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 دهيچك
 صورت هب .A. triumfettii L. Allو  .Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L  گونه 3 از بابونه تيجمع 8 بذر

 خيتار نمودن منظور و تكرار سه با شده خرد يها كرت طرح .گرديد كشت 1390 سال ريت و بهشتيارد خيتار دو در بوته تك
 هر .گرفت قرار استفاده مورد يتصادف كامل هاي بلوك طرح هيپا بر يفرع فاكتور عنوان به جمعيت و ياصل فاكتور عنوان به كشت
 دوره طول در .بود شامل را متر سانتي 40 فاصله با فيرد هر در بوته 10 و متر سانتي 50 فاصله با فيرد 6 يشيآزما واحد
   يها تيجمع اسانس درصد و خشك و تر سرشاخه عملكرد و گل تعداد اه،يگ ارتفاع پوشش، تاج عرض و طول صفات رشد

 اثر و ها تيجمع ،)p < 0.05( كشت هاي خيتار نيب تفاوت كه داد نشان ها داده واريانس هيتجز نتايج .شد يريگ اندازه گونه 3
 Anthemis pseudocotula  گونه كه داد نشان صفات نيانگيم سهيمقا .بود )p < 0.01( دار يمعن كشت خيتار در تيجمع متقابل

 سهيمقا .داشت برتري گريد گونه دو ميانگين به نسبت گل تعداد و اهيگ ارتفاع پوشش، تاج عرض و طول صفات نظر از
 از Anthemis pseudocotula گونه از رويشي صفات بيشتر در )گلستان( 20172 تيجمع كه داد نشان ها تيجمع نيب نيانگيم
 و يشيرو صفات نظر از Anthemis tinctoriaگونه  يها تيجمع يول .بود رترب زدي- 20171 و گلستان- 20137 تيجمع دو
 كه شد مشخص آنها يها تيجمع و ها گونه نيب روزانه رشد يتجمع حرارت درجه محاسبه با .نداشت داري معني تفاوت يشيزا

 بازده .رفت گل به آنها از زودتر نيا بنابر ،بود گريد گونه دو از كمتر Anthemis pseudocotula گونه روزانه رشد حرارت درجه
  .بود Anthemis pseudocotula و Anthemis triumfettii اسانس بازده از شتريب يكم نظر از A.tinctoria گونه اسانس درصد اي

  
  ..Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L.، A. triumfettii L. All كشت، خيتار بابونه، :يديكل يها واژه

 
 مقدمه

 بـا  يـي دارو اهـان يگ از يكـ ي )Anthemis( بابونه جنس
 چندسـاله  يعلف اهيگ گونه 39 يدارا رانيا در و است ارزش
 اسـت  كشـورمان  يانحصـار  آن گونـه  23 كـه  اسـت  معطر

ـ گ يـي دارو و يصادتاق تياهم ).1385 ان،يمظفر(  بابونـه  اهي
 معده، زخم رفع ،يگوارش ستميس كننده تيتقو ضددرد، :شامل
 رفـع  ،ضداسـهال  ،ضدتشـنج  بخش، آرام اشتهاآور، نفخ، رفع

 ).Libester, 2008( باشـد  يم ها زخم دهنده اميالت و يخواب كم
ـ  يبـرا  دار تياولوهاي  گونه از ييدارو ارزش لحاظ به  ياهل

 نهيزم در شده منتشر منابع .باشد مي آن كشت توسعه و كردن
ـ ا در بابونه يزراع به و ينژاد به  شـتر يب و اسـت  محـدود  راني
ــر شــده انجــام قــاتيتحق ــترك يرو ب  آن اســانسهــاي  بي
 اسـت  الزم بابونه كشت توسعه و كردن ياهل يبرا .است بوده
ـ ن يزراعـ  بـه  قـات يتحق اهيگ يكيژنت اتيخصوص بر عالوه  زي
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 شيافزا در يمهم نقش كاشت مناسب زمان رايز ،رديگ انجام
  .)Scarisbrick et al., 1981( دارد اسانس بازده و عملكرد
 رهيت از ايپا اي دوساله ياهيگ Anthemis tinctoria گونه

 )Asteraceae( يكاسن خانواده به متعلق و Radiae يفرع
 دهنده اميالت و اشتهاآور گونه نيا يها گلاز  استفاده .است
 يدارا آن وهيم .شود يم استفاده عوام طب در و هاست زخم

 به ياهيگ گونه نيا .است يمسهل اثر با تلخ يروغن ماده كي
 مخصوصاً ر،يآفتابگ و يسنگالخ يها دامنه در يوحش حالت
 بابونه گونه نيا .ديرو يم باشد، يآهك نيزم جنس اگر

 فرانسه مانند اروپا يغرب جنوب ينواح در يعيوس يپراكندگ
رويش اين گونه محل  .دارد رانيا مانند ايآس يغرب ينواح و

غرب، غرب و مركز ايران مانند  بابونه در نواحي شمال، شمال
دژ،  گرگان، مازندران، دره چالوس، گيالن، الهيجان، شاهين

  اروميه، دشت مغان، خلخال، بانه، ديواندره، كرمانشاه، 
كيلومتري كرج به طرف چالوس، شاهرود، قزوين و  35

  ).1385 ان،يمظفر ؛1375 ،يزرگر(باشد  مي گلپايگان
 يعلف و كسالهي ياهيگ Anthemis pseudocotula گونه

 يكاسن خانواده به متعلق و Radiae يفرع رهيت از
)Asteraceae( و نامطبوع يبو يدارا آن ييهوا اندام .است 

 آن يبو از حشرات و عسل زنبور كه باشد يم تلخ طعم
 اثر آن دار گل و دار برگ يها سرشاخه .است زانيگر

 خواص .باشد يم مؤثر شته دفع در و دارد يكش حشره
 بر، تب آور، قاعده ضدتشنج، بادشكن، شامل آن يدرمان

 يناش يها يناراحت معده، يدردها رفع دهنده، اميالت ضدكرم،
 احشاء، هيناح در درد با توأم ساده يها اسهال و هوا بلع از

 يدردها رفع و پيگر به ابتال از يناش يعصب اختالالت رفع
 ايآس اروپا، از يعيوس منطقه در گونه نيا .است يسميرمات

