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بررسی محتواي فنل ،فالونوئيد کل و عملکرد ضد اکسيدانی سوسن چلچراغ
دوره بالينی پزشکی

مقاله پژوهشی

بررسی محتواي فنل ،فالونوئيد کل و عملکرد ضد اکسيدانی گياه نادر سوسن چلچراغ
) (Lilium ledebourii (Baker) Boissدر شمال ایران
شکوفه شکراللهی ،*1غالمعلی حشمتی ،1حامد یوسف زاده

 -1دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -2دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1316/10/21 :

تاریخ دریافت مقاله1316/01/27 :

چکيده
زمينه و هدف :سوسن چلچراغ بانام علمی  Lilium ledebourii (Baker) Boissتنها گونه گیاهی طبیعی و ملی کشور با پراکنش محدود در مناطق کوهستانی
جنگل هیرکانی است که بسیاری از جنبههای اکولوژیکی ،زینتی و دارویی آن موردبررسی قرار نگرفته است.
مواد و روشها :بعد از تهیه عصاره اتانولی به روش خیساندن ،فنل کل به روش فولین سیکالتو ،فالونوئید کل به روش آلومینیوم کلراید و فعالیت ضد اکسیدانی
عصاره نمونههای برگ و ساقه ،با استفاده از روش  DPPHاندازهگیری شد .برای تجزیهوتحلیل آماری از تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن
استفاده شد.
نتایج :میزان فنل کل عصاره اتانولی اندامهای هوایی سوسن در چهار رویشگاه بین  33/69±6/91و  66/13±1/21میلیگرم گالیک اسید در گرم عصاره و ظرفیت
ضد اکسیدانی آن بین  91تا  10درصد متغیر بود ،بیشترین میزان فنل کل و نیز فعالیت ضد اکسیدانی در عصاره اندامهای هوایی منطقه کالردشت (باالترین
ارتفاع) و کمترین میزان در رستم آباد (پایینترین ارتفاع) یافت شد .محتوای فالونوئید عصاره اتانولی اندامهای هوایی سوسن چلچراغ نیز بین  33/31±7/11و
 33/72±1/21میلیگرم کوئرستین در گرم عصاره بود که باالترین میزان آن در منطقه اسالم و کمترین میزان آنها در منطقه نمین مشاهده شد.
نتيجهگيري :از نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که در مقایسه با بسیاری از گونه های دارویی دیگر ،سوسن چلچراغ به لحاظ میزان ضد اکسیدان ،از
ظرفیت نسبتاً خوبی برخوردار است که این میزان بسته به محل رویش سوسن چلچراغ متفاوت بوده و همبستگی مستقیم و معنیداری با تغییرات ارتفاع از
سطح دریا دارد.
کلمات کليدي :سوسن چلچراغ ،فعالیت ضد اکسیدانی ،فالونویید ،عصاره ،رویشگاه

مقدمه
ایران ازلحاظ شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی درزمینه
ی رویش گیاهان دارویی ،زینتی و علوفهای یکی از بهترین مناطق
جهان محسوب میگردد که در این میان منطقه رویشی هیرکانی
یکی از مناطق مستعد و دارای رویشگاههای مناسب و متنوع برای
رویش گونههای مختلف است .سوسن چلچراغ بانام علمی
 Lilium ledebourii (Baker) Boissازجمله گونههای جذاب و
خودرو جنس سوسن در ناحیه رویشی هیرکانی و نخستین
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گیاهی است که بهعنوان میراث ملی در ایران به ثبت رسیده
است .ایران یکی از مهمترین مناطق پراکنش سوسن چلچراغ در
جهان بوده و پراکنش آن در داماش ( ،)1درفک ( )2گیالن،
کالردشت مازندران ( )3و خانقاه اردبیل ( )3به ثبت رسیده است.
سوسن چلچراغ به دلیل خصوصیات ممتاز گل ،شامل بلند بودن
ساقه گل دهنده ،دوام مناسب گل و ظاهری بسیار جذاب،
توانایی رقابت با گلهای بریده دیگر را در بازارهای جهانی دارد
( .) 3همچنین این گیاه دارای صفات مهمی از قبیل رشد زیاد
( ،)9مقاومت زیاد به سرما ،ماده معطرِ ،متابولیت ثانویه و نیز
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جدول  -1مشخصات جغرافیایی رویشگاه جمعیتهای موردمطالعه سوسن چلچراغ
استان مبدأ

