نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Horticultural Science

جلد  ،33شماره  ،3پاییز  ،1398ص433-449 .
شاپا2008 - 4730 :

Vol. 33, No.3, Fall 2019, P. 433-449
ISSN: 2008 - 4730

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی هفت جمعیت گیاه دارویی پای خر
( )Tussilago farfara L.کشت شده در شرایط آب و هوایی تهران
محمد نورانی یزن آباد -1محمدتقی عبادی -2مهدی عیاری نوش

آبادی*3

تاریخ دریافت1397/08/02 :
تاریخ پذیرش1398/05/09 :

چکیده
گیاه دارویی پای خر با نام علمی  ،Tussilago farfara L.چندساله و از تیره کاسنی ( )Asteraceaeمیباشد .پای خر مصارف داروییی دارد و از
زمانهای بسیار دور برای درمان سرفه ،مشکالت ریوی و خلط استفاده میشود .در این تحقیق برای کشت پای خر ،از ریزوم ایین گییاه اسیتفاده شید و
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت که تیمارها عبارت از هفت جمعیت از شهرهای فیروزکوه،
نور ،دیلمان ،کلیبر ،نمین ،دماوند و پل زنگوله گیاه پایخر کشت شده در تهران بودند .صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مانند سطح برگ ،تعداد گل در
بوته ،قطر گل ،طول ساقه گلدهنده ،ارتفاع گل ،وزن خشک گل ،طول ریشه و میزان فتوسنتز اندازهگیری شد .برگ و گیل گیاهیان کشیت شیده بیرای
بررسی فیتوشیمیایی مانند فنول و فالونویید کل آم اده گردید .نتایج مربوط به گیاهان کشت شده نشان داد که اختالف معنیداری در سطح احتمال ییک
درصد بین جمعیت ها وجود داشته و جمعیت پل زنگوله از لحاظ برخی خصوصیات مورفولوژیکی مانند تعداد گل در بوته با میانگین  ،15بیشیترین قطیر و
ارتفاع گل به ترتیب با میانگین  12و  16میلیمتر ،وزن خشک گل با میانگین  5/2گرم و همچنین باالترین میزان فتوسنتز ،به عنیوان جمعییت برتیر در
بین گیاهان کشت شده مشخص گردید .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین فنول و فالونویید کل جمعیتهای مورد بررسی اخیتالف معنییداری در
سطح احتمال یک درصد وجود داشته و جمعیت نور با میانگین  242میلیگرم گالیک اسید بر گرم عصاره خشک بیشترین مقیدار فنیول کیل را داشیت و
عصاره برگ جمعیت نور با  IC50برابر با  ،271بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی را نشان داد.
واژههای کلیدی :بررسی فیتوشیمیایی ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،فنول کلTussilago farfara L. ،
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گیاه  Tussilago farfara L.با نام فارسی پای خر ()Coltsfoot
گیاه علفی چندساله از خانواده کاسنی ( )Asteraceaeمییباشید .ایین
گیاه گونهای مهاجم بوده و در غرب و شمال آسیا ،شمال آفریقا و اروپا
گسترش دارد ( .)1برگها ،دمبرگدار و کرکدار ،سیاقه گلدهنیده بیه
طول 15-5سانتیمتر ،پوشیده با برگهای فلسی شکل ارغیوانی میی
باشد ( .)2پای خر دارای ریزومهای منشعب نازک بوده و گلهیای زرد
(کاپیتول) در حال توسعه در اوایل بهار قبل از برگها ظاهر مییشیوند
( .)1پراکندگی جغرافیایی آن در اییران ،نیواحی مرطیوب اسیتانهیای
گلستان ،مازندران و منطقه آذربایجان و ارتفاعات البیرز مییباشید (.)2
زرگری ،پراکنش گیاه پای خر را غالب نواحی اییران از شیمیرانات ،راه
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی دکتری و استادیاران گیروه علیوم باغبیانی ،دانشیکده
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چالوس ،سیاه بیشه و دامنههای مرطوب کندوان بیان کرده است (.)3
برگها و گلهای پاخری خاصیت دارویی دارند و از میواد میؤثره
این گیاه برای معالجه سرفههای خشک و درمان التهابهیای دهیان،
گلو و مجاری تنفسی استفاده میشود .مواد مؤثره پاخری خاصیت ضد
عفونی کنندگی نییز دارد .عصیاره  T. farfaraدارای ترکیبیات فعیال
زیستی مانند موسیالژ (پلی ساکاریدهای محلول در آب) و فنولییکهیا
(فالونوییدها ،تاننها و اسیدهای فنولی) میباشد ( .)1از عصاره پاخری
در صنایع بهداشتی و آرایشی در تهیه شامپوهای گیاهی و کرم استفاده
میشود ( T. farfara .)4یکی از گیاهان دارویی رایج مورد استفاده در
چین ،شمال آفریقا ،سیبری و اروپا بوده و جوانه گل آن بیش از 2000
سال است که برای درمان سرفه ،خلط ،برونشیت و شرایط مربوط بیه
آسم استفاده میشود ( .)5برگ پاخری بیه طیور سینتی بیرای درمیان
عفونت نایژه استفاده میشود ( .)6برگ  T. farfaraطیف گستردهای
از فعالیت علیه باکتریهای گیرم مببیت و گیرم منفیی را بیه نمیایش
گذاشته و نتایج استفاده از این گیاهیان در طیب سینتی بیرای درمیان
بیماریهای مختلف ریه و عفونتهای تنفسیی را تأییید مییکنید (.)7
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عصاره استونی برگ  T. farfaraاثر بیشتری در برابیر رادیکیالهیای
آزاد داشته است .عصاره ریشه  T.farfaraفعالیت ضد رادیکال بسییار
پایینی در مقایسه با عصاره گل و بیرگ دارد ( .)8عصیاره T. farfara
حاوی ترکیبات با ارزش آنتی اکسیدانتی فعالی است ،که مییتوانید در
پیشگیری یا کند کردن پیشرفت استرسهای اکسیداتیو مختلف مفیید
باشد (.)9
در تحقیقییی کییه هلبییا و همکییاران ( )10انجییام دادنیید ،در می یان
اسیدهای فنولی شناسایی شده ،اسیدگالیک با بیاالترین مقیدار در T.
 farfaraشناسایی گردید .بسیاری از گیاهیان داروییی حیاوی مقیادیر
زیادی آنتیاکسیدان ها مانند پلی فنولها هستند که مییتواننید نقیش
مهمی در جذب و خنبی سازی رادیکالهای آزاد ،دفع اکسیژن منفرد و
سیهتیایی ( )Singlet and triplet oxygenو ییا تجزییه پراکسییدها
داشته باشند ( .)8فنولها بزرگترین گروه از متابولیتهای ثانویه هستند
که به عنوان ضد آلرژی ،ضد التهاب ،ضد میکروب ،ضد باکتری ،ضید
ویروسی و آنتیاکسیدانی مطرح هستند و با جلوگیری از سختی عروق،
در درمان بیماریهای قلبی -عروقی موثر میباشند (.)11
افزایش تقاضای صنایع برای مواد خام یکنواخت و با کیفیت بیاال،
تمایل کمتر مردم به جمع آوری گیاهان وحشی و نیاز برخیی گیاهیان
وحشی به حفاظت و مراقبیت ،باعی کشیت و اهلییسیازی گیاهیان
دارویی شده است .اهلیسازی گیاهیان داروییی ،نیازمنید کشیت ایین
گیاهیان در خییار از منطقییه بییومی آنهییا میییباشیید ( .)12شناسییایی
رویشگاههای مختلف و ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر صفات ریختی
و عملکرد کمی و کیفی مواد موثره گیاهان دارویی ،کمک مهمی برای
اهلی کردن و حفظ تنوع ژنتیکی این گیاهان به حساب مییآیید (.)13
پژوهشهیای زییادی در میورد بررسیی خصوصییات مورفولیوژیکی و
عملکردی گیاهان مختلف انجام گردیده است .سالمتی و یوسفی ()14
صفات مورفولوژیکی از قبیل ارتفاع بوته بر حسیب سیانتیمتیر ،قطیر
ساقه بر حسب میلیمتر ،تعداد شاخههای جانبی ،تعداد برگ ،وزن هزار
دانه بر حسب گرم ،وزن تر و خشک گییاه بیر حسیب گیرم ،عملکیرد
اسانس بیر حسیب میلییلیتیر در صید گیرم میاده خشیک را در گییاه
بادرشبویه ( )Dracocephalum moldavica L.اندازهگیری کردنید.
تانتورک و وهدتین ( )15در مطالعه روی گلرنگ ،بین عملکرد دانه بیا
تعداد شاخه ،تعداد قوزه در بوته ،تعداد دانه در قیوزه و وزن هیزار دانیه
همبستگی مببت و معنیداری مشاهده کردند .پیرخضیری و همکیاران
( )16به بررسی صفاتی از جمله ارتفاع ،قطر گیل ،قطیر نهینج ،تعیداد
گلهای زبانه ای ،تاریخ شروع گلدهی ،عملکرد گل در بوته ،تعداد گل
در بوته ،وزن  1000دانه ،طول روزنیه ،طیول و عیر بیرگ ،طیول
دمبرگ و تیپ نهنج در گل بابونه پرداختند .در پژوهشیی دیگیر آنیدرا
( )17به بررسیی تنیوع مورفولیوژیکی در دو رقیم دیپلوییید و دو رقیم
تتراپلویید بابونه آلمانی کشت شده در جنوب ایتالیا پرداخیت و صیفاتی
مانند ارتفاع بوته ،تعداد پنجه ،تعداد گل در بوته ،قطر و ارتفیاع گیل و

