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 چکیده 
  منطقه   دو   در  ( .Malva sylvestris L)  پنيرک   فيتوشيميایی  و  فنولوژیکی   اکومورفولوژیکی،  هایویژگی   برخی   مقایسه  منظوربه      

  خاک   آناليز  گرفت.  قرار  مطالعه   مورد  و  انتخاب   تصادفی  صورتبه   1397  سال  طی  رویشگاه  سه  منطقه  هر  از  طبس،  و  فردوس

  هایرویشگاه  خاک   دیگر  سوی  از   داشت.  منطقه   دو  این  در  شنی   لوم  بافت  با  هاییخاک   در   پنيرک  گياه   رشد  از حکایت    هارویشگاه

  مطالعات  نتایج  بود.  زراعی  هایخاک  از  زیادتر  خاک  آهک  ميزان  بود.  پایين  شوری  با  و  ییقليا  نوع   از  منطقه  دو  این  در  مطالعه  مورد

 اواخر   از  هادانه  سپس  .ددهمی   گل  ماه   خرداد   در  و  یافته  رویش  فروردین  اوایل  در  گياه  این  فردوس  منطقه  در  داد  نشان  نيز  فنولوژیکی

  در   شده،  آغاز  ماه  اسفند  دوم  نيمه   از   گياه  رویش  شروع   طبس  منطقه  در  .کنندمی   ریزش  آبان  اواخر  و   نموده  رسيدن  به  شروع   ماه  مهر

  آبان   اوایل  و  نموده  رسيدن  به  شروع   مرداد  دوم  نيمه  از  هادانه  .یابدمی   ادامه   پایيز  اوایل  تا  آن  گلدهی  و  دهدگل می   ماه  اردیبهشت

  . است  همزمان  سرما  فصل  شروع   و  محيط  خشکی  با  ترتيببه   طبس  و  فردوس  در  گياه  هایفعاليت  رکود  دوره  .کنندمی  ریزش

 امودین،  یا  امودول  فالونوئيد،   تانن،   آلکالوئيد،  مواد  وجود  منطقه   دو  در  پنيرک   ساقه   و  دانه   گل،   برگ،  عصاره  فيتوشيميایی  هایآزمایش

 زیاد   تا  کم  صورتبه   گياه  هایاندام  از  هریک  در  را  هاکومارین  و  انتوسيانوزید   استروئيد،   و  استرول  نشاسته،  کربوهيدرات،  ساپونين،

  فنوليک  اسيد  نوع   چهار   وجود  همچنين  نشد.  مشاهده  اتری  و  آبی  اتانولی،  عصاره  سه  از  یکهيچ   در  انتراسنوزید  ترکيب  .داد  نشان

  گيریاندازه  شد.  داده  تشخيص   بررسی  مورد  منطقه  دو  هر  در  گياه  برگ  و  گل  ساقه،  انه،د  در  (TLC)   نازک  الیه  کروماتوگرافی  توسط

 . یافت کاهش آنتوسيانين ميزان رویشگاه، ارتفاع  افزایش با داد نشان نيز برگ آنتوسيانين ميزان

 
 .فيتوشيمی ،فنولوژی اکومورفولوژی، ،(.Malva sylvestris L) پنيرک کلیدی: های واژه
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 مقدمه
منجر    ایران   مختلف   اکولوژیکی   شرایط   و   هوایی   و   آب   تنوع 

Pour Ebrahim )   است   شده   آن   گياهان   ای گونه   غنای   و   تنوع   به 

2010 ,Eidizadeh & .)   طلبد می   را   زیادی   محققان   موضوع   این  
  آنها   خصوصيات   بررسی   به   و   شناسایی   را   گياهان   این   تا 

  خاصی   اهميت   از   دارویی   گياهان   ميان   این   در   بپردازند. 
  مطالعه  دارویی،   گياهان   های ویژگی   بين   در   هستند.   برخوردار 

  است.  گرفته   قرار   خاصی   توجه   مورد   آنها   بيوشيميایی   های جنبه 
  نام به   آلی   های ترکيب   از   متنوعی   و   بزرگ   گروه   ان گياه 

  عنوان به   انسان   توسط   که   کنند می   توليد   را   ثانوی   های متابوليت 
  در  انجام شده   برآوردهای  طبق   شوند. می  مصرف   دارویی  ترکيب 
  که   گياهی   داروهای   جهانی   بازارهای   ارزش   اخير،   های سال 
  رشد   با   همواره   آنهاست، های  ورده آ فر   و   دارویی   گياهان   شامل 

Caldentey  Oksman)   است   بوده   افزایش   به   رو   توجهی   بل قا 

2004 ,Inzé & .)   فالونوئيدها،   ترپنوئيدها،   ، ها آلکالوئيد  
  هستند   ها ترکيب   این   ترین مهم   جمله از   ها تانن   و   ها رنگيزه 

 (2002 Dewick, .)   حدود   شده   شناخته   آلکالوئيدهای   تعداد  
  گياهان   ز ا   % 20  در   تقریبی   طور به   و   است   شده   ذکر   15000
می   آوندی    فنولی   های ترکيب   از   (. ,Saufi 2007)   شود مشاهده 

  پنبه،   فرنگی، توت   در   که   کرد   اشاره   ها فنول پلی   به   توان می   نيز 
  یا   امودین   . شود می   دیده   ریحان(   )تخم   شربتی   تخم   و   ختمی 
 Niyati)   بوده   ضدميکروبی   خاصيت   دارای   ( Emodin)   امودول 

5201 .,al et )   ختمی   و   کنار   تلخ،   سنجد   ریواس،   ان گياه   در   و  
  آنتروسنوزیدها،   (. Studowlla, & Welog 2008)   دارد   وجود 

  و   آنتوسيانين   . هستند   گياهی   منشأ   با   طبيعی   های رنگ   از 
  برای  گياه   توسط   که   هستند   محصوالتی   مشابه،   های فالونوئيد 

et hmadiaKhan )   شوند می   ساخته   جذابيت   و   محافظت   دفاع، 

2014 .,al ) .   در   رایج   فنلی   مواد   خانواده   از   ترکيبی   کومارین  
  و است    موجود   گلپر   و   ختمی   گياه   های برگ   در   و   بوده   گياهان 
  (. Studowlla, & Welog 2008)   دارد   خون   انعقاد ضد   خاصيت 

  هستند   ضروری   سلول   بازسازی   برای   گياهی   استروئيدهای 
 (2013 ,et al. Abbaszadeh ) .   قسمت   دو   دارای   گلوکوزیدها  

  قسمت  به   مربوط   درمانی   اثر   و   بوده   آگلوکنی   و   گلوکزی 
  از   و   دارند   زیادی   کف   ها ساپونين   باشد. می   آگلوکنی 

  توانایی   علت   به   آنها   از   برخی   . هستند   عالی   های کننده پاک 
Welog & )   باشند می   سمی   خون   قرمز   های گلبول   کردن   هموليز 

2008 Studowlla, .) 
  ایران   از   زیادی   ق مناط   در   که   دارویی   گياهان   از   یکی 

Malva علمی   نام   با   پنيرک   است.   پنيرک   دارد   ترش گس 

L. sylvestris   خانواده   از  Malvaceae ،   تا   ساله یک   گياهی  
  و   منشعب   های ریشه   متر، سانتی   120  تا   50  ارتفاع   با   چندساله 
  است  ای پنجه   شکل   قلبی   های برگ   و   شکل   مخروطی 

 (6199 Ghahraman, .)   رنگ   به   درشت   نسبتًا  گياه   این   ی گلها  
  های خانه   با   مدور   اد آز   تخمدان   دارای   و   بنفش   به   مایل   قرمز 
  های خانه   در   که  است  مدور   کپسول  نوع  از  نيز  گياه  ميوه   و  متعدد 
Omid )   دارد   قرار   دانه   یک   خانه   هر   در   آن   مشخص   و   متعدد 

1220 Beygi, .)   مرطوب   حاشيه   در   طبيعی   ورت ص به   گياه   این  
  نقاط   در  معمول  طور ه ب  و   بایر  اراضی  و   کشاورزی   اراضی   ، ها باغ 

  براساس   (. ,Zargari 2199)   دارد   رویش   مرطوب   و   پست 
شده   های مطالعه    ،.L verticillata M.)   پنيرک   گونه   سه   انجام 
Riedl I. leonardi M.   و  egyptiaA M. )   باشدمی   ایران   بومی  

 (, 2016Heshmati &Shokrollahi  .)   بيوشيميایی   های ویژگی  
   . است   ن آ   مختلف   شرایط   و   رویشگاه تأثير    حت ت   ها گونه   این 

 و   ژنتيکی  ذخایر  شناخت  عدم  دليلبه  ما  کشور  در
  روی   توجهی  درخور  اصالحی  هایبرنامه  مطلوب،   هایژن

نشده  دارویی  گياهان   با   توانمیرو  ازاین  است،  انجام 
  و   فنولوژیکی  خصوصيات  بررسی  و  شناسایی

  مطلوب   هایژن  مختلف،  هایگونه  و  ارقام  اکومورفولوژیکی
  برخی   .داد  قرار  آنها  دسترس  در  را   گرانپژوهش  نياز  مورد  و

  ، دارد  وجود  گياهی  هایگونه  فنولوژی  روی  بر   مطالعات
Zhumeria   علمی  نام  با  مورخوش   دارویی  گونه  ازجمله

.Rech majdae   گبر  گونه  هرمزگان،  استان  در 

.Forssk hayne Acaciatortilis  قيچ   گونه  و  
Mey. A. C. & Fisch. atriplicoides Zygophyllum  

(1998 Hoveyze, & Salehi2000  ؛ Soltanipour,؛  
4200 ,hShabankare hireT Najafi.) 

  مناطق  در   خاصی  تحقيق  تاکنون  اینکه  به  توجه  با
 است. نشده    انجام  پنيرک  گياهی  گونه  روی  طبس  و  فردوس
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  خصوصيات   برخی  بررسی  هدف  با  تحقيق  این
  پنيرک   گونه  فيتوشيميایی  و   فنولوژیکی  ،اکومورفولوژیکی 

(L. sylvestris M.) انجام شد  رویشگاه دو این در . 
 