شهرستان مبدأ

طول جغرافيایی

عرض جغرافيایی

ارتفاع از سطح دریا

گیالن

رستم آباد

31° 23' 99"E

36° 99' 91"N

 1390متر

گیالن

اسالم

37° 33' 23"E

37° 36' 33"N

 1776متر

اردبیل

نمین

37° 33' 21"E

37° 27' 93"N

 1910متر

مازندران

کالردشت

91° 93' 91"E

36° 31' 31"N

 2210متر

را تشکیل میدهد بلکه جنبههای مهمی از کیفیت غذای انسان
مانند رنگ ،بو و طعم را نیز تعیین میکند .برخی از متابولیتهای
ثانویه نظیر رنگدانههای گیاهی برای تنوع گلها و گیاهان زینتی
مهم بوده و تعدادی از آنها برای تولید داروها ،حشرهکشها،
چاشنیهای غذایی ،رنگها و خوشبوکنندهها مورداستفاده قرار
میگیرند ( .)7در تنها مطالعه انجامشده بر روی فیتوشیمیایی
ساقه ،برگ ،ریشه و گل سوسن چلچراغ ،برخی متابولیتهای
ثانویه ازجمله آلکالوئید و فالونوئید در ساقه و ساپونین در ریشه
و گل این گیاه شناسایی و مورد تائید قرار گرفت ( .)6ازآنجاکه
عوامل محیطی در تولید و تجمع متابولیتهای ثانویه گیاهان
نقش مهمی دارند و عواملی چون درجه حرارت ،میزان بارندگی،
شدت نور و ارتفاع از سطح دریا که تعیینکننده اقلیم یک
منطقه هستند ،ازجمله مهمترین عوامل محیطی تأثیرگذار در
تجمع متابولیتهای ثانویه هستند ()7؛ بنابراین ازآنجاییکه
میزان و نوع مواد مؤثره بسته به شرایط زیستگاهی رویشگاه
هرگونه متفاوت است و با توجه به پراکنش نسبتاً گسترده سوسن
چلچراغ در رویشگاههای متفاوت ،در این تحقیق در نظر است که
مهمترین ترکیبات ثانویه اینگونه در رویشگاههای مختلف آن
مورد مقایسه قرار گیرد.

مواد و روش ها
تهيه و آمادهسازي نمونههاي گياهی
بهمنظور اندازهگیری ترکیبات فنولی سوسن چلچراغ و با در
نظر گرفتن تغییرات خصوصیات بومشناختی عرصههای مورد
انتشار اینگونه در سطح جنگلهای شمال ،نمونهبرداری
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اندازهگيري ترکيبات فنلی و فالونوئيدي
تهيه عصاره اتانولی به روش خيساندن یا ماسراسيون:
بهمنظور تهیه عصاره نمونهها پس از خشک شدن ،با آسیاب برقی
بهخوبی پودر و از الک شماره  17گذرانده شد و مقدار  199گرم
از پودر ریشه و اندامهای هوایی (برگ و ساقه با نسبت وزنی 30
به  )70به یک ارلن  1000میلیلیتری انتقال یافته و با اتانول 70
درصد کامالً پوشانده شد .محتویات فوق مدت  23ساعت در
شیکر قراردادِ شد.
اندازهگيري ميزان فنول کل :مقدار فنول کل موجود در
عصاره اندامهای هوایی سوسن چلچراغ توسط رنگ سنجی به
روش فولین -سیکالتو موردبررسی قرار گرفت .ابتدا به 0/9
میلیلیتر از هر یک از استانداردها (120 ،100 ،70 ،60 ،30 ،20
و 130میلیگرم بر میلیلیتر) و عصاره اتانولی 9 ،میلیلیتر فولین
سیکالت ( )1:10و  3میلیلیتر سدیم کربنات  7/9درصد اضافه
گردید .برای تهیه شاهد ،متانول خالص جایگزین عصاره اتانولی
گردید .بعد از  19دقیقه ،جذب در  769نانومتر توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر ( )2800 uv/visاندازهگیری و منحنی استاندارد
برحسب گالیک اسید با غلظتهای مختلف ترسیم و میزان
ترکیبات فنول گیاه معادل گالیک اسید بهصورت میلیگرم در هر
گرم پودر خشک گیاه اندازهگیری گردید (.)1
اندازهگيري ميزان فالونوئيد کل :برای محاسبه محتوای
فالنوئید بر اساس روش پورمراد و همکاران ( 0/9 ،)1میلیلیتر از
عصاره اتانولی با  1/9میلیلیتر اتانول 0/7 ،درصد میلیلیتر
آلومینیوم کلراید  10درصد اتانول ( 10گرم آلومینیوم کلراید در
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برخورداری از برخی ترکیبات دارویی ( )6است و ازاینرو میتواند
بهعنوان منبع ژنی مهم برای بهبود ژنتیکی گیاهان و نیز درمان
برخی بیماریها مورداستفاده قرار گیرد.
تولید متابولیتهای ثانویه نهتنها بخشی از سیستم دفاعی گیاه

