بررسی میزان ماده موثره هیپریسین در گیاه دارویی علف چای
( )Hypericum perforatum L.در رویشگاههای مختلف غرب گلستان
(مطالعه موردی :پارک ملی گلستان ،رامیان)
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هومانبیات

5

 1استادیار ،دانشگاه آزاداسالمی واحد نور گروه منابع طبیعی ،نور ،ایران.
 2کارشناسیارشد مرتعداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
3

استادیار گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران

 4استادیار و عضو هیاتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان گلستان
 5داروساز و مسئول فنی شرکت کشت و صنعت گیاهان دارویی نیاک
تاریخدریافت22/4/11:تاریخپذیرش 22/6/22:

چکیده 
هیپریسین بهعنوان مهمترین ماده موثره گونههای علف چای میباشد .لذا آگاهی از وضعیت تغییرات میزان هیپریسین در
طبیعت به شناخت نیاز گونههای مختلف علف چای در شرایط زراعی کمک میکند با توجه پراکنش گیاه علف چای در زیستگاه
طبیعی استان گلستان دو منطقه پارک ملی گلستان در غرب و رامیان در شرق استان گلستان انتخاب شدند .برای نمونهبرداری از
گیاهان ،ابتدا از پایینترین سطح ارتفاعی تا باالترین نقطهای که این گیاه در این دو منطقه رویت شد چهار طبقه ارتفاعی ،333
 033 ،033و  1233متر تعریف شد .نمونههای گیاهی در مرحله گلدهی کامل از  23تا  25سانتیمتر انتهای سرشاخه گلدار
برداشت شدند .با استفاده از روش ماسراسیون سرد عصاره متانولی نمونههای گیاهی استخراج و با استفاده از دستگاه

HPLC

مقدار هیپریسین نمونههای گیاهی هر منطقه تعیین شد .تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت گرفت .نتایج
نشان داد که در هر دو رویشگاه با افزایش ارتفاع میزان هیپریسین نیز افزایش یافته و بین دو رویشگاه نیز میزان هیپریسین در
سطح  5درصد متفاوت بوده است بهطوریکه رویشگاه رامیان از میزان هیپریسین بیشتری ( 2/11درصد) نسبت به رویشگاه پارک
ملی گلستان (1/55درصد) برخوردار بود .نتایج بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو رویشگاه نشان داد بین

پارامترهای خاک مورد مطالعه تفاوت معنیداری در سطح  5و  1درصد وجود دارد.
1

واژگانکلیدی:علف چای ،رویشگاههای غرب استان گلستان ،هیپریسین.Hypericum perforatum L. ،


*مسئول مکاتبهasghari_parinaz@yahoo.com :

بررسی میزان ماده موثره هیپریسین در گیاه دارویی علف چای...

