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  هاي مختلف شيرين بيانبررسي تنوع مرفولوژيك و ميزان عصاره خشك ريشه در اكوتيپ

 )Glycyrrhiza glabra L.در پنج استان كشور ( 

  
 4و رضا اميد بيگي 3، نسرين فرهادي*2، محمد كاظم سوري1محمد احمدي حسيني

 
 20/11/92تاريخ پذيرش:  – 15/05/92تاريخ دريافت: 

  
  

  چكيده
كرمانشاه، خراسان  استانپنج شده از  يآورجمعان ين بيريش نمونه 12در  كيصفات مرفولوژ يبررسمنظور  بهق ين تحقيا
ك تا ين يمتر و بيك سانتيشه در دو قطر كمتر از ير اندازه ريثأن تيهمچن .دش، گلستان و فارس انجام ي، خراسان شماليرضو

تعيين وزن عصاره براي  د.ش يبررسآوري شده، هاي جمعنمونه بدر آ زان ماده خشك و عصاره محلوليبر ممتر يدو سانت
ها كه نشانگر ميزان عصاره سپس درصد ماده خشك باقيمانده هر يك از نمونه ،ها از روش مسراسيون استفاده شدخشك ريشه

صفات شد. هاي مربوطه در قالب طرح كامال تصادفي انجام  آماري داده ةتجزي. خشك محلول در آب است، محاسبه شد
دست آمده از وزن  هر بيسه مقاديمقا). >01/0p( نشان دادندداري تفاوت معنيمختلف  مناطقدر  مورد بررسي كيمرفولوژ

تفاوت  يول، )<05/0p( نشان نداد داريمعنيدر دو قطر مختلف اختالف  )%07/42- 93/49( انيب نيريش يهاشهيخشك ر
در مناطق درصد عصاره آبي  . بيشترين)>01/0p( بود داريمعن ر مناطق مختلفد شهيدو اندازه مختلف ربراي عصاره محلول 
ك و ين صفات مرفولوژيب يداريرابطه معن يب همبستگيضرمقدار ) گزارش شد. %19له (محعراقي) و %25/20دشمن زياري (

محلول در  ميزان عصاره بر يخاكاقليمي و  عواملولي  ،)<05/0p( ان نشان ندادين بيريزان ماده خشك و عصاره محلول شيم
ر يثأت ةدهند كه نشان كردم يرا به چهار گروه مجزا تقس هاپياكوت ،كيصفات مرفولوژ يبرا ايخوشه ةيتجز. ثر بودندؤآب م

از نظر درصد  ين مناطق مورد بررسيبهتر. استاهان مناطق مختلف يمشاهده شده در گ يهابر تفاوت يكيو ژنت يطيعوامل مح
ن مناطق را يتوان ا يم ند كهبودسرخ سرخ و دهمحله، كوه ي، عراقياريزدشمنعصاره محلول در آب، چهار منطقه  ماده خشك و

 مورد توجه قرار داد. يساز يروند اهل كرده و در يبرتر معرف يهاپيعنوان اكوت به

  
در يك، ماده خشك، عصاره محلول ، عوامل محيطي، صفات مرفولوژ).Glycyrrhiza glabra L( شيرين بيان كليدي: هاي واژه
  .آب
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  مقدمه 
ط آب و هوايي و موقعيت يايران از لحاظ شرا

يكي از بهترين  ييجغرافيايي براي رشد گياهان دارو
و در گذشته هم  شود مناطق رشد در جهان محسوب مي

). 26منبع توليد و مصرف گياهان دارويي بوده است (
گياهي  glabra  Glycyrrhizaعلمي بيان با نامشيرين

). اين 19( ستآسا علفي، چندساله و متعلق به تيره پروانه
اما  گياه بومي نواحي مديترانه، جنوب روسيه و آسيا بوده

شود ميانه و آسيا كشت ميسراسر اروپا، خاور امروزه در
و در ايران گونه  30در دنيا داراي گليسيريزا  جنس .)6(

ن ي. است گالبرا آن هگونترين مهم كه استگونه  3داراي 
در تمامي نواحي شمال، جنوب، شرق و غرب، از  گونه

جمله در آذربايجان غربي، اطراف تبريز، گلستان، خراسان، 
و  1هاي اچيناتا. عالوه بر آن گونهرويد كرمان و جاجرود مي

  .  )15د (روي نيز در ايران مي 2اسپريمال
عتي ترين گياهان دارويي و صنگياه يكي از مهماين 
استفاده  مورد يهاي مختلف به شكلثره آن ؤمواد ماست كه 

در صنايع  دست آمده از آن هبات بي. تركگيرد ميقرار 
-از شيرين ).9كاربرد دارد ( يو بهداشتغذايي داروسازي، 

، كنسرودهنده   عنوان طعم ائي بهبيان در صنايع غذ
ن يهمچنشيريني، شكالت، آبنبات، نوشابه، سوسيس و 

شيرين بيان . دشويرين كردن كاكائو استفاده ميش يبرا
طبق نظر مونوگراف كميسيون دارويي آلمان داراي 

ر درماني بوده و در مونوگراف بهداشت جهاني د تيخاص
خواص ضد  ).26(رتبه يك درماني قرار گرفته است 

آنتي  )،16( ضد قارچي و ضد ويروسي )،21( ميكروبي
) و 10( د تصلب شرائينضو  ضد التهابي )،28( اكسيدانتي

  .) آن گزارش شده است5( دهنده آسم كاهش
-ايران يكي از كشورهاي صادر كننده ريشه شيرين

صادرات شيره و عصاره كه  طوري به ،شودبيان محسوب مي
، 1387تا هشت ماهه اول سال  1380هاي در طي سال آن
ميليون دالر بوده  3/92هزار تن به ارزش اقتصادي  4/35

بيان ر حال حاضر بيشترين صادرات ريشه شيريناست. د
اين . )3از استان فارس به كشور آلمان است (در كشور 

گياه در مناطق مختلف ايران رويش دارد. هر چند از شمال 
                                                      

1- G. echinata 
2- G. asperimal 

 ،رويدصورت خودرو مي بيان بهتا جنوب ايران گياه شيرين
ولي از آنجا كه اين گياه را با ريشه از زمين بيرون 

