 ad 6/3 ab 3/746 c 62 i 23/1 تالش 23336
 dg 74 bc 321 a 317 b 351 a 332 ab 4/331 a 2/333 a 4/3 a 333 a 52 c 13/1 سمنان 23567
 eg 5/73 bc 321 a 317 b 351 c 373 df 2/33 ei 3/56 hi 3/6 ce 2/437 f 41 r 35/1 تالش 27125
 eg 5/73 ac 1/326 c 1/311 a 357 a-c 375 bc 1/33 ei 3/55 ae 1/3 bc 7/533 b 63 u 36/1 آستارا 27127
 fg 1/53 ac 1/326 ab 315 b 351 ab 373 df 3/33 dh 5/57 a-f 3/7 bd 4/653 kl 22 m 37/1 تالش 27114
 ac 34 ac 1/326 ac 314 a 357 ac 375 df 3/31 bc 5/33 bh 4/7 cg 1/413 h 11 t 36/1 آستارا 27116
 dg 74 ac 1/326 ac 5/314 a 357 a 332 dh 5/76 dg 1/53 b-h 4/7 bd 6/666 d 43 l 37/1 تالش 27117
 dg 74 a 311 ac 314 a 357 a 332 ac 3/33 b 4/36 ad 5/3 ce 3/433 g 14 q 35/1 آستارا 27113
 ce 1/73 a 311 ac 316 b 351 ab 373 eh 7/73 jm 2/45 i 4/6 ce 3/473 kl 22 v 36/1 تالش 27141
 a 31 a 311 ac 314 a 357 bc 371 hi 54 ei 4/54 di 7/5  ml 21 y 32/1 تالش 27343
 eg 5/73 bc 321 ac 5/312 a 5/354 a 332 dh 1/75 km 4/43 fi 3/5 dg 2/131 kl 22 x 32/1 زنجان 27444
 ab 35 ab 5/327 ac 316 b 351 bc 371 de 7/31 ce 3/77 ag 3/7 bd 3/653 m 33 w 31/1 بريلک 23363
 .%(6 )دانکن ندارندی دار يمعن اختالف باشند يمک مشتر حرفی يک دارا هک ستون هر اعداد
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 A. millefolium تیجمع 22 در شده گیری اندازه صفات نیبی همبستگ هیتجز -4 جدول

 
 شروع زمان

 رشد

 شروع زمان
 یگلده

 یگلده زمان
 املک

 دیتول شروع زمان
 بذر و وهیم

 زمان
 بذر دنیرس

 ثرکحدا
 بوته ارتفاع

 بوته قطر
 آذین گل قطر

 اصلی

 ردکعمل
 بوته

 ساقه تعداد
 دهنده گل

          16/1 یگلده شروع زمان

         23/1 -37/1 املی کگلده زمان

        -64/1 ** 15/1 24/1 بذر و وهیم دیتول شروع زمان

       15/1 -13/1 32/1 -11/1 بذر دنیرس زمان

      -14/1 -15/1 -15/1 -11/1 -41/1 * بوته ارتفاع ثرکحدا

     54/1 ** 36/1 116/1 24/1 14/1 -26/1 بوته قطر

    66/1 ** 56/1 ** 17/1 33/1 -36/1 -15/1 -11/1 اصلی آذین گل قطر

   13/1 14/1 44/1 * 31/1 11/1 16/1 -36/1 -12/1 بوته ردکعمل

  16/1 23/1 46/1 * 47/1 * -12/1 -31/1 31/1 -23/1 -44/1 * دهنده گل ساقه تعداد

 12/1 -16/1 35/1 32/1 -31/1 34/1 24/1 -34/1 -41/1 * -31/1 هزاردانه وزن
 است. دار يمعن %3 و %6 احتمال سطوح دري همبستگ بيضرا بيترت به :** و *

