
 

 

 

 

 
 

هاي  جمعيتاسانس در عملکرد ، فنولوژي و بررسي تنوع صفات مورفولوژي

 .Anthemis tinctoria, A. haussknechtii, A.pseudocotula A چهارگونه بابونه

Altissima  در شرایط مزرعه  
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 چكيده

آزمایشری در قالرب    Anthemis جرنس  جمعیت از چهار گونره بابونره از   24منظور بررسی صدات مورفولوژی و فنولوژی خصوصیات  به

اجررا  کرج بره  واقع در شهر ایستگاه تحقیقاتی البرز  ۀدر مزرع 1391ر  1390تکرار در سال زراعی  سههای کامل تصادفی در  طر  بلوک

صدت قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتداع و تعداد گل در بوته، زمان گلدهی و برداشرت، وزن ترر و    13درآمد. 

 ۀگیرری و ارزیرابی شردند. مقایسر     تجمعی رشد روزانه زمان گلدهی و برداشت اندازه دمایخشک سر شاخه، درصد و عملکرد اسانس، 

بیشرتریو میرانگیو    A. pseudocotula ۀگونر  وبیشتریو میانگیو عملکرد اسانس  A. tinctoria ۀگون د کهمیانگیو بیو چهار گونه نشان دا

 های چهار گونه نشران داد کره   میانگیو بیو جمعیت ۀ. مقایسرا داشتها  ، قطر تاج پوشش، ارتداع گیاه نسبت به سایر گونهسرشاخهوزن 

 و ؛سرشراخه  تر وزنو  گل، تعدادسطح تاج پوشش، ارتداع گیاه،  ویانگیم مقدار ویشتریب (Anthemis haussknechtii) کشیگال تیجمع

. باتوجه به همبسرتگی مثبرت بریو    را داشتند ها تیجمع ریسا به نسبترا  اسانس عملکرد ویشتریب (Anthemis tinctoria) 2بانه تیجمع

صدات وزن ترر و خشرک سرشراخه،    تابعی از نس که عملکرد اساگیری شد  ، نتیجهAnthemis های جنس صدات رویشی و زایشی گونه

گرروه تقسریم شردند و لرذا      چهرار بره   Anthemis گونه جنس چهارهای  ای جمعیت خوشه ۀتاج پوشش و ارتداع بوته بود. با تجزی قطر

 ها بود. دلیل بر خویشاوندی آن ،ها داخل هر گروه گرفتو جمعیت قرار

 سرشاخه. (،GDDرشد روزانه )دمای تجمعی ، بابونه، تاج پوشش ها: واژه كلید
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 مقدمه

