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چکید
گلراعی با نام علمی ( )Hypericum perforatum Lیکی از مهمترین گونههای جنس  Hypericumمیباشند اینن
گیا با دارا بودن مواد مؤثر بیشمار همچون هیپریسین و هیپرفورین و داشتن اثرات شنناتته شند داروینی در درمنان
افسردگی ،یکی از مهمترین گیاهان دارویی در سطح جهان بهشمار میرود باتوجنه بنه اراکنندگی زیناد گنلراعی در
ایران ،این آزمایش بهمنظور ارزیابی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی  15جمعیت این گیا در مناطق مختلف اینران در طنی
سا  1397انجام و آنالیزهنای بیوشنیمیایی در دانشناا آزاد اسنیمی وا ند کرمانشنا صنورت انریرفت تصوصنیات
بیوشیمیایی مختلف منجمله ظرفیت آنتیاکسیدانی درکنار میزان متابولیتهنای ثانوینه هیپریسنین و هیپرفنورین در دو
اندام برگ و گلبرگ جمعیتهای مختلف این گیا مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد بین جمعیتهنای مختلنف
مورد مطالعه ،از نظر مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تفاوت معنیداری وجنود دارد درتصنو

صنفات بیوشنیمیایی ،بنین

اندامهای مختلف نیز اتتیف معنیداری مشاهد گردید بازد عصار گیری نیز در بین انندامها و جمعیتهنای منورد
مطالعه متغییر و متفاوت بود تفاوت بیوشیمیایی جمعیتهای گلراعی در ایران تنها به فعالینت آنتیاکسنیدانی آنهنا در
مهار رادیکا آزاد  DPPHمحدود ناردید ،بلکه شامل مکانیزمهای غیرآنزیمی دفاع آنتیاکسیدانی و ترکیبات دتینل در
شکار رادیکا های آزاد همچون فنو ها و فیونوئیدها نیز گردید محتنوای فنلکنل و فیونوئیند نینز ننه تنهنا در بنین
جمعیتها بلکه بین اندامهای برگ و گل نیز تفاوت معنیداری داشت در میزان متابولیتهای ثانویه نیز بین انندامها و
جمعیتهای مختلف مورد مطالعه اتتیف معنیداری وجود داشت ،بهنحوی که گلبرگها در مقایسه با برگهنا مینزان
هیپریسین و هیپرفورین بیشتری داشتند میزان هیپرفورین در مقایسه با میزان هیپریسین در هر دو اندام و کلیه جمعیتها
بهطور معنیداری بیشتر بود بهطورکلی تنوع موفولوژیکی و بیوشیمیایی باالیی بین جمعیتهای مختلف منورد بررسنی
وجود داشت از این تنوع عیو بر شناسایی جمعیتهنای بنا عملکنرد و مینزان منواد منؤثر بیشنتر جهنت برنامنههای
اصی ی ،میتوان در ایجاد ارقام مقاوم به تنشهای غیرزیستی نیز استفاد نمود
کلیدواژ ها :علفچای ،فیونوئیدکل ،فنلکل ،هیپریسین ،هیپرفورین
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شده است .علت وجود این تفاوتها میتواند بتته شتترایم

