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بررسي تنوع صفات مورفولوژي ،فنولوژي و عملکرد اسانس در جمعيتهاي
چهارگونه بابونه A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Anthemis tinctoria,

 Altissimaدر شرایط مزرعه
4

محمدعلی علیزاده*  ،1ساناز یاریاب ،2علیاشرف جعفری 3و پروین صالحی شانجانی
 .1دانشیار ،بخش بانک ژن منابع طبیعی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 .3استاد ،بخش بانک ژن منابع طبیعی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
 .4استادیار ،بخش بانک ژن منابع طبیعی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
تاریخ وصول مقاله1392/12/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/07/07 :

چكيده
بهمنظور بررسی صدات مورفولوژی و فنولوژی خصوصیات  24جمعیت از چهار گونره بابونره از جرنس  Anthemisآزمایشری در قالرب
طر بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390ر  1391در مزرعۀ ایستگاه تحقیقاتی البرز واقع در شهر کرج بره اجررا
درآمد 13 .صدت قطر طولی و عرضی تاج پوشش ،سطح تاج پوشش ،ارتداع و تعداد گل در بوته ،زمان گلدهی و برداشرت ،وزن ترر و
خشک سر شاخه ،درصد و عملکرد اسانس ،دمای تجمعی رشد روزانه زمان گلدهی و برداشت اندازهگیرری و ارزیرابی شردند .مقایسرۀ
میانگیو بیو چهار گونه نشان داد که گونۀ  A. tinctoriaبیشتریو میانگیو عملکرد اسانس و گونرۀ  A. pseudocotulaبیشرتریو میرانگیو
وزن سرشاخه ،قطر تاج پوشش ،ارتداع گیاه نسبت به سایر گونهها را داشت .مقایسۀ میانگیو بیو جمعیتهای چهار گونه نشران داد کره
جمعیت گالیکش ( )Anthemis haussknechtiiبیشتریو مقدار میانگیو سطح تاج پوشش ،ارتداع گیاه ،تعداد گل ،و وزن تر سرشراخه؛ و
جمعیت بانه )Anthemis tinctoria( 2بیشتریو عملکرد اسانس را نسبت به سایر جمعیتها را داشتند .باتوجه به همبسرتگی مثبرت بریو
صدات رویشی و زایشی گونههای جنس  ،Anthemisنتیجهگیری شد که عملکرد اسانس تابعی از صدات وزن ترر و خشرک سرشراخه،
قطر تاج پوشش و ارتداع بوته بود .با تجزیۀ خوشهای جمعیتهای چهار گونه جنس  Anthemisبره چهرار گرروه تقسریم شردند و لرذا
قرارگرفتو جمعیتها داخل هر گروه ،دلیل بر خویشاوندی آنها بود.
كلیدواژهها :بابونه ،تاج پوشش ،دمای تجمعی رشد روزانه ( ،)GDDسرشاخه.

* نویسنده مسئول

Email: alizadeh202003@gmail.com

محمدعلی علیزاده و همکاران

مقدمه

است .از ویژگیهای ایو گونه ساقۀ خیزان یرا افراشرته ،برا

گیاه بابونه شامل چندیو جرنس و گونره از تیررۀ کاسرنی و

کرررکهررای کوترراه فشرررده نسرربتاً ضررخیم شرریاردار اسررت.

زیرتیرررۀ آنتمیررده  Anthemideaeاسررت .جررنس بابونرره

فندقههای گلهای طبقی دایمی ،قهوهای یا قهوهای شرونده،

( )Anthemisیکی از گیاهان دارویری براارزش اسرت و در

با رأ

ایران  39گونه گیاه علدی چندسالۀ معطر دارد که  23گونرۀ

گلدهی آن در بهار است .پراکندگی آن بهصورتی است کره

آن انحصاری کشورمان است و سیستم گرردهافشرانی آنهرا

در منطقۀ وسیعی از اروپا ،آسریا (ترکیره ،ایرران ،سروریه و

بهصورت دگرگشو است (.)10

عراگ) ،شمال آفریقا و در برخی نواحی آمریکرا مریرویرد.