افسردگی و سردردهای میگرنی از آن استفاده میشود

مقدمه 
در قرن اخیر ،به دنبال افزایش بروز اثرات

(.)Kireeva, et al., 1998

جانبی ناشی از مصرف داروهای شیمیایی ،رویکرد

 Umek, et al.,1999هفتاد و چهار نمونه از

دوباره به استفاده از گیاهان دارویی گسترش یافته

شش گونه گیاه علف چای را در اسلوونی جمعآوری

است .رویکرد فزاینده و تقاضای رو به افزون از این

و میزان ده ماده موثره موجود در آنها از جمله

سرمایه خدادادی ،گذشته از آثار و تبعات منفی بر

هیپریسین را بررسی و بیان نمودند که باالترین مقدار

ساختار و تنوع زیستی جوامع گیاهی مراتع ،کاهش

مواد

گلهای

پوشش حفاظتی سطح خاک و افزایش فرسایش آن،

گونه  H.perforatumپیدا شد .بررسی تاثیر مناطق

در برخی موارد باعث کاهش و حتی حذف گونههای

رویشی بر خصوصیات ظاهری و میزان هیپریسین گیاه

ارزشمند و انحصاری شده است .اگر چه تولید مواد

علف چای در هفت منطقه آمریکا تاثیر معنیدار منطقه

موثره گیاهان دارویی با هدایت فرآیندهای ژنتیکی

را بر خصوصیات ظاهری گیاه و همچنین تولید

است ،ولی بهطور بارزی تحت تاثیر عوامل محیطی

هیپریسین تایید کرده است (.)Walker, et al., 2001

قرار می گیرد ،بهطوری که عوامل محیطی سبب

در بررسی میزان هیپریسین در بین رویشگاههای

تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و نیز کمیت و کیفیت

گرگان ،نوشهر ،سیاهکل و خلخال ،بیشترین میزان

مواد موثره آنها نظیر آلکالوئیدها ،گلیکوزیدها،

هیپریسین در گرگان بدست آمد (

موثره

مورد

در

بررسی

Lebaschi, et al.,

Omid

 .)2004جمعآوری نمونههای علف چای از نواحی

 .)beigi, 1995در اکوسیستمهای طبیعی ،عوامل

مختلف ایتالیا برای تعیین میزان هیپریسین آن ،نشان

مختلف اقلیم ،خاک و موقعیت جغرافیایی تاثیر

داد مقدار این ماده در نواحی مختلف با یکدیگر

عمدهای در افزایش یا کاهش کمیت و کیفیت مواد

تفاوت دارد (.)Pietta, et al., 2001

استروئیدها ،اسانسها و امثال آنها می گردد (

Marina, et al.,

Lebaschi,

 2008در بررسی اثر ارتفاع رویشگاه بر روی میزان

2004؛  .)Omidbeigi, 2009گیاه علف چای

هیپریسین و پسودو هیپریسین در یونان در ارتفاعات

انگلیسی

بین  133و  033باالی سطح دریا به این نتیجه رسیدند

Hoelzl,

که تفاوتهای زیادی در میزان کلی هیپریسین وابسته

 )Ostrowski, 1986در ایران ،در نواحی شمال ،شمال

به ارتفاع زیستگاه وجود داشته است که با افزایش

غرب و شمال شرق ،غرب ،استانهای فارس،

ارتفاع میزان کلی هیپریسین افزایش یافته است.

Azadi,

یکی از مشخصههای گیاه علف چای وجود

 .)2001در استان گلستان از ارتفاع صفر تا بیش از

غدد رنگی بهصورت نقاط ریز و پراکنده بر روی اندام

دارد ( Dorri, et

این گیاه است که محققان معتقدند تولید هیپریسین با

موثره
(L.

گیاهان

دارند

)H.perforatum

(

al.,

با

et

نام

 St Johns Wortشناخته میشود (

کهکیلویه و دامنه کوههای البرز وجود دارد (
 1233متر در زیستگاه طبیعی پراکنش

 .)al., 2009اولین بار استخراج ماده موثره هیپریسین

این غدد ارتباط دارد (

در بیش از پنجاه سال قبل ،از گونههای علف چای

.)2001

Briskin, Gawienowski,

انجام شد ( .)Walker, 1999ماده هیپریسین موجود در

 Poutaraud, et al., 2001در بررسیهای

گیاه علف چای ،از زمانهای بسیار دور در طب کاربرد

خود نشان دادند که کیفیت نور و شدت آن نیز،

داشته است و امروزه با تهیه داروهایی بر اساس ماده

غلظتهای هیپریسین را در  H.perforatumتغییر

اولیه هیپریسین در درمان برخی بیماریها مانند

میدهد.

بررسی میزان ماده موثره هیپریسین در گیاه دارویی علف چای...

 Bais, et al., 2003نشان دادند که میتوان از تودههای
سلولی گیاه علف چای تحت شرایط نور هایپریسینها
را تولید کرد.