 ،شودتدريج از ميزان آن در طبيعت كاسته ميب ،آورند مي
هاي استان ويژه هاي جنوبي كشور بهكه در استان طوري به

 ،)12فارس و كرمان اين گياه در خطر انقراض قرار دارد (
 اين وارثيذخاير ت حفظ به روزافزون و خاص توجهبنابراين 

حفظ  جهت در تالش .شودمي احساس پيش از گياه بيش
از  آنها در موجود گياهي ژنتيك منابع ويژه به و هارويشگاه
منابع  تكثير و احياء ،دائمي محافظت شناسايي، طريق
گونه  بقاء و حفظ جهت در مؤثر گامي گياهي شونده تجديد
. است آن طبيعي رويشگاه حفاظت نهايت در و نظر مورد

تاكنون مطالعات اندكي براي شناسايي مناطق پراكنش، 
ژيك در مناطق مختلف، ارزيابي تنوع صفات مرفولو

 اه درين گيا يكيهاي موجود و نگهداري ذخاير ژنتاكوتيپ
پور و همكاران حاجي مهدي ه است.شدايران انجام 

هاي شيرين ميزان عصاره محلول در آب ريشه) 2009(
منطقه كشور شامل: كرمانشاه،  12آوري شده از بيان جمع

س، استهبان فارس، آباد، سرحد فارمهاباد، اردبيل، خرم
نجف آباد  ت فارس، اكباتان و گنجنامه همدان،قصرالدش

رد موبا روش مسراسيون  را اصفهان، سيرجان و كرمان
 ها نشان داد ميزان عصارهارزيابي قرار دادند. نتايج آن

آوري شده از كرمانشاه، هاي جمعمحلول در آب نمونه
- 15/26سرحد فارس و كرمان در باالترين ميزان (

هاي متعلق به گنجنامه و اكباتان %) و در نمونه36/29
ترين مقدار قرار دارد. %) در پايين74/10- 42/9همدان (

استان فارس  در منطقه 3بين  شيرين بيان ةنتايج مقايس
 كرمان استان در منطقه يك زياري)، دشمن و بيضاء (اقليد،
ان نش )آباداسالم (كرمانشاه در استان منطقه يك و (بافت)

 در بيان شيرين خاكستر ريشه ميزان بر منطقه داد كه اثر

 ميزان بيشترين و بود دارمعني درصد يك احتمال سطح

منطقه بافت، دشمن  از شده برداشت هايريشه در خاكستر
 هايريشه در آن مقدار كمترين و %)5/7ياري و اقليد (ز

. )8( آمد دست به %)0/6آباد ( منطقه اسالم از شده برداشت
كه در حال حاضر گياه شيرين بيان از با توجه به اين
بررسي كمي و كيفي اين گياه  ،شودآوري ميطبيعت جمع
مناطق مختلف كشور هاي طبيعي موجود در در رويشگاه

برتر جهت كشت و  هايكوتيپنقش بسزايي در شناسايي ا
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از ، از طرف ديگر .ش دارويي داردزسازي اين گياه با اراهلي
عنوان مخازن  رويه از منابع طبيعي كه بهبي برداشت

در بنابراين،  ،شود ميباشد، جلوگيري ارزشمند ژنتيكي مي
تنوع  يابي به اين مهم،در راستاي دست اين تحقيق

ريشه  محلول در آبو ميزان عصاره مرفولوژيك 
پنج استان  مختلف از منطقه 12 بيان موجود در شيرين
 . مورد بررسي قرار گرفتكشور 

  
  هامواد و روش

كه  كشور استان 5منطقه در  12از در اين تحقيق 
در بهار سال  استبيان گونه گالبرا محل رويش شيرين

-ابتدا مكان رويش شيرين .شدبرداري انجام نمونه 1389

بيان گونه گالبرا در مناطق مختلف شناسايي شد و از 
رشد  هاي يكنواخت در سطح وسيعي  هايي كه كلونمكان

يي شناسا براي د.شبرداري ريشه انجام  ده بودند، نمونهكر
مناطق رويش گياه از اطالعات موجود در وزرات جهاد 

هاي رويش گياهان استفاده شد. كشاورزي در مورد محل
مناطق مورد مطالعه شامل سه منطقه از استان كرمانشاه 

، كرمانشاه، تنگه مرصاد(دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي 
رخانه نساجي غرب)، چهار منطقه از استان مزرعه كا

 80ها واقع در خراسان رضوي (منطقه طاهر آباد ترك
ابع كيلومتري جاده مشهد به كالت، شهرستان طرقبه از تو

سرخ از توابع شهرستان ملك آباد، دو روستاي دهمشهد، 
منطقه از ايستگاه چشمه در جاده كاشمر كوه سرخ)، يك 

شمالي (روستاي مملجه از توابع  منطقه از استان خراسان
شهرستان بجنورد)، دو منطقه از استان گلستان (ايستگاه 

آباد گرگان و ايستگاه  تحقيقات پنبه كشور واقع در هاشم
تحقيقاتي عراقي محله واقع در شهرستان گرگان) و يك 

زياري واقع در نورآباد منطقه از استان فارس (دشمن
اهان يگسرخ در منطقه ده . الزم به ذكر استممسني) بود

 يخاكدر و هم ) 1( حاصلخيز هم در خاكان يبنيريش
انجام  يبردارد كه از هر دو نمونهشمشاهده  )2( سنگالخي

  ). 1 (جدولشد 
صيات كمي و كيفي گياهان كه خصوبا توجه به اين

ثير شرايط آب و أرشد يافته در مناطق مختلف تحت ت
، بنابراين استنطقه هوايي و همچنين شرايط خاكي هر م

در اين بررسي نيز شرايط آب و هوايي هر منطقه و 
مشخصات خاك مناطق مورد مطالعه نيز تعيين شد. 