ازاینگونه در چهار رویشگاه در ناحیه رویشی هیرکانی شامل:
گیالن (رستم آباد و اسالم) ،مازندران (کالردشت) و اردبیل
(نمین) انجام شد (جدول  .)1نمونهها پس از جمعآوری و انتقال
به آزمایشگاه ،در سایه خشک شدند.
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تعيين فعاليت ضد اکسيدانی از طریق ارزیابی ميزان
مهار رادیکالهاي آزاد عصاره به روش ) 0/1 :(DPPHگرم
از عصارههای خشک اولتراسوند با اتانول  70درصد به حجم
رسانده و غلظتهای متفاوت (،100 ،290 ،900 ،790 ،1000
 29 ،90و  12/9میلیگرم بر میلیلیتر) از آن تهیه گردید .به
عصارههای اولتراسوند ،محلول اتانولی  DPPHاضافه گردیده و
 30دقیقه در تاریکی قرار گرفتند و جذب توسط دستگاه
اسپکتوفتومتر در طولموج  917نانومتر قرائت گردید .از اتانول
 70درصد نیز بهعنوان شاهد استفاده شد (.)10

نرمافزار SPSS

جمعآوری دادهها آنالیزهای آماری با استفاده از
 18و رسم نمودارها با نرمافزار  Excelانجام شد .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا نرمالیتی و همگنی دادهها به ترتیب
با استفاده از آزمون شاپیروویلک و لون موردبررسی قرار گرفت.
بعد از تائید نرمالیتی دادهها ،با استفاده از آنالیز واریانس معنی-
داری اثر رویشگاه روی هر صفت بررسی شد و در صورت معنی-
داری اثر رویشگاه ،میانگین صفت موردنظر در رویشگاههای
مختلف با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج
الف) فنل :میزان تام ترکیبات فنولی عصاره اتانولی اندامهای
هوایی سوسن چلچراغ بر مبنای مقادیر جذب ناشی از واکنش
عصاره با معرف فولین سیوکالتو و بر اساس مقایسه آن با محلول-
های استاندارد گالیک اسید و بر طبق معادله خط بهدستآمده از
منحنی استاندارد گالیک اسید محاسبه گردید (نمودار  .)1میزان
فنل کل در چهار منطقه بین  33/69±6/91و 66/13±1/21
میلیگرم گالیک اسید در گرم عصاره متغیر بود و بیشترین
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 100میلیلیتر اتانول و آب مقطر) 0/1 ،میلیلیتر پتاسیم استات
یک موالر ( 2/31گرم در  10میلیلیتر آب مقطر) و  2/7میلیلیتر
آب مقطر مخلوط شد .برای تهیه شاهد ،اتانول خالص جایگزین
عصاره اتانولی گردید .محلول حاصل  30دقیقه در تاریکی قرار
داده شده و سپس در طولموج  319نانومتر توسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر قرائت شد .جهت رسم منحنی استاندارد از
غلظتهای مختلف استاندارد کوئرستین (،10،90،190،100
 )200میلیگرم بر میلیلیتر استفاده شد و منحنی با نرمافزار
Excelرسم گردید.

تجزیهوتحليل آماري :پس از اندازهگیری ترکیبات گیاه و
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ب) فالونوئيد :محتوی فالونوئید عصاره اتانولی اندامهای
هوایی سوسن چلچراغ نیز برحسب اکیواالنت کوئرستین همراه
با منحنی استاندارد به دست آمد (نمودار  )2که میزان آن بین

جدول  -2مقایسه میانگین مقدار کل ترکیبات فنولی ،فالونوئیدی و درصد فعالیت ضد اکسیدانی عصاره سوسن چلچراغ در مناطق مختلف
فنل کل

فالنویيد کل

فعاليت ضد اکسيدانی

(ميلیگرم گاليک اسيد در گرم عصاره)

(ميلیگرم کوئرستين در گرم عصاره)

