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چکیده
ريشة شيرين بيان داراي يک ترکيب آلي به نام گليسيريزين است و به عنوان شيرين کننده در صنايع غذايي کاربرد
زيادي دارد و استفاده هاي دارويي زيادي نيز از آن به عمل ميآيد .هدف از اين پژوهش ،جمع آوري و شناسايي دو
واريته شيرين بيان در استان اردبيل (منطقه کورائيم) و اندازه گيري و مقايسه مقدار گليسيريزين ريشه و برگ آنها و نيز
تعيين برخي از ترکيبات شيميايي برگ دو واريتة مورد مطالعه ،ميباشد .مقدار گليسيريزين ريشه و برگ واريتههاي
شيرين بيان بوسيله دستگاه  HPLCتعيين گرديد .برخي از ترکيبات شيميايي مانند چربي خام ،پروتئين خام ،خاکستر،
فيبر و کربوهيدراتهاي غيرساختماني نيز در برگ دو واريتة مورد مطالعه ،اندازه گيري شد .نتايج حاصل از اين تحقيق،
شناسايي دو واريته از گونة  Glycyrrhiza glabra L.در استان اردبيل است که شامل Glycyrrhiza glabra L. var.
 glanduliferaو  Glycyrrhiza glabra L. var. glabraميباشد .نتايج اندازهگيري گليسيريزين بر اساس مادة خشک،
نشان داد که مقدار گليسيريزين ريشه در واريتة  glanduliferaو  glabraبه ترتيب  3/43و  4/92درصد ميباشد که
داراي اختالف معني داري ) ) P<0.01بودند .بيشترين مقدار گليسيريزين در هر دو واريتة شيرين بيان ،در پوست ريشة
آنها وجود داشت .مقدار گليسيريزين برگ در واريتة  glanduliferaو  glabraبه ترتيب  2/279و  2/280درصد تعيين
شد که اختالف معني داري ) ) P>0.05بين دو واريته وجود نداشت .همچنين مقدار ترکيبات شيميايي اندازهگيري شده در
برگ هاي دو واريته اختالف معني داري ( )P>0.05نداشتند ،ولي بين دو مرحلة قبل از گلدهي و اواخر گلدهي ،مقدار
ترکيبات شيميايي اندازهگيري شده (به جز خاکستر) در هر دو واريته ،تغييرات معني داري ( )P<0.01نشان دادند .در کل
نتايج تحقيق امکان استخراج گليسيريزين ريشه به مقدار بيشتر از واريتة  glanduliferaدر مقايسه با واريته  glabraو
استفاده از آن در صنايع غذايي و دارويي را نشان داد.
واژههای كلیدی :شيرين بيان ،گليسيريزين ،ترکيبات شيميايي ،استان اردبيل
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مقدمه