مواد 
بهمنظور تعیین رویشگاه بهینه در سنتز
باالترین میزان ماده موثره هیپریسین در گیاه علف

تعداد غدههای روی گیاه علف چای تحت

چای ( )H.perforatumدر رویشگاههای طبیعی استان،

تاثیر شدت نور فتوسنتزی تغییر کرده و هرچه شدت

دو منطقه تنگراه در محدوده غربی پارک ملی گلستان

نور فتوسنتزی افزایش یابد تعداد این غدهها نیز

و منطقه رامیان در شرق انتخاب شدند .منطقه تنگراه

Asadian,

با طول جغرافیایی  55درجه و  45دقیقه طول شرقی و

افزایش مییابد (.)Zobayed, et al., 2006

 et al., 2011در بررسی تغییرات ترکیبهای
فیتوشیمیایی گلراعی ()Hypericum perforatum L.
رویش یافته در شمال ایران اکوتیپهای مورد بررسی
در پنج منطقه از غرب مازندران شناسایی و در سه
ارتفاع و چهار نمونهبرداری از هر ارتفاع (مجموع 03
نمونه) اقدام به نمونهگیری نموده و پس از ثبت
مشخصات جغرافیایی ،نمونهها مورد آنالیز قرار گرفت.
آزمایشات نشان دادند که بیشترین مقدارهایپریسین
( 3/251درصد) وفنل کل ( 435میلیگرم در میلیلیتر)
در منطقه جنترودبار و ارتفاع  1413متر ،بیشترین

عرض  35درجه و  25دقیقه عرض شمالی ،دارای
اقلیم نیمه مرطوب معتدل با متوسط بارندگی سالیانه
 053میلیمتر در ارتفاعات پایین و در ارتفاعات باال
 553تا  133میلیمتر میباشد .خاک منطقه سیلت-لوم
است .منطقه رامیان با طول جغرافیایی  54درجه و 53
دقیقه طول شرقی و عرض  30درجه و  53دقیقه
عرض شمالی ،دارای اقلیم نیمه مرطوب سرد ،در
ارتفاعات پایین متوسط مجموع بارندگی سالیانه 153
میلیمتر و در ارتفاعات باال  533میلیمتر است .خاک

مقدار فالونویید ( 53میکروگرم در میلیلیتر) در منطقه

رسی شنی لومدار میباشد که هر دو منطقه مورد

قلعهگردن و ارتفاع  1025متر و بیشترین کارتنویید

مطالعه ،جز مناطق جنگلی کوهستانی استان محسوب

( 3/13میلیگرم در میلیلیتر) از منطقه پلزنگوله در

میشوند .برای نمونهبرداری ،در دامنه جنوبی دو

ارتفاع  1553متری حاصل شد و نتیجه گرفتند که

منطقه مورد مطالعه ،ابتدا با استفاده از  ،GPSاز

ارتفاع مطلوب رویش در منطقه جنترودبار میتواند

پایینترین سطح ارتفاعی تا باالترین نقطهای که

جایگاه کشت مناسبی جهت تولید و بهرهبرداری از این

این گیاه رویت شد ،چهار طبقه ارتفاعی ،033 ،333

گیاه باشد.

 033و  1233متر انتخاب و سرشاخههای هوایی
کمیت و کیفیت مواد موثره در گونههای

و گلدار گیاه ،در اواسط خردادماه 1303

علف چای تحت تاثیر خصوصیات جغرافیایی محل

( 12 Jun 2011تا  ،)5 Junبهترتیب از ارتفاعات 333

رویش شامل مکان ،آب و هوا و همچنین زمان تغییر

متری تا  1233متری با  3تکرار جمعآوری شدند.

می کنند ( ،)Ouber, 2007لذا با توجه به رویشگاههای

نمونهها پس از پاک سازی در هوای آزاد در سایه

فراوان این گونه در مناطق مختلف استان گلستان ،این

خشک و در پاکتهای کاغذی نگهداری و جهت

تحقیق به منظور بررسی تاثیر عوامل اکولوژیکی و
رویشگاهی بر میزان ماده موثره هیپریسین صورت
گرفته است.


