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Tanacetum parthenium (L.) Schultz-bip. 

 

 5و سید اسماعیل سیدیان 4علي شرف جعفری ،3سید مهدی میری ،2، ملیحه اصالني*1محمدعلي علیزاده

  کشور ها و مراتعجنگل سسه تحقيقاتؤم ،دانشيار، استاد و کارشناس خبره .5و  4، 1

 (تهران -کشاورزي  ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان)

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،دانشکده کشاورزي ،کارشناسی ارشد و استاديار جوي سابقدانش .3و  2

 (6/2/1395ذيرش: پتاريخ  - 29/7/1394)تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
 Tanacetum parthenium (L)جمعيت گونۀ بابونۀ کبير 61 ولوژيکی( و عملکرد اسانس، شمارشناختی )مورف ريخت صفات بررسی منظور به

Schultz-bip. و  ها جنگلهاي کامل تصادفی در سه تکرار در ايستگاه تحقيقاتی البرز مؤسسۀ تحقيقات  در شرايط مزرعه در قالب طرح بلوك

عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و شمار گل در بوته، زمان  کشت شدند. صفات قطر طولی و 1391-1392مراتع کشور در سال 

در زمان گلدهی و برداشت  (GDD)، درصد و عملکرد اسانس، دماي تجمعی رشد روزانه  سرشاخهگلدهی و برداشت، وزن تر و خشک 

 6218و  15545 بيبه ترتشک سرشاخه با وزن تر و خ همدان-26500گيري شد. نتايج مقايسۀ ميانگين صفات نشان داد که جمعيت  اندازه

ت يدرصد و جمع 03/1 ۀهمدان با بازد -14340هاي جمعيتاشت. توليد اسانس به ترتيب در را د سرشاخهن عملکرد يبيشترکيلوگرم در هکتار، 

راحمد يبو -29813ت يعمي داشتند. جبرتر ها يتديگر جمعآمد که نسبت به  در هکتار به دستکيلوگرم  3/22 اسانس فومن با عملکرد -27158

شناخته عنوان جمعيت زودرس  روز( به 65زمان ظهور گل ) کمترينسلسيوس( و  ۀدرج 417) GDDروزانه  رشد یتجمع مايد کمترين با

توان در که از اين ويژگی می داشتندهاي زودرس عملکرد سرشاخه و اسانس بيشتري  جمعيت کهگيري شد  يجهاز نتايج اين بررسی نتشدند. 

 استفاده کرد.اي البرز و زاگرس  يهپا کوهدر مناطق ديم براي زراعت هاي مقاوم به خشکی  ليد رقمتو
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ABSTRACT 

In order to evaluation of morphological traits and essential oil yield in wild chamomile (Tanacetum parthenium (L) Schultz-
bip.), 61 populations were sown in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in Alborz research 
station in Karaj, Iran during 2012-2014. Data were collected and analyzed for length and width of canopy diameter, plant 
height, number of flower, shoot fresh and dry weight, growth degree days (GDD), essential oil percentage and essential oil 
yield. Mean comparison of the traits showed that population of 26500- Hamadan with fresh -dry weight as (15545, 6218) 
kg/ha, respectively, had higher areal yield. The highest amount of essential oil percentage and essential oil yield with 
average values of 1.03% and 22.30 kg/ha were obtained in populations of 14340-Hamadan and 27158-Foman, respectively. 
Population of the 29813-Boyer Ahamad with 417◦C had lowest GDD and with (65 days to flowering) had lowest time of 
flowering. They were considered as early maturity population compare with other populations. From the result of this study, 
it was concluded that the earlier maturity populations with higher shoot yield coupled with higher both essential oil 
percentage and essential oil yield were recommended for produce new improved varieties and cultivation in dryland farming 
system in Alborz and Zagross regions, Iran. 
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 مقدمه

 Tanacetum parthenium (L) علميبابونۀ کبیر با نام 

Schultz-bip. گیاهي ( از تیرة کاسنيAsteraceae) 

