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هييومصولف ييرصووروفم ييو صبررسييخصوصياييمورصويرژيكيييكوتخص  ي م عنوووان طوورح پژوهشووي: 

(Silybum marianum L.)درص ردبملصوصو ونص 

 وجمدصشترپيرمجري طرح: 

 ع خص ا رم-ويسخص ر بخصگمگ يهمكاران طرح: 

 گروهصزر عتصوص االحصنبو ور د نشتدهص شوورزم د نشگوهصوحققص ردبم خص

  م،صووروفم و هو،ص جزوهصويشهي م ،ص جزوهصبهصعوول  ها: كليد واژه

 چكيده

هومصولف يرصووروفم يو صدرصشير وقص م م يخصبهصونظيرصبررسخصوصيامورصويرژيكيكوکص  ي م 

آورمصشدهص زصنيي یخصشي وكخصوصجنييبخص شييرصه ير هصبيوصدوصرمي صويورجخص  ي م صج عص23 ردبمل،ص

فند.ص جزوهصو روونسصافورصويرژيكيكوتخص نيعصموبيلصويردصآزوووشصصمر رصگرژصCNseedsبيد  والزمصوص

هيوص زصنظيرص  ميهصهومصويردصبررسخصنشونصد د.صبهصطيرمص هصبيمنص  ي م  مصر صدرصبمنص  ي م والیظه

هيوصنشيونصد دص يهصافورصويردصبررسخص وفالفصوعنخصد رمصوشوهدهصگردود.صوقيودورصوميونگمنص  ي م 

هيوصودصد ر مصبمشفرونصع  تردصد نيهصدرصوقووهيهصبيوصسيوورص  ي م آبهوصوونندص و ورصوصپورسبروخص  ي م 

هوصبوص سففودهص زص  مهصايفورصوييردصبررسيخ،ص مصد دهیفخص رمومصوورجخص االحصشدهصبيد.ص جزوهصويشه

  ي م صهوصر صبهصسهصگروهصوف ووزص فتمکصن يد.ص ونصگروهبندمص وصیيدمصبيوص يزويعصج ر ژميووخصوحيلص

ت.صبيهصونظييرصبررسيخصرو بيقصع يخصبيمنصايفورصوص عميمنصوصيايمورصرووشص  ي م صهوص طوبقصد ش

هوص نجيومصشيد.صسيهصهوصرومصد دههوصبوص سففودهص زصعوولصهومصبوصوفهيمص وربرودم،ص جزوهصبهصعوول  ي م 

درادص  ممر رص لصد دهصهوصر ص يجمهصن يدند.صعوولص و صبوصضر وبصوثبتصوصبيزر صص80عوولص و ،صیدودص

هومصبر رص زصنظرصوصيايمورصد دص وپمفي صوصوزنصد نهصدرص وپمفي ص ي نهتص  ي م بر مصع  تردصد نه،ص ع

هومصدومصوصسيمصنمزصبوصد شفنصضير وبصآبودصر صشنوسووخصن وود.صعوولوذ يرصوونندصر وهروز،ص و ورصوصپورس

 بزر صبر مصسوورصافور،ص  ي م صهوصر ص زصدودگوههومصدوگرمصويردصبررسخصمر رصد دند.
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 مقدمه
صوورو ص.Silybum marianum L)فم و  صیهوبصوخصوتخ( صد رووخصبه صگموهونصوه  ص هصآود ز

،صبهصطيرمص هص ونصگموهص زصدرصزر عتصوفوبيكمفخصوصانووعصد رووخصپمد ص ندصر صجووگوهصوه خص ستص ي نهفه

صب  ورسفونصدرصوقموسصوسمعص شتصوص رمومصص20 صكههفونصو سو صپمشصدرص شيرهووخصوونندصوجورسفون،

صش ص االح ص ست. صشده ص يكمد صآن صژالونيد نهده صیووم صووروفم و  صوونندصكمگنونهوم ص رزش ندم هوم

صشيند.سم مبمن،صسم متروهفمنصوصسم مدوونمنص ستص هصوج يعصآنهوص حتصعني نصسم م ورونصشنووفهصوخ

صژالونيكمگنون صوه يومت ون صضد ص بدصهو ص ز ص ننده صوه يم صعي ول صوقوبل صدر صو صههفند ص بدم هوم

ص نند.صخوحوژظتصو

درص  متصصر ص مع دهصن،صنيعصگموهصوص وضوعص م م خصوحلصرووش،صنقشوبنوصبهصنظرصبهمورمص زصوحقق

هوصوصرووشگوههومصوص مفمتصوي دصويثرهصگموهونصد رووخصد رد.صدرص ور نصووروفم و صدرص نيعصوسمعخص زص م م 

صوخصج ر ژمووخ صص،د نرشد صدرووم صسوی خ صني یخ ص ز صگموه ص ون ص ه صطيرم صش وكخصبه صني یخ ص و وزر

آورمصوصبررسخصج عص. ستصژورسصدرص سفونصبيشهرصپر  ندهآذربووجونصوص زصغربص وصني یخصسوی خصو مج

هومصویشخصووصهومصگموهخصبر مصافورصويردصنظرص وكمنصوری هصدرص االحصج عمت نيعصكنفمتخصج عمت

روشهومصونوسبصنگهد رمصوصص، نيعصكنفمتخوص يزوعصدرصويردصسطحصصخصر  طالعو بيوخصوحهيبصوص هبص

سوزد.صافورصزر عخص غ بصبر مصبررسخص نيعصكنفمتخصهومصونوسبص وتونپذورصوخگزونشص ژر دصووصج عمت

بوص يجهصبهص ونتهصشر وقصوحمطخصوحلص شت،ص ند.صهومصولف رصگموهخصويردص سففودهصمر رصگرژفهدرصگينه

وطوكعهصبهصونظيرصص ونص حقمقص، زص ونرود رد،صصهومصظوهرمصبيوژهصع  تردصد نه وثمرصبهصسز وخصرومصووژگخ

صويرژيكيكوکص  ي م  صج عهومصولف رصوصيامور صووروفم و  ص ور ن ص ز ص م م خصآورمصشده صشر وق در

ص  ي م صهومصووروفم و ص زصسر سرص شيرصج عصآورمصوصسپسص ردبملص صبهص ونص ر مب،ص بفد  درص جر صشد.

صويردصوطوكعهصمر رصگرژت.صصبرص سوسصووژگمهومصويرژيكيكوکشر وقصوزرعهص

ص

ص

ص
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 گياهان دارويي-1-1

 حفاظت ذخاير ژنتيكي گياهان دارويي -1-1-1

صبهصص ص يسعه صیو  ص شيرهومصدر ص  ثر صدر صگهفرده صطير صد رووخصبه صگموهون صطبصسنفخصو  وربرد

ص ژز وشصوصرفصگموهونصد رووخصدرصجي وعصصعني نصروشخصدرصیفظصسالوفخصدرآودهص ست.صعالوهصبر  ون،

صنمزص صو صگموهون ص ون ص ز صیوال صشم مووخ صد روهوم صو صوفعدد صد روهوم ص يسعه صو ص سفلر ج صبو انعفخ

هومصگموهخصبيوخصبوعثص قوضومصع يوخصبهمورصزوودصوصرشدصبوز رهومصگموهونصد رووخصگمرمص زصدروونبهره

صپموودص ونصويضيع،ص وهشصذووورصك نفمتخصگموهخصوصونوبعصد رووخصدرص شيرهومصدرصیو صگردودهص ست.

