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Introduction 

 Due to their pleasant and soothing taste and odor, attractive colors, and medicinal purposes, Chrysanthemum 
morifolium flowers have been widely used as food, tea, ornamentation, and medicine. It has been reported that C. 
morifolium can reduce hyperactivity of the liver, improve eyesight and regulate cellular immunity. 
Pharmacological investigations have shown that Flo's chrysanthemum exhibits antibacterial, antioxidant, anti-
inflammatory, and heart-protective characteristics. Previous phytochemical studies on caffeic acid derivatives, 
flavonoids, triterpenoids, glycosides and alkaloids have been isolated from Flo's chrysanthemum. In this study, 
chrysanthemum cultivars were evaluated in terms of having secondary compounds and desirable medicinal 
properties, as well as antibacterial effects to introduce superior cultivars and purposeful planning for breeding 
research. The purpose of the present study, 25 cultivars of C. morifolium were compared in terms of essential oil 
content, leaves total phenolic, flavonoid and antioxidant activity. 

Materials and Methods 

 In this experiment, 25 chrysanthemum cultivars were studied in terms of essential oil percentage, antioxidant 
index, total phenol and flavonoid content and antibacterial effects in a randomized complete block design in 
Lorestan University research farm in the year 2016. Essential oil was extracted from dried flowers in the shade 
using a Clevenger apparatus for 3 hours. Evaluation of antioxidant activity of the extract was measured by DPPH 
method based on the method of Kulisic et al. (2004). The amount of flavonoids was measured by aluminum 
chloride and total phenol by Folin - Ciocalteu reagent colorimetric. Ward analysis was done to classify the 
cultivars. 

Results and Discussion 

The results of analysis of variance showed that the studied chrysanthemum cultivars had significant 
differences in terms of all studied phytochemical traits. According to the obtained results, among different 
cultivars, the total amount of phenolic compounds is between 14.52-47.90 mg/g dry weight, the total flavonoid 
content is between 11.59-55.62 mg/g DW and IC50 index varied between 83.92 and 257.43 μg/ml. The highest 
amount of total phenol was present in Avadis and Dila cultivars (45.86-47.90 mg/g dry weight), while Yasamin 

cultivar (14.52 mg/g DW) had the lowest amount. Also, in terms of total flavonoid content, Golnar and Farahnaz 

cultivars had the highest total flavonoid content with 55.62 and 53.01 mg quercetin/g DW, respectively. Cluster 
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analysis divided all studied cultivars into five groups. The percentage of essential oil among different cultivars 

varied between 0.41 to 0.62% and a high variability was observed in terms of the amount of essential oil in the 
studied cultivars. The highest percentage of essential oil was related to Farhnaz and Elmira2 cultivars. In general, 

the results showed high antioxidant activity of most cultivars. Therefore, chrysanthemum extract can be 

introduced as a suitable source of natural antioxidants. Also in this study, Paridokht, Sana and Ashraf cultivars 
were studied in terms of antioxidant and antibacterial index and Farahnaz and Elmira 2 cultivars appeared 
superior to other cultivars in terms of essential oil production. Hedaei et al. (2018) studied evaluation of some 
bioactive compounds and antioxidant activity of leaf methanolic extract and flower essential oil content from 
different cultivars of Chrysanthemum morifolium, in this review, total phenol and flavonoid contents and IC50 
values in different cultivars were ranged from 17.63-33.20 mg/g DW, 12.62-53.17 mg quercetin/g, and 54-228 
μg/ml respectively. The highest phenolic content was in cultivar “Poya3” (33.20 mg/g DW), whereas the cultivar 
“Sahand2” (17.63 mg/g DW) contained the lowest value. Also, in terms of total flavonoid content, cultivars 
“Marmar” and “Sahand 2” had the highest and the lowest flavonoids with 53.17 and 12.62 mg quercetin per 
gram, respectively.  

Conclusion 

 The results of the present study indicate a significant difference between different cultivars in terms of the 
total amount of phenolic, flavonoid and antioxidant compounds that the existence of such diversity can be the 
role of cultivar and genetics in the production of these compounds. According to the results of this study, 
chrysanthemum cultivars with desirable levels of phenolic and flavonoid compounds can be used as a source of 
natural antioxidants as an alternative to synthetic antioxidants. In this study, Sana, Paridokht and Ashraf cultivars 
appeared superior to the existing genotypes in terms of phytochemical and antibacterial traits. The results of this 
study can be used to select the correct parents for purposeful crosses in subsequent chrysanthemum breeding 
programs in order to improve the phytochemical traits of existing cultivars. 

 
Keywords: Antioxidant activity, Chrysanthemum, Essential oil, Flavonoids, Phenol 



 151     در عصاره ارقام ایراني هاي فیتوشیمیایي و اثرات ضدباكتریایيارزیابي تنوع برخي از شاخصتقي پور و همکاران، 

 علوم باغباني نشریه 
https://jhs.um.ac.ir 

 

 
 مقاله پژوهشی
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در عصاره ارقام ایرانی  های فیتوشیمیایی و اثرات ضدباکتریاییارزیابی تنوع برخی از شاخص

 (.Dendranthema morifolium Ramat)گل داوودی 

 

 4حسن مومیوند -3 حامد خدایاری -*2نیاعبداله احتشام -1شیرین تقی پور

72/27/2911تاریخ دریافت: 

22/50/2155تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

عنوان یکی از گیاهان در ارقام مختلف به یویروسضد اکسیدانی، فعالیت ضدباکتری، ضد التهاب و گل داوودی به دلیل حضور ترکیبات زیستی و آنتی
ول و فالونوئی د  اکسیدانی، میزان فن  رقم گل داوودی از نظر درصد اسانس، شاخص آنتی 52گردد. در این آزمایش، دارویی در عرضه جهانی محسوب می

مورد بررس ی ق رار گرف ت. نت ای       5932های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان در سال کل و اثرات ضدباکتریایی در قالب طرح بلوک
ک ل دارای تا اوت    می زان فن ول و فالونوئی د    ،DPPHاکسیدانی ب ه رو   تجزیه واریانس نشان داد که ارقام داوودی مورد مطالعه از نظر شاخص آنتی