مقدمه
گت راعی (علفچتتای یتتا هوفتتاریقون) بتتا نتتام علم تی

سب و هتتوایی منرقتته ،مرحلتتهی رشتتدی گیتتاه در هنگتتام

 Hypericum perforatum L.از ختتانواده ،Hypericaceae

برداشتتت نمونتته ،خاوصتتیات ژنتیکتتی گیتتاه ،شتترایم

یک گیاه چندساله ریزومدار و و بومی غرب اروپا ،سستتیا

تغذیه ای و نوع خاکی که گیاهان در سن رشد کتترده انتتد

و شمال سفریقا است ( .)Crockett, 2010این گیاه به دلی

ارتباط داد .شرایم متتذکور بتتر کیفیتتت و کمیتتت استتانس

توانایی باال در سازگاری ،پراکنش وسیعی در کشور دارد

گ راعی نیتتز متؤثر هنتتتند ( .)Schwob et al., 2004در

داشته و در استانهای شمالی ایران از ارتفاع صفر تا بیش

پ وهشتتی کتته  )2007( Cirak et al.بتتر روی ترکیبتتات

از  2000متتتر از ستتری دریتتا یافتتت میگتتردد (

Azadi,

شیمیایی و چهار صفت مورفولوژیکی (تعتتداد غتتدد تیتتر

 .)1999در ایران حدود 17گونه از گ راعی ثبت گردیده

برو ،سری برو ،ننبت طول به عرض بتترو و ارتفتتاع

که با ارزشترین گونه سن  perforatumاستت

گیاه) جمعیتهای گیاه گ راعی در ترکیه انجتام دادنتتد،

( .)Esmaeili et al., 2010گت راعی بتته دلیت وجتتود

اختتتت ع معنتتتیداری را از نظتتتر ایتتتن صتتتفات در بتتتین

ترکیبتتات مهمتتی همنتتون نفتودیانترونهتتا (هاییرینتتین و

جمعیتهای مختلف گزارش کردند .در مرالعتة دیگتتری

سودوهاییرینین) ،سسی فلوروگلوسینولها (هتاییرفورین و

که ( Maggi et al.)2014در کشتتور ایتالیتتا انجتتام دادنتتد،

ادهتتاییرفورین) ،زانتونهتتا ،ف ونودیتتدها و تاننهتتا در ط ت

مشتتتخر گردیتتتد کتتته وی گیهتتتای مورفولتتتوژیکی،

ستتتنتی بتتتهعنوان داروی ضدافنتتتردگی ،خشتتتککننده و

هینتتتتتولوژیکی و فیتوشتتتتیمیایی جتتتتنس Hypericum

بازکننده مخاط بینی و کاهش سن ،درمان کزاز و باز کردن

اخت ع معنیداری از نظر اندازه و شک بروها وگ ها

گرفتگیهای معتتده و کبتتد و ازدیتتاد ترشتتی ادرار ،تنتتکین

و همچنتتتین انتتتدازه و توزیتتتع ستتتاختارهای ثانویتتته در

ستتتردردهای میگرنتتتی متتتورد استتتتفاده قتتترار میگیتتترد

قنمتهای مختلف با یکدیگر داشتتتند .میتتزان هییرینتتین

(.)Fathi and Ebrahimzadeh, 2013, Garcia et al., 2015

موجتود در گونههای مختلف هییریکوم تأثیر بهسزایی در

اصلیترین ترکیبات گ راعی هییرفورین و هییرینین میباشند

خواا مشاهده شتتده از سن دارد (.)Gitea, et al., 2010

کتته دارای ختتواا ضدافنتتردگی و ضتتد میکروبتتی هنتتتند.

میزان هییرینین استتتخراش شتتده از گیتتاه متتتأثر از عوامت

هییرینین در نقرههای سیاه رنگ که روی اندامهای مختلتتف

متعددی منجمله زمان برداشت گیاه ،میزان نتتور ،موقعیتتت

گیاه تشکی میشتتود وجتتود داشتتته و وجتتود غتتدههای تیتتره

جغرافیتتایی و نتتوع حت ل متتورد استتتفاده میباشتتد .تعتتداد

رنگ روی بتترو و گت گیتتاه بتتا صتتفات مورفولتتوژیکی و

غتتتدههای روی انتتتدامهای مختلتتتف گیتتتاه کتتتته دارای

شیمیایی گ راعی ارتبتتاط دارد ( .)Glisic et al., 2006گیتتاه

هییرینین و دیگر ترکیبات مهم هنتند ،با افزایش شتتدت

گ راعی دارای دامنه گنتردهای از متابولیتهای ثانویه همانند

نتتور فتوستتنتزی افتتزایش مییابنتتد (

ف ونودیدها ،پروانتوستتیانیدینها ،نفتودیانترونهتتا (هییرینتین)،

 .)2002در طی مرالعتتاتی کتته روی تتتأثیر شتتدت نتتور بتتر

سستتتی فلوروگلوستتتینولها (هییرفتتتورین و ادهییرفتتتورین)

تعتتداد غتتده تیتتره رنتتگ در بتترو انجتتام شتتد ،مقققتتان

میباشد و تتتاکنون ختتواا درمتتانی بتتاالیی بتترای ایتتن گیتتاه

دریافتند که با افزایش شتتدت نتتور ،تعتتداد غتتدههای تیتتره

دارویی گزارش شده است که بیشترین تأثیر و کاربرد سن در

رنگ در برو افتتزایش معنتتیداری پیتتدا کتترد .همچنتتین

درمان افنردگی گزارش شده است (.)Bertoli et al., 2011

گزارش کردند کتته تفتتاوت در میتتزان نتتور در مکانهتتای

Buter and Buter,

مرالعتتتات زیتتتادی بتتتهمنظور بررستتتی وی گیهتتتای

مختلف و پارامترهای مقیری تأثیر بنتزایی روی صتتفات

مورفولوژیکی و ترکیبات اسانس گیاه گ راعی صتتورت

مورفولوژیکی گ

راعی دارند ( Briskin and Gawienowski,

گرفته است ولی نتایج متفاوتی توستتم مقققتتین گتتزارش

 Odabas et al. )2009( .)2001تأثیر میزان نور بر صتتفات
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فیتوشیمیایی گ راعی را بررستتی نمودنتتد و دریافتنتتد کتته

تاادفی در مرحله گلدهی کام در فات تابنتتتان ستتال

افزایش معنتتیدار تجمتتع

 1396انجام شد .پس از بررسی صتتفات مورفولتتوژیکی و

میزان هییرفورین ،هییرینین و پنودوهییرینین میگتتردد.

جمعسوری اندام هوایی (از هر جمعیت میتتانگین  8تتتا 10

از سنجا که گونههای بومی گیاه گت راعی در هتتر منرقتته

بوته) ،نمونهها بتته متتدت دو تتتا ستته هفتتته در دمتتای اتتتا

ازجملتته مهمتتترین منتتابع ژنتیکتتی ارزشتتمند هتتر کشتتور

حدود  30-25درجه سانتیگراد و بهصورت طبیعی خشک

میباشد ،بررسی دقیق سنها از نظتتر میتتزان و وجتتود متتواد

گردیدند .سیس تا زمان بررستتی صتتفات فیتوشتتیمیایی در

مؤثره و ترکیبات سنتیاکنیدانی اهمیتتت زیتتادی دارد .بتتا

پاکت کاغذی تیره در دمای  25درجتته ستتانتیگراد و دور

توجه به اینکه کشت گ راعی در ستتالهای اخیتتر رو بته

از نور خورشید نگهداری شدند.