دص)هيآرويصوصد سم ي ،صشي يسعهصوخصبوشدص هصونجرصبهص نقر ضصووصژقد نص نيعصكنفمتخصگموهونصد رووخصوخ

ص(.ص1999

صگينه ص ز صبروخ صو معمتص ه صدرکص ون ص ردهبو  ند،صهومصگموهخصویشخص وربردهومصبهمورمصپمد 

ونهتص هصگينهصهومصویشخصبهصنظومصهومصزر عخصو ردصشيند.صهرصچندصهومص حقمقو خصبرص  يامهصآك نس

 ي ندص ثر رصیفوظفخصد شفهصوصبرد شتص زصجي وعصویشخصر صبهصومز نصزوودمص وهشص شتص ونصگموهونصوخ

هومص،ص زصدستصرژفنص نيعصكنفمتخصوصنمزصژقد نص نگمزه1دهد،ص ووصو تنص ستصونجرصبهص نحطوطصوحمطخ

صشيد. صویشخ صجي وع صبميكيكوتخصیفوظت ص نيع ص ني نهمين صپذورش ص ز صص2پس صسو  ص ونص1992در ،

 ني نهمينصسهصهدفصع دهصوعنخصیفظص نيعصكنفمتخ،صوصرفصپوود رص زص جز مصآنصوصوشور تصعودالنهصوص

ونصفونهصدرصونوژعصوصرفصذووورصكنفمتخصر صدنبو ص رد.ص گرچهصگموهونصد رووخصبهصوضيحصدرصدسفيرص ورص

ص ستصوكخصهرصسهصهدفصآنصبهصطيرص وولصبر مصذووورصگموهونصج هورصولف رص ونص ني نهم ينصنبيده

ص(.ص2002د رووخصموبلص وربردص ستص)شمپ نصوصه تور ن،ص

صر ص ص شيرهومصدنمو صبهمورمص ز صدر صزوهفخصطبمعخصويجيد ص نيع گموهونصد رووخصبلشصوه خص ز

ص صسوزوونصبهد شتصجهونخ2002شوولصوخصشيندص)پودوكيسخصوصه تور ن، ص و وص3(. ص1970رصدر ص21000،

%(صبهصص9/18گينهصبيوخصص)ص26092گينهص زصص4941گينهصد رووخصر صژهرستص رد.صبهصعني نصوثو ،صدرصچمنص

                                                 
1 - Environmental degradation 
2 - Convention on Biological Diversity (CBD) 
3 - World Health Organization (WHO) 
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ص گرص ونصنهبتصبر مصسوورصژ يرهومصد رووخص1-1شيدص)جدو صعني نصد روصدرصطبصسنفخص سففودهصوخ .)

نهصص ع م صد دهصشيد،صگيص422000هومصگموهخصگ د رصدنموصوعنخصوعروفصوحوسبهصوصسپسصبهص لصگينه

صگينه صبمشص ز عد د صبه صد رووخ ص هد ف صبر م ص سففوده صويرد صگموهخ صبيدصص50000هوم صوي هد صبوكغ گينه

ص(.2002)شمپ نصوه تور ن،ص

ص

ص(2002 عد دصگموهونصد رووخصويردص سففودهصدرص شيرهومصولف رص)نقلص زصشمپ نصوه تور ن،صص-1-1جدو 

صهوهومصد رووخصبهص لصگينهادصگينهدرصگينهصگموهصد رووخصگينهصگموهخص شير

ص9/18ص4941ص26092صچمن

ص0/20ص3000ص15000صهند

ص4/4ص1000ص22500ص ندونزم

ص7/7ص1200ص15500صووكزم

ص0/10ص700ص6973صنپو 

ص1/6ص300ص4950صپو هفون

ص5/9ص850ص8931صژم مپمن

ص6/16ص550ص3314صسروالنتو

ص5/15ص1800ص11625ص وو ند

ص8/11ص2564ص21641صآوروتو

ص1/17ص1800ص10500صووفنوم

ص5/12ص1700ص13366صوفيسق

صص52885ص422000 جهان

 

صژعوكمت صد رووخ صكنفمتخصگموهون صیفظصذووور صزومنه ص ست.صدر صشده ص نجوم صوحدودم هومصبهمور

هومص ا خص ي نصووژتص هصگموهونصزر عخصع دهصوصژرآوردههومصچنمنصوضعمفخصر صدرص ونصو معمتصوخروشه

سو ص ومرصبهصويدصوعطيفص ردهص ست.صه چنمنصص30 وصص20كنخصوصوحققونصر صدرصصهوم يجهصودور نصبونک

صب تهص صوعمورهومصنو وژخصبر مصیفوظتصذووورصكنفمتخصگموهونصد رووخصبهص ورصگرژفهصشدهص ست، نهص نهو

صرو بقص صوثل، ص يكمد صبميكيكم ص  يكيكوتخ، صنموزهوم صج ر ژمووخ، ص يزوع صروم ص ند خ صبهمور  حقمقور

هومصكنخصآنهوصوصغمرهص نجومصشدهص ست.ص  ومص ونصعي ولصنقشصضرورمصوصژم يكنخصدرونصوز نه و هينيوخص

صبقومصگينه صنقشص عممنص نندهدر صو ص رده صشر وقصطبمعخص وفو صدر صبرد شتصهو صوشتالرصنوشخص ز  مصدر

ص صه تور ن، صو ص)پودوكيسخ صد رد صبشر ص يسق صد رووخ صگموهونص2002گموهون صیفظ صبر م صويشبلفونه، .)
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ص نقر ضصگينهد روو صدر صوقوبلصعي ولصويثر صدسفير كع لخصدر ص ونصهومصد رووخ، ص وربرد صبه ص يجه هووخصبو

صژينصویشخ ك   خصگينه ني سمينص جوررصبمنص»گموهونص يسقص صو صژ ير صوعرضصوطر  همهصص«ص1هومصدر

 ،صدرص و ورص ند.صبهصعني نصوثوهومصجهونخصدوگرصنمزصدرص ونصزومنهصو ردصع لصشدهشدهص ست.ص كبفهصسوزوون

وم مينصدالرمصبهصپروكهصص5/4بونکصجهونخصدرصچهورچيبص ههمالرصوحمطخصجهونخ،صوکص  کصص1997

یفظصگموهونصد رووخصسروالنتوص ردص هصرومصیفوظتصجي وعصگموهخصد رووخ،صرووشگوهصوصوصرفصپوود رص

ص(.1999آنهوصدرصني یخص حتصیفوظتصگموهونصد رووخصوف ر زصگرددص)هيآرويصوصد سم ي ،ص

 كشت گياهان دارويي-1-1-2

بهصعني نصوکصهدفصص2 ك   خ،ص ونمتصغذ وخهومص شوورزمصبمنطخصدههصگذشفهصدرصبمنصسوزوون

ع دهص زصدودگوهصوسمعفرصوعنخصدسفموبخصبهصزندگخصبهفرصويردصبررسخصمر رصگرژفهص ست.صدرصو معصوفهيمص

