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چکیده
Verbascumبا نام علمیماهورگل phlomoides L.در این تحقیق د.باشگیاهان دارویی ارزشمند متعلق به تیره خرگوشک میاز

در فصل پاییز در هر بذرهاماهور در دو منطقه کاشت شهرکرد و سپیدان بررسی شد. گل گیاه دارویی گلمؤثرههايترکیبعملکرد و 
ی عملکرد و صفات ارزیاببرايها در مرحله باز شدن کامل دند؛ و در اواخر بهار سال بعد گلتکرار کشت شچهارمنطقه در 

،pHدیفرانسیلی کالتیو، آنتوسیانین کل به روش گیري فنول کل به روش فولین سیوآوري شدند. استخراج و اندازهفیتوشیمیایی جمع
هاي گل، هاي نمونهاکسیدانی عصارهو فعالیت آنتیکلرایدسنجی آلومینیومرنگفالونوئید کل به روش استخراج گرم،موسیالژ به روش 

گرم روتین/گرم میلی53/3(کل، فالونوئید کیلوگرم/هکتار)5/652ملکرد گل (عبیشترین میزان انجام شد. DPPHبا استفاده از روش 
شهرکرد بدست آمد که با منطقه سپیداندر)42/117(اکسیدانیآنتیفعالیت ولیتر)گرم/میلیمیلی35/1(، آنتوسیانین کلوزن خشک)
نتایج این مطالعه نشان .از سپیدان بدست آمد)%34/2(بیشترین میزان موسیالژهمچنین داشت.%5داري در سطح احتمال تفاوت معنی

بود. مؤثرماهور گلهايیت و کیفیت ترکیببر کممنطقه کاشتداد که 

Verbascum phlomoides(ماهورگل:هاي کلیديواژه L.( ،شهرکرد، گل، عملکردموسیالژ.

مقدمه
بزرگترین جنس خانواده ) Verbascum(ماهور جنس گل

گونه است360با نزدیک به )Scrophulariaceae(میمون
)Valdes, Judd؛ 1987 et al., . مهمترین مراکز تنوع )2002

جنس . دنباشمیاین جنس کشورهاي ترکیه، پاکستان و ایران 
هاي زیادي از ایران پراکنش دارد؛ ماهور در بخشگل

گونه از 19هیبرید دارد، 4گونه و 43که در ایران طوريبه
,Sharifinia(استاین جنس اندمیک ایران  ؛2007

Sotoodeh et al., 2015.(
ماهور به دلیل داشتن ساپونین، موسیالژ و هاي گلگل

هاي دارونامهبیشترفالونوئیدها خاصیت دارویی دارند و در 
شده است. مواد دارو یادعنوانهاي این گیاه بهمعتبر از گل
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سرفهآور و ضدهاي خرگوشک خلطد در گلموجومؤثره
هاي ریوي براي مداواي برخی ناراحتیهاهستند. این ترکیب

Blumenthal(شوندسرفه استفاده میمانند برونشیت و سیاه

., 2000et al ؛Gurel, 2005&Turker.( اثرات
ماهور به وجود کنندگی گلدهندگی و نرمتسکینآوري،خلط

که اثرات در حالی،شودساپونین و موسیالژ نسبت داده می
دلیل وجود ی، ضدمیکروبی و فعالیت مدر آن بهالتهابضد

Armatu(فنلی استهايترکیب et al., 2011.(
اکسیدانی خوبی داشته و فنلی خواص آنتیهايترکیب

ها. این ترکیبشوندیافت میهاها و سبزيبیشتر در میوه
ها، ها، آنتوسیانینشامل موادي از قبیل فالونوئیدها، فالونول

صورت آزاد و یا هستند که بهآنهاهايها و مشتقآنتراکینون
بسیاري از گیاهان ترکیب همراه با گلیکوزیدها در صورتبه

Heim(وجود دارند et al., Lam؛ 2002 et al., 2007 .(
Safi) در پژوهشی میزان فنـل کـل و   2016و همکاران (

