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  دهيكچ
 اواسط در و ناساييش شرقي آذربايجان استان در ).Achillea millefolium L(بومادران  يها رويشگاه عمده ابتدا پژوهش نيا در
 رباال،يپ باسمنج، ندلج،ك زنوز، جلفا، منطقه هفت از اسانس استخراج وي ختيري ابيارز برايي گلده زمان و )1390سال( شيرو فصل
 مختلفهاي  رويشگاه به مربوط اطالعات .شدآوري  جمع گلدارهاي  سرشاخه همراه بهي اهيگ املك مونهن پنج شبستر و بناب

 مورد شگاهيرو هر در مطالعه مورد گونه اسانس زانيم عالوه هب تيجمع هري شيزا وي شيرو اتيخصوص و شدهبرداري  يادداشت
 شدهآوري  هاي جمع جمعيت سپس .شدي ا خوشه و تحليل هيتجز SAS افزار نرم از استفاده با آمده بدست جينتا .گرفت قراري بررس

 .گرفتند قرار گروه 4 درها  جمعيت تمام هكي طور به .ندشدي بند گروه اسانس زانيم وي شيزا ،يشيروي مك اتيخصوصي تمام براساس
 تيجمع سرانجام و جداگانه گروه در زنوز تيجمع ،گريد گروه در باسمنج و بناب روه،گ كي در ربااليپ و ندلجك جلفا،هاي  جمعيت
 در شيور و ايدر سطح از متر 2557 تا 1026 ارتفاع از مطالعه مورد مناطق در گونه نيا نشكپرا .گرفت قرار مجزا گروهي در شبستر

در نهايت از بين  .است استان نياي مياقل طيشرا با گونه نياي باالي سازگار دهنده نشان دار بيش مناطق و مختلفي ها كخا
حجمي -وزني 4/0و  4/0ترتيب  آوري شده، دو جمعيت باسمنج و جلفا بدليل داشتن عملكرد نسبتاً باالي اسانس به هاي جمع جمعيت

  . شوند نژادي در مناطق بررسي شده توصيه مي و همچنين سازگاري بهتر با اقليم منطقه، براي كاربرد در برنامه به
  
   .صفات ريختي، اسانسجمعيت، ، ، تنوع مورفولوژيكي).Achillea millefolium L(بومادران : ليديكهاي  واژه

  
  مقدمه
 داروهاي ديتول ويي دارو اهانيگ مصرف رشد به رو روند

 و داشت اشت،ك مناسب روشهاي توسعه بدوني اهيگ
 موجود ارزشمندي ها گونهي نابود و بيتخر باعث برداشت

 سطوح دريي دارو اهانيگ شتكبنابراين  ،شود مي عتيطب در
 بعد مربوطه متخصصان توسط آنهاي صنعت يروآفر وي زراع
   .باشد ميي ضروري اصالح مطالعات از

 اهانيگ شيرو در مؤثري طيمح عوامل نيمهمتر از
 آنها همؤثر مواد تيفيك و تيمك بر اي عمده تأثير هكيي دارو
 روز، طول ،يبارندگ حرارت، درجه نور، به توان مي دارد

 هيتغذ و محل ارتفاع خاك، اتيخصوص ،ييايجغراف عرض
 از مياقلي لك طور به .)Omidbaigi, 2009( ردك اشاره

 آنها از دامك هر تأثير وي كيماتيلك وي كياداف عوامل مجموعه
  ييدارو اهانيگ همؤثر مواد زانيم و ردكعمل نمو، رشد، بر
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 )Simon )1986و  Craker نظر طبق .است شده ليكتش
ي قيعم اتتأثير كخا وي كخش نور، ليقب ازي طيمح عوامل

 نيب نيهمچن .دارند هيثانوي ها متابوليت ديتول و تجمع در
ي اهيگ هيثانوي ها متابوليت ديتول وي اهيگ كخش ماده ديتول

 در موجود اختالف مثالعنوان  به .دارد وجود ميمستق رابطه
 طيشرا مانندي عوامل تأثير تحت شده استخراج اسانس زانيم

 زا، تنش عوامل ،ياهيگ گونه ارتفاع ،كيژنت ،ييهوا و آب
 قرار اثرگذار گريد ملعوا و كخا طيشرا برداشت، فصل

 يها متابوليت زانيم هكنيا با ).Nemeth, 2005( رديگ يم
 آنها تجمع و غلظت مقدار،ي ول ستها ژن نترلك تحت هيثانو
 .رديگ يم قراري طيمح طيشرا تأثير تحتي توجه قابل طور به

 وي كيرفولوژم اتيخصوص اقليمي، شرايط تغيير اببنابراين 
 دستخوش شدت به كيفي و يكم نظر از گياهان مؤثره مواد
 تا ضروريست بنابراين .)Omidbaigi, 2009( دنشو مي تغيير

 در اربرگزه بومادراني  گونه عيوس نشكپرا به توجه با
 اطالعات به دستيابي و گياهيي ها يژگيو شناخت با ،شورك

شناختي  بوم خصوصيات و رويش هاي محل مورد در الزم
 ترويج و اهيگ نيا از استفاده براي اساسي هاي گام ،آن