افزایش بوده و گونههای مختلف گیاه گ راعی در ایتتران

صفات مورفولوژیکی مورد ارزیابی

افزایش شدت میزان نور موج

دارای پراکنش جغرافیایی گنترده هنتند و به فراوانی در

پتتس از جمتتعسوری نمون تههای گیتتاهی و انتقتتال بتته

چنتتدین منرقتته سب و هتتوایی یافتتتت میشتتوند ،لتتذا ایتتن

سزمایشتتگاه ،صتتفات مورفولتتوژیکی ماننتتد :ارتفتتاع بوتتته،

پ وهش به ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی ،مقتوای

تعداد ساقة گلدار ،تعداد ساقة بدون گ  ،تعداد گ  ،طول

سنتتتی اکنتتیدان ،ف ونودیتتد و فن ت ک ت در  15جمعیتتت

باالترین و پایینترین برو و طول گ سذین مورد ستتنجش

گ راعی ایران پرداختتته تتتا مناست ترین جمعیتتت از نظتتر

قرار گرفت.

میتتتتزان متابولیتهتتتتای ثانویتتتته و همچنتتتتین مقتتتتتوای

استخراج و بازد عصار گیری

سنتیاکنیدانی تعیین و شناسایی گردد.

پیکر رویشی و گلبروهای هر جمعیت از گ راعی

مواد و روشها

پس از انتقال به سزمایشگاه در شرایم سایه خشک شتتد و
سیس سسیاب گردید .در ادامه پیکر رویشتتی و گلبتترو

تهیه و آماد سازی نمونههای گیاهی
باتوجه به پراکنش بنتتیار وستتیع گت راعی در ایتتران،

هر نمونه جداگانه به روش تقریر با متانول توسم کلونجر

مواد گیاهی مورد استفاده در این پ وهش اندام هوایی 15

بتته متتدت  4ستتاعت عاتتارهگیری و در مقت تاریتتک بتتا

جمعیت جمعسوری شده گ راعی از نقاط مختلف کشور

دمای  4درجه سانتیگراد تا زمتتان سنتتالیز نگهتتداری شتتد

بود (جدول  .)1نمونهبرداری گیاهان مورد نظر بتته شتتک

(.)Akhbari and Ebrahimian, 2017

Table 1. Origin and geographical coordination of collected Hypericum populations from various parts of
Iran
Altitude

Longitude

Latitude

2067
1938
1312
1809
2095
1752
1188
1198
1661
1818
1904
81
1201
556
2036

35.43
35.45
35.49
36.10
35.55
38.53
33.29
36.12
34.11
34.47
33.55
36.32
36.30
34.27
32.15

52.4
52.46
50.58
50.46
51.08
48.45
48.21
58.47
48.22
48.30
49.29
51.58
51.90
54.52
50.33

No. District name

)Tehran (Damavand
)Tehran (Firozkouh
)Alborz (Karaj
)Alborz (Taleghan
)Alborz (Sijan
)Lorestan (Boroujerd
)Lorestan (Khoramabad
)Khorasan (Nishabour
)Hamedan (Nahavand
)Hamedan (Hamedan
)Markazi (Shazand
)Mazandaran (Nour
)Mazandaran (Kalardasht
)Kermanshah (Sarpo-Zahab
)Charmahal Bakhtiyari (Farsan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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انداز گیری میزان هیپریسین و هیپرفورین
بتتترای انتتتدازهگیری میتتتزان ترکی هتتتای هییرینتتتین و

عااره گیاهی  1میلیلیتر معرع فولینسیوکالتیو ( )0/1و

هییرفتتورین از دستتتگاه کرومتتاتوگرافی متتایع بتتا کتتارایی بتتاال

 0/8میلیلیتر سدیمکربنات ( )7/5درصتتد اضتتافه شتتد .در

مجهتتز بتته سشکارستتاز سرایتته دیتتودی ( (DADاستتتفاده شتتد.

نهایت جذب همه نمونتتهها پتتس از نگهتتداری بتته متتدت 1/5

دستگاه مورد استفاده ساخت شتترکت  Agilentمتتدل 1200

ستتاعت در دمتتای 30درجتته ستتانتیگراد در طتتول متتوش 765

با گنتره طول موش قاب تنظیم از 190تا  750نتتانومتر و مقت

نانومتر با دستگاه استتیکتروفتومتر متتدل ()Lambda-EZ-201

تزریق دستی با حجم لوپ  20میکرولیتتتر بتتود .جداستتازیها

اندازهگیری گردید .منقنی استاندارد بر استتاا استتیدگالیک

در ستون  Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18تجزیتتهای

رستتتم و میتتتزان ترکیبتتتات فنلتتتی گیتتتاه معتتتادل میلیگتتترم

با طول  15سانتیمتر و قرر درونی  4/6میلیمتر انجام شد .فاز

گالیکاسید در یک گرم عااره خشک مشخر گردید.