موادوروشها 


عصاره گیری و تعیین ماده موثره گیاه به آزمایشگاه
انتقال یافت.
تهیهعصارهمتانولیگیاه 
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بهمنظور تهیه عصاره متانولی گیاه علف

میکرولیتر به دستگاه تزریق شد .با مقایسه سطح زیر

چای ،نمونههای خشک شده سرشاخههای گلدار گیاه،

پیک هیپریسین نمونههای رویشگاههای مختلف مورد

توزین و با کمکهاون چینی کامالً پودر شد  .جهت

بررسی با سطح زیر پیک هیپریسین نمونه استاندارد،

عصارهگیری از متانول  13درصد و از روش

غلظت هیپریسین نمونهها محاسبه گردید .بهمنظور

Hajipour et al.,

مطالعه و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

 ،)2009بدینصورت که مقدار  1گرم از پودر گیاه

در هر یک از طبقات ارتفاعی  3نمونه خاک با حفر

توزین و مقدار  13میلیلیتر متانول  13درصد به آن

پروفیل از عمق  3تا  33سانتیمتری زمین در پای

افزوده شد ،سپس بهمدت  24ساعت تکان داده شد

بوتههای گیاه برداشت شد و برای آزمایشات مختلف

(با استفاده از دستگاه لرزاننده) و پس از طی زمان

بر روی آنها به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل گردیدند.

مربوطه ،عصارهها صاف و پس از حذف حالل از

تجزیهوتحلیلآماری 

ماسراسیون سرد استفاده شد (

عصاره ،نمونهها تا قبل از تجزیه با دستگاه  ،HPLCدر
شیشههای دودی رنگ و در یخچال نگهداری شدند.
شرایطدستگاهی HPLC

تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از
نرم افزار آماری  SPSSانجام شد .ابتدا نرمال بودن
متغیرهای

مورد

بررسی،

از

طریق

آزمون

Agilent

کولموگروف–اسمیرنوف بررسی شد و پس از اطمینان

 ،1200 Seriesدتکتور مدل  ،UV-Agilentبا طول موج

از نرمال بودن دادهها ،جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از

ZORBAX

آزمون  tو جهت مقایسه میانگین دادهها با استفاده از

µm

روش  LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

 5فاز متحرک سدیم دی هیدروژن فسفات (:)15/0g/lit

در نهایت با استفاده از نرم افزار  Excelنمودارها

اتیل استات :متانول ( )41:30:103با شویش ایزوکراتیک

ترسیم گردید.

دستگاه  HPLCمورد استفاده ،مدل
 503نانومتر تنظیم شد .ستون مورد استفاده

 XDB C18به ابعاد  153×4/0 mmو اندازه ذرات

(سرعت  )1 ml/minو مقدار نمونه تزریق شده 23
میکرولیتر بود ،زمان انجام آزمایش مدت  15دقیقه به
طول انجامید (.)Malgorzata, et al., 2010
تهیهاستاندارد 

نتایج 
با توجه به جدول ( ،)1نتایج تجزیه واریانس
نشان داد بین میزان هیپریسین در چهار طبقه ارتفاعی

یک میلیگرم هیپریسین استاندارد از شرکت

در دو رویشگاه تفاوت معنیدار در سطح  1درصد

K56178123

وجود دارد بهطوریکه میزان هیپریسین در ارتفاع

 Sigma-Aldrichبا شماره کاتالوگ
خریداری شد.

 1233متر در رویشگاه رامیان بیشترین مقدار و در

بررسیمیزانهیپریسیندرنمونههایمختلف 

ارتفاع  033متر در رویشگاه پارک ملی گلستان

برای اندازه گیری مقدار هیپریسین از روش

کمترین مقدار میباشد (شکل  .)2همچنین با توجه به

تک استاندارد استفاده شد .در این روش ،استاندارد

جدول ( ،)2نتایج آزمون  tنشان داد بین مقادیر

هیپریسین با غلظت 133پی پی ام به دستگاه تزریق و

هیپریسین در جفت طبقات ارتفاعی مختلف دو

سپس سطح زیر منحنی پیک هیپریسین در نمونه

رویشگاه مورد مطالعه در سطح  5درصد تفاوت

استاندارد توسط نرمافزار دستگاه  HPLCمحاسبه شد،

معنیدار وجود دارد بهطوریکه میزان هیپریسین

سپس عصاره رویشگاههای مختلف به مقدار 23

رویشگاه رامیان در ارتفاع  333متر بهمیزان (،)2/21
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ارتفاع  033متر به میزان ( ،)1/00ارتفاع  033متر به