  .شود برداشته برداري بهره اصولي هاي شيوه
 در .است شده انجامي متفاوتي ها پژوهش راستا نيا در
 اند ردهك گزارش رانيا در را جنس نيا از گونه 19 رشد منابع

)Rechinger, 1963(. ،ي نواح و غرب شمال غرب، شمال
 اهيگ نيا نشكپراي نواح را شورك غرب به ليمتماي زكمر

 نياي بررس با .)Gharibi et al., 2011( اند ردهك گزارش
 كخا و ارتفاع تأثيري گزارش در مازندران شهيب اهيس در گونه
 ,.Azarnivand et al( ردندك گزارش اسانس زانيم بررا 

 بومادران گلدار سرشاخه گريدي گزارش در .)2010
 بعد و ردهكي آور جمع تهران استان الر منطقه از را هزاربرگ

 و گلي ها نمونه در بخار با ريتقط روش بهي ريگ اسانس از
 ردندك گزارش اسانس 0%5/0 و 0%2/0 بيترت به برگ

)Jaimand & Rezaee, 2004(. ي رو گريدي ا مطالعه در
 املك اهانيگ و لوساك در هيثانوي ها متابوليت ديتول

 عمدتاً بومادران اهيگ هك ردندك گزارش برگهزار بومادران
 تانن و دهايالوئكآل ،يديفالونوئ هاي بيكتر اسانس،ي حاو
 يبررس .)Shams Ardakani et al., 2006( است

 ازي غني اجزا هزاربرگ بومادران اهيگيي هواي ها قسمت
 نموده عمل دانيسكا يآنت عنوان به هك داد نشان را دهايفالونوئ

 ,Alcaraz & Ferrándiz( دنداري ضدالتهاب تيخاص و

 اهيگهاي  ي سرشاخهرو گريدي ا مطالعهي ط .)1987
 شامل اهيگ از بخش نيا كه شد مشخص هزاربرگ بومادران
 ها، فالون انواعي برخ ،يفنل يپل هاي بيكتر ار،فرّي ها روغن
 لن،ياست هاي بيكتر ها، نييبتا ها، تونكال ،ها ترپن ييوكسس
 و ميپتاسي ها كنم ترات،ين فسفات، ن،يليآش تانن، ن،يرز
 ).Zahedi Khorasani et al., 2006( باشد ميي آلي دهاياس
 از ها ترپن يوئكسس و ها منوترپن ليقب از هايي بيكتر

 .هستند اهانيگ در موجود هيثانو هاي بيكتر نيمهمتر
ي روغني ها اسانس %90 از شيب ها منوترپنكه   شده مشخص

 زانيمي قيتحق دري ول اند داده اختصاص خود به را
 از شتريب هزاربرگ بومادران در را ها ترپن يوئكسس

 .)Rahimmaleka et al., 2009( ردندك گزارش ها منوترپن
 يها گونه ديفهم توان مي شده انجام قاتيتحق به توجه با

 نيهمچن وي عيطبي ها عرصه از شده برداشت ييدارو
 ينژادها صورت به دور يها گذشته از هكيي ها گونه
 شدت به اند گرفته يم قرار ارك و شتك مورد ينيسرزم

 و هياول مواد تيفيك بهبودي برا نيبنابرا .هستند ناهمگن
 منظور به ياصالحي ها برنامه ،ييدارو اهانيگيي نها فرآورده

 شود انجام ديبا ها گونه نيا مختلف يها توده يهمگن شيافزا
 داريپا و مناسب تيفيكي دارايي دارو اناهيگ هياول مواد تا

 باعث ،گونه كي در ناهمگني ها هيپا داشتن البته .باشند
 ,Omidbaigi( شود مي ها هيپا نيبهتر نشيگز در سهولت
 نيبهتر كند مي تالشيي دارو اهانيگ نندهك اصالح ).2009
 بازار به را آن ،ردنكي اهل از بعد و ردهك انتخاب را تيجمع
 طوالني فرآيندي ،)Domestication( ردنك اهلي .ندكي معرف
 هگون كي از شده اشتهك وي زراعي ا گونه آن،ي ط هك است
 كي انتخاب با اما ).Franz, 2000( زديخ يبرمي وحش

 روند سرعت بر شدت به قدم، اولين در مطلوب جمعيت
ي وحش گونه كي مورد در نديفرآ نيا .شود مي افزوده اصالح

 و شتك .باشد مي زين نهيپرهز هكبل است زمانبر اريبس تنها نه
 هك است ريپذ هيتوجي زمانيي دارو هگون كي ردنكي اهل
 در آني عيطب ريذخا اي بوده مناسبي اقتصاد بازدهي دارا
 ريمس در است نكمم اگرچه .باشدگرفته  قراري نابود خطر

 باشد، نظر موردي خاصي ها يژگيو ،ييدارو گونه هر اصالح
 وي مك ردكعمل ،ياقتصاد شتك كي تيخصوص نيمهمتر اما
 تنوع بررسي با بنابراين .باشد مي شده ديتول محصولي فيك
 بين در توان مي شيميايي، هاي تيپ شناسايي وي ستيز

