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  )17/06/99: رشیپذ خیتار  98/ 01/10: افتیدر خیتار(
  دهیچک
              واقع یر تنش خشکیره عمدتا تحت تاثی چرب و غيدهایبات اسیدها، ترکی کل، فالونوئيها شامل فنلییاهان داروی گییایمیتوشیبات فی ترکيمحتوا

درصد  40 درحد ياری و آبیت زراعیدرصد ظرف70 درحد ياری، آبیت زراعی کامل درحد ظرفياریآب (ین پژوهش، اثر سطوح مختلف تنش آبیدر ا . شوندیم
 انجام شد و تنش ی رطوبت خاك به روش وزنيریاندازه گ.  قرار گرفتیبایممورد ارزی خارمرییاه داروی گییایمیتوشیبات فیزان ترکیبر م) یت زراعیظرف

 به روش متانول صورت يریگو عصاره اهان به روش سوکسلهی از بذور گيریسپس روغن گ. اهان اعمال شدی روز به گ8 به مدت ی در مرحله گلدهیخشک
ب در عصاره ی ترک20 از وجود ی حاکGC-MS يهاکیز پیآنال. ز شدی آنالGC-MS  عصاره با استفاده از دستگاهییایمیتوشیبات فیدر مرحله بعد ترک. گرفت
مربوط ) درصد7/73 (یت زراعیدرصد ظرف40و ) درصد8/75 (یت زراعی در حد ظرفياری آبيمارهایب مشاهده شده در تین ترکیشتریب. م بودی خارمریمتانول

 و یت زراعیمار ظرفید که در دو تیاسکیبجز اولئ. بود) 5/22(نولئات یللی مربوط به متیعت زرایدرصد ظرف70مار یکه در تید بوده درحالیاسکیبه اولئ
گر به خود یمار دیزان را نسبت به دو تین میشتری بیت زراعی درصد ظرف70مار یبات در تیر ترکین مقدار را داشت، سایشتری بیت زراعیدرصد ظرف40

م یل تنظی شود که احتماال به دلیاه می گییایمیتوشیبات فیش اغلب ترکیباعث افزا) یت زراعی درصد ظرف70(م یتنش مالج، یبا توجه به نتا.اختصاص دادند
ت ها ین متابولیبات کاهش داشتند که احتماال این ترکیا) یت زراعی درصد ظرف40(د یط تنش شدی باشد، اما در شرایط کم آبیاه در شرای سلول در گياسمز

 از جمله یتی با اهمییایمیتوشیبات فی ترکياه داراین گی که بذر ایین پژوهش، از آنجایج ایطبق نتا. اه شده اندی گی زنده مان رشد وي براين انرژیصرف تام
، ییع غذای، در صنايبات فوق را پس از استخراج و خالص سازی توان ترکیلذا م باشد، یره میدها و غیل استرها، فالونوئیتواسترول ها، متی چرب، فيدهایاس
  . ره استفاده نمودی و غی، بهداشتییارود
  
  .دهایل استرها، فالونوئیتواسترول ها، متی چرب، فيدهای، اسیکم آب:  واژگاندیکل

                                                             
 مکاتبات مسئول: m_tohidfar@sbu.ac.ir 
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   مقدمه- 1
بات فعال هستند که بعنوان محصوالت ی ترکی برخياهان حاویگ

ه شناخته ی ثانويهاتیا متابولی ییایمیتوشیبات فی، ترکیعیطب
. ]1[ قرار دارندی مانند خشکیطیط محیر شرایشوند و تحت تاثیم

رزنده یا در دسترس بودن آب بعنوان عامل مهم غی یتنش خشک
 يندهایاه، نمو و فرآیشود که بر رشد گیدر نظر گرفته م

ک یبات آروماتیه و ترکی ثانويهاتید متابولی مانند تولییایمیوشیب
د محصوالت یت تولیریددر کنترل و م .]3- 2[گذاردیر میتاث

 یطی محين فاکتورهایتر از مهمیکی ی، تنش خشکيکشاورز
 يمحتوا. کندین مییاه در سراسر جهان را تعیاست که رشد گ

 کل، يها شامل فنلییاهان داروی گییایمیتوشیبات فیترک
ر تنش ی چرب عمدتا تحت تاثيدهایبات اسیدها و ترکیفالونوئ
اهان یها توسط گتید متابولیتول .]6- 5- 4[رندی گی قرار میخشک