متقرک مورد استفاده شام متانول :استونیتری  :بافر فنتتفات

تعیین میزان فیونوئیدکل
مقتتتوای ف ونودیتتد بتتر استتاا روش رنگستتنجی

جریتتان یتتک میلیلیتتتر بتتر دقیقتته بتتود .بتترای ستتنجش میتتزان

سلومینیوم کلراید پیشنهادی توسم (Chang et al. )2002

هییرینین و هییرفورین از استتتاندارد متتواد متتذکور استتتفاده و

انجتتام شتتد .طبتتق ایتتن روش  1/5میلیلیتتتر متتتانول و 0/1

منقنتتتی کالیبراستتتیون در غلظتهتتتای  200،100،50و 250

میلیلیتر سلومینیوم کلراید  10درصتتد بتتا  0/5میلیلیتتتر از

میکروگرم بر میلیلیتر این ترکی ها تهیه و رابره رگرستتیونی

هر عااره و  0/1میلیلیتر پتاستتیم استتتات  1متتوالر و 2/8

سنها بهدست سمد (.)Azizi and Dias, 2003

میلیلیتر از سبمقرر مخلوط گردیده و به مدت  30دقیقه

 0/03درصد (با ننتتبتهای حجمتتی  )50:40:10و بتتا شتتدت

ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی
به منظور اندازهگیری فعالیت سنتیاکنیدانی عاارهها
از روش ( Sun et al. )2007و رادیکتتتال سزاد DPPH

استفاده شد .پس از انجام سزمایشهتتای ابتتتدایی عاتتارههای
گیاهی با غلظت  10الی  50میکروگرم در میلیلیتر متانول
تهیتته شتتدند .ستتیس مخلتتوطی بتته ننتتبت  1:1از مقلتتول
 8( DPPHمیلی گرم  DPPHدر  100میلیلیتر سبمقرر)
و عاارههای گیتتاهی بتتا غلظتهتتای مختلتتف تهیتته شتتد.
جتتذب نمونتتهها پتتس از گذشتتت  30دقیقتته در دمتتای
سزمایشگاه و تاریکی در طتتول متتوش  517نتتانومتر در ستته
تکرار خوانده شد .درصد مهتتار رادیکتتال سزاد  DPPHاز
رابره زیر به دست سمد:
درصد بازداری = A517control-A517Sample/A517control×100

در رابرتته فتتو  A517controlو A517Sampleبتتهترتی
شدت نور جذب شده توسم شاهد و نمونه در طول موش
 517نانومتر میباشد .بهمنظور مقاینه فعالیت عاتتارهها از
مفهوم ( IC50غلظتی از عااره کتته  50درصتتد رادیکتتال
سزاد را از بین میبرد) استفاده شد.
انداز گیری فنلکل
بتتهمنظور ارزیتتابی فن کتت  ،طبتتق روش پیشتتنهادی

( Slinkard and Singleton. )1977به  200میکرولیتتتر از

در دمای اتا قرار داده شتتد و ستتیس جتتذب سن در 415
نانومتر توستتم دستتتگاه استتیکتروفتومتر متتدل (Lambda-

 )EZ-201خوانده شد .از غلظتهای مختلتتف کودرستتتین
 12/5- 100میکروگرم بر میلیلیتر در متانول جهت رستتم
منقنتتی استتتاندارد استتتفاده شتتد و مقتتتوای ف ونودیتتد
بهصورت اکیواالنهای کودرستین بر گتترم وزن عاتتاره
خشک بیان شد.
آنالیز داد ها
بررسیهای سماری براساا سنالیز واریانس تک عاملی
توسم نرم افتتزار  Minitabویتترایش  16و تجزیتته و تقلیت
مقاینه میانگینها با استفاده از سزمون دانکن انجام شد.

نتایج و بحث
نتتتایج بررستتی صتتفات مورفولتتوژیکی جمعیتهتتای
مختلتتف گت راعی نشتتان داد کتته بتتین جمعیتهتتای متتورد
مرالعه در کلیه صفات متتورد بررستتی اختتت ع معنتتیداری
وجتتود دارد (جتتدول  .)2بیشتتترین ارتفتتاع گتت راعی در
جمعیتهای مورد مرالعه بهترتی در گیاهتتان خرمسبتتاد بتتا
میانگین  92/44سانتیمتر و سرپ ذهاب بتتا میتتانگین 90/11
سانتیمتر مشاهده گردید .از سوی دیگر کمترین ارتفاع نیز
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در نمونههای نهاوند بتتا میتتانگین  49/55ستتانتیمتر مشتتاهده

