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 چکیده
 و معتدل منطقه در بهار و پاييز کاشت فصل تأثير تحت ماريتيغال دارويي گياه زراعي رقم با بومي یهاجمعيت کيفي و يکمّ عملکرد ارزيابي    

 شامل خردشده هایکرت صورتبه آزمايشي رواين از .باشدمي اهميت حائز مختلف یهاجمعيت ويژگي روی بر سيرسرد منطقه در کاشت اثر

 کرت عنوانبه زراعي رقم يک و الشتر( و آبادخرم دختر،پل )شوش، بومي جمعيت چهار و اصلي کرت عنوانبه بهاره و پاييزه کاشت فصل

 زراعي و بومي یهاجمعيت همچنين گرفت. قرار مطالعه مورد لرستان دانشگاه کشاورزی دانشکده در (1393-1394) سال دو مدت به فرعي

 تفاوت آمدهبدست نتايج براساس دند.ش مقايسه هم با و کشت بهار در الشتر سردسير منطقه در تصادفي کامل هایبلوک طرح يک در گياه اين

 و عدد( 78) کپه در دانه تعداد (،مترميلي 44) کپه قطر ،(مترسانتي 107) بوته ارتفاع بيشترين داشت. وجود پاييزه و بهاره کشت بين یدارمعني

 ماده ميزان بيشترين که داد نشان جمعيت نوع و کاشت فصل متقابل اثر آمد. بدست پاييزه کشت در هکتار( در کيلوگرم 1000) دانه عملکرد

 رقم در و پاييزه کشت در (دانه خشک وزن گرم در گرمميلي 9/3) بينسيلي و (دانه خشک وزن گرم در گرمميلي 22) مارينسيلي مؤثره

 مؤثره ماده ميزان بيشترين که داد نشان الشتر سردسير منطقه در زراعي و بومي یهاجمعيت مقايسه آزمايش همچنين .آمد دستب زراعي

 الشتر بومي جمعيت در (دانه خشک وزن گرم در گرمميلي 21 از بيش) مارينسيلي و (دانه خشک وزن گرم در گرمميلي 2/4) بينسيلي

 در ماريتيغال دارويي گياه کيفي و يکمّ عملکرد بيشترينشد که  مشخص زمايشآ اين در کلي طوربه .آمد بدست هاجمعيت ساير به نسبت

 الشتر بومي جمعيت در الشتر، سردسير منطقه در بينسيلي و مارينسيلي همؤثر ماده ميزان بيشترين و بود پاييزه کاشت در آبادخرم معتدل منطقه

  آمد. بدست هاجمعيت ساير به نسبت

 

 .سردسير و معتدل منطقه ،مارينسيلي ،بينسيلي ،اکوتيپ :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
 گياهي منشأ دارای داروهای از استفاده اخير هایسال در

 ماريتيغال دارويي-مرتعي گياه است. قرارگرفته موردتوجه

(L. marianum Silybum) حساببه دارويي مهم گياهان از 
 متابوليکي زراعت در را مهمي جايگاه است توانسته و آيدمي

 گياه اين .(,Omidbeigi 1998) کند پيدا دارويي صنايع و

mailto:azizi_kh44@yahoo.com


 755                                                                                                                5، شماره 33دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 

 امروزه اما ،است پاکستان و هندوستان کشمير مديترانه، بومي
 طوربه نقطه چندين در و است يافتهگسترش جهانسراسر  در

 گرگان، چالوس، مانند (ايران) کشور مختلف مناطق در خودرو
 (.,Omidbeigi 1998) رويدمي غيره و بوشهر کازرون، شوش،

 در مؤثری نقش که است يياهترکيب دارای گياه اين
 دارد C هپاتيت و سرطان مانند هاييبيماری از جلوگيری

(2007 Carmen,). و ضدالتهابي خاصيت همچنين 
 افزايش (،Mukhtar, & Katiyar 2001) پوست بخشيترميم
al. et Bruck, ) کالژن بيشتر ترشح و فيبروبالست رشد

 و (al. et Palla, 2003) مرواريدیآب تشکيل مهار (،2001
 توسط (al. et Huseini, 2006) باال خون قند کاهش
 و Martin است. رسيده اثبات به گياه اين یاهترکيب

 و استخراج ماريتيغال از فالونوئيد نوع هفت (2006) همکاران
 مارينسيلي را اهترکيب اين مجموع که کردند شناسايي

 از ترکيبي که باشدمي ایثانويه متابوليت مارينسيلي .نامندمي
 شدهخشک هایميوه متانولي عصاره زا و است هافالونوئيد

 به که شودمي استخراج (%6 تا %4 ميزان )به ماريتيغال )دانه(
al. et Stoyanov, ) است شده شناخته نيز ينبينسيلي نام

 هایدانه در موجود فولينتاکسي فالونوئيد حقيقت در (.1994
 بيوسنتز برای سازپيش يک نعنوابه ماريتيغال گياه

 واقع در .(al. et Ram, 2005) کندمي عمل مارينسيلي
 که است فالونوئيدی هایترکيب از گروهي حاوی مارينسيلي

 بينسيلي شامل و هستند محلول الکل در و غيرمحلول آب در
 ديانينسيلي اکسيدی و کريستينسيلي ديانين،سيلي ب، و آ

 از درصد( 50-70) مارينسيلي صليا کاربرد و ترکيب است.
 مؤثره ماده وجود به مربوط دارويي خاصيت و يکمّ نظر

 فعال و زيستي ماده مهمترين معمول طوربه و است بينسيلي
 حضور به مارينسيلي بيولوژيکي خواص بيشتر که باشدمي آن
 .(al. et Kren, 2000) است وابسته ترکيب اين

 تأثير با و ژنتيکي فرايندهای هدايت با ثانويه هایمتابوليت
 بسزايي تأثير محيطي عوامل شوند.مي ساخته محيطي عوامل
 دارويي گياهان از آمده بدست محصول کيفيت و يتکمّ روی

