
 
  هاي  بررسی رشد، درصد اسانس و اجزاي تشکیل دهنده اسانس برخی از گونه
  گیاه دارویی بومادران در شرایط آب و هوایی شوشتر در کشت پاییزه 

  
   2محمدامین مهرنیا - *1روزبه فرهودي

  08/05/1392: تاریخ دریافت
 12/03/1394: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

مال استان خوزستان این تحقیق به منظور ارزیابی رشد رویشی و عملکرد اسانس چهار گونه بومادران در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر در ش
این آزمایش به صورت تجزیه مرکب در دو سال و یک مکان در قالب طرح . در کشت پاییزه انجام شد) 1390-1391و  1389-1390(به مدت دو سال 

ادران هزار برگ، بومادران زرد هاي بومادران مورد استفاده عبارت بودند از بومادران شیرازي، بوم گونه.  بلوك کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد
نتایج نشان داد تاثیر سال، گونه و اثر متقابل این دو فاکتور بر صفات تاریخ گلدهی، طول دوره گلدهی، ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، . و بومادران تماشایی

هر دو سال آزمایش در بومـادران هزاربـرگ بـه     بیشترین وزن خشک بوته در. دار بود وزن خشک سرشاخه گلدار، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنی
 75/0بیشترین درصد اسانس در بومادران شیرازي به میزان . گرم در متر مربع درسال دوم دیده شد 1211گرم در متر مربع در سال اول و  1014میزان 

گرم در متر مربـع در   108ز در رقم شیرازي به میزان بیشترین عملکرد اسانس در متر مربع نی. درصد در سال دوم دیده شد 71/0درصد در سال اول و 
هاي بومادران  نتایج نشان داد در تمام گونه. گرم در متر مربع در سال دوم دیده شد که با عملکرد اسانس گونه هزار برگ تفاوتی نداشت 109سال اول و 

با توجه به طول دوره رشد و عملکرد اسانس بوته، بومادران شیرازي جهت کشت . ترکیباتی مانند کامفور، کامفن، بتا پنین و آلفا پنین از غالبیت برخوردارند
  .ها ارجحیت دارد پاییزه در شهرستان شوشتر نسبت به سایر گونه

  
  آلفا پنین، بتا پنین، بومادران شیرازي، کامفور، وزن خشک  :هاي کلیدي واژه

  
    2 1مقدمه 
دیـد در کشـاورزي   برداري تجاري از گیاهان دارویی افقی ج بهره

است که با توجه به کم توقع بودن و سازگاري باالي این گیاهان بـه  
در . ها را داشت توان انتظار عملکرد مناسبی را از آن شرایط محیطی می

زمینه گیاهان دارویی نیز مانند سایر گیاهان جهت ارزیابی سـازگاري  
یکی و ها به شرایط محیطی در مرحلـه اول بایـد نیازهـاي اکولـوژ     آن

گیـاه بومـادران یکـی از    . مراحل رشد این گیاهان را شناسـایی نمـود  
است که در  (Asteraceae)ترین گیاهان دارویی خانواده کاسنی  مهم

مناطق مختلف ایران به صورت یک گیاه علفی، معطـر و غالبـا چنـد    
شـامل   بومـادران  اسـانس  اصـلی  هاي ترکیب). 7و  4(ساله می روید 
چنین  هم. است اکسید کاریوفیلن و پینن- بتا پینن،- فاآل کامفور، کامفن،

                                                        
استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، واحـد شوشـتر، دانشـگاه آزاد اسـالمی،      - 1

  شوشتر، ایران
  )  Email: rfarhoudi@gmail.com:                  نویسنده مسئول -(*
  آزاد اسالمی، شوشتر، ایرانمربی گروه صنایع غذایی، واحد شوشتر، دانشگاه  -  2

انواع ترکیبات فنلی و فالونوییدها نقش مهمی در تشکیل اسانس این 
  ). 16و  15، 6(گیاه دارند 

با بررسی رشد و نمو پنج گونه بومادران در ) 10(غنی و همکاران 
 شرایط آب و هوایی مشهد مشاهده نمودند که رشد و نمو این گیاهان

ایشـان بیـان   . تحت تاثیر شرایط محیطی قرار گرفته و متفاوت اسـت 
نمودند گیاه بومادران توانایی باالیی جهت تطبیق با شرایط محیطـی  

تواند عالوه بر مصارف دارویی به عنوان یک گیاه زینتی در  دارد و می
ایجاد شرایط مناسب براي توسعه رشد . فضاي شهري نیز استفاده شود

کافی سرشاخه گلدار و زمان برداشت مناسب در افزایش  رویشی، تولید
  ).15(عملکرد اسانس بومادران نقش دارد 