 هاروش و مواد

   مطالعه مورد  هایزیستگاه  جغرافیایی موقعیت

  و   فردوس   قهمنط  دو  در  ، 1397  سال   طی   مطالعه  این 
  موقعيت   شد.  بررسی  رویشگاه(  سه  منطقه  )هر  طبس

  بود  عبارت  فردوس  منطقه  منتخب  هایرویشگاه  جغرافيایی
   و   شمالی  عرض  دقيقه  28  و   درجه  34)  فردوس  شهر  از:

 از  متر  1293  ارتفاع  با  شرقی  طول  دقيقه  16  و  درجه  58
 عرض   دقيقه  09  و   درجه  34)   باغستان  روستای  دریا(،  سطح
 1503  ارتفاع  با  شرقی  طول  دقيقه  27  و  درجه  58  و  شمالی

  دقيقه   04  و  درجه  34)  مهوید  روستای  و  دریا(  سطح  از  متر
  ارتفاع   با  شرقی  طول  دقيقه  21  و  درجه  58  و  شمالی  عرض
  ایی جغرافي  موقعيت  همچنين  دریا(.  سطح  از  متر  1914

  در )  طبس  شهر  از:  بود  عبارت  طبس  منطقه  هایرویشگاه
   و   شمالی  عرض  دقيقه  57  و  درجه  33  دیهشک  همحل

  از   متر  662  ارتفاع   با  شرقی  طول   دقيقه  92  و  درجه  56
 عرض  دقيقه  94  و  درجه  33)  حلوان  روستای  (،دریا  سطح
  812  ارتفاع  با  یشرق  طول  دقيقه   27  و  درجه  56  و  شمالی

 دقيقه  64  و  درجه  33)  خرو  روستای  و  دریا(  سطح  از  متر
  ارتفاع   با  شرقی  طول  دقيقه  16  و  درجه  57  و  شمالی  عرض
 دریا(.  سطح از متر 1333
 

 مطالعه  مورد هایزیستگاه  اقلیمی وضعیت

  و   آب  شرایط  نظر  از  طبس   و  فردوس  هایشهرستان
  اقليمی   خصوصيات  1  جدول  باشند.می  متفاوت  هوایی

 2  جدول  و  6139-7139  سال  طی  طبس  و  فردوس
 و   تينزر ما  روش  به  بيوکليماتيک  کمربندهای  پارامترهای

  تا   1388)  سالهده  دوره  یک  در  را   منطقه  دو  این  در  آمبرژه
 . دهدمی نشان (1397

 

 1396-1397 سال طی فردوس و طبس منطقه دو اقلیمی خصوصیات -1 جدول

 فردوس  اقلیمی خصوصیات طبس  اقلیمی خصوصیات 1397-1396 سال

 2/17 34/22 ساالنه  دمای  میانگین

 2/11 16/9 ماه در ساالنه بارش میانگین

 42 17 یخبندان روزهای  تعداد

 18/249 41/281 ساالنه  تبخیر میانگین

 4/134 0/110 ساالنه  بارش مجموع

 1293 690 دریا سطح از ارتفاع

 

 )طبس  بررسی  مورد  اصلی  منطقه  دو  اقليم  تعيين  منظوربه
های شاخص  مارتينز  ریواس  روش  از  استفاده  با  فردوس(  و

 (.Ramezani, 2004زیر محاسبه شد )
IC  از   است  عبارت  ایقاره  یا  بودن  بری  شاخص  یا :  
 سال.  ماه سردترین و گرمترین دمای ميانگين بين دامنه
 

IC= T max - T min 

 

IT   برابر   ده  محاسبه:  از   است  عبارت  دمایی  شاخص  یا  
  ماه   سردترین  دمای  حداقل  متوسط  ساليانه،  دمای  مجموع
 سال.  ماه سردترین دمای حداکثر متوسط و سال
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 طبس  و فردوس منطقه  دو در (آمبرژه و تینزر ما روش) کلیماتیکبیو کمربندهای به مربوط  رامترهایپا -2 جدول

 طبس  منطقه فردوس  منطقه 97 پایان تا 88 آماری  دوره

 94/56 16/58 جغرافیایی  طول

 60/33 02/34 جغرافیایی  عرض

 690 1293 ارتفاع 

 1/41 9/39 سال  ماه گرمترین دمای  میانگین

 8/2 -5/1 سال  ماه سردترین دمای  میانگین

 2/22 5/16 سالیانه دمای  میانگین

 7/11 6/9 سال ماه سردترین حداکثر دمای  میانگین

 97 158 ساالنه باران

 266 198 سال در ماهانه میانگین دمای  مجموع

 

IT= (T+m+M)/10 

 

IO  ده   محاسبه  :از  است  عبارت  آمبروترميک  شاخص  یا  
 دمای  مجموع  و  )ساليانه(  بارندگی  مجموع  نسبت  برابر

  ساليانه.
IO=10*(P/T) 

 

 خاک  هایویژگی تعیین

  شهر   های رویشگاه   در   خاک   های ویژگی   بررسی   منظور به 
  در   متر سانتی   20  تا   0  عمق   از   خاک   از   ای نمونه   طبس،   و   فردوس 
  مختلف   صفات   و   گردید   برداشت   منتخب   ی ها بوته   انداز سایه   محل 
  فسفر،   )نيتروژن،   عناصر   آهک،   درصد   ، pH ،  EC  بافت،   شامل 
  سولفات،   سدیم،   منگنز،   آهن،   روی،   مس،   منيزیم،   ، کلسيم   پتاسيم، 
  کل   سدیمی،   جذب   نسبت   ، کلسيم(   کربنات   و   کربنات بی   کربنات، 
  ظرفيت  و  اشباع   رطوبت   ميزان   آلی،  ماده   ، خاک   در  محلول  امالح 
  تحقيقات   سسه ؤ م   استاندارد   های روش   براساس   کاتيونی   تبادل 
 . شد   گيری اندازه   آب   و   خاک 

 

 پنیرک مورفولوژیک صفات تعیین
  رویشگاه   هر  از  مورفولوژیک  هایویژگی  تعيين  منظوربه
  صفات   و  ه شد  انتخاب  تصادفی  صورتهب  هبوت  5  منتخب

  توقف   هنگام)  فرعی  شاخه  تعداد   بوته،  ارتفاع  شامل  مربوط
 گلها   تعداد  و  (گياه  برداشت  )هنگام  ریشه  طول  ،(رویشی  رشد
 گيری اندازه  (زایشی  رشد  توقف  )هنگام   فرعی  شاخه   هر  روی
 .شد ثبت مربوطه صفت  عنوانبه آنها ميانگين و هشد

 

 پنیرک گیاه فنولوژی  صفات تعیین

 آغاز   از  پس  پنيرک،  گياه   فنولوژی  مطالعه  منظوربه
  هر   در  تصادفی  طورهب  هبوت   5  ها،بوته  رشدی  فعاليت

  بازدیدهای   آن  از  پس  شد.  گذاریعالمت  و  انتخاب  رویشگاه
  طول   در  بار،یک  روز  41  هر  رویشی  دوره  طول  )در  ایدوره
  رکود  مرحله  طی  در  و  باریک  روز  4  تا  3  هر  زایشی  دوره
  رشد   مختلف  مراحل  آغاز  و  هشد  جامان  (اربیک  روز  30  هر

 و   زایشی  رشد   رشد،  دوره  طول  و  رویشی  رشد   شامل
 و   دانه  شدن  خشک  و  ریزش  ،دانه  کامل  رسيدن  گلدهی،
 گردید.  ثبتدوباره  رویش و جست

 

 پنیرک  گیاه فیتوشیمی
 رویشی  حلا مر در پنيرک، گياه فيتوشيمی مطالعه منظوربه

 شده   برداشت   منتخب  رویشگاه  هر  از   بوته   5  تعداد   زایشی  و
  و   گل  ساقه،  )برگ،  مختلف  هایاندام  جداسازی  از  پس  و

 شدند.  خشک سایه در و اتاق دمای در دانه(
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 مختلف   های عصاره   در   ها ترکیب   شناسایی 
  ، مختلههف   شههيميایی   هههای ترکيب   شناسههایی   منظور بههه 
  مختلههف   های انههدام   از   آبههی   و   اتری   اتانولی،   های عصاره 
؛  Shariat, Samsam 1993)   گردیههد   تهيههه   شههده   خشک 
2016 Iranshahi, & Sahebkar .)   هههای ترکيب   سههپس  
  و   شناسههایی   زیر های  آزمایش   توسط   مختلف   های عصاره 
 (. Iranshahi, & Sahebkar 2016)   شد   گيری اندازه 
  هووای ترکیب   وجووود   عدم   یا   وجود   خیص تش   منظور ه ب 
  اسههيد   ليتههر ميلی   یک   با   ی اتانول   عصاره   ليتر ميلی   5  : فنلی 

  رنههگ   شههد.   ترکيب   منيزیم   گرم   0/ 5  و   غليظ   سولفوریک 
  شههد،   مشههاهده   دقيقههه   سههه   از   پههس   کههه   قرمز   یا   صورتی 
 . بود   فالونوئيدها   وجود   دهنده نشان 

  شههد.   استفاده   روش   دو   از   : ها تانن   شناسایی   مورد   در 
   بههه   اتههانول   عصاره   ليتر ميلی   1  حدود   ابتدا   اول:   روش   در 

  2  سپس   شد.   اضافه   آزمایش  لوله   یک   در   آب   ليتر ميلی   2
  اضههافه   آن   بههه   فریههک   کلریههد   رقيق   محلول   از   قطره   3  تا 

cathechic )   آبههی   -سههبز   و   سههبز   رنههگ   بههروز   گردیههد. 

tannins )   تيههره   آبههی   رنههگ   یههک   یهها   (tannins gallic )  
   ابتههدا   ، دوم   روش   در   بههود.   تههانن   وجههود   دهنده نشههان 

  2  تهها   1بعد    و   آب   ليتر ميلی   2  به   آبی   عصاره   ليتر ميلی   2
  رنههگ   تغييههر .  شد   اضافه   فریک   کلرید   رقيق   محلول   قطره 

  وجههود   نشههانگر   روشههن   آبی   یا   تيره   سبز   رنگ   به   محلول 
 بود.   ها تانن 