متري سانتي 30 عمق تا رويشگاه هر خاك ازبرداري نمونه
خاك شيميايي  وي فيزيك  خصوصيات و بافتتعيين  براي

در آزمايشگاه خاكشناسي دانشكده كه  صورت گرفت
هاي هواشناسي  دادهد. شي دانشگاه تهران انجام كشاورز

هر منطقه از  ترين ايستگاه نزديك ساله مربوط بهچند
مديريت منابع آب كشور تهيه شد. هواشناسي و سازمان 

نوع اقليم هر منطقه  نييتع دمارتن براي رابطههمچنين از 
شيميايي - نوع اقليم و خصوصيات فيزيكي .)2استفاده شد (
 )2(و ) 1(ول اب در جديترت به رد مطالعهموخاك مناطق 

  است. آورده شده
  

  مناطق مورد مطالعه يميمشخصات اقل -1جدول 

 يمتوسط دما  )N( ييايعرض جغراف  )E( ييايطول جغراف  منطقه  شماره
  (C)انه يسال

 يمتوسط بارندگ
 (mm)انه يسال

  مينوع اقل

 مه خشكين  3/442  16 34˚20΄ 47˚14΄ غرب ينساج 1

 مه خشكين  1/445  5/14 34˚ 19΄ 47˚ 06΄ مانشاهكر  2

 ياترانهيمد  6/483  1/14 34˚ 12΄ 46˚ 39΄ تنگه مرصاد  3

 ياترانهيمد  601  8/17 36˚ 53΄ 54˚ 24΄ محله يعراق  4

 مه خشكين  4/527  5/17 36˚52΄ 54˚21΄ آبادهاشم 5

 مه خشكين  8/274  7/13 36˚34΄ 60˚02΄ طاهرآباد 6

 خشك  8/239  8/14 36˚ 02΄ 59˚ 27΄ 1ده سرخ   7

 خشك  8/239  8/14 36˚02΄ 59˚27΄ 2ده سرخ  8

 مه خشكين  2/255  14 36˚ 18΄ 59˚ 22΄ طرقبه  9

 خشك  2/206  7/18 35˚ 24΄ 58˚ 28΄  سرخكوه  10

  مه خشكين  4/272  1/13 37˚ 30΄ 57˚ 10΄ مملجه  11
 مه خشكين  480  21 30˚01΄ 51˚59΄  ياريزدشمن 12
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  شيميايي خاك مناطق مورد مطالعه-خصوصيات فيزيكي -2جدول 

 منطقه

 
pH 
 

هدايت 
-dS/mالكتريكي

1 

  بافت  سيلت  رس  ماسه  آلي  كربن  نيتروژن كل ميزان آهك

%  
 رسي  38  46  16  16/1  122/0  19  67/0  2/8  نساجي غرب

 رسي  34  55  11  47/0  051/0  2/35  73/0 2/8  كرمانشاه

 رسي  35  41  24  45/0  052/0  3/29  51/0  5/8  تنگه مرصاد

 لومي  7/22  22  47  3/2  17/0  6/9  63/0  2/6  عراقي محله

 لومي  24  21  43  1/2  13/0  10  47/0  8/5  هاشم آباد

 لوم شني  23  19  58  31/0  042/0  7/12  06/3 1/8  طاهرآباد

 لوم شني  25  13  62  27/2  236/0  3/4  04/1 5/8  1ده سرخ 

 لوم شني  25  13  62  85/2  309/0  3/4  67/1 4/8  2ده سرخ 

 لوم شني  13  14  73  17/0  023/0  8  26/2 8  طرقبه

 لومي  33  19  48  05/2  157/0  7/3  26/2 4/8  كوه سرخ

  سيلتي  53  32  15  6/0  069/0  3/19  73/0  1/8  مملجه
 رسي  37  55  8  48/0  053/0  2/41  88/0 1/8  زياري دشمن

  
 دش مناطقي انتخاب نظر مورد مناطق از يك در هر

 به .نگرفته بود صورت آن در ريشه برداشت تازگي به كه

 چهار نمونه ،منطقه هر از مرفولوژيك صفات ارزيابي منظور

 10و  انتخاب گياه گلدهي فصل در طور تصادفيبه گياهي
شامل طول برگچه، عرض برگچه، تعداد برگچه صفت كمي 

در هر برگ، طول برگ، طول غالف ميوه، عرض غالف 
آذين، ارتفاع گياه، عرض گياه و قطر ساقه گلميوه، طول 

 متري سطح خاك در محل رشد گياهسانتي 10در 
گيري شد. سپس ريشه اين گياهان برداشت و به  اندازه

صفت توليدي شامل وزن  چهارآزمايشگاه منتقل شد تا 
تا يك متر و بين سانتييك خشك ريشه در قطر كمتر از 

ن دو ياه خشك آبي در وزن عصارن يهمچن و متر سانتي 2
  .دشوگيري  اندازه قطر

هاي ، نمونهيآب عصاره خشك وزنگيري براي اندازه
بر اساس برداشت و پس از شستشو، ريشه از هر منطقه 

قطر  و متر دسته شامل قطر كمتر از يك سانتي قطر به دو
ها در شرايط متر تقسيم شدند. نمونه بين يك تا دو سانتي
ها به رطوبت سطحي آنه شدند تا دماي اتاق قرار داد
ي پس از كاهش رطوبت سطحي برا سرعت كاهش يابد.

 50ها را در دماي هاي خرد شده، آن كردن ريشه خشك
ها به  گراد در آون قرار داده تا رطوبت نمونه درجه سانتي

هاي خشك شده در  ). ريشه22درصد برسد ( 14تا  10

درآمدند.  زمان آزمايش توسط آسياب برقي به شكل پودر
 7/0دست آمده براي يكنواختي بيشتر از الك  پودر به

  متري عبور داده شد.  ميلي
از روش  هاعصاره خشك ريشه وزنبراي تعيين 

سپس درصد ماده خشك باقيمانده ون استفاده شد يمسراس
ها كه نشانگر ميزان عصاره خشك محلول هر يك از نمونه

از وضيح است كه ). الزم به ت2در آب است، محاسبه شد (
گيري صورت گرفته و چهار بار عصاره يهر نمونه گياه

ميزان  درصد عصاره محلول در آب آنها اندازه گيري شد.
ماده مؤثره در گياهان دارويي بر حسب مقدار ماده در وزن 

دست  گردد. به همين منظور، براي به خشك گياه بيان مي
گرم  10)، 26ها به روش وزني ( آوردن درصد رطوبت ريشه

از پودر ريشه تازه، با دقت توزين و به يك شيشه ساعتي 
درجه  105ساعت در دماي  24انتقال يافت و به مدت 

ثابتي برسد. پس گراد در آون قرار گرفت تا به وزن  سانتي
د و مقدار آب موجود در شمانده آن وزن از سرد شدن، باقي

  ت آمد.دس ها بر حسب درصد وزني از رابطه زير به نمونه
100 w = ((m0-m1)/mo)× كهm0  وزن نمونه بر حسب =

مانده پس از سرد شدن بر وزن ماده باقي = m1گرم و 
  حسب گرم است.

