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کشت اکوتيپهاي گياه دارويي ماريتيغال جهت مقايسه
ارزش دارويي و غذايي
محمدامين کهنمو  ،*0محمد مدرسي  ،0زينب باقری کاهكش

0

 0گروه اصالح نباتات ،دانشكده کشاورزی و منابع طبيعي ،دانشگاه خليجفارس بوشهر
(دريافت مقاله -39/00/01 :پذيرش مقاله)39/1/99 :

مقدمه :اکوتيپهای گياه ماريتيغال ( )Silybum marianumارزش دارويي و تغذيهای داشته و ميتوان با انتخاب و شناخت نيازهای
بومشناختي و زراعي ،آنها را کشت نمود .هدف اين مطالعه مقايسه ارزش دارويي و غذايي تيپهای اکولوژيک ماريتيغال بهمنظور
گزينش و کشت آنها در استان بوشهر است.
مواد و روشها :جمعيتهای سه اکوتيپ (جمعيت انتخاب شده ،بومي ( 0دشتستان) و بومي ( 9تنگستان) در قالب طرح آزمايشي کامالً
تصادفي با چهار تكرار در سال زراعي  30-39در مزرعه تحقيقاتي دانشكده کشاورزی (برازجان) کشت و صفات مورفولوژيک و
فيتوشيميايي هرکدام اندازهگيری گرديد .استخراج روغن دانه و تغليظ آن به ترتيب توسط دستگاههای سوکسله و تقطير در خأل انجام و
آناليز اسيدهای چرب به کمک کروماتوگرافي گازی صورت گرفت .عصاره متانولي پودر دانه پس از استخراج تغليظ و سيليمارين تام
آن سنجيده شد .مشاهدات با نرمافزار  SASو توسط آزمونهای آناليز واريانس و دانكن در دو سطح احتمال  5و  0درصد تجزيه و
تحليل آماری گرديد.
يافتهها :اغلب صفات ريختشناسي و عملكردی اکوتيپها اختالف آماری معنيدار داشتند .ترکيب اسيدهای چرب و بازده سيليمارين
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چكيده

تام آنها نيز تفاوت زيادی نشان دادند در حالي که بازده روغن آنها يكسان بود ( .)P≤1/10بيشينه عملكرد اندام دارويي ،سيليمارين
تام ( 1/5درصد) و مقدار روغن ( 91/5درصد) بهترتيب از اکوتيپ  ،9جمعيت انتخابشده و اکوتيپ  0و  9بوشهر بهدست آمد .نسبت
نتيجهگيری :اختالف معنيداری بين اغلب صفات ريختشناسي و فيتوشيميايي هر سه اکوتيپ مورد مطالعه وجود داشت .عملكرد دانه و
روغن اکوتيپ  9بوشهر بهترتيب با  0101و  951کيلوگرم در هكتار حداکثر اما درصد سيليمارين آن حداقل بود .بهطور کلي امكان
انتخاب ،کاشت و توليد تجاری اکوتيپهای ماريتيغال در استان بوشهر وجود دارد.
واژگان کليدی :ماريتيغال ،اکوتيپ ،اسيدهای چرب ،سيليمارين
*
Email: kohanmoo@pgu.ac.ir
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اسيدهای چرب غيراشباع به اشباع در اکوتيپها و جمعيت انتخابشده به ترتيب  9/33و  9/99بود.

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0931

/ 0111طب جنوب

مقدمه

ماريتيغال بهعنوان يکي از گياهان دارويي و روغني

گياه دارويي ماريتيغال (خار مريم) با نام علمي

مهم ،جايگاه خاصي در صنايع دارويي و غذايي پيدا

 Silybum marianumاز خانواده Asteraceae

است .از اين جنس دو گونه به نامهاي ماريانوم و
ابورنئوم وجود دارد ( 1و .)2

کرده است ( 7 ،4و  .)8دانههاي اين گياه حاوي بتائين،
گليسين و ويتامين  Eميباشد .همچنين روغن حاصله
از دانههاي ماريتيغال (که متوسط بين  22تا  25درصد