  آبی   عصاره   ليتر يلی م   1  به   : ها ساپونین   شناسایی   برای 
  شههد.   اضههافه   آزمههایش   لوله   یک   در   مقطر آب   کمی   مقدار 
  دقيقههه   20  مههدت به   شههيکر   بهها   شههده   ایجاد   ترکيب   سپس 

  بههر   پایههدار   سفيد   کف   ظهور   آن،   از   بعد   شد؛   حل   خوبی به 
 بود.   ساپونين   وجود   نشانگر   محلول   روی 

  روش   دو   از   آلکالوئیوودها   تشووخیص   و   شناسایی   برای 
  محلههول   ليتههر ميلی   10  ابتدا   ، روش   اولین   در   : شد   استفاده 

  ليتههر ميلی   1/ 5  به   را   خشک   باقيمانده بعد    و   تبخير   را   اتر 
  ، آن   از   پس   و   کرده   اضافه   ( % 2)   هيدروکلراید  اسيد   محلول 

  در   کههه   شههد   اضههافه   واگنههر   و   مایر   معرف   از   قطره   2  تا   1
  وجههود   بيههانگر   کههه   ماند   باقی   سفيدی -زرد   رسوب   پایان 

  اتانول   عصاره   ليتر ميلی   20  ، دوم   روش   در   بود.  آلکالوئيد 
  ليتهههر ميلی   5  در   را   خشهههک   باقيمانهههده   و   تبخيهههر   را 

  قطههره   چنههد   سههپس   و   کههرده   تصفيه   و   حل   هيدروکلراید، 
  باقيمانههده   رسههوب   وجود   شد،   اضافه   واگنر   و   مایر   معرف 
 بود.   آلکالوئيدها   حضور   دهنده نشان 

  اتههری   عصههاره   ليتههر ميلی   3  : امووودول   تشخیص   برای 
  OH4NH  ليتر ميلی   1  در   خشک   مانده باقی   و   شده   تبخير 
  معههرف   آن   بههه   ه د شهه   تصههفيه   حاصل   محلول   و   حل   غليظ 
  بههنفش   تا   روشن   قرمز   رنگ   بروز   شد.   اضافه   تراگر   بورن 
 . بود   ترکيب   این   وجود   دهنده نشان 

  محلههول   ليتههر ميلی   2  : آنتروسنوزیدها   شناسایی   برای 
  معههرف   حضور   در   اتانولی   محلول   ليتر ميلی   8  با   گياه   آبی 
  نههارنجی   قرمههز    رنههگ   ایجههاد   شههد.   مخلههوط   تراگر   بورن 
 بود.   آنتروسنوزیدها   وجود   دهنده نشان 

  از   تابعی   عنوان به   رنگ   تغيير   : آنتوسیانوزیدها   حضور 
pH   بههه   باشههد. می   اسههيدی   تيتراسيون   دليل به   این   و   بوده  

  NaOH  نمکههی   محلههول   بهها   آبههی   محلههول   منظههور،   همين 
  pH  شههود،   تبدیل   قرمز   رنگ   به   محلول   اگر   شد،   مخلوط 

  آن   pH  شههد،   مشاهده   آبی   رنگ   اگر   است؛   3  از   کمتر   آن 
 باشد. می   6  تا   4  بين 

  اتانولی   محلول   ليتر ميلی   5  ، ها کومارین   شناسایی   برای 
  آب   ليتر ميلی   2-1  در   شده   خشک   باقيمانده   و   شده   تبخير 
  تقسههيم   بخههش   دو   به   حاصل   حجم   شود. می   حل   داغ   مقطر 
  گرفتههه   نظههر   در   شههاهد   عنوان بههه   حجههم   از   نيمی   شود. می 
  OH4NH  ليتههر ميلی   0/ 5  بهها   حجم   از   دیگر   نيمی   شود. می 
  ای نقطههه   صههورت به   آن   از   قطههره   دو   و   ده شهه   مخلوط   %10

  بررسههی   UV  نههور   زیر   در   و   شده   گذاشته   فيلتر   کاغذ   روی 
 بود.   ها کومارین   وجود   بيانگر   شدید   فلورسانس   شد. 

  د. شهه   جسههتجو   ليبههرمن   واکنش   با   استروئیدها   و   ها استرول 
  و   تبخيههر   را   اتههانولی   عصههاره   ليتههر ميلی   10  منظههور،   این   برای 

  حل   گرم   استيک   آنيدرید   ليتر ميلی   0/ 5  در   را   خشک   باقيمانده 
  و   کههرده   اضافه   شده   تصفيه   کلروفرم   ليتر ميلی   0/ 5  سپس   کرده، 

  آبههی   رنههگ   از   ای حلقههه   ظهور   شد. داده    نشان   ليبرمن   معرف   با 
 . بود  استروئيدها  و   ها استرول  وجود   دهنده نشان 
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  یهها   و   ها کربوهيههدرات   ، گلوکوزیوودها   شناسووایی   برای 
  ليتر ميلی   2  به   فهلينگ   جوشيده   محلول   قطره   8-5  ، قندها 
  آجههری   قرمههز   رسههوب   تشههکيل   شههد.   اضافه   آبی   محلول 
 د. ا د می   نشان   را   قند   مقداری   وجود 

  بهها   آبههی   عصههاره   ليتر ميلی   5  ، نشاسته   شناسایی   برای 
  شد. داده    نشان   ( iodine  ، ایودین )   نشاسته   معرف   مقداری 
  وجههود   نشههانگر   آبههی   یهها   و   بنفش   به   رنگ   تغيير   هرگونه 
 . بود   نشاسته 
 
 آنتوسیانین   میزان   گیری اندازه 

  ی گلها   از   گرم   20  آنتوسيانين   ميزان   گيری اندازه   برای 
  CC99)   اسيدی   متانول   محلول   توسط   پنيرک  شده   خشک 
  سایيده   چينی   هاون   در   کلریدریک(   اسيد   CC1  و   متانول 
  25  دمههای   در   سههاعت   24  مههدت به   حاصههل   عصاره   شد. 

  پس   ها نمونه   شد.   داده   قرار   تاریکی   در   گراد سانتی   درجه 
  در   دور   4000  سرعت   با   دقيقه   10  مدت به   ساعت   24  از 

  طول   در   رویی   محلول   جذب   سپس   شد.   وژ ي سانتریف   دقيقه 
  شههد   خوانههده   اسههپکتروفتومتر   توسههط   نانومتر   530  موج 

 (2014 .,al et Zarei .)   
 

  کروماتوگرافی   توسط   فنولیک   اسید   نوع   چهار   شناسایی 

 ( TLC)   نازک   الیه 

  های عصههاره   از   زیسههتی   فعههال   های ترکيب   جداسازی 
  نازک   الیه   کروماتوگرافی   از   استفاده   با   گياهی   ندام ا   چهار 
TLC   لينولئيک،   اسيدهای   وجود   بررسی برای    شد.   انجام  

  کرومههاتوگرافی   از   پاراکوماریههک   و   سينرژیک   لينولنيک، 
Gel Silica )   سههيليکا   ژل   صههفحه   در   ( TLC)   نازک   الیه 

Merck GF254, )   ميکروليتههر   دو   . شد   استفاده   (µl  2 )   از  
  کههار   انجام   برای   شد.   گرفته   استانداردها   طبق   عصاره   هر 
  /   کلروفرم   از   مخلوطی   یعنی   یک   شماره   حالل   سيستم   از 

  از   و   ( 1  : 5  : 5)   های قسمت   ا ب   فرميک   اسيد   /   استات   اتيل 
  /   سيکلوهگزان   از   مخلوطی   یعنی   دو   شماره   حالل   سيستم 
  ( 5  : 14  : 31)   های قسههمت   با   استيک   اسيد   /   استات   اتيل 

  شد.   استفاده   عصاره   اجزای   جداکننده   سيستم   دو   عنوان به 
  اتههاق   دمههای   در   صههفحات   کرومههاتوگرام،   توسعه   از   پس 

  اشههعه   از   اسههتفاده   بهها   آن   تشههخيص   و   شههدند   خشههک 
 شد.   انجام   نانومتر   365  موج   طول   و   بنفش ماوراء 

 

 آماری   وتحلیل تجزیه 

  از   اسههتفاده   بهها   تحقيههق   ایههن   در   آمده بدست   های داده 
  T  آزمههون   آنههاليز   روش   همچنههين   و   توصيفی   آمار   روش 
  قههرار   آنههاليز   مههورد   SPSS23  افزار نرم   کمک به   و   مستقل 
  نمونه   دو   های واریانس   یکنواختی   تعيين   منظور به   . گرفت 
  کههوچکتر   واریههانس   به   را   بزرگتر   واریانس   مقایسه،   مورد 
  بههود.   F  توزیهه    دارای   آمده   بدست   عدد   که   نموده   تقسيم 
  بههودن   یکسههان   معنی   به   نبود   دار معنی   آمده   بدست   F  اگر 

  شدن   دار معنی   صورت   در   و   t  آزمون   انجام   و   ها واریانس 
F   آزمهههون   از  t’   شهههد   اسهههتفاده   ( & Valizadeh

2004 Moghaddam, ) .   فنولههوژی   کههردن   مشخص   برای  
 شد.   رسم   گونه   این   فنوگرام   ، منطقه   دو   در   گونه 
 

 نتایج 

 مطالعه   مورد   های رویشگاه   اقلیمی   های ویژگی 

  روش   اسههاس   بههر   و   اقليمی   پارامترهای   از   استفاده   با 
  کههه   داد   نشههان   ( IT)   دمههایی   شههاخص   محاسههبه   ، مارتينز 
  دمایی   شاخص   دارای   ترتيب به   فردوس   و   طبس   ایستگاه 

  شههاخص   است.   350  تا   210  و   450  تا   350  محدوده   در 
  بههود.   30  تا   21  بين   منطقه   دو   هر   در   نيز   ( IC)   بودن   بری 

  فردوس   و   طبس   در   ( IO)   آمبروترميک   شاخص   همچنين 
 . بود   1  تا   0/ 3  و   0/ 3  تا   0/ 1  محدوده   در   ترتيب به 

 