 و یکاسرن  ۀریر ت از گونره  و نسجر  ویچند شامل  اه بابونهیگ

 بابونرره جررنس .سررتا Anthemideae دهیررآنتم ۀریرررتیز

(Anthemis )در و اسرت  براارزش  دارویری  گیاهان از یکی 

 ۀگونر  23 که دارد معطر ۀچندسال علدی گیاه گونه 39 ایران

هرا   افشرانی آن  سیستم گررده  و است کشورمان انحصاری آن

  (.10صورت دگرگشو است ) به

Anthemis tinctoria فرعی ۀگیاهی دوساله یا پایا از تیر 

(Radiae)  کاسرنی  ۀو متعلق به تیرر (Asteracea)   اسرت. از

ایسرتاده،   خشو، محکم، بلنرد و  ۀهای ایو گونه ساق ویژگی

هرای   گاهی گسترده روی زمیو، ساده یا منشعب، برا کررک  

اواخرر   ۀ. ایو گیاه در فاصرل است تاه نمدی انبوه یا تنککو

رنگ سردید و  ه آن ب ۀدهد و میو گل می  اردیبهشت تا مرداد

ایرو گیراه   خط محسو  در طول خرود اسرت.    پنجدارای 

فرانسه  نظیرپراکندگی وسیعی در نواحی جنوب غربی اروپا 

در محل رویرش آن   و و نواحی غربی آسیا مانند ایران دارد

 نظیر کشورنواحی شمال، شمال غرب، غرب و مرکز ن، ایرا

گرگان، مازندران، دره چرالو ، شراهیو دژ، دشرت مغران،     

 .(10و  9) استخلخال، بانه، کرمانشاه، شاهرود، قزویو 

Anthemis haussknechtii  یکسراله و علدری، از    یگیراه

 (Asteracea) کاسرنی  ۀو متعلق به تیرر  (Radiae) فرعی ۀتیر

 ۀسراده یرا از قاعرد    ۀهرای ایرو گونره سراق     گری است. از ویژ

. اسرت  های تنک منشعب، به حالت ایستاده یا خیزان، با کرک

روی یرا   دار، آبلره  دار، رگره  ای و گوشرک  هرای اسرتوانه   فندقه

. پراکنرردگی اسررتدار و زمرران گلرردهی آن در بهررار   زگیررل

تیر  آن   ۀجغرافیایی ایو گونه در ایران، عراگ، سوریه و نمون

. ایو گونره بابونره در نرواحی شرمال     استو حلب  از سوریه

غررب ارومیره،    نظیرغرب، غرب، مرکز و جنوب غرب ایران 

 .(10روید ) سنندج، ایالم، همدان، فار  و خوزستان می

Anthemis pseudocotula یکسراله و علدری، از    یگیاه

 (Asteracea) کاسرنی  ۀو متعلق به تیر (Radiae)فرعی  ۀتیر

خیزان یرا افراشرته، برا     ۀ ی ایو گونه ساقها است. از ویژگی

. اسررت ضررخیم شرریاردار هررای کوترراه فشرررده نسرربتاً کرررک

ای شرونده،   ای یا قهوه های طبقی دایمی، قهوه های گل فندقه

دار، نرازک و زمران    طور مورب گوشک ه  مورب یا بأبا ر

صورتی است کره   . پراکندگی آن بهاستآن در بهار  هیلدگ

روپا، آسریا )ترکیره، ایرران، سروریه و     وسیعی از ا ۀدر منطق

رویرد.   عراگ(، شمال آفریقا و در برخی نواحی آمریکرا مری  

محل رویش ایو گونره در نرواحی شرمال غررب، غررب و      

کرمانشاه، فار  و  سردشت، ایالم، نظیرجنوب غرب ایران 

 .(10) استخوزستان 

Anthemis altissima ۀعلدری، از تیرر   یکساله و گیاهی 

 (Asteracea) کاسررنی ۀو متعلررق برره تیررر (Radiae) فرعرری

 ایسرتاده، مختصرراً  سراقۀ  هرای ایرو گونره     است. از ویژگی

مندررد یرا    ۀکرک، ساق ظاهر بدون بی هب پوش یا تقریباً کرکینه

در بخرش   و دار، سربز  های بررگ  در قاعده منشعب با شاخه

ها کنجری، فشررده، برا تاجرک      . فندقهاست فوقانی منشعب

. پراکنرردگی اسررتگلرردهی آن بهررار  زمرران باریررک و لبرره

گیاهی در اروپا، ترکیه، آسریای مرکرزی،    ۀجغرافیایی ایو گون

تیر  آن از   ۀقدقاز، افغانستان، پاکستان، عراگ، ایرران و نمونر  

بابونره در نرواحی شرمال، شرمال      ۀ. ایو گیراه گونر  ستایتالیا

شهر، رودبار،  گرگان، قائم ازجملهشرگ، مرکز و جنوب ایران 

 .(10و  9)روید  فار  می و خراسان و نیز در الهیجان

بیشتریو میزان اسانس در واحد وزن خشک گل بابونه، 

ها کاهش یافرت.   شروع گلدهی بود و با افزایش سو گلدر 

کاری، کاهش عملکرد اسانس دیده  روز پس از نشا 148در 

زیررا   ،شدن گیراه درنظرر گرفتره شرد     آغاز پیر منزلۀ شد و به

در  (.13) عملکرد گرل کراهش یافرت    تجمع مواد خشک و

در شرد.  راکم بوته بر بابونه بررسی تثیر مت پژوهش دیگری،

برذر  کیلوگرم  شش و هشت، چهار، دومقادیر  پژوهش،ایو 

حاصرل  ایو پژوهش،  نتایج براسا در هکتار کشت شدند. 

با افزایش میزان برذر بهبرود یافرت و در     سرشاخهعملکرد 
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در  .(15) هکتررار رسررید تررو در 4/8تررراکم برره  بیشررتریو

هرای مختلرف بابونره را مقایسره      رقم فنوتی  13پژوهشی، 

 40هرا در فواصرل ردیرف     بابونره  کردند و در ایو پژوهش،

عملکرد گرل   و نتایج نشان داد که متری کشت شدند سانتی

 (.12) تو در هکتار بود 9/1ر  8/0ها  خشک حاصل از آن

رد و هدف از انجرام پرژوهش حاضرر، ارزیرابی عملکر     

صدات فنولروژیکی و مورفولروژیکی و درصرد اسرانس در     

 ,Anthemis tinctoria, A. haussknechtii چهار گونه بابونه

A.pseudocotula  وA. Altissima های  و شناسایی جمعیت

اسرا  عملکررد و    هرا برر   بندی جمعیرت  پرمحصول و گروه

  بود. صدات مورفولوژیکی

 

 ها مواد و روش

 بابونره  گونره  چهار از جمعیت 24یابی ارز پژوهش، ایو در

A.haussknechtii, A.altissima  . .A. 

psedocotula در قالرب  1391ر  1390 زراعی های سال در ،

 ۀدر مزرعر های کامرل تصرادفی در سره تکررار      طر  بلوک

ها و مراتع کشور واقع در استان  جنگل ۀسسؤایستگاه البرز م

بانرک   از شرده  های بررسری  معیتبذر ج .انجام گرفتالبرز 

شد که مشخصات  ها و مراتع کشور تهیه جنگل ۀمؤسسژن 

آوری، طول و عرره جغرافیرایی و    ها شامل محل جمع آن

متوسرط  مشرخص اسرت.    1 در جدول ارتداع از سطح دریا 

آن  دمرای حداقل  ومتر  میلی 245بارندگی ایو منطقه حدود 

  .استراد گ سانتی ۀدرج 38آن  حداکثر دمایو  -20

هرای   هرا در گلردان    بذور مربود به هر جمعیت از گونه

Giffy پاش برحسب نیراز   صورت مه بیاری بهآ .کشت شدند

و نگهرداری ترا اواخرر    مراقبرت  صورت گرفرت. عملیرات   

و شردند  ها سبز   که گیاهیهدر گلخانه، تا تاریخی  اسدندماه

هی هواد سپس برای .ادامه یافتکردند  کافی رشد ۀبه انداز

 .انتقرال یافتنرد   دادن به شرایط مزرعه به هوای آزاد و عادت

خرط  بوتره روی هرر    15دادن  دست با قررار  باکشت نشاها 

 100 ، فاصلۀ خطود در تکرارمتر سانتی 40خطود  ۀفاصل)

 گرفت.انجام  (متر سانتی 50 ها در هر خط ۀ بوتهفاصلو 

 

  گيری شده صفات اندازه

سرطح تراج   تاج پوشش، صدات شامل قطر طولی و عرضی 

در  تعداد گرل (، ارتداع گیاه، 14/3× )مجذور شعاع  پوشش

بوته، تاریخ شروع گلدهی )زمان گلدهی(، تراریخ گلردهی   

عملکررد  ، عملکررد ترر سرشراخه   درصرد(،   50کامل )باالی 

 و دمرای  تجمعری زمران گلردهی    مرای د، خشک سرشراخه 

، درصد و عملکرد اسانس بود. زمران  برداشت زمانتجمعی 

تجمعری زمران    ورۀ کاشت تا برداشت چهار ماه بود. دماید

مبنرای شراخص    تجمعی تاریخ برداشت برر  دمایگلدهی و 

زیرر   ۀ( از رابطر GDD) 1تجمعی رشرد روزانره   دمایدمایی 

 :(14محاسبه شد )

(1)  

Tb فرره   (2) گرراد  سانتی ۀدرج ششبابونه  ۀدمای پای

روزانرره از کمینررۀ  و بیشررینهدمررای  یررا Tminو  Tmaxو  شررد

ایستگاه هواشناسی البرز گرفته شد. پس از رشد کامل بعرد  

مراه   در اواخرر خررداد   ،ها بره گرل رفتنرد    ه تمام بوتهنکاز ای

از  شرده  های بررسری  های مربود به هر یک از جمعیت بوته

 :آوری شد تکرار جمع سههر 

ر زیر  ۀدرصد و عملکررد اسرا  از رابطر    ۀمحاسب برای

 (:16و  7، 5) شد استداده 

(2) 

 

1 )  

 

 = عملکرد اسانس درصد اسانس× عملکرد گیاه (        3) 

                                                           

1. Growing degree- days 

  100× 
 (g) اسانس وزن

 اسانس درصد= 
 (g) اولیه ماده خشک وزن

 = عملکرد اسانس درصد اسانس× عملکرد گیاه 

 

A.tinctoria 
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 شده های شش گونۀ بررسی . مشخصات جمعیت1 جدول