سانتیگراد میباشد .مشهود است که شدتهای نور

میزان ( ،)2/15ارتفاع  1233متر به میزان ()2/43

افزایش یافته در دماهای متوسط ،فشار تحریک روی

بیشتر از رویشگاه پارک ملی گلستان در ارتفاع 333

دستگاه فتوسنتزی را زیاد میکند ،بنابراین میزان

متر به میزان هیپریسین ( ،)1/03ارتفاع  033متر

فتوسنتز حداکثر افزایش یافته را حاصل میآورد ،از

( ،)1/30ارتفاع  033متر ( )1/53و ارتفاع  1233متر

طرف دیگر تابش ماورای بنفش افزایش یافته ،در

( )2/13میباشد (جدول  )2و (شکل  .)1با توجه به

ترکیب با شدتهای نور باال و دماهای پایینتر ،بهطور

شکل  1در هر دو منطقه پارک ملی گلستان و رامیان،

واضح بر فشار و تحریک روی دستگاه فتوسنتزی اثر

با افزایش ارتفاع ،به غیر از ارتفاع  033متر ،بر میزان

نمیگذارد ،به همین علت به احتمال زیاد این امر

هیپریسین افزوده شد بهطوریکه در هر دو منطقه ،در

تحریک متابولیتهای ثانویه را القا میکند که این

ارتفاع  1233متر ،بیشترین مقدار هیپریسین و در

توضیح برای میزان هیپریسین تقویت شده در گیاه

ارتفاع  033متر ،کمترین مقدار هیپریسین مشاهده شد.

 Hypericum perforatum L.که در ارتفاع باالتر رشد

بر اساس نتایج خاک در جدول  3نتایج نشان میشود

میکنند معقول میباشد.

که پارامترهای مورد مطالعه در دو رویشگاه و در

 1992در مطالعهای که در مورد تاثیر ارتفاع محل بر

طبقات مختلف ارتفاعی تفاوت معنیداری در سطح 5

ترکیبات بیوشیمیایی گل راعی انجام داد چنین نتیجه

و  1درصد دیده میشود.

گرفت که ترکیبات بیوشیمیایی اندامهای هوایی گل

Storanova, Apostdova.,

راعی به ارتفاع محل بستگی دارد بهطوریکه مقدار
بحث 

فالونوئید و تعدادی از اسیدها با کاهش ارتفاع تقلیل
با توجه به نتایج مشخص میشود که میزان

یافتند در این بررسی نتایج نشان داد که این گیاه در

تولید هیپریسین در طبقات مختلف ارتفاعی هر دو

ارتفاع  1253متر از سطح دریا بیشترین مقدار ترکیبات

منطقه ،تفاوتهایی را از خود نشان داده است (شکل

شناخته شده را دارد که بهترین ارتفاع برای افزایش

 .)1با توجه به جدول  1و شکل  ،1در دو طبقه

ترکیبات ،ارتفاع  1253متر پیشنهاد گردید که این

ارتفاعی  1233متر و  333متر در هر دو منطقه مورد

نتیجه با نتایج تحقیق حاضر ،همخوانی دارد .از طرفی

مطالعه ،از سایر نقاط نمونهبرداری ماده هیپریسین به
میزان بیشتری استخراج شد .یکی از دالیل آن ممکن
است اثر همیارانه شدت نور باال و تابش اشعه ماورای
بنفش افزایش یافته در زیستگاههای مرتفع میباشد که
توسط دماهای معتدلتر مطلوب واقع شده باشد که در
ارتفاع  1233متر از سطح دریا رایج میباشد .در
رویشگاه پارک ملی گلستان و رامیان در خرداد ماه
حداکثر دما در ارتفاعات پایینتر حدود  21تا 32
درجه سانتیگراد میباشد که میتواند به معنای فشاری
برای گیاهان باشد ،در حالی که در همان زمان در
ارتفاع  1233متر حداکثر دما نسبتاً حدود  25درجه