 ی مورفولوژیک   صفات 

  مورفولوژیههک   صههفات   گيری انههدازه   از   حاصههل   نتایج 
که    دهد می   نشان   طبس   و   فردوس   رویشگاه   دو   در   پنيرک 
  طول   اما   است،   متفاوت   منطقه   دو   بين   پنيرک   ساقه   ارتفاع 
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 . ( 3  )جدول   نداشت   داری معنی   تفاوت   فرعی   شههاخه   هههر   روی   گههل   تعداد   و   فرعی   شاخه   تعداد   ریشه، 
 

 مستقل   t  آزمون   از   استفاده   با   جنوبی خراسان   استان   بس، ط   و   فردوس   شهرستان   دو   در   پنیرک   گیاه   مورفولوژیکی   خصوصیات   مقایسه   -3  جدول 

 ردیف رویشی  اندام رویشگاه نام مقدار  آزادی  درجه t آماره مقدار داری ی معن سطح

**002/0 4/3 4 
 طبس  39/ 01/1±03

 1 بوته ارتفاع 
 فردوس  2/0±9/34

n.s166 /0 692/1 4 
 طبس  15/ 25/1±33

 2 ریشه  طول
 فردوس  13/ 31/0±15

n.s3/0 164/1 4 
 طبس  39/0±7/4

 3 فرعی  شاخه تعداد
 فردوس  33/0±3/5

n.s205 /0 512/1 4 
 طبس  8/ 88/0±33

 4 فرعی  شاخه  هر روی گل  تعداد
 فردوس  7/ 00/0±00

 

 خاک آنالیز

  نشههان   ( 4  )جههدول   زیستگاه   دو   در   خاک   آناليز   نتيجه 
  در   همچنههين   باشههد. می   شههنی   لوم   خاک   بافت که    دهد می 

  سولفات   ترتيب به   فردوس   و   طبس   منتخب   های رویشگاه 
  هههدایت   ليتههر،   بههر   واالن اکههی ميلی   1/ 2  و   0/ 26  خههاک 

  0/ 63  و   0/ 93  خهههاک   اشهههباع   عصهههاره   الکتریکهههی 
  1/ 01  و   0/ 58  آلههی   مههاده   متر، سههانتی   بر   ميکروزیمنس 

  اکی ميلی   15/ 1  و   11/ 93  کاتيونی   تبادل   ظرفيت   ، درصد 
  و   993/ 2  خههاک   محلههول   امههالح   کههل   و   ليتههر   بههر   واالن 
ppm5 /1225   آزمههون   براسههاس   کههه   بههود  t   تفههاوت  
 . بود   منطقه   دو   بين   داری معنی 

  آهن،   ، فسفر   پتاسيم،   سولفات،   منيزیم،   ميزان   همچنين 
  % 1  سههطح   در   داری معنههی   اختالف   نيز   خاک   مس   و   روی 

  اعم   خاک   در   بررسی   مورد   عناصر   سایر   مورد   در  داشتند. 
  منگنههز،   سههدیم،   کلسههيم،   ، نيتههروژن   کلسههيم،   کربنههات   از 

  سههدیم   جههذبی   نسههبت   در   نيههز   و   ههها کربنات بی   کربنههات، 
 نداشت.   وجود   داری ی معن   اختالف 

 فنولوژی گیاه 

نتایج نشان داد شروع رویههش ایههن گونههه در منطقههه  
فردوس، اوایل فروردین بوده و تا آخر اردیبهشت رشههد  

دهد  گردد. در خرداد ماه گياه گل می رویشی آن کامل می 
یابههد. از اواخههر  ادامه می   و گلدهی آن تا اواخر تابستان 

مهر ماه به بعد رسيدن دانه و تا اواخر آبان ریههزش دانههه  
افتد. با تشکيل و ریزش دانه از روی طوقه گياه  اتفاق می 

 (. 5شود )جدول  جست و رویش دوباره آغاز می 
در منطقه طبس نتایج نشان داد شروع رویههش گونههه  

شود و تا نيمه اول  می پنيرک، از نيمه دوم اسفند ماه آغاز 
گردد. در اردیبهشت  اردیبهشت رشد رویشی آن کامل می 

دهد و گلدهی آن تا اوایل پایيز ادامه  ماه گياه به گل می 
ها شروع و  یابد. از نيمه دوم مرداد ماه نيز رسيدن دانه می 

افتد. با شروع ریههزش  تا اوایل آبان ریزش دانه اتفاق می 
ت و رویههش دوبههاره آغههاز  دانه، از روی طوقه گياه جس 

 (. 6شود )جدول  می 
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  با جنوبی خراسان استان بسط  و  فردوس شهرستان دو در پنیرک گیاه رویشگاه خاک شیمیایی وی فیزیک خصوصیات مقایسه -4 جدول

 مستقل t آزمون از استفاده

 ردیف فاکتور منطقه  نام مقدار  آزادی  درجه t آماره مقدار داری ی معن سطح

n.s289 /0 22/1 4 
 طبس  68/3±7/27

 1 سنگریزه و سنگ درصد
 فردوس  5/5±9/35

n.s85/0 89/1 4 
 طبس  49/ 03/4±17

 2 شن درصد
 فردوس  8/2±66/50

n.s092 /0 2/2 4 
 طبس  6/2±33/36

 3 سيلت درصد
 فردوس  96/1±1/29

n.s171 /0 66/1 4 
 طبس  6/3±13/17

 4 رس درصد
 فردوس  10/ 96/0±83

n.s151 /0 77/1 4 
 طبس  35/ 94/0±16

 5 اشباع  رطوبت درصد
 فردوس  66/0±8/22

n.s221 /0 44/1 4 
 کلسيم کربنات طبس  8/ 15/1±49

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
6 

 فردوس  6/ 29/0±77

n.s29/0 21/1 4 
 نيتروژن طبس  011/0±06/0

(%) 
7 

 فردوس  006/0±075/0

n.s108 /0 06/1- 4 
 طبس  8/ 21/0±01

 8 اسيدیته
 فردوس  8/ 09/0±48

**001/0 53/2 4 
 الکتریکی هدایت طبس  0/ 03/0±93

(ms/cm) 
9 

 فردوس  0/ 09/0±63

**001/0 2/1 4 
 سولفات  طبس  0/ 02/0±26

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
10 

 فردوس  07/0±2/1

n.s351 /0 05/1- 4 
 کلسيم طبس  05/0±8/5

 ليتر(  بر واالن اکی)ميلی 
11 

 فردوس  6/ 52/0±56

**009/0 74/4 4 
 منيزیم  طبس  8/0±6/11

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
12 

 فردوس  46/0±2/7

n.s108 /0 125/2- 4 
 سدیم  طبس  2/1±23/1

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
13 

 فردوس  17/0±8/1

**006/0 47/2- 4 
 پتاسيم  طبس  6/0±03/180

 کيلوگرم( در گرم)ميلی 
14 

 فردوس  203/ 17/0±01
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 ...  -4 جدولادامه 

 ردیف فاکتور نام منطقه  مقدار  درجه آزادی  tمقدار آماره  داری ی سطح معن

**000/0 47/10 4 
 فسفر طبس  29/0±7/15

 گرم(کيلو در گرم)ميلی 
15 

 فردوس  15/0±3/12

**003/0 14/3- 4 
 مس طبس  0/ 04/0±54

 گرم(کيلو در گرم)ميلی 
16 

 فردوس  0/ 06/0±78

**008/0 95/4- 4 
 آهن طبس  2/ 38/0±97

 گرم(کيلو در گرم)ميلی 
17 

 فردوس  5/ 35/0±54

**009/0 704/4- 4 
 روی طبس  0/ 01/0±06

 گرم(کيلو در گرم)ميلی 
18 

 فردوس  0/ 03/0±23

n.s238 /0 384/1 4 
 منگنز طبس  3/ 27/0±11

 گرم(کيلو در گرم)ميلی 
19 

 فردوس  2/ 35/0±49

n.s275 /0 265/1 4 
 کربنات طبس  05/0±9/0

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
20 

 فردوس  0/ 08/0±76

n.s305 /0 176/1 4 
 سدیمی  جذب نسبت طبس  17/ 92/0±63

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
21 

 فردوس  65/0±2/16

**003/0 29/3- 4 
 آلی  ماده طبس  0/ 03/0±58

(%) 
22 

 فردوس  028/0±01/1

*05/0 629/2- 4 
 کاتيونی تبادل ظرفيت طبس  11/ 01/0±93

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
23 

 فردوس  57/0±1/15

*03/0 081/3- 4 
 فردوس  92/0±2/993

 24 ( ppm) خاک  در محلول امالح کل
 طبس  14/0±5/1225

n.s692 /0 428/0 4 
 کربناتبی  فردوس  0/ 14/0±76

 ليتر(  بر واالناکی )ميلی 
25 

 طبس  05/0±428/0

 

 

  



 599     4، شماره 36دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 فردوس منطقه در (.M. sylvestris L) پنیرک فنولوژیکی مراحل -5 جدول

 های حیاتی پدیده 

 بازه زمانی

 آغاز رشد 

 رویشی 
 گلدهی  رشد رویشی 

 رسیدن 

 کامل دانه 

 ریزش و 

 خشک شدن دانه 

 جست و رویش 

 دوباره

 فروردین 
     * * اول  نيمه

     *  دوم نيمه

 اردیبهشت
     *  اول  نيمه

     *  دوم نيمه

 خرداد
    * *  اول  نيمه

    *   دوم نيمه

 تير
    *   اول  نيمه

    *   دوم نيمه

 مرداد 
    *   اول  نيمه

    *   دوم نيمه

 شهریور 
    *   اول  نيمه

   * *   دوم نيمه

 مهر
   * *   اول  نيمه

  * *    دوم نيمه

 آبان
  *     اول  نيمه

 * *     دوم نيمه

 

 طبس  منطقه در (.M. sylvestris L) پنیرک فنولوژیکی مراحل -6 جدول
 حیاتی  های پدیده 

 زمانی بازه
 رویشی  رشد آغاز

  رشد

 رویشی 
 گلدهی 

 رسیدن 

 دانه  کامل

 خشک  و ریزش

 دانه شدن

  رویش و  جست

 دوباره

 اسفند 
       اول  نيمه

     * * دوم نيمه

 فروردین 
     * * اول  نيمه

     *  دوم نيمه

 اردیبهشت 
    * *  اول  نيمه

    *   دوم نيمه

 خرداد
    *   اول  نيمه

    *   دوم نيمه
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 ...  -6 جدولادامه 
 های حیاتی پدیده 