متغیر  متر سانتي 70تا  30ست. ارتفاع این گیاه بین ا

 ها آنکه هر یک از  داردهایي آن انشعاب ۀبوده و ساق

 متر سانتي 1-5/2هایي به قطر (capitulum) طبق به

ای ای و لولهزبانه ۀها از دو نوع گلچشود. گلمنتهي مي

شوند. اند و در انتهای ساقه مشاهده ميتشکیل شده

متناوب  صورت بهکرک بوده و  بدونها صاف و برگ

گیرند. میوه فندقه نسبت به یکدیگر روی ساقه قرار مي

متر و به رنگ خاکستری و یا زرد  میلي 1-5/1به طول 

گرم  3تا  2بابونه  ۀار دانو روشن است. وزن یک هز

 . ((Zargary, 1997; Mozaffarian, 2008است  

بابونۀ کبیر یا بابونۀ گاوی از گیاهان بومي منطقۀ 

آن را در آسیای صغیر گزارش  منشأمدیترانه بوده، ولي 

ای در اروپا،  اند. این گیاه امروزه پراکندگي گستردهکرده

شمالي و جنوبي آسیای غربي، آفریقای شمالي، آمریکای 

های مختلف است. در ایران نیز گونه داکردهیپو استرالیا 

کنند ولي گونۀ این گیاه در نقاط مختلف کشور رشد مي

T. partheniumآباد و ، در منطقۀ غرب لرستان بین خرم

 آباد صالح، شمال غربي اندیمشک، در خوزستان، دو رود

ران یافت ، شوشتر، شیراز، ایرانشهر و اطراف تههفت گل

طور  بهشود. تولید زراعي این محصول نیز در کشور مي

های اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، در استان عمده

  .(Rahimi, 2001)گیرد گلستان و همدان انجام مي

و  n2=18های دیپلوئید (واریته) رقم کبیر ۀبابون

تر های دیپلوئید رشد کوتاهرقم. دارد n2=36تتراپلوئید 

های تتراپلوئید رقمکمتری نسبت به  ۀاع بوتو ارتف

 میزانتتراپلوئید پرورشي بیشترین  رقمند. امروزه دار

(. در Rahimi, 2001) دمواد معطر را در خود دار

 روی تنوع صفات  Grdisa et al. (2009)تحقیقي 

 ۀ و بیوشیمیایي گون (مورفولوژیکي) شناختي ریخت

T. cinerariifolium و  ها گل زارش کردند کهگ

ند. در تحقیق دیگری اشتاسانس پیرترین د ها سرشاخه

 Hamisi et al. (2012) کبیر  ۀدر بابونTanacetum 

parthenium (L) Schultz-bip.  به این نتیجه رسیدند

که با افزایش درصد اسانس، عملکرد اسانس بیشتر 

 اسانس به عملکرد ةشده و عملکرد بیشتر بازد

 ابسته است. و ماس(بیو) توده زیست

 Tanacetum parthenium  کبیر ۀگیاه دارویي بابون

(L) Schultz-bip. مختلفي از جمله اسانس های ترکیب 

که از  داردکامفور، کریزانتیل استات، کامفن و آلفا پینن 

و بهداشتي  در صنایع غذایي، دارویي، آرایشي ها آن

 ;Azizi & Omidbaigi, 2006) شوند استفاده مي

Vildova et al., 2008.) 

با توجه به اهمیت حفاظت و ارزیابي ذخایر ژنتیکي 

گیاهان دارویي در بانک ژن منابع طبیعي ایران، هدف 

 برایکبیر  ۀهای بابون از این تحقیق ارزیابي جمعیت

برتر از نظر عملکرد  یها تیجمعانتخاب مقدماتي 

  يزودرساسانس و دیررسي و  میزان سرشاخه،

 بوده است.  گونه نیاازی و اصالح ساهلي منظور به

 

  ها روشمواد و 

( 1)جدول  جمعیت 61 های، بذر1391در اواخر بهمن 

 Tanacetum parthenium (L)کبیر  ۀبابون ۀگون

Schultz-bip. های  در گلخانه در گلدانGiffy  کشت

نیاز صورت گرفت. عملیات  برحسبشدند. آبیاری 

ه ادامه یافت. و نگهداری تا اواخر اسفندما مراقبت

کافي رشد  ةانداز بههای سبزشده   که گیاهچه هنگامي

به هوای آزاد  ها گلدانبرگي(  5-4 ۀکردند )مرحل

در زمین اصلي  1392اردیبهشت  لیاواو  افتهی انتقال

یا  کرتدر ایستگاه تحقیقات البرز کشت شدند. در هر 

 10و  متر سانتي 50 ۀبافاصلردیف  6واحد آزمایشي 

از هم کشت  متر سانتي 40 ۀفاصل بای هر ردیف بوته رو

در نظر گرفته  متر 1بین دو کرت مجاور  ۀشدند. فاصل

 یا قطرهآبیاری  امانۀشد. برای آبیاری گیاهان از س

رشد گیاه، عملیات مراقبت  ةاستفاده شد. در طول دور

کنترل  ۀبرنام بنا برو نگهداری شامل آبیاری منظم و 

انجام گرفت.  پیوسته ورتص بههای هرز  وجین علف

، صفاتي (فنولوژی) پدیدشناختي مراحل پایاناز  پس

گل  شمار: طول و عرض تاج پوشش، ارتفاع گیاه، مانند

تجمعي  مایتر و خشک گیاه و د ۀو عملکرد سرشاخ

گیری شد. صفات رویشي و زایشي  روزانه اندازه 1رشد

                                                                               
1. Growth Degree Days 
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 گیاهي محاسبه شد. برای استخراج و ۀنمون پانزدهبرای 

 يده گلاز  پس، ها نمونهاسانس  میزان گیری اندازه

 ۀاز ناحی ها سرشاخه، اقدام به برداشت ها بوتهکامل 

وزن تر سرشاخه وزن شد و  درنگ ي. بشدطوقه گیاه 

 75به آون با دمای  ها نمونهخشک شدن  برایسپس 

ساعت وزن  48از  پسمنتقل شدند.  درجۀ سلسیوس

اج اسانس به روش توزین شد. استخر ها نمونهخشک 

 پایۀ ، بر1تقطیر با آب و به کمک دستگاه کلونجر

  (.(Anonymous, 1980نامۀ بریتانیا صورت گرفت  دارو

 80 میزان در آغازگیری از هر نمونه،  برای اسانس

را پس از پودر کردن  شده خشکگیاهي  ۀگرم نمون

کامل در بالن ریخته، سپس آب مقطر تا جایي که 

لن توسط آب و نمونه گیاهي پر شود، ، بادوسومحدود 

ساعت در  2استخراج،  زمان مدت. شدبه بالن اضافه 

 5 ۀاسانس، نمون ةبازد ۀمحاسب براینظر گرفته شد . 