درصد

رستم آباد

33/69±6/91b

33/21±3/39b

27/13±2/36b

اسالم

93/33±6/63

a

33/72±1/21

a

31/07±2/37

36/19±3/91

b

33/31±7/11

b

جمعيت

ab
b

نمين

66/13±1/21a

کالردشت

32/33±3/17ab

31/37±3/71

39/27±1/06a

حروف مختلف در ستون نشان از تفاوت معنیدار بین جمعیتها در سطح احتمال پنج درصد است.
جدول  -3ارزیابی میزان ارتباط صفات با یکدیگر در ساقه و برگ سوسن چلچراغ از طریق همبستگی ساده بین زوج صفات به روش پیرسون
صفات

جمعيت

جمعيت

1

فنول

**

فالونویيد

*

فعاليت ضد اکسيدانی

**

فنول

0/739

فالونویيد

فعاليت ضد اکسيدانی

1
ns

0/627

**

0/136

0/99

0/737

1
ns

0/317

1

**

 :nsعدم وجود اختالف معنیدار :* ،معنیدار در سطح احتمال  9درصد : ،معنیدار در سطح احتمال  1درصد

 33/31±7/11و  33/72±1/21میلیگرم کوئرستین در گرم
عصاره بود .باالترین میزان فالونوئید در عصاره گیاه سوسن
چلچراغ در منطقه اسالم و کمترین میزان آنها در منطقه نمین
مشاهده شد .بین میزان فالونویید منطقه نمین با رستم آباد و
نیز منطقه کالردشت با سایر مناطق اختالف معنیدار وجود
نداشت اما منطقه اسالم دارای اختالف معنیدار با مناطق نمین
و رستم آباد ازنظر میزان فالونویید بود (جدول .)2
ج) ضد اکسيدان :ظرفیت ضد اکسیدانی عصاره اندامهای
هوایی سوسن در چهار رویشگاه بین  27تا  39درصد متغیر بود.
بهطوریکه بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی در عصاره اندامهای
هوایی سوسن منطقه کالردشت و کمترین میزان آن در منطقه
رستم آباد مشاهده گردید .بین منطقه رستم آباد با نمین اختالف

journal.fums.ac.ir

بحث
ضد اکسیدانهای طبیعی بیشتر در گیاهانی موجود میباشند
که حاوی ترکیبات فنلی هستند .محتوای فنلی و ترکیبات گیاه
به فاکتورهای ژنتیکی و محیطی وابسته بوده و عوامل بسیار
زیادی ازجمله آب ،هوا ،خاک ،ارتفاع ،نوع گونه ،روشهای
استخراج و روش اندازهگیری ضد اکسیدانها در میزان متابولیت-
های ثانویه گیاهی ازجمله فنل و فالونوئید کل و خواص ضد
اکسیدان آن دخالت دارند (.)11
بر اساس نتایج این پژوهش حداکثر میزان فنول کل از منطقه
کالردشت واقع در استان مازندران به دست آمد؛ درحالیکه
کمترین میزان فنول کل از منطقه رستم آباد واقع در استان
گیالن گیالن که دارای ارتفاع کمتری نسبت به سایر مناطق
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میزان در عصاره اندامهای هوایی منطقه کالردشت (باالترین
ارتفاع) و کمترین میزان در رستم آباد (پایینترین ارتفاع) یافت
شد .بین منطقه رستم آباد و نمین ،همچنین منطقه اسالم با سایر
مناطق اختالف معنیداری مشاهده نگردید؛ اما منطقه کالردشت
ازنظر میزان فنل دارای اختالف معنیداری با سایر مناطق بود
(جدول .)2