گزارش نمودند وزن خشک بوتـه و درصـد   ) 12(غنی و همکاران 
. اسانس بوته بومادران بر عملکرد نهایی اسانس بومـادران تـاثیر دارد  

ر شرایط ایشان بیان نمودند عملکرد بوته و اسانس بومادران تحت تاثی
بیان نمودند ) 4(امین و همکاران . محیطی و تاریخ کاشت متغییر است

شرایط فصلی بر درصد اجزاي اسانس و عملکرد اسانس بومادران تاثیر 
نمودند بررسی صفاتی ماننـد تـاریخ   ) 8(فنایی و همکاران . گذار است
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سبز شدن، عملکرد دانه، عملکرد اسانس و تـاریخ گلـدهی از صـفات    
د بررسی جهت تعیین سازگاري یک گیـاه بـه شـرایط آب و    مهم مور

 نیـز ضـمن بررسـی   ) 2(احمدي و همکاران . هوایی یک منطقه است
زیره سبز مشـاهده نمودنـد    عملکرد کاشت بر سازگاري و تاریخ تأثیر

  . فصل کاشت و شرایط محیطی بر عملکرد و رشد این تاثیرگذار است
فصل زمستان و ابتداي  مناسب بودن شرایط دمایی و بارندگی در

تواند شرایط مناسبی را براي رشد این گیاه  بهار در استان خوزستان می
علی رغم پتانسل دارویی گیاه بومـادران، تحمـل آن بـه    . فراهم آورد

شرایط نامناسب محیطی و کاربرد آن در زیباسازي معابر شـهري  تـا   
هـوایی  کنون تحقیقی پیرامون سازگاري ایـن گیـاه در شـرایط آب و    

استان خوزستان صورت نگرفته است بنابراین این تحقیق بـه منظـور   
هـاي بومـادران در شـرایط آب و     ارزیابی رشد و عملکرد اسانس گونه

هوایی شهرستان شوشتر در شمال اسـتان خوزسـتان جهـت بررسـی     
  . امکان زراعی نمودن این گیاه ارزشمند در دو سال انجام شد

       
  ها مواد و روش

حقیق به منظور ارزیابی رشد و عملکرد اسانس چهـار گونـه   این ت
-90هـاي   بومادران در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر در سال

به صورت تجزیه مرکب در دو سال و یک مکان  1390-91و  1389
شهر . در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد

 32دقیقه طـول شـرقی و    5و درجه  48شوشتر در عرض جغرافیایی 
دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ قـرار گرفتـه و    3درجه و 

شوشتر به سبب قـرار  . باشد متر می 150ارتفاع آن از سطح دریا حدود 
هاي طوالنی و به شدت گرم و  گرفتن در منطقه خشک داراي تابستان

م منطقـه  خصوصیات خاك و اقلی). 5(هاي نسبتاً معتدل است  زمستان
  .بررسی شده است 2و  1در جدول 
هاي مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودنـد از بومـادران    گونه

  ، بومـــادران هـــزار بـــرگ  )Achillea eriophora(شـــیرازي 

A. millefolium)( بومادران زرد ،)A. biebersteinii (   و بومـادران
یاهـان  بذر گیاهـان مـورد نظـر از بخـش گ    ).  A. nobilis(تماشایی 

در هر سال بذرها در . ها و مراتع ایران تهیه شد دارویی سازمان جنگل
 10هـاي پالسـتیکی بـا قطـر و ارتفـاع       تاریخ اول شهریور در گلـدان 

به نسبت (متر که با ترکیب خاك مزرعه و کود حیوانی پوسیده  سانتی
بعد از سبز شدن بذرها، نشاها در . پر شده بودند کشت شدند) به یک3

بـه کـرت هـاي    ) سال دوم(آبان  22و ) سال اول(آبان  20ریخ در تا
 10ارتفــاع نشـاها در زمــان انتقـال حــدود   . آزمایشـی منتقــل شـدند  

نشاها بعد از انتقال به زمین اصلی بـه منظـور اسـتقرار    . متر بود سانتی
زمین زیر کشت بومادران در هر دو سال . مناسب یک بار آبیاري شدند

آزمایشی کرتی بـه   واحد هر.  شت گندم بودآزمایش، سال قبل زیر ک
متـر و   سـانتی  40مساحت چهار متر مربع بود با فاصله خطوط کشت 

جهـت ایجـاد   ). 10(متر بود  سانتی 30فاصله گیاهان روي خط کشت 
تراکم مناسب در هر گودال دو نشا کاشته شد و پس از اسـتقرار بوتـه   