ساعت در آون با دمای  24گرمي از هر تیمار به مدت 

 ها آنقرار گرفت و اختالف وزن  سلسیوس ۀدرج 50

  .شدنظور اسانس م ۀگرم( در محاسب 5با وزن اولیه )

گلدهي و تاریخ برداشت بر  در هنگامتجمعي  دمای

به روش تجمعي رشد روزانه  دمایمبنای شاخص 

Frank et al. (1993) زیر محاسبه شد. ۀرابط از 

(1)  


 )
2

maxmin
( Tb

TT
GDD

 
 

 ۀدرج 6بابونه  ۀدمای پای Tb رابطهدر این 

 نیز Tminو  Tmaxو Omidbeygi, 1995) سلسیوس )

از ایستگاه که  هستندروزانه  ۀکمینو بیشینه دمای 

س از ندرصد و عملکرد اسا گرفته شد. کرجهواشناسي 

 (.Siddiqui et al., 2006شد )زیر استفاده  ۀرابط
 اسانس درصد= 

 (g) اسانس وزن    ×100

 (g) اولیه دار گلسرشاخۀ  خشک وزن
 

 اسانس د = عملکر درصد اسانس× عملکرد گیاه 
 

 به دلیل استقرار ها گونه یها تیجمعاز  برای بعضي

انجام  ها آنصفات روی  یبردار ادداشتی، نداشتن

 به دلیل تولید ها تیجمعنگرفت و همچنین بعضي از 

                                                                               
1. Clevenger 

نیامد.  به عملگیری  کافي سرشاخه عمل اسانس نشدن

 ۀانجام گرفت و مقایس یها تیجمعآماری بین  ۀتجزی

نکن انجام شد. به روش دا ها تیجمعو  ها گونهمیانگین 

 شد. استفاده SAS9 افزار نرمآماری از  ۀبرای تجزی

برای  شده گردآوری ایه داده واریانس ۀنتایج تجزی

آمده  2جمعیت بابونه در جدول  61صفات مختلف 

 همۀها برای  تفاوت بین جمعیت ،است. نتایج نشان داد

بود ( >01/0P)دار بود  صفات از لحاظ آماری معني

به روش دانکن،  ها نیانگیم ۀمقایس(. در 2)جدول 

کمترین  متر سانتي 13با  همدان-14340 جمعیت

 94 با همدان -26526 تیجمع و بوته ارتفاع

از  (.3 جدول) را داشت بیشترین ارتفاع بوته متر يسانت

 -14340 جمعیت، دهنده گل ۀساق شمارلحاظ صفت 

 عدد 1 زانیم به دهنده گل ۀساق شمار کمترین همدان

 شمار باالترین ساقه 446با  شفت -27186 تیعجم و

 یها ساقه شمارافزایش ارتفاع و  (.3 جدول). را داشت

به استقرار زودتر  توان يمرا  دهنده اصلي و فرعي گل

رشد  ةزودتر رشد بهاره و افزایش طول دور آغازگیاه، 

 (.Akbarnia et al., 2006گیاه نسبت داد )

 دربه ترتیب  پوشش تاج سطحکمترین و بیشترین 

 تیجمع و متر يسانت 232 با همدان -14340 تیجمع

آمد  به دست متر سانتي 3243با  کشیگال-19941

 همدان-14340 جمعیتبه همین ترتیب  (.3 جدول)

 کشیگال-19941 جمعیتو  پوشش تاج قطر کمترین

را  بیشترین سطح تاج پوشش نیقزو -23787 و

  .(3 جدول)ند اشتد

 بیشترینو  روزانه رشدي عتجم دمایاز لحاظ  

 -29813 تیجمع ،نتایج نشان داد  ظهور گل زمان

 و (سلسیوس ۀدرج 417)  GDDکمترین  راحمدیبو

 (سلسیوس ۀدرج1284)با  قزوین -23787 تیجمع

 ریبو تیجمعبه همین ترتیب . را داشت  GDDبیشینه

 و( روز 65) گل ظهور زمان کمترین 29813 -احمد

 زمان بیشترین روز 115 اب  23787-نیقزو تیجمع

(. بنابراین جمعیت 3جدول ) را داشت ظهور گل

و زمان   GDDکمینهبا داشتن  راحمدیبو -29813

 یها تیجمعظهور گل زوتر نسبت به  برایمورد نیاز 

شناخته شد. در  تر زودرسجمعیت  عنوان بهدیگر  

 بیشترینبا داشتن  23787-نیقزو تیجمعمقابل، 
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در زمان  GDDظهور گل و  یبرازمان مورد نیاز 

این  ۀبود. نتیج ها تیجمع دیگرتر از  دیرس يده گل

قابل مقایسه است، زیرا  Adeli (2012) تحقیق با نتایج

 یها گونه ۀهای بابون ایشان در تحقیقي روی جمعیت

Antehmis haussknechtii، A. triumfetti ، 
T. parthenium ،Marticaria recutita  مشخص کرد که

بودند و برعکس  تر ررسیدبیشتر،  GDDیي با ها تیعجم

 به شمار آمدند. تر زودرسکمتر،  GDDیي ها تیجمع

 

 (.Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip)بابونه کبیر گونه  هایجمعیت منشامشخصات و  .1دول ج

Table 1. Populations  code and origin  Altitude, latitude and Longitude of Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip 
Code* Province County 1000garin weight Altitude latitude Longitude 