 ،)يتيجمع يا بوته كت( انتخاب به طبيعي يها جمعيت
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 انتخاب .پرداخت سازي اهلي و اصالح روش اولين عنوان به
)Selection (اهلي طي مرحله ترين پرهزينه البته و مهمترين 
 در مؤثره مواد تيفيك و تيمك .باشد مي دارويي گياهان ردنك

 اه،يگ رهكيپ لك ازيي دارو اندام سهم رشد، فرم ،ييدارو اندام
 توسعه و نمو و رزندهيغ و زنده عوامل برابر در مقاومت

 نديفرآ در ديكتأ موردي ها جنبه نيمهمتري ريثكتي ها اندام
   .هستند برتر پيژنوت انتخاب
 اندكي مطالعات تاكنون شده انجام هاي بررسي به توجه با
 ارزيابي وآوري  جمع پراكنش، مناطق شناسايي براي

 از گونه نيا ييايميتوشيف وي كيمرفولوژ اتيخصوص
 هدفبنابراين  .است انجام شده رانيا غرب شمال در بومادران

 نيازهاي تعيين پراكنش، مناطق شناسايي پژوهش اين از
 صفات بر مختلف هاي اقليم تأثير ارزيابي وشناختي  بوم

 بومي دارويي گونه اين اسانس كمي عملكرد و ريختي
 ژنتيكي تنوع بررسي براي را  زمينه كه باشد مي ارزشمند

  .كند مي فراهم آن پالسم ژرم
  
  روشها و مواد
 برگ هزار بومادران اهيگي شيرو ركيپآوري  ي جمعبرا

 هفت املكي گلده مرحله در 1390 ريت و خردادي ها ماه در
 و اكيرانيا فلور از استفاده باشرقي  آذربايجان استان از منطقه

 هزار بومادراني عيطبهاي  رويشگاه عنوان بهي محل اطالعات
ي ها محل به مربوط اطالعات هكي نحو به .شد ييشناسا برگ
 يها نمونه ).1 جدول( شد ثبت شگاهيرو هري آور جمع
 كخش اتاقي معمولي دما در و هيسا در شدهآوري  جمع
 باغ در نظر مورد گونهتأييد  ويي شناسا .دنديگرد
 كخا ازي ا نمونه .ديگرد انجامشرقي  ي آذربايجانشناس اهيگ

ي براي متر سانتي 30 عمق تا مطالعه مورد شگاهيرو هفت
 به و تهيه كخا اتيخصوصي برخ و كخا بافتيي شناسا

 دانشگاهي شاورزك دهكدانشي شناس كخا گروه آزمايشگاه
 نوع(ي ظاهري مايس نظر از نيهمچن .شد داده ليتحو تهران

 مورد قهمنط هري شناخت بوم تيوضع و )غالبي اهيگ پوشش
  ).2 جدول( گرفت قراري ابيارز

 پنج منطقه هر ازي شناس ختير صفاتي ابيارز منظور به
 امالًك صورت به اهيگي گلده فصل دري اهيگ املك نمونه
 پنج باي شيزا وي شيروي مك صفت 13 و انتخابي تصادف

آوري  جمع منظور به .شدي بررس صفت هري برا راركت
 اهيگي شيرو ركيپ اسانس استخراجي براي اهيگي ها نمونه
 در وآوري  جمع منطقه هفت هر از املكي گلده زمان در
 اسانس، درصد تعيين براي .شدند كخش اتاقي دما و هيسا
ي برا شده، گزارش گيري اسانس هايروش تنوع به توجه با

 آب با ريتقط روش از اسانس زانيم نيباالتر استخراج
 بدين .)Sefidkon & Rahimi-Bidgoli, 2003( شد استفاده
 خرد برگ همراه به گلدار يها سرشاخه از گرم 40 منظور
 كلونجر دستگاه كمك به آب با تقطير روش به دست، با شده
 4 مدت براي )Upton et al., 2011( اكيآمر فارماكوپه طبق

 ساعت چهار از پس .شد گيري اسانس تكرار سه با و ساعت
 وآوري  جمع مخصوص سرنگ با اسانس گيري، اسانس
 درصد سپس .شدند آبگيري آب، بدون سولفات سديم توسط
 بر ها نمونه .گرديد محاسبه خشك وزن به نسبت ها اسانس
 از استفاده با )اسانس ميزان و رويشي( صفات تمامي اساس
 بندي گروه وارد روش با و ليتحل و هيتجز SAS افزار نرم

  .شدند

  
  هاي مورد مطالعه اطالعات مربوط به رويشگاه -1 جدول

  محل
  ارتفاع  استان  آوريجمع

)m( 
  طول

 جغرافيايي
  عرض

  جغرافيايي
 ميانگين دماي

  )°C( ساليانه
 ميانگين بارش

  )mm( ساليانه
  38N ´44 °45 E  4/14  43/216°09´ 1382 شرقي آذربايجان شبستر
  38N ´54 °45 E  91/10  6/373°25´ 1424 شرقي آذربايجان بناب
  38N´ ´50 °45 E  91/10  6/373°35´ 1715 شرقي آذربايجان زنوز
  37N ´34 °46 E  7/12  33/193°57´ 1843 شرقي آذربايجان باسمنج