 نام گونه
کد 

 جمعیت

 موقعیت جغرافیایی منشم

 ارتداع عره طول منطقه شهرستان استان

A. altissima 

 _ _ _ _ اسدآباد همدان 12790

 1220 00/55/31 00/16/54 گرد فرامرز شاهدیه یزد 3119

 1720 00/28/33 00/36/48 ریگ سدید آباد خرم لرستان 8835

29610 
چهارمحال و 

 بختیاری
 2095 00/18/32 56/55/50 چهار تخته شهر کرد

A. 

haussknechtii 

 1000 _ _ روستای کلم دره شهر ایالم 13472

 - _ _ _ _ کرمانشاه 14923

 گالیکش گلستان 19907
پارک ملی 

 گلستان
26/15/56 24/42/37 820 

 1272 00/33/33 00/41/47 آبخوان کوهدشت لرستان 9021

 1350 00/37/33 00/51/47 پل کشکان آباد خرم لرستان 9483

A. psedocotula 

 587 37/49/37 52/05/56 بجنورد مراوه تپه گلستان 16744

 _ _ _ _ _ تهران 18831

 _ _ _ _ _ زنجان 19269

 _ _ _ _ _ زنجان 19320

 1074 52/46/36 53/44/49 عمارلو رودبار گیالن 29717

A. tinctoria 

 1580 84/26/37 41/23/84 هشتجیو خلخال اردبیل 12352

 1969 47/29/37 63/45/44 ترکور ارومیه آ ربایجان غربی 14221

 1500 12/55/36 45/22/45 سلطان یعقوب قدهن آ ربایجان غربی 18027

 1389 12/55/36 45/22/45 سلطان یعقوب نقده آ ربایجان غربی 18041

 1680 01/56/35 17/47/45 آرمرده بانه کردستان 19495

 _ _ _ _ _ آ ربایجان غربی 19544

 1830 65/21/36 17/34/45 ایست بازرسی سردشت آ ربایجان غربی 27465

 1557 84/39/36 81/18/45 قوره جاوه پیرانشهر آ ربایجان غربی 27480

 1211 66/25/36 09/22/45 میرآباد سردشت آ ربایجان غربی 27507

 _ 47/04/36 00/59/45 سقز بانه کردستان 9561
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گونره در شررایط   هرر  به های مربود  داده ،ایو طر در 

محاسربۀ   منظرور  به شدند.صورت جداگانه تجزیه  به مزرعه 

ضرررایب همبسررتگی سرراده برریو صرردات مورفولوژیررک از  

دار برودن   ضریب همبستگی پیرسون استداده شد. برای معنرا 

هرا، از تجزیرۀ    ن و نبودن صدات و مقایسرۀ میرانگیو بریو آ   

ها و بررسری روابرط درونری بریو      واریانس موجود در داده

های اصرلی   های مختلف از تجزیه به مؤلده صدات در مؤلده

گیری صدات مورفولوژیک، بررای   اده شد. پس از اندازهاستد

هرا، از تجزیرۀ    گونره  بندی و بررسی تنوع بریو و درون  گروه

و معیررار فاصررلۀ اقلیدوسرری بررا  1ای برره روش وارد خوشرره

  استداده شد. MINITAB 16افزار  استداده از نرم

 

 نتایج

 یبررا  هرا  ها نشان داد که بیو گونه واریانس بیو داده ۀتجزی

 سرطح  در دار امعنر  تداوت ه، قطر و سطح تاج پوششعر

 در دار امعنر  تدراوت  و همینریو  داشرت  وجرود  درصد  کی

عرره، قطرر و   هر یرک از صردات    یبرا درصد  کی سطح

 وجرود  ی چهرار گونره  ها جمعیت، درون سطح تاج پوشش

چهار گونه نشان داد  میانگیو بیو ۀمقایس(. 2 جدول) داشت

 A. pseudocotulaگونره  ششپو تاج یطول قطر میانگیوکه 

 یعرضر  قطر ویانگیم. بود گرید یها گونه از شتریب( 14/54)

 A. haussknechtii و A. altissima یهرا  گونره  پوشش تاج

 گرید ۀگون دو از شتریب متر یسانت 83/23 و 87/37 بیترت هب

ترتیرب   هبر  A. altissima و A. pseudocotulaۀ گون دو .بود

را داشرتند  ریو سطح تراج پوشرش   مترمربع بیشت 3/4 و 6/4

 (.3 جدول)

نشران داد   ی چهار گونهها جمعیت میانگیو بیو ۀمقایس

از  کشیگرال  تیر جمع پوشرش  تراج  یطول قطر میانگیوکه 

                                                           

1. Ward 

 از شرررتریب 38/80 زانیرررم بررره A.haussknechtiiگونرررۀ 

 پوشررش تراج  سررطح ویانگیر مو  برود  گرررید یهرا  تیر جمع

 از رشررتیب مترمربررع 33/8 زانیررم برره کشیگررال تیررجمع

 بیشرتریو  تیر جمع همینریو ایرو  . برود  گرید یها تیجمع

 مترر  یسانت 72/47 انیزم به پوشش تاج یعرض قطر ویانگیم

 (.4 جدول)را داشت  های دیگر نسبت به جمعیت

هرا نشران داد کره بریو      واریرانس بریو داده   ۀتجزی نتایج

درصد برای هر یرک    دار در سطح یک ااختالف معن ها گونه

وجرود داشرت    گیاه و تعداد گرل در بوتره  ارتداع از صدات 

دار در سطح یک درصد بررای هرر    ااختالف معن (.2 جدول)

 برریو ،ارتدرراع گیرراه و تعررداد گررل در بوتررهیررک از صرردات 

 ۀمقایسر (. 2 جردول وجود داشت ) ی چهار گونهها جمعیت

 .Aۀ گونررچهررار گونرره نشرران داد کرره    میررانگیو برریو 

pseudocotula   66/37یرراه )بیشررتریو میررانگیو ارتدرراع گ 

 106میرانگیو تعرداد گرل در بوتره )     بیشرتریو متر( و  سانتی

 ۀمقایس (.3 جدول)را داشت دیگر  های گونهعدد( نسبت به 

 ویانگیر منشران داد کره    چهار گونه ها جمعیت میانگیو بیو

 بره  A.haussknechtiiاز گونۀ  کشیگال تیجمع اهیگ ارتداع

 .برود  گرر ید یهرا  تیر جمع از شتریب متر یسانت 62/63 زانیم

 در گرل  تعرداد  ویانگیم بیشتریو کشیگال تیجمع ویهمین

 (.4 جدول) را داشت عدد 188 زانیم به بوته

 هرا  ها نشان داد کره بریو گونره    واریانس بیو داده ۀتجزی

برای هر یک از صدات زمران گلردهی و برداشرت تدراوت     

 (.2 دار در سرطح یرک درصرد وجرود داشرت )جردول       امعن

 ،بودی گلده زمان یبرایک درصد  سطح در دار امعن تداوت

 زمرران یپررنج درصررد برررا سررطح در دار امعنرر تدرراوت یولرر

 داشرت  وجرود  ی چهرار گونره  هرا  جمعیرت  بریو  ،برداشت

چهرار گونره نشران داد کره      میانگیو بیو ۀمقایس(. 2 جدول)