2931 Azar East Khajah 0.40 1500   

2956 Azar East Kalibar 0.60 1880   

10262 Yazd Taft 0.37 2310 3137′97″ 5408′01″ 
11228 Esfahan Kashan 0.11    
14340 Hamadan Hamadan 0.01 2050 3445′10″ 4830′50″ 
16809 Tehran Tehran 0.12 2200   
17074 Gazvin Gazvin 0.09 900 3633′00″ 5013′00″ 
17956 Fars Fars 0.17    

18579 Tehran Tehran 0.20    

19941 Golestan Galikush 0.10 620 3740′24″ 5614′25″ 
20096 Gazvin Gazvin 0.12 1700 3626′00″ 5010′00″ 
21194 Gilan Amlesh 0.11 1817 3657′31″ 5003′44″ 
21195 Gilan Foman 0.13 1110 3216′02″ 4118′40″ 
21196 Gilan Rostamabad 0.11 1244 3655′22″ 4924′55″ 
22579 Kurdestan Marivan 0.18 1300   
23149 Zanjan Zanjan 0.08 2500 3643′47″ 4842′33″ 
23368 Yazd Taft 0.18 2120 3138′50″ 5409′34″ 
23412 Yazd Taft 0.15 2221 3138′34″ 5409′10″ 
23424 Yazd Taft 0.13 2243 3131′95″ 5413′36″ 
23787 Gazvin Gazvin 0.11 1980 3652′00″ 5043′00″ 
24121 Yazd Taft 0.02 2538 3135′32″ 5407′35″ 
24184 Yazd Mehriz 0.52 2083 3132′00″ 5414′00″ 
25992 Kurdestan Sagez  1600   

26500 Hamadan Hamadan  2000 3445′52″ 4826′21″ 
26526 Hamadan Hamadan 0.12 1720 3416′50″ 4758′23″ 
26880 Gilan Talesh 0.11 900 3748′46″ 4843′11″ 
26883 Gilan Talesh 0.14 1000 3748′06″ 4841′45″ 
26884 Gilan Talesh 0.15 1450 3745′36″ 4842′12″ 
27146 Gilan Foman 0.12 658 3709′74″ 4901′63″ 
27152 Gilan Talesh 0.11 1300 3757′16″ 4845′01″ 
27153 Gilan Shaft 0.11 970 3656′40″ 4911′12″ 
27157 Gilan Foman 0.11 1000 3702′12″ 4902′40″ 
27158 Gilan Foman 0.13 1120 3708′52″ 4902′42″ 
27162 Gilan Astara 0.11 1460 3815′50″ 4833′12″ 
27164 Gilan Foman 0.11 1080 3705′25″ 4905′22″ 
27165 Gilan Talesh 0.12 990 3747′57″ 4843′12″ 
27166 Gilan Foman 0.13 1100 3709′16″ 4906′42″ 
27168 Gilan Talesh 0.13 1080 3750′55″ 4842′08″ 
27170 Gilan Gilan 0.12 891 3709′50″ 4900′24″ 
27173 Gilan Talesh 0.13 945 3758′12″ 4842′53″ 
27178 Gilan Talesh 0.14 1450 3742′46″ 4842′30″ 
27180 Gilan Foman 0.10 1120 3705′12″ 4905′40″ 
27181 Gilan Astara 0.11 1320 3820′14″ 4832′12″ 
27182 Gilan Rostamabad 0.15 1565 3655′26″ 4922′92″ 
27186 Gilan Shaft 0.12 1050 3655′22″ 4916′05″ 
27187 Gilan Talesh 0.12 1060 3756′28″ 4845′57″ 
27188 Gilan Shaft 0.14 1050 3655′20″ 4915′02″ 
27190 Gilan Astara 0.16 1150 3817′33″ 4835′12″ 
27194 Gilan Foman 0.15 891 3709′50″ 4900′24″ 
27196 Gilan Astara 0.12 1300 3822′15″ 4836′12″ 
29759 Gilan Astara 0.12 1460 3818′37″ 4843′27″ 
29813 Kokiloya Boyerahmad 0.40 1800 3150′59″ 5110′16″ 
29817 Kokiloya Boyerahmad 0.43 2355 3058′37″ 5108′14″ 
33183 Hamadan Hamadan 0.07 2143 3443′57″ 4829′45″ 
33755 Yazd Tabas 0.20 683 3335′42″ 5655′28″ 
34644 Kurdestan Bane 0.20 1750 5878′57″ 3988′57″ 
35190 AzarWest Shahidezh 1.70 2167 3651′36″ 4641′72″ 
35899 Hamadan Nahavand 0.15 1720 3416′50″ 4758′23″ 

 ها و مراتع کشوربانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگل
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 (.Tanacetum parthenium (L.) Schultz-bip). تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکي و اسانس گونه 2جدول 

Table 2. Analysis of variance of of (Tanacetum parthenium (L.) Schultz-bip.) 