ها در قطرهاي مختلف،  منظور تعيين سن ريشه به
آميزي و زير  ها رنگ پس از برش با اسكالپل، نمونه
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ميكروسكوپ مشاهده شدند. بدين منظور ابتدا با اسكالپل 
ها به  هاي نازكي تهيه شد. سپس اين نمونه ها برش ريشه از

دقيقه در آب ژاول قرار گرفتند. پس از اين مدت  15مدت 
دقيقه در اسيد استيك و سپس  يكها ابتدا به مدت  ريشه

دقيقه در معرف رنگي سبز متيل قرار داده  يكبه مدت 
شدند و پس از طي اين مدت با آب مقطر شستشو شدند. 

ها را روي الم قرار داده و زير ميكروسكوپ مورد  ونهآنگاه نم
  بررسي قرار گرفتند. 

ها با استفاده از و مقايسه ميانگينواريانس  ةتجزي
همبستگي  ايباي دانكن انجام شد. ضرآزمون چند دامنه

هاي كليه صفات مورد بررسي در جمعيتپيرسون 
با روش  1ايخوشه ةتجزي. محاسبه شدآوري شده  جمع

براي صفات مرفولوژيك  3و معيار فاصله اقليدوسي 2زردوا
هاي بندي نمونهگروه براي SPSSافزار با استفاده از نرم

  گياهي استفاده شد.
  

  نتايج 
ه واريانس، تمامي صفات بر اساس نتايج حاصل از تجزي

در مناطق مورد بررسي در سطح يك درصد  مرفولوژيك
  . مقايسه)>01/0p(داري با هم نشان دادند  اختالف معني

 ةها نشان داد كه گياهان شيرين بيان در منطق ميانگين
طاهرآباد داراي بيشترين طول برگچه بودند كه با مناطق 

، كرمانشاه و 1سرخ آباد، مملجه، دهتنگه مرصاد، هاشم
داري نداشتند و مناطق طرقبه و عراقي محله اختالف معني

. عرض دندنساجي غرب داراي كمترين طول برگچه بو
داراي بيشترين  2و  1سرخ برگچه در مناطق طاهرآباد، ده
آباد، مملجه و تنگه مرصاد اندازه بود كه با مناطق هاشم

آوري شده داري نشان ندادند و گياهان جمعاختالف معني
  از منطقه نساجي غرب داراي كمترين اندازه بودند. 

ين ميانگين تعداد برگچه شير ةنتايج حاصل از مقايس
بيان در مناطق مورد مطالعه نشان داد كه منطقه ده سرخ 

و كمترين تعداد  ترتيب داراي بيشترين زياري بهمنو دش 1
سرخ هاي منطقه دههمچنين بين نمونه .برگچه بودند
از نظر بررسي طول برگ،  د.شداري مشاهده تفاوت معني

                                                      

1- Cluster analysis 
2- Ward method  
3- Euclidain distance 

منطقه طاهرآباد بيشترين طول برگ را داشته كه با 
، 1آوري شده از مناطق ده سرخ شيرين بيان جمعگياهان 
د و كمترين نشداري مشاهده آباد اختالف معنيهاشم

اندازه نيز در منطقه نساجي غرب مشاهده شد. همچنين 
سرخ هاي برداشت شده از منطقه دهطول برگ در نمونه

  ). 3داري با يكديگر نداشتند (جدول تفاوت معني
ئيده در منطقه كرمانشاه از نظر طول غالف گياهان رو

بود كه با تنگه مرصاد و كوه سرخ  اندازهداراي بيشترين 
-و مناطق نساجي غرب و ده داري نداشتند اختالف معني

عرض  .داراي كمترين ميزان طول غالف بودند 1سرخ 
بود و  اندازه مملجه داراي بيشترين هغالف نيز در منطق

اندازه بودند.  زهانداو كرمانشاه داراي كمترين  1سرخ ده
سرخ بيان منطقه ده طول و عرض غالف در گياهان شيرين

-داري با يكديگر نشان دادند. از نظر طول گلتفاوت معني

محله داراي بيشترين اندازه آذين مناطق كرمانشاه، عراقي
داري سرخ و طاهرآباد اختالف معنيآباد، دهبودند و با هاشم

نيز داراي كمترين  د و منطقه نساجي غربشمشاهده ن
  اندازه بود.
ها نشان داد كه قطر ساقه در تمامي ميانگين ةمقايس
زياري، تنگه مرصاد و ده جز كرمانشاه، دشمن مناطق به

داراي بيشترين اندازه بودند و با هم اختالف  2سرخ 
داري نشان ندادند. بين قطر ساقه برداشت شده از معني
 ةار وجود داشت. منطقدسرخ تفاوت معنيهاي دهنمونه

تنگه مرصاد داراي بيشترين عرض گياه بود و نساجي 
 و عراقي محله داراي كمترين عرض بودند. 2سرخ غرب، ده

آباد از لحاظ كمي هاشم ةگياهان شيرين بيان در منطق
داري با مناطق ختالف معنيباالترين ارتفاع را داشتند كه ا

د. شآباد مشاهده ن، طرقبه و طاهرسرخ با خاك حاصلخيزده
زياري، كرمانشاه و تنگه مرصاد داراي مناطق دشمن

  ).3كمترين ارتفاع بودند (جدول 
واريانس نشان داد كه بين صفت  ةنتايج حاصل از تجزي

داري وزن خشك ريشه در قطرهاي مختلف تفاوت معني
هاي . مقدار وزن خشك ريشه)<05/0p(وجود نداشت 