برخي مطالعات نشان داده هر دو گونه يکي بوده و

ميباشد) حاوي مقادير بااليي از ترکيبات تغذيهاي

گونه دوم حالت تغيير يافته گونه ماريانوم ميباشد (.)3

مانند فسفوليپيدها است و داراي اثرات ضد التهابي و

مختلف ايران بهصورت وحشي يافت ميشود .اين گياه

اصلي دانههاي گياه ماريتيغال از گروه فالوونوليگنانها

در مناطق معتدله مديترانه به صورت پاييزه و در مناطق

هستند و حدود  1/5تا  3درصد وزن دانه ماريتيغال را

سردسير مديترانه بهصورت بهاره کشت ميگردد (.)4

تشکيل ميدهند ( 12و  )11که در مقابل عوامل

خاستگاه اصلي گياه ماريتيغال نواحي شرق مديترانه

مسموم کننده از کبد محافظت ميکنند (.)12

بوده که امروزه کشت آن در جلگههاي هموار بهطور

مهمترين فالونوئيدهاي موجود در دانههاي گياه

وسيع انجام ميشود .اين گياه در بعضي مناطق شمال

ماريتيغال

سيليمارين،

ايران از جمله چالوس ،رودبار ،گنبد کاووس ،نوده و

سيليکريستين و سيليديانين که مجموعه آنها تحت

نيز غرب و جنوب غرب ايران ،در استان خوزستان در

عنوان ترکيبات سيليمارين شناخته ميشوند ( 13و

مناطق حميديه ،شوش و رامهرمز و در استان فارس در

 .)14در همين راستا گزينش طبيعي ،اهلي کردن ،توليد

مناطق کازرون ،جهرم ،نورآباد و ممسني و در استان

ارقام اصالح شده و کشت گياه ماريتيغال در برخي

بوشهر در شهرستان دشتستان بهصورت خودرو

کشورها از جمله مجارستان ،لهستان و بلغارستان آغاز

ميرويد (.)5
شرايط محيطي و قدرت سازگاري در کشت و پراکنش
گياهان دارويي دخيل هستند .بنابراين شناخت گياهان

عبارتند

از

سيليبين،

شده است ( 15و  .)16در برخي رويشگاههاي طبيعي
استان بوشهر اين گياه بهصورت خودرو و پراکنده
بهويژه در سالهاي پرباران مشاهده ميگردد .بدين

شرايط اقليمي ايران ميتواند گامي مؤثر در جهت

سازي و مقايسه ارزش دارويي و تغذيهاي دو اکوتيپ

پيشرفت توليد انبوه گياهان دارويي و توليد روغن

وحشي ماريتيغال با يک جمعيت انتخابشده آن

حاصله از آنها باشد ( .)6امروزه روغن و ميوههاي

بهمنظور گزينش و کشت آنها در استان بوشهر انجام

روغني جهت تأمين غذا و انرژي کاربرد زيادي دارد.

شده است.

از آنجايي که درصد پاييني از اين محصوالت در داخل
توليد ميشود و بقيه از خارج وارد ميگردد ،بنابراين

مواد و روشها

يافتن رويکردهاي جديد در جهت شناخت و افزايش

اين تحقيق در سال زراعي  1391-1392در مزرعه

سطح زير کشت آنها ضروري به نظر ميرسد .گياه

تحقيقاتي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه
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دارويي و روغني بومي کشور و يا گياهاني سازگار با

لحاظ اين آزمايش با هدف بررسي امکان کشت ،اهلي
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چرخه زندگي يکساله يا دو ساله دارد که در نقاط

ضد هپاتيتي ميباشد ( .)9عالوه بر اين مواد مؤثره

آزمايشي کامالً تصادفي با سه تيمار (اکوتيپ) و در 4

فاز بااليي را برداشته و پس از آبگيري با سولفات سديم

تکرار انجام شد .تيمارهاي آزمايش شامل دو اکوتيپ

بالفاصله مقدار يک ميکروليتر به دستگاه گاز

بومي استان بوشهر (بومي  1و بومي  2به ترتيب از دو

کروماتوگرافي  GC/FIDبا مشخصات ذيل تزريق شد.

