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دهیچک
Tripleurospermum(کاذببابونهگونهازتیجمع12اتیخصوصی کیفنولوژوی کیمورفولوژصفاتی بررسمنظوربه

sevasnense (Manden.) Pobed.(،:کرجشامل)8369(1لیاردب،)4120(لرستان،)2397(2تهران،)2386(1تهران،)1087(،
فارسو)16356(گلستان،)20049(2نیقزو،)12956(1نیقزو،)12211(آبادخرم)،13327(3لیاردب،)8394(2لیاردب

البرزی قاتیتحقمجتمعمزرعهدر1389-91ی زراعسالدرتکرار3دری تصادفکاملي هابلوكطرحقالبدری شیآزما)17925(
وزنبرداشت،وی گلدهزمانبوته،درگلتعدادوارتفاعپوشش،تاجسطحپوشش،تاجی عرضوی طولقطرصفات.اجرا شدکرج

برداشتوی گلدهزماندرروزانهرشدی تجمعحرارتدرجهشدند.يریگاندازهاسانسعملکردودرصدسرشاخه،خشکوتر
.داشتوجود٪5سطحدرداریمعنتفاوتصفاتبیشتر درهاتیجمعنیبکهدادنشانهادادهانسیوارهیتجزجینتا.شدبهسمحا
وزنوبوته)درگرم4/290(ترسرشاخهوزنعملکردداشتناب)8394(2لیاردبکهدادنشانها جمعیتنیبنیانگیمسهیمقا

درجهنیانگیممحاسبه.بودبرترتیجمعریساازبوته)درگرمیلیم2/252(اسانسعملکردوبوته)درگرم8/99(خشکسرشاخه
لیدلبه)2386(1تهرانو)20049(2نیقزوتیجمعدوکهدادنشانGDDبرداشتوی گلدهزماندرروزانهرشدی تجمعحرارت

شناختهترزودرسوبودندبرخوردارهاتیجمعریسابهنسبتي کمترروزانهرشدحرارتدرجهازدن،یرسوی گلدهزودترزمان
و)12956(نیقزو،)1087(کرجشامل:1خوشههايجمعیتوگرفتندقرارگروهسهدرها جمعیت،ياخوشههیتجزدرشدند.
نیاجهینتبراساسبودند.گریدگروهدوهاي جمعیتازبرتری کیمورفولوژصفاتوسرشاخهعملکردلحاظاز)12211(آبادخرم
آبمنطقهچنددری لیتکمهاي آزمایشازپسکهبودند هاجمعیتریساازبرتر2لیاردبوآبادخرمن،یقزوکرج،ي هاتیجمعق،یتحق

شوند.یمی معرفارقامعنوانبهآنهاازانبوهي ریبذرگویی هواو

Tripleurospermum sevasnense(کاذببابونه:يدیکلهايهاژو (Manden.) Pobed.(،حرارتدرجه،اسانسعملکرد، يفنولوژ
.روزانهرشدی تجمع
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مقدمه
Tripleurospermum(کاذببابونه sevanense(

مقاومشورپسند،چندساله،بندرت،دوسالهساله،کیستیاهیگ
نیایی ایجغرافی پراکندگاست.ی خشکوزمستاني سرمابه

ارمنستانازآنپیتنمونهورانیاقفقاز،ه،یترکاطقنمدرگونه
چشمههیس(ماکو،غربشمالی نواحدرآنشیرومحلاست.

,Mozaffarian(باشدیمرانیا)یدردرسو از).2008
ایمنفردساقهمتر،یسانت15- 50ارتفاعگونهنیاي هایژگیو

ي هابرگمنشعب،قاعدهازی گاهای یفوقانبخشدر،ییچندتا
با،يالولهوي ازبانهي هاگلي دارادار،برگدمي اقاعده

ي کرونهنجتنک،ی میهیداي یاخوشهنیآذگلبلند،نیآذگلدم
بدون،يااستوانه- یهرمواژهافندقهشکل،ی مرغتخمای

زمانومتریلیم6/1- 8/1هافندقهطول،ياقهوهوالژیموس
,Mozaffarian(دباشیمتابستاندرآنی گلده 2008.(

موادداشتنلیدلبه)Tripleurospermum(جنسي هاگونه
مواددها،یاستروئها،دروکربنیهها،ترپنشامل:ی متنوع