وزن  100گل تازه اندازه گیری نمود.
با توجه به پتانسیلهای گیاه پای خر در صنایع دارویی و بهداشتی
و لزوم بررسی مواد موثره گیاهان دارویی در شرایط اقلیمی ایران ،این
تحقیق انجام شد.

مواد و روشها
جمعآوری و کشت و کار

برای اجرای این پژوهش ،ریزوم گییاه پیای خیر در خیرداد سیال
 1395از هفت منطقه اصلی رویش این گیاه در ایران جمیعآوری شید.
سپس ریزومها در گلدانهای همشکل با اندازه دهانه  23سانتیمتیر و
ارتفاع  21/5سانتیمتر در بستر خاک و پرالیت در گلخانه گروه علیوم
باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت میدرس کشیت گردیید .در
مهر ماه همان سال گیاهانی که به اندازه کافی ریزوم و انیدام هیوایی
تولید کرده بودند ،به محل اصیلی کشیت در مزرعیه گیاهیان داروییی
دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در پیکان شهر منتقیل
گردید (شکل  )1و آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در
سه تکرار انجام گرفت .مقایسه میانگینها با روش  LSDو با اسیتفاده
از نرم افزار  SASانجام گرفت .اطالعات مربوط به مناطق جمیعآوری
نمونهها در جدول  1آمده است.
انددزا گیدد ی خ
ویز ژ ک

دد ا ودداک رهددای ر رو ژ ک دد و

گیاهان کشت شز

در این پژوهش برخی پارامترهای مورفولوژیک مانند سطح بیرگ،
وزن تر و وزن خشک برگ ،وزن تر و وزن خشک ریشه ،طول ریشیه،
تعداد گل در بوته ،قطر گل ،طول ساقه گلدهنده ،ارتفاع گیل ،مییزان
کلروفیل و همچنین میزان فتوسنتز گیاهان کشت شده در مزرعه مورد
بررسی قرار گرفتند .بیرای انیدازهگییری خصوصییات مورفولوژییک و
فیزیولوژیک ذکر شده از دسیتگاه انیدازهگییری سیطح بیرگ ،1تیرازو،
خییطکییش و کییولیس دیجیتییال اسییتفاده گردییید .همچنییین جهییت
اندازهگیری میزان کلروفیل از دسیتگاه کلروفییلمتیر ( )SPADمیدل
 ،CCM-200ساخت شیرکت  Opti-Sciencesو بیرای انیدازهگییری
میزان فتوسنتز از دستگاه الیکیور ( )Li-corمیدل  Li-6400اسیتفاده
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SASنسیخه  9/2و
 SPSSنسخه  20استفاده شد .برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel
 2016و برای تعیین ضرایب همبستگی بین صفات از نرمافیزار SAS
نسخه  9/2استفاده گردید.

1- Leaf Area Meter
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شکل  -1تکثیر گیاه پای خر با ریزوم در گلخانه و انتقال به مزرعه
Figure 1- Propagation of tussilago farfara by rhizome in the greenhouse and transfer to the field

جدول  -1مشخصات جغرافیایی مناطق جمعآوری و محل کشت گیاه پای خر
Table 1- Geographical characteristics of sample collection sites of Tussilago farfara L.

