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  1چکیده

. گیرد های کبدی مورد استفاده قرار می یری از بیماریگیاه دارویی خار مریم برای درمان و پیشگ
 ریزش  وبیشترین مشکالت در برداشت محصول این گیاه داشتن ارتفاع زیاد در شرایط مناسب رشد

 برگی و 7شاهد، سر زنی در مرحله (در سه سطح بدین منظور در آزمایشی اثر تیمار سرزنی .  استدانه
 گل سفید اهواز و گل بنفش اصفهان،(های محلی خار مریم  ودهو ت) سرزنی در مرحله ظهور کاپیتول

دیانین،  کریستین، سیلی بین، سیلی بین، ایزوسیلی مارین، سیلی بر میزان سیلی) گل بنفش اهواز
آزمایش . تعداد روزها تا گلدهی مورد بررسی قرار گرفت و فولین، عملکرد دانه، ارتفاع گیاه تاکسی

 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه 3های کامل تصادفی در   طرح بلوکصورت فاکتوریل در قالب هب
داری  های محلی اثر معنی زنی و توده نتایج نشان داد که سر. کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شد

ها  داری باعث کاهش ارتفاع گیاه گردید ولی بین توده طور معنی سرزنی به. بر عملکرد دانه ندارند
سر زنی از طریق ایجاد تنش و نیز تاخیر در گلدهی و همزمانی پر . داری مشاهده نشد اختالف معنی

 دارویی در میان ثرؤمواد متفاوت میزان . دارویی گردیدثر ؤمشدن دانه با گرمای باال باعث افزایش مواد 
ریستین ک ، سیلی09/2 و 81/2مارین  ترتیب میزان سیلی در توده اصفهان به. ها بسیار مشخص بود توده
در توده .  گل سفید و گل بنفش اهواز بودهای   برابر توده90/4 و 63/3بین   و ایزوسیلی64/4 و 2 /30

                                                 
  abdali2002@yahoo.com : مسئول مکاتبه-*
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 برابر 6 و 2ترتیب  بین در توده گل بنفش اهواز به میزان سیلی. دیانین مشاهده نشد گل سفید اهواز سیلی
ان داد تیمار توده بسیار بیشتر از نتایج آزمایش نش.  بنفش اصفهان و گل سفید اهواز بودگل های توده

های  تر از توده  روز دیررس26توده اصفهان . های دارویی اثر داشت زنی بر میزان متابولیت تیمار سر
  . اهواز بود

  
  ثرهؤماریتیغال، سرزنی، ماده م :های کلیدی واژه

  
  مقدمه 

، ای،  خاورمیانه لیم مدیترانهباشد و در سرتاسر اق  میای گل ستارهگیاه دارویی خارمریم از خانواده 
کاربردهای اصلی خار مریم برای درمان  ).2005 حسنلو و همکاران،(شود   یافت میاروپا و امریکا
؛ گازاک و 2007و، کارمن تامای(  استاتیتپ انواع ه وهای الکلی های کبدی مانند ناخوشی بیماری

 1چربی نامناسب خونارندگی بر علیه خار مریم خاصیت بازد یثرهؤممواد برای  ).2007همکاران، 
گازاک و همکاران، ( است ی گزارش شدهضدسرطاناکسیدانی و  آنتی ویژگی ،)1998لوکر و همکاران، (

مریم حاوی  های خشک شده خار دانه). 2006؛ سینگ و همکاران، 2007؛ لی و همکاران، 2007
مارین هستند که   سیلییاین اجزاء. دشو مارین نامیده می ها است که سیلی ای از فالونوئید مجموعه

و دیانین  بین، سیلی مارین از سه بخش ساخته شده است، سیلی سیلی. باشند دارای فواید درمانی می
 که دارای های موجود در دانه رسیده خار مریم است از دیگر فالونولیگانفولین  تاکسی. کریستین سیلی

  .)1997هابتمریم،  (اثرات ضد سرطانی و درمانی است
که عدم  طوری های رسیده آن است به مهمترین مشکل در زراعت گیاه خار مریم ریزش دانه

 ریزش نمایندتوسط باد ها   درصد دانه50گردد افزون بر  برداشت در زمان و شرایط مناسب باعث می
سر های ابریشمی سفید رنگ بزرگی در نوک   رسیده این گیاه دارای پاپوس دانه. )1996چیوالیر، (

