نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Horticultural Science

جلد  ،35شماره  ،3پاییز  ،1400ص331-339 .
شاپا2008 - 4730 :

Vol. 35, No.3, Fall 2021, P. 331-339
ISSN: 2008 - 4730

مقاله پژوهشی

اثر طیفهای مختلف نور بر صفات مورفولوژیکی و میزان هیپریسین در گل راعی
)(Hypericum perforatum L.
ژاله زندوی فرد -*1مجید

عزیزی2
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چکیده
گل راعی به دلیل خواص ضدافسردگی بارز ،یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است .کمیت و کیفیت نور اثر به سزایی بر خصوصیات مورفولوژیکی و
فیزیولوژیکی ،رشدددد و نمو کگی گیدات و تولیدد میابولیتهای ثانویه دارد .بهطوریکه با تغییرات کمی و کیفی نور میتوان رشدددد گیات را در هت دلخوات
دسدیکاری نمود .در این پژوهش اثر طیفهای مخیگف نور با شددت  0111لوکس شامل نور سفید ،قرمز ،سبز و آبی که با فیگیر های رنگی ایجاد شدت بر
صدفات مورفولوژیکی و میزان هیرریسدین در گیاه ههای گل راعی ) (Hypericum perforatum L.مورد مطالعه قرار گرفت .این آزمایش بصورت
طرح کامالً تصدادفی با  01تکرار در عبههایی به ابعاد  01×01و با نشاهایی به ارتفاع  02سانییمیر انجام شد .آزمایش در اطاقک رشد بهترتیب با دمای
روز و شب  02و  00در ه سانییگراد ،رطوبت نسبی  52درصد 01 ،ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی ادامه یافت .نیایج نشان داد که بیشیرین میانگین
تعداد برگ ،وزن تر و خشددک پیکر رویشددی و ریشدده به گیاهان تیمار شدددت با نور سددفید اخیصدداص دارد .در صددفات ارتفاع گیات ،طود میانگرت و تعداد
گرهکهای سدیات برگ بیشدیرین میانگینها به ترتیب ( 00/88سدانیی میر 0/00 ،سانیی میر و  07/77عدد) مربوط به نور قرمز و کمیرین میانگینها به
ترتیب ( 01/07سانییمیر 1/70 ،سانییمیر و  00/88عدد) مربوط نور سفید بود .بیشیرین تا کمیرین مقدار هیرریسین (1012 ،1017 ،1018و  1010درصد) به
ترتیب در گیاه ههای تحت تیمار با فیگیرهای نوری قرمز ،سدفید ،آبی و سبز مشاهدت شد .بدین ترتیب هت رشد بهینه گیاه ههای گل راعی به طود
موجهای مخیگف نوری در طی دورت رشدی گیات ،نیاز است.
واژههای کلیدی :صفات مورفولوژیکی ،کیفیت نور ،گیاهان دارویی ،میابولیت ثانویه

مقدمه

2 1

گل راعی با نام عگمی  Hypericum perforatum L.میعگق به
تیرت گل راعی  Hypericaceaeاست .این گیات با نام انگگیسی Goat
 weedيا  St.Johns wortشدددناخیه میشدددود .این خانوادت گیاهی
شدامل 21نس و  0011گونه است .نس هایرریکوم با  521گونه از
انواع درخی ههای همیشده سبز و خزانکنندت ،بوتههای عگفی دائمی و
چوبی ،بزرگیرین نس میعگق به تیرت گل راعی است .اما در ایران فقط
دارای  71گونه اسددت که تنها گونهی با ارزش آن H. perforatum
میباشد .منشأ آن بیشیر مناطق معیدله اروپا ،آسیا ،کانادا و اسیرالیا ذکر
شددت است .در ایران نیز در نوایی شمالی به خصوص اردبیل ،آسیارا و
گرگدان بده صدددورت خودرو در مراتع دیدت میشدددود ( .)08مطالعات
گوناگونی در زمینههای گیاهشدددناسدددی ،اکولوژی و ریرت در مورد گل
 0و  -0بهترتیب دانشجوی دکیری فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی و اسیاد گروت
عگوم باربانی ،دانشکدت کشاورزی ،دانشگات فردوسی مشهد