زا در هادر مقابله با عوامل استرس آنيت سازگاریبعنوان ظرف
شود که ممکن است شامل یط رشد محسوب میر محییطول تغ

 ساختار و يداریده و تعامل پایچی پییایمیبات شید انواع ترکیتول
 .]7[ باشدی اعالن دهيرهایندها و مسیق فرآیعملکرد از طر

متعلق به ) .Silybum marianum L(غال یتیا ماری میخارمر
 است که ماده موثره ی مهمییاه داروی، گAsteraceaeخانواده 

م یخارمر. ]8[باشدی کبد میت محافظت کنندگی فعاليبذر آن دارا
 يباشد، دارایب فعال آن مین ترکیترن که مهمی ماریلیعالوه بر س

وکربن ها و استرها دری چرب، هيدهای مانند اسيگریبات دیترک
اه، ین گی چرب اشباع نشده موجود در بذر ايدهایاس. ]9[باشدیم

  .]10[باشندی در بدن انسان مییم غذای رژي ضرورياجزا
 يدهای اسيم حاویاه خارمریدهد که روغن گیها نشان مگزارش

د، یاسکید، اولئیاسکینولئی مانند ليرضروری و غيچرب ضرور
 مثل یباتید و ترکیاسکید، پالمتیاسکیرد، استئایاسکینولنیل

تواند بعنوان روغن یها است که متواسترولیها و فتوکوفرول
  .]12- 11[ردی مورد مصرف قرار گیخوراک

م یاه خارمری گي رو]13[ و همکارانی که توسط گلیدر پژوهش
و )  درصد2/51(ک ینولئیدلیزان اسیانجام شد مشخص شد که م

در . گر استی چرب ديدهایش از اسیب)  درصد8/28(ک یاولئ
 چرب يدهایزان اسی م]14[رضالو و همکاران یگر علی دیپژوهش

 کرده و مشاهده کردند که در يریگغال را اندازهیتیروغن دانه مار
ها مربوط به ن آنیشتری شده، بيریگ چرب اندازهيدهاین اسیب
ر یسا. بود)  درصد7/36(د یاسکیو اولئ)  درصد39(د یاسکینولئیل

د یاسکی، استئار) درصد1/10(د یاسکی چرب شامل پالمتيدهایاس
 9/2(د یاسکیدی، آراش) درصد6/3(د یاسکینولنی، ل) درصد8/6(

ش در مواد مؤثره یافزا. بودند)  درصد57/0(د یاسکیو بهن) درصد
ز ی نHypericum brasiliense در ]15[توسط آبرئو و مازافرا 

 درصد ی، تنش خشکییاهان داروی از گیدر برخ. ش شدگزار
ل یرا در اثر تنش، به  دلیدهد، زیش میه را افزای ثانويت هایمتابول

د ی فتوسنتز صرف تولیت کربن در طیکاهش رشد، تثب
ري از ین مواد سبب جلوگیش ایه شده و افزایهاي ثانوتیمتابول
هاي تید متابول، اما عملکر]16[شودیهامون درون سلولیداسیاکس
دي کاهش یوماس تولیل کاهش  بی به دلیه تحت تنش خشکیثانو

ر سطوح مختلف ی تاثین پژوهش، بررسیهدف از ا.]17[ابدییم
زان یبر م) د، بدون تنشیم، تنش شدیتنش مال (یتنش خشک

 چرب، يدهایاسم شامل یاه خارمری گیبات عصاره متانولیترک
  . باشدیمرهیدها و غینوئل استرها، فالویتواسترول ها، متیف

  

 ها مواد و روش- 2

  شی محل انجام آزما- 2-1
زان ی بر میر سطوح مختلف تنش خشکی تاثیبه منظور بررس

          در سالیشیم، آزمایاه خارمری گیبات عصاره متانولیترک
  . انجام شدید بهشتی در مزرعه دانشگاه شه1397- 1396

  ه و کشت بذری ته- 2-2
. ه شدیم از شرکت پاکان بذر اصفهان تهی خارمرییاه دارویبذور گ
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 متر مربع و با بستر خاك رس، ماسه 150مزرعه با مساحت حدود 
ک متر ی و پشته به فاصله ي جو15ه و سپس تعداد یو خاکبرگ ته

 يبرا.  متر مربع بود10 و پشته يمساحت هر جو. جاد شدیدر آن ا
جاد فاصله ی اي کرت برا3 کرت در نظر گرفته شد و 4مار یهر ت