  38N ´42 °45 E  64/12  8/426°23´ 1623 شرقي آذربايجان ندلجك
  38N´ ´44 °45 E  9/15  6/281°51´ 1026 شرقي آذربايجان جلفا
  38N ´38 °45 E  64/12  8/426°20´ 2557 شرقي آذربايجان پيرباال
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  مختلف هاي رويشگاه در هزاربرگ بومادران همراه گياهان و خاكي شناختي، بوم خصوصيات -2جدول 
  محل
  pH Ec  كبافت خا  شيب آوري جمع

(dS/m) 
 ماده
  (%)آلي 

 نيتروژن
  (%)ل ك

  فسفر قابل
  ppmجذب 

  پتاسيم قابل
 ppmجذب 

اربري ك
  گياهان غالب  زمين

  انگور و بومادران  باغ انگور 280  20/1 094/0 02/1 08/1 8/8  رسي  غربي شبستر

بومادران و   درون باغ  390  2/8  141/0  34/1  43/1 4/8  لومي رسي  شمالي  بناب
  ها گراس

  بومادران  باغ سيب 310  6/36 267/0 63/2 69/1 6/8 لومي رسي  جنوبي زنوز
  ها گراس  حاشيه جاده 175  8/13 146/0 38/1 56/1 4/8 لومي شني  ليشما باسمنج

  بومادران  ميوهباغ  290  3/10 096/0 02/1 05/1 6/8 لومي رسي  مسطح ندلجك
  بومادران  مزرعه يونجه 350  8 163/0 56/1 19/1 4/8 لومي رسي  مسطح جلفا

لومي رسي  شرقي  پيرباال
  بومادران  باغات گردو  86  130  168/0  57/1  74/0 4/8  شني

 
  جينتا

 زايشي و رويشي يكم خصوصيات ميانگين 4 جدول در
 .است شده آورده برگهزار بومادران جمعيت هفت به ربوطم
 طول نيشتريب شبستر شگاهيرو اهانيگ هك دهد مي نشان جينتا
 ،دهنده گل ساقهي رو برگ طول ،دهنده گل ساقه قطر گره، انيم

 راي ا قاعده برگ طول و بوته در آذين گل تعداد گل، چتر قطر
ي دارا اسانس ردكعمل نظر از باالي ها يژگيوالبته  .هستند دارا
ي ها هشگايرو در ردهك رشدي ها گونه .باشند يم زيادي تياهم

 وي غرب بيش از شبستر وي شرق بيش از مرند بناب و باسمنج
ي طور هايگ نيا نشكپرا .شدندآوري  ي جمعجنوب بيش از زنوز
 ها شيب هيبق از شتريبي جنوبي ها شيب دري رشد مكترا هك بود
 در و ها رودخانه و ها جادهي حواش در اهيگ نيا عمدتاً و بود

 ستميسدليل  به .شود مي دهيد وهيمهاي  باغ دري اريبس موارد
ي ا توده صورت به هزاربرگ بومادران ،زومير اي متصلي ا شهير
 اريبسي جهات از بوته اندازه صيتشخ و كند مي رشد هم نارك در
 دهايبازد در هك بوديي تورهاكفا گريد از دامي چرا .است لكمش
يي دارو اهيگ نياي ريپذتأثير از نشان آمده بعملي ها يبررس و
 نيشتريب بناب و جلفاهاي  رويشگاه .داشت نظر مورد مناطق در
 مرتفعدليل  به ربااليپهاي  ي رويشگاهول داشتند را دامي چرا

 به باسمنج و بودن محصوردليل  به ندلجك و شبستر زنوز، بودن،
  .بودند نگرفته قرار چرا توركفا تأثير حتت دام وجود عدمعلت 
هاي  رويشگاه در ردهك رشد اهانيگ وته،ب ابعاد نظر از
   بودند بزرگتر مناطق ريسا به نسبت زنوز و شبستر

 اهيگ نيا رشد علت بهي بررس مورد مناطق در ).4 جدول(
 مورد دام هيتغذبراي  علوفه صورت به مراتع، وها  باغ در

 مك ارتفاع گريد توجه قابل تهكن .گرفت يم قرار مصرف
 .بود باسمنج و مرند بناب شگاهيرو در ردهك رشد اهانيگ

 در اديز ارتفاع و ندلجك و ربااليپ زنوز، در باال رطوبت
 وها  باغي اريآب نيهمچن و زنوز و ربااليپهاي  رويشگاه
 از شبستر و جلفاهاي  رويشگاه در شاورزانك توسط مزارع
 آنچه اما .بود باسمنج و بناب در اهانيگ مك رشد ليدال عمده

هاي  متابوليت تيفكي و اندازه ،است مهم دارويي دگاهيد از هك
ي شيرو ريكپ توسط اسانس ديتول متوسط بازده يعني هيثانو
  .باشد مي
 و جلفا و باسمنجي برا% 4/0ي عني اسانس هبازد نيشتريب

 و زنوز شبستر،ي برا %1/0ي عني اسانس زانيم نيمترك
 و جلفا منطقهي باال نسبتاًي دما .ديگرد گزارش ربااليپ