 هايي با% در ريشه67/48- 07/42شيرين بيان برابر 
% براي 93/49- 72/43متر و قطرهاي كمتر از يك سانتي

متر هايي با قطر بين يك تا دو سانتيگياهاني با ريشه
حاصل شد. از نظر درصد عصاره محلول در آب در هر دو 
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قطر ريشه در بين مناطق مورد بررسي در سطح يك درصد 
د عصاره درص. )>01/0p(داري مشاهده شد  اختالف معني

 ةمتر در منطقسانتي يكهاي با قطر كمتر از آبي ريشه
%) داراي بيشترين درصد بود و مناطق 19محله (عراقي

داراي كمترين درصد  1سرخ آباد و دهنساجي غرب، هاشم
سرخ تفاوت هاي منطقه دههمچنين بين نمونه بودند،
ميانگين  ةد. نتايج حاصل از مقايسشداري مشاهده نمعني

و يك بين هاي با قطر آبي ريشه عصارهان داد كه درصد نش
درصد در بين مناطق  25/20تا  75/12، از مترسانتي 2

مورد مطالعه متغير بود كه باالترين مقدار در منطقه 
. مناطق تنگه مرصاد، طرقبه، دشمن زياري گزارش شد

نساجي غرب، كرمانشاه، مملجه و طاهرآباد داراي كمترين 
داري نداشتند. بين و با هم اختالف معنيدرصد بودند 

داري با يكديگر معنيسرخ تفاوت هاي منطقه دهنمونه
  ). 3د (جدول شمشاهده ن

عرض نتايج بررسي همبستگي بين صفات نشان داد 
تعداد برگ با عرض ، )>01/0p(برگچه با طول برگچه 

، طول برگ با طول و عرض برگچه )>05/0p(برگچه 
)01/0p<(اه با طول برگچه ، عرض گي)05/0p<(  عصاره و

 فقط مترهاي با قطر زير يك سانتي محلول حاصل از ريشه
داري همبستگي مثبت و معني )>05/0p(با طول غالف 

ها با صفات ي آبي ريشهبين وزن خشك و عصارهو  داشتند

(جدول داري وجود نداشت همبستگي معني فولوژيكمر
4( .  

مناطق  خاكيكي و شرايط كليماتيهمبستگي بين 
هاي عصاره محلول در آب ريشهمورد مطالعه نسبت به 

توسط رگرسيون  متر،سانتي 2تا  يكو بين يك كمتر از 
چندگانه با روش رگرسيون گام به گام مورد سنجش قرار 

ميانگين دماي گرفت و از بين متغيرهاي مورد مطالعه، 
 هك فعال،مقدار آ ، pH ميانگين بارندگي ساليانه، ساليانه،

كلسيم و منيزيم،  ،مقدار عناصر سديم ،درصد سيلت
  مانده و رابطهو مس در مدل باقي پتاسيم، منگنز

در . ندنشان دادعصاره محلول در آب داري با ميزان  معني
تمامي روابط رگرسيوني بين مقدار آهك فعال، سديم، 

رابطه عصاره محلول در آب پتاسيم و منگنز با ميزان 
داشت و بقيه متغيرها رابطه مستقيم  معكوس وجود

  داشتند.
ها براي تعيين سن نتايج برش ميكروسكوپي نمونه

متر سانتي يكهاي با قطر كمتر از ها نشان داد، ريشهريشه
 2تا  يكهاي با قطر بين سال و ريشه يكداراي در حدود 

  سال سن دارند. 2متر در حدود سانتي
هاي  اي اكوتيپشهبر اساس نتايج حاصل از تجزيه خو

، مناطق مورد رد مطالعه از نظر صفات مرفولوژيكمو
د (شكل كرتوان به چهار گروه مجزا تقسيم  بررسي را مي

1.(  
 

Y1= 0.116X1 + 0.008X2 + 0.121X3 – 0.092X4 +0.073X5 –0.290X6 + 0.049X7 - 0.001X8 – 0.407X9 + 3.142X10 - 2.969 
Y2= 0.333X1 + 0.010X2 + 0.648X3 – 0.103X4 +0.051X5 – 0.2X6 + 0.052X7 - 0.002X8 – 0.287X9 + 1.968X10 - 11.548 

X4 =  مقدار
  آهك فعال

 

= X3 pH  
 

X2=  ميانگين
  بارندگي ساليانه

 

X1=ميانگين
 دماي ساليانه

 

Y2=ميزان عصاره محلول در
 1هاي با قطر بين آب ريشه

 مترسانتي 2تا 

Y1  = ول در آبميزان عصاره محل
 1هاي با قطر كمتر از ريشه
 مترسانتي

X10 =  مقدار
 مس

X9 =  مقدار
 منگنز

X8=  مقدار پتاسيم 

 

X7=مقدار كلسيم
 و منيزيم

X6=مقدار سديم X5=درصد سيلت  
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  تلفآوري شده از مناطق مخصفات مرفولوژيك مورد بررسي گياه شيرين بيان جمع تمام به مربوط دارنگاره -1شكل 

  
  آوري شده از مناطق مختلفو توليدي گياه شيرين بيان جمع هاي خصوصيات مرفولوژيكميانگين ةمقايس -3جدول 