 يش در قالب طرح بلوك هاین آزمایا. مارها استفاده شدین تیب

 ی سانت25م با فاصله یبذور خارمر.  تکرار بود4 با یکامال تصادف
 متر کشت و به ی سانت3متر در قسمت داغاب پشته ها در عمق 

اهان و یپس از رشد گ. دی گردياری روز بطور کامل آب3فاصله هر 
 ی، تنش آب)ی روز پس جوانه زن98 (یگلدهدن به مرحله یرس
  ).1شکل( دی آن ها اعمال گرديرو

  

)a( )b( 
Fig 1 (a) Milk thistle plant at flowering stage (b) Milk thistle plant field. 

  

  خاك رطوبت زانیم نییتع - 2-3
         شد استفاده یوزن روش از خاك رطوبت زانیم نییتع جهت

 رطوبت دنیرس و کامل ياریآب از پس منظور،نیبد. ]18-19[
 خاك لوگرمیک کی زانیم به روز هر ،یزراع تیحدظرف به خاك

 سپس. شد نیتوز و برداشته نیزم مختلف نقاط از تکرار سه در
 24 مدت به گرادیسانت درجه 90 يبادما آون در خاك يهانمونه

 در خاك کهیزمان. شد يریگاندازه هاآن وزن و شده خشک ساعت
 شدن خارج از پس خاك رطوبت مقدار (بود یزراع تیظرف سطح

 در درصد 100 سطح در آن آب زانیم) یچسبندگ عدم ثقلى، آب
 زانیم که یزمان تا خاك از يبردار نمونه سپس و شد نظرگرفته

 يبرا. شد انجام د،یرس یزراع تیظرف درصد 40 به آن آب
 يریگاندازه خاك تر وزن ابتدا خاك در موجود آب زانیم محاسبه

 خاك تر وزن از و يریگاندازه زین خاك خشک وزن سپس شد
 خاك دوم روز در. شد انجام روز 8 مدت به عمل نیا. شد کسر

 هشتم و چهارم يروزها در و دیرس یزراع تیظرف درصد 100 به
  .]20[دیرس یزراع تیظرف درصد 40 و  70 به بیترت به

  يبردارنمونه و یخشک تنش اعمال - 2-4
مار ی مربوط به تیاهی گيها، نمونهیبه منظور اعمال تنش خشک

ک روز در یبه صورت ) اه شاهدیگ (یت زراعی درصد ظرف100
 ياریآب) يزان آب تا پر شدن کامل جویم(تر آب ی ل250ان با یم
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 به فاصله یت زراعی درصد ظرف70مار یاهان مربوط به تیشدند و گ
 40ماری مربوط به تيهاتر آب و نمونهی ل175هر چهار روز با 

تر آب ی ل100شت روز با  به فاصله هر هیت زراعیدرصد ظرف
 8اهان ی موردنظر، گیدن به سطح تنشیپس از رس.  شدندياریآب

 جهت يبردار ماندند و سپس نمونهیط باقین شرایروز در ا
اه ین منظور، سه بوته گی ايبرا. استخراج عصاره انجام گرفت

 هر پشته انتخاب شده و ي رویبطور تصادف) بعنوان تکرار(
ک یب شده و به مدت یرداشت با هم ترکها پس از ب آنيبذرها

  . ]19- 18[ اتاق خشک شديماه در دما

  می بذور خارمری استخراج عصاره روغن- 2-5
طور اب بهی بذر خشک شده با استفاده از دستگاه آسيهانمونه

اه با استفاده از ی گیکامل پودر شده و استخراج عصاره روغن
 گرم از 10زان یمنظور به منیبد. دستگاه سوکسله انجام گرفت

هابا استفاده از  آنی حاصل وزن شده و عصاره روغنيپودرها
 يریگ عصارهي مورد استفاده برايدما. حالل هگزان استخراج شد

ان یپس از پا.  ساعت بود6 يریگ درجه و مدت زمان عصاره70
. ر سوکسله بسته شد تا هگزان موجود در عصاره بخار شودیکار ش

 درجه 37 ي شده در انکوباتور با دمايریگروغنسپس پودر 
  .]21[گراد خشک شدیسانت

  می بذور خارمری استخراج عصاره متانول- 2-6
. ها با استفاده از حالل متانول استخراج شد نمونهیعصاره متانول