مورب یا بهطور مورب گوشکدار ،نرازک و زمران

 Anthemis tinctoriaگیاهی دوساله یا پایا از تیرۀ فرعی

محل رویش ایو گونره در نرواحی شرمال غررب ،غررب و

( )Radiaeو متعلق به تیررۀ کاسرنی ( )Asteraceaاسرت .از

جنوب غرب ایران نظیر سردشت ،ایالم ،کرمانشاه ،فار

و

ویژگیهای ایو گونه ساقۀ خشو ،محکم ،بلنرد و ایسرتاده،

خوزستان است (.)10

گاهی گسترده روی زمیو ،ساده یا منشعب ،برا کررکهرای

 Anthemis altissimaگیاهی یکساله و علدری ،از تیررۀ

کوتاه نمدی انبوه یا تنک است .ایو گیاه در فاصرلۀ اواخرر

فرعرری ( )Radiaeو متعلررق برره تیرررۀ کاسررنی ()Asteracea

اردیبهشت تا مرداد گل میدهد و میوۀ آن به رنگ سردید و

است .از ویژگیهرای ایرو گونره سراقۀ ایسرتاده ،مختصرراً

در طول خرود اسرت .ایرو گیراه

کرکینهپوش یا تقریباً بهظاهر بدون بیکرک ،ساقۀ مندررد یرا

پراکندگی وسیعی در نواحی جنوب غربی اروپا نظیر فرانسه

در قاعده منشعب با شاخههای بررگدار ،سربز و در بخرش

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

فوقانی منشعب است .فندقهها کنجری ،فشررده ،برا تاجرک

ایران ،نواحی شمال ،شمال غرب ،غرب و مرکز کشور نظیر

لبررهباریررک و زمرران گلرردهی آن بهررار اسررت .پراکنرردگی

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

جغرافیایی ایو گونۀ گیاهی در اروپا ،ترکیه ،آسریای مرکرزی،

دارای پنج خط محسو

خلخال ،بانه ،کرمانشاه ،شاهرود ،قزویو است ( 9و .)10

قدقاز ،افغانستان ،پاکستان ،عراگ ،ایرران و نمونرۀ تیر

آن از

 Anthemis haussknechtiiگیراهی یکسراله و علدری ،از

ایتالیاست .ایو گیراه گونرۀ بابونره در نرواحی شرمال ،شرمال

تیرۀ فرعی ( )Radiaeو متعلق به تیررۀ کاسرنی ()Asteracea

شرگ ،مرکز و جنوب ایران ازجمله گرگان ،قائمشهر ،رودبار،

است .از ویژگریهرای ایرو گونره سراقۀ سراده یرا از قاعردۀ

الهیجان و نیز در خراسان و فار

میروید ( 9و .)10

منشعب ،به حالت ایستاده یا خیزان ،با کرکهای تنک اسرت.

بیشتریو میزان اسانس در واحد وزن خشک گل بابونه،

فندقههرای اسرتوانهای و گوشرکدار ،رگرهدار ،آبلرهروی یرا

در شروع گلدهی بود و با افزایش سو گلها کاهش یافرت.

زگیررلدار و زمرران گلرردهی آن در بهررار اسررت .پراکنرردگی

در  148روز پس از نشاکاری ،کاهش عملکرد اسانس دیده

آن

شد و بهمنزلۀ آغاز پیرشدن گیراه درنظرر گرفتره شرد ،زیررا

از سوریه و حلب است .ایو گونره بابونره در نرواحی شرمال

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

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

پژوهش دیگری ،تمثیر تراکم بوته بر بابونه بررسی شرد .در

جغرافیایی ایو گونه در ایران ،عراگ ،سوریه و نمونۀ تیر

سنندج ،ایالم ،همدان ،فار

و خوزستان میروید (.)10

ایو پژوهش ،مقادیر دو ،چهار ،شش و هشت کیلوگرم برذر

 Anthemis pseudocotulaگیاهی یکسراله و علدری ،از

در هکتار کشت شدند .براسا

تیرۀ فرعی ( )Radiaeو متعلق به تیرۀ کاسرنی ()Asteracea

نتایج ایو پژوهش ،حاصرل

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

(فاصلۀ خطود  40سانتیمتر ،فاصلۀ خطود در تکرار 100

پژوهشی 13 ،رقم فنوتی هرای مختلرف بابونره را مقایسره

و فاصلۀ بوتهها در هر خط  50سانتیمتر) انجام گرفت.

کردند و در ایو پژوهش ،بابونرههرا در فواصرل ردیرف 40
سانتیمتری کشت شدند و نتایج نشان داد که عملکرد گرل

صفات اندازهگيری شده

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

صدات شامل قطر طولی و عرضی تاج پوشش ،سرطح تراج

هدف از انجرام پرژوهش حاضرر ،ارزیرابی عملکررد و

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

صدات فنولروژیکی و مورفولروژیکی و درصرد اسرانس در

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

چهار گونه بابونه Anthemis tinctoria, A. haussknechtii,

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

 A.pseudocotulaو  A. Altissimaو شناسایی جمعیتهای

خشک سرشراخه ،دمرای تجمعری زمران گلردهی و دمرای

عملکررد و

تجمعی زمان برداشت ،درصد و عملکرد اسانس بود .زمران

پرمحصول و گروهبندی جمعیرتهرا برراسرا

دورۀ کاشت تا برداشت چهار ماه بود .دمای تجمعری زمران

صدات مورفولوژیکی بود.

گلدهی و دمای تجمعی تاریخ برداشت بررمبنرای شراخص
مواد و روشها

دمایی دمای تجمعی رشرد روزانره )GDD( 1از رابطرۀ زیرر

در ایو پژوهش ،ارزیابی  24جمعیت از چهار گونره بابونره

محاسبه شد (:)14

A.altissima

. A.haussknechtii,

A.tinctoria

.

A.

()1

 psedocotulaدر سالهای زراعی  1390ر  ،1391در قالرب

 Tbدمای پایۀ بابونه شش درجۀ سانتیگرراد ( )2فرره

طر بلوکهای کامرل تصرادفی در سره تکررار در مزرعرۀ

شررد و  Tmaxو  Tminیررا دمررای بیشررینه و کمینررۀ روزانرره از

ایستگاه البرز مؤسسۀ جنگلها و مراتع کشور واقع در استان

ایستگاه هواشناسی البرز گرفته شد .پس از رشد کامل بعرد

البرز انجام گرفت .بذر جمعیتهای بررسریشرده از بانرک

از اینکه تمام بوتهها بره گرل رفتنرد ،در اواخرر خرردادمراه

ژن مؤسسۀ جنگلها و مراتع کشور تهیه شد که مشخصات

بوتههای مربود به هر یک از جمعیتهای بررسریشرده از

آنها شامل محل جمعآوری ،طول و عرره جغرافیرایی و

هر سه تکرار جمعآوری شد:

ارتداع از سطح دریا در جدول  1مشرخص اسرت .متوسرط

برای محاسبۀ درصد و عملکررد اسرا

بارندگی ایو منطقه حدود  245میلیمتر و حداقل دمرای آن

استداده شد ( 7 ،5و :)16

 -20و حداکثر دمای آن  38درجۀ سانتیگراد است.

()2

بذور مربود به هر جمعیت از گونههرا در گلردانهرای
 Giffyکشت شدند .آبیاری بهصورت مهپاش برحسب نیراز
صورت گرفرت .عملیرات مراقبرت و نگهرداری ترا اواخرر

از رابطرۀ زیرر

) ×1100

وزن اسانس ()g
وزن خشک ماده اولیه ()g

= درصد اسانس

عملکرد گیاه × درصد اسانس = عملکرد اسانس
عملکرد گیاه × درصد اسانس = عملکرد اسانس
()3

اسدندماه در گلخانه ،تا تاریخی که گیاهیهها سبز شردند و
به اندازۀ کافی رشد کردند ادامه یافت .سپس برای هوادهی
و عادتدادن به شرایط مزرعه به هوای آزاد انتقرال یافتنرد.

