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در پاسخ بٍ  (.Hypericum perfratum L) گیاٌ گل راعی   بررسی برخی خصًصیات

 زوی در مرحلٍ جًاوٍ َای شًری ي خشکی تىش
  

 

 ي مرتضی کامراوی ،  مُدی جًدی، مىًچُر شیری جىاقرد*1اصغر عبادی

 اػضبی ّیبت ػلوی داًؾگبُ هحقق اردثیلی

  asghar_ebadi@yahoo.comًَیغٌذُ هغئَل: *

 خالصٍ

ثبؽذ کِ هغتؼذ کؾت در هٌبعق خؾک  یکی اس هْوتزیي گیبّبى دارٍیی ایزاى هی (.Hypericum perfratum L)گل راػی 

در ثذٍر گل راػی، تحقیقی عی   ّبی خؾکی ٍ ؽَری ٍ هقبیغِ آًْب خؾک اعت. ثِ هٌظَر تؼییي هقبٍهت ثِ تٌؼ  ٍ ًیوِ

سًی، عَل  سًی، عزػت جَاًِ آسهبیؼ هجشا اًجبم گزفت. در ایي هغبلؼِ تبثیز تٌؼ خؾکی ٍ ؽَری ثز درصذجَاًِدٍ 

اًذاسُ گل راػی اًتخبة ؽذُ ٍ پظ اس ضذػفًَی  چِ ثذٍر گل راػی هَرد ثزرعی قزار گزفت. ثذٍر ّن چِ ٍ عَل عبقِ ریؾِ

لیتز آة هقغز اس  هیلی 4غذ صبفی ثب اضبفِ ًوَدى ّبی اعتزیل ثز رٍی کب دیؼ کزدى کؾت ؽذًذ. کؾت در پتزی

گزاد ٍ  درجِ عبًتی 20سًی در دهبی  ػذد ثذر ثَد کِ ثزای جَاًِ 50دیؼ حبٍی  ّبی تیوبری اًجبم ؽذ. ّز پتزی هحلَل

رٍس ٍ ثِ صَرت رٍساًِ پظ اس ؽزٍع آسهبیؼ  12سدُ ثِ هذت  تؼذاد ثذٍر جَاًِ .درصذ قزار دادُ ؽذ 70رعَثت ًغجی 

ثزداری ثِ ػول آهذ. ثب  چِ ًیش یبدداؽت چِ ٍ عبقِ چِ، ٍسى خؾک ریؾِ چِ ٍ عبقِ وبرػ گزدیذ. اس صفبت عَل ریؾِؽ

سًی را کبّؼ داد.  داری درصذ ٍ عزػت جَاًِ تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ اس ایي آسهبیؼ، تٌؼ خؾکی ثِ عَر هؼٌی

ٍ ریؾِ کبّؼ پیذا کزد. ًتبیج حبصل ّوچٌیي ًؾبى ّوچٌیي ثب افشایؼ عغَح تٌؼ خؾکی ٍ ؽَری، عَیل ؽذى عبقِ 

 چِ ثب افشایؼ عغَح هختلف تٌؼ خؾکی کبّؼ پیذا کزد. چِ ٍ ریؾِ داد کِ عَل عبقِ

 

 (.Hypericum perfratum L)سًی ثذر، گل راػی  جَاًِ ، گیبُ دارٍییکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمٍ

آٍری  قزار گزفتِ اعت. اعتفبدُ اس ایي گیبّبى ػوذتب ثصَرت جوغ گیبّبى دارٍیی اس سهبًْبی ثغیبر دٍر هَرد اعتفبدُ اًغبى

ّبی عجیؼی ثَدُ اعت. اعتفبدُ ػلوی اس گیبّبى دارٍیی ثزای تَلیذ دارٍ اس اٍایل قزى ثیغتن آغبس ؽذُ  اس هٌبثغ ٍ رٍیؾگبُ

دارٍعبسی ٍ کوجَد آًْب در  اعتفبدُ ٍعیغ اس گیبّبى دارٍیی در صٌبیغ هختلف ٍ اس جولِ (.Tomotake et al., 2000اعت )

هٌبثغ عجیؼی ثحث کؾت ٍ کبر گغتزدُ آًْب را هغزح کزدُ اعت. ػلت ایي رٍیکزد، ًجَد اثزات جبًجی ٍ هضز دارٍّبی 

صذ دارٍّبی هصزف ؽذُ در کؾَرّبی پیؾزفتِ غزثی هٌؾبء گیبّی دارًذ   40ثبؽذ ثغَریکِ اهزٍسُ ثیؼ اس  گیبّی هی

(Rout et al., 2000.) 