جمعیتهتتتای گتت راعی بتتتهمنظور ستتتنجش تفتتتاوت بتتتین

شد (جدول  .)2بیشترین ساقة گلدار در جمعیتتت گت راعی

جمعیتهای مختلف گت راعی بررستتی شتتد .نتتتایج بررستتی

منرقة سرپ ذهاب با میانگین  16/48ساقة گلدار در بوته و

بتتازده استتتخراش عاتتاره از نمونتتههای بتترو جمعیتهتتای

کمترین تعداد ساقة گلدار نیز در جمعیت مربوط بتته منرقتتة

گ ت راعی نشتتان داد کتته تفتتاوت زیتتادی بتتین جمعیتهتتای

فیروزکوه بتتا میتتانگین  7/11ستتاقة گلتتدار در بوتتته مشتتاهده

مختلف گ راعی ایران وجود دارد .بتتازده استتتخراش عاتتاره

گردید .برای صفت تعداد ساقة بدون گ در هتتر بوتتته نیتتز

برای برو گ راعی در جمعیتهای مورد مرالعتته بتتین  8تتتا

بیشترین ساقههای بدون گ در نمونههای جمعیت سیجان

 15/6درصد متغییر است .به نقوی که بیشترین بازده عاتتاره

استان البرز با میانگین  13/29ستتاقه و کمتتترین تعتتداد ستتاقة

از برو بهترتی در جمعیت نور بتتا میتتانگین  15/6درصتتد و

بدون گ در جمعیت شازند با میانگین  6/32ساقه مشتتاهده

طالقتتان بتتا میتتانگین  14/5درصتتد مشتتاهده شتتدند .کمتتترین

گردید (جتتدول  .)2بتتا توجتته بتته بررستتی صتتورت گرفتتته،

درصتتد بتتازده استتتخراش عاتتاره از بتترو در نمونتتههای

بیشترین و کمترین تعداد گ در بوته بهترتی در جمعیتهای

گتت راعی جمعیتتت ک ردشتتت بتتا میتتانگین  8/98درصتتد

گ ت راعی منتتاطق نهاونتتد بتتا میتتانگین  92/23و دماونتتد بتتا

مشتتاهده گردیتتد (شتتک 1التتف) .ایتتن صتتفت متتورد مرالعتته

میانگین  39/21گ در بوتتته مشتتاهده شتتد .همچنتتین نتتتایج

میتواند در تعیین و انتخاب بهتتترین جمعیتتت جهتتت بدستتت

بررسی صفت طول باالترین بتترو در ستتاقه نشتتان داد کتته

سوردن حداکثر بازدهی عاتتاره کمتتک نمایتتد .دامنتة بتتازده

بیشترین طول برو در جمعیت طالقان با میتتانگین  12/74و

استتتخراش عاتتاره بتترای نمونتتههای گتت در جمعیتهتتای

کمترین طول برو نیز در نمونتتههای جمتتع سوری شتتده از

گ راعی بین  5تا  12درصد متغیر بتتود بهطوریکتته بیشتتترین

منرقة بروجرد با میانگین  5/39میلتتی متتتر مشتتاهده گردیتتد.

درصد استخراش عااره از گلبروهتتای گت راعی بتتهترتی

بیشتتترین طتتول گتت سذین در جمعیتهتتای گتت راعی در

در جمعیتتت طالقتتان بتتا میتتانگین  11/28درصتتد و شتتازند بتتا

نمونههای جمعسوری شده از منرقة نور استان مازنتتدران بتتا

میانگین  11/24درصد مشاهده گردید .کمترین بازده عااره

میانگین  7/82میلیمتر و کمترین طول گت سذین در گت راعی

از گ نیز در جمعیت مربتتوط بتته منرقتته نیشتتابور بتتا میتتانگین

منرقه شازند با میانگین  4/19میلی متر مشاهده شد.

 5/15درصد بهدست سمد (شک  1الف).

بازد استخراج عصار ی برگ و گل
میتتتزان عاتتتار حاصت ت از نمونتتتههای بتتترو و گت ت

فعالیت آنتیاکسیدانی
نتتتتایج بهدستتتتسمده درخاتتتوا میتتتزان فعالیتتتت

Table 2. Morphological traits studied in various Hypericum populations
Number of
Highest
Number of
Flower stalk
non-flower
leaf height
flowers
)length (mm
bearing stems
)(mm

5.15bc
6.21bc
7.4ab
5.33bc
6.14bc
5.22bc
5.44bc
7.30ab
6.25bc
7.55ab
4.19c
7.82a
7.64ab
6.92ab
7.35ab

9.11ab
10.61ab
8.32ab
12.74a
8.19ab
5.39b
9.54ab
10.48ab
9.11ab
9.46ab
12.27ab
10.72ab
12.37ab
8.75ab
12.65a

39.21c
41.14bc
50.35b
48.82b
72.51ab
48.03b
39.94bc
49.36b
92.23a
40.34bc
72.18ab
43.40bc
87.16ab
41.29bc
64.83ab

8.17bc
9.54ab
13.12ab
10.72ab
13.29a
8.73bc
10.64ab
9.18ab
8.32bc
10.71ab
5.32c
7.25bc
7.69bc
6.79bc
9.69ab

Plant height Number of
)(cm
flower stalk

11.24ab
7.11c
10.36ab
9.26bc
8.17bc
9.91b
10.16b
13.45ab
13.25ab
8.18bc
15.65a
10.44ab
13.66ab
16.48a
7.61bc

87.34ab
54.19c
71.56bc
65.14bc
75.23bc
78.63bc
92.44a
82.47ab
49.55c
80.36ab
86.53ab
56.77bc
76.39bc
90.11ab
73.68bc

District name

)Tehran (Damavand
)Tehran (Firozkouh
)Alborz (Karaj
)Alborz (Taleghan
)Alborz (Sijan
)Lorestan (Boroujerd
)Lorestan (Khoramabad
)Khorasan (Nishabour
)Hamedan (Nahavand
)Hamedan (Hamedan
)Markazi (Shazand
)Mazandaran (Nour
)Mazandaran (Kalardasht
)Kermanshah (Sarpo-e-Zahab
)Charmahal Bakhtiyari (Farsan

Means with similar letters in a column are not significantly different at probability level of 5 % using DMR test.
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سنتیاکنتتیدانی نشتتان داد بیشتتترین ترفیتتت سنتیاکنتتیدانی در

در جمعیت نهاوند با میانگین  2/34میلیگرم در گرم وزن

نمونههای بتترو جمعیتتت بروجتترد بتتا میتتانگین  67و ستتیس

خشک و سیس در جمعیتهتتای منتتاطق طالقتتان و ستترپ

نمونههای برو جمعیت همدان با میانگین  66مشتتاهده شتتد.