SOV df 

Means square 

Plant  

height 

Canopy  

length 

Canopy  

width 

Canopy 

cover 

Time of 

flowering 

Growing 

degree 

days 

Flower 

number 

per 

plant 

Fresh 

weight 

Fresh 

Aerial 

biomass 

yield 

Dry 

Aerial 
biomass 

yield 

Essential 

oil 

Essential 

oil yield 

Population 60 730.98**  184.36** 1305873.36** 224.91 69548.11** 32718.5** 2321511.32** 37144384** 5943100.4** 0.06** 3051.80** 

Replication 2 42.10 71.76 128.58 574188.71 1.13** 1 10833 174.03 278441 44550.4 0.01** 4.17 

Error 120 85.86 79.22 23.57 269843.8 26.65 2788 6013 149.53 239265 7.56 0.0012 0.99 

CV (%) 15.18 16.78 12.60 29.75 5.06 5.09 32 7.56 7.56 7.56 15.09 18.38 

 .Significantly difference at 5 and 1% probability levels, respectively :** ,*                         درصد.  1و  5دار در سطح * و **: وجود اختالف معني

 
 

 

 

 تیجمع ،(بوته در گرم)بوته  تر وزناز لحاظ صفت 

 و نیتر نییپا بوته در گرم 23/16 با همدان -14340

بیشترین  بوته در گرم 388 با  همدان -26500 تیجمع

تر در  وزناز نظر  (.3 جدول)در بوته را داشت  تر وزن

 638 با احمد ریبو -29817 تیجمعواحد سطح، 

 با همدان -26500 تیجمع و کمترین هکتار در ملوگریک

 به نسبت تر وزنبیشترین  هکتار در لوگرمیک 15545

 -29817 تیجمعدر مقابل، . داشتند ها جمعیت دیگر

( هکتار در لوگرمیک 3/255) خشک وزنبا  ،راحمدیبو

 لوگرمیک 6218 با همدان -26500 تیجمع کمترین و

 دیگر به نسبت در هکتار خشک وزن بیشترین هکتار در

  .(3 جدول) را داشتند ها جمعیت

 Yaryab et al. (2013)و  Adeli (2013)همچنین 

رشد رویشي، زایشي و  های ویژگي بررسي منظور به

بابونه   ۀاز گونی ها تیجمععملکرد اسانس 

haussknechtii Anthemis  وAnthemis altissima 
برده  امی دو گونۀ نها تیجمعگزارش کردند که بعضي از 

 عملکرد سرشاخه و اسانس بسیار بیشتری داشتند. 

مشخص  ( همچنین3 جدول) آمده دست به نتایج

درصد کمترین  073/0 با نیقزو-20096 تیجمع ،کرد

 با همدان -14340 تیجمع و اسانس ةبازد

به . را داشتند اسانس ةبازدبیشترین  درصد033/1

 دعملکر با راحمدیبو -29817 تیجمعهمین ترتیب 

 با فومن -27158 تیجمع وکمترین  26/1 اسانس

بیشترین عملکرد  هکتار در 30/22اسانس عملکرد

(. بنابراین با 3)جدول را داشتنداسانس در واحد سطح 

 عملکرد با فومن -27158 تیجمعتوجه به نتایج 

 ةبا بازد همدان -14340 تیجمعزیاد و  اسانس

داشتند  برتری ها تیجمع دیگراسانس بیشتر نسبت به 

 .نداشتد يو ارزش اقتصادی مهم

ارتباط مستقیمي با دو صفت  اسانس عملکردصفت 

بازدة اسانس و عملکرد خشک سرشاخه داشت. با توجه به 

کیلوگرم در هکتار  22با  فومن -27158نتایج جمعیت 

ها را  بیشترین عملکرد اسانس نسبت به دیگر جمعیت

ه و خشاارتباط بین وزن خشک سر (.3 جدول)داشت 

 Singhو  Arazmjo et al. (2010)عملکرد اسانس توسط 

 Alizadehنیز گزارش شده است. همچنین نتایج  (1982)

et al. (2015) و Omidbiegy (2009)  نشان داد که

طورمعمول  دارای عملکرد اسانس کمتر، به ها تیجمع

  .عملکرد سرشاخۀ کمتری دارند

 

 کلی گیری یجهنت

 -26500به نتایج مشخص شد که جمعیت با توجه 

وزن تر بوته، وزن تر و خشک  دارای بیشترینهمدان 

برتر شناخته شد.  ها تیجمع دیگردر هکتار نسبت به 

بیشتر و  اسانس عملکرد با فومن -27158دو جمعیت 

اسانس بیشتر نسبت  ةبا بازد همدان -14340 تیجمع

 ۀحاسبم پایۀبرتری داشتند. بر  ها تیجمع دیگربه 

GDD  29813و زمان مورد نیاز گل برای جمعیت- 

 ظهورزمان برای  کمترینو  GDD کمینه راحمدیبو

د. به شمار آمجمعیت زودرس  عنوان بهه و را داشت گل

زمان مورد  بیشترینبا داشتن  23787-نیقزو تیجمع

تر  دیرس يده گلدر زمان  GDDظهور گل و  براینیاز 

 بود. ها تیجمع گریاز د

ی زودرس در مراتع و ها تیجمعکه  شود يمیه توص

ی البرز و زاگرس( ها دامنهدیمزارهای مناطق معتدله )

کشت شوند زیرا گیاهان زودرس با سازوکار دروني خود 

افزایش دما  محض بهی دارند تر کوتاهکه طول دورة رشد 

در تابستان چرخۀ زندگي خود را کامل و از تنش خشکي 

ل در مناطق مرکزی و دیگر مناطق . در مقابکنند يمفرار 
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در سال است ممکن  متر يلیم 300که بارندگي کمتر از 

است به علت تنش خشکي گیاه نتواند چرخۀ زندگي خود 

 گونه نیارا کامل کند و در این صورت برای اهلي کردن 

. لذا در این مناطق، افزون استی تکمیلي ها یاریآبنیاز به 

های  س، کشت و کار رقمهای زودر بر استفاده از رقم

 .شوند يمنیز توصیه  پر محصولدیررس 

 

 ((.Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip گونههای مختلف مورفولوژیکي و اسانس در جمعیتمقایسه میانگین صفات  .3 جدول
Table 3. Means comparisons of morphological traits and essential oil production in populations of Tanacetum 

parthenium (L.) Schultz-bip. 
Gene  

bank 

code 

Origin 

Flowering 

date  

(day) 

Flowering 

(Degree  

centigrade) 

Plant  

height  

(cm) 

Canopy  

length 

(cm) 

Canopy  

width 

(cm) 

Canopy  

cover area 

(cm2) 

Flowering 

stems No. 