ــی ــواي آنت ــهمحت ــیدانی نمون ــل اکس ــرگ گ ــاي ب ــاهوره م
)V. songaricum ( ــف در  10در را ــگاه مختلــ رویشــ

کـه  نشـان داد  آنـان  غرب ایران بررسی کردند؛ نتـایج  جنوب
بیشترین میزان فنل کل عصاره برگ مربوط به اکوتیپ منطقه 

اسید گالیک بر گـرم) و کمتـرین   میکروگرم 92/192اردل (
میکروگرم اسید گالیک 71/107آن مربوط به منطقه میمند (

اکسـیدانی  بیشترین فعالیـت آنتـی  در این مطالعهبود.بر گرم)
لیتـر) و  گـرم بـر میلـی   میکرو09/31مربوط به منطقه اردل (

گـرم بـر   میکرو16/49کمترین آن مربوط به منطقه شیرمرد (
لیتر) بود.میلی

در ،اوت آب و هواییدر دو منطقه متفکهپژوهشیدر 
انجام ماهورگلروي ) درشار و کیسواكمجارستان (شور

نتایج نشان داد که زمان کاشت بر رشد و عملکرد ؛شد
در تحقیق مذکور محل رویش گیاه گذار بود. ماهور تأثیرگل
کیسوارد مؤثره، گلدهی و تولید گل مؤثر بود. منطقه موادبر

کیفیتشار عملکرد بیشتري داشت اما كنسبت به منطقه شور
در منطقه ها و موسیالژ مانند فنولمؤثرهمادهبرخی

,Bodorبود (بهترشار شورك ،تحقیق دیگريدر ).2007
Bodor) میزان فالونوئید، تانن کل و )2007و همکاران

V. phlomoidesموسیالژ در گونه var. Napfeny را
(گرم 12/4گرم وزن خشک)، 100(گرم در 97/0ترتیب به

)لیتر در گرممیلی(8-11گرم وزن خشک) و 100در 
Armatuدر پژوهشی دیگر (.کردندگزارش  et al., 2011(،

V. phlomoidesمیزان فالونوئید و فنول کل در گونه 

گرم (میلی18/4گرم روتین در گرم) و (میلی1/10ترتیب به
. شدگزارش گالیک در گرم)اسید

شیمیایی هايترکیبی اثر عوامل اکولوژیکی بر در تحقیق
ماهور در مناطق مختلف اصفهان بررسی شد؛ نتایج برگ گل

کتون و الکل همانندهاییترکیبتحقیق مذکور نشان داد که 
بودهقدمو قلعهحوضسمیرم بیشتر از درهودر منطقه قهیز

هايترکیبحوض قدم و درهقلعهاست. در رویشگاه 
هیدروکربنی و آمینی بیشترین میزان بودند که دلیل آن 
متوسط دماي بیشتر مناطق رویش گزارش شد. عوامل 

درصد رس خاك، تبخیر و تعرق، حداکثر ماننداکولوژیکی 
هاان ترکیبدما و طول دوره خشکی اثرات بیشتري بر میز

هايترکیبقدم بر حوض و قلعهدر مناطق درهویژهبه
,Karimian(اندماهور داشتهگل 2012.(

در صنایع ماهور اخیراًباتوجه به اینکه گیاه دارویی گل
گیرد؛ این تحقیق داروسازي کشور مورد استفاده قرار می

مناطق کشت بر تأثیر موردعنوان نخستین پژوهش در به
در شرایط اقلیمی شهرکرد و آنمؤثرهعملکرد و مواد 

انجام شده است.در ایران سپیدان

هامواد و روش
مکان و زمان پژوهش

در دانشکده کشاورزي 1394تا 1393پژوهش در سال این
50°49'متر؛ طول جغرافیایی: 2089(ارتفاع: دانشگاه شهرکرد

روستاي رودبال و ) شمالی32°21'عرض جغرافیایی:؛شرقی
مزرعه شرکت دارویی زردبندشهرستان سپیدان فارسواقع در 
عرض ؛شرقی52°03'متر؛ طول جغرافیایی: 1935(ارتفاع: 

در ماهورروي گیاه دارویی گل)شمالی30°05'جغرافیایی:
در .)1(جدول اجرا شدتکرار 4و در قالب طرح کامل تصادفی

سازي زمین در فصل زدن و آمادهاین آزمایش، پس از شخم
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Verbascum phlomoidesماهور (پاییز، بذرهاي گل var.