1. Growing degree- days

کشت نشاها با دست با قرراردادن  15بوتره روی هرر خرط
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جدول .1مشخصات جمعیتهای شش گونۀ بررسیشده

نام گونه

A. altissima

جمعیت

استان

شهرستان

منطقه

12790

همدان

اسدآباد

3119

یزد

شاهدیه

_
گرد فرامرز

_
_
_
1220 31/55/00 54/16/00

8835

لرستان

خرمآباد

ریگ سدید

1720 33/28/00 48/36/00

شهر کرد

چهار تخته

2095 32/18/00 50/55/56

29610

A.
haussknechtii

A. psedocotula

A. tinctoria

منشم

کد

موقعیت جغرافیایی

چهارمحال و
بختیاری

طول

عره

ارتداع

13472

ایالم

دره شهر

روستای کلم

_

_

1000

14923

کرمانشاه

_

_

_

_

-

19907

گلستان

گالیکش

پارک ملی
گلستان

37/42/24 56/15/26

820

9021

لرستان

کوهدشت

آبخوان

1272 33/33/00 47/41/00

9483

لرستان

خرمآباد

پل کشکان

1350 33/37/00 47/51/00

16744

گلستان

مراوه تپه

بجنورد

37/49/37 56/05/52

587

18831

تهران

_

_

_

_

_

19269

زنجان

_

_

_

_

_

19320

زنجان

29717

گیالن

_
رودبار

_
عمارلو

_
_
_
1074 36/46/52 49/44/53

12352

اردبیل

خلخال

هشتجیو

1580 37/26/84 84/23/41

14221

آ ربایجان غربی

ارومیه

ترکور

1969 37/29/47 44/45/63

18027

آ ربایجان غربی

نقده

سلطان یعقوب

1500 36/55/12 45/22/45

18041

آ ربایجان غربی

نقده

سلطان یعقوب

1389 36/55/12 45/22/45

19495

کردستان

بانه

آرمرده

1680 35/56/01 45/47/17

19544

آ ربایجان غربی

_

_

27465

آ ربایجان غربی

سردشت

ایست بازرسی

1830 36/21/65 45/34/17

27480

آ ربایجان غربی

پیرانشهر

قوره جاوه

1557 36/39/84 45/18/81

27507

آ ربایجان غربی

سردشت

میرآباد

1211 36/25/66 45/22/09

9561

کردستان

بانه

سقز
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در ایو طر  ،دادههای مربود به هرر گونره در شررایط

گونرررۀ  A.haussknechtiiبررره میرررزان  80/38بیشرررتر از

مزرعه به صورت جداگانه تجزیه شدند .بهمنظرور محاسربۀ

جمعیرتهرای دیگررر برود و میرانگیو سررطح تراج پوشررش

ضرررایب همبسررتگی سرراده برریو صرردات مورفولوژیررک از

جمعیررت گررالیکش برره میررزان  8/33مترمربررع بیشررتر از

ضریب همبستگی پیرسون استداده شد .برای معنرادار برودن

جمعیتهای دیگر برود .همینریو ایرو جمعیرت بیشرتریو

و نبودن صدات و مقایسرۀ میرانگیو بریو آنهرا ،از تجزیرۀ

میانگیو قطر عرضی تاج پوشش به میزان  47/72سانتیمترر

واریانس موجود در دادهها و بررسری روابرط درونری بریو

نسبت به جمعیتهای دیگر را داشت (جدول.)4

صدات در مؤلدههای مختلف از تجزیه به مؤلدههای اصرلی

نتایج تجزیۀ واریرانس بریو دادههرا نشران داد کره بریو

استداده شد .پس از اندازهگیری صدات مورفولوژیک ،بررای

گونهها اختالف معنادار در سطح یک درصد برای هر یرک

گروهبندی و بررسی تنوع بریو و درونگونرههرا ،از تجزیرۀ

از صدات ارتداع گیاه و تعداد گرل در بوتره وجرود داشرت

خوشررهای برره روش وارد 1و معیررار فاصررلۀ اقلیدوسرری بررا

(جدول .)2اختالف معنادار در سطح یک درصد بررای هرر

استداده از نرمافزار  MINITAB 16استداده شد.

یررک از صرردات ارتدرراع گیرراه و تعررداد گررل در بوترره ،برریو
جمعیتهای چهار گونه وجود داشت (جردول .)2مقایسرۀ

نتایج

میررانگیو برریو چهررار گونرره نشرران داد کرره گونررۀ A.

تجزیۀ واریانس بیو دادهها نشان داد که بیو گونههرا بررای

 pseudocotulaبیشررتریو میررانگیو ارتدرراع گیرراه (37/66

عره ،قطر و سطح تاج پوشش تداوت معنرادار در سرطح

سانتیمتر) و بیشرتریو میرانگیو تعرداد گرل در بوتره (106

یک درصد وجرود داشرت و همینریو تدراوت معنرادار در

عدد) نسبت به گونههای دیگر را داشت (جدول .)3مقایسۀ

سطح یک درصد برای هر یرک از صردات عرره ،قطرر و

میانگیو بیو جمعیتها چهار گونه نشران داد کره میرانگیو

سطح تاج پوشش ،درون جمعیتهای چهرار گونره وجرود

ارتداع گیاه جمعیت گالیکش از گونۀ  A.haussknechtiiبره

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

میزان  63/62سانتیمتر بیشتر از جمعیرتهرای دیگرر برود.