راعی صدورت گرفیه است که مبین دائمی بودن رشد رویشی بطيی در
سداد اود و رشد اصگی و گگدهی از ساد دوم به بعد میباشد ( .)8این
گیات پایا ،ریزومدار ،تیراپگوئید ،روزبگند و مقاوم به سدرما اسدت .ساقهی
آن اسیوانهای با مقطع عرضی دو گوش است ،که آن را از سایر گونهها
میمایز میکند ( .)0از مشددخصددههای دیگر گیات عگف چای و ود ردد
رنگی به صددورت نقاط ریز و پراکندت بر روی اندام این گیات اسددت .بر
روی برگها دو نوع لکه دیدت میشدددود ،لکههای روشدددن که در تمام
سطح برگ گسیرش دارند و با قرار دادن برگها در برابر نور به وضوح
قابل مشدداهدت هسددیند .این نقاط روشددن محل تجمع اسددانس و رزین
هسدیند .نقاط روشن ،کیسههای ترشحی شیزوژن هسیند که از اپیدرم
فوقانی تا اپیدرم تحیانی برگ را اشغاد کردتاند .عالوت بر نقاط مذکور،
لکههای تیرت رنگی که درواقع ،ردت های ترشددحی محیوی شیرت قرمز
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مایل به قهوتای هسددیند بر روی برگها مشدداهدت میشددوند که محل
سددداخت و تجمع هیرریسدددین اسدددت .این لکهها بر روی گگبرگها،
کاسدبرگها و خصوصاً بساکها نیز و ود دارند ( .)0مشخص شدت که
تنهدا در رددتهای نس هایرریکوم مادت هیررسدددین تولید میشدددود.
محققان معیقدند که تولید هیرریسین با این ردد ارتباط دارد .تعداد ردت
رنگی بددا میزان هیرریسدددین در برگ ارتبدداط بسدددیددار نزدیکی دارد.
هیرریسین ترکیب بیوشیمیایی کگیدی مورد اسیفادت برای تعیین کیفیت
گل راعی میباشدددد .ترکیب هیرریسدددین مو ود در گیات عگف چای از
زمان های بسدیار دور در طب کاربرد داشدیه است و امروزت برای تولید
داروهایی با اثرات ضد افسردگی ،ضد ویروسی ،ضد رتروویروسی ،ضد
الیهابی ،الییام زخم و سوخیگی ،درمان سر دردهای مزمن و سرطان در
بازار هانی با افزایش تقاضددا روبه رو اسددت ( .)01گل راعی به عنوان
دومین داروی پرمصددرد در درمان افسددردگی در سددراسددر هان که
سدداهنه دو میگیارد یورو گردش مالی مربوط به اسددیفادت از این دارو در
اروپاست ،شناخیه شدت است (.)1
رشدددد گیاهان و تولید میابولیتهای ثانویه به شددددت تحت تأثیر
عوامددل محیطی قرار میگیرد .نور یکی از عوامددل محیطی مهم و
تدأثیرگدذار بر رشدددد و فیزیولوژی گیاهان میباشدددد .طود موج فعاد
فیوسدنیزی ،دامنه کوچکیری از نور مرئی را شامل میشود که  511تا
 711نانومیر اسدت .دو قسمت از آن دارای اهمیت میباشند که شامل
طیف نور آبی و طیف نور قرمز است .نور آبی بر ارتفاع گیات و نور قرمز
بر طویل شدن ساقه و ساخیه شدن مواد پروردت اثر دارد .طیف نورهای
زرد ،سددبز ،نارنجی تأثیری بر سدداخیه شدددن مواد پروردت ندارند (.)00
کمیت و کیفیت نور بر تعیین این صفات اثرگذار است .بدین ترتیب در
گگخانه ممکن اسددت به افزودن نور مصددنوعی هت ت مین نور کافی
بر ای رشدد گیات ایییاج باشد .انواع مخیگفی از نورهای مصنوعی و ود
دارد که با تغییر در طیف نور ایجاد میشود و فرایند فیوسنیز هم در نور
طبیعی و هم نور مصدنوعی امکانپذیر میباشد .مقدار اسیفادت برگ از
نوری که دریافت میکند به شددت و کیفیت نور ،فاصگه برگ از منبع،
رنگیزتهای مو ود در برگ و هم نین مدت تابش نور و سدددن برگ،
سددداخیدار برگ و مقددار کگروفیدل آن بسدددیگی دارد .نیدایج مطدالعه
آزمایشدگاهی نشدان داد که سه خصوصیت رن  ،شدت و طود مدت
نور بر رشدد گیات مثثر است ،به طوریکه نسبت نور قرمز به قرمز دور
میدأثر از طود مددت و ریدان فوتن تیمارهای نور بودت و نمو و تولید
آنیوسیانین را بطور معنیداری در بررسی اثر شدت نور بر گگرن تحت
تأثیر قرار دادت اسدددت ( .)01تغییر در کیفیت نور می تواند به وسدددیگه
قراردادن گیداهدان در معرد دیودهای تک رن ( )00یا پوشددداندن
تونلها و گگخانهها با فیگمهای انیخابگر نور ( )8و اسیفادت از همپهای
مخیگف با طود موجهای میفاوت به ویژت در سیسیمهای بسیه پرورش
نشاء ،ایجاد میشود.
از آنجا که ترکیب هیرریسددین و پزدوهیرریسددین زء رنگدانههای

