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  اکسیدانی  فعال و فعالیت آنتی ارزیابی برخی ترکیبات زیست
 متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داووديعصاره 

  
 3و احمد ارزانی 2ملک مهدي رحیم*، 1محبوبه سادات هدایی

  دانشجوي دکتري گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان،1
 فهان،دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اص2

  استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان3
  31/04/97: ؛ تاریخ پذیرش 09/08/96: تاریخ دریافت

  *چکیده
ترین گیاهان زینتی و دارویی در عرصه جهانی  از مهم ) یکیChrysanthemum morifoliumگل داوودي ( ف:سابقه و هد
اکسیدانی متفاوت در ارقام مختلف گل داوودي اشاره    هاي موجود به حضور ترکیبات زیستی و آنتی گزارشگردد.  محسوب می

اکسیدانی، ضد التهاب، ضد باکتري، و ضد ویروس براي این گیاه شناخته  فراوانی مثل خواص آنتی زیستیهمچنین خواص  .دارد
 اکسیدانی برگ و همچنین درصد تیفعالیت آنکل،  ، فالونوئیدفنول م گل داوودي از نظر میزانرق 13شده است. در این مطالعه 

  اسانس گل مورد مقایسه قرار گرفتند. 
  

تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در  هاي کامل تصادفی با سه در قالب طرح بلوك این پژوهش ها: روش مواد و
و فالونوئید کل به   فنول تهیه شد. سنجشهاي خشک ارقام مختلف عصاره متانولی  از برگمنظور  بدیناجرا شد.  1394سال 

و قدرت احیاکنندگی آهن مورد ارزیابی  DPPH ها با روش کسیدانی عصارها روش اسپکتروفتومتري صورت گرفت و فعالیت آنتی
  .شدجر انجام و درصد اسانس محاسبه شده به کمک دستگاه کلون استخراج اسانس از پودر گل گیاهان خشکقرار گرفت. 

  

العه داراي تفاوت ایی مورد مطیه صفات فیتوشیمهمنتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام داوودي مورد مطالعه از نظر  ها: یافته
گرم بر  میلی 63/17-20/33دست آمده در میان ارقام مختلف میزان کل ترکیبات فنولی بین  . بر اساس نتایج بهداري بودند معنی

ترین  ند. بیشمتغیر بود μg/ml 54- 228بین IC50 بر گرم و  گرم میلی 62/12-17/53ین گرم وزن خشک، میزان فالونوئید کل ب
گرم بر  میلی 63/17( 2 که رقم سهند حالی گرم بر گرم وزن خشک) وجود داشت، در میلی 20/33( 3 در رقم پویا میزان فنول کل

و  17/53ترتیب با  به 2و سهند  ر مقدار فالونوئید کل ارقام مرمرترین میزان آن بود. همچنین از نظ گرم وزن خشک) داراي کم
بودند. بر اساس قدرت احیاکنندگی آهن نیز کل فالونوئید  ترین میزان ترین و کم گرم کوئرستین بر گرم داراي بیش میلی 62/12

بندي  ه ارقام مورد مطالعه را به پنج گروه تقسیمهماي  متغیر بود. تجزیه خوشه 03/2تا  30/1میزان جذب در ارقام مختلف بین 
ز نظر میزان اسانس در ارقام درصد متغیر بود و تنوع باالیی نیز ا 53/0تا  07/0درصد اسانس در میان ارقام مختلف بین  نمود.

   .مشاهده شد مورد مطالعه
  

                                                
 mrahimmalek@cc.iut.ac.ir: مسئول مکاتبه *
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توان عصاره  اکسیدانی اکثر ارقام مورد بررسی داشت. بنابراین می از فعالیت باالي آنتی کلی نتایج حاصله نشانطور به گیري: نتیجه
و  2اکسیدان طبیعی معرفی نمود. همچنین در این مطالعه ارقام مرمر، آتش  عنوان یک منبع مناسب آنتی هاي گیاه داوودي را به برگ

هاي موجود ظاهر  ز نظر میزان اسانس تولیدي برتر از ژنوتیپا 2اریکا از لحاظ صفات فیتوشیمیایی مورد بررسی و رقم درنا 
) بتواند ارقام موجود 2 و سهند 2 و اریکا با ارقام گروه پنجم (درنا 2توان انتظار داشت تالقی ارقام مرمر، آتش  شدند. بنابراین می