). 1995مورازونی و بومباردلی،  (ثری توسط باد پراکنده شود ؤطور م دهد به باشد که به آنها اجازه می می
وهاب و  (ها در برداشت محصول دانه این گیاه است لشاها از دیگر چ عدم رسیدن همزمان کاپیتول

 برداشت محصول دانه را )  متر در شرایط مناسب2افزون بر  (زیاد بودن ارتفاع گیاه . )2002الرسون، 

                                                 
1- LDL: Low Density Lipid 
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 و خیلی پر خرج کندبسیار برداشت محصول با دست . دهد مشکل ساخته و ریزش دانه را افزایش می
های گیاه با خارهای  بزرگ و بسیار تیز پوشانده شده  طور تقریبی تمامی بخش ویژه آن که به است به
 درصد کاهش 50دانه تا حدود برداشت مکانیزه در مقایسه با برداشت با دست، عملکرد در . است
باشد زیرا  کیفیت محصول دانه در برداشت مکانیزه نیز پایین می. )2004واترر و همکاران،  (یابد می

 که در گیاهان زراعی ییکی از عملیات. های رسیده و نارس است دست آمده مخلوطی از دانه همحصول ب
برای نمونه . قانی گیاه استفوهای  قطع بخشگیرد سرزنی یا  با اهداف مختلف مورد استفاده قرار می

 برروی گیاه دارویی یدر آزمایش. توان اشاره نمود می )2008یانگ و همکاران، (پنبه   مانندهیبه گیا
Bupleurum falcatum  درصد 56 که سرزنی باعث افزایش عملکرد ریشه این گیاه تا مشاهده شد 

در گیاه خارمریم با انجام سرزنی ارتفاع گیاه کاهش یافته احتماالً ). 1996سئونگ و همکاران، (شود  می
تر انجام  یابد و از سوی دیگر عمل برداشت دانه راحت و اثر باد بر ریزش دانه تا حدودی کاهش می

های هدفمند به  عنوان یک نوع تنش تلقی شود، القاء تنش تواند به از سوی دیگر سرزنی می. شود می
در گیاهان دارویی در بعضی موارد اعمال ) مواد موثر دارویی(های ثانویه  یتمنظور باالتر بردن متابول

های ثانویه دارویی  عنوان عامل دفاعی درونی، متابولیت شود زیرا در گیاهان تحت تنش شدیدتر، به می
در گیاهان دارویی در محدوده گونه و حتی کولتیوار ). 1981بارت و رزنبرگ،  (شود بیشتر سنتز می

از سوی دیگر ). 1986برنات، (شود  مل محیط مشاهده میاهای بسیار متفاوتی نسبت به عو واکنش
های مختلف از سرزمینی به سرزمینی دیگر و اجبار گیاه به سازگاری با محیط  ها و گونه جابجایی توده

ارویی های ثانویه و در بعضی موارد نیز القاء متابولیت د تواند باعث تغییر نسبت متابولیت جدید می
هدف از آزمایش بررسی واکنش سه توده بومی ماریتغال به سرزنی و اثرات آن بر عملکرد  . جدید شود

  .باشد میخار مریم ثره در گیاه ؤو ماده م
  

  ها مواد و روش
 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در 1385  زراعی زمایش در سالآ

و در )  شرقیº48 53َ  42/21ً  شمالی وº31 35َ  39/35 ً (ی اهواز کیلومتری شمال شرق35فاصله 
صورت آیش و بافت خاک  در سال قبل بهطرح زمین محل .  متری از سطح دریا انجام گرفت21ارتفاع 
 درجه حرارت )2(و جدول خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  )1(جدول . کلی لوم بودسیلتی
   .دهد را نشان میماهانه 
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  . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش-1جدول 
  نتایج

  خصوصیات
  متر   سانتی30-60عمق   متر  سانتی0-30عمق 

  حداکثر  حداقل  ماه
  16  17  )درصد (شن

  40  38  )درصد (سیلت
  44  45  )درصد(رس 

  122  146  )واحد در میلیون(پتاسیم قابل جذب 
  6  1/9  )واحد در میلیون(فسفر قابل جذب 