فعاد نوری در گیات هسیند با تغییر کیفیت نور میتوان عالوت بر رشد و
نمو گیدداهددان میزان این مواد را تحددت تدداثیر قرار داد .در پژوهشدددی
مشخص گردید که میزان فیوسنیز برگ گیاهان اسفناج ،ترب ه و کاهو
تحت نور همپ ادایدی قرمز تنها یا همرات با  01درصد نور آبی کمیر
از نور همپ فگورسدنت سدفید است ( .)08در پژوهش دیگری مشاهدت
شد که نور سبز باعث بسیه شدن روزنه برگ گیاهان میشود در یالی
که نور آبی و قرمز ،باز شدددن روزنه را افزایش میدهد ( .)01هم نین
در گیاهان کاهو و گل همیشدده بهار کاربرد نور سددبز منجر به کاهش
تعداد برگ ،طود میانگرت و تأخیر در گگدهی شدددد ( .)7در پژوهشدددی
مشداهدت شد که اسیفادت از فیگم گزینشگر نور آبی وزن خشک برگها
و سدداقه را در گیات داوودی کاهش داد ( .)05طود سدداقه بادمجان قرار
گرفیه در معرد نور آبی نسدددبت به نور قرمز و سدددبز ،افزایش قابل
تو هی داشدددت در یدالیکده نور آبی باعث کاهش طود میانگرتها و
توقف رشددد سدداقه در کاهو گردید که این موضددوع نشددان داد نوع
عکسالعمل نسددبت به طود موجهای مخیگف نور به گونههای گیاهی
بسدددیگی دارد ( .)2این پژوهش با هدد بررسدددی اثر طود موجهای
مخیگف نوری بر شاخصهای رشدی و میزان تولید هیرریسین در گیات
گل راعی صورت پذیرفت.