( 12/88) میانگیو زمان گلردهی  بیشتریو A.tinctoria ۀگون

 ۀمقایسرر (.3 دول)جرر شررت( را دا1/106و زمرران برداشررت )
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 تیر جمعنشان داد که  ی چهار گونهها جمعیت میانگیو بیو

 ویانگیر م بیشرتریو  A. tinctoriaی از گونرۀ  غربر  جانیآ ربا

 را داشرت ( روز 116) برداشرت  و( روز 95) یگلرده  زمان

 (.4 جدول)

 هرا  ها نشان داد کره بریو گونره    واریانس بیو داده ۀتجزی

 در دار امعن تالفاخ سرشاخه خشک و تر وزن صدات یبرا

یک درصد  دار امعن اختالف (.2 جدول) بود درصد کی سطح

هرای   ، بیو جمعیرت سرشاخه خشک و تر وزن صدات یبرا

 میرانگیو بریو   ۀمقایسر  (.2 جدول) داشت وجود چهار گونه

 ویشرتر یب A. pseudocotula ۀگونر چهار گونه نشان داد که 

 داشت را( 344) خشک وزن و( 77/1167) تر وزن ویانگیم

 ی چهرار گونره  هرا  جمعیت میانگیو بیو ۀمقایس (.3 جدول)

از  کشیگرال  تیجمع سرشاخه تر وزن ویانگیمنشان داد که 

 ریسرا  از شتریب گرم 1835 زانیم به A. haussknechtiiگونۀ 

 .Aاز گونرررۀ  2 زنجررران تیرررجمع .برررود هرررا تیرررجمع

pseudocotula خشررک  وزن ویانگیررم مقرردار  ویشررتریب 

  .(4 جدول) شتدا( 66/574) سرشاخه

 هرا  گونره  بریو  کره  داد نشان ها داده بیو واریانس ۀتجزی

یرک درصرد    سرطح  در دار امعنر  تداوت اسانس درصد یبرا

 سرطح  در دار امعنر  اخرتالف  اسانس عملکرد یبرا یول ،بود

 در دار امعنر  تدراوت  (.2 جردول ) داشرت  وجرود  پنج درصد

 عملکررد  و درصد صدات از کی هر یبرایک درصد  سطح

 داشررت وجررودهررای چهررار گونرره  ، برریو جمعیررتانساسرر

میانگیو بیو چهرار گونره نشران داد کره      ۀ(. مقایس2 جدول)

 .Aو  A. altissimaهررای  میررانگیو درصررد اسررانس گونرره

tinctoria  های  گرم بیشتر از گونه 73/0، 87/0به میزانA. 

haussknechtii و A. pseudocotula و 51/0ترتیرررب  هبررر 

 .A(. میانگیو عملکرد اسانس گونه 3 لگرم بود )جدو 46/0

tinctoria  هررای  گرررم بیشررتر از گونرره 95/1برره میررزانA. 

pseudocotula، A.altissima  وA. haussknechtii ترتیب  هب

میرانگیو   ۀمقایسر (. 3 گرم بود )جدول 05/1 و 32/1، 51/1

 خلخرال  تیجمعنشان داد که  های چهار گونه جمعیت بیو

 5/1 زانیر م بره  اسانس درصد بیشتریو A.tinctoriaاز گونۀ 

 عملکررد  ویانگیر م را داشت. ها تیجمع ریسا به نسبت گرم

 A.tinctoriaاز گونرۀ  ( گررم  34/4) 2 بانره  تیجمع اسانس

 (.4 جدول) بود گرید یها تیجمع از شتریب

 بریو  کره  داد نشران  هرا  داده بریو  واریرانس  ۀتجزینتایج 

رشرد روزانره    تجمعی دمای صدات از کی هر یبرا ها گونه

یرک   سطح در یدار امعن تداوتدر زمان گلدهی و برداشت 

پرنج   سطح در دار امعن تداوت (.2 جدول) دارد وجوددرصد 

، تجمعی رشد روزانه در زمران برداشرت   دمایبرای  درصد

یرک درصرد    سرطح  در دار امعنر  اختالف یول داشت وجود

، بریو  هیلرد تجمعری رشرد روزانره در زمران گ     دمای یبرا

میانگیو بیو  ۀ(. مقایس2 جدول) بود های چهار گونه جمعیت

نه تجمعی رشد روزا دمای میانگیوچهار گونه نشان داد که 

 28/1628 زانیر م بره  A. tinctoria ۀگونر هی لرد در زمران گ 

 .Aو  A. pseudocotula های گونه از شتریب گراد سانتی ۀدرج

altissima  وA. haussknechtii 6/1129 ،7/1267ترتیب  هب 

تجمعی رشد روزانره در زمران    دمای میانگیو. بود 1/867 و

 ۀدرجرر 6/2133 زانیررم برره A. tinctoria ۀگونرر برداشررت

 .Aو  A. pseudocotulaهرای   گونره  از شرتر یب گرراد  سرانتی 

altissima  وA. haussknechtii 55/1213 ،1604 بیر ترت هب 

ی ها یتجمع میانگیو بیو ۀمقایس. (3 جدول) بود 5/1391 و

تجمعی رشد روزانه در زمان  دماینشان داد که  چهار گونه

 تهرران،  ،1 نقرده  ،2 نقرده  خلخرال،  یهرا  تیر جمعهی لدگ

 بیر ترت هبر  A. tinctoriaاز گونرۀ   2 سردشرت  ،1 سردشرت 

 شتریب 8/1726 و 25/1761 ،5/1677 ،1745 ،1837 ،1745

از همیو  خلخال تیجمعهمینیو  و بود ها تیجمع ریسا از

تجمعی رشد روزانره در   دمای ویانگیم مقدار بیشتریوگونه 

 (.4 جدول) را داشت گرم 5/2328 زانیم بهزمان برداشت 
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 همبستگی بين صفات