شهرستان دشتستان و تنگستان) و يک جمعيت

شرايط دستگاه به شرح زير است.

انتخابشده ماريتيغال ميباشد .بذرهاي اکوتيپها در

دستگاه کروماتوگرافي ( )CP-3800 ،Varianمجهز

سال قبل از آزمايش از طبيعت جمعآوري و بذر رقم

به آشکار ساز يونيزاسيون شعلهاي ( )FIDو ستـون

اصالح شده از بخش گياهان دارويي مرکز تحقيقات

مـــوئينه (Bpx ،SGEMelbourn ،Australia

کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان تهيه گرديد.

 )70از جنس سيليکاي ذوب شده از نوع فاز پيوندي

بذرها پس از آمادهسازي زمين در کرتهايي به مساحت

(طول ستون  32متر ،قطر داخلي ستون  2/22ميليمتر

يک مترمربع (با تراکم  12بوته به فاصله مساوي در هر

و ضخامت فيلم  2/25ميليمتر) بود .از گاز هليوم با

کرت) و به تعداد  12کرت کشت گرديد .عمليات

فشار  25بار با درصد خلوص  99/99درصد به عنوان

کاشت ،داشت و برداشت بهترتيب انجام و صفات مورد

گاز حامل استفاده شد .آمادهسازي نمونه جهت دستگاه

نظر ياداشت شد .صفات اندازهگيري شده در زمان

گاز

کار

برداشت شامل عملکرد دانه در هکتار ،تعداد دانه در گل

 AOCS Ce 1e-91استفاده گرديد .دماي دتکتور و

آذين ،وزن هزار دانه ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه جانبي و

انژکتور  FIDبه ترتيب  255و 272درجه سانتيگراد

تعداد گل در شاخه جانبي بوده است .همچنين سنجش

بود .برنامه دمايي دستگاه در ابتدا  125درجه

صفات پس از برداشت ،شامل بازده روغن ثابت ،نوع و

سانتيگراد به مدت نيم دقيقه و سپس  152درجه

درصد اسيدهاي چرب و بازده ترکيب ثانويه سيليمارين

سانتيگراد بر دقيقه به مدت  2دقيقه با سرعت 25

تام بود .بدين ترتيب  12گرم نمونه بذر از هر اکوتيپ را

درجه سانتيگراد به مدت  92دقيقه بود .شدت جريان

وزن کرده و پس آسياب کردن ،براي استخراج روغن

گازهاي نيتروژن ،هيدروژن و هوا در  FIDدتکتور

بهوسيله دستگاه سوکسله استفاده شد .عمل روغنگيري

بهترتيب  32 ،25و  322ميليليتر بر دقيقه بود .پس از

به مدت  4ساعت توسط 252ميليليتر حالل پتروليوم

تزريق هر نمونه به دستگاه کروماتوگرافي گازي،

اتر براي هر نمونه در دماي اتاق انجام گرديد .بعد از

منحنيهاي رسم شده و زمان بازداري مربوط به هر

تغليظ کردن عصاره توسط دستگاه روتاري ،يک گرم از

نمونه اسيد چرب با منحني مربوط به اسيد چرب

روغن به دست آمده در يک بالن با  22ميليليتر پتاس

استاندارد (Arachidic ،Sigma-Aldrich ،USA

متانولي به مدت  25دقيقه رفالکس و سپس 12

،Acids

،Stearic

ميليليتر محلول متانول فلوئوريد بور از طريق مبرد به

 ،)Palmitic ،Oleicو زمان بازداري آن مقايسه

محتويات بالن افزوده گرديد و به مدت  12دقيقه

گرديد ( .)15به اين ترتيب نوع و ميزان اسيدهاي

جوشانده شد .آنگاه حرارت قطع گرديد و به فاز آبي

چرب موجود در هر نمونه مورد آزمايش مشخص شد.