  40  65  )درصد(کل ازت 
pH 5/7  8/7  

  4/2  3/3 )متر  برسانتیسمیلی مو(هدایت الکتریکی 
  45/0  79/0  )درصد (مواد آلی

  
  .)1385-1386 (مزرعه آزمایشی) گراد سانتی(دمای ماهانه  -2جدول 
  میانگین  حداقل  حداکثر  ماه
  62/11  08/18  16/5  آذر
  35/9  69/13 96/2  دی

  11/13  47/19  75/6  بهمن
  38/16  20/23  57/9  اسفند

  59/20  32/27  87/13  فروردین
  81/27  08/38  55/17  اردیبهشت

  98/32  76/44  20/21  خرداد
  

ترتیب شامل شخم عمیق، دو مرحله دیسک، زدن ماله، ایجاد جوی و پشته و  عملیات تهیه زمین به
 گرم در هکتار فسفات آمونیوم به  کیلو50 کیلو گرم در هکتار کود اوره و 180. ایجاد نهر آبیاری بود

فاصله .  بوته کشت گردید50000در هر هکتار . صورت پایه در هنگام تهیه زمین به خاک اضافه شد
 7طول هر کرت . متر بود  سانتی20روی ردیف  ها بر   سانتی متر و فاصله بوته100های کاشت  ردیف

 ردیف 6ر نظر گرفته شد و در هر کرت  متر د2ها از یکدیگر   متر و فاصله کرت6متر و عرض آن 
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 کشت بذردر هر حفره کاشت دو عدد .  متر بود4فاصله تکرارها از یکدیگر . کاشت ایجاد گردید
اولین . صورت دستی انجام شد  هرز به  وجین علفهای.گردید که پس از سبز شدن، بوته اضافی تنک شد

بجز اولین آبیاری، سه آبیاری دیگر در .  آذر انجام گرفت10آبیاری به منظور سبز شدن بذور در 
های  صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک آزمایش به. های فروردین و اردیبهشت صورت گرفت ماه

گل بنفش p1:(های محلی  فاکتورهای آزمایش شامل توده. کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید
سرزنی t2: ، شاهد :t1(و سرزنی در سه سطح ) گل بنفش اهوازp3: گل سفید اهواز و p2: اصفهان، 

کناری و نیم های  در هر کرت ردیف. بود) سرزنی در مرحله ظهور کاپیتولt3: در مرحله هفت برگی، 
 برای محاسبه عملکرد نهایی 4 و3های  عنوان حاشیه در نظر گرفته شد و ردیف بهمتر از ابتدا و انتها 

های خشک گیاه را آسیاب نموده   گرم از دانه3مارین  تخراج سیلیگیری و اس برای اندازه. استفاده گردید
بعد از جدا کردن روغن .  ساعت در پترولئوم اتر در سوکسله قرار داده شدند10گیری  و برای روغن

مارین   ساعت با بکارگیری متانول برای استخراج سیلی16ها خشک و سپس به مدت  باقی مانده نمونه
گراد   درجه سانتی50 ساعت در دمای 5دست آمده به مدت زمان  هانولی بمحلول مت. سوکسله شدند

دست آمده با متانول به  هپودر ب. دست آمد هقرار داده شدند و بعد از تبخیر متانول پودری به رنگ زرد ب
مارین از روش  گیری سیلی برای اندازه). 2000آلیکاریدیس و همکاران، (لیتر رسانده شد   میلی50حجم 
).  1980؛ کیورسیا و همکاران، 2005حسنلو و همکاران، (اتوگرافی مایع با کارآیی باال استفاده شد کروم

و  5ماراتون، اتوسمپلر 25014کا  مدل 3 یو وی، دتکتور10012 کا شامل پمپ 1 نوئردستگاه از کارخانه
 رقیق شده بودند به 10 به 1های قبلی که به نسبت   میکرولیتر از نمونه20.  بود6 کروماگیتنرم افزار

دستگاه تزریق شدند و با فاز متحرک متانول، استونیتریل و آب و با فلوی یک میلی لیتر در دقیقه از 
ول ـرده و در طـور کـمتر عب  میلی150×6/4 ابعاد و میکرون 5  به قطر ذرات187 نوکلئوسیل سی ستون