   اکسیدانی ارتقا بخشد. در این گروه را به لحاظ میزان ترکیبات زیستی و آنتی
  

  فنول فالونوئید، اکسیدانی، فعالیت آنتی داوودي،، اسانس کلیدي: هاي واژه

  
 مقدمه

) Chrysanthemum morifoliumگل داوودي (
، یکی از Asteraceae متعلق به تیره عنوان گیاهی به

زینتی و دارویی در عرصه جهانی ترین گیاهان  مهم
گیاهانی که غنی از ترکیبات  .)11و  4( درو شمار می به

ها  توانند باعث حفاظت سلول اکسیدانی هستند، می آنتی
در نتیجه کاهش ابتال به ، اکسیداتیو شوندهاي  از آسیب

هاي قلبی و  ها، بیماري ها مانند سرطان بعضی بیماري
ها  برگ .)16و  3(شوند  هاي مغزي را موجب می سکته

  عنوان منابع خوبی  به گیاه داوودي نیز هاي و گل
و خواص  هستنددها و ترکیبات فنولیک ئیاز فالونو

 ضد التهاب،اکسیدانی،  خواص آنتی فراوانی مانند زیستی
ها  براي آن) HIV( ایدزو ضد ویروس  ضد باکتري

فالونوییدها در   .)25و  11(شناخته شده است 
عنوان  شوند و به هاي مختلف گیاهی یافت می  اندام
نقش مهمی در  آنزیمی، ازهاي غیر اکسیدان آنتی

هاي  هاي آزاد و حفاظت سیستم پاکسازي رادیکال
هاي اکسیداتیو برخوردار هستند.  زیستی در برابر تنش

وجود  اکسیدانی در گیاه داوودي فعالیت آنتیبررسی 
 خصوص بهصفات فیتوشیمیایی  دار مقادیر معنی

هاي گیاه  فالونویید در عصاره متانولی برگ و گل
) 2010( لین و همکاران ).15(داوودي را نشان داد 

هاي کل عصاره گل  کنندگی فالون تأثیر حفاظت
اکسیدانی آن بر  داوودي را به سبب فعالیت آنتی

خونی در موش  جلوگیري از آسیب مغزي ناشی از کم

عنوان  هاي این گونه نیز به ). برگ12تأیید نمودند (
ضماد  ه شکلب کاربردی مهم و پریکی از منابع داروی

گیاهی براي درمان مشکالت پوستی و درمان بیخوابی 
هاي موجود به  گزارش ).22 و 15د (نشو استفاده می

اکسیدانی متفاوت در  حضور ترکیبات زیستی و آنتی
اي  در مطالعه ارقام مختلف گل داوودي اشاره دارد.

 اکسیدانی ) با بررسی فعالیت آنتی1999دوه و همکاران (
گل داوودي، فعالیت قوي عصاره چهار رقم 

هاي  اکسیدانی هر چهار رقم را در مدل سیستم آنتی
لینولئیک و لیپوزوم تأیید کرده و رقم داراي اسید 

  ). 5اکسیدانی را معرفی نمودند ( باالترین فعالیت آنتی
هاي ثانویه در گیاهان  انواع متنوعی از متابولیت

و بو دارویی وجود دارد که منجر به ایجاد رنگ، طعم 
  ها ترکیبات اسانس ).27( شوند در این گیاهان می

وجود   مختلفی  در گیاهان  هستند که  معطري  شیمیایی
  بسیار متنوعی  ترکیبات ها اسانس  دارند. در ساختمان

ها،  ها، فنول ترپنوئیدي، هیدروکربن  هاي الکل مانند
وجود دارند   طور طبیعی هها ب آلدئیدها، استرها و کتون

. اسانس )14(از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند و 
و  آید دست می هاي آن به گیاه داوودي از گل و برگ

دهنده و چاشنی در صنعت و در تهیه  عنوان طعم به
. این گیاهان گیرد ها مورد استفاده قرار می نوشیدنی

 ها معموالً دلیل وجود ترکیبات معطر در اسانس آن به
نوع و میزان ترکیبات  ).4(سیار خوشبو هستند ب