تیاهمي دارايعطرموادوهاالکلدها،یفالونوئها،دروکربنیه
باشند.یمی ضدقارچتیخاصي داراموادنیازای بعضکهبوده

Tripleurospermum(کاذببابونهاز sevanense(کشوردر
درهمچنین .شوداستفاده میسري موازمراقبتبراي هیترک

وبخشماآري داروعنوانبهجنسنیاهاي گونهی بعضرانیا
Hosseini(استشدهگزارشضدتشنجدهندهنیتسک et al.,

2007.(JaimandوRezaee)2003( بیشترین درصد ترکیب
.اندکردهگزارشاسترایکاریماتر- ترانسراکاذببابونهاسانس

هاي گونهي روبرشتریبرانیادرشدهانجامقاتیتحقعمده
انجامMatricariaوAnthemisهاي جنسدرموجودبابونه
است.شدهانجامکاذببابونهگونهي روبری کمقاتیتحقوشده 

Taviana)2002(بابونهتوده13ی کیمرفولوژی ابیارزدر
هاي تودهی برخکهدادندنشانایتالیاشمالومرکزدری آلمان

شیآزمادر.بودشدهاصالحارقامازبهترایومشابهی وحش
ی ابیارزدر)D'Andrea)2002،ایتالیاجنوبدري گرید
کهدادنشانبابونهدیتتراپلوئودیپلوئیدارقامی کیرفولوژوم

کهیحالدر،داشتندراگلوزنوقطرنیشتریبدیتتراپلوئارقام
.بوددیپلوئیدارقامبهمتعلقتروخشکگلعملکردنیشتریب

Zeinaliتنوعیبررسدر )2010(همکارانو
چهاردهي رواسانسمقداروی کیفنولوژ،یکیمورفولوژ

Matricaria(ی آلمانبابونهتیجمع recutita(راتییتغدامنه
در%24/0ازیبررسموردهاي تیجمعنیبدررا اسانس

در.کردندگزارشرازیشتیجمعدر%57/0تاکرمانتیجمع
اختالفاتیآلمانبابونهمختلفتیجمع40مطالعه،یقیتحق

گزارشاسانسهايبیترکویگلدهعاداترشد،دررايادیز
مقدارازدییتتراپلوهاي تیجمعکههدادنشانآنجینتاوکرده 

Franz(بودندبرخورداري باالتراسانس et al., 1978(.
Alizadehی ابیارزي روقیتحقدر)2012(همکارانو

اسانسبازدهوی شیزا،یکیمورفولوژصفاتازی بعض
Anthemis(بابونهیی داروگونهسههاي تیجمع

pseudocotula،A. tinctoriaوA. triumfettii(خیتاردودر
A. tinctoriaگونههاي تیجمعازی بعضکهدادندنشانکشت

همکارانوMehdikhaniبودند.ي شتریباسانسبازدهي دارا
بای آلمانتوده20ی کیمورفولوژصفاتی ابیارزدر)،2007(
.کردندمشاهدهي دارمعنیتنوعیی اروپاتهیوار5

انجامکاذبگونهي روبری کمقاتیتحقنکهیابهتوجهبا
تنوعی بررسحاضرقیتحقازهدفلیدلنیهمبه،استشده

حرارتدرجه،سرشاخهعملکردوی کیمورفولوژصفات
وکاذببابونهگونههايجمعیتدرGDDروزانهرشدی تجمع
ی معرفوي اخوشههیتجزلهیوسبههاتیجمعي بندگروه

وآبطیشرادرکاشتبراي هاتیجمعایتیجمعنیترمناسب
باشد.یممشابهمناطقوکرجمنطقهیی هوا

روشهاومواد
کاذببابونهگونهازتیجمع12،قیتحقنیادر

Tripleurospermum sevanenseتهران،مختلفمناطقاز
کهشدي آورجمعفارسوگلستان،نیقزو،لیاردب،لرستان
اي یآورجمعمحلنژبانکي کدهابراساسآنهااتیخصوص
.استآمده1جدولدرایدرسطحازارتفاعوبذرمنشأ 

کشتJiffyهاي ینیسدر1389بهمندرهاتیجمعبذرهاي 
ادامهاسفندماهاواخرتاي نگهدارومواظبتاتیعملوشدند

انتقالمزرعهبهتیجمعهرهاي بوته1390نیفرورددرافت.ی
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بای خطهاي کرتدربوته10تعدادتیجمعهراز.افتندی
هافیردنیبمتریسانت75وهابوتهنیبومتریسانت50فواصل