کاربرد زيادي دارد (سايت  .)9220IUPCمزة

جنس شيرين بيان ( ،)Glycyrrhizaيکي از جنس هاي

گليسيريزين بسيار شيرين است و درجة شيريني آن

تيرة پروانه آسا ( )Fabaceaeمیيباشید کیه در دنيیا

 02برابر ساکارز است (دوك وهمکاران .)9280

حییدود  42گونییه و چنییدين زيرگونییه و واريتییه دارد

همچنين ،از گليسيريزين استفادههاي دارويي زيادي

(خدمات اطالعات و پايگاه بين المللي حبوبیات .)9220

به عمل ميآيد .عالوه بر استفاده از اين گياه به عنوان

برخییي از گونییههییا و واريتییههییاي آن در کشییورهاي

شيرين کننده و طعم دهنده ،ريشه شيرين بيان

مختلف مصرف دارويي دارند .به عنوان مثیا ،،سیابقة

سا،هاي متمادي است که در نقاط مختلف جهان در

اسییتفاده از گونییه اي شییيرين بيییان بییا نییام علمییي

اختالالت ريوي ،گوارشي ،کبدي ،صفراوي و ادراري

 Glycyrrhiza uralensisدر کشیور چیين ،بیه 0222

استفاده ميشود (بلومنتا ،و همکاران .)9222

سا ،مي رسد و به همين دليل ،شيرين بيیان چیين بیه

در قزاقستان ،مقدار گليسيريزين و ترکيبات فنوليک دو

پدر بزرگ گياهان دارويي آن کشور لقب يافته و از آن

واريته از شيرين بيیان بررسیي شیده اسیت (هياشیي

استفادههاي زيیادي در صینعت غیذايي و داروسیازي

 .)9224در اسییتان وان ترکيییه ويژگییي هییاي گيییاه

چين به عمل ميآيد (دوك وهمکاران  .)9280در ايیران

شناسي و مورفولوژيکي دو واريته از شيرين بيیان بیا

 3گونه شیيرين بيیان وجیود دارد کیه برخیي از آنهیا

اسیییییامي علمیییییي

داراي چندين واريته است (مظفريان .)9477

 var.glanduliferaو

glabra

Glycyrrhiza

glabra

Glycyrrhiza

ايران يکي از کشورهاي صادر کنندة شيرين بيان

 var.glabraبررسییي شییده اسییت (وان فلوراسییي

محسوب مي شود .بطوريکه ساليانه صدها تن از اين

 .)9229در آمريکا گونهاي از شيرين بيان با نام علمي

گياه بصورت ريشه و عصاره به خارج از کشور

 Glycyrrhiza lepidotaوجود دارد که استفادههیاي

صادر ميشود .اين گياه در مناطق مختلف ايران،

زيادي از ريشة آن به عمل ميآيد .درصد گليسيريزين

رويش دارد .لذا بررسي کيفيت محصو ،مناطق

شيرين بيان آمريکا تیا  6درصید گیزارش شیده اسیت

مختلف حائز اهميت است (حاجي مهديپور و همکاران

(فرانسن وبوي  .)9289در دو واريته از شیيرين بيیان

.)9487

استان فارس ،مقدار گليسيريزين  9/97و  9/37درصید

مطالعه گياهان ،بويژه گياهان تيرة پروانه آسا مانند

گزارش گرديده است (رضايي .)9482

انواع شيرين بيان ،از لحاظ ترکيبات شيميايي و ارزش

با توجه به اينکه ،برگ واريته هاي مورد بررسیي در

غذايي حائز اهميت است و داده هاي بدست آمده از

اين تحقيق ،به عنوان علوفه به تغذية دامهاي منطقه نيز

اين مطالعات ،براي برنامهريزان و سياست گذاران و

ميرسد .بنابراين ،تعيين مقدار ترکيبات شيميايي مهیم

کارشناسان توسعه کشاورزي و احياء مراتع بعنوان

در برگ آنها ،مانند چربي خام ،پروتئين خام ،خاکستر،

اطالعات پايه محسوب مي گردد .در صورت عدم

الياف حاصل از محلو ،شويندة اسيدي ( ،)ADFالياف

دسترسي به چنين اطالعات ،برنامه ريزي براي

حاصییییل از محلییییو ،شییییويندة خنثییییي ( )NDFو

توسعه و خودکفائي جهت افزايش توليدات دامي،

کربوهيییدراتهاي غيرسییاختماني ( )NFCاز اطالعییات

غذايي و دارويي کارآيي نخواهد داشت.

بنيادي و اساسي براي برنامه نويسان تغذيیة دام بیه

ريشة شيرين بيان داراي يک ترکيب آلي به نام

شمار ميرود.

گليسيريزين ميباشد که مهمترين مادة طبيعي شيرين

در زمينه ترکيبات شيميايي انواع شيرين بيان در

کننده بوده ،به عنوان شيرين کننده در صنايع غذايي

ايران که مورد تغذيه دامهاي اهلي و يا وحشي قرار

تعیین میزان گلیسیریزین و برخي از تركیبات شیمیایي واریته هاي شیرین بیان در استان اردبیل
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ميگيرد ،مطالعات زيادي صورت نگرفته است،

شدند (خدمات اطالعات و پايگاه بين المللي حبوبات

بنابراين ،يکي ديگر از اهداف اين تحقيق ،تعيين

 ،9220جپسون فلورا  9220و ون سوئست.)9264

ترکيبات شيميايي نظير چربي خام ،پروتئين خام،

منطقة کورائيم در 92کيلومتري شرق استان اردبيل

 NFC ،NDF ،ADFو خاکستر در واريتههاي شيرين

واقع شده است .اين منطقه داراي اقليم نيمه خشک

بيان ميباشد.

(هياشي ،)9224با ميانگين بارش ساالنة  492ميلي متر

در کل هدف از اين پژوهش ،جمع آوري و شناسايي

و متوسط روزهاي يخبندان آن  992روز در سا،

واريتههاي شيرين بيان در منطقه کورائيم استان

ميباشد .خاك منطقة فوق داراي  00درصد سيلت98 ،

اردبيل و اندازهگيري و مقايسه مقدار گليسيريزين

درصد رس 97 ،درصد شن 0 ،گرم در کيلوگرم مادة

ريشه و برگ آنها و نيز تعيين برخي از ترکيبات

آلي 2/3،گرم در کيلوگرم ازت 97 ،گرم در کيلوگرم

شيميايي در برگ واريتةهاي مورد مطالعه ،ميباشد.

آهک 92 ،ميلي گرم در کيلوگرم فسفر قابل جذب و
 302ميلي گرم در کيلوگرم پتاس قابل جذب ميباشد.

مواد و روش ها

نسبت کربن به ازت و اسيديتة خاك به ترتيب  99/0و

تمامي حال،ها و مواد شيميايي مورد استفاده در اين

 7/7ميباشد.

پژوهش ،توليدي شرکت تجاري مرك بودند.

آنالیزشیمیایي نمونههای شیرین بیان

روش نمونه برداري از واريتههاي شيرين بيان

در اين تحقيق ،اندازه گيري و تعيين تر کيبات شيميايي

واريتههاي شيرين بيان که در اين تحقيق مورد مطالعه

علوفة واريته هیاي میورد مطالعیه ،بیه روش AOAC

قرار گرفتهاند ،در کنار هم و در شرايط يکسان طبيعي

( )9220انجام گرفته است.