 برای گذارتأثير عوامل از يکي کاشت فصل ،ميان اين در دارند.
برای  نمو و رشد دوره طول در مناسب شرايط به دستيابي

 دارويي گياهان در کيفي و يکمّ  عملکرد حداکثر حصول
 هایزمان در کاشت .(al. et Hadi Seyyed, 7200) باشدمي

 محيطي عوامل با گياه رشدی مراحل برخورد سبب مختلف
 تأثير گياه رشدونمو بر قيطر اين از و گرددمي متفاوتي

 توليد کاهش (.Khajehpour, & Dadashi 2004) گذاردمي
 رشد، دوره طول شدن کوتاه اثر در بوته در فرعي هایشاخه
 در آن کاشت و شد ماريتيغال بوته در کپه توليد کاهش به منجر

 باعث دانه تشکيل برای کافي فرصت عدم دليل به اسفندماه
 در (.al. et Dori, 2016) شد بوته در دانه تعداد کاهش
 برداشت تا کاشت از رشد دوره طول کاهش تر،دير هایکشت
 داشته رويشي رشد برای کمتری فرصت گياهان شودمي باعث
 برداشت زمان در هابوته ارتفاع کاهش برای دليلي اين و باشند

 در خيرأت تأثير نيز (2012) همکاران و Farhadi باشد.مي
 گزارش دارمعني کرچک دارويي گياه بوته ارتفاع بر را کاشت
 کردند.
 دارويي گياه عملکرد اجزای روی گذارتأثير عوامل ديگر از

Abdali  تحقيقات طبق باشد.مي آن یهاجمعيت نوع ماريتيغال

Mashhadi بين مارينسيلي مقداردر  (2008) همکاران و 
 داشت. وجود داریمعني اختالف هابوته مختلف یهاجمعيت

 اصفهاني جمعيت در مارينسيلي ميزان حداکثر که دريافتندآنان 
 در اهواز سفيدگل و بنفشگل یهاجمعيت و آمد بدست
 تحقيق طبق همچنين گرفتند. قرار سوم و دوم هایمرتبه

Kohanmou بوشهر هایاکوتيپ مقايسه (2015) همکاران و 
 و مرفولوژيک ایهتفاوت که داد نشان شده اصالح رقم با

 و شناسيريخت صفات اغلب بين یدارمعني فيتوشيميايي
 اين و دارد وجود آنها مطالعه مورد یهااکوتيپ فيتوشيميايي

 باشد. داشته محيطي هم و ژنتيکي منشأ هم تواندمي اختالفات
 جمعيت ده روی بر (2010) همکاران و lirieD تحقيقات طبق

 شد مشخص کشور، ختلفم مناطق از شده آوریجمع ماريتيغال
 وزن و کلروفيل ميزان ريشه، طول نظر از هاجمعيت بين که

 تحقيق طبق همچنين .شد ديده داریمعني تفاوت ريشه خشک
Kurkin (2003) بلغارستان، يوگسالوی، منشأ با هایدانه 

 ميزان از مختلف هاینسبت دارای مجارستان و روسيه
 بودند. مارينسيلي
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 و يتکمّ بر ایعمده بسيار تأثير که محيطي عوامل ديگر از
 رويش منطقه ،گذاردمي دارويي گياهان مؤثره مواد کيفيت

 پيراموني، محيط دمای نور، به توانميميان  اين از که باشدمي
 اشاره گياه پيراموني وجوداتم و خاک محل، ارتفاع آبياری،

 شرايط به ماريتيغال فالونوئيدهای ميزان .(,Belitz 2007)کرد 
 نوع و مختلف یهاجمعيت ژنتيک گياه، رويش محل اقليمي

 در گياه اين (.,Belitz 2007) است وابسته آن دانه
 است رشد به قادر وسيع تغييرات دامنه با هاييرويشگاه

(1998 Omidbeigi,.)  
 مناطق در خودرو صورت به ماريتيغال دارويي گياه وجود

 اين اهميت ،آن دارويي ويژه هایجنبه و لرستان استان سيرگرم
 جنبه بر تحقيقي استان اين در تاکنون اما دهد،مي نشان را گياه

 تحقيق اين است. نشده انجام آن بومي یهاجمعيت زراعت
 مناطق در آن مناسب کاشت فصل تعيين هدف با بار اولين

 استان سردتر مناطق در گياه اين کشت مکانا و استان معتدل
 .شد انجام و طراحي لرستان
 
 هاروش و مواد

 مختلف یهاجمعیت بر کاشت فصل تأثیر اول: آزمایش
 ماریتیغال

 در (1393-1394) سال دو مدت به آزمايش اين
 مختصات با) لرستان دانشگاه کشاورزی دانشکده

 1478 ارتفاع و شرقي 35،48ْ و شمالي 48،33ْ جغرافيايي
 براساس بادآخرم هواييوآب شرايط .شد اجرا (متر

 شده توصيف معتدل بندیخوشه روش به اقليمي بندیطبقه
 خردشده هایکرت صورتبه آزمايش اين (.1 )جدول است

 شد. اجرا تکرار سه در تصادفي کامل بلوک طرح قالب در
 در اصلي یهاکرت عنوانبه بهار و يزپاي کاشت فصل دو

 بذر چهار شامل فرعي یهاکرت و شدند گرفته نظر
 فصل بودند. ماريتيغال زراعي رقم يک و بومي یهاجمعيت
 15 در بهار کاشت فصل و ماهآبان 15 در پاييز کاشت

 مناطق از ماريتيغال بومي جمعيت چهار دانه بود. اسفندماه
 رسيدگي زمان در الشتر و آبادخرم ،دخترپل شوش،

 الزیبوداکا نام به وارداتي زراعي رقم و آوریجمع

 کشاورزی جهاد وزارت دارويي گياهان بخش از مجارستان
 مترسانتي 30 عمق به پاييز در نظر مورد زمين شد. تهيه