مزرعهدرتکرارسهدری تصادفکاملهاي بلوكطرحقالبدر
ازینبراساسي اقطرهي اریآب.شدندکشتکرجالبرزستگاهیا

ی کیمورفولوژصفاتی کافرشدازپسوشددادهآنهابهی آب
یگلدهمرحلهدراهیگارتفاعوپوششتاجی عرضوی طول

)Dadkhah et.al., ی طولقطرداشتنباشد.ي ریگاندازه)2009
ی گلدهزمانشد.محاسبهپوششتاجسطح،یعرضو
هردرگلنیاولظهورتاکاشتخیتارازروزتعدادصورتبه

صورتبهزینهاگلبرداشتزمانخیتاروشدمحاسبهبوته
ازپسد.یگردمحاسبهبرداشتتاکاشتخیتارازروزتعداد
کامل،ی گلدهمرحلهدراهیگگلداري هاسرشاخهي آورجمع

حرارتدرجه.شدي ریگاندازهسرشاخهخشکوترعملکرد
خیتاری تجمعحرارتدرجهو)GDD(ی گلدهزمانی تجمع

رشدی تجمعحرارتدرجهیی دماشاخصي مبنابربرداشت
Growth(روزانه Degree Days(شدمحاسبهریزرابطهاز

)Frank et al., 1993(.

)1( 


 )
2

maxmin
( Tb

TT
GDD

گرادیسانتدرجه6بابونههیپاي دماTbفرمولنیادر
)Omidbeygi, ونهیشیپي دمازینTminوTmaxو)1995

شد.گرفتهالبرزی هواشناسستگاهیاازروزانهنهیکم
کمکبهوآبباریتقطروشبهاسانساستخراج

,Anonymous(انجام شدکلونجردستگاه براي؛)1980
شداستفادهریزرابطهازسناساعملکردودرصدمحاسبه

)Siddiqui et al., 2006.(

اسانس=عملکرداسانسدرصد×اهیگعملکرد)2(

)3(100×
( اسانس( )وزن اولیه( ماده خشک وزن

=درصد اسانس

وشدانجامSAS9افزارنرمازاستفادهباانسیوارهیتجز
دانکني ادامنهچندآزمونازاستفادهباصفاتنیانگیم

صفاتنیبی همبستگبیضراگرفتند.قرارسهیمقامورد
بهي اخوشههیتجزمارها،یتي بندگروهي براد.یگردنییتع

بای دسیاقلفاصلهمجذوري مبنابرو)Ward)1963روش
.انجام شدMinitabافزارنرمازاستفاده

.Tکاذببابونهگونههاي تیجمعاتیخصوص-1جدول sevasnenseبراساس
ایدرسطحازارتفاعو)أمنش(يآورجمعمحلژن،بانکي کدها

ایدرسطحازارتفاعأمنشژنبانککدفیرد
1300کرج11087
11400تهران22386
21400تهران32397
1450لرستان44120
11320لیاردب58369
21350لیاردب68394
31350لیاردب713327
1778آبادخرم812211
11400نیقزو912956
21750نیقزو1220049
1039گلستان1016356
1700فارس1117925
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جینتا
هاتیجمعنیانگیمسهیمقاوانسیوارهیتجز

هیکللحاظازهاتیجمعنیبکهدادنشانانسیوارهیتجز
سهیمقا.)2(جدولداشتوجوديدارمعنیتفاوتصفات

تاجی طولقطرحداکثرکهدادنشانهاتیجمعنیبنیانگیم
آبادخرم،)1087(کرجهاي تیجمعبهمربوطپوشش

78تا79،75دامنهبا)12956(نیقزوو)12211(
قطرلحاظازبود.شتریبهاتیجمعریساازوبودمتریسانت

و)2397(2تهرانهاي تیجمعبجزپوششتاجکوچک
،داشتندي کمترقطرمتریسانت20،29با)16356(گلستان

(جدولنشددهیدي دارمعنیاختالفها جمعیتهیبقنیبدر
کرجتیجمعبهمربوطپوششتاجسطححداکثر).3
مربوطآنحداقلومربعمتریسانت3106زانیمبه)1087(

مربعمتریسانت3106زانیمبه)2397(2تهرانتیجمعبه
گلستانو)2397(2تهرانتیجمعدواهیگارتفاع.بود

