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چکیده
Anthemis(آنتمیسجنسگونهپنجازجمعیت68خصوصیاتفنولوژیکیومورفولوژیکیصفاتبررسیمنظوربه altissima L.،A.

haussknechtii Boiss. & Reut.،A. pseudocotula Boiss.،A. tinctoria L.وA. triumfettii (L.) All.(هايبلوكطرحقالبدری آزمایش
تاجعرضیوطولیقطرصفت13.اجرا شدکرجالبرزی قاتیتحقستگاهیامزرعهدر90- 91ی زراعسالدرتکرار3درتصادفیکامل

درجهاسانس،عملکردودرصدسرشاخه،،خشکوتروزنبرداشت،وگلدهیزمانبوته،درگلتعدادوارتفاعپوشش،تاجسطحپوشش،
گونهدرسرشاخهعملکردورویشیصفاتمیانگینشدند.گیرياندازهبرداشتوگلدهیزمانGDD،روزانهرشدتجمعیحرارت

A. pseudocotulaنیکمترداشتنباگونهاینبود.ها گونهسایرازبیشترGDDترزودرسها گونهسایربهنسبترسیدنوگلظهورزماندر
.Aگونهدواسانسعملکردبود. altissima وA. triumfettiiسرشاخهعملکردبود.شتریبگریدگونهسهازبوتهدرگرم59و33باترتیببه

.Aگونه1يخوولیاردبهاي جمعیت tinctoria،گونه2سمنانو1سمنانهاي جمعیتسرشاخهعملکردبود.ها جمعیتسایرازیشترب
A. triumfettiiترزودرسسلماسولوشانتیجمعالبته بود.بیشترگریدي هاجمعیتاز2سمنانوشاهرودهاي جمعیتاسانسعملکردو

.Aگونهگلستانتیجمعبودند. haussknechtiiگونهدربود.ترزودرسواسانسوسرشاخهعملکردبیشتریندارايA. pseudocotula

بینالبته بودند.زودرس2زنجانو1زنجانو1گلستانهاي تیجمعوبودهاسانستولیدوسرشاخهعملکردبیشترینداراي2گلستانتیجمع
.Aگونههاي جمعیت altissimaاسانستولیدوسرشاخهعملکردافزایشبینمستقیمیرابطهها گونههمهدر.نداشتوجوديدارمعنیتنوع

درتوان میویژگیاینازکهبودندبیشترياسانسوسرشاخهعملکرددارايزودرسهاي جمعیتکهطوريهب،داشتوجودزودرسیبا
.کرداستفادهمیدطیشرادرخشکیبهمقاومارقامتولید

Anthemis،يفنولوژکلیدي:هايواژه tinctoria L. ،A. triumfettii (L.) All. ،A. altissima L. ،A. haussknechtii Boiss. &

Reut. ،A. pseudocotula Boiss..
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مقدمه
خانوادهازبزرگجنسنیدوم)Anthemis(آنتمیس

ایدندرگونه200ازبیشي داراو)Asteraceae(یکاسن
، ایآسی غربمناطقبیشتردرآنیی ایجغرافپراکنشکهبوده
ی شرقي آفریقاازی کوچکبخشوي اترانهیمدهیناح،اروپا

Presti(باشدیم & Oberprieler, نیاي هاگونه.)2009
درجنسنیاهستند.باارزشیی دارواهانیگجزءجنس

گونه17کهداردچندسالهوسالهیکی علفگونه39رانیا
,Mozaffarian(استشدهی معرفرانیاي انحصارآن 2008.(

اقتصادياهمیتوراکنشپایراندرگیاهاینهاي گونه
کرد.اشارهنها آبرخیبهتوانمیکه؛دارندبیشتري
Anthemisگونه tinctoriaي هاگلاست.دوسالهی اهیگ

عوامطبدرواستهازخمدهندهامیالتواشتهاآورگونهنیا
اثرباتلخی روغنمادهکي یداراآنوهیمشود.یماستفاده

ي هادامنهدری وحشحالتبهی اهیگگونهنیااست.ی مسهل
گونهنیاد.یرویمی آهکهاي نیزموریآفتابگوی سنگالخ
فرانسهماننداروپای غربجنوبی نواحدری عیوسی پراکندگ

گرگان،ایراندرآنشیرومحلدارد.ایآسی غربی نواحو
ه،یارومدژ،نیشاهجان،یالهالن،یگچالوس،درهمازندران،

البرزهاي کوهکرمانشاه،واندره،یدبانه،خلخال،مغان،دشت
گانیگلپاونیقزوشاهرود،چالوس،- کرجمحدودهدر
,Zargary(باشدیم ,Mozaffarian؛ 1997 2008.(

Anthemisگونه haussknechtiiاستسالهیکگیاهی
هاياستاندروداردپراکندگیسوریهوعراقایران،درکه

والحچهارملرستان،همدان،ایالم،کردستان،آذربایجان،
,Mozaffarian(رویدمیخوزستانوفارسبختیاري،

2008(.
Anthemisگونه triumfettiiقفقازوایراناروپا،در
،مازندران،لستانگهاياستاندرایراندراست.پراکنده
رویشسمنانوزنجانغربی،وشرقیآذربایجان،گیالن
تابستاناوایلتابهاراواخردردهیمیوهوگلزمانودارد
,Mozaffarian(است 2008.(

.Aگونهیی ایجغرافی پراکندگ altissimaه،یترکاروپا،در
ورانیاعراق،پاکستان،افغانستان،قفقاز،،يمرکزي ایآس

گرگان،ی نواحدراهیگنیاباشد.میایتالیاازآنپیتنمونه
وخراسانجان،یالهرودبار،الن،یگشهر،قائممازندران،

,Mozaffarian(دیرومیفارس ,Ghahraman؛ 2008

1996(.
.Aگونه psedocotulaي بوبایی هوااندامداراي
ازحشراتوعسلزنبورکهباشدیمتلخطعمونامطبوع

اثرآندارگلوداربرگي هاسرشاخهاست.زانیگرآني بو
خواصباشد.یممؤثرشتهدفعدروداردی کشحشره
بر،تبآور،قاعدهضدتشنج،بادشکن،شاملآنی درمان

ی ناشي هایناراحتمعده،ي دردهارفعدهنده،امیالتضدکرم،
احشاء،هیناحدردردباهمراهسادهي هااسهالوهوابلعاز

ي دردهارفعوپیگربهابتالازی ناشی عصباختالالترفع
ایآساروپا،ازی عیوسمنطقهدرگونهنیااست.ی سمیرمات
ی برخدروآفریقاشمالعراق)،وهیسورران،یاه،ی(ترک
رانیادرآنشیرومحلدارد.پراکندگیکایآمری نواح

،ياریبختکردستان،کرمانشاه،دورود،الم،یاسردشت،نواحی
,Zargary(باشدیمخوزستانوفارسگچساران، ؛1997

Mozaffarian, 2008(.
بانکدرآنتمیسژنتیکیذخائر ارزیابیاهمیتبهتوجهبا

وعملکردی ابیارزهدفباپژوهشاین،طبیعیمنابعژن
پنجدراسانسدرصدوی کیمورفولوژوی کیفنولوژصفات