طول برگچه  منطقه
 متر)(سانتي

 عرض برگچه
متر)(سانتي  

تعداد 
 برگچه

 طول برگ
متر)(سانتي  

 طول غالف
متر)(سانتي  

 عرض غالف
متر)(ميلي  

آذينطول گل  
متر)(سانتي  

  cd*31/2  e51/0  e25/10  f19/6  g48/1  d43/0  c15/5  غربنساجي 
  abc92/2  cd89/0  bc62/12  cde24/9  a22/2  de42/0  a63/12  كرمانشاه

  ab34/3  abc11/1  bcd25/12  cde93/9  ab09/2  b51/0  b78/8  تنگه مرصاد
  abc88/2  cd87/0  bcd75/11  de40/8  bcde92/1  b53/0  a51/12  عراقي محله

  ab27/3  ab25/1  de06/11  abc46/11  ef77/1  b52/0  ab81/11  بادهاشم آ
  a49/3  a39/1  b06/13  a21/12  cde86/1  b53/0  ab15/10  طاهرآباد
  ab09/3  a31/1  a37/14  ab16/12  fg59/1  e37/0  ab40/11  1ده سرخ 
  bc77/2  a30/1  b00/13  bcde02/10  bcde92/1  c49/0  ab24/11  2ده سرخ 
  d01/2  d79/0  cd62/11  e69/7  def79/1  b52/0  b74/8  طرقبه

  bc77/2  bcd99/0  cde37/11  de68/8  abc08/2  b54/0  b30/9  كوه سرخ
  ab27/3  ab22/1  de25/11  abcd05/11  cde87/1  a56/0  ab53/9  مملجه

  bc79/2  cd85/0  f43/8  cde81/8  bcd00/2  c50/0  ab01/10  زياريدشمن
 85/0  cd00/77  f00/29  a80/46  a55/45    f  75/11   efg25/13�ab  نساجي غرب

 bcd67/0  e75/58  cde25/59  a52/43  a37/47    cd  00/15   defg00/14  كرمانشاه

 de60/0  de00/61  a00/140  a07/42  a77/44    cd  75/14   g  75/12  تنگه مرصاد

 abcd70/0  bc75/86  ef25/48  a55/47  a00/45    a  00/19   b  00/18  عراقي محله

 abcd 72/0  a25/110  cd75/74  a77/47  a00/47    ef  00/12   def00/15  هاشم آباد

 ab85/0  ab25/98  cd25/74  a03/47  a37/47    cde  00/14   defg50/14  طاهرآباد

 abc80/0  ab50/99  de50/53  a98/47  a72/43    def25/13   cde25/15  1ده سرخ 

 e50/0  cd75/78  f75/30  a40/45  a25/48    cd  25/15   cd 50/15  2ده سرخ 

 abc80/0  ab25/99  cde75/59  a92/47  a87/44    cde25/14   fg 00/13  طرقبه

 abcd 72/0  bc25/86  c25/76  a67/48  a32/45    bc 00/16   bc 00/17  كوه سرخ

 a87/0  bc50/95  b25/110  a72/47  a93/49    cde25/14   defg50/14  مملجه

 cde62/0  e00/50  cde25/62  a08/48  a16/45    ab  00/18   a  25/20  زياريدشمن

 :داري ندارند.سان اختالف معنيدر هر صفت و گروه مقايسه شده، تيمارهاي با حروف يك  
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  لفآوري شده از مناطق مختضريب همبستگي خصوصيات مرفولوژيك و توليدي مربوط به گياه شيرين بيان جمع -4جدول 
  طول برگچه  ) 1( ) 2( )  3( )4( ) 5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12(

           1 
�
�768/0 

 )1عرض برگچه (

 )2طول غالف ( 271/0 110/0 1          

 )3عرض غالف ( 134/0 010/0 331/0 1         

 )4تعداد برگ ( 323/0 593/0� -025/0 -476/0 1        

 )5طول برگ ( 832/0�� 950/0�� 048/0 -009/0 546/0 1       

 )6طول گل آذين ( 416/0 473/0 466/0 -036/0 310/0 509/0 1      

 )7قطر ساقه ( -021/0 -090/0 -565/0 -027/0 017/0 066/0 -406/0 1     

 )8ارتفاع گياه ( 105/0 424/0 -540/0 111/0 369/0 414/0 026/0 573/0 1    

 )9عرض گياه ( 577/0� 342/0 417/0 429/0 003/0 367/0 -063/0 036/0 -062/0 1   

  1 355/0- 569/0 503/0 015/0- 030/0 249/0- 209/0 491/0- 010/0- 
  

229/0-  
 

  هايوزن خشك ريشه
 )10متر (سانتي 1زير   

 1 111/0- 119/0 151/0 066/0 142/0 340/0 034/0 321/0 177/0 398/0 
  

351/0  
 

  هايوزن خشك ريشه
 )11متر (سانتي2-1بين  

1 181/0- 036/0 020/0- 458/0- 464/0- 452/0 212/0- 241/0- 384/0 � 593/0  148/0- 

  
042/0-  

  
 

هاي محلول در ريشه عصاره
 )12متر (زير يك سانتي

744/0 164/0- 471/0 247/0- 255/0- 314/0- 446/0 034/0-  445/0- 287/0 231/0 040/0- 

  
033/0  

 

هاي عصاره محلول در ريشه
 )13متر (دو سانتي-بين يك

  درصد يك و 5 احتمال سطوح در دار معني همبستگي ترتيب به: *، **
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  يري گ حث و نتيجهب
اختالف بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه 

گياه شيرين بيان در  در صفات مورفولوژيك يدار معني
همچنين ميزان . دشمشاهده  بين مناطق مورد مطالعه

ها نيز در بين محلول در آب ريشه خشك و عصاره ماده
اقليمي شرايط ثير أبررسي ت مناطق مورد مطالعه متغير بود.

 بر ميزان عصاره مناطق مورد مطالعهو مشخصات خاك 
ثر بودن اين ؤم دهنده محلول در آب شيرين بيان، نشان

عالوه بر اين نتايج نشان  .بودعوامل بر ميزان اين تركيب 
 يهاي شيرين بيان نيز در ميزان عصارهقطر ريشه داد

دهد نشان مي مطالعات گذار است.ثيرأمحلول در آب ت
 يك ثرهؤم ماده مقدار تجمع در رفولوژيكوم صفات ثيرأت

 ديرباز از و است برخوردار بسزايي اهميت از دارويي گياه

 دو اين ميان ارتباط بررسي به تا داشته آن بر را محققان

 رفولوژيكوم هايشاخص اساس بر بتوان تا بپردازند عامل
اين مطالعه ). در30يافت ( دستگياه  يك كيفي ارزيابي به

رفولوژيك مورد بررسي در ون صفات مداري بيمعني تفاوت
از مناطق مختلف  آوري شدهبيان جمع گياهان شيرين