 33×50 کاشت فواصل شد. زده ديسک بعد روز دو و شخم
 ماريتيغال بذر .شد گرفته نظر در متر 3×5 کرت هر ابعاد و
 در شدن سبز از پس که گرديد کشت ایکپه صورت به

 از آزمايش اين در شد. تنک بوته برگي 4 تا 3 مراحل
 علف با مبارزه برای و نشد استفاده کشحشره و کشعلف
 ارتفاع هایشاخص گرديد. استفاده دستي وجين از هرز
 وزن کپه، در دانه تعداد بوته، در کپه تعداد و قطر بوته،

 و مارينسيلي همؤثر ماده ميزان و دانه ردعملک هزاردانه،
 شدند. گيریاندازه آزمايش اين در بينسيلي
 

 در هم با یتیغالمار مختلف یهاجمعیت مقایسه دوم: زمایشآ
 الشتر سردسیر منطقه

 منطقه در (1393-1394) سال دو مدت به آزمايش اين
 و شمالي 32،33ْ جغرافيايي مختصات )با الشتر سردسير
 شرايط د.ش اجرا متر( 1580 ارتفاع و شرقي 27،48ْ

 روش به اقليمي بندیطبقه اساس بر الشتر هواييوآب
 اين در (.1 )جدول است شده توصيف سرد بندیخوشه

 آزمايش تيمارهای عنوانبه ماريتيغال جمعيت پنج آزمايش
 بومي جمعيت چهار شامل که گرفتند قرار استفاده مورد
 و الشتر و آبادخرم دختر،پل شوش، مناطق از شدهآوریجمع
 .ندبود مجارستان بوداکاالزی نام به وارداتي زراعي رقم يک

 تکرار سه در تصادفي کامل بلوک طرح صورتبه آزمايش
 پس اسفندماه( 15) بهار در هابذر کاشت عمليات شد. اجرا

 و 33×50 کاشت فواصل .شد انجام سرما شدن سپری از
 هایشاخص شد. گرفته نظر در متر 3×5 کرت هر ابعاد

 وزن کپه، در دانه تعداد بوته، در کپه تعداد و قطر بوته، ارتفاع
 و مارينسيلي همؤثر ماده ميزان و دانه ردعملک هزاردانه،

 شدند. گيریاندازه آزمايش اين در بينسيلي
 
  بینسیلی و مارینسیلی درصد تعیین
 ماريتيغال زراعي رقم و بومي توليدشده هایدانه از
 استفاده (مؤثره )ماده مارينسيلي درصد گيریاندازه برای
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 گرم 20 بعد و ابيآس ماريت هر شدهخشک هایدانه شد.
 استفاده با و استخراج( )دستگاه سوکسله توسط کي هر از
 در اتر( ومي)پترول نفت اتر حالل ليترميلي 300 تا 250 از

 16 مدت به گراديسانت درجه 60 یدما در گرم آب حمام
 به شده گيریروغن هاینمونه .شدند گيریروغن ساعت
 اتانول استون، متانول، يلاستونيتر وسيلهبه دقيقه 30 مدت

 شدند. گيریعصاره لتراسونداو حمام در استاتاتيل و
 گرديدند. خشک و تغليظ خأل در آمده بدست هایعصاره
 و شد حل HPLC متانول ليترميلي 10 در حاصل عصاره
 گيریاندازه برای گرديد. ترزيق HPLC دستگاه به مستقيم

 است مارينسيلي ترکيب از جزئي که بينسيلي فالونوئيد
 اين به خالصه طوربه که گرديد استفاده USP 26 روش از

 یهاغلظت :بينسيلي استاندارد منحني الف( است: شرح
 از ليترميلي در گرمميلي 016/0 و 02/0 ،2/0 ،5/0

 HPLC دستگاه به و تهيه متانول در استاندارد بينسيلي
 سطوح مجموع رسم با استاندارد منحني و گرديد ترزيق

 غلظت برابر در B و A بينسيلي پيک 2 منحني زير
 محلول ب( (.1a )شکل آمد بدست استاندارد بينسيلي
 بر گرمميلي 1 غلظت با محلولي استاندارد: مارينسيلي
 تهيه متانول در استاندارد مارينسيلي پودر ليترميلي

 هایمحلول از ميکرومتر HPLC: 20 شرايط ج( گرديد.
 HPLC دستگاه به استاندارد مارينسيلي و آزمايش

Nucleosil  ستون از عبور از پس هانمونه گرديد. ترزيق

mm) 4.6×(150 5u 18C نانومتر 280 موج طول در 
 شرکت HPLC دستگاه مشخصات شدند، گيریاندازه

Knauer مدل پمپ از: بود عبارت K1001، دتکتورUV 
 گيریاندازهبرای  Chromgate افزارنرم و K2501 مدل

 با بينسيلي فالونوئيد محاسبه برای .هاپيک انتگراسيون
 ستاندارا ترزيق با USP26 دستورالعمل از استفاده

 هایپيک مکان HPLC دستگاه به سيگما مارينسيلي
 اين منحني زير سطح و معين B بينسيلي و A بينسيلي
 و شد گيریاندازه آزمايش مورد هاینمونه در هاپيک

 منحني از استفاده با آزمايش هاینمونه بينسيلي درصد
  شد. محاسبه کاليبراسيون

  نتایج
 منطقه در ماریتیغال مختلف یهاجمعیت بر کاشت فصل تأثیر

 آبادخرم معتدل
 کاشت فصل ساده اثرات که داد نشان واريانس تجزيه نتايج

 کپه در دانه دادتع ،کپه تعداد ،کپه قطر بوته، ارتفاع بر جمعيت و
 وزن بر ولي ندبود دارمعني %5 احتمال سطح در دانه عملکرد و

 کاشت فصل مقايسه با .(2 )جدول ندبودن دارمعني دانههزار
 اجزای بيشترين کهشد  مشخص پاييز و بهار در ماريتيغال