ميرويند .بنابراين ،نمونه گيري از ريشه و برگ آنها

براي تعيين درصد مادة خشک ريشه و برگ واريته-

به منظور آناليز شيميايي درآزمايشگاه ،بصورت

ها ،از دستگاه آون استفاده شد (.)9220 AOAC

کامال تصادفي انجام گرفت .براي اين منظور ،در داخل

براي تعيين مقدار پروتئين خام و چربي خام به ترتيب

رويشگاه طبيعي واريتهها 3 ،عدد ترانسکت (متر

از روش کجلدا ،و سوکسله استفاده شد (AOAC

نواري)  922متري به طور کامالً تصادفي انتخاب شد

 .)9220با قرار دادن نمونهها در حرارت  002درجة

و در طو ،هر ترانسکت حداقل  92بوتة شيرين بيان

سانتيگراد به مدت  3ساعت در داخل کورة الکتريکي،

از هر واريته نمونه گيري گرديد.

مقدارخاکسترآنها تعيين شد ( .)9220 AOACبراي

شناسایي واریتههای شیرین بیان

اندازهگيري الياف خام از دستگاه فايبرتک استفاده

در ايیین تحقيییق دو واريتییه از گونییة Glycyrrhiza

گرديد ( .)9220 AOACالياف حاصل از محلو،

 ،glabraبه منظور تعيين ميزان گليسيريزين و برخیي

شويندة اسيدي ( )ADFو محلو ،شويندة خنثي

از ترکيبات شيميايي ديگر ريشه و برگ آنها ،از منطقة

( )NDFبراساس روش ابداع شده به وسيلة

کورائيم جمع آوري و شناسايي شدند.

ونسوئست اندازهگيري شد (ون سوئست .)9229

واريتههاي مذکور در مراحل مختلف رشد بررسي

کربوهيییدراتهییاي غيرسییاختماني يییا غيرفيبییري

شده و تصاوير ديجيتالي از قسمتهاي مختلف گياه

( ،)NFCاز طريق فرمو ،رايج زير در آزمايشگاههیاي

تهيه گرديد .واريتهها براساس کليد شناسايي موجود

تغذية دام برآورد شد ( ون سوئست:)9223

در فلورا ايرانيکا ،فلور ترکيه و پاکستان شناسايي

)NFC=100-(NDF+CP+EE+Ash
 =CPپروتين خام  =EEچربي خام
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اندازهگیری گلیسیریزین به روش HPLC

ايزوکراتيک بود .فاز متحرك شامل متانو،،

به منظور اندازه گيري گليسيريزين ريشه ،هیر واريتیه

استونيتريل ،آب و اسيد استيک گالسيا( ،با نسبت

با چهار تکرار نمونه برداري شد .سپس پوست ريشیه

حجمي/حجمي  )9 :42 :40:40و سرعت جريان  9ميلي

از مغز آن جدا شد و بطور جداگانه در سیايه و هیواي

ليتر در دقيقه بود.

آزاد ،در طي چندين هفته خشک شدند .در ضیمن ،کیل

تجزیه وتحلیل آماری

ريشه نيز بیه همیين روش خشیک گرديید .بیه منظیور

تمامي آزمايشات و اندازه گيري ها در سه تکرار

اندازه گيري گليسیيريزين ،پیودر پوسیت ريشیه ،مغیز

انجام گرفته وآناليز پارامترهاي ذکر شده در قسمت-

ريشه و کل ريشه بطور جداگانه به آزمايشیگاه انتقیا،

هاي مختلف گياه با استفاده از رويه  GLMاز نرم

يافت .همچنين براي اندازهگيري گليسيريزين برگ بیه

افزار  )9224( SASدر قالب طرح کامال تصادفي انجام

روش ،HPLCقسمتي از پودر حاصل بیه آزمايشیگاه

گرفته و مقايسه ميانگين بين واريتههاي مختلف با

جهت اندازهگيري منتقل شد.

استفاده از آزمون دانکن در سطي احتما ،معني داري

در اين روش جداسازي گليسیيريزين از ديگیر اجیزاي

کمتر از  %9تعيين گرديد .همچنين پارامترهاي ترکيبات

موجییود درعصییاره ريشییه گيییاه بییا اسییتفاده از فییاز

شيميايي مورد نظر در واريتهها ،بصورت مجزا در دو

معکوس مطابق با روش سابيوني و همکیاران ()9226

مرحله قبل از گلدهي و بعد از گلدهي مورد بررسي

بییا اصییالحات جزئییي صییورت گرفییت .در ايیین روش،

قرار گرفت.