دار بیو قطر طرولی تراج پوشرش برا      اهمبستگی مثبت و معن

، سطح تاج پوشرش برا قطرر    89/0عرضی تاج پوشش  قطر

اع بوتره  ، بیو ارتد93/0 و 96/0طولی و عرضی تاج پوشش 

 و 80/0، 93/0با قطر طولی و عرضی و سطح تاج پوشرش  

عرداد  دار بریو ت  بود. بیشتریو همبستگی مثبت و معنرا  89/0

 59/0 و 84/0ارتدراع بوتره   حداقل آن گل با قطر عرضی و 

وزن تررر وجررود داشررت. بیشررتریو همبسررتگی مثبررت برریو 

صدر و حداقل آن به  و 81/0سرشاخه با سطح تاج پوشش 

وزن با تعداد گل بود. بیشتریو همبستگی مثبت  74/0میزان 

و  72/0سرشراخه بره میرزان     وزن ترر  برا خشک سرشراخه  

بررود.  47/0بره میرزان    ترراج پوشرش حرداقل آن برا عرره    

زن عملکررد اسرانس برا و   بیشتریو همبسرتگی مثبرت بریو    

کمترریو آن برا سرطح تراج      82/0به میزان  خشک سرشاخه

بسرتگی مندری و   وجرود داشرت. هم   38/0پوشش به میزان 

( و زمران  45/0دار بیو زمران گلردهی برا تعرداد گرل )     امعن

 .(5 ( مشاهده شد )جدول53/0برداشت با تعداد گل )

 (PCA)های اصلی  لفهؤ به م

اصلی قابل تعریف  ۀمؤلد سهصدت در  11 ،در ایو پژوهش

اصرلی   ۀشده توسرط هرر مؤلدر    است. میزان واریانس توجیه

اصلی در تبییو واریرانس کرل    ۀؤلداهمیت آن م ۀدهند نشان

اصرلی اول، دوم و   ۀاست. در سه مؤلدر  شده صدات بررسی

درصد از کل واریانس بیو صدات را توجیه شدند  87سوم 

هرای   لدره ؤو سرهم م  52تنهایی  اصلی اول به ۀکه سهم مؤلد

نیو باتوجره  یدرصد بود. هم 11و  24ترتیب  هدوم و سوم ب

ل صدات قطر طولی و عرضی، او ۀلدؤ، در منتایج موجودبه 

، ارتدراع  40/0 و 38/0، 40/0ترتیرب   هسطح تاج پوشرش بر  

 و 38/0ترتیرب   هشراخه بر   ، وزن تر و خشک سرر 39/0گیاه 

، زمان گلدهی -36/0دوم صدات تعداد گل  ۀلدؤ، در م31/0

سوم درصرد اسرانس    ۀلدؤ، در م59/0، زمان برداشت 56/0

ر تروجیهی از  بیشرتریو مقردا   52/0عملکرد اسانس  و 74/0

 (.6 نظر واریانس صدات را داشتند )جدول

  

 گونه بابونه چهار شدۀ همبستگی بین صفات رویشی و زایشی مطالعه .5 جدول

 صدات نام

 طول
 تاج
 پوشش

 عره 
 تاج
 پوشش

 سطح
 تاج
 پوشش

 ارتداع
 بوته

 تعداد
 گل

 زمان
 یگلده

 زمان
 برداشت

 وزن
 تر

 وزن
 خشک

 درصد
 اسانس

ی عرض قطر

 پوشش تاج

**89/0           

         93/0**  96/0** پوشش تاج سطح

        89/0** 80/0**  93/0**  بونه ارتداع

       59/0** 79/0** 84/0**  68/0** بوته در گل تعداد

      -45/0* 27/0 -02/0 -11/0  17/0 یگلده زمان

     96/0** -53/0** 21/0 -09/0 -21/0  10/0 برداشت زمان

 تر نوز
**79/0  **75/0 **81/0 **80/0 **74/0 02/0- 09/0-    

   72/0** 24/0 22/0 29/0 66/0** 58/0** 47/0*  67/0** خشک وزن

  -03/0 -03/0 13/0 08/0 03/0 13/0 02/0 03/0  05/0 اسانس درصد

 41/0* 82/0** 42/0* 28/0 17/0 11/0 49/0* 38/0* 24/0  47/0* اسانس عملکرد
 درصد 1و  5 احتمال دار در سطح اترتیب معن به -* * و *

 تجزیه
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د کره جمعیرت   شر مشخص  پالت باتوجه به نمودار بای

 گروه مشخص شدند چهاردر  Anthemis گونه جنس چهار

در یرک   A. haussknechtii ۀجمعیت گونر  چهار. (1 )شکل

 .A ۀگررروه قرررار گرفررت و یکرری از جمعیررت آن بررا گونرر

pseudocotula هرای   جمعیرت  بیشترینیو . همشدگروه  هم

در یررک گررروه قرررار گرفتنررد و فقررط  A. tinctoriaگونرره 

. شرد گرروه   هرم  A. pseudocotula ۀبا گونر  2 جمعیت بانه

 ۀهای یک گونره برا گونر    گرفتو بعضی از جمعیت دلیل قرار

هرای   جمعیرت  بیشتر. ستها خویشاوندی ژنتیکی آن ،دیگر

و فقرط   در یک گرروه قررار گرفرت    A. pseudocotula ۀگون

د. شر گرروه   هرم  A. altissima ۀبرا گونر   1جمعیت زنجران  

در یک گرروه قررار    A. altissima ۀهای گون تمامی جمعیت

 اند. گرفته

 

 ای )کالدتر( خوشه ۀتجزی

 18/7را در حد تشرابه   شده های مطالعه دندروگرام، جمعیت

(. از صدات مرؤثر در ایرو   2 شکل د )کرگروه تقسیم  پنجبه 

توان به عملکرد وزن تر و خشک هرر بوتره،    بندی می گروه

طول و عره و سرطح تراج پوشرش، عملکررد اسرانس و      

هرای   در گرروه اول جمعیرت   تعداد گل در بوته اشاره کرد.

و  A. altissima ۀآباد، اسدآباد و شهرکرد گون شاهدیه، خرم

 قرار گرفتنرد.  A. pseudocotula ۀاز گون 1جمعیت زنجان 

، 1هرای زنجران    کی نقراد جمعیرت  پالت از نزدی نتایج بای

تشابه بیشتر  ۀدهند حکایت داشت که نشان آباد، اسدآباد خرم

هرای   گروه دوم متعلق به جمعیت بیو ایو سه جمعیت بود.