معنیدار وجود نداشت ،اما این دو منطقه با مناطق اسالم و
کالردشت دارای اختالف معنیدار ازنظر درصد فعالیت ضد
اکسیدانی بود (جدول .)2
برای اینکه ارتباط بین محتوای فنل و فالونوئید عصاره و
خاصیت ضد اکسیدانی آنها مشخص گردد ،همبستگی بین
ظرفیت ضد اکسیدانی عصاره و مجموع محتوای ترکیبات فنلی و
فالونوئیدی آن تعیین شد (جدول  .)3نتایج بهدستآمده
همبستگی باالیی را بین محتوای فنل و فعالیت ضد اکسیدانی
عصاره سوسن چلچراغ نشان داد.
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نتيجه گيري
در این تحقیق مشخص شد که سوسن چلچراغ از محتوای
فنلی و ظرفیت ضد اکسیدانی نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر
گونههای دارویی ازجمله چای کوهی برخوردار بود و این میزان
نیز با افزایش ارتفاع رویشگاهها از سطح دریا نیز افزایش معنی-
داری یافت .همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق
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است ،حاصل شد .بیشترین میزان فالونوئید کل نیز در ارتفاع باال
( 1776متر) مشاهده گردید .تفاوت در میزان فنول و فالونویید
میتواند ناشی از تفاوتهای ژنتیکی و اختالفات آب و هوایی و
جغرافیایی مانند اختالف از سطح دریا (ارتفاع رویشگاه) رویشگاه-
ها باشد .از میان چهار رویشگاه موردبررسی ،رویشگاه رستم آباد
با  1390متر و کالردشت با  2210متر به ترتیب کمترین و
بیشترین ارتفاع را به خود اختصاص دادهاند و اختالف بین
بیشترین و کمترین ارتفاع در چهار رویشگاه  130متر است .این
امر نشاندهنده دامنه وسیع پراکنش سوسن ازنظر ارتفاع از
سطح دریا است .از طرف دیگر با توجه به تشابه نمونهها ازنظر نوع
گونه ،حاللها و روشهای استخراج ،مقدار بیشینه محتوای
ترکیبات فنلی تام از جمعیت کالردشت به دست آمد که دارای
ارتفاع بیشتری نسبت به سایر مناطق بود؛ بنابراین تفاوتهای
موجود ازنظر ارتفاع منطقه رویش که موجب تغییرات دمای
شبانهروزی محیط ،تغییر شدت تابش پرتوهای خورشیدی و
میزان بارندگی ساالنه است را میتوان از علل تفاوت مشاهدهشده
در مورد سنتز و تجمع ترکیبات گیاهان جمعآوریشده از این
مناطق دانست .تأثیر رویشگاه بر میزان متابولیتهای ثانویه در
گیاهان مختلف بررسی شده است که در اکثر موارد بر نقش
رویشگاه بهعنوان عامل تأثیرگذار در تجمع متابولیتهای ثانویه
تأکید شده است ( 12و  Jovancevic .)13و همکاران ()13
بامطالعه محتوای ترکیبات فنلی جمعیتهای وحشی گیاه
 Vaccinium myrtillusدر دامنه کوههای مونتنگرو صربستان
دریافتند که محتوای ترکیبات فنلی کل در مناطقی که میزان
دریافت نور بیشتری داشتند ،نسبت به سایر رویشگاهها بیشتر
است .پیشنهاد شده است که فعالیت آنزیمهای درگیر در تولید
ترکیبات فنلی در شرایط مختلف اقلیمی تغییر مییابد .در
مطالعه گوهری و همکاران ( )19نیز با بررسی فعالیت ضد
اکسیدانی برخی از گیاهان دارویی گزارش شد که ترکیبات
شیمیایی موجود در عصارهها بسته به منطقه جغرافیایی ،نوع
بافت و زمان برداشت گیاه متفاوت است .صبورا و همکاران ()16
نیز با مقایسه محتوای ترکیبات فنلی ،فالونوئیدی و فعالیت ضد
اکسیدانی اندامهای هوایی دو جمعیت گیاه بشقابی سنبلهای در
شمال ایران به نتایج مشابهی رسیدند .در تحقیقات مشابه در
مورد گونههای دارویی مورد ،گلپر ،هواچوبه ،کنگر و کاسنی نشان
داده شد که یک رابطه مستقیم میان افزایش ارتفاع و متعاقب آن
اثر تنشهای اکولوژیکی با میزان مواد مؤثره فنلی و فالونوییدی