Fresh 

weight  

(g/p) 

Fresh 

weight  

(Kg/h) 

Dry 

weight  

(Kg/h) 

Oil 

(%) 

Oil  

Yield 

(Kg/h) 

2931 Khajah 105.0 d 1081.0d 56.0j-r 54.42d-o 39.84e-n 1748.1b-l 255c-p 139.61p-t 5584.6p-t 2233.8pt 0.28e-i 6.23h-l 

2956 Kalibar 80.0 l 653.3l 68.89c-m 62.03b-j 47.08a-f 2355.46 a-e 300.0a-n 119.50 s-x 4780.0 s- x 1912.0 s-x  0.190k-r 3.70o-v 

5341 - 110.0 b 1187.6 b  60.67 g-q 55.62 b-o 40.33d-n 1855.50 b-j 203.33h-s 129.05r-w 5161.9r-w  2064.7r-w 0.110s-x 2.31t-y 

5342 - 105.0 d 1081.0 d 57.94 h-r 57.62 b-l 39.28e-o 1863.53 b-j 234.44 f-s 156.21 m-q 6248.4 m-q 2499.44m-q 0.103u-x 2.64s-y 

10262 Taft 105.0 d 1081.0 d 57.19 i-r 40.33 k-q  30.61 n-r 991.64 h-o 204.44 h-s 62.21 c-d 2488.3 c-d 995.3 c-d 0.163n-v 1.66x-y 

11228 Kashan 100.0 g 998.0 g 48.51 o-t 47.90 g-q  38.03 f-p 1476.95 d-m 141.39 n-t 70.79 b-d 2831.6 b-d 1132.6 b-d 0.127r-x 1.49x-y 

14340 Hamadan 95.0 i 908.7 i 13.00 w 18.00 s 16.00 t 232.85 o 1.00 t 16.23 e 648.9e 259.6 e 1.033a 2.68r-y 

16809 Tehran 95.0 i 908.7 i 52.00 l-s 44.00 j-q 36.00 i-q 1256.00 f-n 90.00 r-t 114.80 n-y 4592.0 n-y 1836.8 n-y 0.173m-t 3.22p-y 

17074 Ghazvin 105.0 d 1081.0 d 81.06 a-e 44.61 j-q 36.00 i-q 1289.74 e-n 201.11 h-s 117.28 t-x 4691.0 t-x 1876.4 t-x 0.113s-x 2.17o-x 

17956 Fars 110.0 b 1187.6 b 51.14m-s 47.98 g-q 35.19 i-r 1384.27 e-n 304.17a-m 128.18 r-w 5127.0r-w 2050.8 r-w 0.170n-u 3.47u-y 

18579 Tehran 100.0 g 998.0 g 41.33 r-u 34.67 p-r 26.00 r-s 724.43 l-o 130.00 o-t 56.72 d 2268.7 d 907.5 d 0.177m-x 1.61x-y 

19941 Galikesh 91.0 j 839.8 g 68.33 c-n 79.95 a 47.78 a-e 3243.42 a 405.56 a-d 250.44 e 10017.5 e 4007.0 e 0.150q-v 5.89i-n 

20096 Ghazvin 110.0 b  1187.6 b 91.53 ab 63.00 a-h 40.00 e-n 2082.02 b-g 356.39 a-h 329.39 c 13175.6 c  5270.2 c 0.073 x 3.84o-v 

21194 Amlesh 100.0 g 998.0 j 67.25 c-o 57.78 b-l 39.36 e-o 1861.92 b-j 271.67 b-o 145.61 o-r 5824.3 o-r 2329.7 o-r 0.230g-n 5.35g-o 

21195 Foman 95.0 i 908.7 i 70.89 c-l 63.40 a-g 34.58 j-r 1928.78 b-j 350.00 a-i 217.03 f-h 8681.0 f-h 3472.4 f-h 0.087w-x 3.04q-y 

21196 Rostamabad 110.0 b 1187.6 b 72.01 c-k 62.56 b-i 43.83 b-j 2252.56 a-f 409.44 a-c 194.06 i-j 7762.3 i-j 3104.9 i-j 0.460b 14.16c 

22579 Marivan 105.0 d 1081.0 d 68.44c-m 60.22 b-j 43.56 c-k  2297.35 a-f 282.22  b-o 190.52 i-k 7620.9 i-k 3048.4 i-k 0.103u-x 3.16p-y 

23149 Zanjan 100.0 g 998.0 g 51.11 m-s 44.78 h-q 38.22 e-p 1387.05 e-n 166.67 k-s 92.73 a-z 3708.9 a-z 1483.6 a-e 0.317d-e 4.71k-q 