ثر بودن تفاوت شرايط آب و ؤيد مؤم مشاهده گرديد كه
 .باشدهوايي و خصوصيات خاك در مناطق مختلف مي

مطالعه محققان متعدد بر روي گياهان مختلف نيز نشان 
ير شرايط ثأدهد كه خصوصيات رشدي گياهان تحت تمي

گيرد. ارقام وحشي رازيانه اقليمي مناطق مختلف قرار مي
آوري شده از مناطق مختلف كشورهاي ايتاليا و  جمع

رفولوژيك وپاكستان نيز وجود اختالف در صفات م
 ).30 و 24كند ( ييد ميأهاي مورد بررسي را ت اكوتيپ

گياه  هاي مرفولوژيك در زيرگونهو  ختالف صفات آناتوميا
ن جمع آوري شده در حوزه درياي مديترانه نيز انيسو
ين بررسي گياهان ). در ا29دار گزارش گرديد ( معني

منطقه ده  ريافته در خاك مناسب و فقيشيرين بيان رشد 
سرخ در برخي صفات مرفولوژيك (تعداد برگچه، طول 

داري با هاي معنيغالف، عرض غالف و قطر ساقه) تفاوت
هوايي، نشان دادند كه اين وجود شرايط مشابه آب و 

تواند ناشي از اختالفات موجود در خصوصيات ها ميتفاوت
ديگر  كي خاك محل رويش شيرين بيان باشد.آدافي

ژوهشگران نيز خاك حاصلخيز را براي توليد مناسب  پ
  ).20اند (ريشه اين گياه ضروري عنوان نموده

مقايسه مقادير بدست آمده از وزن در اين مطالعه 
هاي شيرين بيان در دو قطر مختلف اختالف ك ريشهخش

تفاوت  اين وجوداي را نشان نداد، با  قابل مالحظه
 آبي مقادير گزارش شده براي عصاره محلولداري در  معني

مطالعه  در مناطق مختلف مورد ريشه در دو اندازه مختلف
هاي با قطر  نشان داده شده است كه ريشه .دشومشاهده 

بي بيشتري به ازاي وزن خشك دارند و كمتر، سطح جان
قادر به جستجوي سراسر خاك و جذب بهتر عناصر غذايي 

ميزان عصاره ). 25تر هستند ( هاي ضخيم نسبت به ريشه
هاي مختلف متفاوت و به  محلول شيرين بيان در گونه

شرايط آب و هوايي، محل جغرافيايي، منشأ و نيز به روش 
) 1997. مارتين و همكاران ()14(گيري بستگي دارد  اندازه

محلول در آب شيرين  گيري محتواي عصاره با اندازه
دند كه ميزان اين ماده بسته كرهاي نيوزلند، گزارش  بيان

  هاي مختلف متفاوت بوده است. ها و در سال به مكان
ها براي تعيين سن نتايج برش ميكروسكوپي نمونه 
ت شده در هاي برداشها نشان داد كه سن نمونهريشه
هاي مختلف با يكديگر متفاوت بوده و رابطه مستقيم با قطر

هاي با قطر كمتر از كه سن ريشهطورياند، بههم داشته
هاي با قطر بين سال و ريشه يكمتر در حدود سانتي يك
كه با شد سال تعيين  2متر در حدود سانتي 2تا  يك

توجه  با) مطابقت دارد. 2008بلوري مقدم ( هاي همشاهد
هاي با قطر مختلف سن متفاوتي با يكديگر كه ريشهبه اين

دارند و ميزان عصاره محلول گزارش شده در اين مطالعه 
، بنابراين متفاوت از يكديگر بودند در قطرهاي مختلف

هاي شيرين بيان در ميزان د كه سن ريشهكرتوان بيان  مي
اشد. بثر ميؤمنيز عصاره محلول در آب گياه شيرين بيان 

) مطابقت 1993اين نتايج با نتايج اميدبيگي و برنارد (
عنوان كردند در گياه  )1993ميدبيگي و برنارد (ادارد. 

شيرين بيان شرايط رشدي مختلفي از جمله قطر و سن 
ها رشد و نمو و محتواي ماده  گياه، طول و تعداد جوانه

  .دهندثير قرار ميأخشك و عصاره محلول در آب را تحت ت
 معياري عنوان به توانندمي مرفولوژيكي هاياخصش

گياه  محلول در آب ماده خشك و عصاره ارزيابيبراي 
 از استفاده با لذا )،1گيرند ( قرار استفاده مورد شيرين بيان

 رابطه تا شد در اين مطالعه تالش همبستگي ضريب

مرفولوژيك  صفات برخي با داري بين اين دو صفت معني
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 با فوق ايده ييدأت به منجر بررسي اين تايجن كه شود پيدا

محلول در  كه درصد عصارهنشد، به غير از اين مذكور صفات
 اما آب با اندازه غالف ميوه همبستگي مثبت نشان داد،

شود ارتباط بين صفات مرفولوژيك و ميزان مي پيشنهاد
 هاي مختلف بررسيعصاره خشك محلول در آب در سال

 اقليمي و خاكيشرايط بين  همبستگيبررسي  .دشو
-عصاره محلول در آب ريشهمناطق مورد مطالعه نسبت به 

توسط  متر،سانتي 2تا  يكو بين  يكهاي كمتر از 
از بين متغيرهاي مورد  ،نشان دادرگرسيون چندگانه 

 ميانگين بارندگي ساليانه، ميانگين دماي ساليانه،مطالعه، 
pH، ،ر عناصر سديممقدا، درصد سيلت مقدار آهك فعال، 

مانده و مس در مدل باقي كلسيم و منيزيم، پتاسيم، منگنز
نشان عصاره محلول در آب داري با ميزان  معني  و رابطه
اثر قابل  ةدهندحاصل از اين تجزيه نشانرابطه دادند. 