 و بوته در کپه تعداد کاپيتول، قطر ،بوته ارتفاعهمانند  عملکردی
 بدست بهاره کاشت به نسبت پاييز کاشت در کپه در دانه تعداد
 بيشترين (.3 )جدول داشتند هم با یدارمعني اختالف که ندآمد

 کاشت در هکتار( در کيلوگرم 1000) ماريتيغال دانه عملکرد
 بهاره کاشت در دانه عملکرد کهحالي در ،دآم بدست پاييزه
 دارمعني اختالف هم با و بود هکتار در کيلوگرم 600از کمتر

 اجزای بر جمعيت نوع اثرگذاری نظر از .(3 )جدول داشتند
 از ثرأمت شدتبه ءاجزا اين که گرديد معلوم عملکرد،
 بيشترين رواين از .باشندمي ماريتيغال گوناگون یهاجمعيت
 پلدختر و شوش بومي یهاجمعيت در ماريتيغال بوته ارتفاع
 الشتر بومي جمعيت به مربوط بوته ارتفاع کمترين و آمد بدست

 تعداد متر(،ميلي 49 از )بيش کپه قطر بيشترين (.3 )جدول بود
 )بيش کپه هر در دانه تعداد و عدد( 9 از )بيش بوته هر در کپه
 جمعيت در اجزاء اين کمترين و زراعي رقم در عدد( 81 از

 تأثير تحت ماريتيغال هزاردانه وزن گرديد. مشاهده الشتر بومي
 19 آن هزاردانه وزن ميانگين طوربه و نبود مختلف یهاجمعيت

 1100) دانه عملکرد بيشترين .(3 )جدول آمد بدست گرم
 کيلوگرم 400) آن کمترين و زراعي رقم در هکتار( در کيلوگرم

 .شد حاصل الشتر بومي جمعيت در هکتار( در
 ميزان برفقط  مختلف یهاجمعيت و کاشت فصل متقابل اثر

 به توجه با (.2 )جدول بود دارمعني ماريتيغال همؤثر مواد
 آبادخرم معتدل منطقه اقليم نوع و بلندمدت هواشناسي هایداده

 حداکثر ،-C3 یدما حداقل ،C1/17 یدما ميانگين ازجمله
 توانمي ،mm42 ماهيانه بارندگي ميانگين و C6/34 یدما

 رشد روی بسزايي تأثير اقليمي فاکتورهای اين که داشت انتظار
 تغيير با و دنباش داشته ماريتيغال کيفي و يکمّ عملکرد اجزای و
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 قرار محيطي شرايط تأثير تحت نيز اجزاء اين ،کاشت فصل
 و کاشت فصل متقابل اثر نتايج رواين از (.1 )جدول گيرند

 بيشترين که داد نشان مارينسيلي همؤثر ماده ميزان بر جمعيت
 در دانه( خشک وزن گرم در گرمميلي 22) مارينسيلي ميزان
 گرم در گرمميلي 8/8) آن کمترين و زراعي رقم و پاييزه کشت
 آمد بدست پلدختر جمعيت و بهاره کشت در دانه( خشک وزن

 گرمميلي 9/3) بينسيلي همؤثر ماده ميزان بيشترين (.1 )شکل
 و زراعي رقم در و پاييزه کشت در دانه( خشک وزن گرم در

 کشت در دانه( خشک وزن گرم در گرمميلي 4/1) آن کمترين

 (.2 )شکل آمد بدست دخترپل بومي جمعيت در و بهاره
 ميزان بر جمعيت و کاشت فصل بين متقابل اثر بودن دارمعني
 فصل به هاجمعيت متفاوت واکنش دهندهنشان همؤثر مواد

 و مارينسيلي ميزان کهکرد  روشن متقابل اثر است. کاشت
 کاشت، فصل تأثير تحت گوناگون یهاجمعيت در بينسيلي

 فصل در صفت تا دو اين بهتر عبارت به بود. خواهد متفاوت
 مختلفي هایواکنش متفاوت یهاجمعيت به مختلف، کاشت
  اند.داده نشان

 

 
 (دانه خشك وزن گرم در گرم)میلیمارین سیلی میزان بر کاشت فصل و ماریتیغال مختلف یهااثر متقابل جمعیت -۱شکل 

 
 

 
 (دانه خشك وزن گرم در گرم)میلی بینیتیغال و فصل کاشت بر میزان سیلیمار مختلف یهاجمعیت متقابل اثر -۲شکل 
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 آبادخرم معتدل و الشتر سردسیر منطقه مدتکوتاه و بلندمدت وهواییآب وضیعت -۱ جدول