جین علـف هـرز و   عملیات زراعی شامل و. ها حذف گردید یکی از آن
به دلیل پراکنش مناسب بارندگی و تحمل این گیاه . آبیاري مشابه بود

هاي آذر، دي، بهمن آبیاري  به خشکی در هر دو سال آزمایش در ماه
بار  2انجام نشد و از انتهاي اسفند تا زمان برداشت گیاهان در هرسال 

و تنها در این پژوهش کود شیمیایی مصرف نشد . مزرعه آبیاري گردید
کیلوگرم کود حیوانی پوسیده یک هفته قبل از کاشت به هر کرت  10

هاي دي و بهمن به دلیل پـایین بـودن دمـا، رشـد      در ماه. اضافه شد
از اواخر بهمن ماه هر سال به دلیل . گیاهان کند گردید اما متوقف نشد

 صفات مـورد بررسـی  . گرم شدن هوا رشد گیاهان نیز سرعت گرفت
 رزت، حالت از شدن خارج تاریخ تقرار بوته در مزرعه،درصد اس شامل
ارتفاع بوته،  آذین، گل قطر جانبی، هاي آذین گل تعداد گلدهی، تاریخ

هـاي گلـدار، درصـد اسـانس،      وزن خشک بوته، وزن خشک سرشاخه
  . بود عملکرد اسانس و اجزاي تشکیل دهنده اسانس

  
  ایشخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزم - 1جدول 

Table 1- Soil chemical and physical properties 
EC  

(ds m-2) 
  هدایت الکتریکی

pH  
 اسیدیته

Organic 
matter  

  (%)مواد آلی 

P  
(ppm)  

  غلظت فسفر

N  
(%)  

  درصد نیتروژن

K  
(ppm)  

  غلظت پتاسیم

1.9  7.1 0.89  7.5  0.54  179  
  

  میانگین دما و بارندگی در دوره آزمایش  - 2جدول 
Table 2- Mean perception and temperature during farm research 

  May  Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct 
Perception(mm) 2010  9.7  46.2 51.2 25.6 8.0 1.0 0  0  1389-90میزان بارندگی  سال  
Perception(mm) 2011  8.3  49.5  52.5  27.4  10.8  2.3  0.8  0  1390-91میزان بارندگی سال  

Temperature (C0) 2010   23.4  20.1 18.1 19.3 22.8 27.9 31.2  34.6  1389-90درجه حرارت سال  
Temperature (C0) 2011  22.7  21.2  17.1  17.5  20.5  26.8  28.3  34.3  1390-91درجه حرارت سال  
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جهت بررسی صفات مرفولوژیک شش بوته در هر کرت بررسـی  

ر هفتــه اول خــرداد، گیــري اســانس، د جهــت بررســی و انــدازه. شــد
هاي گلدار از یک متر مربع برداشت شده و به مدت سه هفته  سرشاخه

جهـت  . گیري و استخراج اسانس خشک گردیدند در سایه جهت اندازه
. هـاي خشـک شـده آسـیاب شـدند      گرم از سرشاخه 30گیري  اسانس

کلـونجر   دستگاه از استفاده با و آب با تقطیر اسانس به روش استخراج
جهـت  ). 9(شد  انجام یکسان کامالً شرایط در و ساعت چهار مدت به

شناسایی اجزاي تشکیل دهنده اسانس استخراج شـده از بومـادران از   
 30با طـول سـتون   ) Varian star 3400cxمدل (گاز کروماتوگراف 

 هـر  در. استفاده شـد  متر در دقیقه میلی 2متر و گاز هلیوم با سرعت 
 بدسـت  کروماتوگرام ئی اسانس، جز یاربس مقادیر تزریق از پس مورد
 . شد بررسی آن در موجود مختلف هاي هاي جرمی ترکیب طیف و آمده

بـازداري،   زمـان  جرمـی،  اطالعـات  بانک کمک به ها شناسایی طیف
 الگوهـاي  بررسی و اسانس اجزاي یک از هر جرمی هاي طیف مطالعه

 منابع از فادهاست و استاندارد هاي طیف با ها مقایسه آن ها، آن شکست
عملکرد اسانس بر اساس حاصلضرب وزن خشک ). 1(انجام شد  معتبر

 .  هاي گلدار در درصد اسانس به دست آمد سرشاخه
افزار  هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرم محاسبات آماري داده

MSTATC    افـزار   انجام شد و براي رسـم نمودارهـا از نـرمExcel  و
در سـطح  (اي دانکـن   ا از آزمـون چنـد دامنـه   ه براي مقایسۀ میانگین