عصارة ريشة شيرين بيان توسط حال،هاي اتیانو ،و
آب ( با نسبت حجمي/حجمي  )9 :9استخراج و پس از

نتایج و بحث

شناسیییايي ترکيیییب اسیییيد گليسیییيريتيک آن ،مقیییدار

نتايج حاصل از جمع آوري و شناسايي واريتههاي

گليسییيريزين تعيییين گرديیید (سییابيوني و همکییاران

شيرين بيان در مناطق مختلف کورائيم نشان داد که

 .)9226محلییو،هییاي اسییتاندارد گليسییيريزين (نمییک

دو واريتة مهم در اين منطقه وجود دارد .اين واريتهها

گليسيريزين آمونيوم خريداري شده از شرکت سيگما)

عبارت بودند از:

در محدوده غلظتهاي  9تا  02ميلیي گیرم در ليتیر در

1.Glycyrrhiza glabra L. var. glandulifera
2.Glycyrrhiza glabra L. var. glabra
واريتههاي فوق ،براساس کليد شناسايي در فلورهاي

دستگاه  HPLCتزريق گرديده و هیر بیار سیطي زيیر
پيییک حاصییل از کرومییاتوگرام يادداشییت شیید .بییراي
اندازهگيري مقیدار گليسیيريزين در نمونیههیاي میورد
نظییر ،روش ذکییر شییده اسییتفاده گرديیید و مقییدار
گليسيريزين از روي منحني کاليبراسيون محاسبه شد
(شکل .) 9
دستگاه  HPLCمورد استفاده مد Knauer ،آلمان با
ستوني از نوع Shim-pack CLC-C8به ابعاد 4.6*150

ميلي متر و قطر  5ميکرومتر بوده و دتکتور مورد
استفاده،Knauer smartline 2500 UV detector،
دماي انجام آزمايش ،دماي اتاق و سيستم جداسازي

خارجي و داخلي شناسايي شدند تصاوير ديجيتالي و
نمونههاي هرباريوم واريتههاي مورد تحقيق ،در
دانشکدة کشاورزي نگهداري مي شوند .نتايج بررسي
صفات مورفولوژيکي واريتهها نشان داد که مهمترين
تفاوت آنها در ميوة نيام مي باشد .بطوريکه ،ميوه در
واريتة او ،داراي پرز هاي سيخکي و خارمانند
ميباشد .درحاليکه ميوة واريتة دوم داراي سطي
صاف و بدون پرز است.
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شکل  -1منحني كالیبراسیون گلیسیریزین با استفاده از محلولهای استاندارد

مقدار گليسيريزين در عصاره خام ريشة گونیههیا و

ترتيییب  4/79و  9/86درصیید بییوده و بییا هییم اخییتالف

واريتههاي مختلف شيرين بيان متفیاوت اسیت .ريشیة

معنییي داري ( )P<0.01دارنیید (جییدو .)9،بییه عبییارت

شيرين بيان عميق و و نسبتاً قطورتر است بطوري که

ديگیر ،در واريتییة مزبییور مقییدار گليسییيريزين پوسییت

ريشیة آن از دو قسیمت مهیم تشیکيل شیده اسیت کییه

بيشتر از ميزان گليسيريزين مغز مي باشید .علیت ايین

عبارتند از :پوست ريشه و مغز ريشه.

امر ،احتماالً از حجم باالي پوست ريشیه ناشیي شیده

در اين تحقيق ،مقدار گليسيريزين پوست و مغز ريشه،

است.

در هر دو واريته بطور جداگانه اندازه گيري شده و بیا

مقدار گليسيريزين پوست و مغیز ريشیه در واريتیة

هم مقايسه گرديدهاند .ضمن اينکه ،مقدار گليسیيريزين

 glanduliferaبه ترتيب  3/33و  3/94درصید بیوده

در کییل ريشییه نيییز انییدازه گيییري شییده اسییت .مقییدار

و بیییا هیییم اخیییتالف معنیییي داري ( )P>0.01ندارنییید

گليسيريزين پوست و مغز ريشه در واريتة glabraبه

(جدو.)9،

جدول -1مقایسة میانگین درصد گلیسیریزین اندام برگ با قسمتهای مختلف ریشه ،در دو واریتة جمع آوری شدة شیرین بیان
از منطقة كوراییم اردبیل (مقدار گلیسیریزین ،براساس مادة خشک تعیین شده است)
نام واريته

کل ريشه

مغز ريشه

پوست ريشه

برگ

C.V

Sig.

var. glandulifera

%3/43±2/92 a

%3/94±2/99 a

%3/33±2/34 a

%2/279±2/29 b

4/20

**

var. glabra

%4/92±2/92 b

%9/86±2/99 c

%4/79±2/99 a

%2/280±2/29 d

3/20

**

ميانگينهايي که در هر رديف داراي حرف مشابه نيستند ،با هم اختالف معنيدار( )P < 0.01دارند.
اعداد انحراف معيار  ±ميانگين هستند.
 = C.Vضريب تغييرات

)(**P < 0.01سطي معني دار =Sig.
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در کییل مقییدار گليسییيريزين در کییل ريشییة واريتییة

مقدار پروتئين خام در بیرگ واريتیة glanduliferaاز

 glanduliferaو  glabraبییییه ترتيییییب  3/43و 4/92

 96/40درصیید (در مرحلییة رشیید قبییل از گلییدهي) بییه

درصد بوده که بیا هیم اخیتالف معنیي دار ()P<0.01

 96/28درصد (در اواخر گلدهي) کاهش يافته است .در

دارند (جدو.)9،

ايیین واريتییه ،مقییدار پییروتئين خییام در مرحلییة قبییل از

شکل  ،9کروماتوگرام حاصل از محلو ،استاندارد

گلدهي ،بطور معني داري بيشتر از اواخر گلدهي میي-

عصارة ريشة شيرين بيان در روش کروماتوگرافي

باشد ( .)P<0.01به عبارت ديگر ،با افزايش سن گيیاه،

مايع با کارايي باال را نشان ميدهد.