 يبرخ در و قايفرآ شمال ،)عراق و هيسور ران،يا ه،يترك(
 در گونه نيا شيرو محل .دارد پراكندگي كايآمر ينواح
 مانند رانيا غرب جنوب و غرب غرب، شمال ينواح

 ،ياريبخت كردستان، كرمانشاه، دورود، الم،يا سردشت،
 ؛1375 ،يزرگر( باشد يم خوزستان و فارس گچساران،

   ).1385 ان،يمظفر
هاي  ساقه چندساله، اهيگ Anthemis.triumfettii گونه
 يارهايش با ،متر سانتي 90 ارتفاع با دهيخم اي افراشته متعدد،

 زمان .باشد يم فشرده جدا و بلند يها كرك با عمق، كم
 .شد گزارش تابستان لياوا تا بهار اواخر يده وهيم و يده گل
 .باشد مي يخزر و يتوران يرانيا مناطق مخصوص اهيگ اين

 ،باشد مي قفقاز و رانيا ،اروپا شامل ييايجغراف يپراكندگ
 و شمال رانيا درپراكندگي  .اروپاست پيت از نمونه
   ).1385 ان،يمظفر( باشد مي غرب شمال

 زمستان يسرما گياه اين كه شود مي موجب زهييپا كشت
 دوره گذراندن به يازين ،يگلده يبرا يول كند تحمل را

 گل به زين بهار در كه يطور هب ندارد، )شدن بهاره( سرما
 گراد سانتي درجه هفت تا شش يدما در بابونه ربذ .رود يم

 زني جوانه يبرا مطلوب حرارت درجه يول زند؛ يم جوانه
 ).1379 ،يگيدبيام( است گراد سانتي درجه 25 تا 20 نيب

 درجه 21 تا 19 نيب روزانه يدما در بابونه نمو و رشد
 اسانس مقدار نيشتريب اما رديگ يم انجام يبخوب گراد سانتي

 ها گل در گراد سانتي درجه 25 تا 20 نيب حرارت درجه در
 يول ستين حساس سرما به بابونه .شود يم رهيذخ و ساخته
ي ئسو تأثير شود، مواجه سرما با يگلده مرحله در چنانچه

 ش،يرو يبرا بابونه بذر .داشت خواهد گل عملكرد بر
 يكاف نور به زين شيرو دوره طول در و دارد نور به اجياحت
 كامل تا غنچه ليتشك مرحله از كه يطور هب ،است ازمندين

 كه ياهانيگ .است محتاج نور ياديز ريمقاد به ها، گل شدن
 كامازولن و اسانس كم اريبس ريمقاد شوند، مي كاشته هيسا در

 تحمل به قادر بابونه ).1379 ،يگيدبيام( داشت خواهند
 در نيهمچن و بذر شيرو مرحله در يول است يخشك
 بابونه .دارد ازين آب يمناسب ريمقاد به ساقه ليتشك مرحله

 شود، كشت شور مناطق در اگر و است شورپسند ياهيگ
 شهير گرم هر در نمك گرم يليم 10 تا است قادر آن شهير

 سبب شور مناطق در بابونه كشت بنابراين د،ينما رهيذخ
 در شده كشت اهانيگ با سهيمقا در گل عملكرد افزايش

  ).1379 ،يگيدبيام( شود يم رشوريغهاي  نيزم
 فراوان ريمقاد با همراه ،يشن و سبك يها خاك

 بابونه كشت يبرا يمناسب اريبس ها خاك ،يآهك هاي بيترك
 ريحاصلخ يها خاك از توان يم بابونه، كشت يبرا .هستند
 بابونه، نمو و رشد يبرا خاك مناسب تهيدياس .كرد استفاده

 را بابونه كه دهد يم نشان قاتيتحق .است 8 تا 8/4 نيب
 كشت زين 2/9 تا 9 تهيدياس با ييايقل يها خاك در توان مي
  ).1379 ،يگيدبيام( كرد

 يدارا اهيگ يگلده نديفرا برنيز  مناسب كاشت خيتار
 سبب زود اريبس كاشت كه طوري ؛ بهاست تياهم حائز

 موجب كاشت در ريخأت .شود مي ها اهچهيگ يسرمازدگ
 خيتار رييتغ .شود يم افتهي استقرارهاي  بوته تعداد در كاهش
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 رطوبت حداقل، و حداكثر يدما روز، طول رييتغ با كاشت
 اهيگ رشدفصل موجب  طول در يطيمح طيشرا ريسا و ينسب
 بر تينها در و كيفنولوژ مراحل رشد، دوره طول بر و شده

 ,.Dadkhah et al( گذارد يم تأثير اهيگ يفيك و يكم عملكرد
2009.(   
 بابونه جنس از يبذر نمونه 120 از شيب ژن، بانك در

)Anthemis( در واست  شده يآور جمع رياخهاي  سال در 
 ي،وميهربار نمونه وجود عدم ليدل به بذر يآور جمع زمان
 به و بودند نشده ييشناسا يدرست به آنهاي  گونه يبرخ
 ها نمونه قيدق ييشناسا قيتحق نيا اهداف از يكي ليدل نيهم
 صفات ارزيابي قيتحق نيا گريد هدف .باشد مي

 گونه سههاي  جمعيت از يتعداد يكيفنولوژ و يكيمورفولوژ
A. pseudocou، A. tinctoria و A. triumfettii دو در 

 بابونه جنس .باشد مي مزرعه طيشرا در كاشت خيتار
)Anthemis( در و است ارزش با ييدارو اهانيگ از يكي 
 23 كه است معطر چندساله يعلف اهيگ گونه 39 يدارا رانيا

 تياهم ).1385 ان،يمظفر( است كشورمان يانحصار آن گونه
 ستميس كننده تيتقو ضددرد، بابونه اهيگ ييدارو و يصادتاق

 بخش، آرام اشتهاآور، نفخ، رفع معده، زخم رفع ،يگوارش
 ها زخم دهنده اميالت و يخواب كم رفع ،ضداسهال ،ضدتشنج

 از ييدارو ارزش لحاظ به ).Libester, 2008( باشد مي
 كشت توسعه و كردن ياهل يبرا دار تياولوهاي  گونه
 يزراع به و ينژاد به نهيزم در شده منتشر منابع .باشد مي

 بر شده انجام قاتيتحق شتريب و است محدود رانيا در بابونه
 و كردن ياهل يبرا .است بوده آن اسانس هاي بيترك يرو

 يكيژنت اتيخصوص بر عالوه است الزم بابونه كشت توسعه
 مناسب زمان رايز رديگ انجام زين يزراع به قاتيتحق اهيگ

 دارد اسانس بازده و عملكرد شيافزا در يمهم نقش كاشت
)Scarisbrick et al., 1981(.  