  .استفاده شد) احتمال یک درصد
  

  نتایج و بحث 
هـاي گلــدار   ارتفـاع، وزن خشـک بوتـه و وزن خشـک سرشـاخه     

هاي بومادران تحت تاثیر سال، گونه و اثر متقابل این دو فاکتور  گونه
  ). 3جدول (قرار گرفت 

  
  ر رشد، درصد  و عملکرد اسانس گونه هاي بومادرانتجزیه واریانس تاثیر گونه و سال ب - 3جدول 

Table 3- ANOVA table of effect of species and year on growth, morphology and essential oil yield of  Achillea spp 
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ANOVA  
  ضریب تغییرات

ns 44.1  ** 421.9  ns 212.1  ns 310.1  ** 177.1  ns 34.0  ns 4.1  ns 621.9  ** 200.1  ns 1.9  ** 4.2  Rep تکرار  
ns 67.1 ns 149.1  ** 735.1  ** 1996.1  **345.8  ** 209.1  ns 15.2  **17149.1  ** 582.1  ** 16.7  ** 34.1  Year سال  

78.1  148.7  219.5  379.3  38.8  38.7  15.0  2598.7  87.5  2.5  14.1  Ea  خطايa 
ns 56.3  ** 756.3  ** 852.1  ** 1121.3  **285.8  ** 300.1  ** 66.2  ** 12611.3  ** 449.1  ** 11.3  ** 42.0  Species گونه  
ns 39.8  ns 130.2  ** 562.1  **972.1  **231.2  ** 188.8  ns 11.2  ** 9369.3  ** 352.1  ** 11.0  ** 26.2  species×year  

  سال ×گونه 
59.0  130.9  182.1  288.5  19.0  16.7  12.0  1966.3  69.7  1.3  6.1  Eb  

 bخطاي 

9.4  13.1  8.5  12.3  13.4  3.4  3.2  12.1  6.1  8.0  11.4  C.V (%)  
  ضریب تغییرات

  معنی دار نیست:ns         معنی داري در سطح احتمال یک درصد** : 
  

  بر رشد و خصوصیات مرفولوژیک گونه هاي بومادران تاثیر گونه و سال - 4جدول 
Table 4- The effect of species and year on growth and morphology of  Achillea spp 
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Achillea spp  

 گونه هاي بومادران
  

a 93 b 91  e 122  d 40  e 40.1  b 18.1  b 2.4  e 593  a 108 
2010  

90-1389 A. eriophora  
a 99  a 120  b 160  b 74  a 84  a 30.1  a 7.1  b 1014  106 b   A. millefolium  
a 96  a 110  d 143  c 56  d 50.2  d 130  a 7.4  d 641  e 30.1   A.biebersteinii. 
a 92  a 107  d 149  c 52  b 68  d 10  a 7.3  cd 692  e 39.5   A. nobilis  
a 94  b 93  e 128  c 52  e 45.3  d 12.2  b 2.9  d 649  a 109 

2011  
91-1390  A. eriophora  

a 91  a 118  a 173  a 90  a 85  a 37  a 6.9  a 1211  c 92.1   A. millefolium  
a 92  a 119  c 159  c 59  c 62.4  c 16.3  a 7.5  c 702  e 40.3   A.biebersteinii.  
a 93  a 102  c 158  b 69  b 73.1  d 9.7  a 7.5  c 730  d 56.1   A. nobilis  

  .ندارند داري معنی اختالف درصد 1احتمال  سطح در دانکن آزمون اساس بر هستند مشابه حروف داراي که ستون هر در هایی، میانگین
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بیشترین ارتفاع بوته در هر دو سال آزمایش به ترتیب به میـزان  

و کمترین  ) (A. millefoliumمتر در گونه هزار برگ سانتی 85و  84
) A.eriophora( دو سال آزمایش در گونه شیرازي ارتفاع بوته در هر 

نتایج نشـان داد بیشـترین وزن خشـک بوتـه     ). 4جدول(مشاهده شد 
  هـزار بـرگ  هاي بومادران در سال دوم و اول آزمایش در گونـه   گونه

A. millefolium) ( گرم در متر مربع دیـده   1014و  1211به میزان
ال دوم آزمایش بیش از هاي بومادران در س ه گونهوزن خشک بوت. شد

سال اول بود که احتماالً به دلیل بارندگی بیشتر و میانگین دماي کمتر 
کمتـرین وزن خشـک بوتـه    ). 2جـدول ( در مقایسه با سال اول بـود  

در  )A.eriophora(هاي بومادران مورد بررسی در گونه شیرازي  گونه
  ).4جدول(گرم در متر مربع دیده شد  593سال اول به میزان 

هاي گلدار  نشان داد بیشترین وزن خشک سرشاخه 1نتایج شکل 
در سال اول و دوم آزمایش در گونه بومادران هـزار بـرگ بـه میـزان     