ص ونمتص  ذوه صونوسبفر صوفهيم صبه ص سص3 م ونمتصغذ وخ ص رده صپمد  ص شورهص توول ص مفمتصغذ  صبه تص ه

ص ه متصووفوومنوخ صبمشفرمصبه ص يجه ص ز ونرو، صروزو ذمن وود. صو ص جز مصضرورمصركو صهو صعني ن صبه هو

هوص نهونصغذ وخصبشرصوعطيفصگردودهص ست.صبدونص ر مبصنقشصگموهونصد رووخصدرصبهبيدصزندگخصوم مين

درادصد روهومصص25(.ص وروزهصیدودص2002بوص يجهصبمشفرمصبررسخصوي هدصشدص)پودوكيسخصوصه تور ن،ص

درادصدرصسر سرصجهونصبرصپووهصگموهونص ست.صدرصويردصد روهومصضدصص50 جيوزمصدرصآوروتوصوص یف والص

ص(.ص2002درادص ستص)گيشل،صص40سرطونص ونصوقد رصدرصیدودص

گموهونصد رووخص زصدوصونبع،صوي دصویشخصج عصآورمصشدهص زصطبمعتصوصوي دص شتصشدهص وومنص

صبمنصشينوخ صايررصبيوخصوو ص)به ص جوررصوخصشيند صگموهخص ه صوي د صبمشفر ص ستص ه صذ ر صبه صالزم د.

هومصگموهخصويردص شتصمر رصشيندصوص نهوص عد دص  خص زصگينه ك   خ(صهنيزص زصونوبعصویشخصبرد شتصوخ

ونصدرادصگموهونصد رووخصو ردصشدهصبهص ص80 وصص70گمرند.صوکصبرآوردصدرصآك ونصنشونصصد دص هصیدودصوخ

صدرصبنگالدشصبمشص زص شيرصبهصايررصویشخصبرد شتصشده درادصگموهونصد رووخصبهصايررصص90 ند.

صویشخصج عصآورمصوخ صدرصچمنصیدود2005شيندص)ژوئي،  ندص هصگموهصد رووخصشنوسووخصشدهص5000(.

                                                 
1 - Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and  Fauna  (CITES) 
2 - Food security 
3 - Nutrition security 
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ص صبهص1000یدود صوخگينه صمر ر ص سففوده صويرد صسنفخ صصدنگمرطير ص نهو صص100 وو ص شتصص250 و گينه

صشيوخ ص  فرص زصص4000درصهندوسفونص زصند. گينهصدرصص20گينهصگموهخصويردص سففودهصبر مص يكمدصد رو،

هومصولف رص شيرصزورص شتصههفند.صه چنمنصدرصوجورسفونص هص شيرمصبوصسوبقهصطيالنخصدرصمه ت

صژققصش ورصوخ شتصگموهونصد رووخصبه صوخص40رود، گمرندصگينهصبر مص يكمدص جورمصويردص شتصمر ر

بوص يجهصبهص قوضومصبوز رصبر مص وومنصپميسفهصوصوتني وتصگموهونصد رووخصص(.2002 نصوه تور ن،ص)شمپ

ص ژز وشص عد دصگينهص صوکص سفر  ژمصوه صبر مصرژعص ونصوشتالر، صنمزص هروعص وهشصونوبعصجنگ خ، و

 رصبوشد.صوتخص زصدالولص  صبيدنص عد دصگينهصهومص شتصشده،صگوهخصپوومنهومصد رووخصزورص شتصوخ

بوشد.صبر مصن ينه،صروشهصجمنصسنگصویشخصهومصویشخصوخبيدنص مفمتصگموهونص شتصشدهص زصن ينه

 رص زصروشهص يكمدصشدهص زصطروقص تثمرصوصنيعخص ست.صهرصچندص ونص ورص وصیدمصبر برصبوص رزشص10 وصص5

ونصويضيعصر ص حتص وثمرص عفقود رصژرهنگخصوصبوورهومصعووهصوردمص ستصبوص ونصیو صوطوكعورصع  خصنمزص 

هومصثونيوهصهومصد رووخصگموهونصبهصطيرصع دهصوربيطصبهصوجيدصوفوبيكمتصن وود.صووژگخ وصیدمص وومدصوخ

هومصطبمعخص حتصشر وقصووصص نشصوصرموبتصنموزصد رندصوصشوودص حتص ستص هص ونصگموهونصدرصوحمق

 عخصسروعص كرشدصوخص ي ندصشيند.صبنوبر ونصسطيحصوي دصژعو صدرصونوبعصزرشر وقص شتصزر عخص يكمدصن خ

صژرضص فوور صبو صن ينهصهومصج عصآورمصهومص یف وكخصووژگخبهمورص  فرصبوشد. هومصگموهونصزر عخصبو

ص رزش صبدوهخص ستص ه صطبمعت، ص ز صوخشده صگموهونصر  صشر وقص شتصهومصووصصدر صدر  ي نصآگوهونه

شتصزر عخصگر وشصپمد ص شدودص رد.صدرصوج يعص  ومص شيرهوصبهصس تصسه صبمشفرصوي دصیوالص زص 

ص صه تور ن، ص)شمپ نصو ص ند صوقموسصبزر صوط يب2002 رده صبر مصوصرفصدر ص شتصشده صوي د  رص(.

هومصد روسوزمص هصنموزوندصوحصيالرص سفوند ردصگي هخصشدهصوصههفند.صوثلص يكمدصد روص يسقصشر ت

ص مفمتصوعمنصوخ صومز نصو صبو صكههفووو صهند، صوجورسفون، صچمن، صآرك نفمن، صج  هصبوشند. ص ز ص سپونمو نصو

 (.ص2005 نندص)ژوئي،ص شيرهووخصههفندص هصبروخصگموهونصد رووخصر صدرصوقموسصوسمعص شتصوخ

ص

 اهميت اقتصادي و تجاري گياهان دارويي -1-1-3
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بر سوسصبرآوردهومص نجومصووژفهصوکصچهورمص وصوکصدومص  مهصد روهومص جيوزصشدهصدرصدنموصوربيطص

بوشد.ص ونص ورصیو خصطيرصوهفقم صووصغمرصوهفقم (صوخیوالص زصگموهونص)بهبهص ر مبورصژعو صبميكيكوتخص

ص زص رزشص مفصودمصموبلص يجهصگموهونصد رووخصدرصجي وعصبشرمصوخ صدرصسهصدههص2002بوشدص)گيشل، .)

گذشفهصرشدص سوسخصدرصبوز رهومصگموهخصوصوحصيالرصگموهخصدرصسر سرصجهونصدودهصشدهص ست.ص ژز وشص

صگموهون صاودر ر صنظومصسروع صو صوحصيالر ص ون صبه صجهونخ ص يجه صوبمن صگذشفه صدهه صطخ هومصد رووخ

صژروشصجهونخصوحصيالرصسالوتصسنفخصوخ صبميكيكوتخ، ص ني نهمينص نيع صبر سوسصگز رشصدبمر بوشد.