Napfenyدبند تهیه شده بودند در ر) که از شرکت دارویی ز
متر سانتی50مربع به فاصله ردیف متر16هایی به مساحت کرت

در طول مرحله کشت شدند.مترسانتی40و فاصله دو بوته 

براي …الزم شامل وجین، آبیاري و هايرشد، کلیه مراقبت
ها در مرحله گلدهی کامل گلهاي آزمایشی انجام شد.همه کرت

گیري، خشک شدن در سایه و عصارهز برداشت شده و پس ا
مورد نظر ارزیابی شدند.هايترکیب

مطالعهمشخصات خاك مناطق مورد -1جدول 
بافتمنطقه

خاك
EC

)dS.m-1(
اسیدیته
خاك

نیتروژن
(%)

فسفرپتاسیم
)mg.kg-1()mg.kg-1(

21/096/7042/03309/12سیلت لومشهرکرد
50/021/808/057/24544/9لوم رسیسپیدان

استخراج و تعیین فنول کل
سنجی فنولی کل براساس روش رنگهايمیزان ترکیب

گیري شد. گالیک اندازهحسب اسیدو برسیوکالتیوفولین
، 50، 25، 5/12هاي هاي استاندارد با غلظتمحلول

% 60گالیک در محلولاز اسیدppm125و 100، 5/62
به لوله ml1/0یک، سپس از هر،متانول تهیه شده

% 10محلول از ml5/0آزمایش منتقل شد و به آنها 
دقیقه 8تا 3کالتیو اضافه و پس از سیوگر فولینواکنش

اضافه % 5/7سدیم از محلول کربناتml4/0به آن 
دقیقه در دماي 30ها به مدت گردید، آنگاه لوله

ري و پس از آن میزان جذب نوري آزمایشگاه نگهدا
nm765وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج به

گرم از نمونه 02/0تا 01/0سپس ؛گیري شداندازه
حل کرده و به% 60خشک شده عصاره را در متانول 

سیوکالتیو رسانده و براساس روش فولینml10حجم 
جاي محلول با این تفاوت که به،میزان فنول کل تعیین شد

در نهایت از محلول عصاره اضافه شد. ml1/0استاندارد، 
مقدار فنول )1(شکل ستانداردامنحنیرابطه با توجه به
Liang(تعیین شدکل عصاره  et al., 2010.(

گیري فالونوئید کلاندازه
و Liangگیري فالونوئید کل براساس روش اندازه

لیتر از میلی5/0) با کمی تغییر انجام شد. 2010همکاران (

%) 60لیتر متانول میلی10گرم در 01/0محلول هر عصاره (
لیتر میلی3% برداشته و 2م وآلومینیلیتر کلریدمیلی5/0با 

دقیقه جذب 40پس از ن اضافه شد.ه آ% ب5پتاسیم استات
قرائت nm415مقطر در طول موج ها در مقابل آبنمونه

هاي مختلف روتین گردید. همزمان با انجام آزمایش رقت
آزمایش و منحنی استاندارد تهیه باالتهیه و مانند روش 

ها با منحنی استاندارد مقایسه ). جذب نمونه1ید (شکل گرد
گرم در هر گرم و مقدار فالونوئید هر عصاره بر حسب میلی

عصاره خشک محاسبه شد.