ها وزن شده و به هر  گرم از پودر فاقد روغن نمونه2منظور نیبد
سپس .  درصد اضافه شد80ول تر متانی لیلی م200هاک از آنی

ها کر هم زده شد و بعد نمونهیها به مدت دو روز توسط شنمونه
  گریتر دی لیلی م200مانده ی صاف شدند، به باقیبا کاغذ صاف

  
  

  پس از . کر قرار گرفتندی شي  درصد اضافه شد و بر رو80 متانول 
 شدند و به يریگ عصارهیط قبلیها با همان شرا ساعت نمونه24

 آزاد به مدت يها در هواسپس عصاره. ه اضافه شدندیعصاره اول
  .]22[ظ شدندیدو هفته تغل

 توسط دستگاه ي پودريهاز عصارهی آنال- 2-7
GC-MS 

شگاه علوم ی به آزمايز عصاره پودریها جهت انجام آنالنمونه
-GCه عصاره با دستگاه یتجز.  منتقل شدندید بهشتی شهیپزشک

MS) TRACE/DSQ, Thermo Finnigan, USA ( مجهز
 متر و یلی م25/0 ی متر و قطر داخل60 به طول DB1به ستون 

 در يعصاره پودر. کرومتر انجام شدی م25/0ه نازك یضخامت ال
تر به دستگاه یکرولی م2- 1هگزان حل شد و به مقدار -nحالل 

 يهاکی، داده ها و پGC-MSج یافت نتایپس از در. ق شدیتزر
. ز شدی آنالید بهشتی شهییاهان دارویظر در پژوهشکده گموردن

 قرار ی و مورد بررسیین مقدار، شناسایشتریبات با بیسپس، ترک
  . گرفتند

  

  جی نتا- 3
م بصورت ی خارمریعصاره متانولGC-MSج حاصل از ینتا
  ). 2شکل( متفاوت مشاهده شد ی موليها با جرمییهاکیپ

 یفیها، از کتابخانه طتیمتابول يریگ و اندازهییبه منظور شناسا
 مشاهده شده با يهافی اطالعات مرجع استفاده شد و طيحاو

 .سه شدیهامقا موجود در آنيهافیط

ب ی ترک20 از وجود ی حاکGC-MSيهاکیز پیآنال  2طبق شکل
  .م بودی خارمریدر عصاره متانول
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)a( 

 
)b( 

 
)c( 

Fig 2 Chromatogram peaks obtained from GC-MS analysis in Milk thistle plant under drought stress. (a) Irrigation 
treatment at Field capacity (b) Irrigation treatment at 70% field capacity (c) Irrigation treatment at 40% field 

capacity. 
  
 سطوح مختلف يمارهاین تیانس نشان داد بیه واریج تجزینتا
ت یظرف% 40 و یت زراعیظرف% 70، یت زراعیظرف (ياریآب

  تفاوت ) 3جدول  (ییایمیتوشیبات فیترک ریاز لحاظ مقاد) یزراع
  بات یک از ترکیچیه در ن بلوکهایداري وجود داشت ولی ب یمعن

  . مشاهده نشديدار ی شده تفاوت معنيریگ اندازه
در  ها و درصد آنییایمیباتبه همراه فرمول شیک از ترکینام هر 

   . ذکر شده است2 در جدولی مختلف تنش خشکيمارهایت

  
تات یپالملیاه شامل متیل دهنده عصاره گیبات غالب تشکیترک

نولئات یللی، مت)7/14-2/5(اکتادکنوات - 9- لی، مت)3/1- 6/6(
، )0- 8/75(د یاسکی، اولئ)1- 6/3(استئارات لی، مت)1/6- 5/22(
 استئارات سرول بتای گل   ،)3/0- 8/3(ل استر ید اتیاسکینولئیل
ل استر یوکتید، دیاسکیفتال ،)2/0- 6/1(بهنات لی، مت)6/0- 8/3(
) 0- 8/4(و کلسترول ) 2/5- 7/10( ن ینولئی، بتامونول)4/0- 3/5(

.است
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Table 1 ANOVA analysis of some phytochemical compounds measured in Milk thistle  
coefficient of variation Error Stress treatment Block Sourcesof Variation 