میانگین بارش

میانگین دمای

سالیانه

سالیانه

عرض

طول

ارتفاع

Average
precipitation
()mm

Annual average
temperature
()C°

جغرافیایی

جغرافیایی

Latitude

Longitude

Height
( )m

422

11.2

ʺ47º00ʹ41

ʺ38º50ʹ12

1821

350

9

ʺ48º33ʹ48

ʺ38º26ʹ48

1502

149

12.1

ʺ52º03ʹ53

ʺ35º43ʹ05

1982

136

12.7

ʺ52º43ʹ50

ʺ35º52ʹ25

2258

369

12.2

ʺ49º54ʹ27

ʺ36º53ʹ20

1821

1081

10.7

ʺ51º20ʹ17

ʺ36º48ʹ11

2010

927

16.1

ʺ51º54ʹ53

ʺ36º28ʹ29

229

220

16.4

ʺ51º10ʹ23

ʺ35º44ʹ17

1269

انزا گی ی وعاژیت آن اکسیزان

بیییرای ایییین من یییور از ( DPPH
 )Hydrazyکه یک نوع رادیکال آزاد است ،اسیتفاده شید ( .)18ابتیدا
2,2-Diphenyl- Picryl-

محل جمعآوری
استان
Province

آ.شرقی
East
Azerbaijan

Sampling
location

کلیبر
Kaleybar

اردبیل

نمین

Ardabil

Namin

تهران

دماوند

Tehran

Damavand

تهران

فیروزکوه

Tehran

Firuzkuh

گیالن

دیلمان

Gilan

Deylaman

مازندران

پل زنگوله

Mazandaran

Pol-e
Zanguleh

مازندران

نور

Mazandaran

Nur

تهران

محل کشت

Tehran

Place of
cultivation

عصاره متانولی گل و برگ جمعیتهای مختلف پیای خیر و دو گییاه
رزماری و آویشن دنایی با غل یتهیای  1000 ،3000 ،10000و 300
میلیگرم در لیتر متانول تهیه شد .در ایین مرحلیه  DPPHبیا غل یت
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 400میلیگرم بر لیتر متانول آماده گردید .سپس مخلیوطی بیا حجیم
 200میکرولیتییر حییاوی  DPPHو متییانول بییه نسییبت  1بییه  1و 30
میکرولیتر از غل تهای مختلف عصارهها تهیه گردید و هیر کیدام بیا
سه تکرار در پلیتهای  96تایی ریخته شد .نمونهها تا یک سیاعت در
دستگاه شیکر انکوبیاتور در تیاریکی قیرار داده شید .جیذب نمونیههیا
بالفاصله با دستگاه االیزارییدر در  517نیانومتر انیدازهگییری گردیید.
درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHنمونههیا بیا اسیتفاده از رابطیه زییر
بدست آمد .از ترکیب  BHTبه عنوان کنترل مببت استفاده گردید.
)

Ablank  Asample
Ablank

( RSC (%)  100 

(درصد مهار رادیکالهای آزاد)

 = Ablankجذب بالنک
 = Asampleجذب نمونه
همچنین برای مقایسه فعالیت عصارههیا از پیارامتر  IC50اسیتفاده
شد ( IC50غل تی از عصاره است که  50درصید رادیکیالهیای آزاد را
مهار میکند).
سنجش ت کیبات ون ژ

برای اندازهگیری میزان فنول کل از روش فولین سیکاتیو استفاده
شد ( .)19برای این کار ،عصارههای نمونه خشک پای خر ،رزمیاری و
آویشن دنایی با غل ت  0/01گرم در میلیلیتیر متیانول تهییه گردیید.
همچنین سدیم کربنات هفت درصد حل شیده در آب مقطیر در بیالن
ژوژه تهیه شد .سپس  20میکرولیتیر از هیر عصیاره در لولیه آزمیایش
ریخته شده ،به دنبیال آن دو میلییلیتیر آب مقطیر و  100میکرولیتیر
فولین اضافه گردید .با رعایت فاصله زمانی سیه دقیقیه بعید از اضیافه
شدن فولین 300 ،میکرولیتر سدیم کربنات هفیت درصید نییز اضیافه
گردید و نمونهها در سه تکرار آماده شدند .سپس محلیول حاصیل بیه
مدت دو ساعت در دستگاه شیکر انکوباتور قرار داده شید و در نهاییت
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول مو  765نانومتر خوانیده شید.
همچنین از طریق منحنی استاندارد گالیک اسید که با غل تهای ،10
 5000 ،1000 ،500 ،250 ،100 ،30و  10000میلیگیرم بیر لیتیر بیه
دست آمد ،محاسبه و بر حسب اکیواالن گالیک اسیید در ییک گیرم
عصاره خشک گزارش گردید.
سنجش والون یز کل

برای اندازهگیری فالونویید کل از روش آلومنییوم کلریید اسیتفاده
شد ( .)20ابتدا عصارههای پای خر با غل یت  500میلییگیرم در لیتیر
متانول تهیه گردید .همچنین مقدار معینی آلومنییوم کلریید دو درصید
حل شده در متانول آماده گردید .سپس  600میکرولیتیر از عصیاره در
لوله آزمایش ربخته شده 600 ،میکرولیتیر آلومنییوم کلریید دو درصید
اضافه گردید و نمونهها در سه تکرار آماده شدند .محلول حاصل بعد از
 10دقیقه توسط دستگاه اسیپکتروفتومتر در طیول میو  420نیانومتر

خوانده شد .همچنین با استفاده از منحنی استاندارد کوئرسیتین کیه بیا
غل ت های  500 ،250 ،100 ،50 ،10 ،5و  1000میلیگیرم در لیتیر
تهیه شده بود ،محاسبه و بر حسب میلیگرم کوئرسیتین اکی واالن در
یک گرم خشک عصاره گزارش گردید.