مواد و روشها
این پژوهش در بهار سداد  0080در دانشددکدت کشاورزی دانشگات
فردوسدی مشهد انجام گردید .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با
چهار تیمار (چهار طیف نوری قرمز ،آبی ،سدبز و سفید) و  01تکرار در
اطداقدک رشدددد صدددورت پدذیرفت .در این تحقیق از بذور گل راعی
معآوری شددددت از گگخانه تحقیقاتی واقع در دانشدددکدت کشددداورزی
دانشدگات اسیفادت گردید .به منوور کشت ریرمسیقیم ،بذور پس از 05
سداعت شست وشو در آ اری ( )0در گگدانهای  01کیگویی کشت
شدند .به دلیل رشد کند گیاه ههای گل راعی 011 ،روز پس از کشت
بذر ،نشداها به اندازت مناسدب برای انیقاد رسیدند .نشاها به گگدانهای
 021گرمی (دو نشددداء در هر گگدان) منیقل شددددند .درون هر عبهی
سدداخیه شدددت از چهار فیگیر رنگی قرمز ،آبی ،سددبز و سددفید 01 ،واید
آزمدایشدددی قرار گرفدت و بده اتداقک رشدددد مجهز به همپ مهیابی
فگوئورسنت با شدت نوری  0111لوکس منیقل گردیدند .دمای اطاقک
رشدد بر  02در ه سدانییگراد دمای روز و  00در ه سانییگراد دمای
شدب تنویم شد و طود دورت نوری بر  01ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی تنویم گردید .رطوبت نسددبی اطاقک طی آزمایش  52درصددد
بود .نشداها به مدت  21روز درون اطاقک رشد قرار گرفیند .آبیاری در
ید نیاز و به صورت سه روز یکبار انجام گرفت .پس از پایان آزمایش،
پارامیرهای مورفولوژیکی گیاه هها از مگه ارتفاع گیات ،تعداد شدداخه،
تعداد برگ ،تعداد و طود میانگرت ،وزن تر و خشدددک پیکر رویشدددی و
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ریشده اندازتگیری شدند .وزن تر پیکر رویشی و ریشه با ترازوی دقیق
 1/110گرم اندازتگیری شددد .سددرس نمونهها در ش درایط خشددککن،
خشک شدند و وزن خشک نمونهها به دست آمد .هت شمارش تعداد
گرهدکهدای سدددیات ،بخشهای باهیی ،میانی و پایینی گیاه هها به
صورت داگانه مورد ارزیابی قرار گرفیند .هت اسیخراج هیرریسین و
اندازتگیری آن از روش اسرکیروفیومیری و براساس روش توصیه شدت
در فارماکوپه آمریکا و فارماکوپه مجارسددیان ( )0اسددیفادت گردید .مقدار
نیم گرم پودر سدرشداخه گگدار خشک شدت را با دقت  1/110گرم وزن
نمودت و پس از قرار دادن در کارذ صدددافی با اسدددیفادت از کگروفرم در
دسددیگات سددوکسددگه ،کگروفیل آنها یذد شددد .عمل یذد کگروفیل تا
زمانی ادامه یافت که دیگر هیچ کگروفیگی از نمونهها اسیخراج نگردید
و رن یالد مو ود در مجاورت نمونه ،شدددفاد شدددد .این مریگه از
آزمایش بسیه به میزان کگروفیل نمونهها بین چهار تا پنج ساعت بطود
انجامید .پس از یذد کگروفیل کارذ صافی یاوی نمونه را از سوکسگه
خدارج نمودت و در هوای آزاد قرار دادت تدا کگروفرم بداقی ماندت در آن
تبخیر گردد و نمونده گیداهی کامالً خشدددک و عاری از بوی کگروفرم
شدود .پس از این مریگه بار دیگر با اسیفادت از سوکسگه و یالد اسین،
هیرریسدین نمونهها اسیخراج گردید .عصارتهای تهیه شدت در دسیگات
روتاری ) (Rotary evaporatorدر فشدددار کاهش یافیه و دمای 52
در ه تا ید امکان ،تغگیظ و سرس با میانود تا یجم  02سیسی رقیق
شدددند .میزان ذ هیرریسددین در طود موج  280نانومیر با دسددیگات
اسدرکیروفیومیر قرائت شد و با اسیفادت از فرمود زیر درصد هیرریسین
هر نمونه تعیین گردید (.)0
C=E100/K.g

در این فرمود =C ،درصددد هیرریسددین =E ،میزان ذ در 280
نانومیر =K ،ضریب ثابت 708و  =gوزن خشک نمونه میباشد.
آنالیز آماری دادتها با نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها با آزمون
توکی در سددطح معنیداری  2درصددد انجام شددد .نمودارها با نرمافزار
 EXCEL 2010رسم گردید.