  های اجزای  کـپی. ودـ دقیقه ب30وگراف ان هر کروماتـل زمـک. دـدنـاسایی شـر شنـومتـ نان280وج ـم

                                                 
1- Knauer 
2- K1001 
3- UV 
4- K2501 
5- Marathon 
6- Chromgate 
7- Nucleosil C18 
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مارین استاندارد سیگما مشخص شده و مقادیر هر یک براساس منحنی  در مقایسه با سیلیها  فالوولیگان
 استفاده MSTATCافزار برای انجام محاسبات آماری از نرم. بین استاندارد محاسبه شد استاندارد سیلی

  .استفاده گردید  درصد5در سطح آماری ای دانکن  زمون چند دامنهبرای انجام مقایسه میانگین از آ. شد
  

  نتایج و بحث
بین ). 3جدول (داری نشان داد  اختالف معنی ها ها و تیمار سرزنی بوته بین تودهمارین  مقدار سیلی

در واحد مارین   میزان سیلی حداکثرکه طوری به ی مشاهده شددار هر سه توده با یکدیگر اختالف معنی
های  های گل بنفش و گل سفید اهواز در مرتبه دست آمد و توده بهتوده اصفهانی در ن خشک دانه وز

  برابر09/2 و 81/2ترتیب حدود  بهتوده اصفهان مارین  میزان سیلی ).4جدول  (دوم و سوم قرار گرفتند
های  سبت به تودهنمارین در توده اصفهان  برتری میزان سیلی. های گل سفید و گل بنفش اهواز بود توده

کریستین  مقدار سیلیکه  طوری بهبود  مارین سیلی برخی از اجزاء سازنده بودن میزانبعلت باال اهواز 
شتر بی برابر 90/4 و 63/3ترتیب به میزان  بین به و مقدار ایزوسیلی برابر 64/4و  30/2 ترتیب به میزان به

بین در توده  و ایزوسیلیکریستین  سیلیدن میزان باال بو. های گل سفید و گل بنفش اهواز بود تودهاز 
نسبت به توده اصفهان بین در توده گل بنفش اهواز   سیلیدو برابربودن میزانای بود که  اصفهان به اندازه

بذر گیاه خار مریم مارین  میزان سیلی) 2003( حقی و پیرعلی .)4جدول ( نتوانست آن را جبران نماید
که گزارش نمودند ) گرم بر گرم وزن خشک دانه  میلی15معادل ( درصد 5/1را ) قهدریجان(اصفهان 
 نسبت ) درصد8/49 (مارین بیشتری سیلیمزبور  ی  توده در شرایط زمانی و مکانی جدیددهد نشان می

 روز و تشکیل 26احتماالً دیر رس بودن توده اصفهان به میزان  .کردتولید به منطقه اصلی رویش خود 
حسنلو و . بین گردیده است تر باعث ایجاد تنش و افزایش میزان سیلی یط دمایی باالها در شرا میوه

 ثیرأ تحت ت یکسانی ژنوتیپرغم مزرعه علیهای رشد کرده در گلخانه و  بین نمونه، )2005(همکاران 
گیاه مارین   مقدار سیلیگیری اندازه. را گزارش کردندمارین  سیلیمتفاوت شرایط محیطی مقدار 

، اواخر گلدهی و  مرحله باز  گلدهی، اواسط گلدهی در چهار مرحله ابتداییم تحت شرایط دیمخارمر
های اواخر  مارین از کاپیتول شدن کاپیتول طی هر دو سال آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار سیلی

یدبیگی ام). 2002کاریر و همکاران، (دست آمد  هبدر اوایل سپتامبر های باز شده  گلدهی و کاپیتول
بین بذور اصالح شده مجارستانی، طبیعی آلمانی و وحشی چالوس  مارین و سیلی میزان سیلی) 1998(

بین در میان  مارین و سیلی گیری کرد و سپس مورد کشت قرار داد نتایج نشان داد میزان سیلی را  اندازه
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در گیاه خار گیری نمود که  جهتوان نتی لذا می. انواع خار مریم، قبل و بعد از کاشت بسیار متفاوت است
  . گردد  دارویی میهای طور نسبی باال در مقدار متابولیت ه باعث تغییرات ب اقلیمیمریم تغییرات