ذهاب مشاهده گردید .کمترین مقتوای ف ونودیتتد بتترو

از ستتوی دیگتتر کمتتترین فعالیتتت سنتیاکنتتیدانی بتترو در

نیز بهترتی

در جمعیتهای بروجرد و نیشابور با میتتانگین

جمعیت ک ردشتتت بتتا میتتانگین  37میکروگتترم در میلیلیتتتر

 0/8میلیگتترم در گتترم وزن خشتتک مشتتاهده گردیتتد.

مشتتاهده شتتد (شتتک 1ب) .بیشتتترین و کمتتترین فعالیتتت

بیشتتتتترین و کمتتتتترین مقتتتتتوای ف ونودیتتتتد گتت ت در

سنتیاکنیدانی در گلبرو بهترتی در جمعیتهای بروجتترد

جمعیتهای مناطق ک ردشت و بروجرد با میانگین 1/24

و ک ردشتتت بتته میتتزان  45و  19میکروگتترم در میلیلیتتتر

و  0/56میلیگتترم برگتترم وزن خشتتک رگیتتت گردیتتد

مشاهده گردید (شک  1ب) .در مجموع نتایج مشاهده شتتده

(شک 1ت).

بتترای فعالیتتت اکنتتیدانی در بتترو و گلبتترو جمعیتهتتای

میزان هیپریسین و هیپرفورین
بررستتتتی میتتتتزان هییرینتتتتین و هییرفتتتتورین در بتتتتین

جمعیتها مورد مرالعه وجود دارد .این اخت ع میتواند در

جمعیتهای گ راعی نشتتان داد کتته تفتتاوت معنتتیداری در

نتیجتتة تتتاثیر شتترایم رشتتد گیاهتتان بتتر میتتزان تولیتتد سنتتتی

بین میزان این دو ماده در انتتدامهای مختلتتف متتورد مرالعتته و

اکنیدانها در برو و گ گیاهان باشد.

جمعیتهای مختلف متتورد بررستتی وجتتود دارد (شتتک .)2

محتوای فنل کل
نتتتایج حاصت درخاتتوا مقتتتوای فن کت در بتترو

همتتانطور کتته در شتتک  2مشتتاهده میگتتردد ،گ هتتا در
مقاینتته بتتا بروهتتا هییرینتتین و هییرفتتورین بیشتتتری دارنتتد.

جمعیتهای مختلف گ راعی نشان داد کتته بیشتتترین مقتتدار

همچنتتین نتتتایج نشتتان داد کتته میتتزان هییرفتتورین در بتتین

فن برو در جمعیت سرپ ذهاب بتتا میتتانگین  67میلیگتترم

جمعیتهای مورد مرالعه در مقاینه با میزان هییرینین بهطور

بر گرم وزن خشک و کمترین مقدار سن در جمعیت فارسان

معنیداری بیشتراست (شک  .)2بیشترین مقدار هییرینین در

استان چهارمقال و بختیاری با میانگین  37میلیگرم بتتر گتترم

برو جمعیت کرش با میانگین  2/19میلیگتترم بتتر گتترم وزن

وزن خشک وجود داشت .بین گیاهان گ راعی سایر منتتاطق

خشک و کمترین میزان سن در گ راعی متعلتتق بتته جمعیتتت

نیتتز اختتت ع معنتتیداری از نظتتر میتتزان فنت بتترو مشتتاهده

ستتیجان بتتا میتتانگین  0/39میلیگتترم بتتر گتترم وزن خشتتک

گردید (شک  1پ) .مرالعتته مقتتتوای فن کت در گ هتتای

مشاهده شد .همچنتتین بیشتتترین و کمتتترین مقتتدار هییرینتتین

جمعیتهای مختلف گ راعی نیز نشان داد بین جمعیتهتتای

بتتهترتی در گ هتتای جمعیتتت همتتدان بتتا میتتانگین  3/75و

مختلف اخت ع معنیداری وجود دارد .بیشتتترین و کمتتترین

سیجان استتتان البتترز  1/03میلیگتترم بتتر گتترم وزن خشتتک

میتتزان فن کت بتتهترتی در گلبتترو جمعیتهتتای کتترش و

مشاهده شد .بیشترین میزان هییرفورین در نمونههای بتترو و

فارسان بهترتی با میتتانگین  55و  21میلیگتترم بتتر گتترم وزن

گ جمعیت همدان با میانگین  63/16و  49/67میلیگتترم بتتر

خشک وجود داشت .تفاوت زیاد در فن ک بین جمعیتهای

گرم وزن خشک گزارش شد .کمترین مقدار هییرفورین نیتتز

گ راعی در منتتاطق مختلتتف ایتتران میتوانتتد در شناستتایی و

در نمونههای اندام گ و برو جمعسوری شتتده از جمعیتتت

انتخاب جمعیت مناس اهداع اص حی کمک نماید.

بروجرد با میتتانیگن  24/36و  15/36میلیگتترم در گتترم وزن

محتوای فیونوئید
بررسی میزان ف ونودید در برو و گت جمعیتهتتای

خشک مشاهده شد (شک  2ب).