هـا، بیشـترین وزن    بعد از ایـن گونـه  . گرم دیده شد 2/298و  1/273
بـه  ) A.eriophora(خشک سرشاخه گلدار در گونه بومادران شیرازي 

گرم در متر مربـع   1/154در سال اول و  گرم در متر مربع 145میزان 
کمترین مقدار وزن خشک سرشاخه گلـدار نیـز در   . سال دوم دیده شد

 3/59در سال اول آزمایش به میزان  )A.biebersteinii( بومادران زرد
نتایج نشان داد گونـه بومـادران   ). 1شکل(گرم در متر مربع دیده شد 

آزمایش دیرتـر از سـایر   در هر دو سال )  (A.millefoliumهزار برگ
دهی شد و طـول دوره گلـدهی   هاي مورد بررسی وارد مرحله گل گونه

که تاریخ خارج شدن آن از مرحلـه روزت   تري داشت در حالی طوالنی
هاي مورد بررسی به جز گونه شـیرازي   داري با سایر گونه تفاوت معنی

 اي نشان داد که طول دوره گلـدهی  بررسی مزرعه). 4جدول (نداشت 
این گونه بومادران در سال اول آزمایش تا اوایل تیر ماه و در سال دوم 

تا اواخر تیر ماه به طول انجامید و بعـد از آن رشـد گیاهـان متوقـف     
بوته در هر کرت بعد از برداشت  6(گردید و در مرداد ماه از بین رفتند 

ان ها نش داده( خرداد ماه نگهداري شدند تا روند رشد گیاه بررسی شود 
نیز با بررسی رشـد بومـادران   ) 10(غنی و همکاران ). داده نشده است

در شرایط آب و هوایی مشهد مشـاهده  )  (A.millefoliumهزار برگ
نمودند این گونه بومادران داراي خصوصیاتی نظیر ارتفاع نزدیـک بـه   

هاي بزرگ است که با  یک متر، طول دوره گلدهی طوالنی و گل آذین
توسعه رشد رویشی، تعداد کـافی گـل   . وانی داردآزمایش حاضر همخ

آذین و طوالنی بودن دوره گلدهی در افزایش عملکرد وزن خشـک و  
  ).12( اسانس بومادران نقش اساسی دارد 

نتایج جـدول تجزیـه واریـانس نشـان داد درصـد اسـتقرار بوتـه        
بومادران تحت تاثیر سال، گونه و اثـر متقابـل ایـن دو فـاکتور قـرار      

اما تاریخ خارج شدن از مرحله روزت تنها تحت تاثیر ) 3جدول(نگرفت 
گونه بومادران قرار گرفت و اثر سال و اثر متقابل سال و رقم بر ایـن  

نتـایج  نشـان داد در هـر دو سـال،     ). 3جـدول  (دار نشد  صفت معنی
هـاي   در مقایسه با گونـه ) Achillea eriophora(بومادران شیرازي 

از حالت روزت خارج شد بطوریکـه در سـال    دیگر مورد بررسی زودتر
هاي بومادران  روز بعد از نشاکاري بوته 93روز و در سال دوم  91اول 

که طـول دوره   در حالی) 4جدول(این رقم از حالت روزت خارج شدند 
بـر ایـن اسـاس    . گلدهی این گونه در مقایسه با سایر ارقام کمتر بـود 

تحت تاثیر گونـه بومـادران    خارج شدن بوته بومادران از حالت روزت
) 7(بندیک و کوپ . دار نبود قرار گرفت و تاثیر سال بر این صفت معنی

گزارش نمودند فاصله زمانی میان خروج گیاه بومادران از حالت روزت 
  . تا آغاز گلدهی در توسعه رویشی گیاه نقش اساسی دارد

  

       
  ه هاي بومادران تاثیر سال و گونه بر وزن خشک سرشاخه گون - 1شکل 

Figure 1- The effect of year and species on young shoot dry weight of Achillea spp  
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  تاثیر سال و گونه بر درصد اسانس گونه هاي بومادران  - 2شکل 

Figure 2- The effect of year and species on essential oil percentage of Achillea spp  
  
هاي بومادران تحت تاثیر  ی و طول دوره گلدهی گونهتاریخ گلده 

بیشترین ).  3جدول(سال، گونه و اثر متقابل این دو فاکتور قرار گرفت 
فاصله میان زمان کاشت نشـا تـا آغـاز گلـدهی در سـال اول و دوم      

 160به میزان )  (A. millefoliumآزمایش در گونه بومادران هزاربرگ
که کمترین فاصله میان زمان کاشت نشا  روز دیده شد در حالی 173و 