و از همه مهمتر ارتقای توان مهار رادیکالهای آزاد و ضد
اکسیدانی عصاره آن گیاهان دارد ( 17و .)17
در این تحقیق میزان فعالیت ضد اکسیدانی نیز با روش
DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت که میزان فعالیت ضد اکسیدانی
عصاره اندامهای هوایی سوسن در منطقه کالردشت نسبت به
سایر مناطق بیشتر بود و این میزان نسبت به فعالیت ضد
اکسیدانی برگ گیاه چای کوهی بیشتر و نسبت به فعالیت ضد
اکسیدانی بابونه ،خرفه ،آویشن و سیاهدانه کمتر بود ( .)11تفاوت
در فعالیت ضد اکسیدانی عصاره اندامهای هوایی گیاه
موردمطالعه با سایر گیاهان فوقالذکر میتواند ناشی از تفاوت در
میزان فنول و سایر ترکیبات مؤثره آنها باشد .نتایج همچنین
نشان داد که میزان فعالیت ضد اکسیدانی عصاره سوسن چلچراغ
رابطه مستقیمی با میزان فنل آن دارد و میتوان گفت فعالیت
ضد اکسیدانی این گیاه مربوط به وجود ترکیبات فنلی موجود در
آن است که مشابه همین یافته در گیاهانی چون نعناع ،بومادران،
درمنه و برخی گونههای آویشن تأییدی در این مطلب است که
ترکیبات فنلی بهعنوان دهنده الکترون عمل میکنند و از ایجاد
واکنشهای اکسیداتیو توسط رادیکالهای آزاد جلوگیری میکند
( .)20دستان و همکاران ( )21با بررسی فعالیت ضد اکسیدانی
عصاره اتانولی پیاز سوسن چلچراغ با استفاده از سه روش مختلف
دریافتند که فعالیت ضد اکسیدانی عصاره با میزان کل ترکیبات
فنلی آن همبستگی زیادی دارد و عصارههای تهیهشده به روش
سوکسله به علت دارا بودن ترکیبات فنلی بیشتر فعالیت ضد
اکسیدانی باالتری از خود نشان دادند .جین و همکاران ( )22نیز
ترکیبات فنولی و فعالیت ضد اکسیدانی عصاره پیاز شش گونه
سوسن بومی را در چین موردمطالعه قرار دادند ،عصاره پیاز
سوسن فعالیت ضد اکسیدانی قوی را نشان داد که همبستگی
مثبت با مقدار فنول کل آن داشت .این محققان قویاً پیشنهاد
کردند که پیاز گل سوسن میتواند بهعنوان یک منبع بالقوه ضد
اکسیدان طبیعی ،کاربردهای غذایی و دارویی داشته باشد.
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تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از رساله دکتری نویسنده مسئول است و
هزینه آن از طریق گرنت دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و
 بدینوسیله از زحمات و.منابع طبیعی گرگان تأمین شده است
همکاری جناب مهندس آتشی کارشناس آزمایشگاه تولیدات
گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تقدیر و
19/2/20  مورخ376_16  کد تصویب پروپوزال.تشکر میگردد
.است

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

شکوفه شکراللهی و همکاران

و یافتههای مشابه در بررسیهای دیگران مشخص شد که تولید
-متابولیتهای ثانویه گیاهان ازجمله گیاه سوسن در اکوسیستم
، تحت تأثیر عوامل گوناگونی نظیر اقلیم منطقه،های مختلف
ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی از کمیت و کیفیت
متفاوتی برخوردار است و گستردگی پراکنش آن در مناطق
مختلف با شرایط اقلیمی متفاوت سبب ایجاد تنوع در خواص
 درواقع عوامل اکولوژیکی و تفاوتهای.دارویی آنها نیز میگردد
محیطی نیز مانند عوامل ژنتیکی میتوانند بر تولید و مقادیر
ترکیبات شیمیایی موجود و عملکرد دارویی گیاهان مؤثر واقع
.گردند
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Abstract
Background & Objective: Lilium ledebourii (Baker) Boiss, is the only national and natural heritage
of Iran, which grows in mountainous regions of Hyrcanian forests with limited distribution that
many ecological, ornamental and medicinal aspects of this plant has not been studied yet.
Material & Methods: Ethanolic extract was prepared by maceration method. Then, total phenol and
total flavonoids of ethanolic extracts were respectively performed by the Folin- Ciocalteu and AlCl3
method. Antioxidant activity was measured by scavenging free radicals of DPPH. Statistical analysis
of the data was performed by ANOVA (Analysis of Variance) and Duncan Test to compare the
means.
Results: The total phenols of Lily shoots was between 59/6 ± 65/43 and 21/9 ± 14/66 and its antioxidant
activity was between 51 to 90 percent at four habitats, The highest and lowest amount of total phenols
and antioxidant activity of Lily shoots obtained from Kelardasht (maximum altitude) and Rostam
Abad (minimum altitude). The total flavonoid were reported between 91/7 ± 41/33 mg GAE g-1 and
21/1 ± 72/43 mg QUE g-1. The highest and lowest content of Total flavonoid were respectively
observed in Asalem and Namin.
Conclusion: The results showed that the antioxidant capacity of Lily is relatively high compared to
other medicinal plants, also antioxidant activity of the Lily extract is variable in different sites and
significantly affected by habitat altitude.
Keywords: Lily, antioxidant activity, flavonoid, extraction, habitat
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