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چکیده
گياه دارویی شيرینبيان با نام علمی  Glycyrrhiza glabra L.بهدليل داشتن متابوليتهای ثانویه مهم و طبيعی ،مورد استفاده صنایع
داروسازی قرار گرفته است .این تحقيق بهمنظور تعيين بهترین زمان برداشت برای بررسی باالترین ميزان عصاره ،ميزان گليسيریزین،
ميزان فنل و فالونوئيد کل و ترکيبهای فنلی در دو فصل پایيز و بهار بر روی ریزوم گياه شيرینبيان منطقه بهبهان در استان خوزستان
انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که ميزان عصاره استحصالی از ریزومها در فصل پایيز بيشتر از فصل بهار بوده است ،همچنين از
نظر توليد گليسيریزین ،فنل و فالونوئيد کل فصل پایيز مقادیر بيشتری را نسبت به فصل بهار به خود اختصاص داده است .آزمون

T

مستقل برای گليسيریزین بهعنوان ترکيب ثانویه مهم و با ارزش شيرینبيان اثر معنیداری را بين دو فصل پایيز و بهار نشان داد .در
ميان ترکيبهای فنلی مورد بررسی فروليک اسيد و کوماریک اسيد در فصل پایيز در رتبه باالتر ترکيبها قرار داشتند و کمترین مقدار
در ميان ترکيبهای فنلی برای کافئيک اسيد در فصل بهار اندازهگيری شد .با توجه به اهميت این مواد مؤثره در صنایع دارویی،
بهداشتی و غذایی و همچنين استفاده وسيع از ترکيبهای فنلی ،گليسيریزین و فالونوئيدهای شيرینبيان در داروهای گياهی ،نياز است
که بهترین و بيشترین زمان توليد و تجمع آن در ریزوم گياه مشخص گردد تا با بهرهبرداری بهموقع قدمی مؤثر بهمنظور غنیسازی
صنایع دارویی ،بهداشتی و غذایی برداشته شود.
واژههای کلیدی :شيرینبيان ( ،)Glycyrrhiza glabra L.متابوليتهای ثانویه ،گليسيریزین ،فالونوئيد ،ترکيبهای فنلی.

مقدمه
امروزه مقادیر فراوانی از داروهایی که جوامع بشری مصرف
میکنند ،منشأ طبيعی ازجمله گياهی داشته و سنتز مستقل
صنعتی ندارند .فالت وسيع ایران یکی از نواحی جغرافيایی
روی کره زمين بهشمار میرود که از اقليمها و شرایط آب و

هوایی گوناگونی برخوردار است .در این فالت ،پهنه اصلی
انتشار جوامع گياهی متعلق به کشور ایران است و در ميان فلور
غنی ایران که بيش از  7300گونه گياهی را دربرمیگيرد ،تعداد
بسيار زیادی از آنها را گياهانی تشکيل میدهند که بهدالیلی
دارویی ناميده میشوند (.)Omidbaigi, 2009
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گياه شيرین بيان با نام علمی Glycyrrhiza glabra