Anthemisشاملآنتمیسگونه tinctoria،A. triumfettii ،
A. altissima،A. haussknechtii وA. pseudocotulaو

صفاتوعملکردبراساسپرمحصولي هاتیجمعیی شناسا
.استشدهاجرایکیمورفولوژ

هاروشومواد
آنتمـیس گونـه 5ازتیجمع98تعدادقیتحقنیادر

)A. haussknechtii،A. altissima،A tinctoria،
A. psedocotulaوtriumfettii.A(ــالدر ــس ی زراع

مؤسسـه ،البـرز مجتمـع تحقیقـاتی  مزرعهدر1390- 91
نظـر ازوشـدند کشـت کشـور مراتعوهاجنگلتحقیقات 

ـ گاندازهویکیمورفولوژاتیخصوص مـورد اسـانس يری
ـ ا.)1(جدولندگرفتقراریبررس قالـب درشیآزمـا نی
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.اجـرا شـد  تکـرار سهدری تصادفکاملهاي بلوكطرح
حـداقل بـا متـر یلیم245البرزستگاهیای بارندگمتوسط
درجهحداکثروگرادیسانتدرجه- 20آنحرارتدرجه

،کاشـت ازقبـل بـود. گـراد یسـانت درجه38آنحرارت
مراتـع وجنگلهـا تحقیقـات  مؤسسـه ژنبانـک ازهابذر

کشتگلخانهدر)potGiffy(گلداندربعدوهیتهکشور
صفات.داده شدندانتقالمزرعهبههااهچهیگبعد وشدند
گـل تعـداد اه،یگارتفاعپوشش،تاجی عرضوی طولقطر
ـ گاندازهسرشاخهخشکوترعملکردبوته،در .شـد يری

ی گلـده شـروع خیتاردراهیگی کیفنولوژصفاتارزیابی
)برداشـت (زمـان کامـل ی گلـده خیتار) و یگلده(زمان

حـرارت درجه.شدانجامی تجمعحرارتدرجهبراساس
شـاخص ي مبنابربرداشتخیتاروی گلدهزمانی تجمع

ـ حـرارت درجهیی دما Growth(روزانـه رشـد ی تجمع

Degree Days(روشبه)Frank et al., رابطهاز)1993
.شدمحاسبهریز
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2

maxmin
( Tb

TT
GDD )1(

گرادیسانتدرجه6آنتمیسهیپاي دماTb،فرمولنیادر
)Omidbeygi, نهیکمونهیشیبي دمازینTminوTmaxو)1995

شد.گرفتهالبرزی هواشناسستگاهیاازکههستندروزانه
درهابوتهتمامگلدهیوگیاهانکاملرشدازپس

ازهاتیجمعازکیهربهمربوطي هابوتهخردادماهاواخر
ازسناساعملکردودرصدوندشدي آورجمعتکرار3هر

Siddiqui(شداستفادهریزرابطه et al., 2006(.

اسانساسانس=عملکرددرصد×اهیگعملکرد)2(

)3(100×
( اسانس( )وزن ) اولیه گلدار سرشاخه خشک اسانسدرصد=وزن

1جدولدرمندرجيهاگونههاي جمعیتازبعضیبراي
انجامآنهاي روصفاتي برداراشتدادیاستقرار،عدملیدلبه

کافیتولیدعدملیدلبهها تیعمجازی بعضنیهمچننشد، 
تجزیه.نشدانجامآنهاي روگیرياسانسعملسرشاخه

ابتدا،شدانجاممرحلهدودرشدهانجامهاي دادهآماري
بعدوشدانجامها گونهبین(نستد)ايآشیانهواریانستجزیه

موردجداگانهصورتبهگونهرهبهمربوطهايجمعیت
بهها جمعیتوها گونهمیانگینمقایسهوگرفتندقرارهیتجز

افزارنرمازآماريتجزیهبرايشد.انجامدانکنروش
SAS9شد.استفاده

نتایج
هاتجزیه واریانس و مقایسه میانگین بین گونه

ها نشان داد که تفاوت نتایج تجزیه واریانس بین گونه
% 1در سـطح احتمـال   صـفات ها بـراي تمـامی   بین گونه

هـا  ). نتایج مقایسه میـانگین گونـه  2دار بود (جدول معنی
قطر طولی تـاج  A. pseudocotulaدر گونهنشان داد که
متر)، قطر عرضی تـاج پوشـش (بـا   سانتی61پوشش با (

متـر  سـانتی 8/2057متر)، سطح تاج پوشش با (سانتی40
گل 140(با تعداد گلمتر و سانتی42مربع)، ارتفاع بوته با 

هـا بیشـتر بـود و حـداقل    گونـه میانگین سایر در بوته) از
مشـاهده شـد   A. haussknechtiiدر گونـه  صفات مذکور 

بـا  A. pseudocotula). به همین ترتیـب گونـه   3(جدول 
گـرم 78و 299ترتیـب بـا   وزن تر و خشک سرشاخه بـه 

ها عملکرد سرشـاخه بیشـتري داشـت   نسبت به سایر گونه
در زمان GDDطوري که بیشترین و کمترین به).3(جدول 

ــه   ــوط بـ ــیدن مربـ ــدهی و رسـ و A. triumfettiiگلـ
A. pseudocotulaبیشترین و کمترین درصد اسـانس  . بود
و A. triumfettiiهـاي ترتیب در گونهو عملکرد اسانس به
A. haussknechtii 3بدست آمد (جدول.(
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ارزیابیموردهاي گونهمختلفهاي جمعیتجغرافیاییمشخصات-1جدول
کدفیردگونهنام

هاتیجمع
أمنش
ازارتفاعرشدتیپتیجمع

ایدرسطح

A. tinctoria

1543چندسالهکامیاران19023
1880چندساله1بانه29561
1860چندساله2بانه39787
1630چندسالهاردبیل411858
1580چندسالهخلخال512352
1969چندسالهارومیه614221
1500چندساله1ده قن718027
1389چندساله2نقده818041
1500چندساله3نقده918047
1680چندساله3بانه1019495
چندسالهغربی-ذرآ1119544
1700چندسالهمیانه1219943
1720چندساله1خوي1322814
1585چندساله2خوي1422834
1600چندسالهکامیاران1524770
1830چندساله1بانه1627465
1557چندساله2بانه1727480
1211چندسالهسردشت1827507

A. triumfettii

500چندساله-207607
2370چندساله1گلستان2110695
1800چندسالهاردبیل2211900
1420چندسالهارومیه2314170
1368چندساله1رامیان2416684
1368چندساله2رامیان2516716
1592چندسالهزیرابمازندران2616724
1800چندسالهشرقیآذربایجان2719541
2015چندساله1سمنان2821605
2031چندساله2سمنان2921609
1631چندساله2ارومیه3022840
2390چندساله2گلستان3123955
1815چندسالهشاهرود3227544
1916چندسالهلوشان3329705
2280چندساله3گلستان3430017
1568چندسالهسلماس3525013
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...مشخصات جغرافیایی - 1جدولادامه 
کدردیفنام گونه