 
 A. bieberestini جمعیت 14 در مطالعه مورد صفات برای مربعات میانگین بودن دار معنی سطح و واریانس تجزیه خالصه -5 جدول

 منابع
 تغییرات

 درجه
 آزادی

 شروع زمان
 رشد

 شروع زمان
 گلدهی

 گلدهی زمان
 کامل

 تولید شروع زمان
 بذر و میوه

 زمان
 بذر رسیدن

 حداکثر
 بوته ارتفاع

 بوته قطر
 آذین گل قطر

 اصلی
 بوته عملکرد

 ساقه دادتع
 دهنده گل

 زنو
 هزاردانه

 313/1 * 11/622 ** 37/373411 ** 24/1 ** 25/331 ** 21/317 ** 33/42 * 73/27 ** 15/46 ** 16/47 ** 22/121 ** 31 تیجمع
 ns 73/31 * 23/13 ns 73/7 ns 13/5 ns 55/32 ns 24/32 * 33/611 ns 36/1 ns 761/341 ns 55/333 125/1 2 کبلو

 131/1 3552 31/337422 45/34 123/1163 13/371 11/443 265 31/216 21/241 31/133 25 خطا
CV  116/6 61/2 35/2 12/2 41/2 14/31 43/37 13/33 61/22 54/37 6/3 
 دار يمعن اختالف فاقد ns و %3 و %6 سطح در دار يمعن اختالفی دارا بيترت به :** و *
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 مطالعه مورد صفات ردکعمل نیانگیم سهیمقا و A. biberestini تیجمع 14 مشخصات و نام -6 جدول

 نام

 تیجمع
 منشأ

 شروع زمان

 رشد

 شروع زمان

 یگلده

 یگلده زمان

 املک

 دیتول شروع زمان

 بذر و وهیم

 زمان

 بذر دنیرس

 ثرکحدا

 بوته ارتفاع
 بوته قطر

 آذین گل قطر

 اصلی

 ردکعمل

 بوته

 ساقه تعداد

 دهنده گل

 وزن

 دانه هزار

 a 34 a 311 a 317 a 351 a-c 371 b 6/33 d 6/45 e 1/2  b 33 a 7/1 جعفرآباد 4224

 c 57 bc 5/321 bc 1/311 b 362 a-c 371 cf 1/63 d 6/61 a 3/3  b 3/25 g 3/1 نودشتيم 14144

 a 34 b 321 bc 1/313 b 362 a-c 371 cf 2/43 cd 51 cd 4/5 d 3/231 a 3/47 f 32/1 یوکردک 14611

 c 57 bc 5/321 bc 311 b 362 c 357 cf 2/43 cd 5/54 bd 3/5 bd 4/133 a 1/64 b 46/1 لياردب 12311

 a 33 b 321 bc 1/313 b 362 ac 371 c 1/63 ac 5/73 bd 4/7 b 5/621 a 5/51 h 3/1 شهر نيمشگ 13266

 c 57 bc 5/321 bc 1/313 b 362 c 357 cd 4/67 ab 1/34 bd 3/5 bc 3/437 a 4/66 k 15/1 کارا 14231

 a 31 bc 5/321 bc 1/311 ab 1/367 ac 371 cf 3/61 d 3/63 cd 1/5 bd 1/163 a 4/45 d 34/1 هيشاهد 15126

 bc 1/53 c 335 d 321 ab 1/367 ab 377 f 1/41 d 66 cd 6/5 d 5/233 a 3/63 l 16/1 شاهرود 12314

 a 31 b 321 ab 314 a 351 a 373 cf 6/61 cd 2/53 bd 3/5 bc 7/613 a 4/44 e 32/1 یوکردک 12446

 a 31 c 335 bc 311 ab 5/364 c 353 ce 4/62 ab 1/34 d 2/5 bd 6/137 a 5/53 i 13/1 یوکردک 12412

 c 57 bc 5/333 bc 311 b 362 bc 1/371 ef 6/44 d 3/43 bd 3/5 d 3/214 b 22 j 13/1 نودشتيم 12422

 c 57 ab 1/326 ab 316 ab 5/364 bc 353 a 3/311 ab 5/31 ac 3/7 a 5/3335 a 61 n 16/1 گلستان پارک 24122

 b 5/74 ab 1/326 d 321 ab 5/364 ab 375 df 3/46 cd 4/63 cd 5/5 cd 7/122 a 2/63 m 16/1 شاهرود 21613

 c 57 c 335 cd 5/327 ab 1/367 ab 377 cd 67 a 2/313 ab 2/3 bd 1/175 a 67 c 33/1 يغرب جانيآذربا 22225