 .A ۀآبرراد، کوهدشررت از گونرر شررهر، کرمانشرراه، خرررم دره

haussknechtii .نتایج حاضر با نتایج مربود به نمرودار   بود

 (.2 شکل دارد )پالت هماهنگی کامل  بای
 



 هاي اصلي در تجزیه به مؤلفه شده عهمقادیر ویژه، درصد واریانس و ضرایب بردارهاي ویژه مربوط به هر یك از صفات مطال .6 جدول

 سوم ۀلفؤم دوم ۀلفؤم اول ۀلفؤم فتنام ص

 -11/0 05/0 40/0 پوششتاجيطولقطر

 -10/0 -15/0 38/0 پوششتاجيعرضقطر

 -11/0 -07/0 40/0 پوششتاجسطح

 -09/0 13/0 39/0 بوتهارتفاع

 -05/0 -05/0 38/0 سرشاخهتروزن

 09/0 23/0 31/0 سرشاخهخشكوزن

 03/0 -36/0 32/0 بوتهدرگلتعداد

 -30/0 56/0 02/0 يگلدهزمان

 -19/0 59/0 -01/0 برداشتزمان

 74/0 15/0 04/0 اسانسدرصد

 52/0 30/0 23/0 اسانسعملکرد

 19/1 61/2 77/5 ژهيوريمقاد

 11/0 24/0 52/0 واريانسكلازدرصد

 87/0 76/0 52/0درصدواريانستجمعي

.ندداربيشتريۀويژبرادهاياست،خطكشيدهشدههانآاعداديكهزير
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تپره،   ، تهران، مراوه2های زنجان  جمعیت ،در گروه سوم

و جمعیرت گرالیکش از    A. pseudocotula ۀگیالن از گونر 

 .A ۀاز گونرر 2 و جمعیررت بانرره A.haussknechtiiۀ گونرر

tinctoria  .پالت  همانند نتایج بای ،در ایو گروهقرار گرفتند

در یک سوی  تپه، گیالن ، تهران، مراوه2زنجان  های جمعیت

گالیکش در سوی دیگر گرروه   ند و جمعیتتگروه قرار گرف

  (.2 شکل)قرار داشت 

، سردشرت  1های سردشت  گروه آخر متعلق به جمعیت

 و ، ارومیره، خلخرال  2نقرده  ، 1، نقده 1، بانه 3، سردشت 2

(. یکری  2 شرکل بود ) A. tinctoria ۀآ ربایجان غربی از گون

پرالت برا    های ایو گروه مطابق برا نمرودار برای    از جمعیت

در یرک گرروه قررار     A. pseudocotulaهای گونره   جمعیت

هررا از نظررر صرردات   باتوجرره برره میررانگیو گررروه  داشررت.

سره برا سرایر    و سه و چهرار در مقای  شده، گروه یک بررسی

های متداوت از  . گروه(7 )جدول ندداشتهایی  ها مزیت گروه

های مختلف نسبت به همدیگر برتری  نظر صدات و ویژگی

یرک   های صدت و گروه ششداشتند، ولی گروه سه از نظر 

 صدت برتری نشان دادند. یازدهصدت از  دوو چهار از نظر 

 

 ای خوشه ۀآمده از تجزی دست ای بهه شده در گروه میانگین صفات بررسی .7  جدول

 صدات میانگیو

 ها گروه

1 2 3 4 

تیجمع تعداد=  5 تیجمع تعداد=  4  تیجمع تعداد=  6   تیجمع تعداد=  9    

 b13/48 c24/23 a1/61 b53/43 پوشش تاج یطول قطر

 تاج یعرض قطر

 پوشش

a82/37 c86/17 a89/39 b32/27 

 ab20/4 c17/1 a44/5 b81/2  پوشش تاج سطح

 b24/32 a49/12 c32/43 b08/31 بوته ارتداع

 a 45/108 b94/33 a1/108 b53/27 بوته در گل تعداد

 bc63/64 c36/59 b25/73 a90  یگلده زمان

 c77/75 bc5/77 b36/88 a85/106 برداشت زمان

 b42/582 c33/125 a9/1298 bc4/393 سرشاخه تر وزن

 bc13/123 c00/55 a89/443 b21/236  سرشاخه خشک وزن

 a91/0 a47/0  a48/0 a71/0 اسانس درصد

 a09/1 a67/0 a25/2 a69/1 اسانس عملکرد

 است.ای دانکو  به روش آزمون چنددامنه درصد 5در سطح احتمال ها  بیو گروهدار  ابه مدهوم اختالف معندر هر ردیف حروف غیرمشابه  
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 حثب

هرای   عیرت بریو جم هرا و   بررسی صدات رویشی بیو گونره 

چهار گونه نشان داد که میانگیو قطر طولی تراج پوشرش و   

بیشررتر از  Anthemis pseudocotula ارتدرراع گیرراه گونرره 

تراج  و سرطح  های دیگر برود. میرانگیو قطرر عرضری      گونه

دیگرر برود و   هرای   بیشرتر از گونره   A. altissima  پوشرش  

 مقدار ویشتریب A. haussknechtii ۀاز گون کشیگال تیجمع

را عره، قطر و سطح تاج پوشش و ارتدراع گیراه    وینگایم

( 4(. ایو نتیجه با نتایج خاموشی )4 و 3 های )جدول داشت

 درمرروردایشرران  پررژوهشزیرررا در  ،مشررابهت داشررت 

 .T خصوصیات رشد رویشی و زایشی چنرد گونره بابونره   

parthenium ،A. pseudocou ،A. tinctoria و A. 

triumfettiو طولی سطح تاج پوشش  ، میانگیو قطر عرضی

از دو  بیشتر T. parthenium و A. pseudocotulaهای  گونه

بررسری صردات    برود.  A. triumfettiو  A. tinctoria ۀگونر 

های چهار گونه نشان داد  بیو جمعیتو ها  زایشی بیو گونه

بیشرتریو   A. pseudocotulaو  A. altissimaهرای   که گونه

 تیر جمعو  ندرا داشرت گرر  های دی تعداد گل نسبت به گونه

 ویانگیم مقدار ویشتریب A. haussknechtii ۀاز گون کشیگال

 و 3 هرای  )جردول  را داشرت  سرشاخه تر وزن و گل تعداد

 مقردار  ویشرتر یب A. tinctoriaۀ از گونر  2 بانره  تیجمع (.4

 گرر ید یها تیجمع به نسبت سرشاخه خشک وزن ویانگیم

نترایج دیگرر   ه برا  ایو نتیج .(4 را داشت )جدول گونه چهار

صرردات  پژوهشرریزیررا در   ،مطابقررت داشررتپژوهشرگران  

اروپایی بررسی  ۀواریت پنجآلمانی با  ۀتود 20مورفولوژیکی 

. نتایج بیانگر تنوع فنوتیپی براالیی بررای عملکررد    (10شد )