هاجمعیت
أمنش

ارتفاع ازتیپ رشدجمعیت
سطح دریا

A. altissima

1220سالهیک1زدی633119
1720سالهیک2زدی648835
1331سالهیکلرستان659885
---سالهیککردستان6612790
2095سالهیکهمدان6729610

A. haussknechtihi

1130سالهیک1لرستان687517
1272سالهیک2لرستان699021
1350سالهیک3لرستان709483
1610سالهیک1کردستان719796
1900سالهیک2کردستان7210058
1120سالهیک1المیا7310791
1000سالهیک2المیا7413472
2200سالهیکگلستان7513818
---سالهیککرمانشاه7614923
2400سالهیک3کردستان7717018
2200سالهیک4کردستان7817021
---سالهیک1فارس7917886
---سالهیک2فارس8017915
1949سالهیک1یغربجانیآذربا8118050
سالهیک2یغربجانیآذربا8219545
1500سالهیک3المیا8321296
---سالهیک---8424761
1569سالهیک5کردستان8525962
2195سالهیک6کردستان8625976
1786سالهیک7کردستان8726041
1841سالهیک8کردستان8826044

A. pseudocotula

587سالهیک1گلستان8916744
-سالهیکتهران9018831
-سالهیک1زنجان9119269
-سالهیک2زنجان9219320
820سالهیک2گلستان9319907
590سالهیک3گلستان9420136
620سالهیک4گلستان9520137
630سالهیک5گلستان9620172
1210سالهیکزدی9721071
1074سالهیکالنیگ9829717
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هاهاي داخل گونهتجزیه واریانس و مقایسه بین جمعیت
A. tinctoriaگونه 

هاي نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین جمعیت
در دار براي تمامی صفات، متعلق به این گونه تفاوت معنی

و درصد GDDوجود داشت ولی براي %1سطح احتمال
). مقایسه 4دار بود (جدولمعنی%5اسانس در سطح 
تاج پوشش ها نشان داد که قطر طولیمیانگین بین گونه

ها بیشتر متر از سایر جمعیتسانتی5/71با 1جمعیت بانه
هاي بود. در مقابل میانگین قطر تاج پوشش جمعیت

متر) در سانتی33تا 32با (1و سردشت2، خوي1خوي
هاي حداقل بودند. قطر عرضی تاج پوشش جمعیت

متر سانتی44تا 42کامیاران، اردبیل، میانه و پیرانشهر با 
که حداقل آن صورتیدر،ها بودبیشتر از سایر جمعیت

متر بود سانتی21به میزان 1مربوط به جمعیت سردشت
). 5(جدول 

، 1حداکثر سطح تاج پوشش مربوط به سه جمعیت بانه
مترسانتی2226، 2072، 2427ترتیب اردبیل و میانه به

و اردبیل بیشتر از 1مربع بود. ارتفاع گیاه دو جمعیت بانه
است و متر بودهسانتی51و 48ترتیب ها بهسایر جمعیت

25حداقل آن مربوط به جمعیت پیرانشهر به میزان 
). 5متر بود (جدول سانتی

هاي آذرغربی، میانه و تعداد گل در بوته در جمعیت
77و 75، 79ترتیب به(ها کامیاران بیشتر از سایر جمعیت

هاي در صورتی که تعداد گل جمعیت،استبوده)عدد
و پیرانشهر 1، سردشت2، خوي3خلخال، ارومیه، نقده
). وزن تر سرشاخه 5ها بود (جدول کمتر از سایر جمعیت

و کامیاران بیشتر از سایر 1سه جمعیت اردبیل، خوي
ست. ابوده)گرم290و 205، 295ترتیب به(ها جمعیت

1حداکثر وزن خشک مربوط به سه جمعیت اردبیل، خوي
). 5گرم بود (جدول 66و 70، 103ترتیبو کامیاران به

دار در سطح ها، تفاوت معنیبین درصد اسانس جمعیت
دار نبود.بود ولی براي عملکرد اسانس تفاوت معنی5%

51/1بیشترین درصد اسانس در جمعیت خلخال به میزان 

هاي صورتی که حداقل آن مربوط به جمعیتدر ،بود
بود %2/0و %3/0ترتیب و پیرانشهر به1سردشت
).5(جدول 

.Aگونه  triumfettii

هاي این گونه نشان نتایج تجزیه واریانس بین جمعیت
%1دار در سطح تمامی صفات اختالف معنیداد که براي

ها ). مقایسه میانگین بین جمعیت6وجود داشت (جدول 
با 1قطر طولی تاج پوشش جمعیت سمناننشان داد که 

هاي قطر عرضی تاج پوشش جمعیتمتر و سانتی91
متر سانتی54تا 48با 2و سمنان1سمنان، 1گلستان

). حداکثر سطح 7ها بود (جدول بیشتر از سایر جمعیت
مترسانتی4363، 1سمنانتاج پوشش مربوط به جمعیت

2و گلستان2مربع بود. ارتفاع گیاه دو جمعیت سمنان
متر بیشتر سانتی52میزان بهو ها بیشتر از سایر جمعیت

میزان است و حداقل آن مربوط به جمعیت سلماس بهبوده
).7متر بود (جدول سانتی15

هاي لوشان و سلماس بیشتر از تعداد گل در جمعیت
بود. )عدد163و 193ترتیب با به(ها سایر جمعیت

را عدد در بوته کمترین تعداد گل 9جمعیت سمنان با 
هاي ). بیشترین وزن تر متعلق به جمعیت7داشت (جدول 

گرم بود. 353و 413ترتیب و لوشان به2، سمنان1سمنان
2سمنانو 1و جمعیت سمنانوزن خشک دحداکثر 

GDD). 7گرم در بوته بود (جدول 155و 149ترتیب به

در زمان گلدهی و رسیدن بیشتر از سایر 1گلستان
لوشان در زمان گلدهی و رسیدن GDDها بود. جمعیت

1760و 1176ترتیب به(ها کمتر از سایر جمعیت
است که نشانه زودرس بودن آن بود بوده)گرادسانتی

). میانگین درصد اسانس جمعیت شاهرود به 7جدول (
است. عملکرد ها بودهبیشتر از سایر جمعیت%55/3میزان 

نسبت به سایر 2اسانس جمعیت شاهرود و سمنان 
گرم بود 45/2و 36/2ترتیب ها حداکثر بهجمعیت
).7(جدول 
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A. altissimaگونه

صفات مورد و میانگین مربعات تجزیه واریانس نتایج 
نشان داد که A. altissimaگونه هاي جمعیتبررسی در

وزن تر و تعداد گل، هاي مختلف این گونه از نظر جمعیت
داري را اختالف معنی% 1خشک با یکدیگر در سطح 

). 8نشان دادند (جدول
هاي بین جمعیتیسه میانگین صفات مورد بررسی مقا
هاي لرستان و نشان داد که جمعیتA. altissimaگونه 

بیشترین تعداد گل عدد 136و 114ترتیب با کردستان به
داشتند. راعدد کمترین تعداد گل73و جمعیت همدان با 