نتایج و بحث
ن ا ج صفات ر رو ژ ک

و ویز ژ ک

نتایج تجزیه واریانس اختالف معنی داری بین جمعیتهای میورد
بررسی از ن ر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه پیای خیر
نشان داد ،به طوریکه مقادیر سیطح بیرگ ،وزن خشیک بیرگ ،وزن
خشک ریشه ،طول ریشه ،تعداد گل در بوته ،قطیر گیل ،طیول سیاقه
گلدهنده ،ارتفاع گل ،مییزان کلروفییل و همچنیین مییزان فتوسینتز
جمعیتهای کشت شده در مزرعه با یکیدیگر اخیتالف معنییداری در
سطح یک درصد نشان دادند .مقایسه مییانگین صیفات بررسیی شیده
(جدول  )2نشان داد که بیشترین سطح برگ مربوط به جمعیت نمیین
با مقدار  61سانتیمتر مربع و کمترین مقدار مربوط به جمعیت دیلمان
با  29سانتیمتر مربع بود (شکل  .)2تاکنون گزارشی مبنی بر مقایسیه
خصوصیات مورفولوژیکی گیاه پای خر از جمله سطح برگ بیان نشیده
است .به دلیل یکسان بودن شرایط آب و هوایی و کشت و کار گیاهان
کشت شده در مزرعه ،میتوان دلیل باال بیودن سیطح بیرگ جمعییت
نمین را ،توانایی باالی ریزوم گیاهان این جمعیت در جذب آب و میواد
غذایی و همچنین سازگاری گیاه به شرایط مزرعه بیان کرد.
جمعیت نمین با  0/7گرم ،بیاالترین مییزان وزن خشیک بیرگ را
داشت ،اما جمعیت نور و دیلمان با مقدار  0/3گرم ،کمترین میزان وزن
خشک برگ را در بین جمعیتهای کشت شیده نشیان داد (شیکل .)3
عالوه بر دالیلی که برای باال بودن سطح برگ در جمعیت نمین ذکیر
گردید ،می توان پایین بودن دمای منشاء گیاه کاشته شده در مزرعیه را
هم نام برد .بیشترین تعداد گل در بوته مربوط به جمعیت پل زنگوله با
میانگین  15و کمترین مقدار برای جمعیت دیلمان با میانگین  6/3بود
(شکل  .)4با توجه به باال بودن میزان فتوسنتز در جمعیت پل زنگوله و
همبستگی مببت باالیی که بین وزن خشک ریشه و تعداد گل در بوته
وجود دارد ،می توان این چنین تحلیل کرد که باال بودن مقدار فتوسنتز
باع تولید بیشتر اسمولویتها و مواد غذایی شده ،در نتیجه ریزومهیا
مقدار بیشتری مواد غذایی ذخیره کرده و در بهار بیا گیرم شیدن هیوا،
گل های بیشیتری تولیید کیرده اسیت .بیشیترین مقیدار طیول سیاقه
گلدهنده مربوط به جمعیت پل زنگوله و فیروزکوه با مقدار به ترتییب
 69و  67میلیمتر بود و جمعیت نمین کمترین میزان طول ساقه را بیا
میانگین  42/5میلیمتر داشت (شکل  .)5وجود همبستگی مببت بیاال
بین فتوسنتز و طول ساقه گلدهنده ( )r =0/82نشان میدهد کیه بیا
افزایش فتوسنتز ،مقدار ماده ذخیره شیده در رییزوم بیرای رشید انیدام
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هوایی و گلدهی نیز بیشتر شده و در نهایت ساقه گیلدهنیده جمعییت
پل زنگوله رشد بیشتری کرده است (جدول  .)3جمعیت پل زنگولیه بیا
میانگین  12میلی متیر ،بیشیترین قطیر گیل و جمعییت فیروزکیوه بیا
میانگین  8/7میلیمتر کمترین میزان قطیر گیل را داشیت (شیکل .)6
بیشترین میزان ارتفاع گل مربوط به جمعیت پل زنگوله با  16میلیمتر
و کمترین ارتفاع گل برای جمعیت دیلمان با  14/6میلیمتر بود (شکل
 .)7بیشترین وزن خشک گل مربوط به جمعیت پل زنگوله با مییانگین
 5/2گرم و کمترین مقدار مربوط به جمعیت نور با میانگین  4گرم بود
(شکل  .)8جمعیت فیروزکیوه دارای بیشیترین وزن خشیک ریشیه بیا
میانگین  1گرم و جمعیت نور دارای کمترین مقدار وزن خشک ریشیه
با میانگین  0/7گرم میباشد (شکل  .)9بیشترین طول ریشیه مربیوط
به جمعیتهای نمین و دماوند با مییانگین  15سیانتیمتیر و کمتیرین
مقدار مربوط به جمعیت دیلمان با میانگین  9/8سانتیمتیر میی باشید
(شکل  .)10بیشترین میزان کلروفیل مربوط به جمعییت فیروزکیوه بیا
میانگین  122و کمتیرین مقیدار بیرای جمعییت نیور بیا مییانگین 85
میباشد (شکل  .)11جمعیت پیل زنگولیه دارای بیشیترین فتوسینتز و
جمعیت دماوند دارای کمترین میزان فتوسنتز بودند (شکل .)12
نتییایج تجزیییه واریییانس حییاکی از وجییود تنییوع قابییل مالح ییه
جمعیتهای پای خر برای صفات مورد بررسی است .این تنوع ممکین
است به دلیل اختالفات جمعیتی افراد ،یا بیه علیت اختالفیات شیرایط
محیطی و یا گاهی توسط اثرات متقابل جمعیت و محیط به وجود آمده
باشد ( .)21طبق جدول تجزیه واریانس ،همیه صیفات مورفولیوژیکی
ارزیابی شده در این تحقیق دارای اختالف معنیداری بودنید .تیاکنون
گزارشی مبنی بر مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی گیاه پای خر بییان
نشده است .با این حال این بیا نتیایج مهیدیخانی و همکیاران ( )22و
محمدی و همکاران ( )23بر روی تودههای گیاه بابونه مطابقیت دارد.
این محققان صفات مورفولوژیک را در گییاه بابونیه بررسیی کردنید و
گزارش دادند که بیشتر صفات مورد بررسی معنیدار گردید .نتایج ایین
بررسی نشان داد که سطح برگ و وزن خشک پای خر در جمعیتهای
کشت شده دارای تفاوت زیادی میی باشید و گیاهیان کشیت شیده از
جمعیت نمین دارای بیشترین سطح برگ و وزن خشک برگ بیود .بیه
دلیل یکسان بودن شرایط آب و هوایی و کشت و کار گیاهیان کشیت
شده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربییت میدرس،
میتوان دلیل این برتری را توانیایی بیاالی رییزوم جمعییت نمیین در
جذب آب و مواد غذایی و همچنین سازگاری گیاه بیه شیرایط مزرعیه
بیان کرد .همچنین بر اسیاس دادههیای مربیوط بیه درجیه حیرارت و
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میانگین بارش سالیانه با اسیتفاده از سیالنامههیای  10سیاله سیازمان
هواشناسی برای مناطق مورد مطالعه که در جدول  1آورده شده است،
میانگین دمای ساالنه نمین با مقدار  9درجه سانتی گراد کمترین درجه
حرارت را دارد که می تواند دلیلی بر مقاوم بودن گیاه در برابر شیرایط
سخت محیطی و در نتیجه رشد بهتر گیاه باشد .وجود همبستگی بیاال
بین صفات رویشی با ارتفاع گل و وزن خشک گل نشان میدهد که با
افزایش دوره رویشی ،اجزای عملکرد گل و به دنبیال آن وزن خشیک
گل افزایش یافته است که این نتایج همسیو بیا یافتیههیای عیادلی و
همکاران ( )24بر روی جمعیتهای بابونه میباشد.
نتایج این بررسی نشان داد که میزان غل یت نسیبی کلروفییل در
جمعیت فیروزکوه دارای بیشیترین مقیدار و در جمعییت نیور کمتیرین
مقدار است .با توجه به این که جمعیت نیور دارای بیشیترین ترکیبیات
فنولی بود ،می توان بیان کرد که ،وجود این ترکیبات به همیراه دیگیر
ترکیباتی که باع از بیین رفیتن کلروفییل از جملیه کلروفییل  aو b
می شوند ،باع کاهش غل ت کلروفیل در جمعیت نور شده است .این
نتایج با گزارش احمدی و سی و سیه میرده ( )25کیه بیر روی گنیدم
تحت تنش در شرایط اقلیمی ایران مطالعه داشتند ،مطابقت دارد.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جمعیت پیل زنگولیه بیاالترین
میزان فتوسنتز را در بین جمعیتهیای کشیت شیده نشیان داد .نتیایج
تجزیه دادههای مربوط به تعداد گل در بوته ،طول سیاقه گیلدهنیده،
قطر گل ،ارتفاع گل و وزن خشک  50گل نشان داد که جمعییت پیل
زنگولییه دارای تعییداد گییل بیشییتری در بوتییه ،بییاالترین طییول سییاقه
گیلدهنییده ،قطیر گییل ،ارتفیاع گییل و وزن خشیک  50گییل در بییین
جمعیتهای مورد بررسی است .با توجه به همبستگی مببت باالیی که
بین میزان فتوسنتز و طول سیاقه گیلدهنیده وجیود دارد (،)r =0/82
میتوان دلیل بیشتر بودن مقدار ساقه گلدهنده را باال بودن فتوسنتز و
به دنبال آن تولید و ذخیره مواد مورد نیاز برای رشد در ریزومهیا بییان
کرد .وزن خشک ریشه همبستگی مببت باالیی با تعداد گل در بوته و
وزن خشک  50گل نشان داد .بنابرین میتوان گفت که داشتن ریزوم
های قوی ،تولید گل بیشتری را به دنبال خواهد داشیت .چیون طیول
ریشه همبستگی معنیداری با صفات ذکر شده نداشت ،میتوان بییان
کرد که هرچه ریزوم سنگینتر و بزرگتر باشد تولید گل بیشتر با وزن
خشک باال خواهیم داشت .همچنین جمعیت پل زنگوله به دلیل نتیایج
خوبی که در مورد اندام گل نشان داد ،جمعیت مناسب برای تولید گیل
با عملکرد باال است.
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 حداکثر و ضریب تغییرات صفات ارزیابی شده پای خر به همراه عالمت اختصاری، حداقل، میانگین-2 جدول
Table 2- Average, minimum, maximum and coefficient of variation of Tussilago farfara L. traits with their symbols
ضریب
صفت
صفت
واحد
میانگین
حداقل
حداکثر
Symbol
تغییرات
1
2