، تعرداد گرل در بوتره و درصرد     اسانس بیولوژیک، عملکرد

میرانگیو وزن   بیشتریو A. pseudocotula ۀ. گوناسانس بود

 داشرت  هرا  گونه در مقایسه با سایررا تر و خشک سرشاخه 

 (.3 )جدول

هرا و   بررسی صدات تاریخ گلدهی و برداشت بیو گونه

 .A ۀگونر هرای چهرار گونره نشران داد کره       بریو جمعیرت  

tinctoria  را  برداشرت  و تراریخ گلردهی   میرانگیو بیشتریو

 .Aو  A. haussknechtii هرررای هولررری گونررر داشرررت،

pseudocotula کمتری در زمران   ۀتجمعی رشد روزان دمای

دیگرر   ۀتر از دو گون لذا زودر  ،ندداشتگلدهی و برداشت 

مطابقرت   موجرود  نتایجدیگر ایو نتیجه با (. 3 )جدولبودند 

ارزیرابی بعضری از صردات     دربارۀ پژوهشزیرا در  .داشت

دارویری   ۀمورفولوژیکی، زایشی و بازده اسرانس سره گونر   

 .Aو  Anthemis pseudocotula، tinctoria.Aبابونررره 

triumfettii  ۀگونر در دو تاریخ کشت مشخص شد که A. 

tinctoria  را  برداشرت  و تراریخ گلردهی   میرانگیو بیشتریو

 Anthemis ۀولری گونر   ،تر محسوب شرد   رو دیر داشت

pseudocotula کمترر   ۀتجمعری رشرد روزانر    دمرای دلیل  هب

 تیر جمع. (7) ب شرد هرا محسرو   تر از سایر گونره  زودر 

 ویانگیر م ویشرتر یب A. tinctoriaۀ ی از گونر غربر  جانیآ ربا

 . همینریو (4 را داشرت )جردول  تاریخ گلدهی و برداشرت  

 از همریو گونره   1 سردشت تیجمع یگلده خیتار ویانگیم

بررسری صردات درصرد و    . برود  هرا  تیجمع سایر از شتریب

ه های چهار گونر  بیو جمعیتها و  عملکرد اسانس بیو گونه

بیشتریو میرانگیو عملکررد    A. tinctoriaۀ نشان داد که گون

 .A. pseudocotula ،Aهررای  اسررانس نسرربت برره گونرره 

altissima و A. haussknechtii تیرررجمعو  را داشرررت 

 ویانگیم مقدار ویشتریبدارای  A. tinctoriaۀ از گون خلخال

 از همریو گونره   2 بانه تیجمع . همینیوبود اسانس درصد

 را داشررت اسررانس عملکرررد ویانگیررم قرردارم ویشررتریب

  (.4 و 3 های )جدول

هی و لرد تجمعی رشد روزانه در زمران گ  دمایمیانگیو 

 .Aهررای  بیشررتر از گونرره A. tinctoria ۀبرداشررت گونرر

pseudocotula ،A. altissima و A. altissima  جدول بود(

هی و لرد تجمعی رشد روزانه در زمران گ  دمایمیانگیو . (3

 از شرتر یب A. tinctoriaۀ از گونر  خلخرال  تیعجمبرداشت 
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تجمعی رشد  دمایمیانگیو (. 4 )جدول بودها  سایر جمعیت

 و 1 سردشرت  2 نقده یها تیجمعهی لدروزانه در زمان گ

 ۀو جمعیت تهران از گونر  A. tinctoria از گونه 2 سردشت

A. pseudocotula تجمعری   دمرای میرانگیو   مقدار بیشتریو

ایو نتیجه با نتایج  و ندرا داشتهی لدن گرشد روزانه در زما

ایرو  در  (.5) (4 )جدول داشت طابقتم برخی پژوهشگران

 Antehmisهرررای  هرررای گونررره جمعیرررت در پرررژوهش،

haussknechtii ،A. triumfetti ،T. Parthenium و M. 