 بازه زمانی
 آغاز رشد رویشی 

رشد  

 رویشی 
 گلدهی 

 رسیدن 

 کامل دانه 

 ریزش و خشک 

 شدن دانه

رویش   جست و

 دوباره

 تیر
    *   اول  نيمه

    *   دوم نيمه

 مرداد
    *   اول  نيمه

   * *   دوم نيمه

 شهریور 
   * *   اول  نيمه

  * * *   دوم نيمه

 مهر 
  * * *   اول  نيمه

  * *    دوم نيمه

 آبان 
 * *     اول  نيمه

 *      دوم نيمه

 

   (.M. sylvestris L) پنیرک مختلف هایماندا عصاره فیتوشیمیایی آنالیز -7 جدول

 فردوس شهر رویشگاه از شده آوریجمع

 هاترکیب 

 اتانول عصاره

 خشک(  وزن گرم در )درصد

 اتری  عصاره

 خشک(  وزن گرم در )درصد

 آبی  عصاره

 خشک(  وزن گرم در )درصد

 دانه ساقه گل  برگ دانه ساقه گل  برگ دانه ساقه گل  برگ

 95/1 - 21/1 - - - - - 31/2 25/1 75/0 68/1 آلکالوئید 

 25/1 12/3 78/1 54/4     57/1 64/3   تانن

         - 52/6 62/5 54/2 فالونوئید 

     15/0 32/0 24/0 48/0     امودین  یا امودول

 - 43/0 38/0 45/0         ساپونین

 24/3 65/1 32/1 301     35/1 86/1 68/1 54/1 کربوهیدرات 

 99/1 14/2 12/1 43/1         نشاسته 

         87/2 35/0 76/0 87/1 استروئید  و استرول

         - - - - انتراسنوزید 

         15/0 28/0 85/2 34/0 انتوسیانوزید 

         25/1 21/1 68/1 95/1 کومارین 
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 پنیرک  گیاه  فیتوشیمیاییهای آزمایش

آزمایش   8و    7های  جدول  فيتوشيميایی  نتایج  های 
می  نشان  را  طبس  و  فردوس  منطقه  در  در پنيرک    دهد. 

  در   موجود   های انواع ترکيب   از   شده،   آوری جم    های نمونه 

فالونوئيد   به   توان می   پنيرک  تانن،    و   آلکالوئيد، 
  اتانولی   عصاره   در   ترتيب به   که   کرد   اشاره   کربوهيدرات 

  آبی   عصاره   و   ساقه   اتانولی   عصاره   برگ،   آبی   عصاره   دانه، 
 بود.   مقدار   بيشترین   دانه 

 

 طبس  شهر رویشگاه از شده آوریجمع (.M. sylvestris L) پنیرک مختلف هایاندام عصاره فیتوشیمیایی آنالیز -8 جدول

 هاترکیب 

 عصاره اتانول

 )درصد در گرم وزن خشک( 

 عصاره اتری 

 )درصد در گرم وزن خشک( 

 عصاره آبی 

 )درصد در گرم وزن خشک( 

 دانه ساقه گل  برگ دانه ساقه گل  برگ دانه ساقه گل  برگ

 54/2 - 89/1 - - - - - 21/3 99/1 23/1 13/2 آلکالوئید 

 08/1 79/3 01/2 42/5     38/1 51/4 - - تانن

         - 87/6 12/6 24/3 فالونوئید 

     34/0 46/0 29/0 53/0     امودین  یا امودول

 - 68/0 38/0 55/0         ساپونین

 55/2 99/0 89/0 52/0     13/1 45/1 24/1 95/0 کربوهیدرات 

 88/1 75/1 52/1 65/1         نشاسته 

         86/1 56/0 68/0 35/1 استروئید  و استرول

         - - - - انتراسنوزید 

         08/0 29/0 10/2 46/0 انتوسیانوزید 

         89/0 95/0 65/1 86/1 کومارین 

 

 طبس  و فردوس هایشهرستان مختلف هایرویشگاه در (.M. sylvestris L) پنیرک یگلها آنتوسیانین میزان مقایسه -9 جدول

 منطقه 

 شهرستان

 نام

 رویشگاه

 ارتفاع 

 دریا( سطح از )متر

 آنتوسیانین میزان

 خشک(  وزن گرم در موالر)میلی 

 مقدار  متوسط

 آنتوسیانین 

 درجه 

 آزادی

 مقدار 

 t آماره

 سطح 

 معناداری 

 فردوس 

 962/1 1293 فردوس 

11/0±79 /1 

4 294/1 n.s265 /0 

 865/1 1503 باغستان

 572/1 1914 مهوید 

 طبس

 851/1 662 دیهشک

 419/1 812 حلوان  1/ 14/0±55

 396/1 1333 خرو
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  در  را   پنيرک  یگلها  آنتوسيانين  ميزان  9  جدول
  جدول   این  در  دهد.می  نشان  مطالعه  مورد  هایرویشگاه
  ی گلها   آنتوسيانين   ميزان  ارتفاع،  افزایش  با  شودمی  مشاهده
 نشان   نيز  مستقل  t  آزمون  نتایج  یابد.یم  کاهش   پنيرک

  منطقه   دو  بين  پنيرک  یگلها  آنتوسيانين  ميزان  که  دهدمی
 نداشت.   داریمعنی تفاوت

  تمام   برای  (TLC)  نازک  الیه  کروماتوگرافی  مطالعات  در
  اسيدهای )  فنوليک  اسيد  نوع   چهار  گياه،  هایقسمت

  شد  شناسایی ( پاراکوماریک و  سينرژیک لينولنيک، لينولئيک،
 گياه   هایبخش  در  ترکيب  دو   هر  1  حالل  سيستم  در  که

  ، دانه  برای  ترکيبی  هيچ  ،2  حالل  سيستم  در  وگردید    مشاهده
 (. 10 )جدول نشد مشاهده برگ و گل ساقه،

 

  پنیرک گیاه هایاندام در TLC  توسط اسید پاراکوماریک و اسید  سینرژیک لینولنیک، لینولئیک، اسیدهای وجود شناسایی -10 جدول

(M. sylvestris L. ) طبس  شهر و  فردوس شهر هایزیستگاه در 

 زیستگاه نام
 اندام

 گیاهی 

 2 حالل  سیستم 1 حالل  سیستم

 فنولیک  اسید فنولیک  اسید

 سینرژیک  پاراکوماریک  لینولئیک  لینولنیک  سینرژیک  پاراکوماریک  لینولئیک  لینولنیک 

 فردوس 

 - - - - + + + + دانه 

 - - - - + + + + ساقه

 - - - - + + + + گل 

 - - - - + + + + برگ

 طبس

 - - - - + + + + دانه 

 - - - - + + + + ساقه

 - - - - + + + + گل 

 - - - - + + + + برگ

  

 ( یافت نشده-)+( یافت شده و ) توضیحات: 

 

 بحث

 مطالعه  مورد مناطق اقلیم

 شرایط   در  طبس  ایستگاه  (IT)   دمایی  شاخص  براساس
  مدیترانه   شرایط  در  فردوس  ایستگاه  و  گرم  خيلی  مدیترانه
 ( IC)  بودن  بری  شاخص  محدوده  همچنين  دارد.  قرار  معتدل

  در  دو  هر  طبس  و  فردوس  هایایستگاهکه    داد  نشان  نيز
  شاخص   محاسبه  د.نباشمی  بيابانی  بری  مدیترانه  شرایط

  شرایط   در  فردوس  ایستگاه  که   داد  نشان  (IO)  آمبروترميک
  قرار   خشک  خيلی  شرایط  در  طبس  ایستگاه  و  بيابانی  خشک

 فردوس  به  نسبت  طبس  اقليم  مجموع  دررو  ازاین  دارد.
  و  دما  عامل  دو  تأثير  تحت  هوا   و  آب  بود.  ترخشک  و  ترگرم

  عواملی   تأثير  تحت  خود  عامل  دو  این  که  است   بارش   ميزان
  دارند؛   قرار   هااقيانوس  و  ارتفاع   جغرافيایی،  عرض  مانند

  هوایی   و  آب  تغييرات  عوامل،  این  از  هریک  تغيير  با  بنابراین
 باعث   خود  تغييرات  این  و   شودمی  ایجاد  منطقه  در

 است   منطقه  هر  جانوری  و   گياهی  پوشش  هایتفاوت
(2010 .,al et Khaniki Bakhshi).  
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 اکومورفولوژی 

  مختلف  مناطق  در  رویشگاهی  شرایط  مهمترین  ازجمله
  ميزان   دما،  جغرافيایی،  عرض  و  طول  ارتفاع،  به  توانمی

  کرد   اشاره  خاک  خصوصيات  و  ساليانه  بارش  و  رطوبت
(2010 .,al et Khaniki Bakhshi).  روی   بر  شرایط  این  

  طول   و  رشد  دوره  و  ثانویه  های متابوليت  ميزان  گياه،  ارتفاع
 باشد. می ثيرگذارأت زایشی و  رویشی رشد دوران

 چندان   مجموع  در  پنيرک  زمينه  در  شده  انجام  تحقيقات
  Torabi Goodarziو    Momen Najafi  نيست.  گسترده

  صورت هب  را   پنيرک  هایرویشگاه  تحقيقی  در  (2005)
  مرکزی   نواحی  تهران،  مازندران،  گيالن،  هایاستان  در  خودرو
ذکر    بلوچستان  و  کرمان  بندرعباس،  قشم،  خراسان،  ایران،
 ایران  در گياه  این رویشگاه  نيز Rechinger (2005) .اند کرده
 سيستان   کرمان،   هرمزگان،  فارس،   خوزستان،   های استان  را 

  دیگر   ميدانی   هایبررسی  کرد.  گزارش  خراسان  و  بلوچستان
 نقاط  تمام  در  .L. sylvestris M  گونهکه    است  داده  نشان  نيز

  دو  در  (.,Zargari 2199)  دارد   پراکنش  مرطوب  و  پست
  و   مرطوب  و  پست  نقاط  در  پنيرک  نيز   مطالعه  مورد  منطقه

  سبزی،  چغندر،  مزارع  در  و  بوده  باغی  هرز  علف  صورتهب
  شده  دیده  نخيالت  کنار  در  و   رانا  هایباغ  رد  و  جو  یونجه،
   .است