ثیؼ اس  )( 2010ثَدُ ٍ ثز اعبط گشارػ کزٍکت ٍ ّوکبراى ) Hypericaceae هتؼلق ثِ خبًَادُ Hypericum جٌظ

 Hypericumگیبُ دارٍیی گل راػی ) .گًَِ آى اس ایزاى گشارػ ؽذُ اعت  19گًَِ در عزاعز جْبى دارد کِ تبکٌَى  869

perfratum L.ى ثزای تزهین سخوْب، درهبى ثیوبریْبی ػصجی ٍ ػفًَی ( اس گیبّبى هْن دارٍیی اعت کِ اس فزآٍردُ ّبی آ
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(. Hobbs, 1996گزدد. ایي گیبُ ّوچٌیي در درهبى اعْبل خًَی ٍ اًگلْبی دعتگبُ گَارؽی کبرثزد سیبدی دارد ) اعتفبدُ هی

هتَعظ هتزی اس عغح دریب ثب  600راػی ثَهی اعتزالیب ثَدُ ٍ ثْتزیي پَؽؼ گیبّی آى در ایي هٌغقِ در ارتفبع  گل

ثِ دلیل تَاًبیی عبسگبری ثبال ثب ؽزایظ هحیغی، دارای  (.Campbell et al., 1995گزدد ) هیبیوتز هؾبّذُ هی 760ثبرًذگی 

ثبؽذ. ایي گًَِ گیبّی چٌذعبلِ، هقبٍم ثِ یخجٌذاى ٍ ّوچٌیي آّک  پزاکٌؼ ٍعیؼی در آعیب ٍ ارٍپب ٍ ؽوبل آهزیکب هی

 .ْبیی ّوچَى کٌبر جبدّْب، ػلفشارّب ٍ هزاتغ رؽذ هیکٌذدٍعت ٍ ًَر پغٌذ ثَدُ ٍ در سیغتگبّ

گزدًذ.  ّبی ؽَری ٍ خؾکی اس ػَاهل ثبسدارًذُ رؽذ ٍ ًوَ گیبّبى هحغَة هی ٍیضُ تٌؼ ّبی هحیغی ٍ ثِ تٌؼ 

سًی ٍ رؽذ ثؼذی آى راثغِ هثجت ٍجَد دارد  حلِ جَاًِ هغبلؼبت ًؾبى دادُ اعت کِ ثیي تحول ثِ خؾکی در هز

(Ramoliya et al., 2004 .) گشیٌؼ ثْتزیي تَدُ ّب ٍ ارقبم ثز اعبط ثزرعی خصَصیبت اکَفیشیَلَصیکی آًْب در ؽزایظ

ّذف اس ایي تحقیق ّب حبئش اّویت اعت. ثٌبثزایي  تٌؼ خؾکی ٍ ؽَری، در راعتبی ثْجَد ػولکزد هحصَل در ایي هحیظ

ثبؽذ تب ثتَاى توْیذات  سًی هی راػی در هزحلِ جَاًِ ّبی خؾکی ٍ ؽَری ثذٍر گل ثزرعی هیشاى تحول یب هقبٍهت ثِ تٌؼ

 .ّبی سراػی اًجبم داد السم جْت تَصیِ

 

 مًاد ي ريشُا

عغح  3ایي تحقیق ؽبهل دٍ آسهبیؼ هغتقل ثزای ثزرعی اثز تٌؼ خؾکی ٍ تٌؼ ؽَری ثَد. در آسهبیؼ خؾکی تبثیز 

ّبی  د. ثزای اػوبل تٌؼ خؾکی اس هحلَلپبعکبل ثَ هگب -75/2ٍ  -77/1ّبی اعوشی صفز،  تٌؼ خؾکی ثب فؾبر

َّف اعتفبدُ  اعتفبدُ گزدیذ. ثزای هحبعجِ فؾبر اعوشی اس فزهَل ٍاًت 6350( ثب ٍسى هَلکَلی PEGگلیکَل ) اتیلي پلی

 گزدیذ.

imRTs  

 Tثبثت گبس ٍ  Rفبکتَر یًَیشاعیَى،  mَل، هَاللیتِ هحل iپبعکبل،   فؾبر اعوشی ثز حغت هگب sدر ایي فزهَل 

( اعتفبدُ گزدیذ. ایي هبدُ PEGگلیکَل ) اتیلي ّبی هختلف پلی ثبؽذ. ثزای اػوبل تٌؼ خؾکی اس غلظت دهبی هحلَل هی

رٍد  کِ در ایي  ثبؽذ کِ ثِ صَرت گغتزدُ در آسهبیؾبت تٌؼ خؾکی ثِ کبر هی یک هَلکَل آلی ثب ٍسى هَلکَلی ثبال هی

ثبؽذ اعتفبدُ ؽذ. هیشاى پتبًغیل اعوشی هَرد ًظز ثب اعتفبدُ  هی 6350کِ دارای ٍسى هَلکَلی  PEG 6000اس ًَع  تحقیق

 اس فزهَل سیز هحبعجِ گزدیذ.