باالی فالونوئيدهای آن میباشد ( Sharma & Agrawal,

 ،L.گياهی علفی ،چندساله و متعلق به تيره بقوالت
( )Fabaceaeمی باشد .این تيره در مجموع شامل
 050جنس و بيش از  1000گونه گياهی است که در بين
آن نمونه های فراوان دارویی می توان یافت .گياه
شيرینبيان با ارتفاع متفاوت ،بين  100تا  200سانتی متر
و دارای شاخ و برگ های انبوه و فراوان است .طول ریشه
شيرینبيان متفاوت و با توجه به نوع گياه و شرایط اقليمی
محل رویش بين  50تا  60سانتی متر است ( Khan
 .)Ahmadi et al., 2013شيرین بيان جزو گياهان سه
کربنه ( )C3می باشد .اندام های هوایی گياه در زمستان از
بين می رود اما اندام های زیرزمينی آن سالم می ماند و با
توجه به شرایط اقليمی هر منطقه از این اندام ها
جوانه هایی شروع به رشد میکنند و دوباره سبز می شوند
( .)Shibata, 1994شيرین بيان گياه مدیترانهای بوده و در
جنوب غربی آسيا گسترش زیادی دارد .این گياه از جنوب
اروپا تا آسيای مرکزی در عرض جغرافيایی  50تا
 03درجه نيمکره شمالی رویش دارد .این گياه در سطوح
وسيعی در کشورهای انگليس ،بلژیک ،فرانسه ،آلمان،
ایتاليا ،یونان و ترکيه کشت می شود .در ایران نيز تقریباً در
شمال ،شرق ،غرب و مرکز کشور به فراوانی دیده می شود
( .)Mirhaidar, 2011شيرینبيان در استان خوزستان
عمدتاً در حاشيه جاده ها ،اراضی آیش ،در اطراف
شهرهای شوش ،اندیمشک ،شوشتر ،مسجدسليمان،
رامهرمز ،بهبهان و اهواز دیده می شود ( Mozafarian,
.)2000
اندام دارویی مورد استفاده شيرینبيان ریزوم و ریشه آن
میباشد .ترکيبهای متعددی در ریزوم شيرینبيان شناخته
شده که ترکيب غالب آن یک ساپونين تریترپنوئيدی به نام
گليسيریزین میباشد ،همچنين ریزوم آن حاوی ترکيبهای
فنلی ،فالونوئيدی ،ایزوفالونوئيدی ،کومارینها و
استيلبنوئيدها است ( .)Biondi et al., 2005رنگ زرد
عصاره استخراج شده از ریزوم شيرینبيان به دليل مقادیر