گرم میلی 25/57-39/74دست آمده در میان ارقام مختلف میزان کل ترکیبات فنلی بین داری در سطح احتمال یک درصد بودند. بر اساس نتای  بهمعنی
میکروگ رم ب ر    27-525بین  50ICگرم کوئرستین در گرم وزن خشک  و میلی 35/55-25/22اسید بر گرم وزن خشک، میزان فالونوئید کل بین گالیک
گ رم  میلی 25/57گرم بر گرم وزن خشک( و رقم یاسمین )میلی 22/72-39/74ترین میزان فنل کل در ارقام آوادیس و دیال )لیتر متغیر بودند. بیشمیلی

گرم کوئرس تین  میلی 95/29و  25/22ا ترتیب ببر گرم وزن خشک( کمترین مقدار را داشت. همچنین از نظر مقدار فالونوئید کل، ارقام گلنار و فرحناز به
بندی نمود. درصد اسانس در میان ارقام ای همه ارقام مورد مطالعه را به پن  گروه تقسیمترین میزان فالونوئید کل بودند. تجزیه خوشهبر گرم دارای بیش
ام مورد مطالعه مشاهده ش د. همچن ین در ای ن مطالع ه ارق ام      درصد متغیر بود و تنوع باالیی نیز از نظر میزان اسانس در ارق 25/9تا  75/9مختلف بین 

از نظر میزان اسانس تولیدی برتر از سایر ارقام  5اکسیدانی و ضدباکتریایی مورد بررسی و ارقام فرحناز و المیراپریدخت، ثنا و اشرف از لحاظ شاخص آنتی
، ثنا و پریدخت با گروه پنجم بتواند ارقام موجود در ای ن گ روه را ب ه لح اظ می زان      توان انتظار داشت تالقی ارقام اشرفموجود ظاهر شدند. بنابراین می

 اکسیدانی و ضدباکتریایی ارتقا بخشد.ترکیبات زیستی، آنتی

 

 اکسیدانی، فالونوئید، فنلاسانس، داوودی، فعالیت آنتی :های کلیدیواژه

 

   2 1 مقدمه

اهان دارویی وجود دارد های ثانویه در گیانواع متنوعی از متابولیت 
 Zeng etشوند )که منجر به ایجاد رنگ، طعم و بو در این گیاهان می

al., 2014ه ا ترکیب ات ش یمیایی معط ری هس تند ک ه در       (. اسانس


دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید و پ س از برداش ت گیاه ان     ترتیببه -7و  5، 5

باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرس تان،   علوم گروه و استادیار اری، دانشباغبانی
 آباد، ایرانخرم
 (Email: Ehteshamnia.ab@lu.ac.ir                نویسنده مسئول: -)*
 آباد، ایران، دانشگاه لرستان، خرمشناسی، دانشکده علوم پایهاستادیار گروه زیست -9

DOI:10.22067/JHS.2021.68860.1019 

ه ا ترکیب ات بس یار    گیاهان مختلای وجود دارند. در ساختمان اس انس 
ه ا، آلدئی دها،   ها، فنول، هیدروکربنهای ترپنوئیدیمتنوعی مانند الکل

طور طبیعی وجود دارند و از نظر ترکیبات شیمیایی ها بهها و کتوناستر
(. گ   ل داوودی  Marotti et al., 1993همگ   ن نیس   تند ) 

(Dendranthema morifolium)  و مطب وع  ب وی  و طع م  دلی ل  ب ه 
 ایط ور گس ترده  دارویی ب ه  اهداف جذاب، و هایرنگ بخش، آرامش
 Guzelmeric et)شود می استااده دارو و تزئینات چای، غذا، عنوانبه

al., 2015  وWang et al., 2020).  ای  ن گی  اه متعل  ی ب  ه تی  ره
Asteraceae، یی در عرص ه  ترین گیاهان زینتی و داروو یکی از مهم

 .C که است شده گزار  (.Da silva, 2003)رود جهانی به شمار می

morifolium کب د )  فع الی  بیش کاهش باعث تواندمیCui et al., 
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 ,.Wang et al) بین ایی ش ود   بهب ود  س لولی و  ایمنی تنظیم (،2014

آی د و  دس ت م ی  های آن بهاسانس گیاه داووی از گل و برگ (.2020
ه ا م ورد   دهنده و چاشنی در صنعت و در تهیه نوش یدنی عنوان طعمبه

گیرد. این گیاهان به دلی ل وج ود ترکیب ات معط ر در     استااده قرار می
 (.Marotti et al., 1993تند )اسانس آنها معموال بس یار خوش بو هس    

نوع و میزان ترکیبات شیمیایی اسانس گ ل داووی ب ر حس ب رق م و     
ه   ا و ت   رپنهمچن   ین وج   ود منش  ا آن ک   امال متغیی   ر اس   ت.  

 ،β-Pinene ،Camphor، Borneolمعط ر مانن د    ه ای ترپنسزکوئی
Eucalyptol  وBornyl acetate ه  ای ای  ن گی  اه در اس  انس گ  ل

 (.Sun et al., 2015گزار  شده است )
ه ا از جمل ه اس یدهای    مطالعات فعلی نشان داده است که فنلیک
 و هس تند  داوودیهای فنلیک و فالونوئیدها از مواد فعال ضروری گل

 Caffeoylquinic acids (CQAs)اسیدهای فنلی اص لی از خ انواده   
ات لوتئولین، آپیژنین، مشتقدارای است در حالی که فالونوئیدها عمدتاً 
اخیراً ثاب ت ش ده    (.Ma et al., 2020دیوسمین و کوئرستین هستند )

ها توانایی درمان ی ا تس کین س رطان، دیاب ت و     است که این فنولیک
های جذاب ب رای  را به مکملداوودی های گل و سکته مغزی را دارند
 ,.Ma et al) کن د دی تب دیل م ی  های ک اربر تولید غذاها و نوشیدنی

اکس یدانی، ض د   خواص زیستی فراوان ی مانن د خ واص آنت ی     (.2020
ب رای گ ل داوودی    (HIV) التهاب، ض دباکتری و ض د وی روس ای دز    

های ها در اندامفالونوئید (.Wang et al., 2008)شناسایی شده است 
ه ای غی ر   اکس یدان عن وان آنت ی  شوند و ب ه گیاهی یافت میمختلف 

ه  ای آزاد و حااظ  ت آنزیم  ی، نق  ش مهم  ی در پاکس  ازی رادیک  ال 
ه ای اکس یداتیو برخ وردار هس تند.     های زیستی در برابر تنشسیستم

امروزه ارقام بسیار متنوعی از گ ل داووی در کش ورهای مختل ف و از    
دس ت  گی ری ب ه  وص دورگ ه خصنژادی بههای مختلف بهطریی رو 