TCCTCCs

274242 )1039.8()1067.2()108.1()1018.1(   

کیلَگزم آة ٍ  ثز حغت گزم ثز PEGهیشاى هصزف  Cپبعکبل،  هیشاى فؾبر اعوشی ثز حغت هگب sدر ایي فزهَل

T هَل در لیتز کلزیذعذین ثز رٍی  هیلی 90ٍ  60، 30عغح ؽَری صفز،  4ثبؽذ در آسهبیؼ دٍم اثز   دهبی آسهبیؾگبُ هی

کؼ ٍیتبٍاکظ ثزای ضذ ػفًَی  ّب اس قبرچ جَاًِ سًی ثذٍر گل راػی ثزرعی گزدیذ. ثزای جلَگیزی اس آلَدگی ثذٍر ثِ قبرچ

 دُ گزدیذ.ثذٍر در ّز دٍ آسهبیؼ اعتفب

ػذد ثذر ثَد کِ ثز  30دیؼ ؽبهل  ّز دٍ آسهبیؼ در قبلت عزح کبهال تصبدفی ثب چْبر تکزار اًجبم ؽذًذ. ّذ پتزی

ّب اضبفِ  دیؼ لیتز ثِ پتزی هیلی 4ّبی تیوبری ثِ هیشاى  ّب اس هحلَل رٍی کبغذ صبفی قزار دادُ ؽذ. ثزای اػوبل تیوبر

سًی ثِ داخل صرهیٌبتَر هٌتقل  ّبی ًبیلًَی ؽفبف، آًْب ثزای جَاًِ در داخل کیغِ ّب گزدیذ. پظ اس قزار دادى پتزی دیؼ

سدُ ثِ صَرت  درصذ ثَد. ؽوبرػ ثذٍر جَاًِ 70گزاد ٍ رعَثت ًغجی آى  عبًتی  درجِ 25گزدیذًذ. دهبی داخل صرهیٌبتَر 

 سًی اًجبم ؽذ.  رٍساًِ تب پبیبى دٍرُ جَاًِ

سًی، صفبتی  هتز فزض گزدیذ. پظ اس پبیبى دٍرُ جَاًِ هیلی 2َپتیل ثِ هیشاى سًی یک ثذر رؽذ کَلئ هؼیبر جَاًِ

سًی  ّبی هزثَط ثِ جَاًِ گیزی گزدیذ. ثزای ًزهبل کزدى دادُ سدُ اًذاسُ چِ ثذٍر جَاًِ چِ ٍ عَل ریؾِ ّوچَى عَل عبقِ
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ًزهبل ثَدًذ ٍ تجذیلی ثز رٍی آًْب اًجبم  ّبی عبیز صفبت ای هؼکَط اعتفبدُ ؽذ. دادُ کِ اس ًَع درصذ ثَدًذ اس تجذیل ساٍیِ

 اًجبم پذیزفت.  MSTAT-Cافشار  ًگزفت. تجشیِ ٍتحلیل ّز دٍ آسهبیؼ ثب اعتفبدُ اس ًزم

 

 وتایج ي بحث 

چِ در عغح  سًی ٍ عَل عبقِ ّبی ؽَری ثز درصذ جَاًِ ٍاریبًظ آسهبیؼ ؽَری ًؾبى داد کِ اثز تیوبر ًتبیج جذٍل تجشیِ

ّب ثب آسهَى داًکي در  (. هقبیغِ هیبًگیي تیوبر1ثبؽٌذ )جذٍل دار هی درصذ هؼٌی 5چِ در عغح  ل ریؾِیک درصذ ٍ ثز عَ

دار آهبری ثب عبیز تیوبر ّب اعت  سًی تیوبر ؽبّذ دارای اختالف هؼٌی درصذ ًؾبى داد کِ در صذ جَاًِ 5عغح احتوبل 

 (. 2)جذٍل

دار  هَل در لیتز کلزیذ عذین ثب یکذیگز تفبٍت هؼٌی لیهی 90ٍ  60ّبی ؽَری  سًی تیوبر ّوچٌیي درصذ جَاًِ

چِ تفبٍت  آهبری ًؾبى ًذاد ٍایي دٍ تیوبر در یک گزٍُ قزار گزفتٌذ. هقبیغِ هیبًگیي تیوبر ّب ثزای صفت عَل عبقِ