که میانگیو قطر طولی تاج پوشش گونرهA. pseudocotula

همینیو جمعیت گالیکش بیشتریو میانگیو تعرداد گرل در

( )54/14بیشتر از گونههای دیگر بود .میانگیو قطر عرضری

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

تاج پوشش گونرههرای  A. altissimaو A. haussknechtii

به ترتیب  37/87و  23/83سانتیمتر بیشتر از دو گونۀ دیگر

تجزیۀ واریانس بیو دادهها نشان داد کره بریو گونرههرا

بود .دو گونۀ  A. pseudocotulaو  A. altissimaبرهترتیرب

برای هر یک از صدات زمران گلردهی و برداشرت تدراوت

 4/6و  4/3مترمربع بیشتریو سطح تراج پوشرش را داشرتند

معنادار در سرطح یرک درصرد وجرود داشرت (جردول.)2

(جدول.)3

تداوت معنادار در سطح یک درصد برای زمان گلدهی بود،

مقایسۀ میانگیو بیو جمعیتهای چهار گونه نشران داد

ولری تدرراوت معنرادار در سررطح پررنج درصررد برررای زمرران

که میانگیو قطر طولی تراج پوشرش جمعیرت گرالیکش از

برداشت ،بریو جمعیرتهرای چهرار گونره وجرود داشرت
(جدول .)2مقایسۀ میانگیو بیو چهرار گونره نشران داد کره
گونۀ  A.tinctoriaبیشتریو میانگیو زمان گلردهی ()88/12
و زمرران برداشررت ( )106/1را داشررت (جردول .)3مقایسرۀ

1. Ward
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میانگیو بیو جمعیتهای چهار گونه نشان داد که جمعیرت

بیو جمعیتهای چهار گونه نشان داد که جمعیت خلخرال

آ ربایجان غربری از گونرۀ  A. tinctoriaبیشرتریو میرانگیو

از گونۀ  A.tinctoriaبیشتریو درصد اسانس بره میرزان 1/5

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

گرم نسبت به سایر جمعیتها را داشت .میرانگیو عملکررد

(جدول.)4

اسانس جمعیت بانره  4/34( 2گررم) از گونرۀ A.tinctoria

بیشتر از جمعیتهای دیگر بود (جدول.)4

تجزیۀ واریانس بیو دادهها نشان داد کره بریو گونرههرا
برای صدات وزن تر و خشک سرشاخه اختالف معنادار در

نتایج تجزیۀ واریرانس بریو دادههرا نشران داد کره بریو

سطح یکدرصد بود (جدول .)2اختالف معنادار یک درصد

گونهها برای هر یک از صدات دمای تجمعی رشرد روزانره

برای صدات وزن تر و خشک سرشاخه ،بیو جمعیرتهرای

در زمان گلدهی و برداشت تداوت معناداری در سطح یرک

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

درصد وجود دارد (جدول .)2تداوت معنادار در سطح پرنج

چهار گونه نشان داد که گونرۀ  A. pseudocotulaبیشرتریو

درصد برای دمای تجمعی رشد روزانه در زمران برداشرت،

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

وجود داشت ولی اختالف معنرادار در سرطح یرک درصرد

(جدول .)3مقایسۀ میانگیو بیو جمعیتهرای چهرار گونره

برای دمای تجمعری رشرد روزانره در زمران گلردهی ،بریو

نشان داد که میانگیو وزن تر سرشاخه جمعیت گرالیکش از

جمعیتهای چهار گونه بود (جدول .)2مقایسۀ میانگیو بیو

گونۀ  A. haussknechtiiبه میزان  1835گرم بیشتر از سرایر
جمعیررتهرررا برررود .جمعیررت زنجررران  2از گونرررۀ

چهار گونه نشان داد که میانگیو دمای تجمعی رشد روزانه

A.

در زمران گلردهی گونرۀ  A. tinctoriaبره میرزان 1628/28

 pseudocotulaبیشررتریو مقرردار میررانگیو وزن خشررک

درجۀ سانتیگراد بیشتر از گونههای  A. pseudocotulaو A.

سرشاخه ( )574/66داشت (جدول.)4
تجزیۀ واریانس بیو دادهها نشان داد کره بریو گونرههرا

 altissimaو  A. haussknechtiiبهترتیب 1129/6 ،1267/7

برای درصد اسانس تداوت معنرادار در سرطح یرک درصرد

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

بود ،ولی برای عملکرد اسانس اخرتالف معنرادار در سرطح

برداشررت گونررۀ  A. tinctoriaبرره میررزان  2133/6درجررۀ

پنج درصد وجرود داشرت (جردول .)2تدراوت معنرادار در

سرانتیگرراد بیشرتر از گونرههرای  A. pseudocotulaو A.

سطح یک درصد برای هر یک از صدات درصد و عملکررد

 altissimaو  A. haussknechtiiبهترتیرب 1213/55 ،1604

اس رانس ،برریو جمعیررتهررای چهررار گونرره وجررود داشررت

و  1391/5بود (جدول .)3مقایسۀ میانگیو بیو جمعیتهای

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

چهار گونه نشان داد که دمای تجمعی رشد روزانه در زمان

میررانگیو درصررد اسررانس گونررههررای  A. altissimaو A.

گلدهی جمعیرتهرای خلخرال ،نقرده  ،2نقرده  ،1تهرران،

 tinctoriaبه میزان  0/73 ،0/87گرم بیشتر از گونههای A.

سردشرت  ،1سردشرت  2از گونرۀ  A. tinctoriaبرهترتیرب

 haussknechtiiو  A. pseudocotulaبررهترتیرررب  0/51و

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

 0/46گرم بود (جدول .)3میانگیو عملکرد اسانس گونه A.

از سایر جمعیتها بود و همینیو جمعیت خلخال از همیو

 tinctoriaبرره میررزان  1/95گرررم بیشررتر از گونررههررای A.