شکل  -1گیاهچههای گل راعی پرورش یافته در اتاقک رشد به مدت
 05روز
Figure 1- St. John’s wort plantlets grown for 50 day in a
growth chamber
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نتایج و بحث
تأثیر طیفهای مختلف نور بر رشدد و فاات مورفوووژیکی:

نیایج تجزیه واریانس مربوط به اثر طیفهای نوری مخیگف بر صددفات
مورفولوژیکی در دود  0ارائه شددت است .نیایج یاکی از آن است که
صدددفات ارتفاع گیات ،تعداد برگ ،طود میانگرت ،وزن تر ریشددده ،وزن
خشدک پیکر رویشدی و وزن خشک ریشه بطور معنیداری تحت تأثیر
تیمارهای نوری قرار گرفیند .نیایج مقایسه میانگین صفات در دود 0
نشدان میدهد که کمیرین و بیشدیرین ارتفاع بوته به ترتیب مربوط به
فیگیر نور سددفید و قرمز اسددت .عگت افزایش ارتفاع گیات با نور قرمز به
تغییر در سددطوح تنویم کنندتهای رشددد بر میگردد .نور قرمز و آبی با
تغییر سطح یبرلین در گیات بر طویل شدن ساقه گیات تأثیر میگذارند.
سطوح باهی ترکیبات شبه یبرلینی در گیاهان تیمار شدت با نور قرمز
دور تأییدکنندت این مطگب اسدددت ( .)02نور قرمز ( 181-151نانومیر)
فییوکرومها را تحت تأثیر قرار میدهد و در فیوسدددنیز ،رشدددد سددداقه،
گگدهی و میوتدهی بسددیار اهمیت دارد ( .)00یداقل تعداد برگ مربوط
به فیگیر آبی و یداکثر تعداد برگ مربوط به فیگیر سدددفید بود .نور آبی
( 521-501نانومیر) قادر به مهار رشددد طولی ،بازشدددن روزنه و تنویم
رشدد گیاه ه است .نور آبی بر تشکیل کگروفیل ،فرایند فیوسنیز تأثیر
میگذارد و از طریق سدددیسدددیم کریریوکرومها و فییوکرومها ،پاسد د
فیومورفوژنیکی افزایش مییابد .این طود موج رشد رویشی را از طریق
رشد ریشه قوی و تشدید فیوسنیز ترریب میکند و ارگب به عنوان نور
مکمل برای دانهادها و گیاهان وان در مریگه رشدد رویشی از چرخه
رشددد آنها اسددیفادت میشددود ( 5و  .)07گیاه ههای مورد مطالعه در
صدددفت طود میانگرت نیز اخیالد معنیداری داشدددیند که در این بین
میانگین طود میانگرت برای نور سددفید از فیگیرهای نوری قرمز ،آبی و
سدبز کمیر بود .هم نین نیایج نشان دادند که فیگیرهای مخیگف نوری
بر وزن تر و خشک پیکر رویشی و ریشه اثر معنیداری دارد بهطوریکه
بیشدیرین وزن تر و خشدک پیکر رویشدی و ریشه در گیاه ههای زیر
فیگیر سدفید مشداهدت شدد و فیگیرهای قرمز ،آبی و سبز در این صفت
اخیالد معنیداری نشدددان نددادندد کده یداکی از ابه ایی ترکیبات
فیوسدددنیزی تحت تأثیر کیفیت نور اسدددت .نور قرمز و آبی در انیهای
باهیی برگ ذ میشدوند که در مقایسده با نور سدبز در فیوسنیز در
این بخش کاراتر هسدددیند .و نور سدددبز در بخشهای پایینی برگ در
فیوسددنیز مثثرتر اسددت .نور سددبز ( 221-211نانومیر) گاهی اوقات به
عنوان ابزاری برای تحریدک پداسد د هدای گیاهی خاص مانند کنیرد
روزنهای ،نورگرایی ،فیومورفوژنیک و سددیگنادهای محیطی اسددیفادت
میشود (.)07
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جدول  -1تجزیه واریانس تأثیر طیفهای مختلف نور بر فاات مورفوووژیکی گل راعی
Table 1- ANOVA for the effect of different light wavelengths on morphological traits of Hypericum perforatum
میانگین مربعات
Mean squares

وزن

وزن

خشک

خشک

ریشه

بوته

Root
dry
weight
)(g

Shoot
dry
weight
)(g

وزن تر

وزن تر

ریشه

بوته

ارتااع
طول میانگره

گیاه

درجه

منابع تغییر

آزادی

Source of
Variations

Root
fresh
weight
)(g

Shoot
fresh
weight
(g

Internode
length
)(cm

تعداد میانگره

تعداد برگ

تعداد شاخه

No of
Internode/Plant

No. of
leaf/Plant

No. of
stem/Plant

Plant
height
)(cm

)(df

*0.008

*0.006

**0.21

*0.115

** 0.43

5.09 ns

*1952.03

1.09ns

**93.19

3

0.0008

0.002

0.02

0.049

0.03

6.90

961.88

0.93

13.8

36

تیمار
Treatment

خطا
Error

* معنیدار در سطح اییماد  2درصد ** .معنیدار در سطح اییماد  0درصد ns .عدم معنیداری.
* and ** significant at p≤ 0.05, p≤ 0.01, respectively and ns nonsignificant.