نمک افزوده شد .در اين حالت محلول دو فاز شده که

براي سنجش سيليمارين تام نمونهها؛  122ميليليتر
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کروماتوگرافي

،Linoleic

بر

اساس

،Linolenic

دستور

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

خليجفارس واقع در جنوب برازجان در قالب طرح

فاز بااليي حاوي اسيدهاي چرب متيل استر شده است.
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کهنمو و همكاران

مقايسه ارزش دارويي و غذايي اکوتيپهای ماريتيغال 1229 /

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0931

/ 0101طب جنوب

متانول  96درصد را به  12گرم پودر بذر هر نمونه

دامنهاي دانکن در سطح احتمال يک و پنج درصد براي

ماريتيغال اضافه کرده و به مدت  48ساعت روي

مقايسه ميانگين صفات استفاده گرديد.

دستگاه تکان دهنده عصارهگيري گرديد .پس از صاف
نمودن عصاره حاصله از طريق قيف بوخنر توسط

يافتهها

کاغذ صافي (واتمن ،)41 -متانول محلول استخراج

نتايج حاصل از تجزيه واريانس مشاهدات نشان

شده بهوسيله دستگاه روتاري تحت شرايط خالء

ميدهد که اثر نوع اکوتيپ ماريتيغال بر صفات

جداسازي و باقيمانده روي کاغذ صافي ريخته و درون

عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در گلآذين،

آون در دماي  42درجه سانتيگراد خشک گرديد.

تعداد شاخه جانبي ،تعداد گل در شاخه و درصد

آنگاه پودر خشک و زرد رنگ سيليمارين درون

سيليمارين تام در سطح احتمال يک درصد و بر صفت

نمونهها توزين گرديد .به کمک نرمافزارهاي  Excelو

ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد معنيدار بوده

 SASصفات ثبت شده تجزيه و تحليل آماري گرديد.

است .اين در حالي است که درصد روغن اکوتيپها

بدينترتيب که از آزمون تجزيه واريانس براي تأثير

معنيدار نبود .بهعبارتي اکوتيپها در تمام صفات

اکوتيپها بر صفات اندازهگيري شده و از آزمون چند

اندازهگيري شده بهجز درصد روغن اختالف آماري
معنيدار نشان ميدهند (جدول .)1

منابع تغييرات

تعداد

تعداد گل

شاخه

در شاخه

جانبي

جانبي
** 16/33

درجه

وزن هزار

عملكرد دانه

تعداد دانه

ارتفاع

آزادی

دانه

در هكتار

در گل

بوته

2

**42/25

**781523/28

**3222/75

*894/25

**271

9

اکوتيپ ماريتيغال
خطاي آزمايش
ضريب تغييرات ()%

بازده
روغن

بازده
سيليمارين
تام

12/63ns

**22/512

2/52

92251/63

21/38

116/41

4/77

2/11

12/77

2/227

6/91

27/85

8/42

9/65

16/19

15/38

13/91

1/88

* معنيدار در سطح احتمال  5درصد و

**معنيدار در سطح احتمال  1درصد،

 :nsغير معنيدار

جدول  )9اثر اکوتيپ بر ترکيب اسيدهای چرب روغن گياه ماريتيغال
منابع تغيير

درجه آزادی

اکوتيپ ماريتيغال

2

اسيد پالمتيک
**

64/25

اسيد لينولئيک
**

4226/28

اسيد اولئيک
**

961/65

اسيد استئاريک
**

4/68

اسيد لينولنيک
**

1425/8

اسيد آراشيديک
**

13/95

خطاي آزمايش

9

2/231

2/21

2/38

2/27

2/22

2/229

ضريب تغييرات ()%

---

1/47

2/55

2/51

4/34

2/72

3/78
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جدول  )0اثر اکوتيپ بر صفات رويشي و اجزای عملكرد گياه ماريتيغال

** معنيدار در سطح احتمال  1درصد

چرب اندازهگيري شده در سطح يک درصد معنيدار

سيليمارين ،برتري آماري معنيداري نسبت به دو

ميباشد (جدول  .)2مقايسه ميانگين صفات رويشي و

اکوتيپ ديگر داشت .همچنين داراي عملکرد دانه به

اجزاي عملکرد نشان داد که اکوتيپ  2بوشهر در

ميزان  1417کيلوگرم در هکتار بود که درصد روغن
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همچنين اثر نوع اکوتيپ ماريتيغال بر تمام اسيدهاي