 طور ه ب  طبس  منطقه  هایرویشگاه  در  پنيرک  بوته  ارتفاع
 تحقيق   این  نتایج  همانند  .بود  فردوس  از  بيشتر  داریمعنی

Singh  خصوصيات   که  اندداده  نشان  (2007)  همکاران  و 
  و   آب  منطقه  دو  در  وليک  هایگونه  از  تعدادی  مورفولوژیک

  و  Rahimkhani  است.  متفاوت  سالوییوگ  و  نانیو  هوایی
  شرایط   از  ثرتأم  را   مورفولوژیکی  صفات  (،2016)  همکاران
 مورد   مناطق  در  خاک  بافت  ليزآنا  دانستند.  ژنتيک  و  اقليمی
 بافت   با  هاییخاک  در  بيشتر  پنيرک  گياهکه    داد  نشان  بررسی
 بررسی  مورد  خاک  اسيدیته  باشد.  باال  شن  درصد  و  سبک
  هدایت   بود.  نظر  مورد  مناطق  خاک  بودن  ییقليا  از  نشان

 ولی   بود،  فردوس  از   بيشتر  طبس  در  اگرچه  خاک  الکتریکی
 توان نمی  آن  براساس  و  بود  متعادل  تقریباً  منطقه  دو  هر  در

  از   آورد.   حساب به  شور  هایخاک  جزو  را  منطقه  دو  خاک
 منطقه  دو  در  آهک  ميزان  خاک  آناليز  براساس  دیگر  سوی
 و  Ejtehadi  بود.  باال  بسيار  زراعی  هایخاک  به  نسبت
Salsola   گياهی  گونه  اکولوژی  بررسی  با  (،6201)  رانهمکا

richteri  به   توجه  با  دادند  نشان  جنوبی  خراسان  استان  در 
  در   گياه  این  ، بشرویه  و  شاهرخت  منطقه  دو  خاک   شنی  بافت
 کند.می  رشد  خوبیهب  است،  تهویه  قابل  که  سبک  خاک

  و  (4  از  )کمتر  خاک  الکتریکی  هدایت  به  توجه  با  همچنين
 در   گياه   این  که  کردندبيان    آنها   (8  از  باالتر)  خاک  اسيدیته
  بررسی   دارد.  بهتری  نمو  و  رشد  قليایی  و  شيرین  هایخاک
  خاک   اینکهبا وجود    دهدمی  نشان  خاک  مختلف  های ویژگی
  عناصر   نظر  از  ویژهبه  فردوس  منطقه  در  بررسی  مورد
 بوده   برخوردار  بيشتری   حاصلخيزی  از  آلی   ماده  و  مصرفکم

  این   مورفولوژیکی  هایویژگی  بهبود  بر  ثيریتأ  امر  این  ،است
  با   طبس  در  که  است  این  توجه  قابل  نکته  است.  نداشته  گياه

  خاک،   کمتر  حاصلخيزی  و  (% 30  )حدود  بيشتر  شوری  وجود
  این   بر. بود فردوس از يشترب  شده گيرینمونه هایبوته  ارتفاع
  وضعيت   دليل به  طبس  در  بوته   ارتفاع  بودن  بيشتر  اساس

 تفاوت   احتماالًبنابراین    باشد.  تواندنمی  آن  حاصلخيزی
 شده   پنيرک  بوته  ارتفاع  تفاوت  سبب  منطقه  دو  اقليمی  شرایط
 طبس  در  مياقل  بودن  گرمتر  زیاد  احتمال  به  واق   در  است.
  افزایش   نتيجه  در  و   گياه  طولی  رشد  سرعت  افزایش  سبب
   است. شده آن ارتفاع
 

 فنولوژی 

  گياه   این  رکود  دوره  مختلف  هایرویشگاه  نتایج  براساس
  دوره   این  و  شودمی  آغاز  دما  کاهش  و  خنک  فصل  شروع  با
  باقی   ماه  فروردین  در  هوا   رطوبت  و  دما  شدن  مساعد  تا
 به   ربوطم  گل  توليد  بيشترین  اینکه  به  توجه  با  ماند.می
  برای   زمان  بهترین  دوره  این  ،باشدمی  مرداد   و  تير  هایماه

  باشد. می  یداروی  استفاده  برای  هاسرشاخه  و  گل  آوریجم 
  در   و  فراوان  آبی  نياز  با  و  بوده  بلند  روز  گونه  این  همچنين

  رشد   به  آفتابینيمه   یا  و  کامل  نور  شرایط  در   مرطوب،  نقاط
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 گل   هم  گياه  ماه  شهریور  دوم  نيمه  در  دهد.می  ادامه  خود
 دو   اقليم  تفاوت  است.  رسيده  هایدانه  دارای  هم   و  داشته
  فنولوژیکی   مراحل  وقوع  در  خوبیبه  طبس  و  فردوس  منطقه
 همکاران  و  Ejtehadi  است.  گذاشته  اثر  پنيرک  مختلف

  richteri Salsola  گياهی  گونه  فنولوژی   بررسی  با  (،6201)
 در  رویشی  رشد  آغاز  و  رشد  هاینشانه  اولين  که  دادند  نشان
  رویشی   رشد  باشد.می  ماه  فروردین  اوایل  و  ماه  اسفند  اواخر 
 گل   خرداد  در  و  یابدمی  ادامه  ماه  خرداد  تا  مذکور  گياه
 ادامه  گلدهی  دهیميوه  زمان  در  ماه  تير  اواخر  تا  ودهد  می
 آبان  دوم  نيمه  بذر  آوریجم   زمان  بهترین  گياه  این  در  .دارد
 آغاز   گياه  خواب  دما  کاهش  با  باشد.می  ماهدی  اوایل  تا
 کرده بيان    hShabankareTireh  Najafi  (4200)  شود.می
 زایشی   مراحل  و  خزان  دوره طول  و  زمان  رویشی،  مراحلکه  
 وقوع  شروع  نظر از atriplicoides Zygophyllum قيچ گونه
  است.   متفاوت  ارتفاعی  مختلف  ناطقم  در  دوره  طول  و  پدیده
  و  طبس  منطقه  دو  در  تحقيقاین    هاییافته  با  نتایج  این

 مطابقت  هستند  متفاوت  هم  با   ارتفاعی  لحاظ  از  که  فردوس
 دارد. 

 
 فیتوشیمی
  این   هستند.  هاآنتوسيانين  پنيرک  مهم  هایترکيب  از  یکی
 أ منش  يدهائفالونو  از  که  هستند  گياهی  هاییرنگدانه  هاترکيب

 تنش   علتبه  که  اکسيژن  فعال  هایگونه  برابر  در  و  گيرندمی
  آنها   .دارند  اکسيدانیآنتی  نقش   اند،شده  ایجاد  فيزیکی
  های بيماری  از  بسياری  برابر  در  محافظت  توانایی  همچنين
 نظر  از  (.al et hmadiaKhan,. 2014)  دارند  را   انسانی

 از   شده  استخراج  هایترکيببيشتر    شيميایی  ساختمان
 هستند  فنلی  هایبخش  دارای  زایی،رنگ  خاصيت  با  گياهان

  تشکيل   را   بزرگی  دسته  فالونوئيدها  ،هاترکيب  این  بين  در  که
  اصلی   گروه  چهار  به  فالونوئيدها  (.,Smith 1993)  دهندمی

  تقسيم   هاآنتوسيانيدین  و  هاآنتوسيانين  ها،فالونول  ها،فالون
 و  هاآنتوسيانين  فالونوئيدها  دارترینرنگ  .دنشومی

 و  سرخ  بنفش،  قرمز،  رنگ  گلها  در   و  هستند  هاآنتوسيانيدین
  در  (.al et hmadiaKhan,. 2014)  شوندمی   سبب  را   آبی

 در  زمایشآ  مورد  هایقسمت  تمام  در  آنتوسيانين  تحقيق  این
  به   نسبت   گلها  در  آن  مقدار  اما  داشت،  وجود  پنيرک  گياه
  Kashefi  و  eHeydarihae  بود.   بيشتر  گياه  هایبخش  سایر

  های قسمت  تمام  در  آنتوسيانوزید  که  کردند  بيان  نيز  (2015)
 هایقسمت  ایرس  از  بيشتر  گلها  در  و  داشته  وجود  پنيرک  گياه
  دو   در  مطالعه  مورد  پنيرک  گياه   هاینمونه  در  باشد.می  گياه

 آنتوسيانين   ميزان  مجموع  در  اگرچه  طبس  و  فردوس  منطقه
  بررسی   اما  نداشت،  داریمعنی  تفاوت  منطقه  دو  بين  گلها

  با   دهدمی  نشان  منطقه  دو  هر  در  مختلف  هایرویشگاه
  و  Balouchi  یافت.  کاهش  انين آنتوسي  ميزان  ارتفاع،  افزایش
 که  رسيدند  نتيجه  این  به  گزارشی  طبق  (8200)  همکاران

  گندم   برگ  آنتوسيانين  و  فالونوئيدها  محتوای  UV  تيمار
 نتایج   با   تضاد  در  نتایج  این  دهد.می  افزایش  را  دوروم
  این   دهندهنشان  امر  این   است.  آزمایش  این   در  آمدهبدست
 عوامل   بنفشماوراء  اشعه  ميزان  و  محل  ارتفاع  بجز  که  است

  تغييرات   در  نيز  اقليمی  عوامل  و  خاک  شرایط  ازجمله  دیگری
 . ثرندؤم هاآنتوسيانين ميزان

waniMa Soltani  نگاری انگشت  با  (2016)   همکاران  و 
  گلی مریم  هایگونه  برخی  در  فالونوئيدی  و  فنلی  هایترکيب

 های ترکيب  برخی،  TLC  کروماتوگرافی  روش   با   ایران  در
 استيلبن،   فنوليک،  اسيدهای  ،ساده  هایفنل  شامل  فنلی

 ها، تانن  ،ها آنتوسيانيدینپرو  ونوئيدها،فالایزو  فالونوئيدها،
 فالونوئيدها  .کردند  مشاهده  را   هاآنتراکينون  و  هاکومارین
 در   که  دهندمی  تشکيل  را   طبيعی  هایترکيب  از  گروهی
دارند  دارویی  گياهان al et Mahmoudipour,. )  وجود 