گیري آنتوسیانین کلاندازه
لیتر محلول شفاف با میلی1گیري آنتوسیانین براي اندازه

لیتريمیلی25غلظت مشخص از عصاره به درون بالن ژوژه 
g1/41(1برابر با pHبا یک بافر با بعدریخته و 

نرمال اسید کلریدریک) 2/0آب و ml100پتاسیم و کلرید
لیتر دیگر از مواد استخراج شده به درون میلی1مخلوط شد؛ 

pHبا یک بافر با بعدلیتري ریخته شده و میلی25بالن ژوژه 

حجم آب) بهml100استات سدیم و g1/64(5/4برابر با 
رسانده شد. پس از تنظیم صفر دستگاه با آب خالص، میزان 

-Unico(ها در اسپکتروفوتومتریک از این محلولجذب هر

خوانده شد nm700و nm510هايطول موجدر)1200
)Giusti & Wrolstad, 2001.(
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نمودار و معادله استاندارد فالونوئید (سمت راست) و فنول کل (سمت چپ)-1شکل 

الژییري موسگاستخراج و اندازه
ه خشک و گرم نمون2،گیري موسیالژبراي اندازه

مقطر اسیدي (اسیدیته لیتر آبمیلی10آسیاب شده را در 
درسپس ؛ساییده شددرون هاون کامالً) 7/3

دقیقه 20مدت بهلیتر آب مقطر حل کرده و میلی200
. پس از جداسازي گردیدمخلوط جوشانده و همزمان

وسیله قیف بوخنر، اقدام به سانتریفوژ محلول د بهئمواد زا
مانده حاصل از صافی کرده و پس از جداسازي مواد باقی

مانده به آن اتانول برابر حجم محلول باقی4نشین شده، ته
ساعت در 24% اضافه شد. محلول مذکور به مدت 96

گراد) نگهداري شد تادرجه سانتی4یخچال (دماي 
وسیله کاغذ صافی موسیالژ رسوب کند. رسوب حاصل به

جداسازي و پس از خأل ، قیف بوخنر و شیر 1واتمن نمره 
گیري ساعت) اقدام به اندازه48(دماي اتاق، کردن خشک 
Patumi(آن شد et al., 1990.(

اکسیدانیگیري فعالیت آنتیاندازه
، با استفاده از روش گلهاي هاي نمونهعصاره

بر مبناي )DPPHپیکریل هیدرازیل (- 1دي فنیل 2و 2
گیري شد. ابتدا آزاد اندازهدرصد مهار تولید رادیکال

میکرولیتر از 200یه شده و هاي مختلف عصاره تهغلظت

لیتر از محلول هاي متفاوت با یک میلیها با غلظتنمونه
به % 95مخلوط شده و با متانول DPPHمیکروموالر 90

دقیقه 60لیتر رسانده شد و براي مدت زمان میلی4حجم 
در تاریکی توسط دستگاه شیکر تکان داده شد. جذب 

ها و شاهد بعد از این مدت زمان، در طول موج نمونه
با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر نانومتر517

)Unico-1200 خوانده شد (دستگاه قبالً با متانول صفر (
عنوان بهDPPHیک نمونه حاوي متانول و محلول شد).

Brand-Williamsاهد مورد استفاده قرار گرفت (نمونه ش

et al., 1995.(

تجزیه و تحلیل اطالعات
تصادفی و طرح کامالًهاي بدست آمده در قالب کلیه داده

شدند.آنالیز SASافزار با استفاده از نرم

نتایج
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر منطقه کاشت بر 

، آنتوسیانین، موسیالژ و کلمیزان عملکرد، فالونوئید
%5ها در سطح احتمال اکسیدانی نمونههمچنین فعالیت آنتی

واریانس صفت فنول کل در که تجزیه دار بود؛ در حالیمعنی
). 2دار نبود (جدول این آزمایش معنی

)ppmغلظت (

جذب
(%)

)ppmغلظت (

جذب 
(%)
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تجزیه واریانس عملکرد و صفات فیتوشیمیایی گل ماهور در مناطق شهرکرد و سپیدان-2جدول 
)MSمیانگین مربعات ( درجه

آزادي اکسیدانیفعالیت آنتیمنبع تغییرات موسیالژ آنتوسیانین کل فنول کل فالونوئید کل عملکرد
 *8/1211  *43/1  *53/0 ns22/12  *12/3  *135200 1 منطقه

66/169 13/0 24/0 56/13 24/0 2833 6 اشتباه
39/12 81/18 29/14 12 98/16 18/10 ضریب تغییرات (%)

ns* 5احتمال دار در سطح دار و معنیترتیب عدم اختالف معنیبه:و%

مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در مناطق شهرکرد و سپیدان-2شکل 