ریساازکمترمتریسانت40و27بیترتبه)16356(
وهممشابههاتیجمعریسااهیگارتفاعوبودهاتیجمع

).3(جدولنشددهیدآنهانیبدارمعنیاختالف
و)12211(آبادخرمتیجمعدو،گلتعدادلحاظاز

نسبتبوتهدرگل114و143باترتیببه)12956(نیقزو
مقابلدر،داشتندي شتریبگلتعدادهاجمعیتریاسبه

گلستانو)2397(2تهرانتیجمعدرگلتعدادنیکمتر
).3(جدولشدمشاهده16و11بیترتهب)16356(

آبادخرم،)1087(کرجتیجمعسهدرسرشاخهتروزن
398و453،457ترتیببه)12956(نیقزوو)12211(

شتریبهاجمعیتریساازي آمارلحاظازوبودبوتهدرگرم

زانیمبه)2397(2تهرانتیجمعبهمربوطآنحداقلوبود
آبادخرمهاي تیجمعدلیل نیهمبه.بودبوتهدرگرم57

گرم105و109بابیترتهب)12956(نیقزوو)12211(
هاجمعیتریسابهنسبتي شتریبخشکسرشاخهوزنبوته

گلستانو)2397(2تهرانتیجمعدوبجزداشتند.
سرشاخهوزنبوتهدرگرم29و17بیترتهبکه )16356(

کیدرهممشابهيهاجمعیتهیبق،داشتندحداقلخشک
).2(جدولگرفتندقراري آمارگروه
زماندرروزانهرشدی تجمعحرارتدرجهلحاظاز
دريدارمعنیتفاوت،)GDD(محصولدنیرسوگلظهور
GDD)16356(گلستانتیجمعدر.داشتوجود%5سطح

ریساازشتریبC2109˚زانیمبهگلظهورزماندر
1تهرانتیجمعدوGDDکهیحالدربود.هاجمعیت

حداقلدرC1381˚زانیمبه)20049(2نیقزوو)2386(
گلستانو)2397(2تهرانهاي جمعیتبیترتنیهمبهبود.

زمانGDDحداکثرC2430˚وC2415˚با)16356(
مقدارنیکمترC2054˚با)2386(1تهرانتیجمعودنیرس
).3(جدولداشترا

%3زانیمبه2لیاردبتیجمعاسانسدرصدنیانگیم
تیجمعبهمربوطآنحداقلوبودهاجمعیتریساازشتریب

عملکرد).2(جدولبود%28/0زانیمبه)2386(1تهران
ازبوتهدرگرمیلیم252زانیمبه2لیاردبتیجمعاسانس

بیترتهباسانسعملکردحداقلوبودشتریبها جمعیتریسا
1تهرانتیجمعدوبهمربوطبوتهدرگرمیلیم26و13

).3(جدولبود)2397(2تهرانو)2386(



6971، شماره31تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

.Tگونههاي تیجمعدری بررسموردصفاتمربعاتنیانگیم-2جدول sevanense

درجهراتییتغمنابع
يآزاد

یطولقطر
متر)ی(سانت

یعرضقطر
متر)ی(سانت

پوششتاجسطح
ربع)ممتری(سانت

اهیگارتفاع
متر)ی(سانت

تعداد
گل

تروزن
(گرم)بوته

خشکوزن
(گرم)بوته

مادهدرصد
خشک

GDD
(روز)گلظهور

GDD
(روز)دنیرس

درصد
اسانس

عملکرد
(گرم)اسانس

21073**152/2**42582*81074*09/75*3/3010*44208**2700**33/255**1814514**51/119**24/677**11تیجمع
6968*3/324884/636108341490009/0*159531180*58/259**723426*9/26743/51*2تکرار

2274/6941/1919222335/257/323108545/8813/2149730128200264/01347شیآزماي خطا
.هستنددارمعنی%1و%5احتمالسطحدرترتیببهمارهایتمربعاتنیانگیم:**و* 