 اهانيگ به نسبت آن نييپا ارتفاع وي افك نور ،باسمنج
 علل از زنوز و شبستر رباال،يپ ارتفاعات از شدهآوري  جمع
  .باشد مي اسانس ردكعمل زانيم در دار معني اتاختالف وجود

 موردهاي  جمعيت كه داد نشان انسيوار تجزيه نتايج
 گلدار، شاخه طول ازجمله مهم صفاتي برخ نظر از بررسي
 طول و گل چتر قطر ،يا قاعده و ساقهي رو برگ عرض و طول

 ).3 جدول( دهند مي نشانرا  يدار معني تفاوت گلي  اسهك
 در نيآذ گل تعداد صفاتكه  دهد مي نشاني آمار آزمون جينتا

 در يدار معني اختالفي دارا گل چتر قطر و دهنده گل ساقه
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 برگ عرض صفات و باشد مي ها رويشگاه در %5 احتمال سطح
 قطر ساقه،ي رو برگ عرض ،يا قاعده برگ طول ،يا قاعده
 يدار معني اختالفي دارا راگلد شاخه طول و دهنده گل ساقه
 آمده بدست دارنگاره ).3 جدول( باشند يم %1 احتمال سطح در
 شده آوري جمع يها جمعيت صفات تمام اي خوشه تجزيه از

 دارنگاره برازش .است آمده 1 شكل در برگهزار بومادران
 به مربوط يها جمعيتو  شده دهدا نشان 8/0 فاصله از مذكور

 يها رويشگاه اول گروه در .داد قرار مجزا گروه چهار در را  آن
 باسمنج، و بناب رويشگاه دوم گروه در رباال،يپ و ندلجك جلفا،
 شبستر شگاهيرو چهارم گروه در و زنوز رويشگاه سوم گروه در
  .گرفتند قرار

كه  داد نشان مختلفهاي  رويشگاه كيفنولوژ مطالعات
ي دارا نظر مورد منطقه هفت در گياه رويشي مرحله شروع

 و زنوز رباال،يپ مناطق در كه نحوي به است،ي اختالفات
 مناطق از تر نييپاي دما و شگاهيرو ارتفاع ليدل به ندلجك

 چند ريختأ باي گلده بناب و جلفا باسمنج، گرم و پست
ي طوالني زمان بازه منابعدر البته  .شود مي شروعي ا هفته
 عمدهي ول است، شده گزارش اهيگ نياي گلده مرحلهي برا
 وجود و طيمحي دماي گلده شروع در نندهك نييتع املوع

  .باشد مي آب

  
  

 مختلف هاي اقليم در هزاربرگ بومادران گياه رشدي و مورفولوژيكي صفات واريانس تجزيه -3 جدول

 مربعاتميانگين

  درجه
 يآزاد

 راتييتغ منبع
 برگ طول

  يا قاعده
 )متر سانتي(

 برگ عرض
  يا قاعده

 )متر يليم(

  نيآذ گل تعداد
 دهنده گل ساقه در

  نيآذ گل طول
 )متر يليم(

  گل اسهك طول
 )متر يليم(

  گل اسهك قطر
 )متر يليم(

 **78/272  **22/560  *48/4 ns19/1252 ns4/0 ns1/0 6 اقليم 

 خطا 24 14/0 28/0 43/725 64/1 68/114 21/16

46/9  31/13  17/1  49/19  33/0  15/0    
بيضر
 راتييتغ

  معني  و بي %5 ،%1دار در سطح احتمال  تفاوت معنيترتيب  هب :nsو  * ،**
  
  

 - 3 جدول ادامه

 مربعاتميانگين

  درجه
 يآزاد

 راتييتغ منبع
 طول

  گره انيم
 )متر يليم(

  شاخه طول
 گلدار

 )متر سانتي(

ساقه قطر
 دهنده گل

 )متر يليم(

 برگطول
  يرو
 )متر يليم(ساقه

برگعرض
  يرو
 )متريليم(ساقه

بهطولنسبت
  عرض

 ساقهيروبرگ

چتر قطر
  گل

 )متر يليم(

ns 143/89  **68/758  **31/1 ns13/1389 **03/83 ns48/3 *07/268 6 اقليم 

 خطا 24 85/69 43/4 97/13 73/758 3/0 46/89 35/194

  راتييتغبيضر 15/8 92/0 06/5  98/20 53/0  64/15  16/6
  معني و بي %5 ،%1دار در سطح احتمال  تفاوت معنيترتيب  هب :nsو  * ،**
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  بومادران تيجمع هفت در اسانس ميزان همراه به زايشي و رويشي يكم خصوصيات ميانگين -4 جدول
 عالئم  صفت  فيرد