باش د،  اند. آگاهی از تنوع ژنتیکی اولین گام در اصالح گیاهان میآمده
بنابراین پتانسیل ارقام مورد نظر از جهات مختلف باید بررس ی ش ود و   
سپس انتخاب صورت گیرد. از طرف دیگر، وجود تنوع ژنتیکی جه ت  

باش د  م ی دی های اصالحی دارای اهمیت زیاانتخاب والدین در برنامه
(Teixira, 2004.)  های موجود به حضور ترکیب ات زیس تی و   گزار

آنتی اکسیدانی متااوت در ارق ام مختل ف گ ل داووی اش اره دارد. در     
و وج ود ترکیب ات مختل ف    اکس یدانی  فعالیت ب االی آنت ی  ای، مطالعه

داوودی گ زار  ش ده   ه ای  فالونوئید در عصاره متانولی برگ و گ ل 
خ ونی در م و  جل وگیری    های مغزی مرتبط با کماست که از آسیب

 Duh etای دهو و همکاران )در مطالعه (.Lin et al., 2010)کند می

al., 2010اکسیدانی عص اره چه ار رق م گ ل     ( با بررسی فعالیت آنتی
اکس  یدانی ه  ر چه  ار رق  م را در م  دل  ت ق  وی آنت  یداوودی، فعال  

 Harng‘رق م  های اسید لینولئی ک و لیپ وزوم تایی د ک رده و     سیستم

Jyur’ اکسیدانی را معرفی نمودند. باالترین فعالیت آنتی دارای 

اکس یدانی  ای برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتیدر مطالعه

م ورد ارزی ابی ق رار    وودی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل دا
یدانی اکث ر ارق ام   اکس  . نتای  حاصله نشان از فعالیت باالی آنتیگرفت

ترکیبات فرار  ایمطالعه در (. 2019et al.Hodaei ,) مورد بررسی بود
م ورد بررس ی    (Chrysanthemum morifolium)های داوودی گل

درص د( و   47/79کریس انتینول اس تات )  قرار رفت. در بررسی ایش ان  
عنوان ترکیبات غالب شناسائی شدند. نت ای   درصد( به 22/54وربنول )

اص لی عملک رد اس انس گ ل داوودی     های این بررسی نشان داد گروه
 . (Chang  and Kim, 2013) باشندشامل استر و الکل می

گیاهان زینتی و داروی ی پرمص رف    با وجود اینکه داوودی یکی از
ه ای  های گذش ته پ ژوهش  شود، اما در سالبازار جهانی محسوب می

منسجم و کافی روی ارقام مختلف آن انجام نشده و عمده مطالعات به 
خصوصیات زینتی معطوف بوده اس ت. بن ابراین اطالع ات ان دکی در     

ه ای  زمینه ارزیابی تنوع ژنتیکی، خواص آنت ی اکس یدانی و ش اخص   
وی ژه در ای ران، در دس ترس    فیتوشیمیایی ارقام مختلف گل داووی، به

باشد. در این مطالعه ارقام مورد مطالع ه گ ل داوودی از لح اظ دارا    می
منظور معرف ی ارق ام   بودن ترکیبات ثانویه و خواص دارویی مطلوب به

ن ژادی در زمین ه   ه ای ب ه  ریزی هدفمند ب رای پ ژوهش  برتر و برنامه
 و صنایع مورد ارزیابی قرار گرفتند.  دارویی

 

 هامواد و روش

 تهیه مواد گیاهی

ش  ده ب  ه رو  رق  م گ  ل داوودی اص  الح  52در ای  ن مطالع  ه 
گیری در پژوهشکده تحقیقات گ ل و گیاه ان زینت ی مح الت     دورگه

له دار شده این گیاه ان ب ا فاص    های ریشه(. قلمه5جدول تهیه شدند )
مت ر، در قال ب   سانتی 79متر و فاصله روی ردیف سانتی 29بین ردیف 
های کامل تص ادفی ب ا س ه تک رار در مزرع ه تحقیق اتی       طرح بلوک

کشت شدند. اوایل آبان  5932دانشگاه لرستان در اردیبهشت ماه سال 
ه ای  درص د گلچ ه   49ای و ه ای لول ه  درصد گلچه 29که ماه زمانی
(، Kulisic et al., 2004ف گل داوودی باز شدند )ای ارقام مختلزبانه
 گل در ساعات اولیه صبح برداشت شدند. 529-929حدود 
 

 استخراج اسانس گل

، به مدت یک هاته های برداشت شده در مرحله گلدهی کاملگل
های خشک شده، در سایه و در دمای اتاق، خشک گردیدند. سپس گل

گرم آن با دستگاه کلونجر به رو  تقطیر ب ا آب، ب ه    29شدند و خرد 
گیری شدند. اسانس خالص، تا زمان تزریی به مدت سه ساعت اسانس

گ راد  درج ه س انتی   7دستگاه، در شیشه تیره و در یخچ ال ب ا دم ای    
  .نگهداری شدند

  DPPH اکسیدانی عصاره با روشارزیابی فعالیت آنتی

 DPPHهای آزاد به دام انداختن رادیکالقدرت عصاره گیاهی در 
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( Slinkard et al., 1977همک اران ) ب ر اس اس رو  کولیس یک و    
مت انولی، در   لیت ر از عص اره  میل ی  5/9گیری شد. ب دین منظ ور   اندازه
 2( تهی  ه ش  د، س  پس 999و  ppm 29 ،529ه  ای مختل  ف )غلظ  ت
ه ا اف زوده گردی د.    موالر به نمونهمیلی DPPH 5/9لیتر محلول میلی

 254ها ب ا دس تگاه اس پکتروفتومتر در ط ول م و       سپس جذب نمونه
درص د و   29لیتر متانول میلی 5/9نانومتر قرائت شد. یک نمونه حاوی 

عنوان کنترل استااده شد. جهت بررسی به DPPHلیتر محلول میلی 2
اس تااده ش د.    50IC از شاخص DPPHکنندگی رادیکال فعالیت حذف

50IC درص د   29گرم عصاره است که قادر به ح ذف  بیانگر مقدار میلی
منظ ور بررس ی   باشد. ب ه موجود در محیط می DPPHهای از رادیکال

 ButylatedHydroxy)اکس یدان س نتزی   بهتر این فعالی ت از آنت ی  

Toluene) BHT عنوان کنترل مثبت استااده گردید.به 

 
و  (cA)ش اهد  ج ذب نمون ه    (،SA) ، جذب نمونه تیمار5فرمول  در

 باشد.می( bA)جذب نمونه بلنک 
س نجی  میزان فالونوئی د ب ا رو  رن گ    ارزیابی فالونوئید کل:
گرم از ب رگ گی اه    5/9گیری شد. بدین منظور آلومینیوم کلراید، اندازه