 رهيت از ايپا اي دوساله ياهيگ Anthemis tinctoria گونه
 )Asteraceae( يكاسن خانواده به متعلق و Radiae يفرع
 به( كاروتن و ليگزانتوف بر عالوه گونه نيا يها گل .است
 باشد يم استخراج قابل زرد يرنگ ماده كي يدارا ،)كم مقدار
 و هاست زخم دهنده اميالت و اشتهاآور آن يدرمان خواص كه
 ماده كي يدارا آن وهيم .شود يم استفاده عوام طب در

 حالت به ياهيگ گونه نيا .است يمسهل اثر با تلخ يروغن
 اگر مخصوصاً ر،يآفتابگ و يسنگالخ يها دامنه در يوحش
 يپراكندگ بابونه گونه نيا .ديرو يم باشد، يآهك نيزم جنس

 ينواح و فرانسه مانند اروپا يغرب جنوب ينواح در يعيوس
 در بابونه گونه نيا شيرو محل .دارد رانيا مانند ايآس يغرب
 گرگان، مانند رانيا مركز و غرب غرب، شمال شمال، ينواح

 ه،ياروم دژ، نيشاه جان،ياله الن،يگ چالوس، دره مازندران،
 يلومتريك 35 كرمانشاه، واندره،يد بانه، خلخال، مغان، دشت
 باشد يم گانيگلپا و نيقزو شاهرود، چالوس، طرف به كرج

 Anthemis گونه ).1385 ان،يمظفر ؛1375 ،يزرگر(
pseudocotula يفرع رهيت از يعلف و كسالهي ياهيگ 

Radiae يكاسن خانواده به متعلق و )Asteraceae( است. 
 كه باشد يم تلخ طعم و نامطبوع يبو يدارا آن ييهوا اندام
 .است زانيگر آن يبو از حشرات و عسل زنبور

 در و دارد يكش حشره اثر آن دار گل و دار برگ يها سرشاخه
 بادشكن، شامل آن يدرمان خواص .باشد يم مؤثر شته دفع

 رفع دهنده، اميالت ضدكرم، بر، تب آور، قاعده ضدتشنج،
 يها اسهال و هوا بلع از يناش يها يناراحت معده، يدردها
 يعصب اختالالت رفع احشاء، هيناح در درد با توأم ساده
 نيا .است يسميرمات يدردها رفع و پيگر به ابتال از يناش
 و هيسور ران،يا ه،يترك( ايآس اروپا، از يعيوس منطقه در گونه
 پراكندگي كايآمر ينواح يبرخ در و قايفرآ شمال ،)عراق
 و غرب غرب، شمال ينواح در گونه نيا شيرو محل .دارد

 كرمانشاه، رود،ود الم،يا سردشت، مانند رانيا غرب جنوب
 باشد يم خوزستان و فارس گچساران، ،ياريبخت كردستان،

   ).1385 ان،يمظفر ؛1375 ،يزرگر(
هاي  ساقه چندساله، اهيگ Anthemis triumfettii گونه
 كم يارهايش با متر، سانتي 90 ارتفاع با دهيخم اي افراشته متعدد،
 و يده گل زمان .باشد يم فشرده جدا و بلند يها كرك با عمق،

- يرانيا مناطق اهيگ .است تابستان لياوا تا بهار اواخر يده وهيم
 رانيا ،اروپا شاملآن  ييايجغراف يپراكندگ .ستيخزر و يتوران
 رانيا درپراكندگي  .ستاروپا پيت از نمونه ،باشد مي قفقاز و

  ).1385 ان،يمظفر( باشد مي غرب شمال و شمال
 طول در و دارد نور به اجياحت ش،يرو يبرا بابونه بذر
 از كه يطور هب ،است ازمندين يكاف نور به زين شيرو دوره

 ياديز رامقد به ها، گل شدن كامل تا غنچه ليتشك مرحله
 شوند، مي كاشته هيسا در كه ياهانيگ .است محتاج نور
 .داشت خواهند كامازولن و اسانس كم اريبس ريمقاد
 هاي بيترك فراوان ريمقاد با همراه ،يشن و سبك يها خاك
 يبرا .هستند بابونه كشت يبرا يمناسب اريبس ها خاك ،يآهك
 .كرد استفاده ريحاصلخ يها خاك از توان يم بابونه، كشت
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 8 تا 8/4 نيب بابونه، نمو و رشد يبرا خاك مناسب تهيدياس
 در توان مي را بابونه كه دهد يم نشان قاتيتحق .است
 كرد كشت زين 2/9 تا 9 تهيدياس با ييايقل يها خاك

  ).1379 ،يگيدبيام(
 يدارا اهيگ يگلده نديفرا برنيز  مناسب كاشت خيتار
 سبب زود اريبس كاشتكه  طوري به ،است تياهم حائز

 موجبنيز  كاشت در ريخأت .شود مي ها اهچهيگ يسرمازدگ
 خيتار رييتغ .شود يم افتهي استقرارهاي  بوته تعداد در كاهش
 رطوبت حداقل، و حداكثر يدما روز، طول رييتغ با كاشت
 اهيگ رشدفصل موجب  طول در يطيمح طيشرا ريسا و ينسب
 بر تينها در و كيفنولوژ مراحل رشد، دوره طول بر و شده

 ,.Dadkhah et al( گذارد يم تأثير اهيگ يفيك و يكم عملكرد
2009.( Gasic و Lukic )1990( در را كاشت زمان اثرات 

 تحقيق اين نتايج .دادند قرار مطالعه مورد بابونه رقم 17
 بهاره كشت در اسانس ميزان ارقامبيشتر  در كه داد نشان
 و Galambosi .بود پاييزه كشت از بيشتر يدار معني طور به

Holm )1991( و گل عملكرد روي بر را كاشت زمان چهار 
 داد نشانآنان  نتايج و دادند قرار بررسي مورد بابونه اسانس