گرم و سرشاخه 6/37کمترین عملکرد سرشاخه تر با 
ز مشاهده شد که ا1گرم در بوته در یزد1/11خشک با 

تفاوت داشت و بین سایر هالحاظ آماري با بقیه جمعیت
دار نبود. از نظر ها از لحاظ عملکرد تفاوت معنیجمعیت

ها درصد و عملکرد اسانس نیز تفاوت بین جمعیت
).9دار نبود (جدولمعنی

A. haussknechtiiگونه

تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در نتایج 
.Aهاي گونه ژنوتیپ haussknechtii نشان داد که بین
هاي مختلف این گونه در همه صفات بررسی شده جمعیت

). 10جدول % وجود دارد (1داري در سطح اختالف معنی
نشان داد که بیشترین مقایسه میانگین صفات نتایج 

) و کمترین گلستانمتر (سانتی87/49قطر کوچک با 
د. این تنوع در ) بو1فارسمتر (سانتی66/16مقدار آن با 

که طوريبه،مراتب بیشتر بودها بهمورد قطر بزرگ بوته
) و کمترین گلستانمتر (سانتی87/62بیشترین قطر بزرگ 

تاج پوشش ) بود.1فارسمتر (سانتی66/16آن برابر با 
متر) را به سانتی2186باالترین مقدار (گلستانجمعیت 

است. بیشترین وزن تر بوته متعلق به خود اختصاص داده
24761گرم) و جمعیت 3/343(گلستاندو جمعیت 

گرم) بود. کمترین وزن تر بوته مربوط به جمعیت 3/340(
گرم 140گرم) بود. وزن خشک بوته از 87/23(3لرستان

متفاوت 3م در لرستانگر53/6تا 1در جمعیت گلستان
2) در جمعیت ایالم04/15. کمترین تعداد گل (استبوده

GDDبا بیشترین 3مشاهده شد. جمعیت کردستان

GDDبا کمترین 1ترین و جمعیت کردستاندیررس

ترین جمعیت بودند. بیشترین و کمترین درصد زودرس
و ) %21/1(2ترتیب مربوط به جمعیت ایالماسانس به
) بود. عملکرد اسانس جمعیت %05/0(2غربیآذربایجان

1/0ترتیب به(ها و گلستان بیشتر از سایر جمعیت2ایالم
).11جدول بود () 08/0و 

A. pseudocotulaگونه

نتایج تجزیه واریانس و میانگین مربعات صفات مورد 
در A. pseudocotulaهاي گونه بررسی در جمعیت

از نتایج همانطور که است. آورده شده13و 12جدولهاي 
هاي مختلف این گونه در مورد کلیه پیداست جمعیت

از نظر آماري GDDغیر از صفات مورد بررسی به
نشان دادند. % 1سطح در داري را اختالف معنی

نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در بین 
زد و جمعیت یهاي این گونه نشان داد که جمعیت
بیشترین و کمترین 2/96و 9/361ترتیب با به1گلستان

با 4و گلستان2گلستانهاي تعداد گل را داشتند. جمعیت
ترتیب بیشترین و مربع بهمترسانتی25/37و 7/47

و کمترین سطح تاج پوشش را داشتند. جمعیت تهران
جمعیت ترین بودند.ترتیب دیررس و زودرسبه1گلستان
گرم بیشترین درصد اسانس را داشت و 80/0با 1گلستان
40/0و 38/0باترتیببه1هاي تهران و زنجانجمعیت

ها در حداقل در حد متوسط ارزیابی شدند. بقیه جمعیت
). 13بودند (جدول 
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Anthemisجنسي هاگونهنیبدرارزیابیموردصفاتانسیوارهیتجز-2جدول

MSمیانگین مربعات درجه
آزادي عملکردمنابع تغییرات

اسانس
درصد
اسانس

GGD
کاملرسیدن 

GGD
گلظهور

وزن
بوتهکخش

وزن تر
تک بوته

یانگینم
تعداد گل

میانگین
ارتفاع

تاجسطح 
پوشش

میانگین
وچککقطر 

میانگین
قطر بزرگ

5/372 06/0 70479* 73741* 69/174 25/1182 46/548 19/6 8338 90/7 41/7 2 تکرار
**10642 **88/2 **22322603 **11282331 **8/21232 **281706 **2/67734 **1/5637 **12384006 **2/2341 **6/6501 4 هاگونهبین

**2237 **60/1 **627856 **309379 **2/3737 **25087 **4/5220 **9/166 **1929293 **9/204 **7/610 63 هاگونهداخلدرها تیجمعبین
6/98 04/0 11917 13739 74/147 40/1380 62/271 25/15 85005 41/11 30/61 133 خطا
45/32 75/32 80/5 0/9 32/27 70/24 58/26 85/12 59/22 87/10 43/12 CV%

.هستنددارمعنی%1و%5احتمالسطحدرترتیببهمارهایتمربعاتنیانگیم،**و*

Anthemisسجنيهاگونهنیبارزیابیموردصفاتنیانگیمسهیمقا-3جدول

رشدتیپگونهنام
نیانگیم

بزرگقطر
)مترسانتی(

نیانگیم
وچککقطر

)مترسانتی(

تاجسطح
پوشش

مربع)مترسانتی(

ارتفاع
)مترسانتی(

گلتعداد
بوتهدر

تروزن
بوتهتک

)(گرم

وزن
بوتهکخش

(گرم)

GGD
یگلدهظهور
گراد)ی(سانت

GGD
کاملدنیرس

گراد)ی(سانت
درصد
اسانس

عملکرد
اسانس

)/بوته(گرم
A. altissimaسالهیکb99/49ab0/38b3/1588c5/32b95/105c96/126b20/29d2/1040d1/1397a03/1ab330/0

A. haussknechtiiسالهیکc00/29d66/21c5/641d50/15c08/46c72/85b22/26e6/758e3/1099c21/0c050/0
A. pseudocotulaسالهیکa06/61a30/40a8/2057a95/41a05/140a15/299a63/78c6/1282c2/1631bc36/0b280/0

A. tinctoriaچندسالهb55/46c75/32b7/1290b78/36c61/37c58/107b33/13b1/1708b0/2424ab71/0c094/0
A. triumfettiiچندسالهb13/51bc92/32b9/1588bc37/36c76/44b34/197a02/65a7/1928a5/2706a90/0a580/0

.باشدمیدانکني ادامنهچندآزمونروشبه%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفمفهومبهرمشابهیغروفح
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.Aگونههاي تیجمعدری بررسموردصفاتمربعاتنیانگیموانسیوارهیتجز-4جدول tinctoria

درجهراتییتغمنابع
يآزاد

قطر
بزرگ

قطر
کوچک

تاجسطح
پوشش

ارتفاع
اهیگ

تعداد
گل

تروزن
بوته

خشکوزن
بوته

GDD
ظهورگل

GDD
دنیرس

درصد
اسانس

عملکرد
اسانس

424/0395*13499*120813*677**15227**2294**199**935670**2/164**366**17تیجمع
13145137/029*133131*285/1195/14355618/472/20554782/27بلوك