عملکرد که ها نشان داد نتایج حاصل از مقایسه میانگین
ماهور کشت شده در مناطق سپیدان و شهرکرد اختالف گل

منطقه شهرکرد داري داشت. میزان عملکرد گل در معنی
که عملکرد کیلوگرم در هکتار بدست آمد؛ در حالی50/652

کیلوگرم در هکتار 50/392گل این گیاه در منطقه سپیدان 
دهنده ها نشان). نتایج حاصل از مقایسه میانگین2بود (شکل 

دار در میزان فالونوئید کل موجود در عصاره تفاوت معنی
یدان و شهرکرد بود. میزان گل گیاه مورد مطالعه در مناطق سپ

گرم روتین/گرم (میلی53/3فالونوئید کل در منطقه شهرکرد، 
که این میزان در منطقه سپیدان وزن خشک) بود؛ در حالی

گرم روتین/گرم وزن خشک) بدست آمد (شکل (میلی28/2
). میزان آنتوسیانین در نمونه کشت شده منطقه شهرکرد 2
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لیتر) گرم/میلی(میلی84/0ان و در منطقه سپید35/1برابر 
بین که ها نشان داد بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین
ماهور کشت هاي گلمیزان موسیالژ موجود در عصاره گل

داري وجود شده در مناطق سپیدان و شهرکرد اختالف معنی
%34/2هاي منطقه سپیدان داشت. میزان موسیالژ در نمونه

%50/1هاي منطقه شهرکرد زان در گلکه این میدر حالی،بود
کهها نشان دادبوده است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین

ها در دو منطقه کشت در اکسیدانی گلبین میزان فعالیت آنتی
طوري بهداري وجود داشت. اختالف معنی%5سطح احتمال 

هاي گل در شهرکرد اکسیدانی نمونهمیزان فعالیت آنتیکه 
بوده 80/92هاي سپیدان ین میزان در نمونهو ا42/117

فنولی شامل فنول کل و هايهر چه میزان ترکیبالبته است. 
اکسیدانی نیز بیشتر تیفالونوئید بیشتر باشد میزان فعالیت آن

خواهد شد.

بحث
که در دو منطقه متفاوت آب و هوایی در در تحقیقی 

روي شار و کیسوارد) شوروكمناطق مجارستان (کشور 
که انجام شد، نتایج نشان داد )V. phlomoides(ماهورگل

همنطقالبته . گل مؤثر بودعملکردمنطقه کاشت گیاه بر 
شار شوركهکیسوارد عملکرد گل بیشتري نسبت به منطق

,Bodor(داشت ت در منطقه . ارتفاع محل کاش)2004
این کمی بیشتر بود؛ در شارکیسوارد نسبت به شورك

نیز عملکرد گل در منطقه شهرکرد که نسبت به پژوهش 
Karimianداري بیشتر بود.طور معنیتر بود بهسپیدان مرتفع

ق مختلف استان اصفهان در مناطاي) در مطالعه2012(
عصاره گل گیاه دارویی هايکه ترکیبگزارش کرد

نشان داد که اویجنتاثر از منطقه رویش بود.أماهور متگل
رمیسمز،یقهمناطقدروئیدلکالآکتون و همانندهاییبیترک

ی عوامل اکولوژیکبود.قدمحوض و قلعهاز درهبیشترو دنا 
و تعرق، حداکثر درجهریخاك، تبخدرصد رسمانند

زانیمبربیشترياثرات یو طول دوره خشکرارتح
است.قدم داشته قلعهحوض ودر مناطق درهویژهبههابیترک

) میزان 2007و همکاران (Bodorدر تحقیق دیگري توسط 

در گیاهان V. phlomoidesفالونوئید کل در گونه 
گرم وزن 100در (گرم 97/0آوري شده از طبیعت جمع

فالونوئید کل درکه این میزان نسبت به؛خشک) گزارش شد
در پژوهشی دیگربیشتر بود.هر دو منطقه کاشت این مطالعه