ه لیت ر رس یده و س پس عص ار    میل ی  59درصد به حجم  29با متانول 
ساعت قرار  2به مدت  دور در دقیقه 559حاصل روی شیکر با سرعت 

آب مقطر مخلوط  2/7لیتر از عصاره حاصل با میلی 2/9گرفت. سپس 
درص د و   2لیتر نیتریت سدیم میلی 9/9شد. سپس به محصول حاصل 

درصد، اضافه شده  59لیتر آلومینیوم کلراید میلی 2/9پس از پن  دقیقه 
لیتر هیدروکسید سدیم یک میلی 5لیتر آب مقطر و یلیم 5و در نهایت 

ب ا   نانومتر 752ها در  طول مو  موالر اضافه شد و شدت جذب نمونه
منحن  ی اس  تاندارد  رس  م و ب  ادس  تگاه اس  پکتروفتومتر قرائ  ت ش  د 

ه ا  مختل ف، می زان فالونوئی د ک ل نمون ه     های در غلظت کوئرستین
صورت معادل میلی به هاعصاره فالونوئید در پایان میزان .محاسبه شد

 ش د و گ زار   محاسبه  خشک گیاهگرم وزن  599 در کوئرستینگرم 
(Hossain et al., 2011.) 

مق دار فن ل ک ل موج ود در عص اره       ارزیابی فنلل کلل بل  :   
سیوکالتیو و ب ه رو   -وسیله رنگ سنجی فولینهای این گیاه بهبرگ

مورد بررسی ق رار   (Slinkard et al., 1977و سینگلتون )اسکلینکارد 
گرم پودر برگ خشک شده گیاه ب ه   2/5گرفت برای این منظور مقدار 

س اعت ب ر روی    57درص د ب ه م دت     29لیتر متانول میلی 29همراه 
شیکر قرار گرفت. سپس عصاره حاصل سه مرتبه از کاغذ صافی عبور 

لیت ر از عص اره   میلی 2/9دست آید. مقدار ده شد تا محلول شاافی بهدا
سیوکالتو رقیی -لیتر از معرف فولینمیلی 2/5استخراجی رقیی شده با 

درصد به خوبی مخلوط  2/4لیتر از معرف کربنات سدیم میلی 5شده و 
درج ه   2م اری  دقیق ه در حم ام ب ن    52های آزمایش به م دت  و لوله

ار داده شد. سپس مقدار جذب محل ول توس ط دس تگاه    سانتی گراد قر

ن انومتر قرائ ت ش د. ب رای رس م       422اسپکتروفتومتر در طول م و   
منحنی استاندارد از اسید گالیک استااده شد. مقدار فنل کل با استااده 

گرم در گرم از معادله خط رسم شده برای اسید گالیک، بر مبنای میلی
 .ماده خشک بیان گردید

 
 باکتریایی ضد اثر بررسی

 در انتش ار  رو  ب ا  داوودی گ ل  آب ی  عص اره  باکتری ایی  ضد اثر
 گی ری اندازه مترمیلی برحسب رشد عدم هاله قطر و شد انجام دیسک
 2 از کمت ر  رش د  عدم هاله قطر (.Mazandarani et al., 2007شد )
 و حس اس  نس بتاً  عن وان به مترمیلی 55 تا 2 مقاوم، عنوانبه مترمیلی
 ات یلن پل ی  شد از گرفته نظر در حسّاس عنوانبه مترمیلی 55 از بیشتر
 جنتامایس ین  بیوتیکآنتی از و منای شاهد عنوانبه درصد 59 گلیکول
 باکتری ایی  دو س ویه   از گردی د. ابت دا   اس تااده  مثب ت  شاهد عنوانبه

 تهی ه  فارلن د  م ک  2/9 لوله معادله کدورتی با میکروبی سوسپانسیون
 س طح  ب ر  ش ده تهی ه  سوسپانس یون  از لیتر میکرو 599 با سپس. شد
 شد انجام هاباکتری از یکنواختی کشت آگار هینتون مولر کشت محیط
 از مع ین  ب ا فاص له   عصاره مختلف هایرقت حاوی هایدیسک آنگاه
 ،ش دند  داده ق رار  آگ ار  یکنواخ ت  س طح  روی بر پلیت لبه از یکدیگر
 خان ه گ رم  گ راد سانتی درجه 94 دمای در ساعت 57 مدت به هاپلیت
 ع دم  هال ه  قط ر  گیریاندازه با باکتریایی ضد اثر نتای  و شده گذاری
 (.Mazandarani et al., 2007) شد ثبت هادیسک اطراف رشد
 

 تجزیه و تحلیل آماری

 اف زار ه ا ب ا اس تااده از ن رم    انگینجزیه واری انس و مقایس ه می    ت
SAS.9.1  و آزمونLSD   درص د انج ام و رس م     2در سطح احتم ال
ه ا ب ه   ای دادهافزار اکسل صورت گرفت. تجزی ه خوش ه  نمودار با نرم

 افزار مینی تب انجام شد.با استااده از نرم Wardرو  
 

 نتایج و بحث

( نشان داد که ارق ام گ ل داوودی   5جدول نتای  تجزیه واریانس )
-ه ای فیتوش یمیایی نظی ر فعالی ت آنت ی     مورد مطالعه از نظر شاخص

اکسیدانی، فنول و فالونوئید ک ل و می زان اس انس م ورد بررس ی در      
 .دار بودندسطح احتمال یک درصد دارای تااوت معنی

ش ده در  ه ای خش ک  محتوای فالونوئید کل استخرا  شده از گل
ترین دست آمده، بیشنشان داده شده است. بر اساس نتای  به 5شکل 

گرم ب ر گ رم   میلی ʻ (25/22گلنارʼمیزان ترکیبات فالونوئیدی به رقم 
گرم ب ر  میلی ʻ (35/55دیالʼترین میزان آن به رقم وزن خشک( و کم

 ,.Duh et alگرم وزن خشک( اختص اص داش ت. دوه و همک اران )   

در  C. morifolium( محتوای کل فالونوئید عصاره آبی گون ه  1999
 گرم کوئرستین بر گرم گزار  نمودند.میلی 29/59ارقام چینی را 
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 در این مطالعه مورد ب رسی ارقام گل داوودی -1جدول 