 در بابونه اسانس و خشك گل عملكرد و بوته ارتفاع بين كه
  .نداشت وجود يدار معني اختالف كاشت مختلفهاي  تاريخ
 بابونه جنس از يبذر نمونه 120 از شيب ژن، بانك در

)Anthemis( در وشده است  يآور جمع رياخهاي  سال در 
 ي،وميهربار نمونه وجود عدم ليدل به بذر آوري جمع زمان
 به و بودند نشده ييشناسا يدرست به آنهاي  گونه يبرخ
 ها نمونه قيدق ييشناسا قيتحق نيا اهداف از يكي ليدل نيهم
 و يكيمورفولوژ صفات ارزيابي قيتحق نيا گريد هدف .بود

 ،A. pseudocou گونه سههاي  جمعيت از يتعداد يكيفنولوژ
A. tinctoria و A. triumfetti در كاشت خيتار دو در 

  .بود مزرعه طيشرا
  
  هاروش و مواد
 گونه سه از جمعيت 8بذرهاي  ،1389 بهمن اواخر در
 گونه از 2 گلستان و يزد ،1 گلستان :شامل بابونه

Anthemis pseudocotula، نقده و قزوين اروميه، ،1 نقده 
 A. triumfettii گونه از اروميه و A. tinctoria گونه از 2
 .انجام شد ازين برحسب ياريآب .شدند كشت گلخانه در
 .افتي ادامه اسفندماه خرآ تا ينگهدار و مواظبت اتيعمل
 كردند رشد يكاف اندازه به شده سبزهاي  اهچهيگ كه يزمان

 و افتهي انتقال آزاد يهوا به ها گلدان )يبرگ 4- 5 مرحله(
 البرز قاتيتحق ستگاهيا در ياصل نيزم در بهشتيارد لاواي
 .شدند كشت رماهيت اول و بهشتيارد اول خيتار دو در

 ياصل فاكتور با شده خرد يها كرت طرح قالب در شيآزما
 بر تكرار سه در جمعيت 8 يفرع فاكتور و كشت خيتار دو
 پالت هر در .شد اجرا يتصادف كامل هاي بلوك طرح هيپا
   و متر سانتي 50 فاصله با فيرد 6 يشيآزما واحد اي

 هم از متر سانتي 40 فاصله با فيرد هر يرو بوته 10
 نظر در متر 1 مجاور كرت دو نيب فاصله .شدند كشت
 يا قطره ياريآب ستميس از اهانيگ ياريآب يبرا .شد گرفته
 و مراقبت اتيعمل اه،يگ رشد دوره طول در .شد استفاده
 نيوج كنترل برنامه طبق و منظم ياريآب شامل ينگهدار
به  از بعد .گرديد انجام مستمر صورت هب هرز يها علف
 عرض و طول :نظير ياتفص فنولوژي مراحل رسيدن اتمام
 تر شاخهرس عملكرد و گل تعداد ،اهيگ ارتفاع پوشش، تاج
 روزانه رشد يتجمع حرارت درجه و اهيگ خشك و

 نمونه 15 براي زايشي و رويشي صفات .شد يريگ اندازه
 اسانس يريگ اندازه و استخراج براي .شد محاسبه گياهي
 برداشت به اقدام ها، بوته كامل گلدهي از بعد ،ها نمونه

 تر وزن بالفاصله .گرديد گياه طوقه ناحيه ازها  سرشاخه
 آون به ها نمونه شدن خشكبعد براي  و شد وزن سرشاخه

 وزن ساعت 48 از بعد .شدند منتقل گراد سانتي 50 دماي با
 ريتقط روش به اسانس استخراج .شد توزينها  نمونه خشك

 يطراح ،)Clevenger( كلونجر دستگاه كمك به و آب با
 ,Anonymous انجام شد ايتانيبر نامه دارو براساس شده

   مقدار ابتدا نمونه، هر از گيري اسانس براي .)(1980
 كردن پودر از پس را شده خشك گياهي نمونه گرم 80

   حدود كه جايي تا مقطر آب سپس ريخته، بالن در كامل
 اضافه بالن به شود، پر گياهي نمونه و آب توسط بالن ⅔

 .شد گرفته نظر در ساعت 2 استخراج، زمان مدت .گرديد
 به تيمار هر از گرمي 5 نمونه ،اسانس بازده محاسبهبراي 
 قرار گراد سانتي درجه 50 دماي با آون در ساعت 24 مدت
 محاسبه در )گرم 5( اوليه وزن با آنها وزن اختالف و گرفت
  .گرديد منظور اسانس
 افزار نرم از استفاده با شده آوري جمعهاي  داده
SAS9 مقايسه براي و گرفتند قرار واريانس تجزيه مورد 
 استفاده دانكن اي دامنه چند زمونآ از تيمارها ميانگين
    .گرديد



  ...ارزيابي بعضي از صفات مورفولوژيكي                                                                                                                                                    958

  جينتا
 براي كشتهاي  خيتار نيب داد نشان واريانس هيتجز نتايج

 نيب يول ،بود دار معني %5 احتمال سطح در صفات كليه
 كليه براي كشت خيتار در تيجمع متقابل اثر و ها تيمعج

 ايسهمق ).1 جدول( بود دار معني %1 احتمال سطح در صفات
 از استفاده با كشتهاي  تاريخ وها  جمعيت يها گونه ميانگين
تا  2جدولهاي  در نتايج و شد انجام دانكن اي دامنه چند آزمون

  .گرديد درج 4
  
  پوشش تاج قطر و عرض
 تـاج  يعرضـ  قطر كه داد نشانها  گونه نيب نيانگيم سهيمقا

   بــا بهــاره كشــت در A. pseudocotula گونــه پوشــش
 تابستانه كشت در يول بود شتريب ديگر گونه دو از متر سانتي 40
 تاريخ در ها جمعيت مقايسه در .نبود دار يمعن تفاوتها  گونه نيب

ـ جمع در پوشـش  تـاج  يعرضـ  قطـر  نيانگيم بهاره كشت  تي
20172 A. pseudocotula نيشتريب متر يسانت 5/46 بيترت هب 
 گونه يها تيجمع نيب نيانگيم سهيمقا در ).2 جدول( بود مقدار

A. tinctoria، ــاروم 14221 تيـــجمع در    ترتيـــب بـــه هيـ
 بزرگتـري  عرضـي  قطر يدارا تابستانه كشت در متر سانتي 28

ـ جمع يعرض قطر نيانگيم .داشت ـ اروم 14170تي    گونـه  از هي
A. triumfettii شـتر يب تابستانه كشت در متر سانتي 25 زانيم به 