 هاماه

 (mm) ماهیانه بارندگی میانگین (˚C) دما حداکثر (˚C) دما حداقل (˚C) دما میانگین

 آبادخرم الشتر آبادخرم الشتر آبادخرم الشتر آبادخرم الشتر

 کوتاه

 مدت
 مدت کوتاه مدت بلند

 بلند

 مدت

 کوتاه

 مدت

 بلند

 مدت

 کوتاه

 مدت

 بلند

 مدت

 کوتاه

 مدت

 بلند

 مدت

 کوتاه

 مدت
 مدت بلند

 کوتاه

 مدت

 بلند

 مدت

 کوتاه

 مدت

 بلند

 مدت

 78 8/80 8/69 5/74 24 6/17 2/20 4/14 14- -3/5 -24 -6/17 4/5 8/4 9/0 -45/1 دی

 4/73 8/29 8/69 5/28 26 4/21 6/20 18 -11 -5/5 -20 -1/14 2/7 9/6 4/3 65/2 بهمن

 84 5/65 2/69 47 31 24 4/26 1/22 -11 -7/0 -10 -8/6 8/10 5/11 5/7 8 اسفند

 72 6/43 2/64 8/40 37 3/29 30 6/25 -7 -5/0 -4 -9/3 4/15 6/15 7/11 12 فروردین

   3/18 8/45 41 9/35 8/33 1/31 -8/1 7 -8/2 2/2 3/20 8/20 5/15 1/16 اردیبهشت

 9/0 0 4/0 1 45 2/41 8/38 9/36 7 4/10 2 2/4 7/25 3/27 20 8/20 خرداد

 3/0 0 3/0 0 47 7/43 2/40 6/39 2/9 5/15 6 9 5/29 31 7/23 20 تیر

 3/0 0 6/0 5/2 47 2/42 8/39 1/38 8 7/14 2/5 1/8 29 5/29 8/23 7/23 مرداد

 1 0 4/1 0 43 9/38 6/36 2/35 6/4 2/8 1 2/3 5/24 5/24 2/19 19 شهریور

 7/21 6/36 6/24 6/35 37 4/33 31 5/29 -4/1 3 -6/3 -9/1 9/18 5/17 7/14 1/13 مهر

 9/60 9/67 8/65 1/67 34 8/21 25 6/19 -8/7 0 -6/7 -8/3 2/12 3/10 2/8 1/7 آبان

 5/82 50 71 9/55 25 7/19 4/24 4/18 -12 -7/4 -16 -1/9 3/7 2/6 1/4 3 آذر

 42 9/34 2/38 2/33 6/34 7/30 5/30 3/27 -1/3 5/3 -1/6 6/2 1/17 1/17 7/12 4/12 میانگین
 

 



 

 
 

 آبادخرم معتدل منطقه در ماریتیغال دارویی گیاه مختلف هایویژگی بر جمعیت و کاشت فصل اثر مرکب واریانس تجزیه -۲ جدول

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین
 بینسیلی مارینسیلی دانه عملکرد هزاردانه وزن کپه در دانه تعداد بوته در کپه تعداد کپه قطر بوته ارتفاع

 07/0 11/1 018/0 21/3 3/11 31/3 15/3 2/13 2 بلوک

 008/0 06/0 001/0 8/2 4/5 066/0 1/12 016/0 1 سال

 72/8*  173 * 52/2 * 8/2 1815 * 38/4 * 236 * 7/1983 1 فصل

 002/0 31/0 006/0 81/0 5/4 51/0 15/3 06/1 2 اصلی خطای

 1/0 06/0 001/0 15/0 6/1 6/0 01/0 81/8 1 فصل×سال

 45/4 * 142 * 88/0 * 1/2 3268 * 2/18 * 437 * 1399 * 4 جمعیت

 89/0 * 9/15 * 06/0 85/4 5/33 2/2 8/12 117 4 فصل×جمعیت

 04/0 85/0 06/0 35/2 43/4 94/0 98/3 26/3 4 سال×جمعیت

 008/0 27/0 006/0 27/4 5/18 72/2 3/25 81/3 4 سال×فصل×جمعیت

 03/0 5/1 007/0 012/4 32/3 81/1 7 4/52 32 فرعی خطای

 %5 سطح در دارمعني :*

 
 

  



 

 
 
 

 آبادخرم معتدل منطقه در ماریتیغال ییدارو گیاه مختلف هایویژگی بر جمعیت و کاشت فصل ساده اثرات میانگین مقایسه -۳ جدول

 تغییرات منابع
 ارتفاع

 متر()سانتی

 کپه قطر

 متر()میلی

 کپه تعداد

 بوته در

 دانه عدادت

 کپه در

 هزاردانه وزن

 )گرم(

 دانه عملکرد

 هکتار( در )کیلوگرم

 مارینسیلی

 دانه( خشك وزن گرم در گرم)میلی

  بینسیلی

 (دانه خشك وزن گرم در گرم)میلی

         کاشت فصل

 a 107 a 1/44 a 1/8 a 7/78 a 3/19 a 1000 a 7/16 a 6/2 پاییز

 b 7/95 b 1/40 b 5/6 b 7/67 a 9/18 c 590 b 3/13 b 8/1 بهار

         مختلف هایجمعیت

 a 114 b 1/46 bc 2/7 b 3/76 a 19 b 890 c 2/12 e 8/1 شوش

 ab 108 c 8/42 b 4/7 b 6/76 a 5/19 b 880 d 8/10 d 5/1 دخترپل

 b 8/103 d 38 bc 5/6 c 4/71 a 5/18 c 610 b 1/16 c 1/2 آبادخرم

 d 5/86 e 3/34 c 1/6 d 60 a 5/19 d 440 b 5/16 b 6/2 الشتر

 c 95 a 3/49 a 3/9 a 7/81 a 9/18 a 1100 a 3/19 a 1/3 زراعی رقم
.نيست دارمعني %5 احتمال سطح در دارند مشترک حرف يک که ميانگين دو بين تفاوت ستون هر در
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 الشتر سردسیر منطقه در مختلف یهاجمعیت مقایسه
 یهاااجمعيت کااه داد نشااان واريااانس تجزيااه نتااايج

 سردساير منطقه در ماريتيغال زراعي رقم و بومي مختلف
 تعاداد بوتاه، در کپه تعداد کپه، قطر بوته، ارتفاع بر الشتر
 تاأثير مارينسيلي همؤثر مواد و دانه عملکرد کپه، در دانه

 دانههزار وزن ولي داشتند %5 احتمال سطح در یدارمعني
 .(4 )جادول نگرفات قارار ماريتيغال جمعيت تأثير تحت

 بوتاه ارتفاع بيشترين که داد نشان هاداده ميانگين مقايسه
 در ترتياببه متر(سانتي 74) آن کمترين و متر(سانتي 97)

 که آمد بدست الشتر بومي جمعيت و شوش بومي جمعيت
 داشاتند %5 احتماال ساطح در یدارمعناي اخاتالف باهم

 در ترتيابباه کپاه قطار کمتارين و بيشاترين .(5 )جدول
 الشتر و آبادخرم بومي یهاجمعيت و شوش بومي جمعيت
 در بوته( هر در عدد 9/8) کپه تعداد بيشترين شد. مشاهده

 بقياه باين یدارمعني تفاوت و گرديد مشاهده زراعي رقم
 .نشاد مشااهده %5 احتماال ساطح در بومي یهاجمعيت
 رقام در ترتيابباه کپاه در دانه تعداد کمترين و بيشترين