recutita هرای سرنندج و سرقز از    مشخص شد که جمعیت 

معی رشد روزانه تج دمایبیشتریو  A. haussknechtii ۀگون

 ۀاز گونر  2آبراد   ند و جمعیت نجفرا داشتتر  و لذا دیرر 

M. recutita کمتر  ۀتجمعی رشد روزان دمایو شتدلیل دا هب

هرای   ولری جمعیرت   ،ترر برود   هرا، زودر   از سایر جمعیت

 ۀتجمعی رشد روزان دمایقزویو و دشتستان از همیو گونه 

 تر شناخته شدند. که دیرر  داشتند یبیشتر

هرای اصرلی نشران داد کره صردات       لدره ؤم ۀنتایج تجزی

طرولی و   اول شرامل قطرر   ۀلدر ؤزایشی در سره م  رویشی و

عرضی و سطح تاج پوشش، ارتداع بوته، وزن تر و خشرک  

دوم شامل تعداد گرل، زمران گلردهی،     ۀلدؤسرشاخه و در م

شررامل درصررد اسررانس،  ومد ۀلدررؤمزمرران برداشررت و در 

را توجیهی واریانس صدات  عملکرد اسانس بیشتریو مقدار

 عملکررد اسرانس ترابع قطرر طرولی و     (. 6 نشان داد )جدول

سررطح ترراج پوشررش و ارتدرراع گیرراه و وزن تررر و خشررک  

مطابقرت   هرا  پرژوهش دیگرر  ایو نتیجه برا   که سرشاخه بود

هرای   هرای گونره   ایشران روی جمعیرت   پژوهشدر . داشت

Antehmis haussknechtii ،A. triumfetti ،T. Parthenium 

به ایرو نتیجره رسرید کره صردت عملکررد        M. recutita و

اسانس در بیو سایر صدات همبستگی مثبت باال با صردات  

طررولی و عرضرری   وزن تررر و خشررک سرشرراخه، قطررر   

مسرتقیم   ۀرابطر  ۀدهند که نشان داردپوشش، ارتداع بوته  تاج

. استبیو مقدار رشد رویشی گیاه و مقدار عملکرد اسانس 

ها جرنس    های گونه ای نشان داد جمعیت خوشه ۀنتایج تجزی

Anthemis     اولدر گرروه  در چهار گروه قررار گرفتنرد کره 

از  1جمعیرت زنجران   و  A. altissima ۀگونر  هرای  جمعیت

گرفتند کره ایرو    یک گروه قرار در A. pseudocotula ۀگون

دارد، جمعیرت   پرنج موضوع نشان از مشابهت ژنتیکی بریو  

بررا  1یکرری جمعیررت زنجرران تشررابه ژنت گر نبررودولرری بیرران

. در گرروه سروم نیرز    اسرت های دیگرر ایرو گونره     جمعیت

و جمعیت گالیکش از  A. pseudocotula ۀهای گون جمعیت

 .A ۀاز گونرر 2و جمعیررت بانرره A. haussknechtii ۀگونرر

tinctoria مشرابهت   دهندۀ  قرار گرفتند که ایو موضوع نشان

کی جمعیت تشابه ژنتی نبودولی  ،جمعیت بود ششژنتیکی 

برا   2های دیگر ایو گونه و جمعیت بانه گالیکش با جمعیت

. باتوجرره برره را نشرران دادهررای دیگررر ایررو گونرره  جمعیررت

هرا را    بندی براسا  گونه توان گروه راحتی می دندروگرام به

هرا    ها از نظر گونه که دندروگرام جمعیت طوری انجام داد، به

های موجود   جمعیت ،طورکلی کمتریو پراکندگی را دارند. به

رغم کشت در مناطق مختلف شباهت باالیی  بهدر یک گونه 

ژنتیکرری بسرریار انرردکی در  ۀند و فاصررلداشررتبررا یکرردیگر 

های هر گونره وجرود دارد کره برا نترایج مغرایرت        جمعیت

صردت   16گیرری   برا انردازه   ،دیگر پژوهشیدر (. 1) شتدا

اسرتداده از  ها را برا   جمعیت بابونه، توانستند آن 27ی در کمر

ای به هشت گروه مجرزا و دو گونره مسرتقل     خوشه ۀتجزی

 .(3) ندکنتقسیم 

 

 گيری نتيجه

همبستگی مثبرت صردات بریو صردات رویشری و زایشری       

صدات نشران   بیشتریوتوجیه  و Anthemis های جنس گونه

داد که عملکررد اسرانس ترابع صردات وزن ترر و خشرک       

تدراع بوتره   ار و طولی و عرضی تاج پوشش، سرشاخه، قطر

 گونره جرنس   چهرار هرای   ای جمعیرت  خوشه ۀبود. با تجزی

Anthemis  گروه تقسیم  چهارها به  د که جمعیتشمشخص
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گروه دلیرل برر    ها داخل هر گرفتو جمعیت شدند و لذا قرار

هرای نظیرر    جمعیرت  ،ها بود. به طور مثرال  خویشاوندی آن

ی ها و جمعیت A. altissima ۀاز گروه اول با گون 1زنجان 

 A. pseudocotula ۀاز گروه دوم برا گونر   2 گالیکش و بانه

 .خویشاوندی ژنتیکی داشتند

 

 تشكر و قدردانی

هرا و   ۀ تحقیقات جنگلسسؤز ریاست محترم موسیله ا بدیو

 ۀکلیر همینریو  ، معاونرت محتررم پژوهشری و    مراتع کشور

 د.شو قدردانی میهمکارن گروه بانک ژن منابع طبیعی 

 

 منابع

بررسررری تنررروع ژنتیکررری و     (1390)افتخررراری م  .1

نامرره  هررای بابونرره. پایرران مورفولرروژیکی برخرری ترروده

 کارشناسی ارشد، رشته اصال  نباتات، دانشگاه تهران.

هررای تولیررد و   رهیافررت( 1376-1374) امیرردبیگی ر .2
جلدهای اول )انتشارات فکرر  فرآوری گیاهان دارویی، 

 424ص( و دوم )انتشارات طراحران نشرر،    283روز، 

  .ص(

 (1388) پیرخضررری م، حسررنی م و فخرطباطبررایی م   .3

های بابونره در   ارزیابی مورفولوژیکی تعدادی از گونه»

 Anthemisایرران   دو جنس آنتیمیس و ماتریکاریرا در 

spp وMatricaria spp.»  119(: 2)23 .علوم باغبرانی-

130. 

بررسرری عملکرررد و صرردات     (1391)خاموشرری     .4

گونرره  چهررارهررای مختلررف  مورفولرروژیکی جمعیررت

 ,A.triumfetti, A.tinctoria, A.pseudocotulaبابونره 

T.parthenium نامررره  پایررران .در دو تررراریخ کاشرررت

کارشناسی ارشد، رشته اصرال  نباترات، دانشرگاه آزاد    

 .1-128 ص.ص اسالمی واحد تاکستان.

ص زاده  ، نصرراله   زهتاب سلماسی ،برهان   دست .5

یزوباکترهررای ثیر برخرری از رمترر» (1389ع ) و توسررلی

هررای  ژنرری بررر ویژگرری ومحرررک رشررد و کررود نیتر 

 «.Matricaria chamomileآلمانی  ۀمورفولوژیک بابون
  .565-573 (:4)2. شناسی کشاورزی بوم

بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی  (1391)عادلی ن  .6

 Anthemisهرای بابونره    و عملکررد اسرانس جمعیرت   

haussknechttitii  وAnthemis triumfettii  و برررررا

نامرره  پایرران .هررای آمرراری چنرردمتغیره اسررتداده از روش

کارشناسی ارشد، رشته اصرال  نباترات، دانشرگاه آزاد    

 .1-127 ص.صاسالمی واحد کرج. 

   و رضروانی مقردم  م ا، نصریری محالتری    عامری ع .7

مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی  اثر» (1386)

ثره همیشه بهار ؤمصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد م

Calendula officinalis.» 5 .های زراعی ایران پژوهش :

325-315 . 

 ا و دانشریان ج  علیزاده م ع، خاموشری  ، جعدرری ع   .8

اثر تاریخ کاشت بر رشرد رویشری و زایشری    » (1391)

 .Anthemis prythrum ،A. pseudocou ،A چهار گونه

tinctoria  وA. triumfetti»،  لروم  دوازدهمیو کنگرره ع

شرهریور   16الری   14زراعت و اصال  نباتات ایرران ) 

  .ماه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج(

هرای   ها و جرنس  عمومی خانواده کد (1375)قهرمان ا  .9
هرا و   سسره تحقیقرات جنگرل   ؤ. انتشارات مفلور ایران

 .مراتع کشور

 : تیره کاسنی59( فلور ایران، شماره 1387مظدریان و ) .10

(Compositaeقبی :)هررررررای  لررررررهAnthemideae و 

Echinopeae.   هرا و مراترع،    انتشارات مؤسسره جنگرل

 . 169چا  اول، ص 
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ع امررام جمعرره    و ، زینلرریم مهرردیخانی ه، سررلوکی .11

های بابونره آلمرانی    بررسی تنوع ژنتیکی توده» (1386)
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