بدین علت که با توجه به اینکه مناطق مورد بررسی،
مناطق جنگلی کوهستانی است ،در این دو طبقه
ارتفاعی ،از تراکم درختان جنگلی کاسته شده بود و
فضای باز بیشتری برای رشد مناسب گیاه علف چای
فراهم شده بود و حتی در سطح زیادی از این طبقات
فاقد پوشش درخت بود .بدینترتیب ،باعث میشود
نور فراوان خورشید در طول دوره رشد فراهم و در
اختیار گیاه علف چای قرار گیرد .کاهش مدت زمان
سایه به علت افزایش دسترسی به نور خورشید در این
نقاط ،باعث فراهم شدن حرارت بیشتر در طول روز
شده که در افزایش میزان هیپریسین موثر میباشد ،این
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نتیجه با بررسی انجام شده توسط

Zobayed, et al.,

شدتهای نور باال رشد میکند ،غلظت هیپریسین

2005بر روی افزایش حرارت بهعنوان یکی از عوامل

بهطور واضح افزایش مییابد ،مطابقت دارد .در نتیجه

موثر در افزایش متابولیتهای ثانویه و هیپریسین در

میتوان باال بودن میزان هیپریسین در رویشگاه رامیان

علف چای مطابقت دارد .همچنین دسترسی به نور

را ،دسترسی به نور بیشتر گیاه علف چای در رویشگاه

بیشتر در این مکانها بر اساس تحقیقات انجام شده در

رامیان نسبت داد .همچنین تحقیقات نشان داد که که

افزایش تعداد غده رنگی در اندام گیاه موثر میباشد

یک رابطه بین متابولیتهای ثانویه گیاهان و محیط

که این عاملی در تولید بیشتر هیپریسین است .بین

اطراف وجود دارد که ترکیبات ثانویه گیاهان توسط

خصوصیات نور و تولید متابولیتهای ثانویه گیاهان

شرایط محیطی مانند دما ،تابش ماورای بنفش،

دارویی ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و نقش

موجودیت آب و ارتفاع ،تحت تاثیر میباشد

اکوفیزیولوژیک روشنایی در تولید فرآوردههای مذکور

( .)Gobbo-Netto, Lopes., 2007از طرفی دو منطقه

اساسی میباشد ،فعالیت گیاهان در سنتز متابولیتهای

مورد مطالعه ،از نظر اقلیم باهم متفاوت هستند

ثانویه تحت تاثیر وضعیتهای مختلف نوری تغییر

بهطوریکه اقلیم رویشگاه پارک ملی گلستان،

Kartnig,

مرطوب-معتدل و اقلیم رویشگاه رامیان ،نیمه

 and Heydel.,1993انجام گرفت ،اثرات نورهای

مرطوب-سرد میباشد ،همچنین از نظر بارندگی،

مختلف بر افزایش تولید هیپریسین در گل راعی مورد

منطقه رامیان ،نسبت به منطقه پارک ملی گلستان ،از

تایید قرار گرفت .همچنین این نتیجه با نتایج تحقیقات

بارندگی کمتری (متوسط بارندگی تقریباً  453میلیمتر

 Zobayed, et al., 2006و ،Briskin, et al., 2001

در مقابل متوسط بارندگی  533میلیمتری پارک ملی

مطابقت دارد .با توجه به جدول  2و شکل  1نتایج

گلستان) برخوردار است و دوره خشکی در منطقه

مقایسه میزان هیپریسین در دو رویشگاه پارک ملی

رامیان بیشتر از منطقه پارک ملی گلستان میباشد که

گلستان و رامیان نشان میدهد که از نظر میزان

این میتواند دلیلی بر متفاوت بودن میزان هیپریسین

هیپریسین بین این دو رویشگاه تفاوت معنیدار در

در دو منطقه مورد مطالعه باشد که با نتایج

سطح  5درصد وجود دارد بهطوریکه رویشگاه رامیان

 ،Ouebr., 2007 ،al., 2001مطابقت دارد .در تحقیقات

نسبت به رویشگاه پارک ملی گلستان از میزان

متعددی ،تاثیر شرایط محیطی رویشگاه گیاه بر کمیت

هیپریسین بیشتری برخوردار است .علت آن تغییر

و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی بررسی و تایید

شرایط زیستگاه ،اقلیم ،خاک و تنش اکولوژیکی

شده است

(Zobayed, et al., 2005؛ Walker, et al.,

میباشد .با توجه به این که در رویشگاه رامیان نسبت