345/281/16651043926359624285064814084/056شیآزماي خطا
تغییراتضریب

(CV%)
37/1121/1277/1998/1612/4369/2279/1488/986/239/207/35

.هستنددارمعنی%1و%5احتمالسطحدرترتیببهمارهایتمربعاتنیانگیم،**و* 

.Aگونههاي تیجمعنیبی بررسموردصفاتنیانگیمسهیمقا-5جدول tinctoria

قطرطولیمعیتنام ج
متر)(سانتی

قطرعرضی
متر)(سانتی

تاج پوششسطح 
متر مربع)(سانتی

ارتفاع گیاه
متر)(سانتی

تعداد گل
در بوته

وزن تر
بوته (گرم)

وزن خشک
(گرم)بوته

GDD
گلظهور

GDD
رسیدن گل

درصد
اسانس

عملکرد
)(گرماسانس

*1bc33/47a11/42abc45/1609abc67/41abc22/42b67/48b53/163/16177/1909کامیاران
1a5/71ab61/39a76/2624a17/48ab06/68b4/102b93/3714895/2254ab93/035/0بانه 
2bc17/46b-d68/28bcd39/1137a-d11/32bc13/29b67/131b3717452301بانه 

b27/59a6/42a51/2071a73/50ab33/67a67/294a67/10221092259اردبیل
d18/35d67/23d97/772abcd48/31c72/16b53/64b27/2219092358a51/133/0خلخال
bc75/47b-d19/29bcd52/1264abcd9/36c02/20b67/118b67/3216485/2089ab79/025/0ارومیه

1c26/44cd57/25cd9/982bcd44/39bc54/29b93/84b2517455/2254ab9/025/0ده نق
2c85/44a-d1/30bcd73/1164abcd31/31bc63/27b8/112b47/3518525/2270ab82/029/0نقده 
3cd10/37cd61/24d19/776cd34/28c79/14b33/68b93/197/13587/2025نقده 
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...مقایسه میانگین- 5جدولادامه 

قطرطولینام جمعیت
متر)(سانتی

قطرعرضی
متر)(سانتی

سطح تاج پوشش
متر مربع)(سانتی

ارتفاع گیاه
متر)(سانتی

تعداد گل
در بوته

وزن تر
بوته (گرم)

وزن خشک
بوته (گرم)

GDD
ظهور گل

GDD
رسیدن گل

درصد
اسانس

عملکرد
اسانس (گرم)

3bc67/49a-d97/29bcd67/1325abcd75/31abc75/42b53/97b6/345/15892137ab74/025/0بانه 
bc28/54a-c39/38abc19/1705abc72/42a28/79b50b73/167/14562/2079ab57/01/0غربی-ذرآ

b20/59a4/44a87/2225abc67/40a75b87/45b13/188/20022570میانه
1d32/33abc65/31d67/506ab5/45bc25/23a205a703/19967/2534خوي
2d32/33bcd94/28d34/771abcd56/36c78/17c5/27c67/83/32437/3566خوي

bc67/54abc85/38ab2/1919ab9/45a96/76a73/289a47/665/17595/2254ab43/028/0کامیاران
1d99/32d91/20d8/594cd98/27c46/14b13/55b193/163/13928/2108b31/0052/0سردشت
d89/36a06/42bcd42/1253d72/24c44/4b6/42b93/155/17175/2211b2/0031/0پیرانشهر
208/49cd37/26bcd37/1153bcd87/29abc5/23b47/94b8/2616305/2254ab72/019/0سردشت

. باشدمیدانکني ادامنهچندآزمونروشبه%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفمفهومبهرمشابهیغحروف
.بودسرشاخهمناسبوزنتولیدعدمدلیلبهنبودند،اسانسعملکردودرصددارايکههاییجمعیتنمونه*:

.Aگونههاي جمعیتدری بررسموردصفاتمربعاتنیانگیموانسیوارهیتجز-6جدول triumfettii

درجهراتییتغمنابع
يآزاد

قطر
بزرگ

قطر
کوچک

تاج
پوشش

ارتفاع
اهیگ

تعداد
گل

تروزن
بوته

وزن
بوتهخشک

GDD
گلظهور

GDD
گلدنیرس

درصد
اسانس

عملکرد
اسانس

24934**6/473**983656**1334354**5598**33735**10154**58/236**3884829**82/323**31/1002**15تیجمع
26464001/059*21476235/211/109108030522760*41/20*249/36تکرار

3041/2739/89699978/114/16721137/31810557657601/0370شیآزماي خطا
CV%23/1053/869/1943/990/2829/2345/2733/599/211/3575/32

.هستنددارمعنی%1و%5احتمالسطحدرترتیببهمارهایتمربعاتنیانگیم**،و* 
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.Aگونههاي جمعیتنیبی بررسموردصفاتنیانگیمسهیمقا-7جدول triumfettii

قطربزرگجمعیتنام
متر)(سانتی

قطرکوچک
متر)(سانتی

تاج پوشش
بع)مررتم(سانتی

ارتفاع گیاه
متر)(سانتی

تعداد گل
بوتهدر

وزن تر
بوته (گرم)

خشکوزن
بوته (گرم)

GDD
ظهورگل

GDD
رسیدن

گل
درصد
اسانس

عملکرد
(گرم)اسانس

7607e25/32f35/33d74/607b29/43d92/8d4/83d20/23b2137c2378
1b13/76a27/54b4/3392cde67/27c2/75ab3/299ab33/121a3922a4091fg09/0c10/0گلستان
cde73/44b47/39cd6/1423b93/40c2/66abc6/243bc67/86a2488b3100اردبیل
e81/40ef76/23d7/840bcde50/33d94/11d0/96d53/26d1617c2254f10/0c03/0ارومیه
1cde06/47def14/29cd6/1149b22/38d53/21d4/99d73/27cd1776c2387f10/0c03/0رامیان
2de11/43def86/27cd2/1071de47/26d31/12abc261bc67/96bc1958c2313f11/0c10/0رامیان

cde87/51bcd9/33cd3/1506bcde43/30cd98/42bcd8/168cd87/46cd1790c2285e14/0c06/0زیراب
e72/38f45/31d8/740bcd97/35d64/11d9/70d60/20cd1672c2285f11/0c02/0آذربایجان شرقی

1cde00/48a78/52c3/2011bcd11/29d00/9a3/413a00/14995/0ab41/1سمنان
2a13/99a33/48a7/4361a87/51b5/133a3/353a33/155b2174b2943d6/1a48/2سمنان
2e89/36ef62/22d8/713bcd25/34d24/12d6/78d73/28cd1745c2428b66/2b76/0ارومیه
2cde52/50cde71/30cd4/1323a18/52d73/17cd8/140d13/39cd1776c2372c18/2b85/0گلستان

c99/59bc59/37c8/1916bc84/36cd25/45abc3/236cd47/66cd1762c2254a55/3a35/2شاهرود
cd32/58b53/39c3/1923b23/40a7/192a8/239cd47/58e1175d1759g06/0c04/0لوشان
3e40/39ef08/25d8/850e61/24d26/10d8/94d53/28bcd1896c2256f09/0c03/0گلستان

e98/33ef6/25d2/709f43/15a3/163d1/87d63/26d1222d1489سلماس
.باشدمیدانکني ادامنهچندآزمونروشبه%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفمفهومبهرمشابهیغحروف
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.Aگونههاي جمعیتدری بررسموردصفاتمربعاتنیانگیموانسیوارهیتجز-8جدول altissima