 6 2 3 df 
29.16 0.0136 0.3675** 0.0378ns Octadecane 
35.07 0.739 19.942** 2.361ns Methyl palmitate 
26.66 0.0011 0.0300** 0.0102ns Methylox 
25.45 0.0058 0.1575** 0.0200ns Dibutyl phthalate 
23.19 0.0086 0.2325** 0.0377ns n-Eicosane 
24.04 2.41 64.96** 17.65ns Methyl 9-octadecenoate 
28.37 6.78 182.98** 36.21ns Methyl linoleate 
26.49 0.169 4.553** 0.881ns Methyl stearate 
33.27 155 4193** 618ns Oleic Acid 
14.54 0.0058 0.1575** 0.0725ns Eicosanoic acid, methyl ester 
46.31 0.322 8.693** 0.524ns Linoleic acid ethyl ester 
32.37 0.236 6.367** 0.820ns Glycerol β-stearate 
37.57 0.0508 1.3725** 0.1000ns Methyl behenate 
46.20 0.617 16.657** 1.078ns Phthalic acid, dioctyl ester 
16.90 0.825 22.282** 12.144ns β-Monolinolein 
57.49 0.602 16.268** 0.650ns Cholesterol 
58.35 6.90 186.19** 8.42ns β-Sitosterol 
44.44 0.0100 0.2700** 0.0125ns Butyl isobutyl phthalate 
54.16 0.0469 1.2675** 0.0378ns Hexadecanoic acid, 2-(octadecyloxy)ethyl ester 
41.66 0.0069 0.1875** 0.0111ns Methyl 18-methylnonadecanoate 

*significance at P<0.05,                       **significance at P<0.01,                      ns no significance 
 

Table 2 Percentage composition of methanol extract of Milk thistle at different levels of drought stress 
40%F.C 70%F.C F.C Chemical formula Extract components 

0.2b 0.9a 0.2b C18H38 Octadecane 
1.6b 6.6a 1.3b C17H34O2 Methyl palmitate 
0b 0b 0.2a C17H26O3 Methylox 

0.2b 0.6a 0.1b C16H22O4 Dibutyl phthalate 
0.3b 0.8a 0.2b C20H42 n-Eicosane 
5.2b 14.7a 5.6b C19H36O2 Methyl 9-octadecenoate 
7.8b 22.5a 6.1b C19H34O2 Methyl linoleate 
1.3b 3.6a 1.0b C19H38O2 Methyl stearate 
73.7a 0b 75.8a C18H34O2 Oleic Acid 
0.7a 0.8a 0.3b C21H42O2 Eicosanoic acid, methyl ester 
0.3b 3.8a 0.5b C20H34O2 Linoleic acid ethyl ester 
1.3b 3.8a 0.6b C21H42O4 Glycerol β-stearate 
0.2b 1.6a 0.3b C23H46O2 Methyl behenate 
0.8b 5.3a 0.4b C24H38O4 Phthalic acid, dioctyl ester 
5.3b 10.7a 5.2b C₂₁H₃₈O₄ β-Monolinolein 
0c 4.8a 0.3b C27H46O Cholesterol 

0.4c 16.4a 0.9b C29H50O β-Sitosterol 
0b 0.6a 0b C16H22O4 Butyl isobutyl phthalate 
0b 1.3a 0b C36H72O3 Hexadecanoic acid, 2-(octadecyloxy)ethyl ester 

0.5a 0b 0b C21H42O2 Methyl 18-methylnonadecanoate 
ت ی در حد ظرفياری آبيمارهایب مشاهده شده در تین ترکیشتریب

)  درصد7/73 (یت زراعی درصد ظرف40و )  درصد8/75 (یزراع
 یت زراعی درصد ظرف70مار ی در تید بوده ولیاسکیمربوط به اولئ
د که در یاسکیبجز اولئ. باشدیم) 5/22(نولئات یللیمربوط به مت

ن یشتری بیت زراعی درصد ظرف40 و یت زراعیمار ظرفیدو ت

 یت زراعی درصد ظرف70مار یبات در تیر ترکیمقدار را داشت، سا
. گر به خود اختصاص دادندیمار دیزان را نسبت به دو تین میشتریب

 شده در يریگ اندازهییایمیتوشیبات فیک در ترکیمقدار کل سطح پ
% 70مار ی، در ت72/130، یت زراعیمار ظرفی در تیصاره متانولع

 34/135، یت زراعیظرف% 40مار ی و در ت19/439، یت زراعیظرف
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بات ی مشخص است مجموع ترک2همانطور که در شکل. بود
 یت زراعی درصد ظرف70 در حد ياریمار آبی در تییایمیتوشیف