گ راعی نشان داد که تفاوت بنتتیار زیتتادی بتتین دو انتتدام و

همانطور که در نتایج ذکر گردیتتد ،بتتین جمعیتهتتای

مختلف گت راعی متتورد مرالعتته ،نشتتان داد بتتین انتتدام و

مختلتتتتف گتت ت راعی تفاوتهتتتتای زیتتتتادی از لقتتتتا

جمعیتهای متتورد مرالعتته تفتتاوت معنتتیداری در میتتزان

مورفولوژیکی و سناتومی وجود دارد .این تفتتاوت در بتتروز

ف ونودید وجود دارد .بیشترین مقتوای ف ونودیتتد بتترو

صفات تاهری میتواند به دلیت تتأثیر شتترایم مقیرتتی بتتر
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Extraction efficiency
(%)
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d

Hypericum populations
Figure 1. a) Methanol extraction efficiency, b) antioxidant IC50 capacity, c) total phenol
content and d) flavonoids content in flowers and leaves of various studied Hypericum
perforatum populations (means with similar letters are not significantly different at 5%
probability level using DMR test)
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Leaf

Flower

a

)Hyperforin (mg/grDW

b

)Hypericin (mg/grDW
Hypericum populations
Figure 2. Hyperforin (a) and Hypericin (b) content in flowers and leaves of various studied Hypericum
perforatum populations (means with similar letters are not significantly different at 5% probability
)level using DMR test

رشد گیاهان باشد که درنتیجتته سن یتتک گونتة یکنتتان در

گردید .در گیاهان دیگتتر همنتتون ختتارمریم نیتتز مشتتخر

نقاط مختلف ،عادت رشد متفاوتی را بروز دهتتد .مرالعتتات

شده است که کمیتتت و کیفیتتت متتواد متتؤثره تقتتت تتتأثیر

زیادی به منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی گ راعی انجام

خاوصیات جغرافیایی مق رویش و همچنین زمان تغییتتر

شده است .در مرالعهای که توستتم ( Cirak et al. )2007بتتر

مینماید (.)Hamid et al., 2014

روی وی گیهتتتای مورفولتتتوژیکی و متتتواد متتتؤثره گیتتتاه

( Roblek et al. )2008گزارش نمودنتتد کتته همبنتتتگی

گ راعی (ترکیبات عااره مانند هییرینین و هییرفورین) در

مثبتتتی بتتین ارتفتتاع بتتا فاصتتله میتتانگره و تعتتداد گتت در

ترکیه انجام شد ،تنتتوع بتتاالی در صتتفات مورفولتتوژیکی و

جمعیتهای گ راعی وجتتود دارد .درواقتتع ،نتتتایج پت وهش

فیتوشتتیمیایی بتترای جمعیتهتتای متتورد مرالعتته گتتزارش

پتتیشرو نشتتان داد کتته صتتفات مورفولتتوژیکی و پتتراکنش
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جغرافیایی گیاه گ راعی از الگوی خاا و مشتتابهی پیتتروی

دیگر مرالعات صتتورت گرفتتته در ایتتن گیتتاه بیتتانگر فعالیتتت

نکردند که این نتایج با نتایج ( Riazi et al. )2011همختتوانی

باالی سنتیاکنیدانی گیاه گ راعی میباشد (

داشتتت .از ستتویی دیگتر مرالعتتات (Schwob et al. )2004

 .)Ebrahimzadeh, 2013پ وهشهتتای صتتورت گرفتتته

نشان داد کتته خاوصتتیات ژنتیکتتی گیتتاه ،نقتتو فتترسوری و

دیگر نشان دادهاند که ترکیبات ثانویه گیاهان تقت تأثیر

تغییتترات فاتتلی نیتتز از جملتته عوام ت دیگتتری هنتتتند کتته

شرایم مقیری مانند دما ،تابش ماورای بنفش ،موجودیت

میتوانند بر نوع ترکیبتتات عاتتارهی گت راعی متتؤثر باشتتند.

سب و ارتفاع میباشد ( .)Dorri et al., 2009در مرالعات

عاتتار گت راعی مقتتتوی ترکیبتتات فنلتتی زیتتادی از جملتته

صورت گرفته زیادی رویشتتگاههای مختلتتف بتتر میتتزان و

ف ونودیدها و استتیدهای فنلتتی میباشتتد کتته بیتتانگر خاصتتیت

نتتوع متابولیتهتتا و ترکیبتتات استتانس گتت راعی متتؤثر

سنتتتی اکنتتیدانی عاتتار ایتتن گیتتاه میباشتتد .در پتت وهش

بودهاند .بهطوریکه تأثیر شتترایم اقلیمتتی بتتر میتتزان متتواد

پیشرو نیز تفاوت زیادی در میزان ترکیبتتات سنتیاکنتتیدانی

مت تؤثر گت ت راعی کتتتام ً واضتتتی استتتت .در پ وهشتتتی

مانند فن کت  ،ف ونودیتتد و ترفیتتت سنتیاکنتتیدانی در بتتین

( Lebaschi et al.)2014مشتتاهده نمودنتد کتته بیشتتترین

جمعیتهای مختلف مورد مرالعه مشاهده شتتد .همچنتتین در

میزان هییرینین در بتتین رویشتتگاههای مختلتتف در نمونتته

بتتین جمعیتهتتای مختلتتف بتتین انتتدامهای بتترو و گت نیتتز

گرگان بدست سمتتد .مرالعتتات صتتورت گرفتتته در هفتتت

اخت ع معنیداری از نظر وجود این ترکیبات مشتتاهده شتتد.