تا آغاز گلدهی در هر دو سال آزمـایش در گونـه بومـادران شـیرازي     
)A.eriophora ( مشاهده شد) چنین این نتایج بیانگر آن  هم). 4جدول

و  ) A. biebersteinii(است که آغاز گلدهی گونه هاي بومادران زرد 
) A.eriophora(نه شیرازي مانند گو)  A. nobilis(بومادران تماشایی 

داري دیرتـر آغـاز شـد     در سال دوم نسبت به سال اول به طور معنـی 
که احتمـاالً ناشـی از میـانگین دمـاي کمتـر در سـال دوم       ) 4جدول(

بیشترین طول دوره گلدهی متعلق به گونه هـزار  ).  2جدول(باشد  می
ل روز و سال او 90در سال دوم آزمایش با )  (A. millefoliumبرگ

هـاي مـورد    روز بود و طول دوره گلـدهی تمـام گونـه    74آزمایش با 
در  ) A. biebersteinii(بررسی بومادران به استثنا گونه بومادران زرد 

کمترین طول دوره گلدهی در . سال دوم آزمایش بیش از سال اول بود
روز دیـده   40گونه بومادران شیرازي در سال اول آزمایش به میـزان  

هـاي گونـه    اول آزمایش در اواخر اردیبهشـت مـاه بوتـه   سال  در. شد
خشک شدند اما در سال دوم بـا توجـه بـه     )A.eriophora(شیرازي 
هاي این ماه و میانگین پایین تر دماي هوا نسبت سال قبـل   بارندگی

) 9(غنی و همکـاران  . ها به اوایل خرداد ماه موکول شد رسیدگی بوته
هـاي   رازي در مقایسه با سایر گونـه مشاهده نمودند گونه بومادران شی

شـود   بومادران زودرس تر است و با فرا رسیدن فصل گرما خشک می
که دلیلی بر یکساله بودن این گونه بومادران است و با نتایج آزمایش 

مشاهده نمودنـد طـوالنی   ) 7(بندیک و کوپ  .خوانی داشت حاضر هم
رشـاخه هـاي   بودن دوره گلدهی در بومادران سبب افـزایش تعـداد س  

گلدار این گیاه می شود که مشابه نتایج به دسـت آمـده در خصـوص    
  . گونه هزاربرگ است

هـاي   نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد تعداد گل آذین گونه
بومادران تحت تاثیر سال، گونه و اثر متقابل این دو فاکتور قرار گرفت 

نتـایج  . ر گرفـت اما قطر گل آذین تنها تحت تاثیر گونه قرا) 3جدول(
نشان بیشترین تعداد گل آذین بومادران در سال دوم آزمایش  4جدول 

عـدد و در سـال اول آزمـایش در     2/37در گونه هزاربرگ به میـزان  
عدد دیده شد که ناشی از طوالنی بـودن   1/30همین گونه به میزان 

ــت  ــه اس ــن گون ــدهی در ای ــن و  . دوره گل ــل آذی ــداد گ ــزایش تع اف
ار یک صفت مناسب در جهت افزایش عملکـرد وزن  هاي گلد سرشاخه

نتایج نشان ). 13(خشک و میزان استحصال اسانس در بومادران است 
در هـر دو سـال   ) A.eriophora(داد قطر گل آذین گونـه شـیرازي   

  . ها کمتر بود آزمایش نسبت به سایر گونه
هـاي   گونـه درصد اسانس نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد 

تحت تاثیر سال، گونه و اثر متقابل این دو فاکتور قرار گرفت  بومادران
بیانگر آن است که بیشترین درصد اسـانس   2نتایج شکل  ).3جدول (

و  75/0هاي گلدار در سـال اول و دوم آزمـایش بـه میـزان      سرشاخه
درصـد اسـانس   . درصد در گونه بومـادران شـیرازي دیـده شـد     71/0

در هر دو )  A.nobilis(و تماشایی )  A.biebersteinii(هاي زرد  گونه
کمترین درصد اسـانس در سـال دوم   . داري نداشت سال تفاوت معنی

درصـد   31/0به میزان )  (A.millefoliumآزمایش در رقم هزار برگ
بیشترین عملکرد اسـانس در سـال اول و دوم آزمـایش در    . دیده شد

دیـده شـد    در متر مربـع گرم  109و  108بومادران شیرازي به میزان 
و هـزار   نتایج آزمایش حاضر نشان داد بومادران شـیرازي ). 4جدول (