درجهراتییتغمنابع
يآزاد

قطر
بزرگ

قطر
کوچک

تاج
پوشش

ارتفاع
اهیگ

تعداد
گل

تروزن
بوته

وزن
بوتهخشک

GDD
ظهورگل

GDD
برداشت

درصد
اسانس

عملکرد
اسانس

21/33817844179406/0254**2/9029**3/1589**421/5055/3418320761/33جمعیت
237/1431/3348779/117/1533159093/446155455004/01/45بلوك

84/4469/119792112/262112/65087/3315070420813/03/120شیآزماي خطا
CV%32/136/970/1929/1971/1308/2039/2112/1166/43556/36

.هستنددارمعنی%1احتمالسطحدرترتیببهمارهایتمربعاتنیانگیم:**

.Aگونههاي جمعیتدری بررسموردصفاتنیانگیمسهیمقا-9جدول altissima

بزرگقطرمنشأهاتیجمع
(cm)

کوچکقطر
(cm)

پوششتاج
(cm2)

اهیگارتفاع
cm)(

گلتعداد
بوتهدر

تروزن
(گرم)بوته

خشکوزن
(گرم)بوته

GDD
ظهورگل

GDD
برداشت

درصد
اسانس

اسانسعملکرد
(گرم)

111/5589/4115/190467/21ab11/101b67/37b13/1110731386زدی3119
269/4875/3877/15599/21ab97/103a8/137a27/2112205/142599/021/0زدی8835
--48/4918/3721/150233/32a81/114a13/183a93/3710178/1398لرستان9885
43/5242/2965/172869/28a63/136a6/154a8/35107313622/142/0کردستان12790
26/4474/3282/12469/27b21/73a6/121a87/291135137492/027/0همدان29610

.باشدمیدانکني ادامنهچندآزمونروشبه%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفمفهومبهرمشابهیغحروف



ارزیابی صفات مورفولوژیکی...410

.Aگونههاي جمعیتدری بررسموردصفاتمربعاتنیانگیموانسیوارهیتجز-10جدول haussknechtii

درجهراتییتغمنابع
آزادي

بزرگقطر
)مترسانتی(

قطرکوچک
)مترسانتی(

پوششتاج
مربع)مترسانتی(

اهیگارتفاع
)مترسانتی(

گلتعداد
بوتهدر

بوتهتروزن
(گرم)

خشکوزن
(گرم)بوته

GDD
ظهورگل

GDD
برداشت

درصد
اسانس

عملکرد
(گرم)اسانس

50/37**399/0**63/87**8/4088**15808**86043**7/1585**26/99**2147880**4/212**75/743**20جمعیت
4/1070341669/4363/301/0001/0*23/2025/266220375/11بلوك

4062/1302/122870783/46/26622312527/86246/9005/00001/0شیآزماي خطا
CV%19/1382/163953/1444/3506/1839/182/127/067/3333/33

.هستنددارمعنی%1و%5احتمالسطحدرترتیببهمارهایتمربعاتنیانگیم: **و*

.Aگونههاي پیژنوتنیبی بررسموردصفاتنیانگیمسهیمقا-11دولج haussknechtii

قطر بزرگجمعیتمنشأ 
متر)(سانتی

قطرکوچک
متر)(سانتی

تاج پوشش
مربع)متر(سانتی

ارتفاع گیاه
متر)(سانتی

تعداد گل
در بوته

وزن تر بوته
(گرم)

وزن خشک
بوته (گرم)

GDD
ظهورگل

GDD
برداشت

درصد
اسانس

عملکرد
اسانس (گرم)

1bcd45/33bcd81/26bc2/728b-f64/16ab64/66b73/90b2/22f560c1073e06/0b013/0لرستان
2c-g35/33d-g92/16c8/340c-f29/12bc9/30b07/27c73/7bc973c1073f06/0b0046/0لرستان
3efg98/19efg72/14c8/247def65/10bc73/21b87/23c53/6bc973c1073b37/0b024/0لرستان

1b-f96/29b-e03/25bc8/608bcd2/17abc98/53b6/96b4/25f560c1015کردستان
2c-g4/23c-g33/20c3/379c-f17/13bc30bc973c1073کردستان

1efg56/19fg13c4/219f61/8bc56/20a1073b1220ایالم
2fg04/19efg77/14c4/242def13/11c04/15b27/31c73/8bc994c1103a21/1a10/0ایالم

1a17/62a87/49a6/218a27/36a87/90a33/343a140b1015c1090f06/0a084/0گلستان
b-e31b-e02/25bc8/246b-e87/15abc1/57b53/83b87/24e663c1025d07/0b017/0کرمانشاه
4bc94/33bc81/27bc3/830b25/21a28/93b3/77b3/18a1073a1362e07/0b012/0کردستان
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...مقایسه میانگین -11دولج
قطر بزرگمنشأ جمعیت

متر)(سانتی
قطرکوچک

متر)(سانتی
تاج پوشش

متر مربع)(سانتی
ارتفاع گیاه

متر)(سانتی
تعداد گل
در بوته

وزن تر بوته
(گرم)

وزن خشک
بوته (گرم)

GDD
ظهورگل

GDD
برداشت

درصد
اسانس

عملکرد
اسانس (گرم)

5c-g3/27c-g33/21bc503b-f96/14bc74/37b8/73b33/14bc973c1073کردستان
1g66/16g37/12c2/173ef35/9bc36/24b13/78b6/12bc973c1073فارس
2efg35/21d-g08/16c6/294c-f55/13bc33/34b07/30c47/9f560c1073فارس
d-g12/22c-g78/17c9/321b-f94/14bc73/30b8/39b8/10bc973c1073ربیغآذربایجان

c-g2/26c-g88/20bc1/452b-f05/15abc52/54b2/82b6/16bc973c1073g05/0b0084/0ربیآذربایجان غ
3fg94/18fg86/13c5/233def18/11bc29/26b33/31c8/7c962c1073e06/0b038/0ایالم

24761b2/41b87/32b4/1126bc47/18ab2/71a33/340a3/120b1015c1090
5efg46/21efg65/15c1/296def01/11bc55/26b27/256/8b1013bc1124c13/0b011/0کردستان
6b-f02/30b-e98/23bc9/608b-f63/14abc53/59b07/95b33/27c962c1073کردستان
7b-f03/30b-f79/23bc2/585bcd61/16abc14/63b07/98b69/32d780c1073کردستان
8c-g13/26c-g03/21bc4/445b-f25/15abc19/59b4/68b27/19c962c1073کردستان