منرقه از سمریکا توسم ( Walker et al. )2001نیز نشتتان

این تفاوت در میزان اسانس بین اندامهای مختلف در گیاهان

داد مقتتیم رویشتتگاه بتتر خاوصتتیات تتتاهری و میتتزان

دارویی دیگر نیز مشاهده گردیده است ( Pourhosseini et al.,

هییرینین گیاه گ راعی تأثیر گتتذار استتت .در مرالعتتهای

 .)2018ع وه بر اسانس ،گت راعتتی حتتاوی ترکیبتتات فنلتتی

دیگتتر Pietta et al. (2001) ،بتتا جمتتعسوری نمونتتههای

زیتتادی چتتون ف ونودیتتدها ،هاییرینتین و هتتاییرفورین استت

گ راعی از نواحی مختلف ایتالیا مشتتاهده نمتتودن میتتزان

که عمده شتتهرت ایتتن گیتتاه بتته دلیت وجتتود ایتتن ترکیبتتات

هییرینتتین در نتتواحی مختلتتف بتتا یکتتدیگر تفتتاوت دارد.

استتت .در مرالعتتاتی کتته بتتهمنظور بررستتی جمعیتهتتای

همچنتتین ( Xenophontos et al. )2008در بررستتی اثتتر

گ ت راعی ایتتران انجتتام پتتذیرفت ،وجتتود ترکیبتتات فنلتتی و

ارتفاع رویشگاه بر روی میزان هییرینینک در یونتتان بتته

ف ونودیدی به منظور مهار فعالیت پراکنایش لیییتتد ضتتروری

این نتیجه رسیدند که بنتته بتته ارتفتتاع زینتتتگاه ،تفتتاوت

Akhbari et al., 2012a; Akhbari et al.,

زیادی در میتتزان هییرینتتینک وجتتود دارد و بتتا افتتزایش

ارزیتتابی شتتد (

 .)2012bف ونودیتتدها از دیگتتر ترکیبتتات سنتیاکنتتیدانی در

Fathi and

ارتفاع ،میزان هییرینینک افزایش مییابد.

گیاه به شمار میروند که نقش حفاتتی زیادی نیز برای گیتتاه

نتیجهگیری

دربر دارنتتد .در تققیقتتی کتته روی فعالیتتت سنتتتی اکنتتیدانی

بهطورکلی نتایج این پ وهش نشان داد بین جمعیتهتتای

عااره حاوی مقادیر بتتاالی ف ونودیتتد گت راعی در کشتتور

مختلتتتف متتتورد مرالعتتته گتتت راعی در ایتتتران ،از نظتتتر

چین انجام پذیرفت ،مشخر شد که این ف ونودیدها توانایی

مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تفاوت معنتتیداری وجتتود دارد.

زیادی در بازدارندگی رادیکالهای  DPPHو ستتوپر اکنتتید

تفاوت بیوشیمیایی جمعیتهای گت راعی در ایتتران تنهتتا بتته

دارنتتد ( .)Zou et al., 2004در بررستتی دیگتتری کتته روی

فعالیت سنتیاکنیدانی سنهتتا در مهتتار رادیکتتال سزاد DPPH

خاصیت سنتی اکنیدانی عاار اتانولی ایتتن گیتتاه در کشتتور

مقدود نمیگردد ،بلکه شام مکانیزمهای غیرسنزیمی دفتتاع

پرتغال صورت گرفت  IC50یا قتتدرت بازدارنتتدگی DPPH

سنتیاکنیدانی و ترکیبات دخی در شکار رادیکالهای سزاد

باالیی به دست سمد ،که نتایج به دست سمده از این مرالعتته و

همنون فنولها و ف ونودیتتدها نیتتز میگتتردد .بتتین انتتدامهای

...  بیوشیمیایی و، تنوع مورفولوژیکی:شقاقی و همکاران
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 متابولیتهای ثانویه همنون هییرینتتین و هییرفتتورین.گردید

 تفتتاوت معنتتیداری در فعالیتتت،مورد مرالعه در هر گیاه نیتتز

.در گلبروها بیشتر از بروها وجود داشت

سنتیاکنتتیدانی و مکتتانیزم غیرسنزیمتتی دفتتاع سنتیاکنتتیدانی
 بتتهطورکلتتی فعالیتتت سنتیاکنتتیدانی و.مشتتاهده گردیتتد

سپاسگزاری
نوینندگان از دانشگاه سزاد اس می واحتتد کرمانشتتاه بتته

ترکیبات دخی در شکار رادیکالهای سزاد در بروها بیشتر

جهت حمایتهای صورت گرفته در جهت پیشبرد پ وهشی

 بتتین میتتزان متابولیتهتتای ثانویتته.از گلبروها ثبتتت گردیتتد

 کمتتال573 حاضر در قال طرح پ وهشی منتتتق بتتا شتتماره

مورد مرالعه همنون هییرینین و هییرفورین در جمعیتهای

.تشکر را دارند

مورد مرالعه و اندامهای مختلف نیز تفاوت معنتتیدار مشتتاهد
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