هـا عملکـرد    در هر دو سال آزمایش در مقایسه بـا سـایر گونـه    برگ
اسانس بیشتري داشتند کـه بـاال بـودن عملکـرد اسـانس بومـادران       
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که بیشـتر   شیرازي ناشی از باال بودن درصد اسانس آن است در حالی
نس بومادران هرار برگ ناشی از بیشتر بودن عملکرد بودن عملکرد اسا

  ). 4و جدول 2شکل (هاي این گونه بومادران است  سرشاخه
هاي بومادران حاکی  بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گونه

از تشابه این ترکیبات در هر چهار گونه است و ترکیباتی مانند کامفور، 
بیشترین درصد اجزاي تشـکیل  سابینین، کامفن، بتا پنین و آلفا پنین 

دهنده اسانس را به خود اختصاص دادند که با نتایج جایمند و رضایی 
با بررسی ترکیبات تشکیل ) 9(فرهودي و مهرنیا . همخوانی دارد) 14(

هاي بومادران مشاهده نمودند تنوع زیادي در میان  دهنده اسانس گونه
ـ  ترکیبات اسانس گونه تـرین ایـن    ا عمـده هاي بومادران وجود دارد ام

  .ترکیبات شامل کامفور، بتا پنین و آلفا پنین است
  

  
   درصد اجزاي اسانس گونه هاي بومادران در سال اول آزمایش بر اساس درصد - 5جدول 

Table 5- Chemical composition and percentage composition of the Achillea spp. essential oil in first year 

A. eriophora  A. millefolium A. biebersteinii A. nobilis  
Compound  

  ترکیبات
37  30.1  30.9  34  Camphor  

27.3  21.2  22.1  25  Sabinene  
7.3  2.4  0.12 8.1  Camphen  
4.6  4.7  4.4  6  β-pinene  
3.6  2.3  6.0  5.3  α –Pinene  
1.2 3.3  4.8  0.7  3-octanone  

0.56  0.38  0.77  0.12  Spathulenol  
0.47  0.19  0.49  0.88 α –Phellandrene  
0.29  4.11  0.27   ----  Borneol  

1 2.4  0.24  1.4  Carvacrol  
0.37  0.43  5.66  0.53  - terpinyl acetate  
1.7 1.6  3  2.0  p-Cymene  
1.2  2.3  0.8  2.3  β –Phellandrene  

0.48   ------   -----  0.21 Cis- β –ocimene  
2.4  4.8   -----   ----  13-epi-manoyl oxide  
1.2  1.1  1.1  1.3  13-epi-manool  
1.5  2.3  0.8  1.5  γ-Eudesmol acetate  
1.1 1.2  1.9  1.4  manoyl oxide  

0.25  0.44  little  little  Trans-β-caryophyllene  
0.57 0.44  0.41  0.6  Isoborneol  
0.9  little  0.3  0.7  ά –Muurolene  

0.35  0.19  little  0.21  Germacrene D  
little   ----  0.34  ----  β –Bisabolene  
0.31  0.24  0.39  0.59  Cubebol  
0.66  0.71  0.73 0.11  Tricyclene  
0.89  0.74  0.16  0.28  Chamazulene  
1.5  1  0.21 0.21  (E,E)-Farnesyl acetate  
          

99.0  89.6  91.7  95.6  Total compounds (%) کل ترکیبات  
little :low than 0.1% 
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  اجزاي اسانس گونه هاي بومادران در سال دوم آزمایش بر اساس درصد - 6جدول 
Table 6- Chemical composition and percentage composition of the Achillea spp. essential oil in twice year 

A. eriophora  A. millefolium  A. biebersteinii  A. nobilis  
Compound  

  ترکیبات
34  28  31.6  35.1  Camphor  

27.1  22  25  23 Sabinene  

7  3.6  1.2  7.9  Camphen  

7.1  3  5.1  8.6  β-pinene  

2.4  2  4.2  5.0  α –Pinene  

1  4.1  5.5 0.9 3-octanone  

0.48  0.34  0.7  0.18  Spathulenol  

0.33  0.12  0.38  0.8  α –Phellandrene  

0.4  3.19  0.28  0.31  Borneol  

1.1  2.9  3.5  1.9  Carvacrol  

0.26  0.46  4.76  0.41   terpinyl acetate  

1  1.1  4.2  2.9 p-Cymene  

0.9  2.1  0.6  1.7  β –Phellandrene  

0.58  little   -----   ----  Cis- β –ocimene  

1.1  3.9   -----   ----  13-epi-manoyl oxide  

3.1 1.5  1.5  1.9  13-epi-manool  

2.3  2.9   -----  1.1  γ-Eudesmol acetate  

2  1.7  2.6  1.2  manoyl oxide  

0.1  0.41  little  little  Trans-β-caryophyllene  

0.46  0.32  0.54  0.94  isoborneol  

0.97  little   0.62  0.86  ά –Muurolene  

0.41  0.23  0.31  0.27  Germacrene D  

little   ----  little     ----  β –Bisabolene  

0.32  0.23  0.41  0.74  Cubebol  

0.58  0.66  0.83  0.69  tricyclene  

0.91  0.73  0.19  0.58  Chamazulene  

1.1  1.2  2.5  2  (E,E)-Farnesyl acetate  

          