 بقياه باين و گرديد مشاهده الشتر بومي جمعيت و زراعي
 سطح در یدارمعني تفاوت شاخص اين نظر از هاجمعيت
 ساطح در یدارمعناي تفاوت نگرديد. مشاهده %5 احتمال

 وزن نظر از ماريتيغال مختلف یهاجمعيت بين %5 احتمال
 در تان 1) داناه عملکارد بيشترين نشد. مشاهده هزاردانه
 داناه عملکارد کمترين آمد. بدست زراعي رقم در هکتار(

 بدسات الشاتر و آبادخرم دختر،پل بومي یهاجمعيت در
 یدارمعناي اخاتالف %5 احتماال ساطح در هم با که آمد

 حداکثر دما، حداقل دما، ميانگين الشتر منطقه در نداشتند.
 ترتيااببااه ماهيانااه بلندماادت بارناادگي ميااانگين و دمااا

C7/12، C6-، C5/30 و mm2/38 ايااااان و باااااود 
 مواد روی تواندمي دما ميانگينويژه به اقليمي فاکتورهای

 از (.1 )جادول باشاد داشاته بسازايي تأثير گياهي همؤثر
 بينسيلي مؤثره ماده ميزان بيشترين کهشد  مشاهده رواين

 مارينسايلي و (داناه خشک وزن گرم در گرمميلي 2/4)
 در (دانااه خشااک وزن گاارم در گاارمميلي 21 از باايش)

 هماؤثر مااده ميازان .آماد بدسات الشاتر باومي جمعيت
 ايان در شاده کشات زراعي رقم بينسيلي و مارينسيلي

 وزن گاارم در گارمميلاي 3/3 و 8/17 ترتيابباه منطقاه
 باود. ترپايين الشتر بومي جمعيت به نسبت که بود خشک
 بومي یهاجمعيت در ماريتيغال همؤثر مواد ميزان کمترين
 .(5 )جدول آمد بدست شوش و پلدختر

 
 الشتر سردسیر منطقه در شده کشت مختلف یهاجمعیت تأثیر تحت ماریتیغال دارویی گیاه صفات مرکب واریانس تجزیه –۴ جدول

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

 ارتفاع

 بوته
 کپه قطر

 کپه تعداد

 بوته در

 دانه تعداد

 کپه در

 وزن

 هزاردانه

 عملکرد

 دانه
 بینسیلی مارینسیلی

 01/0 2/1 0003/0 2/1 13/2 8/4 13/0 6/5 1 سال

 014/0 8/1 001/0 4/1 5/15 2/1 3/3 7/124 4 ۱ اشتباه

 43/6 * 222 * 15/0 * 1 7/393 * 14 * 181 * 410 * 4 جمعیت

 006/0 8/3 006/0 53/2 5/7 9/1 71/2 21/4 4 سال×جمعیت

 03/0 3/1 006/0 59/3 61/3 95/2 4/7 3/45 16 مانده()باقی ۲ اشتباه

 %5 سطح در دارمعني :*

 



 

 
 
 
 
 
 

 الشتر سردسیر منطقه در ماریتیغال دارویی گیاه مختلف یهاویژگی بر جمعیت اثر میانگین مقایسه -5 جدول

  هایجمعیت

 مختلف

 ارتفاع

 متر()سانتی

 کپه قطر

 متر()میلی

  تعداد

 کپه

  دانه تعداد

 کپه در

 هزاردانه وزن

 )گرم(

  دانه عملکرد

 هکتار( در )تن

  مارینسیلی

 دانه( خشك وزن گرم در گرم)میلی

  بینسیلی

 دانه( خشك وزن گرم در گرم)میلی

 a 97 ab 1/45 b 1/7 b 3/70 a 8/18 b 7/0 d 8/7 c 2 شوش

 ab 95 b 3/42 b 1/6 b 69 a 1/19 bc 6/0 d 1/8 c 9/1 دختر پل

 b 5/87 c 36 b 6/6 b 1/69 a 8/18 c 5/0 c 5/12 c 01/2 آبادخرم

 c 5/74 c 5/33 b 1/6 d 54 a 3/18 bc 6/0 a 3/21 a 2/4 الشتر

 ab 90 a 6/45 a 8/9 a 6/75 a 1/18 a 1 b 8/17 b 3/3 زراعی رقم

 .نيست دارمعني %5 احتمال حسط در دارند مشترک حرف يک که ميانگين دو بين تفاوت ستون هر در
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 بحث
 در ماریتیغلال مختللف یهلاجمعیت بلر کاشلت فصلل تأثیر

 آبادخرم معتدل منطقه
 و کاشت فصل کهشد  مشخص آزمايش اين در

 قطر بوته، ارتفاع هایشاخص روی گوناگون یهاجمعيت
 مواد ميزان و دانه عملکرد کپه، در دانه تعداد کپه، تعداد ،کپه

 اجزای دارند. یدارمعني تأثير ماريتيغال دارويي گياه همؤثر
 و کپه قطر بوته، ارتفاع مانند ماريتيغال دارويي گياه عملکرد

 بهاره کاشت به نسبت پاييزه کاشت در بوته در کپه تعداد
 (2005) همکاران و Akbarnia هایيافته با اين و بود بيشتر

 هایساقه تعداد و ارتفاع افزايش بودند دهکر بيان که
 در گياه بهتر استقرار به توانمي را پاييزه کشت در دهندهگل

 رشد دوره طول افزايش و بهاره رشد زودتر شروع پاييز،
 گياه اين کاشت فصل تغيير داشت. مطابقت ،داد نسبت گياه

 با .شد آن دانه عملکرد کاهش باعث بهار به پاييز از دارويي
 که روزی طول و دما کاشت، فصل در تغيير با اينکه به توجه
 بنابراين شود،مي همراه تغيير با نيز کندمي تجربه گياه
 دليلبه نمو دوره طول تغيير که شودمي استنتاج گونهاين