عصاره محلول در آب توجه مستقيم عنصر مس با ميزان 
مقدار آهك بود. در تمامي روابط رگرسيوني بين ها ريشه

عصاره محلول در فعال، سديم، پتاسيم و منگنز با ميزان 
رابطه معكوس وجود داشت و بقيه متغيرها رابطه آب 

هر چند نتايج حاصل از اين مطالعه مستقيم داشتند. 
عوامل خاكي بر  ثير شرايط آب و هوايي وأدهنده ت نشان

باشد و در شناسايي شرايط بهينه ميگياه شيرين بيان 
ولي تعيين  ،باشدي كشت زراعي اين گياه مفيد ميبرا

رشد  باشد.دقيق اين روابط نيازمند تحقيقات بيشتري مي
ها تحت تأثير عوامل  و عملكرد گياهان در اكوسيستم

مختلفي نظير نوع گونه گياهي و اقليم منطقه قرار دارد كه 
سزايي بر عملكرد  توانند تأثير به   هر يك از اين عوامل مي

)، همچنين خصوصيات 11 و 4والت داشته باشند (محص
هاي مختلف  رشد و نموي گياهان دارويي نيز در رويشگاه

هاي كند. دليل اين امر تفاوت متفاوت بوده و تغيير مي
تواند كه مي موجود در شرايط اقليمي مناطق مختلف است

 ثير قرار دهدأثره توليدي را تحت تؤكميت و كيفيت مواد م
ايد با تحقيقات مناسب و با استفاده از وسايل و همواره ب

ترين عوامل اقدام كرد. مهمدقيق به شناسايي اين عوامل 
اي بر  محيط رويش گياهان دارويي كه تأثير بسيار عمده

عبارتند از نور،  ،گذارد كميت و كيفيت مواد مؤثره آنها مي
  ).22باشد (درجه حرارت و آبياري و خصوصيات خاك مي

-زان عصاره محلول در آب، مناطق دشمناز نظر مي

سرخ داراي باالترين سرخ و دهزياري، عراقي محله، كوه
تر درصد بودند، ولي با اين وجود از حد استاندارد پائين

درصد  20ميزان عصاره محلول در آب حداقل بايد بودند. 
اين مقدار  ) كه6هاي خشك پوست نكنده باشد (در ريشه
نتايج  د.نشمورد بررسي مشاهده يك از مناطق  چدر هي

منطقه  12 بيانمطالعات پژوهشگران بر روي شيرين
آباد، سرحد فارس، استهبان  كرمانشاه، مهاباد، اردبيل، خرم

فارس، قصر الدشت فارس، اكباتان و گنجنامه همدان، 
نجف آباد اصفهان، سيرجان و كرمان نشان داد كه ميزان 

شاه، سر حد فارس و عصاره محلول در آب مناطق كرمان
و در  )%36/29- 15/26مقدار ( كرمان در باالترين

هاي مربوط به مناطق گنجنامه و اكباتان همدان در  نمونه
). 12قرار داشت ( )%74/10- 42/9( ترين مقدار خودپايين

 عصاره ميزان بر منطقه شدن اثر دارمعني رسدمي نظربه
 حيطي هرم شرايط تفاوت دليل به ريشه محلول در آب

اقليمي  شرايط و خاك معدني عناصر ميزان جمله از منطقه
  . باشد مختلف مناطق

سرخ، آباد، طاهرآباد، دهدر مناطق نساجي غرب، هاشم
زياري با افزايش قطر ريشه سرخ، مملجه و دشمنكوه

هاي  ميزان عصاره محلول افزايش يافت كه با نتايج يافته
) و 1993و همكاران ( )، مارزي1998هاياشي و همكاران (
هاي خواني دارد و تفاوت) هم1995يوساي و همكاران (

تفاوت در شرايط محيطي يا دليل  تواند بهموجود مي
  ها باشد.اكوتيپ

براي صفات مرفولوژيكي مناطق اي  خوشه ةتجزي
هاي مورد مطالعه را به چهار گروه  مورد مطالعه اكوتيپ

ق نساجي غرب، مجزا تقسيم نمود. در گروه اول مناط
و دشمن زياري در يك گروه قرار  2سرخ كرمانشاه، ده

گرفتند. در گروه دوم منطقه تنگه مرصاد به دليل باال 
بودن طول برگ در يك گروه مجزار قرار گرفت. گروه سوم 
كه داراي باالترين ارتفاع گياه و قطر ساقه بودند، شامل 

، 1سرخ مناطق عراقي محله، هاشم آباد، طاهر آباد، ده
باشد. منطقه مملجه با دارا بودن طرقبه و كوه سرخ مي

 گياهاني با عرض غالف بيشتر در گروه چهارم قرار گرفت.
نتايج  يبندي جغرافيايي و عدم همخوانبا توجه به گروه

وجود اختالف ، يبندن گروهيبا ا اي خوشه ةتجزي حاصل از
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رد مناطق مواهان يگدار در صفات مرفولوژيك بين  معني
ر يثأاز ت يثير شرايط محيطي، ناشأعالوه بر ت ،بررسي

ژنتيكي بر گياهان مورد مطالعه است كه اين عوامل 
پالسم موجود در  اختالف دامنه خوب تنوع ژنتيكي در ژرم

  كند.  مناطق تحت مطالعه را بيان مي
بهترين مناطق مورد بررسي از نظر باال بودن درصد 

د عصاره محلول در آب، دو صفت ميزان ماده خشك و درص
سرخ سرخ و دهزياري، عراقي محله، كوهچهار منطقه دشمن

ن يان در ايب نيريعصاره محلول در آب ش يزان باالي. مبود
را مقدار يز ،ديافزايها مان آنيب نيريمناطق بر ارزش ش

خشك صادر  يصورت عصاره آب ان بهيبنيريش ياديز
آن ارزش اد بودن درصد عصاره خشك يشود و ز يم

-نيريشتوان  مي نيخواهد داشت. بنابرا يشتريب ياقتصاد
هاي برتر عنوان اكوتيپ اين مناطق را بهان حاصل از يب

به سازي مورد توجه قرار داد.  معرفي كرده و در روند اهلي
هاي طبيعي،  رويه گياه از رويشگاه جهت برداشت بي

پالسم گياه در برخي از مناطق به شدت در معرض  ژرم
ريزي  شود برنامهلذا توصيه مي ،خطر انقراض قرار دارد

هاي برتر براي  تر اكوتيپ براي كشت و كار هر چه سريع
  پالسم گياه صورت گيرد. حفظ ژرم
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