 %(.6 نک)دان ندارندی دار يمعن اختالف باشند يمک مشتر حرفی يک دارا هک ستون هر اعداد
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 ها داده نیانگیم براساس A. biberestini تیجمع 14 در صفات نیبی همبستگ هیتجز -2 جدول

 
 شروع زمان

 رشد

 شروع زمان

 یگلده

 یگلده زمان

 املک

 دیتول شروع زمان

 بذر و وهیم

 زمان

 بذر دنیرس

 ثرکحدا

 بوته ارتفاع
 بوته قطر

 آذین گل قطر

 اصلی

 ردکعمل

 بوته

 ساقه تعداد

 دهنده گل

          23/1 یگلده شروع زمان

         65/1 * 11/1 املی کگلده زمان

        21/1 37/1 13/1 بذر و وهیم دیتول شروع زمان

       -53/1 * -27/1 -11/1 25/1 بذر دنیرس زمان

      -25/1 25/1 71/1 ** 63/1 * -14/1 بوته ارتفاع ثرکحدا

     24/1 -34/1 -13/1 -112/1 -15/1 -33/1 بوته قطر

    13/1 -32/1 16/1 -41/1 -23/1 -13/1 -43/1 * اصلی آذین گل قطر

   21/1 44/1 76/1 ** -35/1 35/1 41/1 -25/1 -14/1 بوته ردکعمل

  25/1 33/1 74/1 ** -37/1 -16/1 -36/1 -13/1 -45/1 33/1 دهنده گل ساقه تعداد

 -42/1 -33/1 -64/1 * -26/1 16/1 -33/1 11/1 43/1 43/1 31/1 هزاردانه وزن

 .است دار يمعن %3 و %6 احتمال سطوح دري همبستگ بيضرا بيترت به :** و *
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گيری شده نشان داد که زمان گلدهي  همبستگي صفات اندازه
داری  ع گلدهي دارای رابطه مثبت و معنيکامل با زمان شرو

بود. صفت زمان رسيدن بذر با زمان شروع توليد ميوه و بذر 
دار داشت. صفت ارتفاع بوته با زمان شروع  رابطه منفي و معني

داری  گلدهي و زمان گلدهي کامل دارای رابطه مثبت و معني
آذين اصلي با زمان شروع رشد رابطه منفي  بود. صفت قطر گل

داری داشت. صفت عملکرد بوته با ارتفاع بوته دارای  معني و
دهنده با قطر  داری بود. صفت تعداد ساقه گل رابطه مثبت و معني

داری بود. صفت وزن هزاردانه با  گياه دارای رابطه مثبت و معني
 (.7داری داشت )جدول  آذين اصلي رابطه منفي و معني قطر گل

 
 بحث

  جمعيت 27ي زراع و مورفولوژی صفات ارزيابي
A. millefolium تيجمع 34 و A. bieberestini داد نشان 

 رشد، شروع )زمان شده یريگ اندازهی ها يژگيو نظر از که
 زمان بذر، و وهيم ديتول شروع زمان ،يگلده شروع زمان
 آذين گل قطر بوته، قطر بوته، ارتفاع بذر، دنيرس شروع
 هزاردانه( وزن و ندهده گل ساقه تعداد بوته، ردکعمل ،اصلي
ی ا مالحظه قابل تنوع گونه دو هر مختلف یها جمعيت ميان
 در (3133) پور فرج نتايج با پژوهش اين نتايج .دارد وجود
  و A. millefolium) بومادران گونه از جمعيت 52

A. vermicularis) تيجمع 26 در (3133)ی احمد ريم و  
A. bieberestini ادرانبوم مختلف های گونه و (Sulborska 

& Weryszko-Chmielewska, 2006 ؛Rahimmalek et 

al., 2009) ايران در وسيعي پراکنش بومادران دارد. مطابقت 
 و فنولوژيکي مورفولوژيکي، های ويژگي نظر از و داشته
 ديگريک با زيادی تفاوت بذر و ميوه توليد و گلدهي یالگو
 های ويژگي زياد تنوعالبته  (.Mozaffarian, 2008) دارند