  باسمنج  شبستر  ندلجك  جلفا  ربااليپ  بناب  زنوز  واحد ياختصار

  89/50  63/47  73/42  73/42  42/51  68/20 22/42 متريليم INL  گره انيم طول 1
  61/60  24/96  23/55  22/55  11/69  33/47 44/70 مترسانتي FSL  گلدار شاخه طول 2
  73/3  96/4  49/3  49/3  55/4  05/2 08/4 متريليم FSD  دهنده گل ساقه قطر 3
  27/100 63/143  02/90  02/90  40/120  15/62 15/82 متريليم LL دهنده گل ساقه يرو برگطول 4
  39/15  27/28  39/13  39/13  10/22  25/10 38/18 متريليم LW دهنده گل ساقهي رو برگ عرض 5
  80/6  09/5  17/7  17/7  54/5  72/3 54/4 نسبت LL/LW برگ عرض به طول نسبت 6
  65/55  76/76  26/51  26/51  86/56  58/35 01/63 متريليم FUD  گل چتر قطر 7
  37/2  65/2  63/2  63/2  69/2  45/1 34/2 متريليم CD  گل اسهك قطر 8
  55/4  33/5  62/5  62/5  44/5  05/3 17/5 متريليم CL  گل اسهك طول 9
  78/58  41/78  95/80  95/80  19/62  74/31 07/110 متريليم IL  آذين گل طول 10
  NBI - 65/5 65/2  4  65/3  65/3  41/2  22/2  بوته در آذين گل تعداد 11
  94/29  21/50  98/40  98/40  1/44  93/16 85/5 متريليم WLB  يا قاعده برگ عرض 12
  23/25  61/46  43  43  23/29  96/13 16/16 مترسانتي LLB  يا قاعده برگ طول 13
  EOA % 11/0 21/0  11/0  41/0  25/0  11/0  41/0  اسانس زانيم 14

  
  صفات مرفولوژيكي  رويشگاه گروه

حداقل طول ميانگره، حداقل طول شاخه گلدار، حداقل طول برگ روي ساقه، حداقل قطر چتر گل، حداقل قطر   7- 1-6 1
  اي آذين، حداقل عرض و طول برگ قاعده كاسه گل، حداقل طول كاسه گل، حداقل طول گل

 بيشترين عرض برگ روي ساقه  3-5 2
  اي آذين و كمترين عرض برگ قاعدهبيشترين طول گل  4 3
حداكثر طول ميانگره، حداكثر طول شاخه گلدار، حداكثر طول برگ روي ساقه، حداكثر قطر چتر گل، حداكثر قطر   2 4

  اي آذين، حداكثر عرض و طول برگ قاعده كاسه گل، حداكثر طول كاسه گل، حداكثر طول گل
  آوري شده بومادران هزاربرگ  هاي جمع اي تمام صفات جمعيت دارنگاره بدست آمده از تجزيه خوشه - 1ل كش

  يكبه همراه جدول صفات مرفولوژي
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  بحث
 Achillea گونه كه داد نشان بررسي اين نتايج

millefolium L. 1026 ارتفاع از شرقي، آذربايجان استان در 
 ،يرسي لوم ،يرس هاي خاك در دريا سطح از متر 2557 تا
 واقع در .دارد رويشي شني رسي لوم وي شني لوم

ي متفاوتي كخا ساختاري دارا شدهي آور جمعهاي  نمونه
 آن از بعد و خرداد هاي ماه در گونه اين گلدهي زمان .بودند
 و جلفا منطقه بيشتر ساليانه دماي ميانگين دليل به .است

 در بذر تشكيل و كامل هاي گل ها، برگ ظهور زمان باسمنج
 اين كهباشد  مي زودتر مناطق ساير به نسبت مناطق اين
 مراحل اين تكميلبراي  الزم دماي تأمين از ناشي دتوان مي

 ندلجك و زنوز رباال،يپ منطقه براي موضوع اين عكس .باشد
 كامل هاي گل رويشي، هاي اندام ظهور زمان كه است صادق

ي بررس .بود ديرتر مناطق ساير به نسبت آن در بذر تشكيل و
 اهيگ نيا نمو و رشد در بيش جهتي تأثير رو مشاهدات

ي مك اريبستأثير  بيش از اهيگ نيا نشكپراكه دهد  مي نشان
 البته ،كند مي رشد ها دامنه وها  شيب همه در باًيتقر و رفتهيپذ

 اهيگ نيا پسند مورد شتريب تر مرطوب وي جنوبهاي  شيب
  .باشد ي ميآب ازين نيمأت امر نيا علت .است
هاي  رويشگاه در كيمرفولوژ صفات شتريبي بررس با
 و شد ثبتي اريبسي ها تفاوت و اتكاشترا مطالعه مورد

 .گرفتند قراري ا جداگانهي ها گروه در مختلفهاي  رويشگاه
 علت به بناب و باسمنجهاي  رويشگاه اهانيگ مثالعنوان  به

 طول مانندي شيرو صفات تيثركا اندازه حداقل بودن دارا
 ،دهنده گل ساقهي رو برگ طول گلدار، شاخه طول گره، انيم

 گل، اسهك قطر گل، چتر قطر برگ، عرض به طول نسبت
 عرض بوته، درآذين  گل تعداد ،آذين گل طول گل، اسهك طول
 قرار گروه كي دري ا قاعده برگ طول وي ا قاعده برگ

دليل  به اول گروه مقابل نقطه در شبستر شگاهيرو و گرفتند
 قراري ا جداگانه گروه در كيمرفولوژ صفات اندازه ثركحدا

 عرض و گلي  اسهك قطر صفات نظر از زنوز تيجمع .گرفت
 تينها در .گرفت قراريي مجزا گروه دري ا قاعده برگ