بیشترین مقدار . دار نشان داد مارین در هر سه سطح تیمار سرزنی اختالف معنی مقدار سیلی
 در مرحله هفت برگی و شاهد ترتیب در سرزنی در مرحله ظهور کاپیتول، سرزنی مارین به سیلی

  ).4جدول (دست آمد  هب
بیشترین میزان ). 3جدول (داری مشاهده شد  بین تفاوت بسیار معنی ها از نظر میزان سیلی بین توده

ترتیب مربوط به توده گل بنفش اهواز، توده گل بنفش اصفهان  و توده گل سفید اهواز  بود  بین به سیلی
های گل سفید اهواز و گل بنفش   توده گل بنفش اهواز نسبت به تودهنکته جالب آن که. )4جدول (

این موضوع توجه بیشتر پژوهشگران را در . بین بیشتری دارا بود  برابر سیلی2 و 6ترتیب  اصفهان به
). 4جدول (طلبد  های مختلف ایرانی و حتی خارجی را می های نهفته توده ارتباط با شناسایی پتانسیل

بین دانه توده وحشی منطقه گالیکش گلستان، با ارقام اصالح شده   مقایسه مقدار سیلیدر) 1994(غول 
ثیر أبین تحت ت میزان سیلی. بین بذر اصالح شده را چندین برابر توده وحشی گزارش کرد میزان سیلی

از رتیب ت بین به بیشترین مقدار سیلی). 3جدول (داری نشان داد  ها نیز اختالف بسیار معنی بوتهزنی  سر
  ).4جدول (دست آمد  ه برگی  و شاهد ب7، سرزنی در مرحله  سرزنی در مرحله ظهور کاپیتول

بیشترین و کمترین  میزان ). 3جدول (دار بود   نیز معنیبین سیلیبرهمکنش توده و سرزنی برای 
 سفید سرزنی در مرحله ظهور کاپیتول و گل +از ترکیب تیماری گل بنفش اهوازترتیب  بهبین  سیلی
بین حاکی از وجود  آنالیز واریانس در مورد ایزوسیلی). 1 شکل(دست آمد  هبدون سرزنی ب+ اهواز

ترتیب مربوط به توده گل  بین به بیشترین میزان ایزوسیلی). 3جدول ( بود ها دار بین توده اختالف معنی
بین تحت  میزان ایزوسیلی. )4جدول (، توده گل سفید اهواز و توده گل بنفش اهواز بود  بنفش اصفهان

از سرزنی در ترتیب  بین به بیشترین مقدار ایزوسیلی. داری را نشان داد ثیر سرزنی بوته اختالف معنیأت
  ).4جدول ( دست آمد ه برگی و شاهد ب7مرحله ظهور کاپیتول، سرزنی در مرحله 
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  .تاکسی فولیندیانین و  بین، سیلی ها برای سیلی  مقایسه میانگین بر همکنش-1شکل 

  
بیشترین میزان ). 3جدول (داری نشان داد  اختالف معنیها  ثیر تودهأکریستین تحت ت میزان سیلی

ترتیب مربوط به توده گل بنفش اصفهان، توده گل سفید اهواز و توده گل بنفش اهواز   بهکریستین سیلی
افزون بر دو برابر توده گل سفید کریستین در توده اصفهانی  عبارت دیگر میزان سیلی به). 4جدول (بود 

نکته قابل توجهی که وجود دارد آن است . )4جدول ( برابر توده گل بنفش اهوازی بود 4و افزون بر 
کریستین در توده اصفهانی در مقایسه با سایر نقاط کشور بسیار بیشتر بود برای مثال  که مقدار سیلی

 نقطه ایران و نیز در رقم مجاری را از  15ریستین در ک دامنه تغییرات سیلی)  2005(همکاران و حسنلو 
که این مقدار در توده اصفهانی در آزمایش حاضر به   گزارش نمودند در حالی062/6 تا حداکثر 318/0
 با وجود اینکه دو سطح سرزنی در مرحله ظهور .گرم بر گرم وزن خشک دانه بالغ گردید میلی 820/12