2001؛  )Dorri, et al., 2009که با نتایج تحقیق حاضر

به رویشگاه پارک ملی گلستان از تراکم درختان کاسته

همخوانی دارد .از نظر بافت خاک (درصد شن،

شده است ،در نتیجه گیاه علف چای در رویشگاه

سیلت ،رس) ،دو منطقه مورد مطالعه ،متفاوت از هم

رامیان نسبت به رویشگاه پارک ملی گلستان از نور

هستند بهطوریکه بافت خاک منطقه رامیان لومی و

بیشتری برخوردار است که باعث میشود میزان

بافت منطقه پارک گلستان سیلت لومی میباشد که

متوسط تولید هیپریسین در این منطقه بیشتر از منطقه

تفاوت در میزان هیپریسین دو رویشگاه را میتوان به

پارک ملی گلستان باشد  ،Briskin, et al., 2001بیان

تفاوت بافت خاک دو منطقه مورد مطالعه نسبت داد.

داشتند هنگامی که  Hypericum perforatum L.تحت

اگرچه در مکانهای رویش از لحاظ وضعیت عناصر

میکند ( .)Bernath, 1986بررسی که توسط

Pietta, et
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غذایی موجود در خاک اختالفاتی مشاهد شد ،اما تاثیر

خاک افزوده شده است که میتوان باال بودن میزان

آن بر تغییرات ماده هیپریسین قابل مالحظه نبود .این

هیپریسین در ارتفاع  1233متر در هر دو رویشگاه را،

موضوع در نتایج برخی محققان دیگر نیز اشاره شده

به باال بودن میزان  ECخاک ،به عبارتی شور شدن

(Lebaschi, 2000؛ Dorri, et al., 2009؛ Barl,

خاک نسبت داد که میتوان از آن بهعنوان عامل دیگر

 .)et al., 2002بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که

برای افزایش میزان هیپریسین بهکار برد .با توجه به

عوامل اکولوژیکی و رویشگاهی بر میزات تغییرات

جدول  3مشاهده میشود که در دو رویشگاه مورد

ماده موثره این گیاه نقش دارند .از نتایج حاصل از

مطالعه ،در ارتفاع  1233متر ،بر میزان نیتروژن و

تجزیه خاک دو منطقه چنین به نظر میرسد که

پتاسیم خاک ،افزوده شده است و فسفر خاک در

 Hypericum perforatum L.در خاکی با بافت لومی

ارتفاع  333متر هر دو رویشگاه مورد مطالعه افزایش

متمایل به لومی سیلتی میروید .طبق نتایج بدست

یافته است که میتوان باال بودن میزان هیپریسین در

آمده و با توجه به جدول  ،5-4مشاهده میشود که در

ارتفاع  1233متر دو رویشگاه مورد مطالعه را به باال

هر دو رویشگاه مورد مطالعه ،با افزایش ارتفاع ،بر

بودن میزان نیتروژن و پتاسیم خاک نسبت داد و باال

میزان شن خاک ،افزوده میشود و خاک سبک تر

بودن میزان فسفر خاک در ارتفاع  333متر را میتوان

میشود و از میزان رس خاک بهغیر از ارتفاع  033متر،

یکی از دالیل باال بودن میزان هیپریسین در ارتفاع 333

کاسته میشود که میتوان باال بودن میزان هیپریسین

متر نسبت به ارتفاع  033و  033متر نسبت داد .از نظر

در ارتفاع  1233متر و پایین بودن میزان هیپریسین در

کربن آلی خاک در طبقات ارتفاعی مختلف دو

ارتفاع  033متر را به تغییرات بافت خاک نسبت

رویشگاه مورد مطالعه ،ارتفاع  1233متر ،از میزان

داد Braunewell., 1991؛  Berath, 1986در

کربن آلی بیشتری نسبت به بقیه ارتفاعات مورد

بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که گل راعی در

بررسی برخوردار است که افزایش کربن آلی خاک در

محدوده وسیعی از خاکها رشد میکند ولی بهترین

ارتفاع  1233متر در دو رویشگاه مورد مطالعه را می

رشد را در خاکهای سبک و عمیق دارد .در دو

توان دلیل دیگری برای افزایش میزان هیپریسین گیاه

رویشگاه مورد مطالعه در ارتفاع  1233متر ،میزان

مورد مطالعه در این ارتفاع از دو رویشگاه دانست.