 ).3شکل (گر باالتر است یمار دینسبت به دو ت

 

 
Fig 3 Phytochemical composition of Milk thistle in different levels of irrigation  

  
بات ی باعث کاهش ترکیج بدست آمده، تنش خشکیبا توجه به نتا

ب غالب یترک. ره شده استل دهنده عصای تشکییایمیتوشیف
 درصد 40 و یت زراعی در حد ظرفياریمار آبیعصاره در ت

بات یکه ترکی باشد، در حالید میک اسی شامل اولئیت زراعیظرف
 شامل یت زراعی درصد ظرف70 ياریمار آبیغالب عصاره در ت

اکتادکنوات، بتا - 9لیتواسترول، متینولئات، بتا سیل لیمت
.  باشدیتات میل پالمیل استر و متیوکتید دیسک این، فتالینولئیمونول

م یبات عصاره خارمریر ترکی از باال بودن تعداد و مقادیج حاکینتا
گر یمار دی نسبت به دو تیت زراعی درصد ظرف70 ياریمار آبیدر ت

  ).3شکل( باشد یم
 

  يریگجهی بحث و نت- 4
را باعث یشود زی شناخته مي به عنوان استرس چند بعدیخشک

ست ی، زییایمیوشی ، بیکیولوژیزی، فیکی صفات مورفولوژرییتغ
م یاه خارمریروغن گ. ]23[شودیاهان می در گی و مولکولیطیمح

ها، دروکربنی، هيرضروری و غي چرب ضروريدهایشامل اس
م یتوانند در تنظیها است که متواسترولیدها، استرها و فیفالونوئ

. ش داشته باشند نقیطی محيهااه به تنشی و مقاومت گياسمز
ه ساختار یرا پای هستند، زی سلولیاتی و حیبات اصلیها ترکیچرب
. سازندیسم را فراهم می متابولي براي و انرژی سلوليغشا
.  را حس کنندیط خارج سلولیتوانند شراین میهاهمچنآن

 رخ یطی محيهاها در پاسخ به تنشی بواسطه چربیرسانامیپ
ن یها همچنی، چربیرسانامیهادر پعالوه بر نقش آن. ]24[دهدیم

. ]26-25[کنندیبه عنوان کاهش دهنده شدت تنش عمل م
ها شناخته تواسترولی به عنوان فی، که بطورکلیاهی گيهااسترول

در .  هستندیید غشایپیه لیل دهنده الی تشکيشوند ، اجزایم
ها دارند که ولل به تجمع استریاهان تمای، گیطیهنگام استرس مح

ها را در مقاومت به تنش نشان تواسترولیبه نوبه خود نقش ف
  .]28- 27[دهدیم

 70 ياریمار آبیش، تین آزمایج بدست آمده در ایبا توجه به نتا
 ییایمیتوشیبات فیش اغلب ترکی منجر به افزایت زراعیدرصد ظرف

لول  سيم اسمزیل متعادل کردن تنظی شود که احتماال به دلیاه میگ
بات ین ترکید ایط تنش شدی باشد، اما در شرایط کم آبیدر شرا

ن یت ها صرف تامین متابولی رسد ایکاهش داشتند که به نظر م
 در حد ياریمار آبیت.اه شده باشندی گی رشد و زنده ماني برايانرژ
ش استفاده شده بود، ین آزمای که بعنوان کنترل در ایت زراعیظرف
  .م داشتی نسبت به تنش ماليمتر کییایمیتوشیبات فیترک
 ی شده در عصاره متانولیی شناساییایمیتوشیبات فین ترکیترمهم

اکتادکنوات، - 9لیتات، متیپالملیش شامل متین آزمایم در ایخارمر
ل استر، ید اتیاسکینولئید، لیاسکیاستئارات، اولئلینولئات، متیللیمت
ن، کلسترول و ینولئیامونولل استر، بتیوکتید، دیاسکیبهنات، فتاللیمت

م ی شده در عصاره خارمرییبات شناسایترک.توسترول بودیبتاس
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 ییبات دارویط نامساعد، بعنوان ترکیعالوه بر نقش در تحمل شرا
  .رندیگیز مورد استفاده قرار میها نيماری از بياری درمان بسيبرا
 یعیطور طبج است که بهی رایاه شناسیب گیک ترکیتات یپالملیمت