23368 Taft 100.0 g 998.0 g 56.94 j-r 37.70 o-r 29.86 o-r 945.74 i-o 158.89 l-s 112.43 v-y 4497.0 v-y 1798.8 v-y 0.170o-u 3.02q-y 

23412 Taft 100.0 g 998.0 g 49.42 n-s 38.39 n-r 29.25 p-r 899.45 j-o 150.28 m-t 60.33 d 2413.1 d 965.2 d 0.163n-v 1.62x-y 

23424 Taft 95.0 i 908.7 i 72.89 c-k 53.33 d-o 40.33 d-n 1728.87 b-m 284.45 b-o 182.36 i-l 7294.3 i-l 2917.7 i-l 0.107t-x 3.15p-y 

23787 Ghazvin 115.0 a 1284.4 a 81.33 a-d 62.50 b-i 53.40 a 2654.69 a-c 223.33 g-s 168.14 k-o 6725.7 k-o 2690.3 k-o 0.107t-x 2.83q-y 

24121 Taft 105.0 d 1081.0 d 65.00 d-q 40.00 l-r 32.00 m-r 1017.36 h-o 250.00 d-q 154.09 n-q 6163.7 n-q 2465.5 n-q 0.110k-r 2.82k-q 

24184 Mehriz 100.0 g 998.0 g 66.22 c-p 48.14 g-q 36.75 g-p 1419.62 e-m 212.78 g-s 159.90 m-p 6395.8 l-p 2558.3 l-p 0.190v-x 4.79p-y 

25992 Saghez 100.0 g 998.0 g 79.03a-g 64.82 a-g 50.06 a-d 2603.10 a-c 347.22 a-i 204.69 g-i 8187.4 g-i 3275.0 g-i 0.097v-x 3.17p-y 

26500 Hamadan 100.0 g 998.0 g 84.69 a-c 68.47 a-e 47.65 a-e 2684.32 a-c 405.56 a-d 388.63 a 15545.0 a 6218.0 a 0.150q-w 9.31d-e 

26526 Hamadan 105.0 d 1081.0 d 94.00 a 62.78 a-i 37.44 f-p 1976.97 b-i 311.11 a-l 284.90 d 11395.9 d 4558.4 d 0.103n-x 4.66k-r 

26797  110.0 b 1187.6 b 36.67 s-u 32.49 q-s 26.67 q-s 688.45 m-o 87.22 s-t 93.08 a-z 3723.0 a-z 1489.2 a-z 0.267 e-j 3.93 n-u 

26880 Talesh 100.0 g 998.0 g 63.78 d-q 56.89 b-m 43.78 b-j 1992.52 b-i 255.55 c-p 133.34 q-v 5333.7 q-v 2133.5 q-v 0.240f-m 5.13 k-p 

26883 Talesh 110.0 b 1187.6 b 31.83 t-v 32.39 q-s 29.06 p-r 744.89 k-o 93.33 q-t 78.06 a-d 3122.6 a-d 1249.0 a-d 0.203j-p 2.52 s-y 

26884 Talesh 110.0 b  1187.6 b 58.17 h-r 55.86 b-n 36.72 g-p 1752.36 b-l 184.72 j-s 99.38 a-y 3975.1 a-y 1590.0 a-y 0.380c 6.05i-m 

27146 Foman 100.0 g 998.0 g 64.03 d-q 67.98 a-e 40.28 d-n 2322.97 a-f 355.83 a-h 306.22 d 12248.9 d 4899.6 d 0.207 j-q 10.12d 

27152 Talesh 110.0 b 1187.6 b 69.11 c-m 70.36 a-d 41.89 cm  2500.33 a-d 368.89 a-g 290.02 d 11600.9 d 4640.3 d 0.153 p-w 7.09f-j 

27153 Saft 105.0 d 1081.0 d 73.22 c-k 62.33 b-i 53.30 ab 2639.30 a-c 318.89 a-k 295.96 d 11838.2 d 4735.3 d 0.220 h-p 10.38d 

27157 Foman 105.0 d  1081.0 d 58.89 h-r 59.89 b-j 46.33 a-g 2220.75 b-f 302.22 a-m 221.37 f-g 8854.8 f-g 3541.9 f-g 0.457b 16.23b 

27158 Foman 110.0 b 1187.6 b 81.00 a-e 72.80 a-c  42.75 c-l 2659.25 a-c 427.78 a- b 355.54 b 14221.7 b 5688.7 b 0.387c 22.30a 

27162 Astara 100.0 g 998.0 g 75.89 b-i 67.14 a-f 46.18 a-g 2610.54 a-c 375.83 a-f 327.71 c 13108.4 c 5243.4 c 0.160o-v 8.41ef 

27164 Foman 107.0 c 1119.5 c 63.89 d-q 57.22 b-m 43.89 b-j 2011.97 b-h 221.11 g-s 108.65 w-y 4345.9 w-y 1738.4 w-y 0.457b 7.90e-h 

27165 Talesh 105.0 d 1081.0 d 54.31 k-s 54.42 d-o 38.19 e-p 1695.24 b-m 305.28 a- m 179.07 j-m 7162.7 j-m 2865.1 j-m 0.193k-r 5.46j-o 

27166 Foman 110.0 b 1187.6 b 50.75 m-s 51.83 e-p 33.55 l-r 1453.72 d-m 131.39 o-t 183.89 j-k 7355.6 j-k 2942.2 j-k 0.253e-l 7.33f-i 