شیمیایی اسانس گل داوودي بر حسب رقم گیاه و 
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ود ترکیبات منشاء آن کامالً متغیر است. همچنین وج
، Pinene -β ،eucalyptol ،camphorمانند  معطري

borneol و bornyl acetate هاي این  در اسانس گل
  . )20( گیاه گزارش شده است

در امروزه ارقام بسیار متنوعی از گل داوودي 
هاي مختلف  ختلف و از طریق روشکشورهاي م

اند.  دست آمده به گیري رگه خصوص دو هنژادي ب به
آگاهی از تنوع ژنتیکی اولین گام در اصالح گیاهان 

باشد، بنابراین پتانسیل ارقام مورد نظر از جهات  می
صورت بررسی شود و سپس انتخاب  دمختلف بای

گیرد. از طرف دیگر، وجود تنوع ژنتیکی جهت 
الحی داراي اهمیت هاي اص انتخاب والدین در برنامه

  . )21باشد ( زیادي می
که داوودي یکی از گیاهان زینتی و  با وجود این

شود، اما  محسوب می دارویی پرمصرف بازار جهانی
روي  کافی و منسجم هاي پژوهش گذشته هاي سال در

به  شده و عمده مطالعاتنانجام ارقام مختلف آن 
معطوف بوده است. بنابراین خصوصیات زینتی 

اندکی در زمینه ارزیابی تنوع ژنتیکی،  اطالعات
اکسیدانی و صفات فیتوشیمیایی ارقام  خواص آنتی

ویژه در ایران، در دسترس  مختلف گل داوودي، به

گل داوودي لعه ارقام مورد مطاباشد. در این مطالعه  می
از لحاظ دارا بودن ترکیبات ثانویه و خواص دارویی 

ریزي  و برنامه منظور معرفی ارقام برتر به مطلوب
مورد ارزیابی قرار نژادي  به هاي پژوهشهدفمند براي 

  ند.گرفت
  

 ها مواد و روش
شده  رقم گل داوودي اصالح 13مطالعه  در این

تحقیقات گل و گیري در پزوهشکده  رگ به روش دو(
 مورد بررسی قرار گرفتند )گیاهان زینتی محالت

با  شده این گیاهاندار هاي ریشه قلمه. )1(جدول 
هاي  در قالب طرح بلوكمتر  سانتی 60فاصله ردیف 

در مزرعه تحقیقاتی  تکرار کامل تصادفی با سه
 1394ماه سال  دانشگاه صنعتی اصفهان در اردیبهشت

بار در  روز یک 5آبیاري در فواصل هر کشت شدند. 
ابتداي دوره رشد انجام شد و پس از استقرار گیاه هر 

هاي برگی  نمونه. هفته یک بار آبیاري صورت گرفت
در مرحله رویشی گیاه و حدود دو ماه پس از کشت 

ها نیز قبل از  برداري از گل آوري شدند. نمونه جمع
باز شده  مالًها کا ها و در زمانی که گل ظهور پرچم

  بودند انجام گرفت.

 
  . ارقام داوودي مورد مطالعه -1جدول 

Table 1. The investigated Chrysanthemum cultivars.  

  نام
Name  

  شماره
Number  

  نام
Name  

  شماره
Number  

Sahar  8  Atash2 1  
Sahel  9  Ashna  2  

Atashgoon  10  Erica  3  
Sahand2  11  Shokoh  4  

Hour  12  Marmar  5  
Poya3  13  Tarannom2  6  

   Dorna2 7  
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فنول میزان : فنول کل برگ ارزیابیتهیه عصاره و 
گیري شد. براي این  با روش فولین سیوکالتو اندازهکل 

به گرم پودر برگ خشک شده گیاه  5/2مقدار  منظور
ساعت بر  24مدت  % به80لیتر متانول  میلی 50همراه 

روي شیکر قرار گرفت. سپس عصاره حاصل سه 
مرتبه از کاغذ صافی عبور داده شد تا محلول شفافی 

 موجود در عصاره مقدار فنول کلدست آید.  به
 -فولین سنجی رنگ  وسیله این گیاه به هاي برگ