گونه بیشتریو مقدار میانگیو دمای تجمعی رشد روزانره در

 A.altissima ، pseudocotulaو  A. haussknechtiiبهترتیب

زمان برداشت به میزان  2328/5گرم را داشت (جدول.)4

 1/32 ،1/51و  1/05گرم بود (جدول .)3مقایسرۀ میرانگیو
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همبستگی بين صفات

تجزیه به مؤلفههای اصلی ()PCA

همبستگی مثبت و معنادار بیو قطر طرولی تراج پوشرش برا

در ایو پژوهش 11 ،صدت در سه مؤلدۀ اصلی قابل تعریف

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

است .میزان واریانس توجیهشده توسرط هرر مؤلدرۀ اصرلی

طولی و عرضی تاج پوشش  0/96و  ،0/93بیو ارتداع بوتره

نشاندهندۀ اهمیت آن مؤلدۀ اصلی در تبییو واریرانس کرل

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

صدات بررسیشده است .در سه مؤلدرۀ اصرلی اول ،دوم و

 0/89بود .بیشتریو همبستگی مثبت و معنرادار بریو تعرداد

سوم  87درصد از کل واریانس بیو صدات را توجیه شدند

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

که سهم مؤلدۀ اصلی اول بهتنهایی  52و سرهم مؤلدرههرای

وجررود داشررت .بیشررتریو همبسررتگی مثبررت برریو وزن تررر

دوم و سوم بهترتیب  24و  11درصد بود .همینیو باتوجره

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

به نتایج موجود ،در مؤلدۀ اول صدات قطر طولی و عرضی،

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

سطح تاج پوشرش برهترتیرب  0/38 ،0/40و  ،0/40ارتدراع

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

گیاه  ،0/39وزن تر و خشک سررشراخه برهترتیرب  0/38و

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

 ،0/31در مؤلدۀ دوم صدات تعداد گل  ،-0/36زمان گلدهی

بیشتریو همبسرتگی مثبرت بریو عملکررد اسرانس برا وزن

 ،0/56زمان برداشت  ،0/59در مؤلدۀ سوم درصرد اسرانس

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

 0/74و عملکرد اسانس  0/52بیشرتریو مقردار تروجیهی از

پوشش به میزان  0/38وجرود داشرت .همبسرتگی مندری و

نظر واریانس صدات را داشتند (جدول.)6

معنادار بیو زمران گلردهی برا تعرداد گرل ( )0/45و زمران
برداشت با تعداد گل ( )0/53مشاهده شد (جدول.)5
جدول .5همبستگی بین صفات رویشی و زایشی مطالعهشدۀ چهار گونه بابونه
طول

عره

سطح

تاج

تاج

تاج

پوشش

پوشش

پوشش

نام صدات
قطر عرضی

ارتداع

تعداد

زمان

زمان

وزن

وزن

درصد

بوته

گل

گلدهی

برداشت

تر

خشک

اسانس

**0/89

تاجپوشش
سطح تاج پوشش

**

ارتداع بونه

**

تعداد گل در بوته

**

0/96
0/93
0/68

**

0/93

**

0/80

**

**

0/89

**

**

0/84

0/79

زمان گلدهی

0/17

-0/11

-0/02

0/27

زمان برداشت

0/10

-0/21

-0/09

0/21

وزن تر

**0/79

**0/75

**0/81

**0/80

وزن خشک

**

*

**

**

0/67

0/47

درصد اسانس

0/05

0/03

عملکرد اسانس

*

0/24

0/47

0/59
*

**

-0/45
**

-0/53

0/96

**0/74

-0/02

-0/09

0/29

0/22

0/24

**

0/02

0/13

0/03

0/08

0/13

-0/03

-0/03

*

*

0/11

*

**

0/58

0/38

0/66

0/49

* و **  -بهترتیب معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد
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0/42
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جدول .6مقادیر ویژه ،درصد واریانس و ضرایب بردارهاي ویژه مربوط به هر یك از صفات مطالعهشده در تجزیه به مؤلفههاي اصلي
مؤلفۀ اول

مؤلفۀ دوم

مؤلفۀ سوم

نام صفت
قطرطوليتاجپوشش

0/40

0/05

-0/11

قطرعرضيتاجپوشش

0/38

-0/15

-0/10

سطحتاجپوشش

0/40

-0/07

-0/11

ارتفاعبوته

0/39

0/13

-0/09

وزنترسرشاخه

0/38

-0/05

-0/05

وزنخشكسرشاخه

0/31

0/23

0/09

تعدادگلدربوته

0/32

-0/36

0/03

زمانگلدهي

0/02

0/56

-0/30

زمانبرداشت

-0/01

0/59

-0/19

درصداسانس

0/04

0/15

0/74

عملکرداسانس

0/23

0/30

0/52

مقاديرويژه

5/77

2/61

1/19

درصدازكلواريانس

0/52

0/24

0/11

درصدواريانستجمعي 

0/52

0/76

0/87

اعداديكهزيرآنهاخطكشيدهشدهاست،برادهايويژۀبيشتريدارند .

تجزیۀ خوشهای (کالدتر)

باتوجه به نمودار بایپالت مشخص شرد کره جمعیرت
چهار گونه جنس  Anthemisدر چهار گروه مشخص شدند

دندروگرام ،جمعیتهای مطالعهشده را در حد تشرابه 7/18

(شکل .)1چهار جمعیت گونرۀ  A. haussknechtiiدر یرک

به پنج گروه تقسیم کرد (شکل  .)2از صدات مرؤثر در ایرو

گررروه قرررار گرفررت و یکرری از جمعیررت آن بررا گونرۀ A.

گروهبندی میتوان به عملکرد وزن تر و خشک هرر بوتره،

 pseudocotulaهمگروه شد .همینیو بیشتر جمعیرتهرای

طول و عره و سرطح تراج پوشرش ،عملکررد اسرانس و

گونرره  A. tinctoriaدر یررک گررروه قرررار گرفتنررد و فقررط

تعداد گل در بوته اشاره کرد .در گرروه اول جمعیرتهرای

جمعیت بانه  2با گونرۀ  A. pseudocotulaهرمگرروه شرد.

شاهدیه ،خرمآباد ،اسدآباد و شهرکرد گونۀ  A. altissimaو

دلیل قرارگرفتو بعضی از جمعیتهای یک گونره برا گونرۀ

جمعیت زنجان  1از گونۀ  A. pseudocotulaقرار گرفتنرد.