 چرب و يدهایاس. ]29[شودیاهان مشاهده می از گياریدر بس
ستم یک هستند و سیستمی عملکرد سيل آنها دارای متياسترها

ج حاصل نشان ینتا. ]30[دهندیر قرار می و غدد را تحت تأثیعصب
، ) درصد95/3(تات یپالملیبات متی ترکياه داراین گیداد عصاره ا

ره یو غ)  درصد21/1(استئارات لی، مت) درصد96/2(نولئات یللیمت
 از وجود ی حاک]31[نتو و همکاران یج پینتا. باشدیم
، ) درصد92/12(، ذرت ) درصد71/12(ا یتات در سویپالملیمت

 9/16 (Annona cornifoliaو )  درصد99/6(آفتابگردان 
اکتادکنوات - 9لیاه متی از گیبات استخراجیگر ترکیاز د.بود) درصد

اهان یب را در گین ترکین مختلف وجود ایباشد که محققیم
Tinospora cordifolia32[ درصد 74/19زان ی به م[ ،
Spirulina platensis33[ درصد 60/0زانی به م[ ،
Calotropis procera 34[ درصد98/17زان یبه م[ ،

Cyperus articulatus L.گزارش ]35[ درصد 33/3زان ی به م 
 یشگاهیر آزمایمنظور مهار تکثن بهیش از ایت پنولئایللیمت .کردند

 قرار گرفته است ی مورد بررسی تومور انسانی سلوليهانیال
نولئات اثر یللیان کردند متی ب]37[نتو و همکاران یپ. ]36[

 ها نشان داده است، آنP. brasiliensis ي رویضدقارچ
 یتوجهزان قابل ید مین ماده منجر به تولیافتند که این دریهمچن

. ژن فعال نسبت به کنترل در آفتابگردان و ذرت شده استیاکس
ا یاهان سوینولئات را در گیللیب متی ترک]38[نتو و همکاران یپ
 93/65(، آفتابگردان ) درصد38/48(، ذرت ) درصد67/55(

. گزارش کردند) درصد1/19 (Annona cornifolia،)درصد
 Leonotis nepetifoliaاهان یب در گین ترکین ایهمچن

)  درصد8/9 (.Melia azedarach L، ]39[)  درصد98/46(
مشاهده شده ]41[Anacyclus cyrtolepidioïdes و ]40[

 يمارهایبات عمده استخراج شده از تید که از ترکیاسکیاولئ.است
 بوده یت زراعی درصد ظرف40 و یت زراعی در حد ظرفياریآب

 Dپاز یرسان فسفولامیم پیتواند به عنوان محرك آنزیاستم

(PLD)42[ دارد ی عمل کند که نقش ضد مرگ سلول[ .
د را یک اکسیترین مرتبط با نین سطوح پروتئید همچنیاسکیاولئ
د را یک اکسیتری بواسطه نی دفاعیرسانامین پیل کرده و بنابرایتعد

 و ی که توسط گلیدر پژوهش .]43[کندیم میس تنظیدوپسیدر آراب
غال انجام شد مشخص شد که یتیاه ماری گيرو ]13[همکاران 

ش یب)  درصد8/28(ک یو اولئ)  درصد2/51(ک ینولئید لیزان اسیم
 يل استر داراید اتیاسکینولئیل. گر استی چرب ديدهایاز اس
پوکلسترول، نماتدکش، ضدورم مفاصل، محافظت از یت هیخاص

آلفا ردوکتاز، - 5پوکلسترول، مهار کننده یک، هیکبد، ضد آندروژن
 و ضد آکنه یکش، ضد اگزمن، ضد انقباض، حشرهیستامی هیآنت
. ]43[باشدی کننده از سرطان ميریشگی، ضد التهاب و پ]42[

 Eichhorniaاهانین استر رادر گیمحققان مختلف ا

crassipes)26/26درصد ( ،Fluggea leucopyrus Willd. 
، ) درصد81/2 (.Rumex vesicarius L، ) درصد78/5(

Marchantia convolute) 63/4گزارش کردند ) درصد        
                         اهیدر گ بهناتلیب متیترک. ]44- 42[

Globularia  meridionalis   ]45[و    Magydaris 

tomentosa  ]46[د در یاسکی فتالياسترها . شده استیی شناسا
بود و )  درصد6/95(ب عمده ی بعنوان ترکLeea indica يهاگل
  .]47[ نشان داد ی خوبی و ضدقارچيت ضدباکتریفعال