اغلب صفات ثبت شده بهجز تعداد دانه در گل و بازده

کهنمو و همكاران

مقايسه ارزش دارويي و غذايي اکوتيپهای ماريتيغال 1211 /

بااليي ( 25درصد) دارد .در حاليکه در مقدار

ماريتيغال نشان ميدهد (جدول .)3

سيليمارين تام کاهش زيادي نسبت به دو نوع ديگر
جدول  )9مقايسه ميانگين صفات رويشي و اجزای عملكرد اکوتيپهای بومي و انتخاب شده گياه ماريتيغال
صفات

وزن هزار

اکوتيپها

دانه (گرم)

اکوتيپ 2

26/72a

اکوتيپ 1

21/22b

جمعيت انتخاب شده

b

عملكرد در

تعداد دانه

هكتار

در گل

(کيلوگرم)
1417/5a
b
a

21/22

ارتفاع
بوته

578/5

1239/3

72/522

a

72/252

جانبي

شاخه جانبي

روغن ()%

تام ()%

23/222a

4/522a

24/495a

2/265 c

b

1/222

a

24/558

b

5/112

b

1/222

a

21/723

a

6/492

(سانتيمتر)

22/252b
a

تعداد شاخه

تعداد گل در

بازده

سيليمارين

127/52a
112/222

b

a

8/522

b

b

9/222

97/752

در هر ستون ميانگينهاي با حروف مشابه تفاوت معنيدار در سطح احتمال  1و  5درصد نشان نميدهند (آزمون چند دامنهاي دانکن).

اکوتيپهاي مختلف حاکي از آن است که در مجموع

بودن ميزان لينولئيک اسيد و اولئيک اسيد در روغن

ترکيب اسيدهاي چرب اشباع نشده نسبت به اشباع

ماريتيغال جمعيت انتخاب شده ميتوان نتيجه گرفت

شده در هر سه اکوتيپ بيشتر است .بهعالوه اکوتيپ 1

همانند آنچه که در گزارشهاي قبلي آمده ( 17و )18

بوشهر از نسبت بيشتري اسيدهاي چرب اولئيک و

اين روغن داراي ارزش تغذيهاي بااليي ميباشد

لينولنيک برخوردار است .در حاليکه اسيد چرب

(جدول .)5

لينولئيک در جمعيت انتخاب شده افزايش قابل
جدول  )1مقايسه ميانگين درصد ترکيب انواع اسيدهای چرب اکوتيپهای بومي و انتخاب شده گياه ماريتيغال
اسيدهای چرب

اسيد پالمتيک

اکوتيپها

c

اکوتيپ 2

اسيد لينولئيک
b

9/5

9/99b

اکوتيپ 1
a

جمعيت انتخاب شده

b

2/26

2/25b
a

16/715

اسيد اولئيک

55/21

اسيد استئاريک
a

42/23

7/64

52/64a

5/67b

c

b

21/17

اسيد لينولنيک
a

اسيد آراشيديک
a

35/25

32/23b
c

5/87

4/11

3/29b
c

2/33

2/49

در هر ستون ميانگينهاي با حروف مشابه تفاوت معنيدار در سطح احتمال  1و  5درصد نشان نميدهند (آزمون چند دامنهاي دانکن).

جدول  )5مقايسه کيفيت روغن ماريتيغال حاصل از اين آزمايش با چند روغن مهم خوراکي
نوع روغن گياهي

ماريتيغال انتخاب

ترکيب اسيد چرب ()%

شده A

پالمتيک()C16:0

16/175

9/7

13

13

11

استئاريک()C18:0

5/87

6/65

3

3

4

اولئيک()C18:1

21/17

46/43

71

38

24

لينولئيک()C18:2

55/21

2/25

12

41

54

لينولنيک()C18:3

2/33

32/74

1

2/22

7

آراشيديک اسيد()C20:1

2/49

3/6

2/4

2/22

2/22

نسبت اسيد چرب غير اشباع به اشباع

3/39

3/97

5/12

4/93

5/66

 :Aروغن خام در تحقيق حاضر،
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 :Bروغن تصفيه شده

 :Cروغن خام.