.)2013
شيرینبيان گياهی است با خصوصيات دارویی متنوع که
در داروسازی برای از بين بردن طعم ناپسند بعضی داروها
مانند سولفات کينين ،آلوئس ،کاسيا و غيره بکار میرود
( .)Ambavade et al., 2001شربت ریشه شيرینبيان در
پزشکی سنتی در درمان بيماریهای قفسه سينه و ریه،
برونشيت ،آرتریت ،آسم ،بيماریهای کليوی ،بيماریهای
قلبی ،زخم معده ،زخم دهان ،سرفه ،تورم ،بزاق بيش از حد،
فشار خون پایين ،آلرژیها ،سمّيت کبدی ،نفخ شکم،
اختالالت جنسی ،بيماریهای پوستی و برخی از عفونتهای
ویروسی استفاده میشود ( Mamedov & Egamberdieva,
 .)2017خواص دارویی مانند اثرهای ضدالتهابی،
ضدویروسی ،ضدميکروبی ،آنتیاکسيدان ،ضدآسم و نيز
فعاليتهای ضدسرطانی برای آن در نظر گرفته شده است
(.)Hosseinzadeh & Nassiri‐Asl, 2015
بهطور کلی گياه در حالت تغيير ناگهانی عوامل محيطی
بهویژه رطوبت ،حرارت و ارتفاع از نظر توليد متابوليت
ثانویه با یک تناقض رو به رو است .از یکسو ایجاد تنش
شدید حيات گياه را در معرض خطر قرار داده و گياه را
تضعيف میکند و از سوی دیگر همين تنش گياه را به واکنش
واداشته و باعث توليد ماده مؤثره به حد مطلوب میشود
( .)Hemmati et al., 2016از سویی دیگر برای شناخت
قابليت گياهان دارویی بومی و انحصاری هر کشور و
کاربردهای احتمالی در صنایع دارویی ،آرایشی بهداشتی یا
غذایی ،نخستين تحقيق ضروری ،استخراج ،تجزیه و
شناسایی مواد مؤثره گياه است تا در صورت وجود
ترکيبهای ارزشمند با کاربردهای خاص بتوان اقدام به اهلی
کردن ،کشت و بهرهبرداری از گياه کرد .بررسی کمّيت و
کيفيت مواد مؤثره یک گياه دارویی در رویشگاههای مختلف
آن ،اطالعاتی در مورد وجود نمونه شيميایی (کموتایپ) در
گونه و همچنين اقليم مناسب برای کاشت آن را فراهم میکند
(.)Sarabi & Sefidkon, 2018
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تحقيقات نشان داده است که ميزان مواد مؤثره در گياهان
و اندامهای مختلف هيچگاه ثابت نيست و تناسب با مراحل
رشد گياه و شرایط محيطی قابل تغيير است ( Miranda et
 .)al., 2012رشد و عملکرد گياهان در اکوسيستمها ،تحت
تأثير عوامل مختلفی مانند نوع گونه ،اقليم منطقه ،نوع خاك،
ارتفاع از سطح دریا و موقعيت جغرافيایی قرار دارد.
بهطوریکه هریک از این عوامل میتوانند تأثير بهسزایی بر
کمّيت و کيفيت اسانس و مواد مؤثره گياهان دارویی داشته
باشند (.)Somjen et al., 2004
با توجه به اینکه عوامل محيطی سبب تغييراتی در رشد
گياهان دارویی و کيفيت مواد مؤثره آنها میشوند ،ازاینرو
برداشت یک گياه دارویی زمانی مقرون به صرفه است که
مواد مؤثره آن به حد مطلوب رسيده باشد .برداشت گياهان
دارویی در زمان نامناسب نه تنها ميزان محصول بدستآمده
را کاهش میدهد بلکه محصول برداشت شده نيز از
کيفيت خوبی برخوردار نخواهد بود ،زیرا عملکرد اندام مورد
نظر و همچنين ميزان متابوليتهای ثانویه یک گياه دارویی
در مراحل مختلف رشد و نمو گياه متفاوت است
(.)Omidbaigi, 2008
از نيمه دوم قرن گذشته ،تحقيقات وسيعی روی گياهان
دارویی در بيشتر کشورهای جهان انجام شده و در پی آن
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داروهای گياهی فراوانی تهيه و به بازار عرضه شده است،
بنابراین ضرورت مطالعه بر روی ترکيبهای شيميایی فلور
غنی ایران حائز اهميت است .با توجه به این موضوع ،هدف
از انجام این پژوهش بررسی ميزان عصاره و ترکيبات فنلی و
فالونوئيدی ،همچنين ميزان گليسيریزین بهعنوان یک ماده
مؤثره مهم گياه شيرینبيان طی دو فصل پایيز و بهار در
منطقه بهبهان استان خوزستان میباشد .این بررسی بهمنظور
تعيين بهترین زمان برداشت برای بدست آوردن باالترین
ميزان مواد مؤثره این گياه انجام گردید.

مواد و روشها
این آزمایش در سال  1596-97در آزمایشگاه گياهان
دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام
گردید .جمعآوری نمونههای ریزوم شيرینبيان ،در فصل پایيز
در تاریخ  21آبان و در فصل بهار در تاریخ  21اردیبهشت ،از
شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان انجام شد .موقعيت و
مشخصات جغرافيایی منطقه مورد تحقيق در جدول  1آمده
است .ریزومها پس از خارج شدن از خاك با آب مقطر
شستشو شده و به قطعات کوچک تقسيم شدند و بعد به مدت
یک هفته در دمای اتاق خشک گردیدند .ریزومهای خشک
شده توسط آسياب برقی پودر شدند.

جدول  -1موقعیت و مشخصات جغرافیایی منطقه مورد تحقیق
موقعیت مکانی نسبت
به استان خوزستان
جنوبشرقی

عرض جغرافیایی
 50درجه و  26دقيقه عرض شمالی30 ،
درجه و  16دقيقه طول شرقی

عصارهگیری و اندازهگیری میزان عصاره
برای عصارهگيری از ریزومهای شيرینبيان ،از روش
خيساندن در حالل (ماسيراسيون) استفاده گردید .ابتدا سه
گرم از نمونههای پودر شده را در  50ميلیليتر متانول %70
( )1:10حل کرده .سپس به مدت  20ساعت روی شيکر با