 یب ناشی از تنش خشکی تخريندهای فرآیغشاها اهداف اصل
 يهستند و نشان داده شده است که در اثر تنش آب، کاهش محتوا

ک یو تحر ]51 و50[دیپیوسنتز لیبا مهار ب ]49- 48[ غشا يدیپیل
.  داردیهمبستگ ]52- 55[ ویداتی پراکسک ویتیپولی ليهاتیفعال

 ي محتوای نشان دادند تحت تنش خشک]56[گون و همکاران یگ
توسترول متعلق به یبتا س.ابدییج کاهش مید برگ به تدریپیکل ل

اه ی گيهاتواسترولی درصد ف90ها است و حدود تواسترولیگروه ف
مهم یدی استروئيهاها مولکولتواسترولیف. ]57[شودیرا شامل م

 در ی سلوليد غشاهایپی فسفوليهاهی اليهستند که باعث استوار
 مشابه با یکیولوژی و بي عملکرد ساختاريشود، دارایاهان میگ

ت ی با فعالیستیبات فعال زی از ترکياکلسترول است و گروه عمده
   اهیب در گین ترکیا. ]58[ اثبات شده است یستیز

Hippophae rhamnoides      ]59[،   Clerodendrum 
infortunatum L.  ]60[، Moringa oleifera                  

، يریت پیریتوسترول به مدیبتا س.  گزارش شده است]61 [
 کمک یمنیستم ایم سی، جذب کلسترول و تنظیدمیپیپرلیها
 درمان سرطان پستان و سرطان غده ين برایکند، همچنیم

ل یها به دلتواسترولین فیهمچن. ]63- 62[د استیپروستات مف
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اند را مورد توجه قرار گرفتهیت کاهش دهنده کلسترول اخیخاص
، یدانیاکسیت آنتی خاصين دارایب همچنین ترکیا. ]64- 63[

بات ین ترکیش از ایپ.]57[باشدی و ضد آرتروسکلروز میضدقارچ
ر ین مختلف استخراج شده و تاثیاه توسط محققین گی ايدیفالونوئ

 قرار گرفته است اما ی مورد بررسي کبدي هايماریآن در ب
ج یبا توجه به نتا. اد مورد توجه نبوده استی آن زیبات روغنیترک

 ياه داراین گی که بذر ایین پژوهش، از آنجایبه دست آمده در ا
ل یتواسترول ها، متی چرب، فيدهای از جمله اسیتیبات با اهمیترک

زان یم، میمال تنش مال توان با اعی باشد، لذا میره میاسترهاو غ
 مصارف يش داده و پس از استخراج، برایبات فوق را افزایترک
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The content of phytochemicals of medicinal plants including total phenols, flavonoids, fatty acid 
compounds, etc. are mainly affected by drought stress.  In this study, the effects of different levels of 
water stress (Full irrigation at field capacity, irrigation at 70% of field capacity and irrigation at 40% of 
field capacity) on the phytochemicals of the medicinal plant of Milk thistlewere evaluated. Soil moisture 
was measured by weight method and drought stress was applied to plants during the flowering stage for 8 
days. Then, the seeds were oiled by Soxhlet and methanol extracted. Next, the phytochemicals of the 
extract were analyzed using GC-MS. GC-MS peak analysis indicated that 20 compounds were present in 
methanolic extract of Milk thistle. Oleic acid was the most abundant compound in irrigation treatments of 
Field Capacity (F.C) (75.8%) and 40%F.C. (73.7%), while methyl linoleate (22.5%) was highest in 
70%F.C. Except of oleic acid, which had the highest amount in F.C and 40%F.C, the other compounds 
had the highest amount in 70%F.C compared to the other two treatments. According to the results, mild 
stress increased most of the plant's phytochemical compounds, possibly due to the osmotic regulation of 
the plant in dehydration. However, under extreme stress, these compounds were reduced, and these 
metabolites may have been used to provide energy for plant growth and survival. According to the results 
of this study, since the seeds of this plant have important phytochemical compounds such as fatty acids, 
phytosterols, methyl esters, flavonoids, etc. Therefore, the above compounds can be used in the food, 
pharmaceutical, health and other industries after extraction and purification. 
 
Keywords: Water deficit, Milk thistle, Fatty acids, Phytosterols, Methyl esters, Flavonoids. 
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