ميزان پروتئين برگ کاهش پيدا کرده است (جدو.)4 ،

مقدار گليسيريزين بیرگ ،در مقايسیه بیا مقیدار آن در

مقدار  NDFدر برگ واريتة  ،glanduliferaدر مرحلة

پوست و مغز ريشه ،در سطي بسيار پاييني قیرار دارد

قبییل از گلییدهي و گلییدهي کامییل بییه ترتيییب  %98/38و

(جدو .)9 ،به عبارت ديگر ،از کل گليسیيريزين ذخيیره

 %46/98انییدازه گيییري شییده و ميییزان NDFدر دو

شییده در هییر دو واريتییه ،فقییط  %9آن در انییدام بییرگ

مرحلییة مییذکور بییا هییم اخییتالف معنییي دار داشییته

ذخيره گرديده اسیت .جیدو 9 ،نيیز مقايسیة ميیانگين

( )P<0.01و با افزايش سین گيیاه ،مقیدار آن افیزايش

درصد گليسيريزين در ريشة دو واريته شیيرين بيیان

پيدا کرده است ( عکس روند تغيير پروتئين) .در واقیع،

را نشان ميدهد.

با افزايش سن شيرين بيیان ،از ميیزان پیروتئين بیرگ

مقدار تمام ترکيبیات شیيميايي (بیه جیز خاکسیتر) در

کاسته شده و بر ميزان  NDFافزوده شیده اسیت .بیه

برگ واريتة  glanduliferaدر دو مرحلة رشد ،تغييیر

عبارت ديگر ،از لحاظ روند تغيير ،بين پیروتئين خیام

پيییدا کییرده و در ميییزان آنهییا تفییاوت معنییي داري

و NDFهمبستگي منفي وجود دارد.

( )P<0.01ديده ميشود (جدو.)4 ،

شکل  -2كروماتوگرام حاصل از محلول استاندارد عصارة ریشة شیرین بیان درروش كروماتوگرافي مایع با كارایي باال برای
اندازهگیری گلیسیریزین
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نتايج حاصل از اين تحقيق نشیان داد کیه مقیدارADF

گيري شده است (جدو .)4 ،مقدار آن در مرحلة قبل از

برگ در واريتة  glanduliferaبا مقدار پروتئين خام

گلدهي و گلیدهي کامیل بیه ترتيیب  %92/68و %48/70

رابطة همبستگي منفیي دارد ،ADF .اليیاف حاصیل از

ميباشد و اين دو مرحله از نظیر ميیزان ADFبیا هیم

محلو ،شويندة اسيدي است که همان مجموع ليگنين و

اختالف معني داري ( )P<0.01دارند.

سییلولز مییيباشیید (مظفريییان .)9477مقییدار ADFدر

در واريتییة  glanduliferaبییين مقییدار ADFوNDF

واريتییة  ،glanduliferaدر دو مرحلییة رشیید انییدازه

رابطة همبستگي مثبت وجود دارد.

جدول -2مقایسة میانگین درصد گلیسیریزین در ریشة دو واریته شیرین بیان (براساس مادة خشک)
نام واريته

کل ريشه

مغز ريشه

پوست ريشه

برگ

var. glandulifera

%3/43±2/92 a

%3/94±2/99 a

%3/33±2/34 a

%2/279±2/29 a

var. glabra

%4/92±2/92 b

%9/86±2/99 b

%4/79±2/99 b

%2/280±2/29 a

CV

9/82

6/96

9/47

8/03

Sig
**
**
**
ميانگينهايي که در هر ستون واجد حرف مشابه نيستند ،داراي اختالف معنيدار ميباشند(.)P < 0.01

ns

اعداد انحراف معيار  ±ميانگين هستند.
 =NSعدم معني دار )(P > 0.05

 = C.Vضريب تغييرات

) (**P < 0.01سطي معني دار =Sig

در جدو ،3،درصد ترکيبات شيميايي بیرگ در مرحلیة

از طییرف ديگییر ،در ايیین واريتییه نيییز هماننیید واريتییة

رشد قبل از گلیدهي و گلیدهي کامیل نشیان داده شیده

 ،glanduliferaبين  ADFو پروتئين خام همبسیتگي

اسییت .مشییاهده مییيشییود کییه مقییدار تمییام ترکيبییات

منفي وجود دارد .جدو 0 ،و  6نيیز مقايسیه ميیانگين

شيميايي (به جز خاکستر) ،در دو مرحلة رشد ،بیا هیم

درصد ترکيبات شيميايي در بیرگ دو واريتیه شیيرين

اختالف معنیي دار دارنید ( .)P<0.01بنیابراين ،مقیدار

بيان ،در دو مرحلة فنولوژيکي قبل از گلدهي و گلیدهي

تمام ترکيبیات شیيميايي (بیه جیز خاکسیتر) در بیرگ

کامل را نشان ميدهد.