 و  ساقه  در  اتانولی  عصاره  توسط   فالونوئيد  وجود  (.8200
  مشاهده   طبس  و  فردوس  منطقه  دو  در  تحقيق  این  در  برگ
  و   adjNe aTah  نشد.  مشاهده  گل  در  هاترکيب  این  اما  شد

 عصاره   رادیکالیآنتی   فعاليت  مطالعه  با  (2012)  همکاران
  نمودند.   تصدیق  را   گياه  این  فنلی  هایترکيب  وجود  پنيرک،

ziAr  التهابی ضد  اثر  بررسی  با  نيز   (2013)  همکاران  و  
  خاصيت   با  هاییترکيب  وجود  پنيرک  گل  دروالکلیهي  عصاره
  وجود   .کردند  یيدتأ  را   فالونوئيدها  مانند  التهابیضد

  مورد   هایبخش  در  اتانولی  عصاره  در  فنولی  هایترکيب



 605     4، شماره 36دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 همچنين   طبس،  و  فردوس  منطقه  دو  در  پنيرک  گياه  بررسی
  لينولنيک،  لينولئيک،  اسيدهای)   فنوليک  اسيد  چهار  وجود

  نازک   الیه  کروماتوگرافی  در  (پاراکوماریک  و  سينرژیک
TLC  شد.  مشاهده  Tabaraki  در  نيز  (2012)  همکاران  و 
 عصاره   MS-GC  کروماتوگرافی  از  استفاده  با  ایمطالعه
  چرب   اسيدهای  فنولی،  هایترکيب  وجود  به  پنيرک  متانولی

 و   سينرژیک  پالمتيک،  پاراکوماریک،  لنيک،لينو  لينولئيک،
  ظرفيت   همچنين  و  آنتوسيانوزیدها  وجود  و  اولئيک  اسيد
  ر ب  گلها  ویژهبه  گياه  هایقسمت  تمام  باالی  اکسيدانیآنتی
 کردند. اشاره  نر صحرایی موش روی

 و   نشد  مشاهده  تانن  گلها  در  تحقيق  این  در
  جزئی   مقدار  به  گياه  هایقسمت  تمام  در  آنتوسيانوزیدها

  ها کربوهيدرات  بود.  بيشتر  کمی  گلها  در  البته  که  داشت   وجود
  گياه   آزمایش  مورد  هایقسمت  تمام  در   کم  مقدار  با  نيز

  Shokrollahi  بود.  بيشتر  مقدار  این  هادانه  در  و  بود  موجود
 گل  شيميایی  هایترکيب  بررسی  در  Heshmati  (6201)  و

 همچنين   آنتوسيانين،  و  تانن  کمی  مقدار  وجودبه  پنيرک
 کردند.   اشاره  گل  در  فراوان  گلوکوزیدی  هایترکيب  وجودبه

Emad  گياه   هایقسمت  تمام  در  نيز  (2012)  همکاران  و ،  
  و   Zargari  (2199)  .کردند  مشاهده  را   هاکربوهيدرات

  های ترکيب  وجود  نيز  (1995)  همکاران  و  Farina  همچنين
 اند. کرده گزارش پنيرک عصاره  دررا  آنتوسيانين و فنولی

 ساقه   و  گل  برگ،  عصاره  در  کم  ميزان  به  که  هاساپونين
  شدن  شل  سبب  و  کنندمی  تحریک  را   مخاط  داشتند،  وجود
  بنگ   مانند  گياهانی  مصرف  با   همراه  و  شوندمی  روده  مخاط
  ترشحات   افزایش  باعث  چوبک  و  بيان  شيرین  ریشه  سفيد،
  شوند می  (اکسپکتورانت)  آورخلط  عبارتیبه  یا  هاشش

(2008 Studowlla, & Welog.)  در  آنتروسنوزیدها  وجود 
 خاصيت   ترکيب  این  است.  شده  گزارش  سنا  و  وراآلوئه  گياه
 دارد   التهابیضد  و  اکسيدانیآنتی  سرطانی،ضد  سينوزیت،آنتی

(2014 .,al et hmadiaKhan).  ighEshra  همکاران   و 
 برگ  و  گل  ریشه،  عصاره  فيتوشيمی  مطالعه  در  (،2009)

  اشاره  کم مقدار در ونوئيدفال  و ساپونين وجود  به پنيرک گونه
  مشاهده   عصاره  سه  این  در  تانن  و  آلکالوئيد  اما  نموده،

 عصاره   در  امودین  یا  امودول  ماده  تحقيق  این  در  .نکردند
 شد.  مشاهده آزمایش مورد هایقسمت تمامدر  اتری

  هایهورمون  بيشتر  خالف  بر  گياهی،  استروئيدهای
et Abbaszadeh ) شودنمی  حمل طوالنی فواصل در گياهی،

2013 .,al).  Terohid  عصاره   بررسی  با  (5201)  همکاران  و  
.M   گونه  پنيرک  گياه  دمبرگ  و  برگها  از  هيدروالکلی

L. neglecta،  مانند   هاییترکيب  وجود  که  ندداد  نشان 
  ساپونين،   ،استروئيدها  یا  استرول  تانن،  ،فالونوئيد  ،آلکالوئيد
 که  هستند  عصاره   اصلی  اجزای  ها کومارین  و   گليکوزید

  تتراکلریدکربن   برابر  در  کبد  بافت  آسيب  از  توانندمی
  حاوی  همچنين گياه این که کردند  اشارهآنان   .کنند جلوگيری

  که   بوده  آلکالوئيد  و   کاروتنوئيد  آنتوسيانين،  لوکوآنتوسيانين،
  سوپراکسيد   مانند  اکسيدانتیآنتی  هایآنزیم  افزایش  سبب

   گردد.می پراکسيداز گلوتاتيون  کاتاالز، دیسموتاز،
که   شودمی  مشخص  8  و  7های  جدول  مقایسه  با
  و   فردوس  منطقه  دو  در  رویشگاهی  و   اقليمی  هایتفاوت
  طوری به  ،است   شده  زیادی  فيتوشيميایی  تغييرات   سبب  طبس

 آوری جم   پنيرک  مختلف  هایاندام  آلکالوئيدهای  ميزان  که
 های نمونه  از  بيشتر  ایهظمالح  قابل  طوربه   طبس  از  شده

  به   طبس  منطقه  در  بيشتر  نور  شدت  به  توجه  با  .بود  فردوس
  در   بيشتر  آلکالوئيد  توليد  آن،   کمتر  نسبی  رطوبتدليل  
 همچنين   است.  توجيه  قابل  منطقه  این  پنيرک  هاینمونه
 بيشتری  امودل  و  ساپونين  ،فالونوئيد  دارای  طبس  هاینمونه
 آنتوسيانوزید   و  نشاسته  ميزان  .بودند  گياهی  هایاندام  کليه  در

  تفاوت   گل  و  برگ  کومارین  همچنين  و  مختلف  هایاندام
  همکاران  و  Shokrollahi  نداشت.   منطقه  دو  بين  زیادی

 ای گونه  فيتوشيميایی  هایویژگی  بررسی  در  نيز  (2018)
 فالونوئيدها   ميزانکه    دادند  نشان  ایران  شمال  در  سوسن
  کند.می تغيير منطقه ارتفاع ثيرتأ تحت
  فنولوژیکی   بررسیباید گفت که    کلی  گيرینتيجهعنوان  به
  تحمل   خوبیبه  را   زمستان  سخت  شرایط  پنيرککه    هداد  نشان
 دهد،می  ادامه  خود  رویش  به   دوباره  بعد  سال  در  و   نموده

 چندساله  صورتبه  گياه  این  منطقه  دو  این   در  که  طوریبه
  های خاک  گياه  این  ،خاک  آناليز   نتایج  به  توجه  با  است.
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  صفات   بين  از  .دهدمی  ترجيح  را   شور  غير  و  سبک
  منطقه   دو  بين   بوته  ارتفاع  تنها   مطالعه  مورد  مورفولوژیکی

 تفاوت   از  ناشی  تفاوت  این  که  داشت  داریمعنی  تفاوت
 مورد   در  بود.  دما  ویژهبه  رشد  سرعت  بر  ثرؤم   اقليمی  شرایط
  درصد  مجموع  در   اینکه  به  توجه  با  فيتوشيميایی  هایویژگی
 و  فالونوئيدها  آلکالوئيدها،  ویژه به  گياه  اصلی  ثرهؤم  مواد

  توان می  بود  فردوس  از  بيشتر  طبس  هاینمونه  در  هاساپونين
  برای   بيشتری  قابليت  از  منطقه  این  هاینمونه  گفت

   برخوردارند. دارویی کاربردهای
 

 استفاده  مورد منابع
- Abbaszadeh, S., Radjabian, T. and Taghizadeh, M., 

2013. Identification and determination of 

phytosterols in oilseeds of some populations from 

two Iranian echium soecies. Iranian Journal of 

Medicinal and Aromatic Plants, 28(4): 741-755. 

- Arzi, A., Nazarikhorasgani, Z. and Rahmani, M., 

2013. Study the effects of Malva sylvestris L. hydro-

alcoholic extract on the carrageenan-induced 

inflammation in male rat paw. Jentashapir Journal of 

cellular and molecular biology (Jentashapir Journal 

of Health Research), 4(1): 1-10. 

- Bakhshi Khaniki, G.H., Sefidkon, F. and Dehghan, F., 

2010. The effects of some ecological factors on 

essential oil yield and composition of Ziziphora 

clinopodioides Lam. Journal of Herbal Drugs, 1(1): 

11-20. 

- Balouchi, H.R., Modarres Sanavy, S.A.M., Emam, Y. 

and Barzegar, M., 2008. Effect of water deficit, 

ultraviolet radiation and carbon dioxide enrichment 

on leaf qualitative characters of durum wheat 

(Triticum turgidum L.). Journal of Crop Production 

and Processing, 12(45): 167-181. 

- Dewick, P.M., 2002. Medicinal Natural Products. A 

biosynthetic Approach. Wiley, Hoboken, New 

Jersey, United States, 550p. 

- Ebrahim Pour, F. and Eidizadeh, V., 2010. Medicinal 

Plants. Payam-e-Noor University Publications, 

Tehran, Iran, 184p. 