Trait

Trait

سطح برگ
وزن خشک
برگ

Leaf area

غل ت کلروفیل

3

Unit

Avrage

Min

Max

LA

Cm2

46.13

29.13

61.26

CV
5.67

Leaf dry weight

LDW

G

0.5

0.29

0.67

20.99

Chlorophyll
concentration

CC

_

105.81

85.67

121.96

2.14

-2

4
5
6
7
8
9
10
11

میزان فتوسنتز

Photosynthesis

P

µmolCo2m
s-1

6.5

4.48

8.69

2

تعداد گل در
بوته
طول ساقه
گلدهنده
قطر گل
ارتفاع گل
50 وزن خشک
گل
وزن خشک
ریشه
طول ریشه

Number of flowers per
plant

NF/P

_

9.38

3.66

14.67

19.22

Stem height

SH

Mm

55.73

42.5

69

3.37

Flower diameter

FD

Mm

9.74

8.48

12.02

4.42

flower length

FL

Mm

15.33

14.58

16.01

0.94

Flower dry weight

FDW

G

4.62

5.23

4

3.21

Root dry weight

RDW

G

0.86

0.65

1.04

5.46

Root length

RL

Cm

12.33

9.83

15

11.21

 صفت اندازهگیری شده در گیاه پای خر11  ضرایب همبستگی ساده بین-3 جدول
Table 3- Simple correlation coefficients between 11 measured traits of Tussilago farfara L.
1
1
2
3
4

2

4

5

6

7

8

9

0.877**
0.014ns
ns

-0.293

0.661**

6

-.286ns
0.542*

0.052ns
-0.338ns

1.00
0.110ns

1.00

0.390

0.291ns

0.054ns

-0.211ns

0.301ns

0.822**

ns

ns

0.385

ns

0.70

0.670

ns

1.00

0.580**

0.146ns

1.00

0.554**

-0.342

-0.370

0.534*

-0.090ns

0.791**

1.00

9

0.834**

0.734**

0.480ns

0.028ns

0.799**

-0.012ns

0.739**

0.688**

ns

ns

ns

ns

1.00
-0.191ns

0.679**

11

11

1.00

8

10

10

1.00

5
7

3

ns

ns

ns

1.00

0.492

0.357**

0.503*

0.337

0.579**

0.304

0.388

0.214

0.605**

1.00

0.665**

0.584**

-0.143ns

-0.316ns

0.138ns

-0.222ns

0.198ns

0.360ns

0.340ns

0.367ns

1.00

 وزن-10  وزن خشک پنجاه گل-9  ارتفاع کاپیتول-8  قطر گل-7  طول ساقه گلدهنده-6  تعداد گل در بوته-5  میزان فتوسنتز-4  غل ت کلروفیل-3  وزن خشک برگ-2  سطح برگ-1
 طول ریشه-11 خشک ریشه
1- Leaf area 2- Leaf dry weight 3- Chlorophyll Concentration 4- Photosynthesis rate 5- Flowers per plant 6- Stem height 7- Flower diameter 8Flower length 9- Flower dry weight 10- Root dry weight 11- Root length

. به ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و غیر معنیدارns  ** و،*
*, ** and ns significant at 5%, 1% level of probability and non-significant, respectively.
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 سطح برگ در جمعیتهای بررسی شده-2 شکل
Figure 1- Leaf area in studied populations (LSD, p≤0.05)