 صفات دري برتر لحاظ به ربااليپ و ندلجك جلفا،هاي  جمعيت
 طول گلدار، ساقه طول ،دهنده گل ساقهي رو برگ عرض

 قراري گريدي مجزا گروه در نيآذ گل طول و گلي  اسهك
  .گرفتند
 ازي بردار بهرهبراي ي ختير اتيخصوص نظر از لك در

 تيمك رسد يم نظر به مهم هك آنچه اهيگ نيا پرورش و شتك

 .باشد مي شده استخراج اسانس اي همؤثر مواد تيفيك و
 از برگ انشعاب نقطه و گل هكيي آنجا از داد نشان ها يبررس
 تعداد داشتنباشد  مي بومادران اسانس انباشت محل ساقه
 بودن بزرگ و هم از ها انگرهيم فاصله بودن مك اي اديز برگ
 از بوته در نيآذ گل انشعابات تعداد و گلي  خوشه قطر
 بابنابراين  .باشد مي اسانس انباشت دري مؤثر تورهاكفا

 در ردهك رشد اهانيگ شده انجامي ها يريگ اندازه به توجه
 نيانگيم بودن باال لحاظ به جلفا و باسمنجهاي  رويشگاه

 رشد اهانيگ مناسب كيمرفولوژ صفات و انهيسالي دما
 اسانس انباشت و ديتول جهت شگاهيرو نيا در ردهك

 دري اصالحي ها يزير برنامهبراي  شگاهيرو نيتر ستهيشا
  .باشد ميآينده ي ها سال

، كاز ديدگاه ويژگي ميزان اسانس در ماده خش
هاي شبستر، زنوز و پيرباال  هاي مربوط به رويشگاه نمونه

در بين . از درصد اسانس پايين در ماده برخوردار بودند
هاي مختلف، رويشگاه  آوري شده از رويشگاه مواد جمع

باسمنج و جلفا تا حدودي از ميزان اسانس باالتري 
، 1مطابق اطالعات موجود در جدول . خوردار بودندبر

ترين مناطق يعني جلفا  م ارتفاعكباالترين ميزان اسانس از 
ه در مورد باسمنج ك) متر 1791(و باسمنج ) متر 1026(

ميزان باالي اسانس مربوط به دماي باالي اين منطقه 
ترين مناطق  مترين ميزان اسانس از مرتفعكباشد و  مي

  .بدست آمد) متر 1715(زنوز  و )متر 2557(ال يعني پيربا
 به شيرو طول در هزاربرگ بومادران هكيي آنجا از
ي مياقل هر در باًيتقر و نداشته ازين خاصي مياقل اوضاع

ي ها كخا همراه به مناطق بودني آفتاب و گرم د،يرو يم
 شيافزا با و شدهي شتريبي ها گل ديتول باعثي شن كسب
 اسانس زانيم شيافزا باعث ماًيمستقي شيرو ركيپ ردكعمل
ي اصل عناصر مقدار تناسب گريد طرف از .شود ي ميديتول
 ركيپ شيافزا دري ا عمده نقش پتاس و فسفر ازت، رينظ
 نشان قاتيتحق .دارد اسانس شيافزا نيهمچن و اهيگي شيرو

 سبب پتاس، و فسفر ازت، متوسط ريمقاد وجودداد كه 
 مقدار به )اسانس وي شيرو ركيپ از اعم( ردكعمل شيافزا

  ).Omidbaigi, 2008(شد  خواهد 100%
ي براي كيماتيلك طيشرا گرفتن نظر در سانكي با

 طيشرا تر محتمل و قيدقي بررسبراي  هفتگانههاي  رويشگاه
هاي  يبكتر و كخا بافت هك ميرس يم جهينت نيا بهي كياداف

 از هيثانوهاي  متابوليت ديتول در آن در موجوديي غذا عناصر
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 بافتدليل  به شبستر شگاهيرو در .باشد مي رگذاريثتأ عوامل
 و بناب زنوز،هاي  رويشگاه و )يرس بافت( كخا نيسنگ
ي محتوا بودن نييپا ،يرسي لوم نيسنگ بافتدليل  به ندلجك

 باسمنج شگاهيرو در اما .رسد يم نظر بهدار  معني اسانس
 در اسانس ردكعمل شيافزا در مهم عوامل جزو كسب بافت
 پوشش گريد طرف از .ديآ يم شمار به كخش ماده واحد

 عوامل از دتوان مي مختلفهاي  رويشگاه در غالبي اهيگ
 ؛باشد هزاربرگ بومادران اسانسي محتوا در گذارتأثير گريد
 در غالبي اهيگ پوشش ونجهي جلفا، منطقه در مثال طور به

 ماده شيافزا دري اديزي تأثير اهيگ گونه نيا و بود منطقه
 تروژنيني باال زانيمدليل  به سطح واحد دري اهيگ كخش
 ندلجك و زنوز رباال،يپهاي  رويشگاه در .داشت شده ديتول