.Tگونههاي تیجمعنیبی بررسموردصفاتنیانگیمسهیمقا-3جدول sevanense

منشأ 
طولیقطرکدجمعیت

متر)(سانتی
عرضیقطر

متر)(سانتی
سطح تاج پوشش

مربع)متر(سانتی
گیاهارتفاع
متر)(سانتی

تعداد
گل

وزن تر
(گرم)بوته

خشکوزن
(گرم)بوته

درصد
ماده خشک

GDD
(روز)گلظهور

GDD
)(روزرسیدن

درصد
اسانس

اسانسعملکرد
گرم)(میلی

1087a67/78a1/42a37/3106a39/55a87/96a67/452a53/108ab03/21ab1745ab2372b51/1ab89/163کرج
12386ab4/63a71/35ac07/1985a24/46a45/80ab73/192ab8/45ab7/24b5/1381b33/2054d28/0d02/13تهران
22397c52/33b22/30e66/604b21/27b92/10c93/56b67/16ab28/29ab1745a2415b54/1d67/25تهران

4120abc19/58a14/38bcd74/1890a24/46a43/95ab47/342ab53/65b59/19ab5/1717ab2137nلرستان

18369abc98/56a94/39bcd77/1901a9/53a02/73ab4/311ab27/66ab54/21ab1745ab2137nاردبیل

28394abc53/55a74/33bcd72/1664a34/46a29/68ab4/290ab8/99a71/33ab5/1717ab5/2254a13/3a28/252اردبیل
12211a85/56a83/43ab68/2586a24/54a13/143a8/456a105ab08/23ab1731ab5/2254nآبادخرم

112956a13/78a88/35ab98/2732a44/53a44/144a4/398ab53/98ab36/23ab1745ab5/2270b5/1abc8/147قزوین
313327bc04/53a47/33bcd49/1642a3/49a74/65ab316ab13/58b41/18ab1709ab5/2254bc18/1bcd28/71اردبیل

16356c75/42b03/29d12/1053b71/39b87/15b67/105b13/29ab6/27a2109a5/2430nگلستان

17925ab78/61a98/37abc54/2076a04/53a08/78ab87/294ab13/63ab7/22ab5/1748ab5/2254c77/0cd57/48فارس
220049bc29/48a96/32cd27/1403a4/42a57/78ab4/260ab27/54ab7/20b1381ab2114c83/0cd44/43قزوین

.باشدمیدانکني ادامنهچندآزمونروشبه%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفمفهومبهرمشابهیغحروف
n=نشدي ریگاسانسبرداشتزماندری کافنمونهنداشتنلیدلبههاجمعیتی بعضاز.
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هاجمعیتي بندگروهوصفاتنیبروابطی بررس
وی طولقطرصفاتنیبدارمعنیومثبتی همبستگبیضر

ومثبتی همبستگپوششتاجسطحبود.)84/0(ی عرض
)87/0(یعرضقطرو)99/0(زانیمبهی طولقطرباداریمعن

وی طولقطربااهیگارتفاعنیبی همبستگبیضر.داشت
93/0و98/0،96/0بابیترتهبپوششتاجسطحوی عرض
باگلتعدادنیبدارمعنیومثبتحداکثربود.دارمعنیومثبت
)77/0(اهیگارتفاعباآنحداقلو)88/0(ی عرض،یطولقطر
و)91/0(پوششتاجسطحبابوتهتروزننیبی همبستگبود.

وزننیبی همبستگبیترتنیهمبهبود.)86/0(اهیگارتفاعبا
پوششتاجی عرضقطرو)91/0(تروزنبابوتهخشک

زمانGDDنیبی همبستگبود.دارمعنیومثبت)76/0(
ومثبتی همبستگ)76/0(گلظهورزمانGDDبادنیرس

).4(جدولبوددارمعنی
،)Ward)1963روشازاستفادهباي اخوشههیتجز
مارهایت،5/4فاصلهدروی دسیاقلفاصلهمجذوربرحسب

يهاجمعیتاولگروهدر).1شکل(دادقرارخوشه 3دررا

قرار)12211(آبادخرمو)12956(1نیقزو،)1087(کرج
1لیاردب،)17925(فارسهاي تیجمعدومگروهدر.گرفتند

1تهران،)4120(لرستان،)13327(3لیاردب،)8369(
3خوشهدروبودند)20049(2نیقزوو)2386(

)16356(گلستانو)2397(2تهرانهاي تیجمع
).1(شکلقرارگرفتند

بجزهاگروهنیانگیمنیبطرفهکیانسیوارهیتجزدر
GDDنیبتفاوتخشکمادهدرصدوگلظهورزمان
جینتا.)5(جدولبوددارمعنیصفاتریساي براهاگروه
صفاتوسرشاخهعملکردلحاظازکهدادنشان