جدول  -2تأثیر طیفهای مختلف نور بر فاات مورفوووژیکی گل راعی
وزن خشک ریشه

Table 2- The effect of different light wavelengths on morphological traits in Hypericum perforatum L.
ارتااع گیاه
طول میانگره
وزن تر بوته
وزن خشک بوته
وزن تر ریشه
تعداد برگ
Plant height

Root dry weight
)(g

Root fresh weight
)(g

Shoot dry weight
)(g

Shoot fresh weight
)(g

Internode length
)(cm

No. of leaf/Plant

0.01b

0.06b

0.08b

0.40b

1.23a

72.60ab

22.98a

0.01b

0.09b

0.08b

0.47ab

1.05a

67.00b

22.11ab

0.02b

0.13b

0.08a

0.43ab

1.06a

74.10ab

18.70bc

0.08a

0.38a

0.13a

0.64a

0.73a

98.50a

16.37c

)(cm

تیمار
Treatment

نور قرمز
((Red
نور آبی
)(Blue

نور سبز
)(Green

نور سفید
)(white

اعداد با یرود مشیرک در هر سیون از نور آزمون توکی دارای اخیالد معنیدار ( )p<0.05نمیباشند.
Numbers followed by the same letter are not significantly different using Tukeyʼs test (p<0.05).

تأثیر طیفهای مختلف نور بر تعداد گرهکهای سیاه برگ و
میزان هیپریسین :نیایج تجزیه واریانس اثر طیفهای نوری مخیگف

بر تعداد گرهکهای سددیات و مقدار هیرریسددین در سدده بخش مخیگف
گیاهان تحت تأثیر تیمارهای نوری ارائه شدددت اسددت ( دود  .)0آنالیز
نیایج یاصددگه نشددان میدهد که تیمارهای نوری بر تعداد گرهکهای
سدیات برگهای یک سوم میانی و باهیی گیاه هها و هم نین میزان
هیرریسددین تأثیر معنیداری دارند ( دود  .)5گیاه ههای تحت تیمار
با فیگیر قرمز دارای بیشددیرین تعداد گرهک سددیات در برگهای بخش
میانی بوته بودند .در برگهای یک سددوم باهیی گیاه هها ،فیگیرهای
قرمز ،آبی و سدبز نسدبت به فیگیر سدفید دارای بیشیرین تعداد گرهک
سدیات بودند .بیشیرین میزان هیرریسین ،به ترتیب مربوط به فیگیرهای
نوری قرمز ،سفید ،آبی و سبز بود (شکل .)0
هیرریسددین و پسددودوهیرریسددین به عنوان ترکیبات آلگوشددیمیایی

دفدداعی در گددل راعی عمددل می کننددد .این ترکیبددات شدددیمیددایی در
گرهک های سیات قرار دارند .مشخص شدت است که رگوت هیرریسین
و پسددودوهیرریسددین با تعداد گرهک سددیات همبسددیگی دارد .زمانیکه
تولید کربن در مقایسدده با تقاضددای کربن افزایش یابد منجر به تولید
مقادیر باهیی از هیرریسن و پسودوهیرریسین میشود .اییماآل به دلیل
افزایش تولید کربن توسدددط گیات با افزایش تحریک در ردد سدددیات به
عنوان محلهایی برای بیوسدنیز هیرریسین و پسودوهیرریسین در گیات
عمدل میکنندد .به نور میرسدددد در گیاه ههای تحت تیمار با فیگیر
قرمز ،مقدار کربن یاصل شدت از فیوسنیز بیشیرصرد بیوسنیز ترکیبات
ثانویه میشود تا رشد گیات .در واقع برای ترکیبات آلگوشیمیایی کربندار
مانند ترپنها و فنولیکها چنین مسدیر میابولیسددمی برای توضیح این
افزایش در میابولیت ثاویه و ود دارد (.)00
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جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر طیفهای مختلف نور بر تعداد گرهک سیاه برگ و میزان هیپریسین در گل راعی
Table 3- ANOVA for the effect of different light wavelengths on leaf black nodule number and hypericin content in
Hypericum perforatum L.
میانگین مربعات
Mean squares