 عامل کاشت هایفصل در شده تجربه دمای ميانگين تغييرات
 اين نتايج که است گياه اين عملکرد نوسان در مهمي بسيار

 ديگر تحقيقات .کندمي ييدأت را موضوع اين نيز تحقيق
 پاييز از کشت زمان افتادن تأخير به با که داد نشان نامحقق

 کاهش اين علت و کندمي فتاُ شدتبه عملکرد بهار، به
,Gupta ) باشدمي رشد دوره طول کاهش دليل به عملکرد

 باعث گياهان از بسياری در رشد دوره طول افزايش (.1982
 شودمي توليد افزايش درنهايت و گلدهي زمان افزايش

(0920 ,al. et orbaniG). و کاشت در تأخير واقع در 
 23 از باالتر هایحرارت درجه با گلدهي مرحله برخورد

 درنتيجه و گلچه باروری عدم به منجر گرادسانتي درجه
 اين (.al. et erihBag, 8200) شودمي گل عملکرد کاهش

 به بابونه پاييزه کشت درنتيجه که دندکر بيان همچنين محققان
 و بهاره رشد زودتر شروع پاييز، در گياه بهتر استقرار دليل

 افزايش و شده بيشتر رويشي رشد رشد، دوره طول افزايش
 و اصلي هایساقه تعداد مانند عملکرد کنندهتعيين اجزاء

 بودن فراهم با همچنين .دارد پي در را دهندهگل فرعي
 بهاره کشت به نسبت پاييزه کشت در عملکرد کافي، رطوبت

 پاييزه کاشت ديگر طرف از يابد.مي برابرافزايش دو حدود تا
 تا شودمي باعث بهاره کاشت به نسبت دارويي انگياه اغلب
 نشود، مواجه شديد گرمای فصل با آنها دادن گل اصلي زمان
 کيفي و يکمّ عملکرد روی تابستان شديد گرمای زيرا

 (.Lukic, & Gasic 1990) دارد منفي تأثير دارويي گياهان
 و مارينسيلي همؤثر ماده مقدار کاهش باعث بهار در کشت
 گرديد. پاييزه کشت به نسبت هاجمعيت تمام در بينسيلي
 هایتنش با گياه که شودمي باعث پاييز در گياه اين کاشت

 خود رشد حداکثر گياه نتيجه در ،شود روروب کمتری محيطي
 يابد. افزايش آن کيفي و يکمّ عملکرد ميزان و باشد داشته را

 زايشي و رويشي رشد مراحل برخورد سبب بهار در کاشت
 باعث روايناز ،شودمي بلند روز طول و باال یدما با گياه

 اين و است دهش آن همؤثر مواد ميزان و عملکرد کاهش
 مشخص که (2016) همکاران و Dori هایيافته با موضوع

 آبادعلي در ماريتيغال طوالني رويشي رشد دوره بودند دهکر
 بيشتری دانه عملکرد افزايش باعث گرکان، به نسبت گرگان

 Khajehpour و Dadashi داشت. مطابقت ،بود شده
 مختلف هایزمان در کشت که بودند هکرد بيان نيز (2004)

 خورشيدی شعتشع دما، با گياه رشدی مراحل برخورد سبب
 يکمّ  عملکرد بر طريق اين از و گرددمي متفاوت روز طول و
 (2013) همکاران و Tahernia .گذارندمي تأثير گياه کيفي و

 بيان ماريتيغال مناسب کاشت زمان تعيين روی تحقيقي در
 اثر مزرعه اقليم جودو و نور دما، خاک، شرايط که دندکر

 همؤثر ماده مقدار همچنين و عملکرد و رشد بر چشمگيری
 رهبها کاشت رسدمي نظربه اينبنابر ،دارند ماريتيغال گياه

 با آن رشدی مختلف مراحل خوردبر دليل به ماريتيغال
 آب، کمبود و محيط دمای افزايشمانند  محيطي هایتنش
 و يکمّ عملکرد نتيجه در ،يافته کاهش گياه رشدی دوره
  .است آمده پايين آن کيفي

 یهاجمعيت که گرديد مشخص آزمايش اين در همچنين
 تفاوت هم با عملکرد اجزای نظر از ماريتيغال مختلف

 از زراعي رقم آباد،خرم معتدل منطقه در دارند. یدارمعني
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 بومي یهاجمعيت بقيه به نسبت عملکرد اجزای ربيشت لحاظ
 مقدار ربيشت نظر از الشتر بومي جمعيت ولي داشت برتری
 در بود. کمتر هاجمعيت بقيه نسبت به عملکرد اجزای

 دارويي گياه روی بر (1987) همکاران و Adzet گزارش
 منشأ هم تواندمي اختالفات اين که شده اشاره ماريتيغال

 از ويژهبه اختالفات اين باشد. داشته محيطي هم و ژنتيکي
 قابل مارينسيلي کيفيت و يتکمّ و دارويي اندام عملکرد نظر

 بوشهر بومي یهاجمعيت مقايسه ديگر تحقيقي در بود. توجه
 و مرفولوژيک هایتفاوت که داد نشان شده اصالح رقم با

Kohanmou ) دارد وجود آنها ميان یدارمعني فيتوشيميايي

5201 ,al. et.) در دانه عملکرد آزمايش، اين در 
 در ولي بود کمتر زراعي رقم به نسبت بومي یهاجمعيت
 بوشهر بومي جمعيت که گرديد مشخص ديگر تحقيقي
 رقم و هاجمعيت بقيه به نسبت باالتری دانه عملکرد
 اين باالی ذاتي ظرفيت دهندهنشان که داشت اصالحي
al. et Hadolin, )بود  کردن اهلي برای وحشي یهااکوتيپ

2001.)  
 منطقه با آبادخرم معتدل منطقه در نتايج توصيفي مقايسه

 عملکرد در یدارمعني تفاوت که داد نشان الشتر سردسير
 وجود منطقه دو اين در ماريتيغال دارويي گياه کيفي و يکمّ