ولی این ) 4جدول (داری نداشتند  برگی از لحاظ آماری اختالف معنی 7کاپیتول و سرزنی در مرحله 
 ها  نیز بین تودهدیانین در خصوص سیلی. داری اختالف نشان دادند طور معنی هدو سطح با سطح شاهد ب
ترتیب مربوط به   بهدیانین سیلیبیشترین میزان ). 3جدول (داری وجود دارد  با یکدیگر اختالف معنی

کلی فاقد طور هکه توده گل سفید اهواز ب اهواز و توده گل بنفش اصفهان بود در حالیتوده گل بنفش 
 بیشترین .دار نشان داد دیانین اختالف معنی زنی بر میزان سیلی فاکتور سر. )4جدول (بود دیانین  سیلی

اهد  برگی و ش7از سرزنی در مرحله ظهور کاپیتول، سرزنی در مرحله ترتیب   بهدیانین سیلیمقدار 
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و  بیشترین). 3جدول (دار شد  نیز معنی دیانین برهمکنش توده و سرزنی برای سیلی. دست آمد هب
سرزنی در مرحله ظهور + ترتیب از ترکیب تیماری گل بنفش اهواز   بهدیانین کمترین میزان سیلی

دست  هب) ر در توده مزبودیانین سیلیعلت فقدان  هب(کاپیتول و گل سفید اهواز در همه سطوح سرزنی 
که توده گل  در حالی). 3جدول (ثیر فاکتور توده قرار گرفت أفولین نیز تحت ت تاکسی. )1 شکل(آمد 

داری نداشتند توده گل سفید اهواز با دو توده دیگر  بنفش اصفهان و گل بنفش اهواز اختالف معنی
داری  زنی اختالف معنیثیر فاکتور سرأ تحت تفولین تاکسیمیزان . )4جدول (دار داشت  اختالف معنی
 در شاهد مشاهده شد که با دو سطح دیگر اختالف فولین تاکسیکمترین میزان ). 3 جدول(را نشان داد 

 برگی و سرزنی در مرحله ظهور کاپیتول با 7سرزنی در مرحله که دو سطح  دار داشت در حالی معنی
نیز فولین  تاکسیرزنی برای برهمکنش توده و س). 4جدول (داری نداشتند  یکدیگر اختالف معنی

از ترکیب تیماری گل بنفش ترتیب  بهفولین  تاکسیبیشترین و کمترین  میزان ). 3جدول (دار شد  معنی
  . )1شکل ( دست آمد هشاهد ب+ سرزنی در مرحله ظهور کاپیتول و گل سفید اهواز+ اهواز 

جدول (اند   عملکرد دانه نداشتهداری بر روی نتایج نشان داد که تیمارهای توده و سرزنی اثر معنی
 جدول( کیلوگرم در هکتار متغیر بود 1328 تا 1290عملکرد کلی دانه در این آزمایش در محدوده ). 3
توان یک بعدی و   را نمیها و تیمار سرزنی روی عملکرد دانه بین تودهدار  عدم وجود اختالف معنی). 4

برای مثال مشاهدات در این . ابی و بررسی قرار دادمستقل از سایر عوامل محیطی و ژنتیک مورد ارزی
طور معمول  ههای اهوازی بود و ب  روز دیررس تر از توده26آزمایش نشان داد که توده اصفهان حدود 

تواند عملکرد را افزایش دهد، لیکن از سوی دیگر زمان گلدهی و پر شدن دانه مصادف با  دیررسی می
های زودرس اهوازی رخ داد و به همین دلیل یکی از  سه با تودهتری در مقای گرما و بادهای شدید

های اهوازی بود ولی  باشد در توده اصفهانی کمتر از توده اجزای عملکرد که تعداد دانه در کاپیتول می
بنابراین نقاط . های اهوازی بود در عین حال تعداد کاپیتول در بوته در توده اصفهانی بیشتر از توده

. از اجزاء عملکرد توسط نقاط قوت در بخشی دیگر از اجزاء عملکرد جبران گردیدضعف در بخشی 
تواند باشد که توده اصفهان اگر در تاریخ  های آینده این موضوع می نکته قابل توجه برای آزمایش