 متفاوت أمنش به توجه با شده مشاهده مورفولوژيکي
که  نحوی به بود. انتظار قابل مطالعه مورد یها جمعيت
 که است داده نشان مختلف گياهي های گونه روی بر پژوهش
 گونه يک مورفولوژيکي گوناگوني و محيطي شرايط بين
 در که هايي گونه که طوری به دارد. وجود همبستگي گياهي
 گوناگوني شوند، مي مستقر وسيعتری رويشگاهي گستره

؛ Baker, 1974) دهند مي نشان بيشتری فولوژيکيرمو
Sultan, 2001؛ Richards et al., 2005.) مورد گونه دو هر 

 گوناگوني که (A. bieberestini و A. millefolium) بررسي
 بازه در دادند، نشان فولوژيکيرمو صفات کليه نظر از زيادی
 مانند خشک و گرم شامل مختلف، های رويشگاه از وسيعي
 و گيالن مانند مرطوب و معتدل تا کاشان و قم جعفرآباد
 های ويژگي بين دار معني تفاوت ولي .دارند گسترش گلستان

 نزديک يا و يکسانأ منش با ييها جمعيت مورفولوژيکي
 بين شباهت يا و (23336 و 23334 تالش )مانند
 متفاوتأ منش با ييها جمعيت مورفولوژيکي یها ويژگي
 که دهد مي نشان (23567 سمنان و 23336 تالش )مانند
 محيط تأثير تحتفقط  بررسي مورد مختلف های ويژگي
 تنوع اند داده نشان تحقيقات که  گونه همان بلکه نبودند،

 است محيطي و ژنتيکي عوامل از متأثر مورفولوژيکي
(Schlichting & Levin, 1984؛ Tulig & Clark, 2000 ؛

Yeater et al., 2004). 
 بومادران، گونه دو هر در پژوهش اين نتايج براساس
 بوته، قطر بوته، ارتفاع صفات در فنوتيپي رايبض بيشترين
 و دهنده؛ گل ساقه تعداد و بوته ردکعمل ،اصلي آذين گل قطر

 ،يگلده شروع زمان رشد، شروع زمان صفات در آن کمترين
 زمان بذر، و وهيم ديتول شروع زمان امل،ي کگلده انزم
 وي خانيمهد گرديد. مشاهده هزاردانه وزن و بذر دنيرس
 که دادند نشان بابونهی رو سيربر با (3135) ارانکهم

 بيضرا بيشترينی دارا هزاردانه وزن و بوته ردکعمل صفات
 آذين گل قطر ،يشيرو دوره طول صفات وي پيفنوت تنوع
 بودند. تنوع حداقلی دارا دهنده گل ساقه دادتع و اصلي
ی ها جمعيت ردکعملي ابيارز با (3135) ارانکهم وي نليز

 بوته ردکعمل صفات هک دنديرس جهينت نيا به بابونه مختلف
 آذين گل قطر بوته، ارتفاع صفات و تنوع نيشتريبی دارا
  هستند. تنوع حداقلی دارا دهنده گل ساقه تعداد و اصلي
  تيجمع 27ی رو بر قيتحق از آمده بدست جينتا در

A. millefolium، و بوته ارتفاع با اصلي آذين گل قطر بين 
 دار يمعن و مثبت رابطه اه،يگ ارتفاع با بوته ردکعمل بين نيز

ی رخضريپ توسط آمده بدست نتايج مشابه که شد مشاهده
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  ارزيابي جينتااينکه  عالوه هب  بود. بابونه در (3135)
 صفت دو بين که داد نشان A. millefolium تيعجم 27
ي منف رابطه ،رشد شروع زمان با هزاردانه وزن و اهيگ ارتفاع
 (3135)ی رخضريپ که حالي در .داشت وجود داری يمعن و
 و اهيگ ارتفاع صفت دو هر نيبرا  مثبتي همبستگ بابونه در
ي باباحاج رد.ک گزارش رشد شروع زمان با هزاردانه وزن
 قطر با اصلي آذين گل قطر نيب A. millefolium در (3133)
 شاخ تعداد با گل تعداد بين اه،يگ ارتفاع با تر وزن بين اه،يگ
 تحقيقات طبق رد.ک گزارش دار يمعن و مثبت رابطه برگ، و
 (3133)ی ريخ و (3174)ي گيدبيام ،(3175)ي طباطبائ فخر
 بين دار يمعن و مثبتي همبستگ A. millefolium گونه در
 در ها برگ ترگبزر اندازه دليل به اه،يگ ارتفاع با بوته ردکعمل