Table 1- Assessed Chrysanthemum cultivars in this study  

 نام
Name 

 شماره
Number 

 نام
Name 

 شماره
Number 

Golnar )گلنار( 14 Tihoo )1 )تیهو 

Paridokht )پریدخت( 15 Dila )2 )دیال 
Darya2 16 (5)دریا Shekarnaz )3 )شکرناز 

Mani2 17 (5)مانی Sana )4 )ثنا 

Nastaran )نسترن( 18 Oran )5 )اوران 

Farahnaz )19 )فرحناز Taban3 6 (9ن)تابا 

Andia )20 )آندیا Nadiea2 7 (5)نادیا 
Avadis )21 )آوادیس Norouz3 8 (9)نوروز 

Shahin )22 )شهین Kimia3 9 (9)کیمیا 

Elmira2 23 (5)المیرا Afshan )10 )افشان 

Tannaz )24 )طناز Golgis 11 گیس()گل 

Yasamin )یاسمین( 25 Nazgol )12 )نازگل 

  Ashraf )13 )اشرف 

 
 جدول تجزیه واریانس صفات فیتوشیمیایی در ارقام گل داوودی -2جدول 

Table 2- Analysis of variance for the phytochemical traits in different Chrysanthemum cultivars 
 فنول کل

Total phenol 
 فالونوئید کل

Total flavonoid 
  اکسیدانیفعالیت آنتی

)05Antioxidant activity (IC 
 میزان اسانس

Essential oil content 
 درجه آزادی

df 

 منبع تغیی ات
Source of 
variation 

**288.79 **498.86 **5443.17 **0.009650 2 
 تکرار
Rep  

ns0.198 ns0.752 ns4.86 **0.005776 24 
 رقم

  Cultivar 

3.15 2.208 9.09 0.000176 48 
 اشتباه آزمایشی

Error  

- - - - 74 
 کل
 Total 

22.389 1.586 2.365 0.412 - 
 ضریب تغییرات

(%) CV 

 ns: درصد  5 احتمال سطح در دارمعنی :**و دارغیرمعنی 
ns: non-significant and **: significant at 1% of probability level 

 
بر این اساس محتوای فالونوئید عصاره متانولی این گونه در ارقام 

باش ند. ای ن   این میزان در عصاره آبی ارقام چینی می تر ازایرانی بیش
های تواند ناشی از تااوت در نوع ارقام مورد بررسی یا حاللتااوت می

های مختلای از میزان فالونوئید ک ل  مختلف )آبی، متانولی( باشد. رن 
ه ای مختل ف داوودی در دیگ ر کش ورها ب ر اس اس ک اربرد        در گونه

مختلف گزار  شده است. هدایی و همکاران های استانداردها و حالل
(, 2019et al.Hodaei با بررسی ارقام هیبرید داوودی ،)  های ایران ی

عصاره متانولی، محت وای فالونوئی د ک ل را    با  C. morifoliumگونه 
 گزار  نمودند. 54/29و  25/55بین 

ت رین  ب یش  ʻدیالʼو  ʻادیسآوʼدست آمده، ارقام بر اساس نتای  به
گ رم ب ر گ رم وزن    میل ی  22/72و  39/74میزان ترکیب ات فنولی ک )  

گ رم ب ر   میل ی  ʻ (25/57یاسمینʼترین میزان آن به رقم خشک( و کم
( Duh et al., 1999دوه و همک اران )  گرم وزن خشک( مربوط ب ود. 

در ارق ام   C. morifolium میزان ترکیبات فنولیک عصاره آب ی گون ه  
 .Cو می  زان فن  ل ک  ل ب  رگ گون  ه   4/2ت  ا  9/95چین  ی را ب  ین 

balsamita  ب  ر حس  ب  94/5ت  ا  59/32در کش  ور بلغارس  تان ب  ین
 ,.Alexieva et alگرم گالیک اسید بر گرم گزار  شده اس ت ) میلی

( Hung et al., 2012(. بر اساس گزار  هان گ و همک اران )  2013
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 indicumت ر از گون ه   نیز میزان فنل کل در گونه مورد مطالعه ب یش 
در مطالعه ه دایی و   (.Dixon and Paiva, 1995)برآورده شده است 

رکیب ات فنولی ک ب ین    (، محتوای ت 2019et al.Hodaei ,همکاران )
 گرم بر گرم وزن خشک متغیر بود.میلی 59/99و  29/54

 

 
 محتوای فالونوئید کل ارقام مختلف گل داوودی -1شکل 

Figure 1- Total Flavonoid contents in different Chrysanthemum cultivars 
 

 
 محتوای فنل کل ارقام مختلف گل داوودی -2شکل 

Figure 2- Total Phenolic contents in different Chrysanthemum cultivars 
 

گی ری ش ده در ارق ام م ورد بررس ی، طی ف       اندازه 50ICشاخص 
میک   رو  35/29ت   ا کمین   ه  799/524ای را از بیش   ینه گس   ترده
ب ه خ ود    ʻپری دخت ʼو  ʻفرحن از ʼترتی ب در ارق ام   لیت ر، ب ه  گرم/میلی

ه ای بع دی ارق ام    رتب ه  و در ʻپری دخت ʼاختصاص داد. بنابراین رق م  
ʼاشرفʻ  وʼثناʻ اکس یدانی را نس بت ب ه    ترین میزان فعالیت آنت ی بیش

(. ترکیب ات  9ش کل  داشتند ) BHTاکسیدان سنتزی سایر ارقام و آنتی
عنوان ترکیبات دارویی مهم قابل توج ه هس تند.   اکسیدانی خود بهآنتی

اکسیدانی ارقام مورد مطالع ه،  فعالیت آنتی تنوع مشاهده شده در میزان
ه ای  اکسیدانی عص اره گ ل  که بیانگر فعالیت باالی آنتیعالوه بر این

باشد، تااوت باالی ژنتیکی بین ارقام و تنوع در صات گیاه داوودی می
های دهد. کاربرد انواع استانداردها و حاللمورد بررسی را نیز نشان می

سازد. اکسیدانی مقایسه را دشوار میفعالیت آنتیگیری مختلف در اندازه
رادیک الی  ( می زان فعالی ت آنت ی   Duh et al., 1999دوه و همکاران )

درصد گزار  نمود. در  32تا  45عصاره آبی در ارقام داوودی چینی را 
( می زان فعالی ت   Zeng et al., 2014ک ه زن گ و همک اران )   ح الی 
درصد( را در عص اره ات انولی ارق ام چین ی      55تری )اکسیدانی کمآنتی