واريتة  ،glabraدر دو مرحلة رشد تغيير پيدا کیرده و

در قزاقستان واقع در آسياي مرکیزي در تحقيقیي کیه

در ميزان آنها تفاوت معني دار ديده ميشود و از ايین

در ارتباط با اندازه گيري مقدار گليسيريزين روي چند

لحاظ ،هيچ تفاوتي با واريتة  glanduliferaندارد.

گونه از ريشة شيرين بيان انجام گرفتیه اسیت ،مقیدار
مادة فوق از  9/93تا  0/79درصد گزارش شده اسیت.

در واريتة  glabraنيز ،هماننید واريتیة ،glandulifera

در تحقيیییییق مزبیییییور ،ميیییییزان گليسیییییيريزين در

با افزايش سن گيیاه ،از ميیزان پیروتئين بیرگ کاسیته

 9/93 Glycyrrhiza glabraدرصد گزارش گرديیده

شده و بر ميزان  NDFافزوده شده اسیت .بیه عبیارت

است ولي مشخص نشده است که مقدار فوق ،مربیوط

ديگیر ،از لحیاظ رونید تغييیر ،بیين پیروتئين خیام و

بیه کیدام زيرگونیه از گونیة Glycyrrhiza glabra

 NDFهمبستگي منفي وجود دارد.

ميباشد.
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جدددول  -3مقایسددة میددانگین درصددد تركیبددات شددیمیایي بددرگ در مرحلددة رشددد قبددل از گلدددهي و گلدددهي كامددل ،در واریتددة
( glanduliferaتمام تركیبات براساس مادة خشک تعیین شده اند)
صفت

گلدهي کامل

CP
NDF

فبل از گلدهي
a

b

96/40 ±2/22

96/28 ±2/76

a

Sig.

CV

**

3/62

**

3/47

**

9/27
4/30

46/98 ±2/23

b

ADF
EE

98/70 ±2/72a

b

92/68 ±9/ 49

8/86 ±2/26b

99/92 ±2/08a

**

Ash

0/09 ±2/42a

0/39 ±2/42a

NS

9/90

**

9/99

NFC

98/38 ±9/27

b

a

98/60 ±2/80

49/90 ±2/02

ميانگينهايي که در هر رديف داراي حرف مشابه نيستند ،با هم اختالف معنيدار دارند ( .)P < 0.01اعداد انحراف معيار  ±ميانگين هستند.
چربي خام:NFC ،

: CPپروتئين خام :NDF ،الياف حاصل از محلو ،شويندة خنثي  :ADFالياف حاصل از محلو ،شويندة اسيدي:EE ،

کربوهيدراتهاي غيرفيبري : Ash ،خاکستر  : CVضريب تغييرات  :Sig ،سطي معني دار ) (**P<0.01و  :NSغير معني دار). (P > 0.05

جدول  -4مقایسة میانگین درصد تركیبات شیمیایي برگ در مرحلة رشد قبل از گلدهي و گلدهي كامل،در واریتة ( glabraتمام
تركیبات براساس مادة خشک تعیین شده اند)
صفت

گلدهي کامل

فبل از گلدهي

Sig.

CV

CP

98/62 ±2/79b

97/76 ±2/24a

**

4/99

NDF

44/04 ±9/99a

96/94 ±2/26b

**

4/96

ADF

97/92 ±2/20a

92/24 ±2/ 69b

**

9/09

EE

8/20 ±2/69b

99/44 ±2/03a

**

4/38

Ash

0/96 ±2/96a

0/97 ±2/47a

NS

9/03

**

9/32

NFC

b

a

92/09 ±2/86

44/67 ±2/27

ميانگينهايي که در هر رديف داراي حرف مشابه نيستند ،با هم اختالف معنيدار دارند (.)P < 0.01
اعداد انحراف معيار  ±ميانگين هستند.
چربي خام:NFC ،

پروتئين خام :NDF ،الياف حاصل از محلو ،شويندة خنثي  :ADFالياف حاصل از محلو ،شويندة اسيدي:EE ،

کربوهيدراتهاي غيرفيبري : Ash ،خاکستر  : CVضريب تغييرات  :Sig ،سطي معني دار ) (**P<0.01و  :NSغير معني دار). (P > 0.05

جدول -5مقایسة میانگین درصد تركیبات شیمیایي در برگ دو واریته شیرین بیان ،در مرحلة فنولوژیکي قبل از گلدهي (تمام
تركیبات براساس مادة خشک تعیین شده اند)
Var1