 )1977( و به روش اسکلینکارد و سینگلتون سیوکالتو
 5/0منظور مقدار  . بدین)19( گرفت ورد بررسی قرارم

 5/2شده با  لیتر از عصاره استخراجی رقیق میلی
لیتر از  میلی 2سیوکالتو و  -لیتر از معرف فولین میلی

درصد به خوبی مخلوط و  5/7معرف کربنات سدیم 
ماري  دقیقه در حمام بن 15مدت  هاي آزمایش به لوله
مقدار جذب  د. سپسداده شار گراد قر درجه سانتی 45

در طول موج  محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
براي رسم منحنی استاندارد از . قرائت شدنانومتر  765

با استفاده از ل کل مقدار فنو اسید تانیک استفاده شد.
 ايمعادله خط رسم شده براي اسید تانیک، بر مبن

  . دگرم در گرم ماده خشک بیان گردی میلی
ا روش میزان فالونوئید ب :فالونوئید کل ارزیابی

 منظور شد. بدین گیري ی آلومینیوم کلراید، اندازهسنج رنگ
 10به حجم  درصد 80با متانول برگ گیاه گرم از  1/0

رسیده و سپس عصاره حاصل روي شیکر با  لیتر میلی
. پس ساعت قرار گرفت 8مدت  به rpm 110 سرعت

عصاره حاصل آب  لیتر از میلی 5/0از این مدت به 
دست آید.  لیتر به میلی 5تا حجم  مقطر افزوده شد

 نیتریت سدیملیتر  میلی 3/0سپس به محصول حاصل 
% AlCl3 10لیتر  میلی 6/0% و پس از پنج دقیقه 5

 2 لیتر آب مقطر و میلی 2 اضافه شده و در نهایت
و  اضافه شدیک موالر هیدروکسید سدیم لیتر  میلی

. نانومتر قرائت گردید 510وج شدت جذب در طول م
ها با استفاده از منحنی  در نهایت غلظت نمونه

 ).7( دست آمد استاندارد کوئرستین به

 سیدانی عصاره با روشاک فعالیت آنتی ارزیابی
DPPH : قدرت عصاره گیاهی در به دام انداختن
کولیسیک و  بر اساس روش DPPHهاي آزاد  رادیکال

منظور  . بدین)5( گیري شد اندازه )2004(همکاران 
هاي  ، در غلظتلیتر از عصاره متانولی میلی 1/0دار مق

ها  تهیه و به نمونه )ppm 300و  100، 50( مختلف
. سپس موالر افزوده گردید میلی DPPH1/0  محلول

 ها در دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج جذب نمونه
لیتر  میلی 1/0یک نمونه حاوي  .قرائت شدنانومتر  517

عنوان  به DPPHلیتر محلول  میلی 5و  درصد 80متانول 
کنندگی  تفاده شد. براي بررسی فعالیت حذفکنترل اس
 IC50استفاده شد.  IC50از شاخص  DPPHرادیکال 

  گرم عصاره است که قادر به حذف  بیانگر مقدار میلی
موجود در محیط  DPPHهاي  از رادیکال درصد 50
اکسیدان  براي بررسی بهتر این فعالیت از آنتی باشد. می

 BHT (ButylatedHydroxy Toluene) سنتزي
  عنوان کنترل مثبت استفاده گردید.  به

براي تعیین قدرت : آهن قدرت احیاکنندگی ارزیابی
میکروگرم عصاره  100احیاکنندگی آهن، محلولی از 

مقطر تهیه گردید. یک لیتر آب  میلی 1در برگی 
لیتر بافر فسفات  میلی 5/2لیتر از این محلول با  میلی

لیتر محلول آبی یک  میلی 5/2) و pH=5/6موالر ( 2/0
مخلوط و  [K3Fe(CN)6]درصد فري سیانید پتاسیم 

گراد  درجه سانتی 50دقیقه در دماي  30مدت  سپس به
درصد  10لیتر محلول  میلی 5/2قرار داده شد. سپس 

دست  تیک به مخلوط اضافه شد. محلول بهکلرواس تري
دور در دقیقه  3000مدت ده دقیقه با سرعت  آمده به

لیتر از محلول  میلی 5/2سانتریفیوژ شد. در نهایت، 
لیتر محلول  میلی 5/0لیتر آب مقطر و  میلی 5/2رویی با 