کشت زودتری در شرایط اهواز کشت شود احتماالً زمان گلدهی و پر شدن دانه مواجه با شرایط 
میان سه توده از . دست خواهد آمد هار نخواهد شد و در نهایت عملکرد دانه بیشتری بسخت اواخر به

ثیر عملیات سرزنی میان هر سه سطح ألیکن تحت ت) 3جدول (نظر ارتفاع گیاه، اختالفی مشاهده نشد 
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ترتیب در سرزنی مرحله ظهور  بیشترین میزان کاهش ارتفاع به. دار مشاهده گردید آن اختالف معنی
  .)4جدول (دست آمد  ه برگی و شاهد ب7یتول، سرزنی در مرحله کاپ

بیشترین تعداد روز تا ). 3جدول (دار نشان داد  ها اختالف معنی تعداد روزها تا گلدهی بین توده
دار داشت ولی  های اهواز اختالف معنی گلدهی در توده گل بنفش اصفهان مشاهده شد که با توده

تعداد روزها تا گلدهی در تیمار  ).4 جدول( .داری نداشتند ختالف معنیهای اهواز با یکدیگر ا توده
دار نشان  هر سه سطح سرزنی با یکدیگر اختالف معنی). 3جدول (دار نشان داد  سرزنی اختالف معنی

 7، سرزنی در مرحله  زنی مرحله ظهور کاپیتول  سرترتیب در دادند، بیشترین تعداد روز تا گلدهی به
 احتماالً سرزنی با حذف بخشی فوقانی گیاه و نیز با حذف .)4جدول (دست آمد  هببرگی و شاهد 

گیرد که منجر  برای بازسازی از گیاه می های جانبی بیشتر، فرصت زمانی را غالبیت انتهایی و ایجاد ساقه
ا تا ثیر شدیدتری بر تعداد روزهأاثر توده در مقایسه با سرزنی ت. گردد به تاخیر در زمان گلدهی می

که میان  صورتی های اهواز بود در  روز دیر رس تر توده26که توده اصفهان  طوری گلدهی داشت به
  .  )4 جدول ( روز اختالف وجود داشت6حداکثر زنی مرحله ظهور کاپیتول شاهد و سر

ای ه طور کلی نتایج آزمایش نشان داد تیمار توده بسیار بیشتر از تیمار سرزنی بر میزان متابولیت هب
بین توده اصفهان چندین برابر  کریستین و ایزوسیلی که مقدار سیلی طوری ثیر گذار بود بهأدارویی ت

بین توده گل بنفش اهواز دو برابر توده اصفهان بود، ولی میان  های بومی اهواز و میزان سیلی ه تود
 ها  میزان متابولیتدار، تغییرات اندک و تدریجی در رغم وجود اختالف معنی بهسطوح تیمار سرزنی 
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Abstract1 

Milk thistle is used traditionally as a hepaprotective agent and supportive 
treatment of liver disorders. The most problems in Milk thistle harvest are tall 
height, seed shedding and being spinous. In this trial, effects of 3 native 
populations (p1: Isfahan violet flower, p 2: Ahvaz white flower and p3: Ahvaz 
violet flower) and 3 topping  levels (t1:control, t2: topping in 7 leaves stage and t3: 
cutting back in first capitulum appearance stage) on qualitative and quantitative 
properties of Silymarin, Silybin, Isosilybin, Silychristin, Silydianin, Taxifolin , 
seed, tall height and days until blooming was studied. Experimental design was 
factorial and conducted as a randomized complete block design with 3 replications 
in experimental field of Ramin Agricultural and Natural Resources University 
(2006-2007). The results indicated that, seed yield in topping and native 
populations had not significant difference. Effect of topping on decrease of tall 
height was significant but populations was't. Topping moreover creation stress 
caused delay in blooming and synchrony seed filling with high heat, thereupon, 
thermal stress increased medicinal active substances. Amount of medicinal active 
substances among popoulations were very difference. In p1 amount of silymarin 
was 2.81 and 2.09, silychristin 2.30 and 4.64 and isosilybin 3.63 and 4.90 fold p2 
and p3 respectively. P2 had not silydianin. Amount of silybin in p 3 was 2 and 6.09 
fold of p1 and P2 respectively. The results showed that effects of populations on 
medicinal active substances were much more than topping. P1 was 26 days more 
serotine than p2 and p3. 
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