مرتبهدرترتیببه2و1خوشه هاي تیجمعی کیمورفولوژ
زمانGDDلحاظاز3خوشهگرفتند.قراردومواول
وسوممرتبهدرصفاتریساي برای لواولمرتبهدردنیرس

لحاظاز1خوشههاي تیجمعنیبنابراداشت.قرارحداقل
ازتوانمیوبودندي شتریبارزشي داراي اقتصادصفات

ي برامختلف،مکانچنددری مکانهاي آزمایشازپسنهاآ
.)5(جدولکرد استفادهشدهاصالحارقامی معرف

شدهی ابیارزاتیخصوصریساوخهاسرشعملکردنیبی پیفنوتی همبستگبیضرا-4جدول
.Tونهگهاي پیژنوتدر sevanense

یطولقطرصفاتنام
متر)ی(سانت

یعرضقطر
متر)ی(سانت

تاجسطح
پوشش

مربع)متری(سانت

اهیگارتفاع
گلتعدادمتر)ی(سانت

تروزن
بوته
(گرم)

وزن
خشک

(گرم)بوته

درصد
ماده

خشک

GDD

ظهورگل
(روز)

84/0**کوچکقطر
87/0**99/0**پوششتاج

87/0**93/0**86/0**اهیگارتفاع
77/0**88/0**85/0**88/0**گلتعداد

90/0**86/0**91/0**88/0**88/0**بوتهتروزن
91/0**81/0**77/0**86/0**76/0**85/0**بوتهخشکوزن

مادهدرصد
-12/0-5/0-45/0-49/0-4/0-53/0-36/0خشک

GDD25/0-04/0-1/0-33/0-4/0-1/0-13/0-13/0گلظهور-
GDD76/0**38/0-08/0-21/0-44/0-3/0-15/0-41/0-19/0دنیرس
%1و%5احتمالسطحدردارمعنیترتیببه**: و* 
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.Tگونهي هاتیجمعدرهاخوشهازکیهردرمطالعهموردصفتنیانگیمسهیمقا-5جدول sevanense

شماره
خوشه

یطولقطر
متر)ی(سانت

قطر
یعرض

متر)ی(سانت

تاجسطح
پوشش

متری(سانت
مربع)

اهیگارتفاع
متر)ی(سانت

تعداد
گل

تروزن
بوته
(گرم)

وزن
خشک
بوته
(گرم)

درصد
ماده

خشک

GDD

گلظهور
(روز)

GDD

دنیرس
(روز)

1a22/77a60/40a2899a36/54
a

1/118
a

96/435
a

02/104
a49/22a1740ab2299

2b89/56a13/36b1795a49/48
b

65/76
b

90/286
b70/64a05/23a1629b2172

3c14/38b63/24c829b46/33
c

40/13
c30/81c90/22a44/28a1927a2423

.باشدمیدانکني اچنددامنهآزمونروشبه%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفمفهومبهرمشابهیغحروف

163562397179258369133274120839420049238612956122111087

13.51

9.01

4.50

0.00

Observations

D
is

ta
nc

e

Dendrogram
Ward Linkage; Euclidean Distance

.Tگونههاي تیجمعي بندگروه-1شکل sevanenseشدهی ابیارزی کیمورفولوژاتیخصوصبراساس

بحث
ـ جمعاسـانس عملکـرد واسـانس درصدنیانگیم تی
).3(جدولبودشتریبهاجمعیتریسااز)8394(2لیاردب

ـ تحقنیادرهاجمعیتنیباسانسعملکردتفاوت بـا ق،ی
ــنظر GhasemiوGolparvarهیـ Pirbalouti)2011(
ی صفتاسانسکهکردند گزارشآنان رایز،داشتتقمطاب

ــ ــأثتحــترواز ایــن،اســتدهیــچیپوی کم عوامــلریت
کشـت، شیآراوتراکمت،یجمعکیژنتازجملهی گوناگون

نورودماکاشت،خیتار،یکودده،ياریآبروشوبرنامه
ـ گکـه ی زمانرد.یگیمقرار حـداکثر عوامـل ازبتوانـد اهی

دیتولزینرای فیکوی کمعملکردنیشتریبببرد،رااستفاده
.کردخواهد
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تیجمعدورشدی تجمعحرارتدرجهبهتوجهبا
ودادنگلزماندر)16356(گلستانو)2397(2تهران

روزانهرشدی تجمعحرارتدرجهنیشتریبي دارادنیرس
ترسرریددونیاکهنستیادرموضوعنیاریتفسکهبودند