95  88.7  97.5  98.9  Total compounds (%) کل ترکیبات  
little :low than 0.1% 

  
درصد  90هاي بومادران شیرازي، زرد و تماشایی بیش از  در گونه

کـه در گونـه    ناسایی شدند در حالیترکیبات تشکیل دهنده اسانس ش
درصد ترکیبات تشکیل دهنـده اسـانس    80بومادران هزار برگ حدود 

  این نتـایج نشـان داد ترکیبـاتی ماننـد دیـل آپیـول،       . شناسایی شدند

هـاي بومـادران    در بعضی از گونـه  Eتی کادینول و نرولیدول استات 
لی و  ).6ول و جد 5جدول (یافت نشد یا به مقادیر جزیی وجود داشت 

با بررسی تاثیر شرایط آب و هـوایی بـر رشـد رویشـی و      )14(جینگ 
مشاهده نمودند شرایط  Cuminum cyminumترکیبات دارویی گیاه 
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  .مختلف محل رشد سبب تغییر در مقدار ماده موثر دارویی این گیاه شد
گونه گیاهی و شرایط آب و هوایی محل رشد ایشان بیان نمودند 

هـا را تحـت تـاثیر قـرار      ی ترکیبات تشکیل دهنـده آن گیاهان داروی
با بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر درصد ) 1(احمدي و همکاران . دهد می

اسانس گیاه زیره سبز در شرایط دیم مشاهده نمودند تاخیر در کاشت 
موجب افزایش ترکیبات دارویی این گیاه شد که احتماالً ناشی از تنش 

  . باشد گرماي آخر فصل می
با بررسی تاثیر مزرعه و رویشگاه طبیعی بر ) 12(غنی و همکاران 

درصد اسانس و ترکیبـات تشـکیل دهنـده گونـه بومـادران شـیرازي       
اي ایـن گیـاه افـزایش     مشاهده نمودند درصد اسانس در کشت مزرعه

ایشان ترکیبـات  . یافت که بیانگر پتانسیل این گیاه براي زراعت است
سیتئول و آلفا پنـین   8و  1کامفن، میرسن، دارویی عمده این گیاه را 

فنایی . ها تحت تاثیر رویشگاه قرار گرفت گزارش نمودند که مقدار آن
با بررسی رشد و نمو گیاهان دارویی رازیانه، سیاهدانه ) 8(و همکاران 

و زیره سبز در شهرستان زابل در کشت پاییزه و بهاره مشاهده نمودند 
تـاثیر شـرایط زمـان رسـیدگی قـرار      درصد اسانس این گیاهان تحت 

گرفت اما به طور کلی عملکرد این گیاهان در کشت پـاییزه بـیش از   

ایشان بیان نمودند هرچند سـاخت مـواد مـوثر دارویـی در     . بهاره بود
گیاهان تحت تاثیر ژنتیک است اما شرایط آب و هوایی در زمان رشد 

  . و نمو قطعا بر مقدار این ترکیبات تاثیر گذار است
به طورکلی نتایج حاصل از این آزمایش نشـان داد شـرایط آب و   

هاي گیاهی بومادران  هوایی شهرستان شوشتر جهت کشت پاییزه گونه
از . مناسب است و این گیاهان قابلیت کشت به صورت تجاري را دارند

میان گونه هاي مورد بررسی گونه بومادران شیرازي و بومادران هـزار  
بومـادران  . هـاي گیـاهی ارجحیـت داشـت     ونهبرگ نسبت به سایر گ
هاي بومـادران زودرس   که نسبت به سایر گونه شیرازي علی رغم این

بود و از طول دوره گلدهی، وزن خشک و ارتفاع بوته کمتري برخوردار 
بود اما بیشتریت درصد اسانس و عملکرد اسانس را به خود اختصاص 

زان زیـادي مـاده خشـک،    داد و بومادران هزار برگ به دلیل تولید می
شود در  پیشنهاد می. عملکرد اسانس بیشتري را به خود اختصاص داد

تحقیقات آینده بررسی شرایط اقلیمی اسـتان خوزسـتان بـر تغییـرات     
ترکیبات دارویی تشکیل دهنده اسانس بومادران مورد بررسی بیشتري 
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