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 کسیدانی، فالونوئید، فنل  اسرخارگل، فعالیت آنتی ،اسیدکافئیک، اسیدکلروژنیک هاي کلیدي:واژه

 

 29-463-651  شماره شناسهطرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 نژاد حصارووئیه ، ندا اسماعیلیخدایار همتی نویسنده)گان(:

 سارخارگلدارویای ثانویه گیااه  مواداز برخی  صفات ظاهری و رب سیلیکیاسیدسالهای مختلف تأثیر غلظت عنووان:

(Echinaceae purpurea L.)  

 29-463-651 شماره:

 99/3/6423    تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 )شرح مساله(مقدمه 

و در میان ند ها دخالت دارمحرک رثانویه بر اث هاییتمسیرهای انتقال پیام متعددی در القای تجمع متابول

در  رسانعالمت یها. این مولکولاست حدواسط مشخص شده هاییگنالسیکی از عنوان سالیسیلیک بهها اسیدآن

 یهاکه واکنش شوندیم اییژهو هاییمانتقال عالمت درگیرند و منجر به القای فعالیت آنز هاییستمبرخی از س

؛ که نتیجه آن القاء کنندیها، فالونوئیدها و... را کاتالیز مفنلبیوسنتزی مربوط به تولید ترکیبات دفاعی از قبیل پلی

سرخارگل یکی از گیاهان تیره میناسانان است  (.9003 )راوایا و میکائیل، دفاعی است یهاطیف وسیعی از واکنش

باشد )کینگ های سیستم ایمنی مییل آنفوالنزا، التهاب و ناهنجاریهای گوناگون از قبمنظور درمان بیماریبهکه 

های هوایی این گیاه استفاده تجاری داشته و برای افزایش سیستم ایمنی و درمان ها و بخش(. ریشه9064لینگ، 

گیاه  (. برای تحقیق بخشیدن به افزایش تقاضا برای این9064شود )سلیمان و همکاران، سرماخوردگی استفاده می

  (.6429های مختلفی ابداع شده است )زبرجدی و همکاران، دارویی مهم، راهکارها و روش

های گوناگون از قبیل آنفوالنزا، التهاب منظور درمان بیماریبهسرخارگل یکی از گیاهان تیره میناسانان است که 

های هوایی این گیاه استفاده تجااری ها و بخش(. ریشه9064لینگ، باشد )کینگهای سیستم ایمنی میو ناهنجاری

(. بارای 9064شاود )سالیمان و همکااران، داشته و برای افزایش سیستم ایمنی و درمان سرماخوردگی استفاده می

هاای مختلفای اباداع شاده اسات تحقیق بخشیدن به افزایش تقاضا برای این گیاه دارویای مهام، راهکارهاا و روش

  (.6429)زبرجدی و همکاران، 

 هاترین یافتهمهم

وزن تر و نتایج نشان داد که اثر تیمار اسیدسالیسیلیک بر وزن خشک اندام هوایی و ریشه، قطر ریشه، قطر گل، 

تعداد برگ، طول ساقه، ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، نسبت طول به عرض برگ، قطر نهنج، کلروفیل،  خشک،

 درصد(، 22/15) اکسیدانباالترین میزان آنتی دار بود.معنیدرصد  5در سطح احتمال ل دمبرگ طول ریشه و طو

در  گرم در گرم(میلی 641/0) های هوایی و بیشترین میزان فنلگرم در گرم( در انداممیلی 431/0) فالونوئید

 کافئیککلروژنیک و اسیددسالیسیلیک در ریشه بدست آمد. باالترین میزان اسیموالر اسیدمیلی 60-9 غلظت

در اندام موالر میلی 60-9 و 60-3سالیسیلیک اسیدهای در غلظت گرم در گرم(میلی 50/15و  59/35ترتیب )به

 ریشه سرخارگل تولید گردید. 
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 میت موضوعاه

روناد  شدهدفاعی مثل اسید سالیسیلیک سعی  هایهای مکانیسمکنندهژوهش با استفاده از یکی از القاءدر این پ

  تغییرات ترکیبات موثره گیاه سرخارگل مورد مطالعه قرار گیرد.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 . کلروژنیکک و نوع اندام بر میزان اسیداثر متقابل اسیدسالیسیلی -6شکل 

 

 

 
 . اثر متقابل اسیدسالیسیلیک و نوع اندام بر میزان اسیدکافئیک -9شکل 