اسیدیته خاک کاهش یافته و در ارتفاع  033متر،

طبق نتایج  Yesaghi, 2006در بررسی نیازهای

اسیدیته خاک افزایش یافته است .می توان نتیجه

اکوفیزیولوژیک گل راعی در سه رویشگاه استان

گرفت در این دو رویشگاه از نظر اسیدیته خاک،

گلستان ،شرایط بهینه برای رشد گونه

بهترین اسیدیته برای افزایش میزان هیپریسین ،اسیدیته

 L.را شرایط خاکی سرشار از کربن گزارش نمود که

بین  5/2تا  5/4میباشد Ejtehadi, et al., 2004 .در

با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

مطالعه بررسی برخی از جنبههای تک بومشناسی گل



است

راعی در استان خراسان به این نتیجه رسیدند که گل
راعی در خاکهای غیر شور ،آهکی و سبک دارای
 pHبین  5/5تا  1از رشد مناسبی برخوردار میباشد.
از نظر هدایت الکتریکی خاک ،در رویشگاه پارک ملی
گلستان و رامیان در ارتفاع  1233متر ،بر میزان

EC

H. perforatum

نتیجهگیری نهایی 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده از این
تحقیق ،مشاهده شد میزان ماده موثره هیپریسین در
گیاه گل راعی  ،Hypericum perforatum L.در
طبقات ارتفاعی مختلف هر دو منطقه مورد مطالعه،
متفاوت است ،بهطوریکه در ارتفاع  1233متر هر دو

...بررسی میزان ماده موثره هیپریسین در گیاه دارویی علف چای

نسبت به رویشگاه پارک ملی گلستان از میزان

 متر033  میزان هیپریسین بیشتر و در ارتفاع،منطقه

هیپریسین بیشتری برخوردار باشد چون در رویشگاه

 بنابراین.میزان هیپریسین کمتری از گیاه استخراج شد

رامیان نسبت به رویشگاه پارک ملی گلستان از تراکم

با افزایش ارتفاع میزان هیپریسین افزایش میباید چرا

 در نتیجه گیاه علف چای در،درختان کاسته شده است

که میزان نور بیشتری را رنگدانهها دریافت میکنند و

رویشگاه رامیان نسبت به رویشگاه پارک ملی گلستان

از طرفی همین علت سبب شده که رویشگاه رامیان

از نور بیشتری برخوردار است که باعث میشود میزان
متوسط تولید هیپریسین در این منطقه بیشتر از منطقه
.پارک ملی گلستان باشد
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Abstract
Hypericin is the most important active compound of Hypericum perforatum. Thus, the
knowledge of changes in hypericin level in the nature helps to recognize the requirement of H.
perforatum under agricultural conditions. Two sites of Golestan National Park in the west and
Ramian the East of Golestan Province was selected according to the distribution of the in the
province. For sampling, first, four altitude classes of 300, 600, 900 and 1200 m were considered
in the range that the plant was observed at the location. The samples were collected from the 2025 cm terminal part of flowering shoots, at the full-flowering stage. Methanolic extract of the
samples were obtained by cold maceration method and the hypercin content was determined by
HPLC in the sample of different sampling sites. Data analysis was performed using SPSS
software. The results showed that at both studied sites, hyperacin content increased along with
increase in altitude. There was a significant (P<0.05) difference in hypercin content between the
sampling sites as samples collected from Ramian had higher (2.18%) hypercin content
compared to the samples collected from Golestan National Park (1.75%). Results of the
investigation of soil physical and chemical properties at two habitats indicated that there was a
significant difference at 5% and 1% level between two habitats.
Keywords: St John's wort, West Golestan Province Habitats, Hypericin, Hypericum perforatum.1
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