(.صدرصص2005وصژوئي،صص2003،صWHOگرددص)بوكغصوخص2002وم موردصدالرصدرصسو صص600گموهخصبهصیدودص

 شيرهومصدرصیو ص يسعهصبر مصنموزهومصدروونخصويوشص وصیدصزوودمصبهصصدرادصوردمصدرص80یو صیوضرص

هومصپمشص ند.صسوزوونصبهد شتصجهونخصبرآوردص ردهص ستص هصدرصدههد روهومصوبفنخصبرصگموهونصو بهفه

ص صیوضر صیو  صدر ص رد. صوي هند ص سففوده صگموهخ صطب ص ز صجهون صوردم ص ز صوشوبهخ صدراد درادصص30رو

بوشندصرسندصیوومص ر مبورصوشفقصشدهص زصوي دصگموهخصوخوصبهصژروشصوخد روهووخص هصدرصسر سرصدنم

روند.صدرصدهصسو صگذشفهصهومصد رووخصونوبعصدرآودصوه خصبهصش ورصوخ(.صبدونص ر مبصگينه2005)ژوئي،ص

ص صدوره صطخ ص يكمد صطيروته صبه ص ست. ص ژز وشصووژفه صبر بر صسه صهندوسفون صد رووخ صگموهون ص-95اودر ر

ص1992 صوعص33000، ص ن صبو صص46ود  صه تور ن، صو ص ستص)پودوكيسخ صبيده صدالر صبوص2002وم مين صچمن .)

ص صد رند.صص120000اودر رصبمشص ز صس طهصويد صدر صبوز رهومصبمنص ك   خصر  صهند صسو صبهصه ر ه  نصدر

صوخ صنشون صبرآوردهو صیدود صسوالنه ص روپو ص ه ص رزشصوفيسقصوکصص400دهد صبو صد رووخ صگموهون ص ن هز ر

(.صوکصبرآوردص زص رزشصگموهونصويردص1999 ندص)هيآرويصوصد سم ي ،صوقوصوصآسموصو ردصوخوم موردصدالرص زصآژر

صنشونصوخ صانعتصد رووخصآوروتو صدر ص سففوده ص رزشصوفيسقصهروکص ز ص ه صگموهخصويردصص40دهد گينه

وم مينصدالرصدرصسو ص ستصبدونص ر مبص رزشص لصص203 سففودهصدرصانعتصد رووخص ونص شيرصیدودص

ص(.2002بوشدص)گيشل،صوم موردصدالرصدرصسو صوخص12/8وهخصدرصانعتصد رووخصآوروتوصهومصگمگينه

صوخص صاودر ص يسعه صیو  صدر ص شيرهوم ص ز صبمشفر صگموهخ صدرصوي د صع ده صبوز رهوم صوكخ شيند

 شيرهومص يسعهصووژفهصمر رصد رد.ص جزوهصوص ح ملصبلشصآوورصسوزوونصو لصنحيهص جوررصگموهونصد رووخص

ص زصسو ص صوقودورصوربيطصبهص2-1دهدص)جدو صدرصسطحصجهونخصنشونصوخص1998ص وص1991ر   شيرصص5(.
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 ن(صیو خص زصس طهص روپوصبهصعني نصوکصونطقهصوه ص جورمص ست.صر بهصص94300 روپووخصدرص ونصژهرستص)

آك ونصبهصعني نصو ردص نندهصوصاودرص نندهصبهص ر مبصچهورمصوصسيمص ستص هصنشونصدهندهصنقشصع دهص

بوشد.ص عممنص عد دصگموهونصد رووخصو ردصشدهصوررصوي دصوومصگموهخصدرصسر سرصدنموصوخ ونص شيرصدرص ج

شيند.صدرصگينهصدرصبوز رصعرضهصوخص1543درص جوررصدرصسطحصو خصووصبمنص ك   خصوشتلص ست.صدرصآك ونص

خصرسد.صبوصدرصنظرصگرژفنصنقشص روپوصبهصعني نصوکصولزنصگموهونصد رووگينهصوخص2000 روپوص ونصرم صبهص

 ك   خصیدودص ي نص ل منصزدص هص عد دص لصگموهونصد رووخصدرص جوررصبمنبر مص جوررصبوص  ومصدنمو،صوخ

ص(.ص2002بوشدص)شمپ نصوصه تور ن،صگينهصوخص2500

صو رد رصوصاودر رصوي دصگموهخصد رووخصوصوعطرصدرصسو ص-2-1جدو صصصص صص1991هومصدو زدهص شيرصپمشروصدر ص1998 و

ص(2002)شمپ نصوصه تور ن،ص

ص شيرصو رد ننده
ومز نصو رد رصص

ص) ن(

ص1000 رزشصص)

صدالرصآوروتو(
ص شيرصاودر ننده

ومز نصاودر رصص

ص) ن(

ص1000 رزشصص)

صدالرصآوروتو(

ص298650ص139750صچمنص314000ص73650صهنگص نگ

ص57400ص36750صهندوسفونص146650ص56750صك پن

ص72400ص15050صآك ونص133350ص56000صآوروتو

ص114450ص11950صآوروتوص113900ص45850صآك ون

ص29100ص11850صشم خص52550ص31400صج هيرمص ره

ص13700ص11350صوصرص50400ص20800صژر نهه

ص59850ص11250صسنگوپيرص41750ص12400صچمن

ص10050ص10600صوتزوکص42250ص11450ص وفوكمو

ص14850ص10150صب  ورسفونص11850ص11350صپو هفون

ص5300ص8100صپو هفونص27450ص8600ص سپونمو

ص14050ص7350صآكبونخص25550ص7600ص نگ هفون

ص13200ص7250صور  شص55500ص6550صسنگوپير

 643200 281550 كل 1015200 342550 كل

 

 ماريتيغال -1-2

 گياهشناسي -1-2-1
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بنيدمصگميوهخصدرصزويرصردهص يهصدرصردهص1سيم مبيمصوورويونيمصووروفم و صگموهخص ستصبوصنومصع  يخ

 زصصسيم مبيمص(.صنيومصجينس1979مر رصد ردص)روشيمنگر،صص4آسفر سهصوصووني دهص3آسفر  وصر سفهص 2آسفروده

زونفخصووصزوير(صوشفقصشدهص هص يسقصدويسيتيرودسصصشمئمصو)بهصوعنصSillybon   هصوينونخصمدو خص

 وينصجينسص نهيوصد ر مصدوصص(.1995وير زونخصوصب بيوردكخ،صسو صپمشصبهص ورصرژفهص ستص)ص2000یدودص

نفيووجصويکصصبيوصوجييدص وين،(.ص1993آدزرصوصه تيور ن،صوخصبوشيدص) 5 بيرنئيموصصنيموورووگينهصبهصنووهومص

صگينيهصم  ممرووژفيهصیوكيتص،وصگينهصدومصبيدهوطوكعهصنشونصد دهص ستص هص ونصدوصگينهصدرصو معصوکصگينهص