 زردآلو ب،يس گردو، مانند وهيم درختان غالبي اهيگ پوشش
 شيافزا وي انوپك ريزي دما اهشك باعث دارها هسته ريسا و
 شدهآوري  جمع اهانيگ رشد هك است شده اهيگ ارتفاع اذبك
 كخش ماده واحد در اسانس ردكعمل اهشك علل از هيسا از
 و جلفاهاي  رويشگاه در هك ستيحال در نيا .باشد مي

آوري  ي جمعاهيگ پوشش بدون مناطق از اهانيگ باسمنج
 ليدل نيا وگرفتند  قرار آفتاب مستقم تابش تحت و شده
 رشد اهانيگ از آمده بدست اسانسي محتوا بودن باالي برا
ي ريپذتأثير محققان .باشد ي ميمنطق مناطق نيا در ردهك
 ردندك رشاگز كخا تروژنيني محتوا از را يفنولهاي  يبكتر
)Giorgi et al., 2009.( كخا تروژنيني محتواي بررس 
 كه داد نشان اهانيگي شيرو رشد در عامل نيمهمتر عنوان به

 به نسبتي مترك تروژنين مقدار ندلجك و شبسترهاي  رويشگاه
ي دارا زنوز نيهمچن .داشتند جلفا و باسمنجهاي  رويشگاه

 اسانس ردكعملي ول بود كخا در تروژنين زانيم نيشتريب
 ردكعملي دارا زنوز از شده هيتههاي  نمونه از آمده بدست
 در .بود جلفا و باسمنج شگاهيرو دو به نسبتي مترك اسانس
 زانيمبا وجود  گفتتوان  ي ميناهمخوان و تفاوت نيا مورد

 در اهانيگ نيا رشد زنوز، شگاهيرو كخا در باال تروژنين
 علل از هيسا در آنها گرفتن قرار و وهيم درختاني انوپك ريز

 در حال نيا با .باشد مي اسانس زانيم اهشكي اصل
 متوسط حد در تروژنين مقدار باسمنج و جلفاهاي  رويشگاه
ي كخش و گرما تنش وجودي ول بود مناطق ريسا به نسبت

 زانيم شيافزا علل از احتماالً دتوان ها مي رويشگاه نيا در
  .باشد اسانس

 و اسانس قبول قابل ردكعمل به توجه با ت،ينها در
 و باسمنج و جلفا مناطق در ويژه به منطقه، اقليم با سازگاري

دليل  بهي آب مك تنش به بودن متحمل وي آب مك ازين ليدل هب
 هاي برنامه در گونه اين ازتوان  مي ،يقوي ا شهير ستميس

 نمود استفاده كشور غرب شمال سرد مناطق اصالح و توسعه
توان  مي بودن، چندساله و بودني ز جا همه ليدل به همچنين.
 در .نمود استفاده مناطق اين در خاك حفاظت براي آن از

 براي كه شود خاطرنشان نكته اين است الزم پايان
 اين از بيشتري يها رويشگاه است بهتر مطلوب، گيري نتيجه
 بودن دخيل تعيين براي و گيرد قرار يارزياب مورد گونه

 زومير اسانس، بازده افزايش در ژنتيكي يا و محيطي عوامل
 استراحت مرحله در مختلف يها رويشگاه بومادران گياهان
 در و شوند كشت رويشگاه يك در وآوري  جمع گياهان
 و كردن خشك رويشي، پيكره برداشت به اقدام گلدهي زمان

 يها رويشگاه اسانس بازده ارزيابي و اسانس استخراج
 هوايي و آب وشناختي  بوم شرايط در شده كشت مختلف
 تري دقيق طور به اسانس افزايش عامل تا گردد يكسان
  .شود مشخص وي بررس
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Abstract 
    Achillea millefolium L. is a well-known species amongst the members of Achillea 
(Asteraceae) which grows naturally in Iran. In this study, the natural habitats of Achillea 
millefolium L. were identified in different regions of East Azerbaijan province during the 
growth season in 2011. The evaluation of morphological variation in 35 genotypes of seven 
populations of Achillea millefolium L. was carried out to determine superior characters for 
future breeding programs and medicinal purposes. In this study, 14 quantitative and qualitative 
characters were evaluated. Flowering stems were used to investigate the quantity of essential 
oil. Data of locations, vegetative and reproductive characters of each population and the amount 
of essential oil obtained from each location were recorded. Results were analyzed using cluster 
analysis with SPSS software. Populations were clustered based on vegetative and reproductive 
characters and the amount of essential oil. The results of simple correlation analysis showed the 
existence of significant, positive and negative correlations among some important characters. 
Factor analysis was also used for defining the determinant factors. According to the factor 
analysis, flowering stem length, internode length and leaf width constituted the main factors. 
The populations of Achillea millefolium L. were separated into four groups by cluster analysis 
using Ward method. The most similar populations were Pirbala, Kondlaj and Jolfa, while 
Shabestar and Zonoz were separated from other populations. Also populations of Bonab and 
Basmenj were clustered as a separate group. In conclusion, in this study from all populations, 
Basmanj and Jolfa populations due to higher yield of essential oil as well as higher adaptability 
to region climatic conditions are recommended for further physiological and breeding studies. 
 
Keywords: Achillea millefolium L., morphological variation, population, morphological traits, 
essential oil. 
 

  