 بينسيلي و مارينسيلي همؤثر ماده ميزان اساس اين بر .دارد
 آبادخرم منطقه در شده کشت الشتر بومي جمعيت از حاصل

 موضوع اين و بود منطقه اين در آن کاشت از کمتر
 ساليان طي الشتر بومي جمعيت که بود اين هدهندنشان

 انتقال و شده سازگار منطقه اين هواييوآب شرايط با طوالني
 ميزان کاهش باعث گردي اینقطه در آن بذرهای کاشت و

 هایيافته با اين و است گرديده ثانويه هایمتابوليت اين
Shokrpour (2011) رويش محل و اقليم بود داده نشان که 

 دارند، گياهي هایاسانس ميزان در ایکنندهتعيين نقش گياه
 اقليمي عوامل ساير و رطوبت حرارت، درجه داشت. مطابقت

 هایترکيب و رشد در مؤثر بسيار محيطي فاکتورهای از
 (.al et Juneja,. 2013) هستند دارويي گياهان بيوشيميايي

 بر اقليمي عوامل اين که است داده نشان زيادی تحقيقات
,Amin ) گذارندمي تأثير دارويي گياهان اسانس ميزان روی

 بومي جمعيت همؤثر ماده ميزان در تفاوت رواين از (.2009
 دو در مختلف اقليمي عوامل تأثير از ناشي دتوانمي الشتر
 و Morison هایيافته با موضوع اين و باشد منطقه

Morecroft (2006) عوامل در تفاوت بودندکرده  بيان که 
 جغرافيايي عرض و ارتفاع نور، دما، مانند مناطق اقليمي

 گذارتأثير دارويي گياهان کيفي و يکمّ عملکرد در تواندمي
 ماريتيغال همؤثر مواد بودن متفاوتالبته  داشت. مطابقت باشد

 رطوبتي و دمايي شرايط دارای که گوناگون هایاقليم در
 رسيده اثبات به نامحقق ساير توسط نيز اندبوده متفاوتي

 (.Azadmard & Achachlouei Fathi, 2009) است
 بومي یهاجمعيت که گرديد مالحظه يققتح اين در همچنين

 و شوش بومي جمعيت مانند گرمتر مناطق از شده آوریجمع
 دارای گرديدند کشت الشتر سردسير منطقه در که دخترپل

 معتدل منطقه در کشت نسبت به کمتری همؤثر ماده ميزان
 همکاران و Marinova هایيافته با نتايج اين و بودند

 هایدانه در که ييفالونوئيدها ندبود دهکر بيان که (2005)
 محل اقليمي شرايط به توجه با شودمي ساخته ماريتيغال

 متفاوت اقليم آن با شده سازگار بومي جمعيت و رويش
 (2006) همکاران و Siriamornpun داشت. مطابقت است،

perilla ) ارغواني نعناع گياه روی بر تحقيق با نيز

frutescence) که دادند نشان تايلند، ناحيه سه در 
 کاشت محل اقليم به گياه اين بذرهای از حاصل هایترکيب
 دارد. بستگي

 اين نتايج گفت بايد کلي گيرینتيجه عنوانبهبنابراين 
 کاشت نسبت به ماريتيغال پاييزه کاشت که داد نشان تحقيق
 منطقه، اين هواييوآب شرايط در و دارد ارجحيت آن بهاره

 تمام بين از همچنين .نيست مناسب ماريتيغال بهاره کاشت
 دارای ماريتيغال زراعي رقم آزمايش، مورد یهاجمعيت
 بود. آبادخرم معتدل منطقه در باالتری کيفي و يکمّ عملکرد

 کليه نايم از الشتر سردسير هواييوآب شرايط در
 در همؤثر مواد ميزان بيشترين ،استفاده مورد یهاجمعيت
 آمد. دستب الشتر بومي جمعيت

 غير مناطق در لرستان استان در ماريتيغال گياه اگرچه
 اما دارد، وجود خودرو صورت به زراعي، گاهي و زراعي
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 در همؤثر مواد توليد توان که داد نشان تحقيق اين نتايج
 کشور ديگر مناطق با الشتر جمعيت مانند بومي یهاجمعيت

 پايدار برداریبهره برای و باشدمي مقايسه قابل زراعي رقم و
 طريق از توانمي دارويي، گياه يک عنوانبه آن از

 کشت توسعه به نسبت استان مختلف مناطق در يابيپتانسيل
 .دکر اقدام آن
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Abstract  
    This study was aimed to evaluate the quantitative and qualitative performance of different 

populations of Milk Thistle (Silybum marianum L.( under the influence of autumn and spring 

planting season. Therefore, a split plot experiment was conducted including autumn and spring 

planting as main plots and four local populations (Shush, Poldoktar, Khoram Abad and 

Aleshtar) and a crop cultivar as sub plots. The study was carried out in the Faculty of 

Agriculture, Lorestan University, for two years 2014-2015. In addition, the native and crop 

populations of this species in Aleshtar were compared in a randomized complete block design. 

Based on the results, there was a significant difference between spring and autumn planting 

seasons. The highest plant height (107 cm), capitol diameter (44 mm), number of grains in 

capitol (78) and grain yield (1000 kg ha-1) were obtained in autumn planting. The interaction 

effect of planting season and population type showed that the highest content of silymarin (22 

mg/g of dry weight) and silybin (3.9 mg /g of dry weight) was obtained from the crop cultivar in 

autumn planting. The comparison between native and crop populations in Aleshtar region 

showed that the highest content of silybin (4.2 mg /g of dry weight) and silymarin (more than 21 

mg / g of dry weight) was recorded for native Aleshtar population compared with other 

populations. In general, it was determined that the highest and lowest quantitative and 

qualitative performance of Milk Thistle in the temperate region of Khorramabad was obtained 

in autumn planting, and the highest content of silymarin and silybin was recorded for the native 

Aleshtar population compared with other populations. 
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