) مخلوط و جذب توسط دستگاه FeCl3کلرید فریک (
نانومتر قرائت  700موج  اسپکتروفتومتر در طول

منظور  گردید. افزایش جذب در مخلوط واکنش به
  .)2( تر عصاره خواهد بود اکسیدانی بیش فعالیت آنتی
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هاي گیاه در مرحله گلدهی  گل: گل اسانس استخراج
استخراج اسانس از پودر گل آوري گردید.  کامل جمع

میزان  و پس از توزین به شده در سایه گیاهان خشک
به کمک دستگاه  ، با روش تقطیر با آبگرم 70

هاي  شد. اسانسانجام ساعت  مدت هفت بهکلونجر 
درصد اسانس گیري توزین و  دست آمده پس از آب به

  .شدبر حسب میزان پودر اولیه هر نمونه محاسبه 
تجزیه واریانس و مقایسه : تجزیه و تحلیل آماري

و آزمون  SAS.9.1افزار  ها با استفاده از نرم میانگین
LSD  درصد انجام و رسم نمودار  5در سطح احتمال

اي  صورت گرفت. تجزیه خوشه اکسل افزار با نرم
افزار  و با استفاده از نرم Ward’sها به روش  داده

Statgraphics .انجام شد   

 
  بحث و نتایج

نشان داد که ) 2(جدول تجزیه واریانس نتایج 
مورد  صفاته همارقام داوودي مورد مطالعه از نظر 

درصد داراي تفاوت  1در سطح احتمال بررسی 
  ).5و  3، 2، 1 هاي شکل( بودنددار  معنی

  
  . ارقام مختلف داووديشیمیایی در  -زیستتجزیه واریانس صفات  -2جدول 

Table 2. Analysis of variance for phytochemical traits in different Chrysanthemum cultivars. 

  منابع تغییرات
Source of 
variation  

  درجه آزادي
Degree of 
freedom 

  فنول کل
Total 

phenole 

  فالونوئید کل
Total 

flavonoid 

  )IC50( اکسیدانی فعالیت آنتی
Antioxidant activity 

(IC50)  

  قدرت 
  احیاکنندگی آهن

Ferric reducing power 

  میزان اسانس
Essential 

oil content 

  **25.35ns  22.07**  0.003ns  0.004  **19.15 2  تکرار

  **0.05  **0.26  **7192.65  **261.73  **69.87  12  رقم

  0.0003  0.005  1.11  0.46  0.20  24  اشتباه آزمایشی

  
استخراج  فنول کل و فالونوئید کل میزان 1شکل 

دست  . بر اساس نتایج بهدهد را نشان می شده از برگ
 3 میزان ترکیبات فنولیک به رقم پویا ترین بیش، آمده

ترین  ) و کمگرم بر گرم وزن خشک میلی 20/33(
گرم بر گرم  میلی17 /63( 2 به رقم سهند آنمیزان 

دوه و همکاران اختصاص داشت.  )وزن خشک
  ) میزان ترکیبات فنولیک عصاره آبی گونه 1999(

C. morifolium 7/45تا  3/32 بین در ارقام چینی را 
 83/10گونه را  عصاره آبی این و میزان کل فالونوئید

). بر 5بر گرم گزارش نمودند (کوئرستین  گرم میلی
این اساس میزان فالونوئید عصاره متانولی این گونه 

تر از این میزان در عصاره آبی  م ایرانی بیشدر ارقا
 تواند ناشی از این تفاوت می باشد. ارقام چینی می

هاي  نوع ارقام مورد استفاده یا حالل تفاوت در
هاي مختلفی از میزان فنول کل در  رنج مختلف باشد.