 ص(.1995هفزصوصه تور ن،صبوشدص)وخصووروونيم

روشهصوهفقم صبهصصدوصوفرص ر فوعصد رد.ووروفم و صگموهخص ستصع فخ،صوتهوكهصووصدوسوكهص هصوکص وصص

(.صدرص و ولصزوهفونصويکصروزرصبيزر ص1376بمگخ،ص) ومدص سترنگصروشنصوصد ر مص نشعوبصهومصزوودمص

سونفم فرص زصآپتيسصروزرصرشيدصص25 وصص20دهدصوصدرص و ورصزوهفونصسومهصهومص ردصبوص ر فوعص شتملصوخ

وهيفقم صوصدرصبليشصبيوالوخصصووروفم و .صسومهص  ومصبلشصهومص ونصگموهصبهصشدرصوورد رص ستص. ندوخ

.صبرگهيوص سيتصوفيرسيونفخص250 يوصص150 ند.ص ر فوعصسيومهصوففيوورصوصبيمنصهومصزوودمصپمد صوخ نشعوب

طيي صوورهيومصصههيفند.وفصيلصبيهصسيومهصصبييدهصووفنووب،صبزر صبوصیوشمهصويجد رصوصبهصشدرصوورد رص

.صبرگهوصظوهرص ب قصدرصسطحصرووخصد رندص هصنوشيخص زصرسدسونفم فرصوخص2 وصص1ويجيدصدرصیوشمهصبرگهوصبهص

صبوشد.صسفمدصبيدنصرگبرگهوصوصكتهصهومصسفمدصوخ

سونفم فرصوص وپمفي صگيردص سيتص يهصدرص نفهيومصص6 وصص4بزر صبوصطي صیدودصصووروفم و صذونآگل

ص2 يوصص1هومصسلتصوصبزر صبيوصوورهيومص نفهيووخصبيهصطيي صشيد.صگلصهوصد ر مصبر  فهسومهص شتملصوخ

بوشدص هصبوعثصگ دهخصوصرشدصنيوونظ صآنصبوشد.ص ونصگموهصد ر مصعودرصرشدمصنووحدودصوخسونفم فرصوخ

 يوپمفي صیيدودصص.صهيرههيفندگردد.صگ چهصهوصهرووژرودوت،صكيكهص مصشتلصبوصجومصگلصمروزص رغيي نخصوخ

هيوصومييهصوم خصگيرمص سيت.ص22بذرصهرصگلص يكمدصوخص ندصوصوزنص قروبخصص50 وصص10بذرصوصهرصبي هصص100

                                                 
1-Silybum marianum L. Gaertner.  (syn. Mariana mariana L., Carduus marianus L.)    
2 -Asteridae  
3-Asterales 
4- Asteraceae (Compositae) 
5 - S. eburneum Cossa&Duriea 
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بر قصه ير هصبيوصويکصپيوپيسصصوصوم م فرص8 وصص6 مصرنگصبوصپيستصسلتصبهصطي صهو(صوع يالصمهيه)ژندمه

وصه تيور ن،صصهيودوكمنوصص1995ويير زونخصوصب بيوردكخ،صگيرددص) بروش خصشتلصدرصآپتسص شيتملصويخ

ص(.2001

ص

 خاستگاه و پراكنش -1-2-2

وص ويروزهصنميزصدرصج گيهصهيومصص سيتصز رشصشدهني یخصشرمخصودوفر نهصگصووروفم و ونشوصصصصصصصصص

د ر مص م م صوعفد صشبهصودوفر نهص مصدرصژيالرص وير ن(صبيرصرومصويوکصهيومصصسطيحه ي رص ونصني یخص)

سبکصشنخصگهفرشصد رد.صالزمصبهصذ رص ستص هص ونصگموهصدرصني یخصگرمصووشيکصنميزصگهيفرشصووژفيهص

درصیو صیوضرصووروفم يو صدرصجز ويرصمنيورم،صص(.1376ص ومدبمگخ،وصص1995،ص ستص)وير  زونخصوصب بوردكخ

ني یخصگرمصووشکص روپومصور زم،صش و صوصجنيبصآوروتو،صآسمومصور زمصوصشرمخصوصجنيبص سفر كموصبهص

ص.(2003وصكيويودون،صص1995وير زونخصوصب بوردكخ،صص،1993آدزرصوصه تور ن،ص ندص)طيرصطبمعخصرشدصوخ

د.صشييبيشهرصوصغمرهصووژيتصوخص، ردبمل،صووزندر ن،صگ هفونهومصآذربووجونصشرمخ،صدرص ور نصنمزصدرص سفون

ووروفم و صدرص نورصجودهصهو،صزومنصهومصبوورصوص ر ضخصزر عخصووژتصوخصشيدصوص زص نورصدرووص وصني یخصنم يهص

وفرصپر  نشصد رد.ص ونصگموهصبهصايررصزونفخصويوصطبمعيخصدرصبليشصص1000 وصص700 يههفونخص وص ر فوعص

ص بيرنئييمصوعنيخصسيم مبيم(.صگينهصدوگرصجنسص1995وير زونخصوصب بوردكخ،ص ندص)بزرگخص زص روپوصرشدصوخ

 ونصگينهصدرصش و صآژروقوص) ينس،صور  شصوص كجز ويرص يهصبير مصص.د ر مصنویمهصگهفرشصوحدود رمص ست

 ونصگينيهص نهيوص زصص.شيدجزورهص وبرووصووژتصوخ وكمنصبورصشنوسووخصشد(صوصدرص روپوص نهوصدرصمه فخص زصشبه

ص(.1993آدزرصوصه تور ن،ص)ص ستففوورصوصصووروونيمصوظصرنگصگلصبوصگينهكح

ص

ص

ص

 مواد موثره -1-2-3
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هومصگميوهصوي دصويثرهصووروفم و ص زصنيعص ر مبورصژالونيومدمص ستص هص ونص ر مبورصبمشفرصدرصد نه

(ص1974)صو گنرصوصه تور نصص.(1376بمگخ،ص ومد،صص1995وير زونخصوصب بوردكخ،ص)يدصشسووفهصوصذومرهصوخ

 اي خصسيم م ورونصصءبير مصجيز 2بر مص لص جز مصژعو صوصسيم مبمنص1پمشنهودص ردندص هصنومصسم م ورون

(.صسم م ورونص2000ويرژخصوصه تور ن،ص)صبوشدسم م ورونصوخص%1-4القصگردد.صد نهصهومصوشکصیوومص  

صصكيخصوصكمييوشد.صبوخص4سم مدوونمنص%25وصص3سم متروهفمنص%25سم مبمن،صص%50بطيرص قروبخصول يطخص زص

ر صبييوص سييففودهص زصصصBوصصAوص وزوسييم مبمنصصBوصA(صسييووفورصويكتيييكخصوص وزووييرمصسييم مبمنص2003)

بطيرصدمميقص عميمنص ردنيد.صسيوورص ر مبيورصص5ژوزصوعتيسصHPLCوصص  رووو يگر ژخصسفينخصسم متوك