.باشدمیدانکني ادامنهچندآزمونروشبه%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفمفهومبهرمشابهیغروفح

.Aگونهي هاتیجمعدری بررسموردصفاتمربعاتنیانگیموانسیوارهیتجز-12جدول pseudocotula

درجهراتییتغمنابع
يآزاد

قطر
بزرگ

قطر
کوچک

تاج
پوشش

ارتفاع
اهیگ

تعداد
گل

تروزن
بوته

خشکوزن
بوته

GDD
ظهورگل

GDD
گلدنیرس

درصد
اسانس

عملکرد
اسانس

2197**355/0**1879123289133065**23639**20311**75/249**1322053**17/39*57/466**9تیجمع
96/254828568/115246516804297/05/613*271/7208/4109286تکرار

1801/5678/1216090419/851457105/1311360224401972/08/115شیآزماي خطا
CV%25/1287/849/1982/618/1625/2518/087/290/228/3825/39

.هستندداریمعن%1و%5احتمالسطحدرترتیببهمارهایتمربعاتنیانگیم**: و* 
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.Aگونهي هاتیجمعنیبی بررسموردصفاتنیانگیمسهیمقا-13جدول pseudocotula

قطر بزرگمنشأهامعیتج
(cm)

قطرکوچک
(cm)

تاج پوشش
(cm)

ارتفاع گیاه
(cm)

تعداد گل
در بوته

تروزن
(گرم)بوته 

وزن خشک
بوته (گرم)

GDD
ظهور گل

GDD
برداشت

درصد
اسانس

عملکرد
(گرم)اسانس 

1bcd93/57ab18/40bcd1934bcd5/41d2/96b90/190c70/37d1073c1362d01/0b37/0گلستان16744
bcd53/61ab66/37bcd3/1959bcd44/42cd61/102ab80/311b20/77a1677a2022bc50/0ab38/0تهران18831
1d22/43ab60/37d4/1313e73/33cd29/120b53/212c40/41d1073c1374a06/1ab43/0زنجان19269
2d18/48ab22/39cd9/1538e77/33bcd47/130ab60/273b02/79d1073c1437bcd38/0b30/0زنجان19320
2a62/83a72/47a4/3435a62/63b73/188a47/446a53/118c1306b1745ab68/0a80/0گلستان19907
3abc45/70ab65/44abc8/2616b25/49bc46/167ab93/333b40/79c1306b1731گلستان20136
4cd48/51b25/37cd6/1574de08/35cd81/103b40/210bc27/49bc1397b1745d08/0b39/0گلستان20137
5ab63/75ab25/44ab3/2876bc73/45cd08/115ab00/404b36/78b1463b1802cd13/0b10/0گلستان20172
bcd2/59ab97/37bcd8/1927cde71/39a9/361ab87/242bc27/50bc1384b1717d08/0b04/0یزد21071
bcd86/59ab74/38bcd4/1933de9/36d46/82b4/207bc20/48b1489b1731cd27/0b13/0گیالن29717

.باشدیمدانکني ادامنهچندآزمونروشبه%5احتمالسطحدرداریمعناختالفمفهومبهرمشابهیغحروف



3413، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

بحث
گونهکهدادنشانگونه5بینمیانگینمقایسهنتایج

pseudocotula.Aعملکردورویشیصفاتبیشتردر
GDDداشتنباگونهاینبود.ها گونهسایرازبرترسرشاخه

عنوانبهرسیدنوگلظهورزماندرها گونهسایرازکمتر
گونهاسانسعملکردودرصدشد.تلقیزودرسگونه

A. triumfettii،عنوانهبگونهاین،بودها گونهسایرازبیشتر
وAlizadehجینتاباجهینتنیا.شدمحسوبسردیر

جهینتنیابه نآنارایزرد.دامطابقت)2015(همکاران
.Aهاي گونهمیانگینکهدندیرس pseudocotulaنظراز

ازگلتعدادواهیگارتفاعپوشش،تاجعرضوطولصفات
بود.شتریبدیگرگونهدو

.Aگونهي هاتیجمعنیبنیانگیمسهیمقا tinctoria

سطح،یطولقطرنظرازلیاردبو1بانهتیجمعکهدادنشان
ازبودند.هاتیجمعریساازبرتراهیگارتفاعوپوششتاج
هاي تیجمعسرشاخهخشکوتروزنوگلتعدادنظر

ها تیجمعریساازبرتر،کامیارانوانهیم،یغربجانیآذربا
.بودمشابه)Yaryab)2013جینتاباجهینتنیابودند.

ازي شتریباسانسدرصدي داراگونهاینازخلخالتیجمع
همکارانوAlizadehمشابهقیتحقدربود.ها تیجمعریسا

اسانسبازدهمیانگینکهدندیرسجهینتنیابه)2012(
.Aگونههاي جمعیت tinctoriaبود.ها گونهسایرازشتریب

.Aهايجمعیتبینمیانگینمقایسه triumfettiiنشان
تاجسطحعرضیطولی،قطرداراي1سمنانجمعیتکهداد

بودها جمعیتسایربهنسبتبیشتريارتفاعوپوشش
تشکیلبوته،ارتفاعافزایشنتایجازیکی).6(جدول

باجوانهايبرگکهاستگیاهبااليدرجدیدهايبرگ
ودارندقرارقدیمیهايبرگبااليدرمعموالًبیشتر،کارایی
اینکنند.میدریافتراخورشیدنورازبیشتريمقدار

ازموقعیتبهتریندرراهابرگکارآمدترینگیاه،ویژگی
,Mazaheri(دهدمیقرارفتوسنتزنظر گونهدر).1994

A. triumfettiiشاهرودجمعیتاسانسعملکردودرصد
نظربنابر.در بیشترین حالت بودها جمعیتسایربهنسبت

Penka)1978،(محیطیشرایطدراسانستجمعوتشکیل
دارد.افزایشبهتمایلترخشک

.Aگونهجینتابهتوجهبا haussknechtii1گلستانتیجمع
برترهاتیجمعهمهازاسانسوسرشاخهبااليعملکردلیدلبه

مرتبهدراسانسعملکردنظرازاگرچه2ایالمجمعیتبود.
عملکردولیداشتقرارهاتیجمعهیبقبه نسبتيباالتر

ي براتیجمعدونیانظرنیااز.بودمتوسطحددرآن سرشاخه
.شوندمیهیتوصمناسبی اصالحهاي پروژهدراستفاده

.Aگونهيهاتیجمعبیشتر haussknechtiiنظراز
رشدوداشتندقرارمترسانتی15تا10محدودهدری ارتفاع
تواندمی1کردستانایو2ایالمتیجمعمتفاوتی ارتفاع
ازی کیباشد.ی اصالحهاي پروژهي برای مناسبهیدستما

ي باالدردیجدهاي برگلیتشکبوته،ارتفاعشیافزاجینتا
درمعموالًشتریبیی کاراباجوانهاي برگکهاستاهیگ

نورازي شتریبمقدارودارندقراری میقدهاي برگي باال
نیکارآمدتراه،یگویژگینیاکنند.افتیدررادیخورش
دهدمیقرارفتوسنتزنظرازتیموقعنیبهتردرراها برگ