 مشاهده نمودند.
 Asteraceaeگی اه مختل ف از خ انواده     59ای بر روی در مطالعه

در  DPPHاکس یدانی براس اس رو    ترین میزان فعالی ت آنت ی  بیش
درص د( و   54/2درصد( نسبت به گ ل )  55/52ها )های این گونهبرگ
 (.Hwang et al., 2016درصد( گزار  شد ) 25/3ساقه )
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 شده در ارقام گل داوودیگی یاندازه 50ICمقادی   -3شکل 

Figure 3- IC50 values evaluated in Chryanthemum cultivars 

 

 ای تجزیه خوشه

ری ش ده ب ه رو    گی  ای برای تمام ص اات ان دازه  تجزیه خوشه
ت رین نقط ه ب ر     ص ورت گرف ت. مناس ب    Wardحداقل واری انس  

بن دی  گروه تقسیمسه دندروگرام همه ارقام داوودی مورد مطالعه را به 
، 9نازگل، گلنار، نس ترن، ن وروز  گروه اول شامل ارقام  (.7شکل ) نمود
قسیم شدند. زیرگ روه اول  بود که به دو زیر گروه ت 9گیس و کیمیاگل
که این  ندرا شامل شد 9گیس و کیمیا، گل9نازگل، نسترن، نوروزارقام 

می انگین درص د   و  50ICمتوس ط و مش ابهی از    ارقام با داشتن میزان
رق م گلن ار   در بین ارقام مورد مطالع ه بودن د.    7/9-29/9اسانس بین 

 دارای رقمد. این دوم گروه اصلی اول قرار گرفتن در زیرگروه تنهاییبه
برخوردار بود  سایر ارقام این کالستر باالتری نسبت بهمیزان فالونوئید 

زیرخوش ه دوم  نمود. گروه اول متمایز می ،ها را از زیر گروه اولکه آن
دارای سطح  کالستر اول، بیشترین میزان ارقام را شامل شد. این گروه

بودن د.   درص د اس انس  مطلوبی از میزان ترکیبات فنولی، فالونوئی د و  
ب ود. ای ن    9فرحناز، تیهو، اوران و تاب ان  شامل ارقام  دومگروه اصلی 

ه ا تقریب ا   که در آن میزان کل فنلارقام از نظر همه صاات به غیر از 
سوم نیز ب ه  باال بود، از میزان متوسط و مشابهی برخوردار بودند. گروه 

ق رار   دی ال  حن از و  فرارقام دو زیرخوشه تقسیم شد، در زیرخوشه اول 
ه ای  قدرت مهارکنندگی رادیک ال  دارای تشابه فراوانی از نظر گرفتند،
از سایر ارقام متمایز شدند بودند و  و میزان کل فالونوئید DPPHآزاد 
با باالترین میزان اسانس و ش اخص   5دو رقم تیهو و المیرا(. 7شکل )

50IC وج ود تن وع در ب ین    روه سوم قرار گرفتن د.  در زیرخوشه دوم، گ
در  ارقام داوودی مورد مطالعه، گام بعدی انتخاب مواد گی اهی مناس ب  

های اص الحی اس ت. ب ر ای ن اس اس      ها برای انجام برنامهبین گروه
ثنا، پریدخت و اش رف ک ه دارای کمت رین    توان انتظار داشت ارقام می

50IC ظ صاات زیس ت لحاتوانند از برادیکالی( )بیشترین فعالیت آنتی-
موج ود ظ اهر ش وند و همچن ین      ارق ام  ازشیمیایی مورد بررسی برتر 

بتواند ارقام موجود در ای ن گ روه را ب ه    اول ها با ارقام گروه تالقی آن
در مطالع ه   ترکیبات زیستی ارتقا بخش د. و  اکسیدانیمیزان آنتی لحاظ

ای ب ر  (، تجزی ه خوش ه   2019et al.Hodaei ,ه دایی و همک اران )  
اکسیدانی و ترکیبات زیست فعال ارقام ایران ی گ ل   اساس صاات آنتی

 2م  ورد بررس  ی را ب  ه  ،(Chrysanthemum morifolium) داوودی
 بندی نمودند. گروه اصلی تقسیم

های فنولیک انداماند که ترکیبات پلیبرخی مطالعات پیشنهاد کرده
 ,.Orhan et al)باش د  ت اثیر ژنوتی و و ع ادت رش د م ی     گیاه تحت 

اگر چه ارتااع، نور، دما و میزان مواد غذایی قابل دس ترس در   (.2007
تواند متابولیسم فنیل پروپانوئید را تحت ت اثیر ق رار ده د    خاک نیز می

(Dixon and Paiva, 1995م .)  رحله بلوغ گیاه در زمان برداشت نی ز
یک  ی از فاکتوره  ای مه  م تاثیرگ  ذار روی می  زان ترکیب  ات فنولی  ک 

(، نش ان  Bystricka et al., 2010بیس تریکا و همک اران )   باش د. می
ن وع   دادند که میزان و نوع ترکیبات فنولی در گیاهان دارویی به گونه،

 ,Kelen and Tepeاندام و مرحله رشد گیاه بستگی دارد. کلن و تو )

ه ای مختل ف   ( با تحقیی روی خصوصیات فیتوش یمیایی گون ه  2008
ه ا دارای ترکیب ات   مریم گلی بومی ترکیه نشان دادند که ای ن گون ه  

مورد مطالع ه  داری از لحاظ صاات های معنیارزشمندی بوده و تااوت
اکس یدانی در س ایر   داشتند. تااوت در محتوای فنل کل و فعالیت آنتی

 ,Nisreenها )گونه میخک وحشی ایران( نیز گزار  شده است )گونه

نتای  پژوهش حاضر نشان داد  (.Dixon and Paiva, 1995و  2015 
مس  تقیمی ب  ین خصوص  یات فیتوش  یمیایی و فعالی  ت    ک  ه ارتب  اط 

اکسیدانی وجود دارد. خصوصیات فیتوشیمیایی )بخصوص فن ول و  آنتی
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دارای فعالی  ت  ʻثن  اʼو  ʻاش  رفʻ ،ʼپری  دختʼ فالونوئی  د ک  ل( ارق  ام 
اکسیدانی بهتری نسبت به سایر ارقام داشتند. در مطالعه اس دی و  آنتی

گل ی ب ومی   ( روی شش گون ه م ریم  Asadi et al., 2010همکاران )