،ص9،صهمهييييفوومن8،ص ميييير ومن7،صسييييمالندرون6سييييم م ينمنصويجيييييدصدرصووروفم ييييو صشييييوول

ص14آپمجنيمنصهيو،ژيالون،ص13،ص و هيمفيكمن12،صبفوسمفيسفرو 11،ص يئرسفمن10 كتل ينمفرولودمهمدردم

ص،صويسيمالك،ص سيمد15سوپينمنص(،صمند،صآكتوكيومد،%20-30هوص) سونس،صچربخص،(2000ويرژخصوصه تور ن،ص)

وصص(1995وير زونخصوصب بوردكخ،ص)ص16همدرو ووفرو دمصوصژالونيومدهومصC،صK، E هوم رگونمک،صووفوومن

آومنيبي مرويکصوصصگ ي ووميک،ص سيمدصمن،صگ مهيمن،ص سيمدئبفوومنصهمدرو  رود،ص سمدهومصآومنهصسمهيف

ص(.ص1980و رووصوصه تور ن،صبوشدص)كيسمنصوخ

دوصرم صگلص رغي نخصوصگلصسفمدصوجيدصد رد.صرم صگيلص رغيي نخصبمشيفرصد ر مصص،برص سوسصرنگصگل

وخصبوشدصدرصیوكمتيهصرمي صگيلصصنمنصوصسم متروهفمنسم مبمن،ص وزوسم مبمن،صسم مدووصهومژالونيكمگنون

                                                 
1 -Silymarin 
2 -Silybin 
3 -Silychristin 
4 -Silydianin 
5 -Reverse Phase HPLC 
6 - Silymonin 
7 - Silandrin 
8 - Tyramine 
9 - Histamine 
10 - Dehydrodiconiferyl alcohol 
11 - Quercetin 
12 - ß-Sitosterol 
13 - Taxifolin 
14 - Apigenine 
15 - Saponin 
16 - Dehydrokaempfrol 
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 سيفمبرصوصبوشيدص)ويخص1رون،صسيم م ينمن،صسيم مهرومندهيومصسيمالنسفمدصبمشيفرصد ر مصژالونيكمگنيون

ص(.1993وصآدزرصوصه تور ن،صص1978،صسزوالگخصوص فنخ،صص1977ه تور ن،ص

صنيوميدص زصج  يهژالوص7(صدرصعصيورهصوفيونيكخصگ هيومصووروفم يو صنميزص1989)ص ی دصوصه تيور نص

ر صويردصشنوسووخصمر رصد دند.صبررسخصوي دصويثرهصدرصبلشصهومصولف رصگموهصنشونصص2 ووفرو صوصآپمجنمن

درصمهي تصهيومصرووشيخصنيوچمزصصصسم مبمنصوصسم مدوونمند دهص ستص هصومز نصژالونيكمگنونصهوص زصج  هص

هيوصهيوصبطييرصع يدهصدرصوميهنوندروقوبيلصژالونيكمگصدراد(صبيدهصوص رزشصد رووخصنيد رد.ص01/0)  فرص زص

بوشيندص) سيپمفزوو صوص سيفورم،صوخصدرادصسم مبمنصوصسيم مدوونمنص5/1 ندص هصیوومصیدودصوف ر زصشده

(صنشييونصد دص ييهص1984(.صوطوكعييورصشييم مووخصوصهمهفيشييم مووخص يسييقص ييوپ فخصوص ونمييو يص)1985

هوصد ردصب تيهصدرصبليشصبمرونيخصكپيههوصوجيدصنيهومصبزر صوصغنخص زصچربخصژندمههوصدرصكپهژالونيكمگنون

ومز نصسيم م ورونصد نيهصدرص وينصص%98وصآكبيونصبذرصمر رصد رند.صبطيروتهصیدودصص3پيستصشوولصپروتورپ،

(صروغينص سيتص يهص وينصروغينص%20بوشد.صوميهصووروفم و صیوومصوقد رصنهبفوصزوودمص)یدودهوصوخبلش

رصو ميعصروغينصوحصيي صژرعيخصژر ونيدص يكميدصبووهفخصپمشص زص سفلر جصسم م ورونص زصد نهصجد صشيد.صد

 شتملصشيدهص سيت.صصEسم م ورونص ست.ص ونصروغنص زصژهفيكمپمدهومصضرورمصوصومز نصزوودمصووفوومنص

(.ص1998جوكيبص يجيهص سيتص) رچ يونصوه تيور ن،صصEبنوبر ونصبهصعني نصوکصونبيعصطبمعيخصووفيوومنص

سخصوص وومدصمر رصگرژفهص ستصبيهصنحييمصه چنمنص رزشصغذ وخصوصوير  خصآنصنمزص وصیدصزوودمصويردصبرر

،ص1983دهيدص)ی ميدصوه تيور ن،ص هص رزشص ونصگموهصر صبهصعني نصوکصوحصي صزر عخصروغنخصنشيونصوخ

ص(.ص1994وصی يد صوصه تور ن،صص1986،صگود صوصه تور ن،صص1986وونصوه تور ن،ص

صصصصصصاهميت دارويي -1-2-4

 ستصوصبطيرصگهفردهصدرصطبصسينفخص روپيوصسو صپمشصد ر مصوصرفصد رووخصص2000ووروفم و ص زص

هومصووروفم و صدرصژر نهه،ص وفوكمو،صآك ون،صوجورسفونصوصويردص سففودهصمر رصگرژفهص ست.صروشه،صبر صوصوميه

                                                 
1 - Silyhermine 
2 - Kaempferol 
3 - Integument 
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،ص2هيومص بيدمصشيوولصورميونیود،صبم ورم1هوصوونندصوبيستوينونصبطيرصسنفخصبر مصدروونص ني عصبم ورم

،ص7،ص همير6،صژقد نصموعدگخ5،صزو صدو زدهه4رصم بخصوصعرومخ،صوشتال3سنگصافر صوصهپو مت،صژشورصوين

گمرد.صبوصوجيدص ون،صدرصطبصسنفخص روپيوصوصه يروومدصويردص سففودهصمر رصوخص10،صو روس9،ص بصوينجه8آس 

گميردص)ويير زونخصوصهومص بيدمصوييردص سيففودهصمير رصوخ ونصگموهصبطيرص وفصواخصبر مصدروونصبم ورم

هيومص وص نينصرومصژعوكمتص1975 حقمقورصبميشم مووخصوصد روشنوسخص زصسو ص(.صنفووجص1995ب بوردكخ،ص

هومصسم م ورونصزومنهصوعرژخص ر مبورصژعو صووروفم و صر صبر مصوصيورفص  منمتيخصولف رصژالونيكمگنون

ژر ه ص ردهص ست.ص زصوشفقورصسم  ورونصد روهومصوفعددمصدرصانووعصد روسيوزمصجهيونصسيووفهصشيدهص

 شيورهصص14دوهيفلوصوورونص13،صهگرو يورون12،صدور سم م ورون11هوصوخص ي نصبهصكگوكين ستص هص زصج  هصآن

 هميهصويخصشييدص يهصوصيرفصص15(.صصه چنمنص زصسم مبمنصصد رووخصبنومصسيم مپمد1377 ردص) ومدبمگخ،ص