اکوتيپهای بوشهر A

 2 ،1و  -3عليرضالو و همکاران ()2212

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.008

زيتون B1

بادام زميني C2

سويا B3

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

مقايسه ميانگين درصد اسيدهاي چرب در روغن

مالحظهاي نشان ميدهد (جدول  .)4با توجه به باال

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0931

/ 0109طب جنوب

بحث

( )9افزايش نشان مي دهد که مي تواند به نوع واريته،

مقايسه اکوتيپهاي بوشهر با رقم اصالح شده نشان

شرايط آب و هوايي و ويژگي خاک بستگي

دا د که تفاوتهاي مرفولوژيک و فيتوشيميايي

داشته باشد.

معني داري ميان آن ها وجود دارد .همچنان که در

بر اساس نتايج حاصل از اندازهگيري اسيدهاي چرب

گزارش آدزت ( )Adzetو همکاران در سال 1987؛

توسط کروماتوگرافي گازي ،چهار اسيد چرب عمده

اميدبيگي در سال 1996؛ آدزت و همکاران در سال

در روغن ماريتيغال مشاهده شد که با نتايج عليرضالو

 1993و ( 4 ،1و  )16اشاره شده ،اين اختالفات

و همکاران در سال  2212و شکرپور و همکاران در

مي تواند هم منشأ ژنتيکي و هم محيطي داشته باشد.

سال  17( 2228و  )18همخواني دارد .اسيدهاي چرب

اين اختالفات بهوي ژه از نظر عملکرد اندام دارويي

اولئيک ،لينولئيک و پالمتيک در جمعيت انتخاب شده

(مي زان دانه) و کميت و کيفيت روغن ثابت و

به ميزان  92درصد بود که ترکيب اسيدهاي چرب

سيلي ماري ن تام قابل توجه بود .دستيابي به عملکرد
دانه به ميزان  1417/5کي لوگرم در هکتار در اکوتيپ

روغن آن مشابه روغنهاي زيتون ،بادامزميني و سويا
ميباشد .بيشترين اسيد چرب مربوط به لينولئيک (55

کي لوگرم در هکتار) ،بيش از آ نچه که در گزارشهاي

سويا بيشتر ميباشد.

هادولين ( )Hadolinو همکاران در سال 2221؛

الزم به ذکر است که ميزان اسيدهاي چرب اولئيک،

اميدبيگي در سال  9( 2222و  )14و مي زان استاندارد

لينولئيک و استئاريک شباهت زيادي به سويا نشان

آن در دارونامه گياهي ايران ( )12ذکر گردي ده ،نشان

ميدهند .همچنين اسيد چرب آراشيديک به ميزان

دهنده ظرفيت ذاتي باالي اين اکوتيپها وحشي

جزئي در روغن ماريتيغال و زيتون مشاهده ميشود

براي اهلي کردن و نيز سازگاري به شرايط اقليمي

( 19و .)22

استان است ک ه امکان توسعه کشت آن ها را فراهم

با توجه به اينکه اسيدهاي چرب لينولئيک و اولئيک

آورده است .گرچه بازده ترکيب ثانويه سيلي مارين

بيشترين ميزان را در روغن ماريتيغال انتخاب شده

جمعي ت انتخاب شده بيشتر از اکوتيپهاي بومي بود

تشکيل ميدهد ،بنابراين در گروه روغنهاي سويا،

ولي با اهلي کردن و شناخت عمليات زراعي و

آفتابگردان و گلرنگ طبقهبندي ميشود .اکوتيپهاي 1

نهادههاي کشاورزي مورد نياز گياه امکان افزايش آن

و  2بوشهر نسبت به جمعيت انتخاب شده در دو اسيد

وجود دارد .با وجود اي ن مقدار آن از حداقل آنچه

چرب غيراشباع لينولئيک و اشباع لينولنيک تفاوت

که در گزارش دي وايک ( )Dewickدر سال

زيادي نشان ميدهند .بهطوري که در اکوتيپهاي
بوشهر متوسط لينولنيک  33برابر بيشتر و در مقابل

دارونامه گياهي ايران ( )12گزارش گرديده؛ بيشتر

لينولئيک  55برابر کمتر از جمعيت انتخاب شده است.