ه ایی از س الویا   اکسیدانی ب االی گون ه  ایران نشان داد که اثرات آنتی
به خاطر وجود ترکیبات فن ولی   S.macilentaو  S.hydrangeaمانند 

 باشد.و فالونوئیدها می
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 صفات فیتوشیمیایی ای ارقام گل داوودی مورد مطالعه ب  اساستجزیه خوشه -4شکل 

Figure 4- Cluster analysis of C. morifolium cultivars studied based on phytochemical traits 
از، شکرن-57تیهو، -59، 9نوروز -55شهین، -55اشرف، -59آوادیس، -3آندیا، -2نسترن، -4فرحناز، -2، 5مانی-2، 5دریا-7پریدخت، -9گلنار، -5نازگل، -5ارقام گل داووی: 

  5المیرا-52دیال، -57، 9کیمیا-59افشان، -55گیس، ، گل55طناز، -59یاسمین، -53، 5نادیا -52، 9تابان  -54اوران، -52ثنا، -52
C. morifolium cultivars: 1-Nazgl, 2- Golnar, 3-Paridokht, 4-Darya2, 5-Mani2, 6-Farhnaz, 7-Nastaran, 8-Andiea, 9-Avadis, 10-Ashraf, 

11-Shahin, 12-Norouz3, 13-Tihoo, 14-Shekrnaz, 15-Sana, 16-Oran, 17-Taban3, 18-Nadia2, 19- Yasamin, 20- Tannaz, 21- Golgis, 

22- Afshan, 23- Kimia3, 24- Dila, 25- Elmira2 

 

و آبی و می زان آن   سبز، زردهای اسانس در ارقام مختلف به رنگ
ش کل  ( متغیر ب ود ) /وزنیوزنیصد )در 25/9تا  75/9ای بین در دامنه

 فرحناز وترتیب در ارقام ترین درصد اسانس به(. در این مطالعه، بیش2
ترین درصد و.... نیز دارای کمنازگل و گلنار مشاهده شد. ارقام  5المیرا

که همه ارقام در یک محیط و در ش رایط  اسانس بودند. با توجه به این
اند، عمده تااوت در میزان اس انس را  یمی تقریبا یکسان کشت شدهاقل
در بررس ی ه دایی و همک اران     تواند به ژنوتیو گی اه نس بت داد.  می
(, 2019et al.Hodaei  میزان اسانس گل داوودی ارقام ایرانی بین ،)
 قات انجام ش ده تحقی بر اساس)وزنی/وزنی( متغیر بود.  29/9تا  94/9

درصد گ زار    52/9تا  5/9بین در ارقام داوودی چینی میزان اسانس 
 Changدر مطالعه چان گ و همک اران )  (. Wang et al., 2008شد )

and Kim, 2013 میزان اسانس در ،)C. morifolium   5/9ب ین 

 ر  شد. درصد )وزنی/وزنی( گزا

عالوه بر وج ود تن وع    تحقییدر این  بررسی ددر ارقام ایرانی مور
اکس یدانی و می زان   ر ترکیب ات زیس ت فع ال، آنت ی    قابل توجه از نظ  

تری نیز نسبت به ارقام چینی مشاهده شد. درصد اسانس بیشاسانس، 
رصد اس انس گ زار  ش ده    دهمچنین بر اساس مطالعات انجام شده، 

 .Cص  د( و رد 5/9) C. fontanesiا مانن  د ه  ب  رای س  ایر گون  ه 

coronarium (92/9    بس   یار کمت   ر از ای   ن می   زان در گون   ه )
morifolium بوده است (Lograda et al., 2013) .ر مطالعه حاضر، د
، ساحل و شکوه عالوه بر درصد اسانس باال از عملکرد گل 5ارقام درنا 

دار بودند که صرفه اقتص ادی تولی د اس انس در ای ن     باالیی نیز برخور
 دهد.ارقام را به مراتب افزایش می
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 /وزنی( ارقام مختلف گل داوودیوزنیدرصد اسانس ) -5شکل 

Figure 5- Essential oil content (W/W%( of different Chrysanthemum cultivars 

 
 ش ار دیس ک  رو  انت ه ر  در رشد عدم هاله قطر میانگین بررسی
 هم  ه روی آب  ی ارق  ام گ  ل داوودی ب  ر عص  اره ک  ه ک  رد مش  خص
 مرب وط  آن اث ر  بیشترین و داشته مهارکنندگی اثر منتخب هایباکتری
 ب ه  ی ا  است بوده عصاره لیترمیلی بر گرممیلی 299 غلظت دیسک به

 رشد روی بر آن اثرگذاری میزان عصاره غلظت افزایش با دیگر عبارت
 و یافت ه  اف زایش  ت وجهی  قاب ل  ص ورت مطالعه ب ه  مورد هایباکتری
 نس بت  ه ا باکتری این حساسیت و رشد عدم هاله قطر افزایش موجب
 (. Bonjar, 2004) شد عصاره به

 
 مت میلی ب حسب یسکروش انتشار در د به آبی گل داوودیهای مختلف عصاره هاله عدم رشد در غلظت یانگین قط م -3جدول 

Table 3- Mean diameter of non-growth halo in different concentrations of aqueous extract of chrysanthemum by disk 

diffusion method in millimeters 
 غلظت

Concentrations 
 گل داوودیارقام 

Chrysanthemum cultivars 
 باکت ی

Bacteria 
500 250 100 50 25 12.5   
15 13 11 9 7 - Sana  Escherichia coli 
26 25 21 19 19 14  Staphylococcus aureus 
14 12 11 10 8 - Paridokht Escherichia coli 
22 20 19 16 16 12  Staphylococcus aureus 
13 11 10 9 6 - Ashraf Escherichia coli 
22 17 14 11 10 -  Staphylococcus aureus 

 

آبی س ه گون ه گ ل داوودی ک ه      عصاره توانایی حاضر تحقیی در
 مه ار  ب ر  اکسیدانی باالتری نسبت به سایر ارقام داش تند، خواص آنتی

 گ رم  ب اکتری  اورئوس و استافیلوکوکوس مثبت گرم هایباکتری رشد
ب ه رو  انتش ار    ادرار مجاری عاونت ایجاد عوامل اشریشیاکلی منای

آب ی   عص اره  که داد نشان حاضر مطالعه در دیسک پرداخته شد. نتای 
 ه ای باکتری یهمه سه رقم )پریدخت، ثنا و اشرف( گل داوودی روی