تعداد گرهک سیاه

تعداد گرهک سیاه

میزان هیپریسین

(برگ های باالیی)

(برگ های میانی)

(برگ های پایینی)

تعداد گرهک سیاه
No. of black nodule/upper
leaves
*16.76

No. of black nodule/middle
leaves
*16.10

14.77

20.56

No. of black nodule/bottom
leaves
*22.74

Hypericin
content
)(%

درجه

منابع تغییر

آزادی
)(df

Source of
variance

*0.001

3

تیمار )(Tretment

19.72

0.00001

36

خطا )(Error

* معنیدار در سطح اییماد  2درصد ** .معنیدار در سطح اییماد  0درصد ns .عدم معنیداری.
* , ** and ns are significant at p≤ 0.05, p≤ 0.01 and not significant, respectively.
جدول  -4اثر طیفهای مختلف نور بر تعداد گرهک سیاه در برگ گل راعی
Table 4- The effect of different light wavelengths on black nodule number in Hypericum perforatum L. Leaf
تیمار
تعداد گرهک سیاه (برگهای میانی)
تعداد گرهک سیاه (برگهای میانی)
No. of black nodule/middle leaves

No. of black nodule/middle leaves

15.55a

a

15.66aa

15.51b

14.11a

14.22b

11.77b

13.88b

Treatment

نور قرمز

17.77

Red light

نور آبی
Blue light

نور سبز
Green light

نور سفید
White light

اعداد با یرود مشیرک در هر سیون از نور آزمون توکی دارای اخیالد معنیدار ( )p<0.05نمیباشند.
Numbers followed by the same letter are not significantly different using Tukeyʼs test (p<0.05).

نور قرمز (d: )Red

نور آبی )c: (Blue

نور سبز )b: (Green

نور سفید )a: (White

شکل  -2تعداد گرهکهای سیاه در برگهای تحت تیمار با فیلترهای نوری در گیاه گل راعی
بیشیرین تعداد گرهک سیات به نور قرمز ) (dو کمیرین آن به نور سفید ) (aتعگق دارد.
Figure 2- The number of black nodules on Hypericum perforatum L. leaves treated with light filters
Maximum and minimum number of black nodule were related to red and white lights, respectively.

نتیجهگیری
طیفهای مخیگف نور با تأثیر در سدددطوح هورمونهای گیاهی و
تغییر در مسددیر میابولیتهای اولیه و ثانویه منجر به تغییر در صددفات
مورفولوژیکی و بیوشدددیمیدایی گیدات میگردند .مرایل مخیگف رشدددد
گیداهدان نیازمند طیف های نوری میفاوتی هسدددیند .گیاهان در اوایل

مریگه رشدد رویشی نیازمند بخش آبی طی ف نور هسیند در یالیکه در
مریگه گگدهی معموهً به طیف قرمز میمایل به نارنجی ایییاج خواهند
داشدددت .بیشدددیرین دذ طیف نور توسدددط کگروفیلها در محدودت
رن های آبی ( 211-511نانومیر) و قرمز ( 711-111نانومیر) و توسط
کاروتنوئیدها در ناییه نور آبی صدورت میگیرد .بنابراین گیاهان باید با
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نورهدایی کده دارای مجموعهای از نورهای تکرن هسدددیند و طود
 نوردهی شددوند تا بر سددرعت فیوسددنیز افزودت،موجهای مخیگفی دارند
 کاربرد آمیخیههای نوری در طی دورت پرورش نشدداء میتواند بر.گردد

0.1
a

محتوای هیپریسین
Hypericin Content (%)