  ).2 جدول( بود متر سانتي 23 زانيم به بهاره كشت از
 گونه سه نيب پوشش تاج يطول قطر نيانگيم سهيمقا در
 Anthemis pseudocotulaپوشش تاج قطر كه داد نشان نتايج
 پوشش تاج قطر از شتريب متر سانتي 61 زانيم به بهاره كشت در
 تفاوتها  گونه نيب تابستانه كشت در يول بود ديگر گونه دو
  ).2 جدول( نبود دار يمعن

ــهيمقا ــم س ــر نيانگي ــول قط ــين يط ــجمع ب ــه تي   گون
A. pseudocotula ـ جمع كه داد نشان  بـا  گلسـتان  20172 تي

 دو از شـتر يب بهـاره  كشـت  خيتـار  در متر سانتي 72 يطول قطر
ـ جمع سهيمقا در .)2 جدول( بود گريد تيجمع    گونـه  هـاي  تي

A. tinctoria قطر با هياروم 14221 جمعيت كه داد نشان نتايج 
 كشت خيتار دو بيترت هب متر سانتي 40 و 56 پوشش تاج يطول
  .)2 جدول( بود حداكثر در تابستانه و بهاره

 
  ارتفاع
ـ  اهيگ ارتفاع نيانگيم سهيمقا  كـه  داد نشـان  گونـه  سـه  نيب
ـ گ ارتفـاع  ميانگين ـ م بـه  A. pseudocotula گونـه  در اهي    زاني

   و A. triumfettii گونـه  دو از بهـاره  كشـت  در متـر  سانتي 40
A. tinctoria در ولـي  بـود  بيشتر متر سانتي 35 و 32 زانيم به 

ــت ــتانه، كشـ ــانگين تابسـ ــاع ميـ ــگ ارتفـ ــه در اهيـ    گونـ
A. pseudocotula گونـه  دو از بيشـتر  متـر  سانتي 19 ميزان به 

  ).3 جدول( بود ديگر
 A. pseudocotula گونه هاي تيجمع ارتفاع نيب سهيمقا
 در )متر سانتي 45( گلستان 20172 تيجمع ارتفاع كه داد نشان
 تابستانه، كشت در يول بود حداكثر در بهاره كشت خيتار

 بود حداكثر در متر سانتي 27 با زدي تيجمع ارتفاع ميانگين
 A. tinctoria تيجمع 4 ارتفاع نيانگيم مقايسه در ).3 جدول(

 22 و 39 ارتفاع با هياروم 14221 تيجمع كه داد نشان نتايج
 دو به نسبت تابستانه و بهاره كشت خيتار دو بيترت هب متر يسانت
 ارتفاع نيانگيم ).3 جدول( بود حداكثر در گريد تيمعج

 به A. triumfettii گونه از هياروممنشأ  با 14170 تيجمع
 به تابستانه كشت از شتريب بهاره كشت در متر سانتي 35 زانيم
  ).3 جدول( دبو متر سانتي 8 زانيم

  
 بوته در گل تعداد
 دو در بابونه گونه سه در گل تعداد كل نيانگيم سهيمقا

 117 زانيم به A. pseudocotula گل تعداد كه داد نشان خيتار
 به A. tinctoria و A. triumfettii گل تعداد از شتريب عدد
   ).3 جدول( بود بوته در عدد 9 و 55 زانيم

  هــاي  تيــجمع نيبــ گــل  تعــداد نيانگيــم ســهيمقا
A. pseudocotula ـ جمع كه داد نشان ـ  21071 تي  دو در زدي

 64 و 373 بـودن  دارا با بيترت به تابستانه و بهاره كشت خيتار
 داشـت  ديگر تيجمع دو به نسبت بيشتري ميانگين بوته در گل

ـ م سهيمقا .)3 جدول( ـ جمع گـل  تعـداد  نيانگي   گونـه  يهـا  تي
A. tinctoria ـ جمع كه داد نشان ـ  نيقـزو  17052 تي  و 67 اب

 بـه  نسـبت  انهتتابسـ  و بهـاره  كشـت  در بوته بر گل عدد 336
 تيجمع گل تعداد ).3 جدول( بود حداكثر در ديگر يها تيجمع

ـ م به A. triumfettii گونه از هياروم أمنش با 14170  و 13 زاني
 بـود  ها تيجمع ساير از كمتر تابستانه و بهاره كشت ترتيب هب 4
   ).3 جدول(

  
  سرشاخه خشك و تر وزن

ــر وزن ــاخه ت ــه سرش  دو در A. pseudocotula گون
 گـرم   878 زانيم به آنها نيانگيم و تابستانه و بهاره كشت

   A. triumfettii و A. tinctoria گونه دو تر وزن از شتريب
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   .)4 جـــدول( بـــود گـــرم 437 و 391 بيـــترت هبـــ
ـ م سهيمقا ـ جمع سـه  تـر  وزن نيانگي  A. pseudocotula تي

ـ جمع در سرشاخه تر وزن كه داد نشان  گلسـتان  20172 تي
 تابسـتانه  كشت از شتريب گرم 2177 زانيم به بهاره كشت در
ـ جمع دو بـه  نسـبت  و بـود  گرم 243 زانيم به  در گـر يد تي

ــداكثر ــود ح ــهيمقا .ب ــر وزن س ــاخه ت ــجمع 4 سرش    تي
A. tinctoria ـ جمع كـه  داد نشان ـ اروم 14221 تي  دو در هي

 بـه  نسـبت  گرم 510 و 690 بيترت هب تابستانه و بهاره كشت
ـ جمع تـر  وزن ).3 جـدول ( بـود  بيشتر گريد تيجمع سه  تي

 و بهـاره  كشـت  در A. triumfettii گونـه  از هياروم 14170
  ).4 جدول( بود گرم 465 و گرم 442 ترتيب به تابستانه
 بهاره كشت در بابونه گونه سه هر سرشاخه خشك وزن

 كل ميانگين يول بود هم مشابه آماري لحاظ از تابستانه و
   گونه در تابستانه و بهاره كشت دو از حاصل خشك وزن