هاي مختلف داوودي در دیگر کشورها بر اساس  گونه
ختلف گزارش شده هاي م کاربرد استانداردها و حالل

  عنوان مثال میزان فنول کل در برگ گونه  است. به
C. balsamita  تا  20/96کشور بلغارستان از در

گرم گزارش  گالیک براسید گرم  بر حسب میلی 07/1
بر اساس گزارش هانگ و همکاران ). 1شده است (

) نیز میزان فنول کل در گونه مورد مطالعه 2012(
  . )8( برآورد شده است indicumتر از گونه  بیش

 2 از نظر مقدار فالونوئید کل ارقام مرمر و سهند
گرم بر گرم داراي  میلی 62/12و  17/53ترتیب با   به

). 1 (شکل ترین میزان فالونوئید بودند ترین و کم بیش
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وجود مقادیر متفاوتی از   دهنده مطالعات گذشته نشان
داوودي بوده  ترکیبات فالونوئیدي در ارقام مختلف

توان به  اي را می است. وجود چنین تنوع گسترده
هاي مختلف یا مراحل فنولوژیک  کاربرد ارقام و حالل
شده مقدار  بر اساس مطالعات انجاممتفاوت نسبت داد. 

ارقام داوودي چینی بین گل آبی  عصاره فالونوئید کل

گرم کتچین بر گرم گزارش شده  میلی 83/10تا  79/83
) در مطالعه 2015همچنین نیسرین ( .)27است (

داري از فالونوئیدها در  مشابهی به حضور مقادیر معنی
ها در  عصاره متانولی برگ گیاه داوودي و نقش آن

اکسیدانی و پتانسیل دارویی این گیاه اشاره  فعالیت آنتی
  ).15نموده است (

 

  
  

 . ارقام مختلف گیاه داوودي نوئید کلفالو ومیزان فنول  -1شکل 
Figure 1. Total Phenolic and Flavonoid contents in different Chrysanthemum cultivars. 

  
شده در ارقام مورد  گیري اندازه IC50شاخص 

تا کمینه  228بیشینه اي را از  بررسی، طیف گسترده
μg/ml 54، به خود  2 و آتش 2 ترتیب در رقم درنا به

هاي  و در رتبه 2 اختصاص داد. بنابراین رقم آتش
میزان فعالیت  ترین بیش و مرمر اریکا بعدي ارقام

اکسیدان  نسبت به سایر ارقام و آنتیاکسیدانی را  آنتی
 اکسیدانی ترکیبات آنتی. )2 (شکل داشتند BHTسنتزي 
. توجه هستند مهم قابل عنوان ترکیبات دارویی خود به

اکسیدانی  تنوع مشاهده شده در میزان فعالیت آنتی
فعالیت  بیانگرکه  ارقام مورد مطالعه، عالوه بر این

هاي گیاه داوودي  اکسیدانی عصاره برگ باالي آنتی
باشد، تفاوت باالي ژنتیکی بین ارقام و تنوع در  می

اع دهد. کاربرد انو صفت مورد بررسی را نیز نشان می

گیري  هاي مختلف در اندازه استانداردها و حالل
و  سازد. دوه اکسیدانی مقایسه را دشوار می فعالیت آنتی
رادیکالی عصاره  میزان فعالیت آنتی )1999همکاران (

 درصد 95تا  71آبی در ارقام داوودي چینی را 
که زنگ و همکاران  ). در حالی5گزارش نمودند (

 )درصد 11تري ( اکسیدانی کم ) میزان فعالیت آنتی2014(
). 27ارقام چینی مشاهده نمودند (را در عصاره اتانولی 

گیاه مختلف از خانواده  20اي بر روي  در مطالعه
Asteraceae اکسیدانی  ترین میزان فعالیت آنتی بیش

ها  هاي این گونه در برگ DPPHاساس روش بر
) و ساقه درصد 17/8) نسبت به گل (درصد 12/15(
  )9) گزارش شد (درصد 61/9(
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  . شده در ارقام داوودي گیري اندازه IC50 مقادیر -2شکل 
Figure 2. IC50 values evaluated in Chryanthemum cultivars. 