)Armatu et al., میزان فالونوئید در گونه )2011
V. phlomoidesگرم روتین/گرم وزن (میلی1/10را

که نسبت به میزان فالونوئید کل در گزارش کردند) خشک
. در هر دو منطقه تحت کشت در این مطالعه بیشتر بود

هاي یزان فالونوئید کل در عصاره گونهپژوهشی م
V. sineatum وV. nudicaule83/4و 87/4ترتیببه

,Karimianگرم/گرم وزن خشک) گزارش شد ((میلی

تحقیق میزان فالونوئید در گونه تحت کشت این در ). 2012
ابهت داشته؛ اگرچه تفاوت اندك مشمورد مطالعه تقریباً

تواند ناشی از تفاوت در گونه مورد مطالعه این تحقیق می
)V. phlomoides و همچنین شرایط یادشده) با دو گونه

متفاوت آب و هوایی باشد. 
و آنتوسیانین از نظر میزان فالونوئید کلدر این تحقیق

رد کشت با مطالعات ذکرشده در هر دو منطقه موکل 
هایی وجود دارد؛ اگرچه این بازه و ها و تفاوتشباهت

در این و آنتوسیانین کل تفاوت زیاد در میزان فالونوئید کل 
ند متأثر از تفاوت در شرایط آب و هوایی و توامطالعه می

میزان نوع گونه مورد مطالعه باشد؛ همچنین جغرافیایی و
ماهور در منطقه فالونوئید کل موجود در عصاره گل گیاه گل

شهرکرد نسبت به منطقه سپیدان بیشتر بود. این تفاوت در 
ثر از شرایط اقلیمی و خاکی هر دو أمتمیزان این ترکیب طبعاً

متر 174باشد. منطقه کاشت گیاه در شهرکرد نطقه میم
از گفت تر از منطقه سپیدان بوده است؛ شاید بتوانمرتفع

در منطقه شهرکرد و آنتوسیانیندالیل اینکه میزان فالونوئید
تفاوت در ارتفاع باشد. با ،نسبت به سپیدان بیشتر بوده است

آید و میزان تابش افزایش ارتفاع درجه حرارت پایین می
UV که هر دو فاکتور ذکر شده در افزایش یابدمیافزایش

ها نقش فالونوئیدها و آنتوسیانینمانند هاییتجمع ترکیب
تغییرباپایینوباالدمايبهتوانندمیمثبت دارند. گیاهان

کلی، در دماهايطوربه. دهندنشانها واکنشفالونوئیدسنتز
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همچنین فالونوئیدها تخریب ومهاربیوسنتز فالونوئیدهاباال
افزایشفالونوئیدها راتولیدتواندمیپاییندماي. شوندمی

نوربهوابستهسردهوايدرفالونوئیدهاتجمعچندهردهد،
Jaakola(است & Hohtola, هايترکیبتجمع اما ). 2010

هاي هاي اپیدرمی براي محافظت بافتفالونوئیدي در سلول
باشد میUV-Bبیرونی گیاه از اثرات مضر تابش 

)Nybakken et al., ,Treutter؛ 2004 ). در بیشتر 2006
نوئیدي وفالهايتحقیقات گزارش شده است که ترکیب

افزایش UV-Bکوئرستین و کامپفرول در پاسخ به تابش 
,Treutterد (یابنمی ها سنتز آنتوسیانینکه طوريبه).2006

، همچنین مواد یتؤرو نور قابل UVتوسط نور، اعم از نور 
ویژه کمبود نیتروژن و فسفر و درجه حرارت پایین هغذایی ب

Delgado-Vargas(شود تحریک می et al., گیاهان.)2000
فتوسنتزمیزانتوانندمیسردهوايوآبدررشدحالدر

رشدحالدرتر نسبت به گیاهانپاییندماهايدرباالتري
توانند میزان کربن در میوداشته باشند،ترگرممناطقدر

هاي ثانویه داشته باشنددسترس ثابت براي متابولیت
)Chalker-Scott, میزان که ). در تحقیقی گزارش شد 1999