 وزن خشک برگ در جمعیتهای بررسی شده-3 شکل
Figure 2- Leaf dry weight in studied populations (LSD, p≤0.05)

 تعداد گل در بوته در جمعیتهای بررسی شده-4 شکل
Figure 4 - The number of flowers per plant in studied populations (LSD, p≤0.05)
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شکل  -5طول ساقه گلدهنده در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 5- The length of the stem in studied populations (LSD, p≤0.05

شکل  -6قطر گل در بوته در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 6- Flower diameter in studied populations (LSD, p≤0.05

شکل  -7ارتفاع گل در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 7- Flower height in studied populations (LSD, p≤0.05

... مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي هفت جمعیت گیاه دارویي پاي خر
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 متوسط وزن خشک گل در جمعیتهای بررسی شده-8 شکل
Figure 8- Average dry flower weight in studied populations (LSD, p≤0.05)
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 وزن خشک ریشه در جمعیتهای بررسی شده-9 شکل
Figure 9- Root dry weight in studied populations (LSD, p≤0.05)

 طول ریشه در جمعیتهای بررسی شده-10 شکل
Figure 10- Root length in studied populations (LSD, p≤0.05)
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شکل  -11غلظت نسبی کلروفیل در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 11- Concentration of chlorophyll in studied populations (LSD, p≤0.05
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شکل  -12میزان فتوسنتز در جمعیتهای بررسی شده
)Figure 12- Photosynthesis rate in studied populations (LSD, p≤0.05

ن ا ج ص صیات وی شیمیا
ون ل کل

نتییایج تجزیییه واریییانس اخییتالف معنیییداری را بییرای مقایسییه
خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه پیای خیر نشیان داد .مقایسیه مییانگین
فنول کل عصاره جمعیتهای میورد بررسیی ،اخیتالف معنییداری در
سطح احتمال یک درصد نشیان داد ،بیه طیوریکیه جمعییت نیور بیا
میانگین  242میلیگرم معادل گالیک اسیید بیر گیرم عصیاره خشیک
دارای بیشترین مقدار فنیول کیل و جمعییت کلیبیر بیا مییانگین 125
میلیگرم معادل گالیک اسید بر گرم عصیاره خشیک ،دارای کمتیرین
میزان فنول کل بود (شکل  .)13مقدار فنیول کیل رزمیاری و آویشین
دنایی به ترتیب برابر با  155و  466میلیگرم معادل گالیک اسیید بیر
گرم عصاره خشک بود که نشان دهنده باال بیودن مقیدار فنیول کیل

جمعیت نور نسبت بیه گییاه رزمیاری مییباشید (شیکل  .)13مقایسیه
دادههای فنول کل بیین جمعییتهیای میورد بررسیی نشیان داد کیه
جمعیت نور دارای بیشترین میزان فنول کل میباشد که این مقیدار در
برگ جمعیت نور بیشتر از اندام گل میباشد .در پژوهشیی کیه خطییر
نامنی و مازندرانی ( )26بر روی فنول کیل انیدامهیای مختلیف گییاه
شابیزک انجام دادند ،برگ بیشترین مقدار فنول کل را نشان داد .ژوکو
و همکاران ( )27به بررسی میزان فنول گیاه زرشک پرداختند و نشیان
دادند که بیشترین مقدار فنول کل در برگ نسبت به اندامهای دیگیر
بود که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .همچنین عصاره گل جمعیت
نور در بین عصاره گل منیاطق دیگیر بیاالترین مییزان فنیول کیل را
داشت .کمترین میزان فنول کل هم مربوط به جمعیت کلیبر میباشید.
زیستگاه گیاه از طریق تغییرات اقلیمی مییتوانید بیر فراینید تشیکیل
متابولیتهای ثانویه در اندامهای مختلف گیاه تأثیرگذار باشید ( .)28از

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي هفت جمعیت گیاه دارویي پاي خر ...

اینرو با توجه به اختالف دما و میزان بارش بین منطقه نور بیا دیگیر
مناطق از جمله منطقه نمین ،میتوان منشاء تفاوت در مقدار فنول کل
را به اختالف شرایط آب و هوایی نسبت داد که تأثیرات حاصیل از آن
ها در ریزوم گیاه ذخیره شده و در سیال بعید تیأثیر خیود را در محیل
کشت جدید نشان داد .به طیوریکیه در بیین منیاطق بررسیی شیده،
باالترین دما و باالترین بارش مربوط به منطقه نور میباشد .بیه ن یر
میرسد منطقه نور رویشگاه مناسبی برای گیاه پای خر میباشد .چون
مهمترین جنبه استفاده گیاه پای خر به خاطر فعالیت آنتیاکسیدانی آن
است و چنانچه قبال هم گفته شد در اکبر موارد بین میزان فنول کل و
فعالیت آنتیاکسیدانی رابطه مستقیم وجود دارد .از این رو جمعیت نیور
که دارای باالترین میزان فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی مییباشید،
به عنوان رویشگاه مناسب میتواند معرفی گردد.
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والون یز کل

مقایسییه فالونویییید کییل جمعیییتهییای پییای خییر نشییان داد کییه
جمعیتهای دماوند و دیلمان فالونویید بیشتری نسبت به جمعیتهای
دیگر داشتند که این مقادیر بیه ترتییب برابیر بیا  40و  39میلییگیرم
کوئرستین بر گرم عصاره خشک بود (شکل  .)13این در حیالی اسیت
که مقدار فالونویید کل در دو گیاه رزماری و آویشن دنایی بیه ترتییب
برابر با  13و  26میلیگرم کوئرستین بر گرم عصاره خشک بود (شکل
 .)14بیشترین مقدار فالونویید در بین همه عصارههای میورد ارزییابی
مربوط به عصاره برگ جمعیت دیلمان بود .عصاره گل جمعیت دماوند
نیز بیاالترین مقیدار فالونوییید را در بیین عصیارههیای گیل داشیت.
همچنییین جمعیییت فیروزکییوه کمتییرین میییزان فالونویییید را در بییین
جمعیتهای مورد مطالعه داشت.