Ash
0/39 ±2/42a

NFC
98/60 ±2/80a

EE
99/92 ±2/08a

ADF
92/68 ±9/49a

NDF
98/38 ±9/27a

CP
96/40 ±2/22a

a

a

a

a

b

a

Var2

0/97 ±2/47

92/09 ±2/86

99/44 ±2/03

92/24 ±2/69

96/94 ±2/26

97/76 ±2/24

CV

2/87

9/89

2/69

6/94

9/27

9/79

**

NS

NS
NS
NS
NS
Sig.
ميانگينهايي که در هر ستون داراي حرف مشابه هستند  ،اختالف معنيدار ندارند ).(P > 0.05
اعداد انحراف معيار  ±ميانگين هستند.

var2: Glycyrrhiza glabra var. glabra
var1: Glycyrrhiza glabra var. glandulifera
پروتئين خام :NDF ،الياف حاصل از محلو ،شويندة خنثي  :ADFالياف حاصل از محلو ،شويندة اسيدي:EE ،

چربي خام:NFC ،

کربوهيدراتهاي غيرفيبري : Ash ،خاکستر  : CVضريب تغييرات  :Sig ،سطي معني دار ) (**P<0.01و  :NSغير معني دار). (P > 0.05
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جدول -6مقایسة میانگین درصد تركیبات شیمیایي در برگ دو واریته شیرین بیان ،در مرحلة فنولوژیکي گلدهي كامل (تمام
تركیبات براساس مادة خشک تعیین شده اند)
Var1

Ash
0/09 ±2/42a

NFC
49/90 ±2/02a

EE
8/86 ±2/26a

ADF
98/70 ±2/72a

NDF
46/98 ±2/23a

CP
96/28 ±2/76a

Var2

0/96 ±2/96a

44/67 ±2/27a

8/20 ±2/69a

97/92 ±2/20a

44/04 ±9/99b

98/62 ±2/79a

CV

9/92

9/83

9/87

2/44

NS
NS
NS
NS
Sig.
ميانگينهايي که در هر ستون داراي حرف مشابه هستند  ،اختالف معنيدار ندارند ).(P>0.05

9/29

9/38

NS
**
اعداد انحراف معيار  ±ميانگين هستند.

var2: Glycyrrhiza glabra var. glabra
var1: Glycyrrhiza glabra var. glandulifera
پروتئين خام :NDF ،الياف حاصل از محلو ،شويندة خنثي  :ADFالياف حاصل از محلو ،شويندة اسيدي:EE ،

چربي خام:NFC ،

کربوهيدراتهاي غيرفيبري : Ash ،خاکستر  : CVضريب تغييرات  :Sig ،سطي معني دار ) (**P<0.01و  :NSغير معني دار). (P > 0.05

در استان فارس مقیدار گليسیيريزين در دو واريتیه از

دار داشییته اسییت و بییا افییزايش سیین گيییاه ،از ميییزان

گونییة  Glycyrrhiza glabraانییدازه گيییري شییده و

پروتئين کاسته شده است.

مقدار مادة فوق در کل ريشیة واريتیة glandulifera

براساس تحقيق انجام گرفته در ترکيه (کماالك ،)9226

 %9/97و در ريشییة واريتییة  %9/37 glabraگییزارش

ميزان NDFدر برگ گونة  ،Glycyrrhiza glabraدر

گرديییده اسییت (رضییايي .)9482بنییابراين ،براسییاس

سه مرحلة فنولوژيکي رشد به شرح زير گزارش شیده

تحقيیییق انجیییام گرفتیییه در اسیییتان فیییارس ،مقیییدار

است:

گليسيريزين در ريشیه واريتیة  glanduliferaبيشیتر

قبییل از گلییدهي گيییاه ،اواسییط گلییدهي گيییاه و اواخییر

از واريتة  glabraميباشد .نتايج تحقيق انجیام گرفتیه

گلدهي گيیاه بیه ترتيیب %49/64 ،%98/47 :و %40/64

دراستان فارس با نتايج ايین تحقيیق مطابقیت دارد .از

بر اساس صد در صد مادة خشک.

اياالت متحدة آمريکا فقط يک گونه شيرين بيان با نیام

بر اساس تحقيق فوق در ترکيه ،ميزان  NDFبیرگ

 Glycyrrhiza lepidotaگیییزارش شیییده اسیییت و

شيرين بيان در سه مرحلیة رشید ،اخیتالف معنیي دار

براساس مطالعیة انجیام گرفتیه در میورد آن ،درصید

داشته است و با افزايش سن گياه ،برميیزان NDFنيیز

گليسییيريزين ريشییة آن  6درصیید ذکییر شییده اسییت

افزوده شده است و اين نتيجه ،با نتايج حاصل در ايین

(فرانسن و بوي .)9289

تحقيق ،کامالً همخواني دارد.