0.08

b

0.06

c

0.04

d

0.02
0

قرمز
Red

سبز
Green

آبی
Blue

ساید
White

فیلتر نوری
Light Filter

 تأثیر طیفهای مختلف نور بر میزان هیپریسین در گیاهچههای گل راعی-3 شکل
Figure 3- The effect of different light wavelengths on hypericin content in Hypericum perforatum plantlet
(Tukey’s test, p≤0.05)
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Introduction: St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) is a medicinal plant which used mainly in treatment
of mild depression, neurological disorders and has been recently shown to have anticancer potential. The principle
medicinal components of St. John’s wort are hypericin, pseudohypericin, and hyperforin. Light is one of the most
important environmental factors affecting plant growth, survival, reproduction and distribution. The light quality,
light intensity, duration and photoperiod directly affect plant growth. Light quality refers to the color or wavelength
reaching the plant's surface. A prism (or raindrops) can divide sunlight into respective colors of red, orange, yellow,
green, blue, indigo and violet. Red and blue have the greatest impact on plant growth. Green light is least effective
(the reflection of green light gives the green color to plants). Blue light is primarily responsible for vegetative leaf
growth. The principle objective of the current study was to evaluate the effects of different spectral quality
including red, blue, green and white on the growth factors and production of hypericin.
Materials and Methods: This experiment was conducted on the basis of Completely Randomized Design with
four treatments and 10 replications in the growth chamber in the Department of Horticulture, Ferdowsi University
of Mashhad (FUM), Iran. In this study, seeds were obtained from the research greenhouse of FUM. Seeds after
soaking in running water for 24 hours were planted in small pots (250g). After the seedlings have reached to height
of 25cm, each 10 pots were put inside the boxes (20×30cm) made of colored filters. Experiment continued in a
growth chamber with day and night temperature 25 and 21°C, respectively, relative humidity 45%, 16 hours of
light with the intensity of 1000 lux and 8 hours of darkness for 50 days. Then morphological parameters including
plant height, number of stems, number of leaves, number and length of internodes, fresh and dry weight of shoot
and root were measured. To count the number of black nodules, the upper, middle and lower parts of seedling were
evaluated individually. Hypericin content of the H. perforatum plantlets were measured according to the previous
work of Azizi & Omidbaigi, 2002. Data were analyzed statistically by using SAS and Excel software. The
signiﬁcant differences between means were assessed by Tukeyʼs test at P < 0.05.
Results and Discussion: The results showed that morphological parameters including plant height, leaf
number, internode length, root fresh weight, dry weight of stem and root were affected significantly by light
treatments. Minimum and maximum of plant height was related to white and red lights, respectively. Increasing
plant height under the influence of red light was due to the variation in levels of growth regulators. Red and blue
light by changing of the GA hormone level in the plant and affected elongation of plant stem. Minimum and
maximum of leaf number was related to blue and white light respectively. Also, other morphological traits
including internode length, fresh and dry weights of stem and root showed significant differences. Internode length
for white light was less than red, green and blue light. Maximum of the fresh and dry weight of shoot and root of
seedlings was observed under white light. Results suggest that photosynthetic compounds move in plant under the
influence of light quality. Also the number of black nodules in three different parts of plant and hypericin content
were compared in plantlets under the effect of light quality. Results analysis also confirmed that different lights
had the significant impact on the number of black nodules in upper and middle leaves of H. Perforatum seedlings.
Seedlings treated with the red light had the highest number of black nodules in the middle section of H. perforatum.
In the top third of St. John’s wort seedlings, red, blue and green light was inducted the highest number of black
nodules formation than white light. The highest level of hypericin was related to red, white, blue and green lights,
respectively. The number of black nodules in the plant and the hypericin content have positive correlation. It seems
that in the seedlings treated with the red light, carbohydrates made from photosynthesis most used in biosynthesis
of secondary metabolites than plant growth. In fact, carbon allelochemical compounds such as terpenes and
phenolics have such metabolism direction to explain the increasing in secondary metabolites.
Conclusion: Different light spectra affects plant hormones levels and with alteration in the primary and
secondary metabolites lead to a change in the morphological and biochemical traits of plant. In general, it can
commented that the quantity and quality of light is able to affect the growth and the active metabolites of medicinal
plants and using red and white mixture of light during seedling growth period have an effective role on generation
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of more strong seedlings with higher potential production of active ingredients.
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