  منمتخصد شفهصوص ثر رصوط يبصآنصدرصسالوفخص نهونص زصطروقص حقمقورصد روشنووفخصبهص وومدصرسيمدهص

رسدصژعوكمتصوي دصويثرهص وينصگميوهصدرصدرويونصبم يورمص(.صبهصنظرصوخ1995وصب بوردكخ،صص ستص)وير زونخ

  هيمد نصآنهيوصبوشيد.صبطييرمص يهص زصهومص بيدمصوصج ييگمرمص زصهپو ميتصبيهصصع يتصووژگمهيومصآنفخ

وصصص1995ن وويدص)ويير زونخصوصب بيوردكخ،صپرو  همد سمينصچربخصوص لروبصغشومصس يكخصج ييگمرمصوخ

  هيمد نصن ينيهصهيومص سيفوند ردصسيم مبمنص،ص(.صدرصويکصوطوكعيهص يي نصآنفخ2000 ن،صويرژخصوه تيور

گمرمصشييد.صبييرص ويينص سييوسصوع يييمصگردوييدص ييهص وزوسييم مبمن،صسييم مدووننصوصسم متروهييفمنص نييد زه

  همد نخصبمشفرمصنهبتصبهصسوورص ر مبيورصد رد.صه چنيمنصنفيووجصدرادص ي نصآنفخص20سم متروهفمنص

  همد نخص  فرمصد ردصبهصعبيوررصمصووروفم و ص ي نصآنفخ هصو يصصبمشفرصعصورهص ونصبررسخصنشونصد د

                                                 
1 - Constipation 
2 - Jaundice 
3 - Hypertension or Hypotension 
4 - Cardiotoni 
5 - Duodenal ulcer 
6 - Amenorrhea 
7 - Nettlerash 
8 - Asthma 
9 - Hay fever 
10 - Varicose 
11 - Legalon 
12 - Durasilymarin 
13 - Hegrimarin 
14 - Mariendistel 
15 - Silipide 
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هيومصشينووفهصهومصعصوره،ص ي نصآنفخص  همد نصبمشفرمصنهيبتصبيهصژالونيكمگنوندوگرص یف والصنوووكصخ

ص(.2003شدهصد ردص) ي نمچتوصوه تور ن،ص

عي ويلصوييثرصدرص وجيودصص نشص  همد  ميصوصغمرصطبمعيخصبييدنصپروژميلصكمپييپرو ئمنصپالسي وص ز

هييومصم بييخصوصعرومييخص سييت.صسييم م ورونصبييهصعنييي نصوييکص ر مييبصژنيكمييکصگمييوهخصپفونهييملصبم ورم

هيومصهوصوصیذفصر دوتو   همد نخصونوسبخصبر مصیفوظتص زصغشومصس يكخصدرصوقوبلص ونصگينهص نشآنفخ

صشييد  هيفرو صوخص(.صوصرفصسم م ورونصه چنمنصبوعثص يوهش2004آز دصد ردص) ستي يو صوه تور ن،ص

(.ص زصبمنص جز مصسيم م ورون،صسيم مبمنصص يوثمرصبمشيفرمصنهيبتصبيهصوييدص1998) ستي يو صوه تور ن،ص

سم م ورونصند ردص هصنشونصوخصدهدصووصسوورص ر مبورصسم م ورونص ثيرصضيدص  هيفروكخصد رنيدصويوص ونتيهص

بصبيوصول ييطصسيم مبمنصصبيهص نهيووخصنهيبتصبيهصیوكيتص ر ميص1و تنص ستصموب متصدسفرسخصزوهيفخ

(ص ظهيورصد شيفندص يهص1999(.صزمصوصآگيورو  ص)1998سم م ورونص  فيرصبوشيدص) رچ يونصوصه تيور ن،ص

كنصووصصپروسفورصر صدرصسي ي صهيومصسيرطونخصپروسيفورص نهيونصبيوصود و يهصدرصسم مبمنصسطحصآنفخ

 رص ننيدهصنظ خصهيروينخص وهشصوخصدهد.صسم م ورونصبهصعني نص یموص نندهصر دوتو صهومصآز دصوصپوودبخ

غشومصس يكخ،ص رشحص نهيكمنصر صبدونصبوالصرژفنصمندصوينص وهشصوخصدهد.صژيالحصیهيمنخصوصه تيور نص

 گز رشص ردند.صصII(ص وثمرصسم م ورونصر صدرصدروونصدووبتصنيعص1383)

 ر مبورصوفعددمص هصیوومصسم م ورونصووص ر مبيورصژعيو صآنصوعنيخصسيم مبمن،صسيم مدوونمنصوص

هومصپيسفخصوصنمزصوصيورفصآر وشيخصوصبهد شيفخص هميهصونظيرصدروونصبم ورمصسم متروهفمنصههفند،صبه

زد وخصبهيمورمص زصويي دمص(.ص زصآنجووخص هص بدصبهصشدرصدرصس 1995شدهص ستص)وير زونخصوصب بوردكخ،ص

شييند.ص زص ونيروصهومصآز دصدرص ونص نيد مص يكميدصوخ هصو ردصبدنصوخصشيدصدووكتصد ردصبهمورمص زصر دوتو 

نميزصژشيورصرومصصHIV(ص نشصبهص بدصر ص ژز وشصوخصدهد.صوصرفصد روصهومصضيدHIV ودزص)صآكيدگخصبه

 ند.صبوص يجيهصبيهص يوثمرصزويودصزد وخصد روهوص  کصوخهوصبهصس  بدصوص  مهصر صزوودصوخص ندصزور ص ونص ند م

ويوصصHIVوي دصويثرهصووروفم و صدرصبهبيدصوضعمتص بد،صوطوكعيورصرومص ثيرصسيم م ورونصبيرص يوهشص ثير

ص(.ص2002نوم،صوف ر زصشدهص ستص)بخصHIV وهشصعي رضصجونبخصد روهومصضدص

                                                 
1- Bioavailability  
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بوشيدص يهصبيهصاييررصوخصCووروفم و صد ر مص ثرصیفوظفخصدرصو  نشص يروخصبهصووروسصهپو متص

(.صسيم م ورونصوص2002پيرزصوه تيور ن،صص-شييدص)رودروگييئزهومص بدمصوشيوهدهصوخعدمص ژز وشصآنزو 

هومص بدمص حروکص ردهصوصبوزووبخصبوژتصادوهصدودهص بيدصر صمزصدرصس ي سم مبمنصبميسنفزصپرو ئمنصر صن

هيومصد روويخصوصوصيرفصطبيخصووژگخص3-1(.صدرصجيدو ص1995 نندص)وير زونخصوصب بوردكخ،ص شدودصوخ