  
همه آزمون قدرت احیاکنندگی آهن نشان داد که 

قدرت احیاکنندگی باالتري از ارقام مورد بررسی 
 برخوردار هستند. BHTاکسیدان سنتزي  نسبت به آنتی
متغیر  03/2تا  30/1در ارقام مختلف بین  میزان جذب

ترتیب در  ترین میزان جذب به بیش. )3 (شکل بود
ترین میزان  ) و کم01/2) و آشنا (03/2( 2ارقام آتش 

دوه و ) مشاهده شد. 19/1( 2 جذب در رقم درنا
اکسیدانی عصاره آبی چهار رقم  همکاران فعالیت آنتی

 اکسیدانی داوودي چینی را ارزیابی کردند و فعالیت آنتی
 بررسی). 5مناسبی براي همه ارقام گزارش نمودند (

 اکسیدانی آنتی فعالیت سنجش مقادیر بین همبستگی
 دهد می نشان شده  گیري اندازه صفات دیگر با ها عصاره

 ، باIC50اساس  رب اکسیدانی آنتی فعالیت سنجش که
ر اساس قدرت ب اکسیدانی آنتی فعالیت سنجش

داري  احیاکنندگی آهن همبستگی منفی و معنی
)661/0-r= که  با توجه به این .) داردIC50  بیانگر

  اي است که قادر به حذف  گرم عصاره مقدار میلی
موجود در محیط  DPPHهاي   از رادیکال درصد 50
  دهنده نشانIC50  تر )، بنابراین مقادیر کم6باشد ( می

تر خواهد بود. همچنین در  اکسیدانی بیش  آنتیفعالیت 
قدرت احیاکنندگی آهن، قدرت  گیري روش اندازه

یک نمونه از طریق توانایی آن در احیا  اکسیدانی آنتی
تشخیص قابل +Fe2 و تبدیل آن به  +Fe3نمودن آهن 

). بنابراین افزایش جذب در مخلوط واکنش به 18است (
تر عصاره  اکسیدانی بیش مفهوم قدرت احیاکنندگی و آنتی

باشد. بر این اساس، وجود همبستگی منفی بین دو  می
گیري میزان فعالیت  یید نتایج اندازهأروش مذکور، ت

  دهد. اکسیدانی بر اساس دو مدل را نشان می آنتی
  

  
  . کنندگی آهن عصاره برگ ارقام مختلف گیاه داوودي قدرت احیا -3شکل 

Figure 3. Reducing power of leaf extracts in different Chrysanthemum cultivar. 
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شده  گیري اندازهاي براي تمام صفات  جزیه خوشهت
صورت گرفت.  Ward’sبه روش حداقل واریانس 

ارقام داوودي  ههمترین نقطه برش دندروگرام  مناسب
گروه  بندي نمود. گروه تقسیم پنجمورد مطالعه را به 

، اریکا، سحر، ساحل، آتشگون 2اول شامل ارقام آتش 
به دو زیر گروه تقسیم شدند.  بود که 2و ترنم 

اریکا را شامل شد که این و  2گروه اول ارقام آتش زیر
میزان  ترین و بیشIC50 ترین میزان  ارقام با داشتن کم

ترین فعالیت  قدرت احیاکنندگی آهن داراي بیش
رادیکالی در بین ارقام مورد مطالعه بودند. ارقام  آنتی

گروه دوم  در زیر 2سحر، ساحل، آتشگون و ترنم 
 شاخصاز  این ارقامگروه اصلی اول قرار گرفتند. 

IC50  برخوردار و اریکا  2ارقام آتش باالتري نسبت به
. نمود از زیر گروه اول متمایز می ها را آنکه بودند

م مرمر را به لحاظ داشتن گروه اصلی دوم رق
میزان فالونوئید از بقیه ارقام جدا کرد. گروه  ترین بیش

اصلی سوم شامل ارقام شکوه و آشنا بود که داراي 
، فالونوئید و میزان ترکیبات فنولیح مطلوبی از سط

قدرت احیاکنندگی آهن بودند. گروه اصلی چهارم 
ه همو هور بود. این ارقام از نظر  3شامل ارقام پویا 

باال  ها تقریباً که در آن IC50صفات به غیر از شاخص 
بود، از میزان متوسط و مشابهی برخوردار بودند. گروه 

اشتن بود که با د 2 و درنا 2پنجم شامل ارقام سهند 
، قدرت ي، فالونوئیدترین میزان ترکیبات فنولی کم

هاي  احیاکنندگی آهن و قدرت مهارکنندگی رادیکال
در  ).4از سایر ارقام متمایز شدند (شکل  DPPHآزاد 

نهایت مطابق نتایج ارائه شده و وجود تنوع در بین 
ارقام داوودي مورد مطالعه، گام بعدي انتخاب مواد 

هاي  ها براي انجام برنامه مناسب در بین گروه گیاهی
توان انتظار داشت  اصالحی است. بر این اساس می

و اریکا بتوانند از لحاظ صفات  2ارقام مرمر، آتش 
هاي  شیمیایی مورد بررسی برتر از ژنوتیپ - زیست

ها با ارقام  موجود ظاهر شوند و همچنین تالقی آن
این گروه را به  گروه پنجم بتواند ارقام موجود در

اکسیدانی ارتقا  لحاظ میزان ترکیبات زیستی و آنتی
 بخشد.