 ب عغح ریؾِ تیوبر ؽبّذ ث ّب ًؾبى داد ٍ ّز تیوبر در یک گزٍُ هجشا قزار گزفت. هتَعظ عَل داری را ثیي تیوبر هؼٌی

 
 شًری  آزمایش  ياریاوس تجسیٍ   -1جديل 

تغییز هٌبثغ آسادی درجِ   
 هزثؼبت هیبًگیي

سًی جَاًِ چِ عبقِ  چِ ریؾِ  سًی جَاًِ عزػت   

615/0** 3 ؽَری  **360  *2/10  *4/21  

0157/0 12 اؽتجبُ  292/4  229/2  8/5  

 درصذ  5ٍ  1احتوبل   عغح  در  داری هؼٌی  تزتیت ثِ  *ٍ  **

 
 داوکه  با آزمًن َای شًری  تیمار میاوگیه  مقایسٍ  -2جديل 

 سًی جَاًِ عزػت چِ ریؾِ چِ عبقِ سًی جَاًِ تیوبر

 A A A A ؽبّذ

 B B AB AB 1 عغح

 C C BC BC 2عغح

 C D C C 3عغح

 

ثزای صفبت  ّب ثزتزی ًؾبى داد. رًٍذ کلی تغییزات تیوبر ؽَری در یک گزٍُ ثَدُ ٍ ًغجت ثِ عبیز تیوبراٍل 

تَاى ایي گیبُ را ثِ  یبثذ. اگزچِ هی ّبی ثبالی ؽَری کبّؼ هی سًی گل راػی در غلظت ؽذُ ًؾبى داد کِ جَاًِ گیزی اًذاسُ

 ّبی هتَعظ در ًظز گزفت. ًَػی هتحول ثِ ؽَری

رصذ ّبی خؾکی ثزای صفبت د ّذ. اثز تیوبر ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ آسهبیؼ خؾکی را ًؾبى هی 3جذٍل ؽوبرُ  

ثبؽذ.  دار هی درصذ هؼٌی 5چِ در عغح  درصذ ٍ ثزای هتَعظ عَل ریؾِ 1چِ در عغح  سًی ٍ هتَعظ عَل عبقِ جَاًِ

ثبؽذ  ّب هی درصذ ًؾبى داد کِ تیوبر ؽبّذ ثزتز اس عبیز تیوبر 5ّب ثب آسهَى داًکي در عغح احتوبل  هقبیغِ هیبًگیي تیوبر

ّب قزار  چِ تیوبر ؽبّذ ثزتز اس عبیز تیوبر دار آهبرسی ًذارًذ. ثزای هتَعظ عَل عبقِ ّب ثب یکذیگز تفبٍت هؼٌی ٍلی ثقیِ تیوبر

چِ تیوبر ؽبّذ در  دار آهبری ٍجَد داؽت. هتَعظ عَل ریؾِ گزفت ّوچٌیي ثیي عغَح هختلف خؾکی ًیش اختالف هؼٌی

 ّب ثَد. ( در یک گزٍُ قزار گزفتِ ٍ ثزتز اس عبیز تیوبر-77/1عغح اٍل خؾکی )

سًی  ب تَجِ ثِ ًتبیج ایي آسهبیؼ ٍ ثب تَجِ ثِ گشارؽبت قجلی ًیبس فزاٍاى ثذٍر گل راػی ثِ آة در هزحلِ جَاًِث 
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کبّذ. ًتبیج کلی اس ایي آسهبیؼ ثز  آى هی سًی ٍ صفبت هزتجظ ثب گزدد. در ؽزایظ تٌؼ خؾکی اس درصذ جَاًِ تبییذ هی

 ثبؽین.   فشایؼ عغح تٌؼ دارای یک رًٍذ ًشٍلی در صفبت هیسًذُ تبکیذ دارد ٍ ثب ا ّبی غیز ًبهغلَة ثَدى تٌؼ

 
 

 
خشکی  آزمایش  ياریاوس تجسیٍ   -3جديل   

تغییز هٌبثغ آسادی درجِ   
هزثؼبت هیبًگیي  

سًی جَاًِ چِ عبقِ  چِ ریؾِ  سًی جَاًِ عزػت   

42/1** 2 خؾکی  
**323  

*36  
*4/24  

026/0 9 اؽتجبُ  02/4  72/4  1/6  

درصذ  5ٍ  1احتوبل   عغح  در  داری هؼٌی  تزتیت ثِ  *ٍ  **  

 
داوکه  با آزمًن خشکی  َای  تیمار میاوگیه  مقایسٍ  -4جديل   

سًی جَاًِ تیوبر چِ عبقِ  چِ ریؾِ  سًی جَاًِ عزػت   

 A A A A ؽبّذ

1 عغح  B B AB AB 

2عغح  B C C BC 
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