ص(.ص1996پش ي،صسم م ورونصبطيرصوالاهصآودهص ستص)كنگ

ص

ص(1996پش ي،صبروخص زصووژگمهومصد رووخصوصوصرفصطبخصسم م ورونص)كنگص-3-1جدو ص

صوصرفصطبخصووژگخصهومصد رووخ

 ژز وشصوقوووتصغشومصس يكخ  

 و ونعييتصرمييوبفخصجييذبصسيي ص يسييقص

آوونمفييوصهومص بييدمص)وثييلصسيي يمصمييور صسيي ي 
 (ژوكيومدس

 همد نصوصیذفص نندهصر دوتوكخآنفخ   

 و ونعتص زصپر  همد سمينصچربخ 

 ضدص يرمصوصآنفخصژمبرو مک 

 حروکصبميسنفزصپرو ئمن  

  صوخص بد شدودصبوزز

 بم ورمصهومص بدصنوشخص زص كتل،صد روهيوصوص

 سوورصوي دصس خص)س يمصوحمطخصوصش  خ(

 بم وروهومص يرمصیودص بدم 

 ژمبروزصووصسمروزص بدم 

 صآوونمفوصژوكيومدسپودصزهرصبر مصس صزد وخص

ص

وم ميينصدالرمصص45هومصركو خصدرصوکصاينعتصدرصآوروتوصوحصيالرصووروفم و صبهصايررصوت ل

ص نيددصدرصیوكمتهص  حودوهص روپوصسم م ورونصر صبهصايررصوکصوحصي صد رووخص نظم صوخرسبهصژروشصوخ

درايدص ژيز وشصص51،ص1999 يوصص1998(.صژروشصووروفم و صدرصآوروتوص زصسيو ص2003)و السصوه تور ن،ص

هيومصژرووفيهصشيدهصد شيفهص سيت.صده منصر بهصژروشصر صدرصبيمنصوت لص2000د شفهص ستصوصدرصسو ص

گرددصوصده منصر بهصر صبهصعني نصهز رصور صدرصسو صوخص25مصدرصآوروتوصبوعثصبمشص زصبم ورمصیودص بد

عوولصور صد رد.صر وجفرونصعي ولصبم ورمصیودص بدمصوصرفص كتلصوصهپو متصووروسخصبهصووژهصهپو ميتص

B وصصCمصدرويونص ر مبيخصهپو ميتهففهص48 ست.صهزونهصوکصدورهصص Cهيز رصدالرص سيتصوصص18یيدودصص

هومصدرويونصبهفير،ص ر مبيورصآنصر ويجصوص غ يبصنو ورآويدص سيت.صدرصجهيفجيمصگزونيهصعي رضصجيونبخ
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سم م ورونصبهصعني نصوکص ر مبصطبمعيخص يوثمرصونوسيبخصدرصدرويونصبم وروهيومص بيدمصد ردص)ك  ييبص

ص(.صصصصص2002وه تور ن،ص

ص

 هاي سيليمارينمكانيزم عمل  فالونوليگنان -5-2-1ص

وفم و صبي سطهص ثرصیفيوظفخصرومصغشيومصسي يكخص سيتص يهصژعوكمتصد روشنووفخصوودهصويثرهصوور

بوشيد.صدرصو ميعصبيهصنظيرصويخصرسيدص  همد نخصوخهومصآنفخنوشخص زص عوولصوهفقم ص جز مصآنصوصووژگخ

غشومصس يكخصهدفصژعوكمتصیفوظفخصسم م ورونصوصسم مبمنص ست.ص ونصدوصوحصيي صميودرصبيهصو ونعيتص

ژوكيومدونصههفندصبهصطييرمص يهص زص  صيو صژوكيوميدونصبيهصجذبصبروخص زصس يمصوونندصآكفوصآوونمفمنصووص

ن ووند.صعيالوهصبيرص وين،صسطحصس ي صج يگمرمصوصص زصسمهف ص نفقو صغشووخصبر مص ونصس يمصو ونعتصوخ

سم م ورونصوصسم مبمنص زصطروقص عوولصبوص جز مصكمپميدمصغشيو،صووژگمهيومصژمزوتيخصوصشيم مووخصآنصر ص

غشومصس يكخصر صدرصوقوبلصادوورص) وهشصنشتص ر مبيورصسي يكخصصدهد.صسم م ورون حتص وثمرصمر رصوخ

هومصآز دصوصپرو همد سيمينصچربيخصدرصسوزد.ص زصآنجووخص هصر دوتو هو(صوقوومصوخوثلصهمهفوومنصوصآنزو 

  هيمد نخصمييمصسيم م ورونصوصسيم مبمنصنقيشصشييند،صژعوكميتصآنفخزد وخص بدمص وجيودصوخیمنصس 

 ند.ص ونصدوصوحصي صبهصعني نصیذفص ننيدهصلف رص بدمصر ص يجمهصوخیفوظفخصآنهوصع مهصوي دصس خصو

،ص وكميم،صصCClص4 نندصوصژرآوندهومصپر  همد  ميصويثرصدرص بدصادوهصدودهص زصر دوتو صهومصآز دصع لصوخ

ن ووند.صسم مبمنصنهص نهوصدرصسيطحصغشيومصسي يكخصويخص ي نيدص  وني صوصسوورصس يمص بدمصر ص لروبصوخ

رص ستصبهصههفهصنمزصنفيذص ند.صدرصههفه،صسيم مبمنصسينفزصپيرو ئمنصروبييزووخصر ص زصع لص ندصب تهصمود

دهد.ص حروکصسينفزصپيرو ئمنصروبيزووخص ژز وشصوخصRNAوصرونيوهخصصIپ م ر زصRNAطروقص حروکص

هومصسووفورمصهوصوصپرو ئمنوکصگومصوه صدرصوری هص روم صادوورص بدمص ستصوصبر مصجووگزونخصآنزو 

 ندصضرورمص سيت.صوطوكعيورصبيرصرومصوييشصنشيونصد دهص سيتص يهصبدمصادوهصدوده هص يسقصس يمص 

وصدرصنفمجهص قهم صس يكخصوصبوزووبخصس ي صهومص بيدمصر صنميزص حرويکصصDNAسم مبمنصه ونندسوزمص

ص(.1995 ندص هصن ووونگرصدوومنصوتونمزمصوه ص ونصجزءص ا خصووروفم و ص ستص)وير زونخصوصب بوردكخ،صوخ

ص
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Abstract 

To study morphological properties of different milk thistle ecotypes in 

Ardabil conditions, 23 ecoypes collected from northern and southern regions of 

Iran and also two introduced varieties, Budakalaszi and CN seeds, were assessed. 

Analysis of variance for morphological attributes showed large variation among 

the ecotypes as there were significant differences between the ecoptypes for all 

studied traits.  Mean comparisons of the ecotypes displayed that some ecotypes 

such as Tatar and Parsabad had the highest seed yield in contrast to other 

ecotypes even foreign varieties, CNseeds and Budakalaszi. Cluster analysis 

based on morphological data categorized the entries into three clusters. 

Morphological clustering had  some correspondence to the geographical pattern. 

In order to assess causative relations of traits and to determine ecotypes 

properties using applied and sensed factors, factor analysis was done. The first 

three coordinates accounted for the 80% of the total variation. First factor had 

large and positive loadings for seed yield, capsule number and seed weight per 

capsule which could identified superior ecotypes for the traits such as 

Ramhormoz, Tatar and Parsabad. The second and third factors with large 

loadings for remaining traits could assessed the ecotypes from other point views.  

 

 