دیگر ،خویشاوندی ژنتیکی آنهاست .بیشتر جمعیرتهرای

نتایج بایپالت از نزدیکی نقراد جمعیرتهرای زنجران ،1

گونۀ  A. pseudocotulaدر یک گرروه قررار گرفرت و فقرط

خرمآباد ،اسدآباد حکایت داشت که نشاندهندۀ تشابه بیشتر

جمعیت زنجران  1برا گونرۀ  A. altissimaهرمگرروه شرد.

بیو ایو سه جمعیت بود .گروه دوم متعلق به جمعیتهرای

تمامی جمعیتهای گونۀ  A. altissimaدر یک گرروه قررار

درهشررهر ،کرمانشرراه ،خرررمآبرراد ،کوهدشررت از گون رۀ A.

گرفتهاند.

 haussknechtiiبود .نتایج حاضر با نتایج مربود به نمرودار
بایپالت هماهنگی کامل دارد (شکل .)2
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شکل  .1نمودار ( Biplotدیاگرام) پراکنش  24جمعيت براساس دو مؤلفۀ اصلي اول و دوم

شکل  .2دندروگرام راصل از تجزیۀ كالستر به روش  Wardروی  24جمعیت در  4گونه برای صفات مطالعهشده
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در گروه سوم ،جمعیتهای زنجان  ،2تهران ،مراوهتپره،

آ ربایجان غربی از گونۀ  A. tinctoriaبود (شرکل .)2یکری

گیالن از گونرۀ  A. pseudocotulaو جمعیرت گرالیکش از

از جمعیتهای ایو گروه مطابق برا نمرودار برایپرالت برا

گونررۀ  A.haussknechtiiو جمعیررت بانرره  2از گونررۀ A.

جمعیتهای گونره  A. pseudocotulaدر یرک گرروه قررار

 tinctoriaقرار گرفتند .در ایو گروه ،همانند نتایج بایپالت

داشررت .باتوجرره برره میررانگیو گررروههررا از نظررر صرردات

جمعیتهای زنجان  ،2تهران ،مراوهتپه ،گیالن در یک سوی

بررسیشده ،گروه یک و سه و چهرار در مقایسره برا سرایر

گروه قرار گرفتند و جمعیت گالیکش در سوی دیگر گرروه

گروهها مزیتهایی داشتند (جدول .)7گروههای متداوت از

قرار داشت (شکل.)2

نظر صدات و ویژگیهای مختلف نسبت به همدیگر برتری

گروه آخر متعلق به جمعیتهای سردشت  ،1سردشرت

داشتند ،ولی گروه سه از نظر شش صدت و گروههای یرک

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

و چهار از نظر دو صدت از یازده صدت برتری نشان دادند.

جدول .7میانگین صفات بررسیشده در گروههای بهدستآمده از تجزیۀ خوشهای
گروهها
میانگیو صدات

4

1

2

3

 = 5تعداد جمعیت

 = 4تعداد جمعیت

 = 6تعداد جمعیت

قطر طولی تاج پوشش

48/13b

23/24c

61/1a

43/53b

قطر عرضی تاج

37/82a

17/86c

39/89a

27/32b

 = 9تعداد جمعیت

پوشش
سطح تاج پوشش

4/20 ab

1/17c

5/44a

2/81b

ارتداع بوته

32/24b

12/49a

43/32c

31/08b

تعداد گل در بوته

108/45 a

33/94b

108/1a

27/53b

زمان گلدهی

64/63 bc

59/36c

73/25b

90a

زمان برداشت

75/77c

77/5bc

88/36b

106/85a

وزن تر سرشاخه

582/42b

125/33c

1298/9a

393/4bc

وزن خشک سرشاخه

123/13 bc

55/00c

443/89a

236/21b

0/91a

0/47a

0/48 a

0/71a

1/09a

0/67a

2/25a

1/69a

درصد اسانس
عملکرد اسانس

حروف غیرمشابه در هر ردیف به مدهوم اختالف معنادار بیو گروهها در سطح احتمال 5درصد به روش آزمون چنددامنهای دانکو است.
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بحث

بریو جمعیرتهرای چهرار گونره نشران داد کره گونرۀ A.

بررسی صدات رویشی بیو گونرههرا و بریو جمعیرتهرای

 tinctoriaبیشتریو میرانگیو تراریخ گلردهی و برداشرت را

چهار گونه نشان داد که میانگیو قطر طولی تراج پوشرش و

داشرررت ،ولررری گونر رههرررای  A. haussknechtiiو

ارتدرراع گیرراه گونرره Anthemis pseudocotulaبیشررتر از

 pseudocotulaدمای تجمعی رشد روزانۀ کمتری در زمران

گونههای دیگر برود .میرانگیو قطرر عرضری و سرطح تراج

گلدهی و برداشت داشتند ،لذا زودر تر از دو گونۀ دیگرر

پوشرش  A. altissimaبیشرتر از گونرههرای دیگرر برود و

بودند (جدول .)3ایو نتیجه با دیگر نتایج موجرود مطابقرت

جمعیت گالیکش از گونۀ  A. haussknechtiiبیشتریو مقدار

داشت .زیرا در پژوهش دربارۀ ارزیرابی بعضری از صردات

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

مورفولوژیکی ،زایشی و بازده اسرانس سره گونرۀ دارویری

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

بابونررره  A.tinctoria ،Anthemis pseudocotulaو

مشررابهت داشررت ،زیرررا در پررژوهش ایشرران درمررورد

 triumfettiiدر دو تاریخ کشت مشخص شد که گونرۀ A.

خصوصیات رشد رویشی و زایشی چنرد گونره بابونره T.

 tinctoriaبیشتریو میرانگیو تراریخ گلردهی و برداشرت را

A.

تر محسوب شرد ،ولری گونرۀ Anthemis

pseudocou ،parthenium

tinctoria ،A.

 A.و

داشت و دیرر

A.

A.