 

 
  

 . صفات فیتوشیمیاییارقام داوودي بر اساس  اي تجزیه خوشه -4شکل 
Figure 4. Cluster analysis of C. morifolium cultivars based on phytochemical traits. 
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هاي زرد، سبز و  اسانس در ارقام مختلف به رنگ
درصد  53/0تا  07/0اي بین  آبی و میزان آن در دامنه

در این مطالعه، ). 5 (شکل(وزنی/ وزنی) متغیر بود 
شکوه ، 2 ترتیب در ارقام درنا درصد اسانس به ترین بیش

 نیز اریکا و آتشگونارقام هور،  مشاهده شد. و ساحل
که  با توجه به این درصد اسانس بودند.ترین  داراي کم

 ه ارقام در یک محیط و در شرایط اقلیمی تقریباًهم
تفاوت در میزان اسانس را عمده اند،  یکسان کشت شده

بر اساس مطالعات  .توان به ژنوتیپ گیاه نسبت داد می
ین نی درصد اسانس بانجام شده در ارقام داوودي چی

. در ارقام )26و  23( گزارش شددرصد  26/0تا  1/0

ایرانی مورد استفاده در این مطالعه عالوه بر وجود تنوع 
تري  توجه از نظر میزان اسانس، درصد اسانس بیش قابل

همچنین بر اساس نیز نسبت به ارقام چینی مشاهده شد. 
  مطالعات انجام شده، درصد اسانس گزارش شده 

و ) درصد C. fontanesii )1/0ها مانند  براي سایر گونه
C. coronarium )06/0 تر از این  بسیار کم) درصد
). در 13بوده است ( morifoliumمیزان در گونه 

، ساحل و شکوه عالوه بر 2 ارقام درنا مطالعه حاضر،
اسانس باال از عملکرد گل باالیی نیز برخوردار  درصد

رقام را بودند که صرفه اقتصادي تولید اسانس در این ا
  دهد. به مراتب افزایش می

 

 
  . اسانس ارقام مختلف گیاه داوودي میزان -5 شکل

Figure 5. Essential oil content of different Chrysanthemum cultivars. 
  

  کلی گیري نتیجه
  دهنده دست آمده از پژوهش حاضر، نشان نتایج به

مقدار بین ارقام مختلف از نظر دار  معنیوجود تفاوت 
که وجود چنین  هو فالونوئیدي بود یبات فنولیکل ترک
این  تولید د بیانگر نقش رقم و ژنتیک درتوان می تنوعی

بر اساس نتایج این مطالعه برگ ارقام ترکیبات باشد. 
 ودن سطح مطلوبی از ترکیبات فنولیداوودي با دارا ب

اکسیدان  عنوان یک منبع آنتی تواند به و فالونوئیدي می
 هاي مصنوعی اکسیدان عنوان جایگزین آنتی به طبیعی

 در این مطالعه ارقام مرمر،مورد استفاده قرار گیرد. 
و اریکا از لحاظ صفات فیتوشیمیایی مورد  2آتش 

نتایج  هاي موجود ظاهر شدند. بررسی برتر از ژنوتیپ
جهت انتخاب  توان در را می پژوهشحاصل از این 

هاي هدفمند در  تالقی صحیح والدین براي انجام
منظور بهبود  به هاي اصالحی بعدي گل داوودي برنامه

  . کار برد به صفات فیتوشیمیایی ارقام موجود
  

  سپاسگزاري
وسیله از جناب آقاي مهندس شفیعی و  بدین

مسئولین محترم ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان 
سپاسگزاري  تأمین مواد گیاهی خاطر زینتی محالت به

 .گردد می
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