A. pseudocotula گونه دو از شتريب گرم 183 زانيم به 
  ).4 جدول( بود گريد

 A. pseudocotulaهاي  تيجمع در سرشاخه خشك وزن
 20172 تيجمع تر وزن يول بود هم مشابه بهاره كشت در

 ساير از شتريب بهاره كشت در گرم 365 زانيم به گلستان
 گرم 33/53 زانيم به تابستانه كشت در ليو بود ها تيجمع
 نقده تيجمع دو خشك سرشاخه وزن .)4 جدول( افتي ليتقل
 177 ترتيب هب بهاره كشت در A. tinctoria گونه از قزوين و

 در .)4 جدول( بود ديگر جمعيت دو از بيشتر گرم 172 و
 به هيروما 14221 جمعيت خشك سرشاخه وزن كه يصورت

 به بهاره كشت از بيشتر تابستانه كشت در گرم 176 زانيم
 هياروم 14170 تيجمع خشك ماده وزن .بود گرم 93 ميزان

 گرم 159 ترتيب به تابستانه كشت در A. triumfettii گونه از
  ).4 جدول( بود گرم 133 ميزان به بهاره كشت از بيشتر
  
  اسانس بازده

 نبود يدار معني تفاوت ها گونه بين اسانس بازده ميانگين
 در A. tinctoria گونه اسانس بازده ميانگين كمي نظر از ولي
 ديگر گونه دو از %4/0 و %17/0 تابستانه و بهاره كشت دو
  گونههاي  تيجمع اسانس درصد ).4 جدول( بود شتريب
 A. pseudocotula لحاظ از تابستانه و بهاره كشت دو در 

 ).4 جدول( نبود آنها نيب يدار معني تفاوت و بود يكسان آماري
 در A. tinctoria گونه از هياروم 14221 تيجمع اسانس بازده
 ساير و انهتتابس كشت از بيشتر %5/0 ميزان به بهاره كشت
 كشت در نيقزو 17052 تيجمع اسانس بازده .بود ها تيجمع

 ها تيجمع ساير و بهاره كشت از بيشتر %2 ميزان به تابستانه
   گونه از هياروم 14170 تيجمع اسانس بازده .بود

A. triumfettii تابستانه و بهاره كشت دو در %05/0 زانيم به 
   ).4 جدول( بود

  
   يكيمورفولوژ اتيخصوص و عملكرد )مربعات نيانگيم( واريانس هيتجز -1 جدول

  كاشت خيتار 2 در بابونه تيجمع 8 در

  درجه  راتييتغ منابع
 آزادي

 كوچكقطر
 پوششتاج

 بزرگقطر
 پوششتاج

 ارتفاع
 بوته

 خشك وزن بوته تر وزن گل تعداد
  بازده
  اسانس

 23/0 * 34/101780 * 02/4015513 **  54/11557* 08/4632* 14/3440* 16/934*  1 كاشتخيتار
 0087/0  06/1668  25/360  28/783 14/15 20/51 21/19  2  بلوك
  0097/0 12/4503 79/2314 18/231* 84/31 07/43 96/16  2 1يخطا
  55/0 ** 79/93938 ** 14/539426 **  69/38058** 07/221** 39/412** 51/143** 7  تيجمع

 خيارت×تيجمع
  63/0 **  18680/53 ** 76/532155 ** 03/32666 ** 77/33 **  11/284 **  94/143 **  7  كاشت

 012/0  31/1166  97/37612 33/305 11/11 05/25 39/10  25 2يخطا
  44/33 24/23 66/32 30/23 29/13 57/12 06/12  44 كليخطا

CV  
  %1 و %5 احتمال سطح در دار يمعن بيترت به: ** و *
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  گونه 3 يها تيجمع پوشش تاج عرض و طول ميانگين مقايسه -2 جدول
Anthemis pseudocotula، A. tinctoria و A. triumfetti تابستانه و بهاره كشت در  

  )متر سانتي(طول تاج پوشش     )مترسانتي(عرض تاج پوشش  أمنش  جمعيت نام گونه
  ميانگين  تابستانه  بهاره    ميانگين تابستانه بهاره

Anthemis pseudocotula 

 b5/37 a-c5/22 a 30    bc72/51 bc 03/31 bc 37/41 گلستان 20137
 b16/38 ab8/23 a 31    b 44/58 ab 08/35 ab 76/46 زدي 21071
 a55/46 bc4/19 a 33    a3/72 bc 5/28 a 4/50 گلستان 20172

Anthemis tinctoria  

  dc05/30 bc65/19 b85/24    c 16/45  c 89/24 c 08/35 نقده 18041
  c08/32 a4/28 cd87/29    b 33/56 a 66/39 ab 33/46 هياروم 14221
  f77/16 a-c8/22 c9/18    d 61/19 d 16/28 d 03/23 نيقزو 17052
  de88/25 c53/15 d71/20    c 44/44 bc 66/26 c 55/35 نقده 18027

Anthemis triumfettii  14170 هياروم e5/23 ab37/25 b25/24    c 78/40 ab87/32 c 01/38  
               ميانگين

Anthemis pseudocotula   a74/40 a91/21 a32/31  a 82/60 a 53/31  a 18/46 

Anthemis tinctoria    b66/25 a35/21 b51/23  b 03/40 a 0/30 b 1/35 

Anthemis triumfettii    b5/23 a37/25 b25/24  b 78/40 a 87/33 ab 01/38 
  .هاست نيانگيم نيب دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان )مجزا صورت به مارهايت از كي هر يبرا( ستون هر در مشترك حروف

  
   بابونه گونه 3 در بوته در گل تعداد و اهيگ ارتفاع ميانگين مقايسه -3 جدول

)Anthemis pseudocotula، A. tinctoria و A. triumfetti( تابستانه و بهاره كشت دو در آنهاهاي  تيجمع با  
 نام  نام گونه

 جمعيت
  تعداد گل   )مترسانتي(ارتفاع گياه  أمنش

  ميانگين  تابستانه  بهاره    ميانگين تابستانه بهاره

Anthemis pseudocotula 

 bc22/35 dc09/14 b65/24   b 28/105 c 58/31 c 40/68 گلستان 20137
  b16/39 a25/26 a 7/32   a3/373  b 33/64 a 83/218 يزد 21071
  a33/45 b08/18 a 7/31   b 95/111 c 9/17 c 92/64 گلستان 20172