در تحقيقییي کییه در کشییور ترکيییه ،در ارتبییاط بییا

مقییدار  NDFنشییانگر کییل اليییاف ديییوارههییاي

ترکيبات شيميايي برگ شيرين بيان انجام گرفته اسیت

سییلو،هییاي گيییاهي اسییت و شییامل سییلولز ،ليگنییين و

(کمیییاالك  ،)9226ميیییزان پیییروتئين خیییام در گونیییة

همي سلولز است (صیوفي  NDF .)9460مسیئو ،پیر

 ،Glycyrrhiza glabraدر سییه مرحلییة فنولییوژيکي

کردن شکمبة حيوان است .با تعيين درصد  NDFو از

رشد به شرح زير گزارش شده است:

طريق رابطه ميتوان مقدار دريافیت و مصیرف علوفیه

قبییل از گلییدهي گيییاه ،اواسییط گلییدهي گيییاه و اواخییر

توسط حيیوان را پیيشبينیي کیرد (اسیکروندر .)9223

گلدهي گياه بیه ترتيیب %99/04 ، %96/24 :و %96/92

مقدار  NDFعلوفه بیا مقیدار مصیرف حيیوان نسیبت

براساس صد در صد مادة خشک.

عکس دارد .به عبیارت ديگیر زمیاني کیه مقیدار NDF

بر اساس تحقيق فیوق در ترکيیه ،ميیزان پیروتئين
برگ شيرين بيان در سه مرحلة رشد ،اخیتالف معنیي

علوفه افزايش پيدا مي کنید ،مقیدار مصیرف و دريافیت
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مادة خشک بیه وسیيلة حيیوان کیاهش پيیدا میيکنید

داراي اختالف معني داري ) )P<0.01بودند .بيشیترين

(اسکروندر .)9223

مقدار گليسيريزين در هر دو واريتة شیيرين بيیان ،در

همانطوريکه قبالً اشاره شده است ،شيرين بيیان از

پوست ريشة آنها وجیود داشیت .مقیدار گليسیيريزين

تيرة بقوالت مي باشد .بايد توجیه داشیت کیه گياهیان

برگ در واريتیة  glanduliferaو  glabraبیه ترتيیب

تيرة بقوالت ،در مقايسة با تيیرة گنیدميان در مرحلیة

 2/279و  2/280درصد تعيين شدند که اختالف معنیي

رشد يکسان ،از  NDFکمتري برخوردار هستند .زيرا

داري ) )P>0.05بیییين دو واريتیییه وجیییود نداشیییت.

در ديواره هاي سلو ،هاي گياهان بقوالت ،مادة پکتيیک

همچنين مقدار ترکيبات شيميايي اندازهگيیري شیده در

زيادي وجود دارد و اين میاده در زمیان انیدازهگيیري

برگهیاي دو واريتیه اخیتالف معنیي داري ()P>0.05

 NDFدر آزمايشگاه ،با محلو ،شیويندة خنثیي ،قابیل

نداشتند ،ولي بين دو مرحلیة قبیل از گلیدهي و اواخیر

حل ميباشد و از الياف جدا ميگردد و به همیين دليیل

گلدهي ،مقدار ترکيبات شيميايي اندازه گيري شده (بیه

بقوالت NDF ،کمتري را نشان ميدهند (ون سوئسیت

جز خاکستر) در هر دو واريتیه ،تغييیرات معنیي داري

 .)9223در حالي که ديیوارههیاي سیلو،هیاي گياهیان

( )P<0.01نشان دادند.

تيییرة گنییدميان از پکتيییک کمتییر و از  NDFبییااليي

در کل نتايج تحقيق امکان استخراج گليسيريزين ريشه

برخوردار هستند (ون سوئست .)9223

به مقدار بيشتر از واريتة  glanduliferaدر مقايسه با
واريتییه  glabraو اسییتفاده از آن درصیینايع غییذايي و
دارويي را نشان داد.
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Abstract
Glycyrrhiza glabra roots contain a compound that is called glycyrrhizin extensively used as natural
sweeteners in food products and several pharmaceutical formulations. The main objectives of this
study were identification of Glycyrrhiza varieties in Ardabil province (Korayim region) and
determination of glycyrrhizin content in root and leaf of identified varieties. Moreover,
determination of some chemical compounds in leaf of Glycyrrhiza varieties was performed.
Glycyrrhizin content in root and leaf of identified varieties were detected by HPLC. Some chemical
compounds in leaf of Glycyrrhiza varieties such as extracted fat, crude protein, ash, fiber and
carbohydrate were analysed. Two varieties of Glycyrrhiza glabra L. were identified in Ardabil. The
scientific names of these varieties were Glycyrrhiza glabra L.var. glandulifera, and Glycyrrhiza
glabra L.var. glabra. Results of glycyrrhizin contents (based on dry matter) showed that
glycyrrhizin content in roots of var. glandulifera and var. glabra was %4.34 and %3.29, respectively
which were significantly (P<0.01) different with each other. At the both varieties, the highest
content of glycyrrhizin was found in the root hull. The glycyrrhizin content of leaf in var.
glandulifera and var. glabra was %0.072 and %0.085, respectively with no significant difference
between varieties. Moreover, there was no significant difference between leaves of two varieties in
measured chemical compounds, but between two stage of early bloom and late bloom, there were
significant (P<0.01) difference between leaves of two varieties in measured chemical compounds
(except of ash). In conclusion, the obtained results showed possibility of glycyrrhizin extraction in
the root of var. glandulifera in comparison to var. glabra and it's use in food and drug products.
Keywords: Glycyrrhiza varieties, Glycyrrhizin, Chemical compounds, Ardabil province