بوده است .محتواي روغن جمعيت انتخاب شده

از سويي نسبت اسيدهاي چرب غير اشباع به اشباع از

 21/7درصد بوده و ارقام بومي  24/5درصد که اين
ميزان در مقايسه با نتايج هادولي ن و همکاران 2221
http://bpums.ac.ir

جنبه کيفيت تغذيهاي و ماندگاري اهميت بسيار دارد.
اين نسبت در جمعيت انتخاب شده و اکوتيپها

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.008

 1998و اميدبيگي در سال  11( 2222و  )14و نيز

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

 2بوشهر با بازده روغن  25درصد (معادل 354

درصد) بود که ميزان آن از لينولئيک روغن زيتون و

1213 / مقايسه ارزش دارويي و غذايي اکوتيپهای ماريتيغال

کهنمو و همكاران

354  و1417 عملکرد دانه و روغن به ترتيب به ميزان

 بهطور کلي. درصد ميباشد3/99  و3/32 بهترتيب

کيلوگرم در هکتار و نيز استخراج بيش از پنج درصد

وجود شرايط اقليمي و خاکي مناسب از جمله هواي

 سودآوري و اشتغال،سيليمارين تام از دانه؛ سازگاري

،گرم و آفتابي با درجه حرارت باال در طول فصل رشد

.را در اين مناطق تأييد مينمايد

 تحمل و،) حاصلخيزSilty soils( خاکهاي لومي

سپاس و قدرداني
از سازمان غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي و درماني استان بوشهر به جهت
همکاري و فراهم کردن امکانات تجزيه روغن
. سپاسگذاري بهعمل ميآيد،ماريتيغال

 آساني و،سازگاري باالي گياه ماريتيغال با اين شرايط
مکانيزه بودن کاشت و برداشت آن همگي از يک
طرف و نياز به روغن و مادهي مؤثره اين گياه دارويي
براي مصارف تغذيهاي و بهداشتي و درماني از سوي
 ايجاب مينمايد که در تناوب زراعي استان،ديگر
 دستيابي به.بوشهر و ساير مناطق مشابه قرار گيرد

[ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.008 ]
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Abstract
Background: Milk thistle ecotypes have drug and nutritional value. Ecological and agronomical needs should be
recognized and were selected for cultivation. The aim of this study was comparison of Milk thistle ecotypes for
feeding and pharmacy value in order to selection and cultivation in Bushehr province.
Materials and Methods: Field study was carried out in a randomized complete design with three ecotype (in four
replication) in growing season of 2012-13 at the research farm of Persian Gulf University (Borazjan campus).
Morphological and phytochemical traits were measured. Oil content and methanol extract were prepared by Soxhelt
extraction and maceration method respectively; Fatty acid profile and total Sylimarin were analyzed by GC and
rotary evaporator devices. Data was analyzed by ANOVA and DMRT test methods.
Results: Morphological and yield related traits, fatty acids and total Sylimarin had statistically significant different,
but oil content was not significant (P≤ 0.01). Highest seed yields, total sylimarin (6.5 %) and oil content (25.5 %),
were related to Ecotype no. 2, selected population and ecotype no. 1 and 2 ecotypes respectively. Saturated fatty
acid: Unsaturated Fatty acid ratio in selected population and ecotypes were measured 3.32 % and 3.99 %
respectively.
Conclusion: Results showed significant differences between Morphological and phytochemical traits in three
ecotypes. Maximum yield (1417 kg ha-1), oil percentage (354 kg ha-1) and lowest total sylimarin were related to
Ecotype no. 2. These ecotypes can be selected and cultivated for commercial propose in Bushehr province.

Key words: Milk thistle, Ecotype, Fatty acid, Sylimarin
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