 ،triumfettiمیانگیو قطر عرضی و طولی سطح تاج پوشش

 pseudocotulaبهدلیل دمرای تجمعری رشرد روزانرۀ کمترر

گونههای  A. pseudocotulaو  T. partheniumبیشتر از دو

زودر تر از سایر گونرههرا محسروب شرد ( .)7جمعیرت

گونرۀ  A. tinctoriaو  A. triumfettiبرود .بررسری صردات

آ ربایجان غربری از گونرۀ  A. tinctoriaبیشرتریو میرانگیو

زایشی بیو گونهها و بیو جمعیتهای چهار گونه نشان داد

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

که گونههرای  A. altissimaو  A. pseudocotulaبیشرتریو

میانگیو تاریخ گلدهی جمعیت سردشت  1از همریو گونره

تعداد گل نسبت به گونههای دیگرر را داشرتند و جمعیرت

بیشتر از سایر جمعیتهرا برود .بررسری صردات درصرد و

گالیکش از گونۀ  A. haussknechtiiبیشتریو مقدار میانگیو

عملکرد اسانس بیو گونهها و بیو جمعیتهای چهار گونره

تعداد گل و وزن تر سرشاخه را داشرت (جردولهرای  3و

نشان داد که گونۀ  A. tinctoriaبیشتریو میرانگیو عملکررد

 .)4جمعیت بانره  2از گونرۀ  A. tinctoriaبیشرتریو مقردار

اسررانس نسرربت برره گونررههررای A. ،A. pseudocotula

میانگیو وزن خشک سرشاخه نسبت به جمعیتهای دیگرر

 altissimaو  A. haussknechtiiرا داشرررت و جمعیرررت

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

خلخال از گونۀ  A. tinctoriaدارای بیشتریو مقدار میانگیو

پژوهشرگران مطابقررت داشررت ،زیررا در پژوهشرری صرردات

درصد اسانس بود .همینیو جمعیت بانه  2از همریو گونره

مورفولوژیکی  20تودۀ آلمانی با پنج واریتۀ اروپایی بررسی

بیشررتریو مقرردار میررانگیو عملکرررد اسررانس را داشررت

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

(جدولهای  3و .)4

بیولوژیک ،عملکرد اسانس ،تعرداد گرل در بوتره و درصرد

میانگیو دمای تجمعی رشد روزانه در زمران گلردهی و

اسانس بود .گونۀ  A. pseudocotulaبیشتریو میرانگیو وزن

برداشررت گونررۀ  A. tinctoriaبیشررتر از گونررههررای A.

تر و خشک سرشاخه را در مقایسه با سایر گونههرا داشرت

 A. altissima ،pseudocotulaو  A. altissimaبود (جدول

(جدول.)3

 .)3میانگیو دمای تجمعی رشد روزانه در زمران گلردهی و

بررسی صدات تاریخ گلدهی و برداشت بیو گونههرا و

برداشت جمعیت خلخرال از گونرۀ  A. tinctoriaبیشرتر از
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سایر جمعیتها بود (جدول .)4میانگیو دمای تجمعی رشد

نتایج تجزیۀ خوشهای نشان داد جمعیتهای گونهها جرنس

روزانه در زمان گلدهی جمعیتهای نقده  2سردشرت  1و

 Anthemisدر چهار گروه قررار گرفتنرد کره در گرروه اول

سردشت  2از گونه  A. tinctoriaو جمعیت تهران از گونرۀ

جمعیتهرای گونرۀ  A. altissimaو جمعیرت زنجران  1از

 A. pseudocotulaبیشتریو مقدار میرانگیو دمرای تجمعری

گونۀ  A. pseudocotulaدر یک گروه قرار گرفتند کره ایرو

رشد روزانه در زمان گلدهی را داشتند و ایو نتیجه با نتایج

موضوع نشان از مشابهت ژنتیکی بریو پرنج جمعیرت دارد،

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

ولرری بیررانگر نبررود تشررابه ژنتیکرری جمعیررت زنجرران  1بررا

Antehmis

جمعیتهای دیگرر ایرو گونره اسرت .در گرروه سروم نیرز

M.

جمعیتهای گونۀ  A. pseudocotulaو جمعیت گالیکش از

 recutitaمشخص شد که جمعیتهرای سرنندج و سرقز از

گون رۀ  A. haussknechtiiو جمعیررت بانرره 2از گون رۀ A.

گونۀ  A. haussknechtiiبیشتریو دمای تجمعی رشد روزانه

 tinctoriaقرار گرفتند که ایو موضوع نشاندهندۀ مشرابهت

و لذا دیرر تر را داشتند و جمعیت نجفآبراد  2از گونرۀ

ژنتیکی شش جمعیت بود ،ولی نبود تشابه ژنتیکی جمعیت

 M. recutitaبهدلیل داشتو دمای تجمعی رشد روزانۀ کمتر

گالیکش با جمعیتهای دیگر ایو گونه و جمعیت بانه 2برا

از سایر جمعیتهرا ،زودر ترر برود ،ولری جمعیرتهرای

جمعیررتهررای دیگررر ایررو گونرره را نشرران داد .باتوجرره برره

قزویو و دشتستان از همیو گونه دمای تجمعی رشد روزانۀ

دندروگرام بهراحتی میتوان گروهبندی براسا

گونههرا را

بیشتری داشتند که دیرر تر شناخته شدند.