شکل  -13مقایسه مقدار فنول و فالونویید کل در برگ و گل جمعیتهای بررسی شده ((فنول کل جمعیت) ( ،aفالونویید کل جمعیت) ( ،bفنول کل
برگ و گل)  cو (فالونویید کل برگ و گل)  )dگیاه پای خر
Figure 13- Comparison of total phenol and flavonoid in the leaves and flowers of cultivated of Tussilago farfara L. (LSD,
)p≤0.05
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شکل  -14مقایسه مقدار فنول و فالونویید جمعیتهای بررسی شده برتر گیاه پای خر با عصاره رزماری و آویشن دنایی
Figure 14- Comparison of total phenol and flavonoid in the better studied populations of Tussilago farfara with Extracts of
)Rosmarinus officinalis (Ro) and Thymus daenensis (Th

فالونویید عصاره گل علف سیرفه قیبال توسیط دوبراوالسیکیت و
همکاران ( )29اندازهگییری گردییده اسیت و نتیایج مقیدار فالونوییید
عصارههای گل پای خر در این تحقیق در مورد فالونویید گل با نتایج
دوبراوالسیکیت و همکییاران مطابقیت دارد .آنهییا مقیدار فالونوئییید را
به طور متوسط  9میلیگرم روتین در گرم ماده خشک بیان کردنید .در
تحقیقی که چورلی و همکاران ( )13بیر روی فالونوییید گیل و بیرگ
گیاه چای کوهی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که اثر رویشگاه بر
روی مقدار فالونویید معنیدار نبود ولی اثر اندام معنیدار شید و بیرگ
دارای فالونویید بیشتری نسبت به گل بود که این یافتههیا همسیو بیا
نتایج این تحقیق میباشد.
وعاژیت آن اکسیزان

مقایسه فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای مختلف حاصل از بیرگ
و گل جمعیتهای بررسی شده نشان داد که بیشترین مییزان فعالییت
آنتیاکسیدانی مربوط به عصاره برگ جمعیت نور با  IC50برابر با 271
بوده و کمترین مقدار این فعالیت مربوط به عصاره برگ جمعیت کلیبر
است (شکل  .)15مقایسه فعالیت آنتیاکسیدانی عصیارههیای گیل در
بین جمعیتهای مورد بررسیی نشیان داد ،کیه عصیاره گیل جمعییت
فیروزکوه دارای بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی و عصاره گل جمعییت
نمین ،کمترین مقیدار فعالییت را داشیت (شیکل  .)15مقایسیه مقیدار
فعالیت آنتیاکسیدانی برگ جمعیت نور با رزماری و آویشن دنایی کیه
به ترتیب دارای  958 IC50و  509بود ،نشان از فعالیت آنتی اکسیدانی
قابل توجه جمعیت نور میباشید .تغیییرات عوامیل اکولیوژیکی نقیش
مؤثری را بر رشد و افزایش کمیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی
دارند .در ن ر گرفتن ویژگیهای محل روییش ،موقعییت جغرافییایی،
اندام گیاه و تأثیر عوامل اکولوژیک بر روی گیاه در طبیعیت ،از عمیده

عواملی هستند که میتواند بر میزان میواد میؤثره گییاه تیأثیر زییادی
داشته باشد ( .)28مقایسه نتایج فعالیت آنتی اکسییدانی نشیان داد کیه
بین گیاهان کشت شده از مناطق مختلف ،در فعالییت آنتییاکسییدانی
تفاوت وجود دارد .بیشترین فعالییت مهیار رادیکیال آزاد توسیط بیرگ
جمعیت نور انجام گرفت .تفاوت در شرایط آب و هوایی از قبیل میزان
بارش و رطوبت نسبی در طول فصل رشد گیاه و درجیه حیرارت میی
تواند دلیل تفاوت جمعیت نور با دیگر جمعیتهای مورد بررسی باشید،
چنانچه منطقه نور ،بیشترین بارش را در بین مناطق مورد بررسی دارد
و گیاهان حاصل از ریزوم تهیه شیده از ایین منیاطق توانسیته اسیت
پتانسیلهای بالقوه خود را در سال بعدی و محل کشیت جدیید نشیان
دهد .این نتایج مطابق با نتایج دوبراوالسکیت و همکاران ( )29اسیت،
آنها فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه پای خیر تیوده فرانسیه بیا لیتیوانی را
مقایسه کردند و دلیل بیشتر بودن فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه پای خیر
فرانسه نسبت به توده لیتوانی را پایین بیودن متوسیط دمیای لیتیوانی
نسبت به فرانسه و باال بودن مییزان بارنیدگی در فرانسیه نسیبت بیه
لیتوانی بیان کردند .در همین راستا مهرپور و همکاران ( )28باال بودن
مقدار رطوبت نسبی را یکی از دالییل افیزایش مییزان فعالییت آنتیی
اکسیدانی و فنول کل بیان کرده است .چنانچه میانگین دمیای هیوا و
بارندگی منطقه نور به نسبت باالتر از مناطق دیگر بیود .البتیه عوامیل
دیگری از قبیل کموتیپ گیاه ،خاک و نور خورشیید نییز مییتوانید در
خییواو و ترکیبییات گیییاه تأثیرگییذار باشییند ( .)29دوبراوالسییکیت و
همکاران ( )8میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ ،گل و
ریشه را در دو توده فرانسه و لیتوانی بررسی کردند و نتیایج نشیان داد
عصاره متانولی این سه اندام تفاوت معنیداری در میزان آنتیاکسیدانی
دارند .همچنین عصاره متانولی برگ پای خر در هر دو توده فرانسیه و
لیتوانی دارای بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی بود کیه بیا نتیجیه ایین

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي هفت جمعیت گیاه دارویي پاي خر ...

تحقیق مطابقت دارد .نتایج مربوط به فنول کل نشان داد که جمعییت
نور بیشترین مقدار فنول کل را در بین جمعیتهای مورد بررسی نشان
داد .یافتهها نشان میدهد ،گیاهانی که دارای ترکیبات فنولی بیاالتری
هستند ،فعالیت ضد رادیکالهای آزاد باالتری نشان میدهند .در بیشتر
پژوهشهای انجام گرفته ،فعالیت آنتیاکسیدانی با میزان فنول رابطیه
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مستقیم دارد ( .)31سلیکتاس و همکاران ( )32بیان کردند که فعالییت
آنتی اکسیدانی رزماری با محتوای فنول تیام آن رابطیه مسیتقیم دارد.
درحالیکه نتایج دوبراوالسکیت و همکاران ( )29نشیان داد کیه مقیدار
فنول کل دو توده فرانسه و لیتوانی تفاوت ناچیزی داشت.