Anthemis tinctoria  

  dc0/31 e66/6 c83/18   d39/27 c 22/8 d 80/17 نقده 18041
  bc16/39 ab2/22 a98/28   d26 c 7/18 d 35/22 اروميه 14221
 d33/25 e7 c99/17   c5/67 a 5/336 b 202 قزوين 17052
  dc27/29 c-e71/11 bc 49/20   d64/31 c9/49  d 77/40 نقده 18027

Anthemis triumfettii  14170 هياروم bc38/35 de37/8 b57/24   d93/12 c 9/3  d 42/8  
               ميانگين

Anthemis pseudocotula   a90/39 a47/19 a69/29   a197 b 94/37 a 5/117 

Anthemis tinctoria    b46/30 ba33/12 b 4/21  b39 a 11/71  b 0/55 

Anthemis triumfettii    ab38/35 b37/8 b 9/21  b13 c 90/3 b 0/9 
  .هاست نيانگيم نيب دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان )مجزا صورت به مارهايت از كي هر يبرا( ستون هر در مشترك حروف
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   بابونه گونه سه در اسانس درصد و سرشاخه خشك و تر وزن ميانگين مقايسه -4 جدول
)Anthemis pseudocotula، A. tinctoria و A. triumfettii( تابستانه و بهاره كشت دو در آنهاهاي  تيجمع با  

  
 اسانسدرصد )گرم(سرشاخهخشكوزن )گرم(شاخه سر تر وزن  أمنش تيجمع  گونه نام

  نيانگيم تابستانه  بهاره نيانگيم تابستانه بهاره نيانگيم تابستانه بهاره

Anthemis pseudocotula 

 bc1052 b 6/315 bc684 bc211 b166 b151 b 083/0 d04/0 c06/0 گلستان 20137
 b1214 b 267 b741 b251 b110 b181 b 08/0 c05/0 c07/0 يزد 21071
 a2177 bc 243 a1210 a365 d3/53 a209 b 1/0 c06/0 c08/0 گلستان 20172

Anthemis tinctoria  

 cd564 bc 207 de386 b-d177 bc94 b-d136 b 04/0 d04/0 c04/0 نقده 18041
 cd690 a 510 b-d582 d93 a176 b-d135 a 5/0  e04/0 b 2/0 اروميه 14221
 d491 c 5/116 de342 172 b-d b114 cd143 b 08/0 a2 a 8/0 قزوين 17052
 d425 c 4/127 e276 cd125 d42 d84 b 15/0 b09/0 bc 1/0 نقده 18027

Anthemis triumfettii 14170 هياروم d480 a 5/442 c-e465 cd133 a159 bc146 b 05/0 c05/0 c05/0 
              ميانگين

Anthemis pseudocotula   a1482 a275 a878 a276 a90 a183 a 09/0 a05/0 a05/0 

Anthemis tinctoria   b529 a 252 b391 a146 a91 b118 a 17/0 a4/0 a29/0 

Anthemis triumfettii   b480 a 443 b462 a133 a159 a b146 a 05/0 a05/0 a05/0 
  .هاست نيانگيم نيب دار يمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان )مجزا صورت به مارهايت از كي هر يبرا( ستون هر در مشترك حروف
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  )GDD( روزانه رشد يتجمع حرارت درجه محاسبه
 يبرا روزانه رشد يتجمع حرارت درجه محاسبه با
   ،Anthemis pseudocotula گونه 3هاي  تيجمع

A. tinctoria و A. triumfetii است شده هداد نشان 1 شكل در.   
 تيجمع سه روزانه رشد يتجمع حرارت درجه سهيمقا

Anthemis pseudocotula ميانگين كه داد نشان GDD در 
 1511 زانيم به زدي- 21071 و گلستان- 20137 تيجمع دو
 گلستان 20172 جمعيت GDD از كمتر گراد سانتي 1471 و
 داد نشان موضوع نيا .بود گراد سانتي درجه 1591 زانيم به

 به زودتر زدي- 21071 و گلستان- 20137هاي  تيجمع كه
 چهار روزانه رشد يتجمع حرارت درجه سهيمقا .رفتند گل
- 14221 تيجمع كه داد نشان Anthemis tinctoria تيجمع
 گراد سانتي درجه 1635 زانيم به GDD حداقل با هياروم

 نيقزو تيجمع يول ،رفت گل به گريد تيجمع سهاز  زودتر
 درجه 2471 زانيم به روزانه رشد يتجمع حداكثر با

 رشد يتجمع حرارت درجه .رفت گل به رتريد گراد سانتي
 Anthemis triumfettii گونه از هياروم 4170 تيجمع روزانه

   .بود گراد سانتي درجه 1800 زانيم به
  

   
  Anthemis triumfetii - پ  Anthemis tinctoria-ب Anthemis pseudocotula-الف

  گونه بابونه 3هاي  مقايسه درجه حرارت تجمعي رشد روزانه جمعيت -1شكل 
  

  بحث
 و رشد ميزان كه بود موضوع اين يدؤم آمده بدست نتايج

 تابستانه كشت از بيشتر عموماً بهاره كشت در بيوماس توليد
 يبررس در )Dovjak )1979و  Kocurik رابطه اين در .بود

 در ريخأت با كه ندنمود گزارش بابونه يرو خيتار 4 اثرات
 كاهش گل لكردمع تر كوتاه يرشد دوره ليدل به كاشت زمان

 به بابونه يرو بر خود يبررس در )Zalecki )1972 .ابدي  يم
 شتريب يها تراكم در گل عملكرد حداكثر كه ديرس جهينت نيا

 خشك گل عملكرد اه،يگ تراكم شيافزا با و شود يم حاصل
   .ابدي يم شيافزا سطح واحد در

 كه داد نشان مزرعه شرايط در حاضر قيتحق جينتا
 Anthemisگونه در يشيزا و يشيرو صفات ميانگين

pseudocotula گونه دو به نسبت Anthemis tinctoria و 
Anthemis triumfettii شد مشخص اين بر عالوه .بود بيشتر 

 از A.pseudocotula گونه از گلستان 20172 تيجمع كه
 هر در گل تعداد و اهيگ ارتفاع پوشش، تاج قطر صفات نظر

 برتر گريدهاي  تيجمع به نسبت تابستانه و بهاره كشت دو
 كشت دو در خشك و ترهاي  سرشاخه عملكرد نيانگيم .بود
 أمنش با 20172 تيجمع كه داد نشان تابستانه و بهاره