27168 Talesh 102.5 f  1039.5 f 62.17f-q 58.47 b-k 41.04 c-m 1946.15 b-j 274.45 b-o 142.07 p-s 5682.9 p-s 2273.2 p-s 0.230g-n 5.31j-o 

27170 Gillan 107.0 c 1119.5 c 60.55 g-q 53.89 e-o 38.67 e-o 1691.60 b-m 186.67 j-s 101.80 x-z 4072.2 x-z 1628.9 x-z 0.257e-k 4.23n-t 

27173 Talesh 104.0 e  1067.9 e 55.80 j-r 56.50 b-j 40.67 c-m 1868.14 b-j 195.83 j-s 146.52 o-r 5861.0 o-r 2344.4 o-r 0.223g-o 5.22j-o 

27178 Talesh 105.0 d  1081.0 d 54.65 k-r 46.62 g-q 34.58 j-r 1311.64 e-n  208.61 h-s 228.55 f 9141.9 f 3656.8 f 0.287d-h 10.42 d 

27180 Foman 105.0 d 1081.0 d 61.97 g-q 52.58 d-o 43.00 c-l 1794.22 c-k 247.22 e-r 97.25 a-z 3890.1 a-z 1556.0 a-z 0.303d-f 4.73 k-q 

27181 Astara 105.0 d 1081.0 d 56.53 j-r 59.64 b-j 38.08 e-p 1892.19 b-j 255.00 c-p 174.70 j-n 6987.9 j-n 2795.1 j-n 0.393 c 10.99 d 

27182 Rostamabad 97.0 h 942.7 h 62.50e-q 54.94 c-o 50.33 a-c 2206.95 b-f 341.67 a-j 189.29 i-k 7571.4 i-k 3028.6 i-k 0.147q-w 4.47 i-s 

27186 Saft 110.0 b 1187.6 b 80.86 a-f 73.31 ab 43.47 c-l  2742.71 ab 446.39 a 383.63 a 15345.0 a 6138.0 a 0.283 d-h 17.48 b 

27187 Talesh 100.0 g 998.0 g 62.44 e-q 58.44 b-k 43.76 b-j 2050.62 b-j 307.78 a-m 174.15 j-n 6966.1 j-n 2786.4 j-n 0.190 k-r 5.27 j-o 

27188 Saft 107.0 c  1119.5 c 46.6q-t 40.55 k-q 33.75 k-r 1100.79 j-o 100.31 p-t 67.63 c-d 2705.3 c-d 1082.1 c-d 0.230 g-n  2.53 s-y 

27190 Astara 100.0 g 998.0 g 74.05 b-j 52.50 d-o 38.17 e-p 1627.80 d-o  180.28 l-s 158.01 m-p 6320.2 m-p 2528.1 m-p 0.190 k-r 4.75 k-q 

27194 Foman 110.0 b 1187.6 b 56.78 j-r 54.67 c-o 36.42 g-p 1635.13 c-m 210.56 h-s 144.86 p-r 5794.4 p-r 2317.8 p-r 0.183 m-r 4.18 m-t 

27196 Astara 100.0g  998.0 g 59.56 h-r 59.56 b-j 44.67 a-i 2151.96 b-gj 265.56 c- o 117.52 t-x 4700.7 t-x 1880.3 t-x 0.347 c-d 6.52 g-k 

29759 Astara 107.0 c 1119.5 c 48.22 p-t 48.89 f-q 39.78 e-n 1640.14 c-m 201.11 h-s 178.56 j-m 7142.3 j-m 2856.9 j-m 0.290 d-g 8.24 e-g 

29813 Boyerahmad 65.0 n  416.6 n 26.56 u-w 23.28 r-s 20.17 s-t 371.75 n-o 8.56 t 24.87 e 994.8 e 397.9 e 0.397 c 1.58 x-y 

29817 Boyerahmad 75.0 m 570.4 m 16.83 v-w 17.17 s 14.17 t 216.92 o 5.50 t 15.96 e 638.3 e 255.3 e 0.493 b 1.26 y 

33183 Hamadn 87.0 k 763.2 k 76.53 a-h 51.72 e-p 39.55 e-o 1635.29 c-m 261.94 c-o 137.09 p-u 5483.7 p-u 2193.5 p-u 0.213 i-q 4.73 l-q 

33755 Tabas 95.0 i 908.7 i 64.51d-q 39.28 m-r 32.28 m-r 1007.84 h-o 195.28 j-s 73.36 b-d 2934.5 b-d 1173.8 b-d 0.157 o-v 1.90 v-y 

34644 Baneh 105.0 d 1081.0 d 63.55 d-q 52.78 d-o 44.55 a-j 1893.78  b-j  187.78 j-s 83.54 b-f 3341.5 b-f 1336.6 b-f 0.127 r-x 1.70 w-y 

35190 Shahindeg 105.0 d 1081.0 d 66.33 c-p 68.67 a-e 45.72 a-h 2604.46 a-c 400.00 a-e 197.32 h-j 7892.6 h-j 3157.0 h- 0.097 v-x 2.96 q-y 

35899 Nahavand 110.0 b 1187.6 b 56.75 j-r 54.80 c-o 36.78 g-p 1651.24  c-m 211.11 g-s 104.92 x-z 4196.7 x-z 1678.7 x-z 0.187 l-r 3.14 p-y 

 .دباش مي دانکن ای دامنه چند آزمون روش به% 5 احتمال سطح در دار معني اختالف مفهوم به غیرمشابه حروف* 

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Duncan's multiple range test. 
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