ي طباطبائ فخر دارند. بلندتری ارتفاع که است گياهاني
 نيب مثبتي همبستگ نيز (3174)ي گيدبيام و (3175)

 در نيز رای ديتولک خش وزن زانيم و برگ سطح شاخ 
 ،(3174)ي گيدبيام ردند.ک گزارش  A. millefolium گونه

 با اهيگيکي متابول ردکعمل نيبرا  دار يمعن و مثبتي همبستگ
 A. millefolium گونه در اهيگک خش وزن و اسانس درصد
  رد.ک گزارش
  تيجمع 34ی رو قيتحق از آمده بدست جينتا در

A. bieberestini رشد شروع زمان با اصلي آذين گل قطر 
ی رخضريپ که يحال در ،داشت دار يمعن وي منف رابطه
 آذين گل قطر نيب دار يمعن و مثبت رابطه بابونه در (3135)

 (3133)ي حاج بابا رد.ک گزارش رشد شروع زمان و اصلي
 ،گياه ارتفاع با برگ و شاخ تعداد نيب A. bieberestini در
 وزن با اهيگ ارتفاع بين ،گل تعداد و اصلي آذين گل قطر
 وزنو  گل، تعداد و اصلي آذين گل قطر بين اه،يگک خش
 دار يمعن و مثبت رابطه کامل گلدهي زمان با اهيگک خش

  رد.ک گزارش
 بررسي مورد گونه دو هر گرديد، ذکر که گونه همان

A. millefolium و A. bieberestini از وسيعي بازه در 
 و معتدل تا خشک و گرم شامل مختلف، های رويشگاه
 مورفولوژيکي گوناگوني و شتهدا گسترش سرد و مرطوب
 گونه، يک مورفولوژيکي گوناگوني دهند. مي نشان زيادی

 هايي گونه و بوده مختلف های رويشگاه به سازگاری  نشانه
 قابل سازگاری دارند بيشتری مورفولوژيکي گوناگوني که

 در بسزايي اهميت ويژگي اين .دهند مي نشان نيز ای مالحظه
 Pang) دارد ژنتيکي حفاظت و اصالحي ترويجي، های برنامه

& Jiang, 1995.) ی ها يژگيو ريسا و عملکرد زانيم مقايسه
 و کردني اهل دگاهيد با گونه، هر یها جمعيتي ستيز

 گونه دو هر خشک و گرم یها جمعيت که داد نشان ياصالح
A. millefolium و A. bieberestini برای بهتری عملکرد 

  گونه در (23567) سمنان جمعيت و دارند کار و کشت

A. millefolium گونه در گلستان پارک جمعيت و  
A. bieberestini داشتند برتری ها جمعيت ساير به نسبت. 
 توليدبرای های اصالحي جمعيتهای فوق  بنابراين در برنامه
تر از نظر ارتفاع بوته، قطر  با صفات مطلوب گياه دورگي
آذين اصلي، عملکرد بوته و تعداد ساقه  بوته، قطر گل

 شوند.  توصيه مي دهنده، گل
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Abstract 
     Achillea L. is one of the most important native medicinal genuses of Iran.  Morphological 

and agronomic traits in 27 populations of A. millefolium and in 14 populations of A. bieberestini 

were studied using a random complete blocks design with three replications in Alborz Research 

Center, Karaj, Iran. ANOVA suggested significant differences among 27 populations of A. 

millefolium for all morphological and agronomic traits except full flowering time. Significant 

differences were found among 14 populations of A. bieberestini for all morphological and 

agronomic traits. In both species of A. millefolium and A. bieberestini significant correlation 

coefficient were found between the plant height and the flower diameter. Comparison of dry 

matter yield and other characteristics of different populations indicated that populations with 

dry and hot origin in both species of A. millefoliuum and A. bieberestini had better productivity. 

Population Semnan (21657) in A. millefoliuum and population Park golestan in A. bieberestini 

showed better characteristics in plant height, plant diameter, main inflorescence diameter, dry 

matter yield and inflorescence number as compared with other populations, which could be 

suggested for breeding programs.  
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