شرایط دماهاي در کردهها در گیاه بارهنگ رشد آنتوسیانین
Stilesشتر بود (یپایین نسبت به دماهاي باالتر ب et al.,

2007 .(Yamane) که ) گزارش کردند 2006و همکاران
هاي سته در دماهاي پایین ها در بیشتر میوهتجمع آنتوسیانین

هاي ثانویه در گیاهان در میزان متابولیت.باشدبیشتر می
زاي محیط ل شرایط تنشنتیجه یک واکنش تدافعی در مقاب

باشد. همچنین میزان باال یا پایین میآنها رویش 
ثر از فاکتورهاي اقلیمی أهاي ثانویه در گیاهان متمتابولیت
ثیر أتتفاع، بارندگی و درجه حرارت است.مانند ار

کنش آنها با فاکتورهاي فاکتورهاي آب و هوایی و برهم
Vanhaelen(باشدژنتیکی در تولید گیاهان دارویی مهم می

et al., 1991.(
یکی از مهمترین اهدافی که در مورد گیاهان دارویی 

است، بررسی شرایط گوناگون اقلیمی که منجر مورد توجه
شود، به افزایش میزان تولید ماده مؤثره توسط گیاه می

وري اقتصادي در صنعت خواهد بود؛ دلیل این اهمیت بهره

درجه حرارت، میزان بارندگی، مانندعواملی .دارویی است
کننده اقلیم یک شدت نور و ارتفاع از سطح دریا که تعیین

گذار در جمله مهمترین عوامل محیطی تأثیرمنطقه هستند از
Zakerinهاي ثانویه هستند (تولید و تجمع متابولیت et al.,

ماهور اکسیدانی گلاین تحقیق میزان فعالیت آنتیدر .)2015
اقلیمی شهرکرد که از ارتفاع باالتر و متوسط در شرایط 

بیشتر از منطقه تري برخوردار بودهدرجه حرارت پایین
زارش کردند ) گ2011و همکاران (Lattiسپیدان بوده است. 

بري در نواحی اکسیدانی در گیاه بیلکه میزان فعالیت آنتی
است، و دلیل این تفاوت را ناشی تر بیشتر بودهسرد و مرتفع

هاي هیدروکسیله ها و فالونولز بیوسنتز بیشتر آنتوسیانینا
گزارش کردند. نتایج ،دارنداکسیدانی بیشتري که فعالیت آنتی

همخوانی دارد.باال نتایج مطالعه این مطالعه با
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل 

بر تولید و مقادیر کولوژیکی نیز مانند عوامل ژنتیکیا
و شدمؤثر واقع ماهورگلشیمیایی موجود در هايترکیب

این گیاه در منطقه شهرکرد نسبت به منطقه سپیدان از شرایط 
گیاهان البته رشدي و عملکرد بهتري برخوردار بوده است. 

دارویی وابسته به شرایط اقلیمی و اکولوژیک هر منطقه میزان 
کند، که این موضوع باید در د میمتفاوتی مواد مؤثره تولی

تولید گیاهان دارویی مورد توجه قرار گیرد.
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Abstract
Mullein (Verbascum phlomoides L.) is a valuable medicinal plant belonging to the

Scrophulariacea. In this study, the yield and active substances of flowers in Shahrekord and
Sepidan regions were investigated. The experiment was based on a completely randomized
design with four replications. Seeds were sown in autumn. Flowers were collected at full
flowering stage for evaluation of yield and active substances. Total phenols, total anthocyanin,
mucilage, total flavonoids and antioxidant activity were measured using Folin-ciocalteau,
different pH, hot extraction, colorimetric aluminum, and DPPH methods, respectively.
Shahrekord region had the highest flower yield (652.5 kg/h), total flavonoid (3.53 mg rutin/g
dw), total anthocyanin (1.35 mg/ml) and antioxidant activity (117.42), showing significant
difference with Sepidan region (P<0.05). The highest mucilage content (2.34%) was observed
from Sepidan region. The results of the present study showed that climatic factors affected the
yield and quality of active substances of Mullein.

Keywords: Mullein (Verbascum phlomoides L.), mucilage, flower yield, Shahrekord.