 (.9 جدول) داشت مهارکنندگی اثر منتخب
 گ رم  ه ای ب اکتری  که داد نشان تحقیی این ازآمده دستبه نتای 

 نش ان  حاضر مطالعه نتای  بودند، حساس عصاره این به مثبت و منای

 منتخب نس بت  هایباکتری حساسیت عصاره غلظت افزایش با که داد
های اخیر تحقیقات فراوانی در زمین ه  در سال یافت. افزایش عصاره به

اثرات ضد میکروبی گیاه ان مختل ف ص ورت گرفت ه اس ت، در ای ن       
از گیاهان ت اثیراتی همانن د داروه ای    ها نشان داده شد بعضی بررسی
و  Ahvazi et al., 2012ها دارن د ) ایی یا به مراتب بیشتر از آنشیمی

Sadeghi, 2002سنتی اس ت ک ه    (. گل داوودی نیز یک گیاه دارویی
در طب س نتی مص ارف گون اگونی داش ته و جه ت درم ان الته اب،        

و س رماخوردگی و..... ک اربرد    های چشمی، س ردرد، س رگیجه  بیماری
دارد، ولی تاکنون گزارشی در خص وص اث رات ض د میکروب ی آن  در     
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ایران ارائه نشده است. همان طور که در قسمت نتای  مشخص گردید، 
ه ای گ رم   عصاره آبی برگ این گیاه اثرات قابل توجهی علیه باکتری

ه ای گ رم   اورئوس داشته و بر باکتری استافیلوکوکوسمثبت از جمله 
 ک ه  اس ت  داده نش ان  تر بوده است. تحقیق ات منای این تاثیر ضعیف

 Khosravi )مؤثر هس ت   آن ضدمیکروبی اثربرشدت  عصاره غلظت

2004 and Malecan,) .( محمودی و همکاران, et al.Mahmoudi 

( در بررسی اثر عصاره گیاهان نعناع، مریم گلی، زیره کاکوتی و 2010
 44/7، 44/2، 54/2، 9/2زنی  ان ب  ه ترتی  ب ب  ا می  زان بازدارن  دگی   

س گیاه ان بوم ادران،   متر باالترین می زان بازدارن دگی و اس ان   سانتی
گشنیز، گلپر و عصاره مریم گلی کمترین اثر را نشان دادند. عصاره آبی 
چریش بیشترین میزان بازدارندگی و عصاره آبی آنغوزه و آویشن ه ی   

های گیاهی گونه تاثیری در رشد باکتری نداشتند. در بررسی اثر عصاره
زیره و نعناع، با بر باکتری سودوموناس سرینگه اسانس آویشن، زنیان، 

مت ر بیش ترین اث ر و ک اکوتی،     س انتی  5، 54/5، 55/5، 54/9بازداری 
گشنیز و رزماری دارای اثر متوسط بوده و اسانس مریم گلی و آنغ وزه  
تاثیری در جلوگیری از رشد باکتری نداشتند. ط اهری عزی ز آب ادی و    

بررس ی   منظ ور ( ب ه Taheri Azizabadi et al., 2013همک اران ) 
های لیمو، از عصارهخاصیت ضدباکتریایی عصاره برگی گیاه دارویی به

لیت ر  گرم بر میلیمیلی 599، 599، 29های مختلف این گیاه در غلظت
لیت ر  گرم ب ر میل ی  میلی 599ها دریافتند که غلظت استااده نمودند آن

 59گه با می انگین قط ر هال ه    عصاره برای باکتری سودوموناس سرین
متر بیشترین اندازه هاله را به خ ود اختص اص داده اس ت ک ه ب ا      میلی

نت  ای  ای  ن پ  ژوهش مطابق  ت دارد. در پ  ژوهش دیگ  ری طبرس  ا و  
ب ه بررس ی اث ر ض دباکتریایی     (  2017et al.Tabarsa ,)همک اران  

اشریش  یاکالی و  ه  ایلیم  و ب  ر روی ب  اکتری عص  اره ب  رگ ب  ه 
ه ای  استافیلوکوکوس اورئوس پرداختند. نتای  نش ان داد ک ه غلظ ت   

ه ا  لیمو موجب ک اهش تع داد ب اکتری   مختلف عصاره اتانولی برگ به
ه ای مختل ف   ای که هر چه به غلظت عصاره در زم ان گردید به گونه

یاب د و ای ن ک اهش ب ا     ه ا ک اهش م ی   شود، تعداد باکتریمیافزوده 
 ضد اثر تحقیقاتی طی(. Agrios, 2005گردد )زمان بیشتر می افزایش
 ب اکتری  از س ویه  علی ه  ای ران  ب ومی  گی اه  گونه 72 عصاره میکروبی

 بر دارویی گیاه گونه 55 ( وBonjar, 2004اورئوس ) استافیلوکوکوس
 گرفت قرار بررسی مورد (Hamdan et al., 2007)سرئوس  باسیلوس

 آنه ا  میکروب ی  ض د  اث ر  از هاعصاره شدن رقیی با که شد مشاهده و
 بود. حاضر تحقیی ای نت با همسو که شودیم کاسته

 

 گی ی  نتیجه

دهن ده وج ود تا اوت    دست آمده از مطالعه حاض ر، نش ان  نتای  به
دار در ب ین ارق ام مختل ف از نظ ر مق دار ک ل ترکیب ات فنل ی،         معنی

تواند نقش اکسیدانی بوده که وجود چنین تنوعی میفالونوئیدی و آنتی
س نتای  این مطالع ه  رقم و ژنتیک در تولید این ترکیبات باشد. بر اسا

ارقام گل داوودی با دارا ب ودن س طح مطل وبی ار ترکیب ات فن ولی و      
عن وان  اکسیدان طبیعی بهعنوان یک منبع آنتیتواند بهفالونوئیدی می
اکسیدان مص نوعی م ورد اس تااده ق رار گی رد. در ای ن       جایگزین آنتی
ه  ای از نظ  ر ش  اخص ʻثن  اʼو  ʻاش  رفʻ ،ʼپری  دختʼارق  ام مطالع  ه 

فیتوشیمیایی و ضدباکتریایی مورد بررسی برتر از ارق ام موج ود ظ اهر    
توان در جهت انتخاب صحیح شدند. نتای  حاصل از این پژوهش را می

های اصالحی داروی ی  های هدفمند در برنامهوالدین برای انجام تالقی
منظور بهبود صاات فیتوشیمیایی ارقام موج ود  و صنایع گل داوودی به

 ود.به کار بر
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