 نيشتريب يدارا ،A. pseudocotula گونه از گلستان
 در ريخأت با كه داد نشان نتايج .بود خشك و تر سرشاخه
 با كهيافت  كاهش خشك سرشاخه عملكرد بابونه كاشت
 .بود مشابه )Dovjak )1979 و Kocurikهاي  يافته

 از Anthemis tinctoria گونه اسانس درصد اي بازده
 Anthemisگونه دو اسانس بازده از شتريب يكم نظر

triumfettii و Anthemis pseudocotula جينتا سهيمقا .بود 
 اسانس بازده كه داد نشان ها تيجمع نيب اسانس بازده
 كشت در A. tinctoria گونه از هياروم 14221 تيجمع
 نيقزو 17052 تيجمع اسانس بازده و %5/0 ميزان به بهاره
 سبتن %2 ميزان به تابستانه كشت در A. tinctoria گونه از
 جينتا با جهينت نيا .بودند برتر گريد يها تيجمع به

Dadkhah در آنها زيرا .داشت مطابقت )2009( همكاران و 
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 و كاشت خيتار رييتغ با كهكردند  گزارش بابونه روي تحقيقي
 ريسا و ينسب رطوبت حداقل، و حداكثر يدما روز، طول
 و شده اهيگ رشد لفص طول در يريتغ موجب يطيمح طيشرا
 بر تينها در و كيفنولوژ مراحل تغييرات سبب موضوع اين

  .اثر گذاشت اهيگ يفيك و يكم عملكرد
 رشد يتجمع حرارت درجه محاسبه و جينتا به توجه با
 با Anthemis pseudocotula گونه كه شد مشخص روزانه
 گل بهها  گونه ريسا از زودتر كم، روزانه رشد حرارت درجه
ها  تيجمع نيب در GDD ميانگين سهيمقا نيهمچن .رفت
 Anthemis گونه از زدي 21071 تيجمع كه داد نشان

pseudocotula  ونهگ از هياروم 14221 تيجمعو 
Anthemis tinctoria يتجمع حرارت درجه نيكمتر يدارا 

 زودتر بنابراين ،بودندها  تيجمع ريسا به نسبت روزانه رشد
 Alizadeh جينتا با جهينت نيا ).1 شكل( رفتند گل به همه از
 تحت آنها قيتحق در ؛داشت مطابقت )Jafari )2011 و

 يشيرو رشد بر رشد روزانه حرارت درجه و سرما اثر عنوان
 در يها پياكوت كه شد مشخص باغ علف يفنولوژ مراحل و

 روزانه حرارت درجه به يشيزا رشد مرحله در سرما معرض
   .دداشتن ازين شاهد با سهيمقا در يكمتر رشد
 به باتوجهتوان گفت كه  كلي مي يريگ جهينتعنوان  به

 Anthemis گونه ومسيب و يشيزا ،يشيرو رشد جينتا
pseudocotula گونه دو از شتريب Anthemis tinctoria و 

Anthemis triumfettii حرارت درجه نداشت ليدل به و بود 
 تيجمع .رفت گل به آنها از زودتر ،كمتر روزانه رشد يتجمع

 صفات نظر از A. pseudocotula گونه از گلستان 20172
 كشت دو هر در گل تعداد و اهيگ ارتفاع پوشش، تاج قطر
 .داشت يبرتر گريدهاي  تيجمع به نسبت تابستانه و بهاره
 tinctoria .A گونه از نيقزو 17052 تيجمع اسانس بازده
 گريد يها تيجمع به سبتن %2 ميزان به تابستانه كشت در
 رشد يتجمع حرارت درجه باهاي  تيجمع .داشت يبرتر

 يتجمع حرارت درجه با يها تيجمع از زودتر ،كمتر روزانه
   .رفتند گل به شتريب روزانه رشد
هاي  گونههاي  تيجمع از يبعض بودن برتر به توجه با
 و يشيرو صفات از يبعض در قيتحق نيا مطالعه مورد

هاي  گونه كردن ياهل و كشت كه شود مي هيتوص ،يشيزا
 صفات يابيارز .شود انجام شگاهيرو و أمنش اساس بر بابونه
آن هيتجز و اسانس بازده( يفيك و )يشيزا و يشيرو( يكم( 
 محاسبهالبته  .رديگ قرار نظر مورد شتريب يبعد قاتيتحق در

 يگلده زمان برآوردبراي  روزانه رشد يتجمع حرارت درجه
  .باشد مي يضرور كشت زمان و

  
   استفاده مورد منابع

 .)جلد سوم( ييدارو اهانيگ يفرآور و ديتول .1379 ،.ر ،يگيدبيام -
  .صفحه 397 ،، مشهديرضو قدس آستان انتشارات
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  .هصفح 948تهران، 
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Abstract 
    Seeds of eight populations of Anthemis pseudocotula Boiss., A. tinctoria L. and A. triumfettii L. 
were cultivated as single plant by using three replicated split plot design for planting date as 
main factor and the populations of three species as minor factor on the basis of randomized 
block design on two dates (May, and July). The study was conducted at Alborz Research Station 
in 2011. Each experimental unit included six rows with a distance of 50 cm and 10 plants per 
row, with a distance of 40 cm. During the growth period, the traits of crown length and width, 
plant height, number of flowers, fresh and dry weight were evaluated for the populations of 
three species. Analysis of variance showed that there were significant differences between two 
dates of cultivation (p<0.05), as well as among populations and their interaction effects (p<0.01) 
for all traits. Mean comparison of traits showed that crown length and width, plant height, 
number of flowers, fresh and dry weight of Anthemis pseudocotula were higher as compared to 
Anthemis tinctoria and A. triumfettii. According to the obtained results, the vegetative and 
generative traits of Anthemis pseudocotula from 20172-Golestan population were superior as 
compared to other populations.  However, no significant differences were found for the 
populations of Anthemis tinctoria. Our results clearly showed that Anthemis pseudocotula had 
lower GDD as compared to other species and flowered earlier. The percentage of essential oil of 
Anthemis tinctoria was higher than that of Anthemis pseudocotula and Anthemis triumfettii. 
 
  
Keywords: Chamomile, cultivation date, Anthemis pseudocotula Boiss., A. tinctoria L.,  
A. triumfettii L. 