انجام داد ،بهطوریکه دندروگرام جمعیتها از نظر گونههرا

پرررژوهش ،در جمعیرررتهرررای گونرررههرررای

 T. Parthenium ،A. triumfetti ،haussknechtiiو

نتایج تجزیۀ مؤلدرههرای اصرلی نشران داد کره صردات

کمتریو پراکندگی را دارند .بهطورکلی ،جمعیتهای موجود

رویشی و زایشی در سره مؤلدرۀ اول شرامل قطرر طرولی و

در یک گونه بهرغم کشت در مناطق مختلف شباهت باالیی

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

بررا یکرردیگر داشررتند و فاصررلۀ ژنتیکرری بسرریار انرردکی در

سرشاخه و در مؤلدۀ دوم شامل تعداد گرل ،زمران گلردهی،

جمعیتهای هر گونره وجرود دارد کره برا نترایج مغرایرت

زمرران برداشررت و در مؤلد رۀ دوم شررامل درصررد اسررانس،

داشت ( .)1در پژوهشی دیگر ،برا انردازهگیرری  16صردت

عملکرد اسانس بیشتریو مقدار توجیهی واریانس صدات را

کمری در  27جمعیت بابونه ،توانستند آنها را برا اسرتداده از

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

تجزیۀ خوشهای به هشت گروه مجرزا و دو گونره مسرتقل

سررطح ترراج پوشررش و ارتدرراع گیرراه و وزن تررر و خشررک

تقسیم کنند (.)3

سرشاخه بود که ایو نتیجه برا دیگرر پرژوهشهرا مطابقرت
داشت .در پژوهش ایشران روی جمعیرتهرای گونرههرای

نتيجهگيری

T. Parthenium ،A. triumfetti ،Antehmis haussknechtii

همبستگی مثبرت صردات بریو صردات رویشری و زایشری

و  M. recutitaبه ایرو نتیجره رسرید کره صردت عملکررد

گونههای جنس  Anthemisو توجیه بیشتریو صدات نشران

اسانس در بیو سایر صدات همبستگی مثبت باال با صردات

داد که عملکررد اسرانس ترابع صردات وزن ترر و خشرک

وزن تررر و خشررک سرشرراخه ،قطررر طررولی و عرضرری

سرشاخه ،قطر طولی و عرضی تاج پوشش ،و ارتدراع بوتره

تاجپوشش ،ارتداع بوته دارد که نشاندهندۀ رابطرۀ مسرتقیم

بود .با تجزیۀ خوشهای جمعیرتهرای چهرار گونره جرنس

بیو مقدار رشد رویشی گیاه و مقدار عملکرد اسانس است.

 Anthemisمشخص شد که جمعیتها به چهار گروه تقسیم
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شدند و لذا قرارگرفتو جمعیتها داخل هر گروه دلیرل برر

 .5دستبرهان

 ،زهتاب سلماسی

 ،نصررالهزاده ص

خویشاوندی آنها بود .به طور مثرال ،جمعیرتهرای نظیرر

و توسررلی ع (« )1389ت رمثیر برخرری از ریزوباکترهررای

زنجان  1از گروه اول با گونۀ  A. altissimaو جمعیتهای

محرررک رشررد و کررود نیتروژنرری بررر ویژگرریهررای

گالیکش و بانه  2از گروه دوم برا گونرۀ A. pseudocotula

مورفولوژیک بابونۀ آلمانی chamomile

.»Matricaria

خویشاوندی ژنتیکی داشتند.

بومشناسی کشاورزی.565-573 :)4(2 .
 .6عادلی ن ( )1391بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی

تشكر و قدردانی
بدیووسیله از ریاست محترم مؤسسۀ تحقیقات جنگلهرا و
مراتع کشور ،معاونرت محتررم پژوهشری و همینریو کلیرۀ
همکارن گروه بانک ژن منابع طبیعی قدردانی میشود.

 haussknechttitiiو triumfettii

 Anthemisو برررررا

اسررتداده از روشهررای آمرراری چنرردمتغیره .پایرراننامرره
کارشناسی ارشد ،رشته اصرال نباترات ،دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد کرج .صص.1-127 .

منابع
 .1افتخررراری م ( )1390بررسررری تنررروع ژنتیکررری و
مورفولرروژیکی برخرری تررودههررای بابونرره .پایرراننامرره
کارشناسی ارشد ،رشته اصال نباتات ،دانشگاه تهران.

 .2امیرردبیگی ر ( )1376-1374رهیافررتهررای تولیررد و
فرآوری گیاهان دارویی ،جلدهای اول (انتشارات فکرر
روز 283 ،ص) و دوم (انتشارات طراحران نشرر424 ،
ص).
 .3پیرخضررری م ،حسررنی م و فخرطباطبررایی م ()1388
«ارزیابی مورفولوژیکی تعدادی از گونههای بابونره در
دو جنس آنتیمیس و ماتریکاریرا در ایرران Anthemis

 sppو .»Matricaria sppعلوم باغبرانی-119 :)2(23 .
.130
 .4خاموشرری

و عملکررد اسرانس جمعیرتهرای بابونره Anthemis

( )1391بررسرری عملکرررد و صرردات

مورفولرروژیکی جمعیررتهررای مختلررف چهررار گونرره
بابونره A.triumfetti, A.tinctoria, A.pseudocotula,

 T.partheniumدر دو تررراریخ کاشرررت .پایررراننامررره
کارشناسی ارشد ،رشته اصرال نباترات ،دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد تاکستان .صص.1-128 .

 .7عامری ع ا ،نصریری محالتری م و رضروانی مقردم
(« )1386اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی
مصرف نیتروژن ،عملکرد گل و مواد مؤثره همیشه بهار
 .»Calendula officinalisپژوهشهای زراعی ایران:5 .
.315-325
 .8علیزاده م ع ،خاموشری  ،جعدرری ع ا و دانشریان ج
(« )1391اثر تاریخ کاشت بر رشرد رویشری و زایشری
چهار گونه A. ،A. pseudocou ،Anthemis prythrum

 tinctoriaو  ،»A. triumfettiدوازدهمیو کنگرره علروم
زراعت و اصال نباتات ایرران ( 14الری  16شرهریور
ماه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج).

 .9قهرمان ا ( )1375کد عمومی خانوادهها و جرنسهرای
فلور ایران .انتشارات مؤسسره تحقیقرات جنگرلهرا و
مراتع کشور.
 .10مظدریان و ( )1387فلور ایران ،شماره  :59تیره کاسنی
( :)Compositaeقبیلررررررههررررررای  Anthemideaeو
 .Echinopeaeانتشارات مؤسسره جنگرلهرا و مراترع،
چا
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