- Ejtehadi, H., Bahadoran, M., Qasemzadeh, F. and 

Abrishamchi, P., 2016. An autecological study of 

Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw. in South 

Khorasan. Journal of Plant Research (Iranian Journal 

of Biology), 29(2): 437-452. 

- Emad, M., Gheibi, F., Rasooli, M., Khanjanzadeh, R. 

and Mohammadi Jozani, S., 2012. Medicinal-

industrial plant, Mallow. Malva sylvestris L. Lsted. 

Pooneh Publications, Tehran, Iran, 48p. 

- Eshraghi, S.S., Amin, G.H. and Fakhri, S., 2009. Study 

of antibacterial and phytochemical properties of 12 

herb extracts against pathogenic nocardia strains. 

Veterinary researches biological products, 22(1): 62-

73. 

- Farina, A., Doldo, A., Cotichini, V., Rajevic, M., 

Quaglia, M.G., Mulinacci, N. and Vincieri, F.F., 

1995. HPTLC and reflectance mode densitometry of 

anthocyanins in Malva sylvestris L. a comparison 

with gradient-elution reversed-phase HPLC. Journal 

of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 14(1-

2): 203-211. 

- Ghahraman, A., 1996. Color Atlas of Iranian Flora. 

Research Institute of Forests and Rangelands 

Publishing, Tehran, Iran, 3071p. 

- Heydarihaee, A. and Kashefi, B., 2015. Evaluation of 

antioxidant levels in different organisms of mallow 

(Malva sylvestris L.) in three different ecological 

zones of Semnan province. Second National 

Conference on Sustainable Medicinal Plants and 

Agriculture. Hamedan, September: 85-94. 

- Khanahmadi, M., Hajiaghaee, R., Ghasemi, S., 

Akhondzadeh, S., Azadmehr, A., Ashouri, N. and 

Naghdi Badi, H., 2014. Medicinal properties of dye-

yelding plants: a review. Journal of Medicinal 

Plants, 52: 1-25. 

- Mahmoudipour, A., Asna Ashari, M., Gholami, M. 

and Karami, O., 2008. Effect of UV rayon 

resveratrol production in leaf and fruit of two Iranian 

grape (Vitis viniverum) cultivars. Iranian Journal of 

Horticultural Science, 39(1): 9-17. 

- Najafi Momen, R. and Torabi Goodarzi, M., 2005. 

Case report of poisoning with Malva neglect in 

milking cow. Journal of Veterinary Research, 60(4): 

405-406. 

- Najafi Tireh Shabankareh, K., 2004. Phenological 

study Zygophyllum atriplicoides in various relief 

regions of Hormozgan province. Iranian Journal of 

Range and Desert Research, 11(1): 83-111. 

- Niyati, M., Joneidi, Z., Kamalinejad, M., Haghighi, A., 

Valaei, N., Abdi, AR. and Heidari, S., 2015. Anti-

trichomonas effect of Rheum ribes and Foeniculum 

vulgare extracts on Trichomonas vaginalis invitro. 

Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 

6(3): 198-208. 

- Oksman Caldentey, K.M. and Inzé, D., 2004. Plant 

cell factories in the post-genomic era: new ways to 

produce designer secondary metabolites. Trends in 

Plant Science, 9(9): 433-440. 

- Omid Beygi, R., 2012. Production and Processing of 

Medicinal Plants (Vol. 2). Astan Quds Razavi 

Publications, Mashhad, Iran, 400p. 

- Rahimkhani, R., varasteh, F. and Seifi, E., 2016. 

Evaluation of genetic diversity in some loquat 

genotypes based on pomological characteristics in 



 607     4، شماره 36دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

Golestan province. Journal of Plant Production 

Research, 23(1): 157-177. 

- Ramezani, B., 2004. Introdution of Rivas Martinez 

climatic classification Case study: Guillan and 

Khorasan province. Geographical Journal Territory, 

1(3): 56-65. 

- Rechinger, K.H., 2005. Flora Iranica. Akademische 

Druck-u Verlagsanstalt, Graz, Austria, 446p. 

- Sahebkar, A.H. and Iranshahi, M., 2016. Methods of 

Separating The Active Ingredients of Natural 

Extracts. Mashhad University of Medical Sciences 

Publishing, 240p. 

- Salehi, H. and Hoveyzeh, H., 1998. Phenological study 

on native range plants on warm and semi warn 

steppe of Khuzestan province. Journal of Research 

and Construction (Pajouhesh va Sazandegi, 14(3): 

54-64. 

- Samsam Shariat, H., 1993. Obtaining Extracts and 

Extracting Active Ingredients of Medicinal Plants 

and Their Identification and Evaluation Methods. 

Mani Publishing, Esfahan, Iran, 292p. 

- Saufi, A., 2007. Lignans in Phaleria macrocarpa and 

in Linum flavum var. compactum L. Doctoral 

Thesis, Heinrich-Heine-Dusseldorf University, 

Germany. 

- Shokrollahi, S.H., Heshmati, G.H. and Yosefzadeh, 

H., 2018. Study the phenolic compounds and 

antioxidant activity of the extract lily (Lilium 

ledebourii (Baker) Boiss.). Journal of Fasa 

University of Medical Sciences, 8(2): 727-734. 

- Shokrollahi, S.H. and Heshmati, G.H.A., 2016. 

Different aspects of mallow (Malva sylvestris) and 

results of new research findings: a review. Journal of 

Neyshabour University of Medical Sciences, 4(1):  

1-8.  

- Singh, A.K., Devanshi, A.K., Sharma, P., Singh, B., 

Singh, R. and Singh, N.K., 2007. Molecular 

profiling and genetic relationship among ber 

(Ziziphus sp.) genotypes using RAPD markers. The 

Indian Journal of Genetics and Plant Breeding, 

67(2): 121-127. 

- Smith, E., 1993. Natural dye from florida native 

plants. Quarterly Magazine of the Florida Native 

Plant Society, 13(3): 1-3. 

- Soltani Maivan, A., Salami, S.A.R., Saboora, A., 

Radjabian, T. and Fotovvat, M., 2016. TLC 

fingerprint analysis of phenolic and flavonoid 

compounds in some Iranian Salvia spp., a 

chemotaxonomic approach. Journal of Taxonomy 

and Biosystematics, 24(7): 75-94. 

- Soltanipour, M.A., 2000. Investigation of some 

ecological factors affecting two species of medicinal 

species, Morkhosh and Mortlakh in Hormozgan 

province. Research Project, Ministry of Agriculture, 

Research and Education Department, 3-8. 

- Tabaraki, R., Yosefi, Z. and Asadi Gharneh, H.A., 

2012. Chemical composition and antioxidant 

properties of Malva sylvestris L. Journal of Research 

in agricultural science, 8(1): 59-68. 

- Taha Nejad, M., Barzegar, M., Sahari, M.A. and 

Naghdi Badi, H., 2012. Evaluation of antiradical 

activity of Malva sylvestris extract and its 

application in oil System. Journal of Medicinal 

Plants, 42(2): 86-97. 

- Terohid, S.F., Mirazi, N. and Sarihia, A.R., 2015. 

Study of hepatoprotective effect of Malva neglecta 

L. hydroethanolic leaf extract in male rat induced 

with carbon tetrachloride. Journal of Cell &Tissue, 

6(1): 31-42. 

- Valizadeh, M. and Moghaddam, M, 2004. 

Experimental Designs in Agriculture. Parivar Co., 

432p. 

- Welog, J.H. and Studowlla, J., 2008. Medicinal Plants. 

Ghoghnoos Publications, Karaj, Iran, 370p. 

- Zargari, A., 1992. Medicinal Plants (Vol. 2). Tehran 

University Publications, Tehran, Iran, 1010p. 

- Zarei, G.H.R., Abarghuei, H. and Amini, F., 2014. 

Comparison of ecomorphological traits of Ziziphora 

tenuior in two regions of Yazd province. 

International Conference of IALE-Iran, Esfahan, 

Iran, November: 1-8. 

 

 

 

  



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, Vol. 36, No. 4, 2020  608 

Study on some ecomorphological, phenological, and phytochemical characteristics  

of common mallow (Malva sylvestris L.)  

in two native habitats of Ferdows and Tabas regions 

 
T. Fathi1, M.J. Seghatoleslami2*, R. Yari3 and F. Nakhaei4 

 

1- Ph.D. student, Department of Agriculture, Birjand branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 

2*- Corresponding author, Agricultural, Medicinal Plants and Animal Science Research Center, Birjand Branch, Islamic Azad 

University, Birjand, Iran, E-mail: mjseghat@yahoo.com; mjseghat@iaubir.ac.ir 

3- Department of Agriculture, Birjand branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 

4- Agricultural, Medicinal Plant and Animal Sciences Research Center, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 

 

Received: March 2020   Revised: May 2020          Accepted: June 2020 

 

Abstract 
     To compare some ecomorphological, phenological and phytochemical properties of common 

mallow (Malva sylvestris L.) in two regions Ferdows and Tabas, three habitats from each region 

were randomly selected and studied in 2018. Soil analysis of the habitats indicated the growth 

of the plant in sandy loam soils. On the other hand, the soil of these two habitats was alkaline 

with low salinity. Soil lime content was higher than crop soils. The results of phenological 

studies also showed that in Ferdows, this plant grows in early April and blooms in June. Then 

the seeds begin to ripen in late October and fall in late November. In Tabas, the plant begins to 

grow in the second half of March, flowers in May and flowering continues until early autumn. 

The seeds start to ripen in the second half of August and fall in early November. In Ferdows and 

Tabas, the recession period of plant activities coincided with dryness of the environment and the 

onset of the cold season, respectively. Phytochemical analysis of leaves, flowers, seeds, and 

stems extracts of the plant in two regions showed the presence of alkaloids, tannins, flavonoids, 

emodol or emodine, saponins, carbohydrates, starch, sterols, steroids, anthocyanosides, and 

cumarins in low to high amounts in each organ of the plant. Anthracenoside was not found in 

any of the three ethanol, aqueous and ether extracts. Also, four phenolic acids (linoleic, 

linolenic, synergic, and paracomaric acids) were detected by thin-layer chromatography (TLC) 

in seeds, stems, flowers, and leaves of the plant in both areas. The results also showed that the 

anthocyanin content of the leaves decreased with increasing the region's altitude. 
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