فعالیت آنتی اکسیدانی
Antioxidant Activity
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شکل  -15مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی برگ و گل جمعیتهای بررسی شده گیاه پای خر و عصاره رزماری و آویشن دنایی
Figure 15- Comparison of antioxidant activity of leaves and flower of Tussilago farfara and Extracts of Rosmarinus officinalis
)(Ro) and Thymus daenensis (Th

نتیجهگیری
مطالعه رویشگاههای گیاه پای خیر و همچنیین کشیت آن نشیان
میدهد که این گونه نیاز رطوبتی باالیی دارد و در ارتفاعاتی که دارای
هوای خنک هستند ،رشد بهتری میکند و تقریبا در نیمه شمالی ایران
توزیع شده است .با توجه به نتایج این تحقیق ،گیاه پای خر یک گییاه
با قابلیتهای آنتیاکسیدانی باال مخصوصا در انیدام بیرگ مییباشید.
مقایسه جمعیتهای کشت شده در تهران نشان داد که جمعیت نیور از
ن ر محتوای فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی ،بیه عنیوان جمعییت
برتر معرفی گردیده و نیازمند مطالعه بیشیتر در میورد ایین جمعییت و
رویشگاه مربوطه میباشد .بررسی فعالیتهای آنتیاکسییدانی جمعییت
های مختلف نشان میدهد که رویشگاه نور محل مناسبی برای کشت
پای خر برای باال بردن میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسییدانی
میباشد .لذا میتوان برای اهداف دارویی و بهداشیتی ،پیای خیر را در

رویشگاه نور کشت و اهلیسازی کرد .در کشور ما توجه زیادی به گیاه
پای خر نشده است و بیشتر به عنوان علف هرز مطیرح مییباشید .در
حالیکه پتانسیلهای دارویی این گیاه باال بوده و میتوانید بیه عنیوان
یک گیاه دارویی مهم و بومی کشور تلقی شود و بیا اهمییت دادن بیه
خود گیاه و رویشگاههیای آن ،از انقیرا و از بیین رفیتن ایین گییاه
جلوگیری گردد.

سپاسگزاری
این مطالعه در گروه علوم باغبیانی دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه
تربیت مدرس انجام گرفته است .همچنیین از زحمیات و کمیکهیای
آقایان دکتر علی سنبلی و مهندس محسین یادگیاری در طیی انجیام
پروژه سپاسگزاری میشود.
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Introduction: Coltsfoot (Tussilago farfara L.) from Asteraceae family is a perennial plant. T. farfara is
native and widespread from Europe to Western and Northern Asia and North Africa. Coltsfoot distributed in wet
mountainous regions of Iran, such as Azerbaijan, Tehran and Northern provinces. Its flowers and leaves have
been used traditionally for the treatment of cough, bronchitis and phlegm disorders. T. farfara leaves and flowers
have expectorant activity and are used for chronic dry cough and various pulmonary diseases. The extracts of T.
farfara were shown to exhibit various activities, such as antioxidant and antimicrobial activity. Biologically
active agents of T. farfara have been studied due to their antimicrobial and antioxidant characteristics.
Materials and Methods: For morphological study, the rhizomes of seven Iranian coltsfoot populations were
collected in August 2016 from different regions of Iran including Pol-e zangholeh, Damavand, Firoozkooh, Nur,
Deylaman, Kaleybar and Namin. The collected samples were planted in the same condition during 2016-2017 in
research field of Tarbiat Modares University in Tehran (51º10ʹ23ʺ N, 35º44ʹ17ʺ E), with a randomized complete
block design experiment and three replications. The average annual rainfall and temperature of cultivating place
is about 220 mm and 16.4 ºC. In order to study the morphological characteristics between different samples,
traits such as the number of flowers per plant, stem height, flower length, flower diameter, flower dry weight,
root length, root dry weight, leaf area and leaf dry weight had been measured. Morphological traits were
measured under the same conditions and for this research, were used ruler, caliper and balance. The leaves and
flowers were prepared for phytochemical studies. DPPH method has been used to evaluate
the antioxidant activity, and the IC50 was used to compare the antioxidant properties. The absorbance of the
samples was measured at 517 nm with ELISA reader. The radical scavenging capacity (RSC) was calculated by
the following formula: % In=[(Ab-As)/Ab]×100, where In is DPPH inhibition, Ab is the absorbance of the blank,
As is the absorbance of samples including extracts and BHT as a positive control. The phenolic contents of
different extracts were determined by Folin-Ciocalteu method and the aluminum chloride method was used to
measure total flavonoid.
Results and Discussion: Analysis of variance showed that there is a significant difference between all
evaluated traits in studied populations (p ≤0.01). Pol-e zangholeh population of T. farfara, has shown the best
performance for all morphological traits. The results of the flowers per plant showed that the Pol-e zangholeh
population was the highest and the Deylaman population had the lowest number of flowers. The maximum
length of the stem was related to the Pol-e zangholeh population while the population of Namin had the smallest
amount. Comparison of flower diameter showed that the Pol-e zangholeh population had the largest diameter
and Nur population of all the smaller. The results of the flower length showed that the maximum flower length
was related to the Pol-e zangholeh population and Deylaman population had the smallest amount of flower
length. Comparison of mean of flower dry weight showed that the Pol-e zangholeh population of T. farfara had
the highest value while the population of Nur had the smallest amount. Pol-e zangholeh population of T. farfara,
considered as superior populations and its flowering time were earlier than the others. It was found that there is a
significant difference (p ≤0.01) between different populations. This variation may be due to Population
differences of People, either due to differences in environmental conditions or sometimes due to the interaction
of the population and the environment. Our results also indicate the presence of comparable genetic potentials of
T. farfara in these population for any further cultivar development. Analysis variance showed that there was
significant difference between populations for total phenol, flavonoid and antioxidant activity (p ≤0.01) and the
Nur population had the highest total phenolic content and highest antioxidant activity. Comparison of antioxidant
activity of different extracts from leaves and flowers of T. farfara showed that the most antioxidant activity was
related to leaf extract of Nur population with IC50 271 µg/ml closer to BHT (33 µg/ml) as a synthetic and
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industrial antioxidant. The least amount of this activity was related to Kaleybar leaf extract with IC50 888 µg/ml.
Nur population showed the highest total phenol content with 242 mg GAE/g dried weight. Damavand population
showed the highest total flavonoid content with 40 mg QE/g DW extract.
Conclusion: Our results indicate the presence of comparable potentials of T. farfara in these populations for
any further cultivar development. Study of antioxidant activity in different habitats shows that Nur habitat is a
suitable place for the cultivation of T. farfara to increase the amount of phenolic compounds and antioxidant
activity.
Keywords: Antioxidant activity, Coltsfoot, Morphological study, Phytochemical studies, Total flavonoid