)Mazaheri, Salamonگزارشباجهینتنیا).1994

اندازهوارتفاعاستکردهگزارشکهداردرتیمغا)1992(
Ghasemiنیهمچناست.نداشتهاثربابونهگلدیتولدراهیگ

Pirbaloty)2009(اسانسدرصدبرمؤثرصفاتنییتعدر
هاي شاخهتعدادصفتکهکردمشاهدهی آلمانبابونهدر

میمستقاثرنیکمتربوتهارتفاعومیمستقاثرنیشتریببارور
داشت.اسانسدرصدي روبررا

نشاننتایجاسانسعملکردواسانسدرصدی بررسدر
اگرکهيطورهب،باشندمیهممکملصفتدونیاکهداد

از.کندجبرانراي گریدکمبودتواندمییابدافزایشی کی
ی ولدادندنشانراي ادیزتنوعها تیجمعاسانسدرصدنظر
البته .بودکمترنسبتبهتنوعسرشاخهعملکردنظراز

و10/0میزانبهگلستانو2ایالمتیجمعاسانسعملکرد
تنوعبود.بیشترها جمعیتسایربهنسبتبوتهدرگرم08/0

همکارانوJalaliجهینتبااسانسمقداردرآمدهبدست
بازدهدرکهنددادنشانآنانرایز،داردهتبمشا)2008(
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Matricariaگونهمختلفهاي جمعیتاسانس recutita

دراسانسبازدهکهيرطوهب،شتداوجودزیادياختالف
خوزستاننمونهدرو%8/2بوشهرمثلهاجمعیتبرخی

است.بوده68/0%
گونهي هاتیجمعمقایسهازآمدهبدستجینتا

A. pseudocotulaدر6/63ازگونهارتفاعکهدادنشان
بود.ریمتغ1زنجانتیجمعدرمترسانتی33تاگلستانتیجمع
محدودهدرهاتیجمعبیشتر کهدادنشانهانیانگیمسهیمقا

ایندر).12(جدولندداشتقراري مترسانتی33تا45یارتفاع
نیابود.%36/0میانگینباومتوسطحددراسانسبازدهگونه

گزارشکهداردی همخوان)Salamon)1992گزارشباجهینت
.ردندااثربابونهدرگلدیتولدراهیگاندازهوارتفاعاستکرده

Ghasemiراستا،همیندر pirbalotyدر)2009(همکارانو
درباروري هاجوانهتعدادصفتکهکردند مشاهدهی آلمانبابونه
میمستقاثرنیکمتربوتهارتفاعصفتومیمستقاثرنیشتریببوته

.داشتنداسانسدرصدي روبررا
توان گفت که:کلی میيریگجهینتعنوان به
.Aيهاتیجمعنیبج،ینتابهتوجهبا- 1 tinctoria،سه
تروزن،گلتعدادنظرازکامیارانو1يخول،یاردبتیجمع

نیهمچن.بودندبرترهاتیجمعریساازسرشاخهخشکو
ازي شتریباسانسعملکردودرصدي داراخلخالتیجمع
بود.ها تیجمعریسا

1سمنانلوشان،تیجمعسه،A.triumfettiiگونهدر- 2
ازسرشاخهخشکوتروزنوگلتعدادنظراز2سمنانو

وشاهرودتیجمعدونیهمچن.بودندبرترها تیجمعریسا
نظرازبودند.ي شتریباسانسعملکردي دارا2سمنان
بودند.ترزودرسسلماسولوشانتیجمعدو،یزودرس
مختلفي هاتیجمعصفاتی بررسدر- 3

A. haussknechtii،راعملکردبیشترین1گلستانتیجمع
نظرازودادنشانیکیمورفولوژصفاتبیشتردر

محسوبزودرسهاي تیجمعجزءکیفنولوژاتیخصوص
.بودریمقادنیباالترجزءآناسانسعملکردزانیموشد

.Aگونهدر- 4 pseudocotula،کهدادشانننتایج
ودرصدوسرشاخهبیشتردیتوللیدلبه2گلستانتیجمع

در.داشتبرتريها تیجمعریسابهنسبتاسانسعملکرد
لیدلبه2زنجانو1زنجان،1گلستانهاي تیجمعگونهاین
تیجمععنوانبهگلظهورزماندرکمGDDبودندارا

عنوانبهادیزGDDداشتنلیدلبهتهرانتیجمعوزودرس
.ندشدمحسوبررسیدتیجمع

مستقیمرابطهزودرسیبااقتصاديصفاتعملکرد- 5
پرمحصولهمیشهزودرسهاي جمعیتکهطوريهب،داشت

نظرهببنابراین .بودندبیشترياسانسعملکرددارايو
باراخوددرازسالیانطولدرمذکورهاي جمعیترسدمی

،یطیمحنامساعدعواملباههجموادروانددادهوفقخشکی
وگلتعدادوسرشاخهوخودی زندگچرخهکردنکوتاهبا

توانمیوکنندمیتولیدخودبقاءبراييشتریببذرنتیجهدر
دیمکشتمناسبییداروارقامتولیددرویژگیایناز
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Abstract
In order to evaluation of morphological and phenological traits in 68 accessions of five

chamomile species including: Anthemis altissima L., A. haussknechtii Boiss. & Reut., A.
pseudocotula Boiss., A. tinctoria L. and A. triumfettii (L.) All., an experiment was conducted
using a randomized complete block design (RCBD) with three replications in the Alborz
research station in Karaj, during 2011-2012. Data were collected for the length and width of
canopy, plant height, number of flowers, shoot fresh and dry weight, growth degree-days
(GDD), essential oil percentage, and essential oil yield. The average values of growth traits and
shoot yield recorded for A. pseudocotula were higher as compared with other species. In
addition, this species was an earlier growing species due to the lower values of growth degree-
days (GDD) in flowering and maturity stages. The essential oil yield of A. altissima (33 g per
plant) and) A. triumfettii (59 g per plant) was more than that recorded for the three other species.
The shoot yield of Anthemis tinctoria in Ardebil and Khoy1 populations was higher as
compared with other populations. The shoot yield of A. triumfettii in Semnan1 and Semnan 2
populations and the essential oil yield of A. triumfettii in Semnan 2 and Shahrood populations
were higher than those recorded for other populations. The Loshan and Salmas populations
were earlier growing species. The highest shoot yield and essential oil yield were recorded for
A.haussknechtii in the Golastan population. For A. pseudocotula, the highest shoot yield, and
essential oil yield were obtained in the Golastan 2 population, and the Golastan1, Zanjan1, and
Zanjan2 populations were early growing species. There were no significant differences among
the populations of A. altissima. In all species, a direct relationship was found between shoot and
essential oil yield and early growth, so that the early growing populations had higher shoot and
essential oil yield and this feature could be used in the production of drought-resistant varieties
under rainfed conditions.

Keywords: Phenology, A. tinctoria L., A. triumfettii (L.) All., Anthemis altissima L., A.
haussknechtii Boiss. & Reut., A. psedocotula Boiss.