1نیقزوتیجمعکهی صورتدربودند.هاجمعیتریسااز
زماندر)2386(1تهرانوگلظهورزماندر)12956(

رشدی تجمعحرارتدرجهنیکمتري دارادنیرسودادنگل
باشد.میآنهای زودرسبرداللتموضوعنیاکهبودندروزانه
روزانهرشدی تجمعحرارتنیبدارمعنیومثبتارتباطالبته 

سهیمقاقابل)Adeli)2012جینتاباگلظهورزمانو
هاي ي جمعیتروی قیتحقدرشانیارایزاست،
Antehmisهايگونه haussknechtii،A. triumfetti،

T. PartheniumوM. recutitaیی هاجمعیتکرد مشخص
بودندروزانهرشدی تجمعحرارتدرجهنیشتریبي داراکه
درجهي داراکهیی هاجمعیتبعکسوبودندترررسید

محسوبترزودرسبودندکمترروزانهرشدی تجمعحرارت
.شدند

عملکردبامتعددصفاتمثبتهاي یهمبستگوجود
صفاتازمیرمستقیغنشیگزکهاستنیانشانگرسرشاخه
درسرشاخهعملکردشیافزابهمنجرمذکوری کیمورفولوژ

ی کیژنتتنوعی بررسدر).4جدول(شدکاذببابونهدربوته
جهینتی مولکولي مارکرهاقیطرازکاذببابونهتیجمع28

وجودباهمهاگونههاي تیجمعنیبی همبستگکهشدگرفته
Salehi(داشت & Nazarian-Firouzabadi, جینتا).2013

وسرشاخهعملکردلحاظازکهدادنشاناي خوشههیتجز
درترتیببه2و1خوشه هاي تیجمعی کیمورفولوژصفات
زمانGDDلحاظاز3خوشهگرفتند.قراردومواولمرتبه

وسوممرتبهدرصفاتریساي براواولمرتبهدردنیرس
داشت.قرارحداقل
گل،تعدادکهکردي ریگجهینتتوانمیجینتاهبتوجهبا
و)12211(آبادخرمتیجمعدوسرشاخهخشکوتروزن
نظراز.بودشتریبهاجمعیتریسااز)12956(1نیقزو

2تهرانو)20049(2نیقزوتیجمعدو،GDDدرجه
زماندرکمترروزانهرشدحرارتدرجهلیدلبه)2397(

شناختههاجمعیتریساازتررسدزودنیرسوی گلده
کرج،هاي تیجمعاسانس،وسرشاخهعملکردنظراز.شدند

کهبودند هاجمعیتریساازبرتر2لیاردبوآبادخرمن،یقزو
وآبمنطقهچنددری لیتکمهاي آزمایشازپستوانمی
.کردیمعرفارقامعنوانبهآنهااز انبوهي ریبذرگویی هوا

يسپاسگزار
مراتعوجنگلهاقاتیتحقسسهؤممحترممسئوالن از
ی قدردانوتشکرقیتحقنیاازی مالتیحمالیدلبهکشور
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Abstract
This research was aimed to investigate morphological and phenological traits of 12

populations of pseudo chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.). The study
was carried out in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in the
Alborz research station, Karaj, Iran, during 2011-2013. The study traits included longitudinal
and transverse diameter of canopy cover, canopy cover area, plant height, number of flowers,
shoot fresh and dry weight, growing degree-days (GDD), essential oil percentage and essential
oil yield. Growing degree-days was calculated for flowering and harvesting time. Analysis
variance of data showed that there were significant differences among populations (P<0.05).
According to the results of mean comparisons, maximum shoot fresh weight (290.4 g/plant),
shoot dry weight (99.8 g/plant) and essential oil yield (252.2 mg/plant) were recorded for
Aredbil2. Therefore, this population was superior to the others. The results of growing degree-
days at flowering and maturity stages showed that two populations (Gazvin2 and Tehran1) had
lower values of growing degree-days. In the cluster analysis, populations were divided into
three groups. The populations of cluster 1, including Karaj, Qazvin, and Khorramabad, were
superior to the other two groups in terms of shoot yield and morphological traits. Our results
clearly showed that after further tests and mass seed production in diffrent climate regions of the
country, the supriore popultions of Karaj, Ghazvin1, and Khorramabad could be introduced as
new cultivars.

Keywords: Pseudo chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.), phenology,
essential oil yield, growing degree-days.