ارتفاع از

میانگین بارندگی

اقلیم

سطح دریا ()m

ساالنه ()mm

(آب و هوا)

520

530/2

بيابانی،
گرم و نيمهخشک

سرعت  160دور در دقيقه قرار گرفتند و بعد از اتمام 20
ساعت نمونهها در دور  5000به مدت  50دقيقه سانتریفيوژ
گردیدند .سپس فاز رویی بدستآمده از کاغذ صافی عبور
داده شد .بهمنظور بدست آوردن ميزان عصاره و حذف
حالل ،نمونهها در آون تهویهدار با درجه حرارت  30درجه
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سانتیگراد قرار گرفتند تا زمانی که کامالً خشک شوند.

ميزان عصاره از طریق فرمول زیر تعيين گردید.

 × 100مقدار ماده گياهی عصارهگيری شده (گرم)/وزن عصاره (گرم)=ميزان عصاره ()%
ارزیابی گلیسیریزین توسط دستگاه HPLC

عصارههای بدستآمده از ریزومهای شيرینبيان قبل از
انجام آناليز  HPLCفيلتر شدند .محلول پایه استاندارد
گليسيریزین ( 20ميلیگرم بر ميلیليتر) در حالل متانول آب
( )%30:30تهيه شد .محلولهای استاندارد با غلظتهای
پایينتر با رقت مناسب از محلول پایه تهيه شدند (شکل .)1
آناليز  HPLCبر روی یک سيستم Unicam-Crystal-200
همراه با پمپهای  ،Dionex 3000یک دستگاه نمونهگيری

خودکار و یک دتکتور  Dionex PDA-3000انجام شد.
آناليز نمونهها با استفاده از یک ستون  C18به ابعاد
 130×10ميلیمتر و قطر ذرات  10ميکرومتر در طول موج
 230نانومتر و با سرعت شویش  5ميلیليتر در دقيقه در
دمای اتاق ( 23تا  21درجه سانتیگراد) انجام گردید .حجم
نمونههای تزریق شده  20ميکروليتر بود ( Basar et al.,
.)2104

1200000
y = 9950x + 41000
R² = 0.9874
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400000
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200000
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0

غلظت استاندارد گلیسیریزین ()mg/mL

شکل  -1منحنی استاندارد گلیسیریزین
اندازهگیری ترکیبهای فنلی توسط دستگاه HPLC

یک گرم از نمونههای پودر شده با  23ميلیليتر متانول
به مدت  1ساعت به روش رفالکسينگ عصارهگيری شد.
پس از تصفيه و فيلتر اوليه ،محلول فيلتر شده جمعآوری شد
و مواد جامد دوباره با همان حجم حالل تازه عصارهگيری
شد .برای جداسازی ترکيبهای فنلی از طریق  HPLCاز
ستون تجزیهای  Zorbax SB-C18به طول 100×5
ميلیليتر و قطر ذرات  5/3ميکرومتر و در دمای  01درجه
سانتیگراد استفاده شد .سرعت جریان  1ميلیليتر در دقيقه و

حجم نمونههای تزریق شده  3ميکروليتر بود .ارزیابی
ترکيبهای فنلی در دو طول موج  550و  570نانومتر انجام
گردید.
اندازهگیری فنل کل
ميزان فنل کل ریزومهای شيرینبيان به روش  McDonaldو
همکاران ( )2001اندازهگيری شد .در این روش با تهيه
عصاره متانولی از ریزومها و با استفاده از معرف فولين
سيوکالتيو ،ميزان فنل نمونهها با دستگاه اسپکتوفتومتر در
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طول موج  763نانومتر قرائت گردید .برای تعيين ميزان فنل
کل از منحنی استاندارد استفاده شد .به این منظور غلظتهای
مختلفی از گاليک اسيد تهيه و بعد از خوانده شدن عدد

جذب ،منحنی استاندارد رسم شد (شکل  .)2از رابطه خط
بدستآمده از منحنی استاندارد برای تعيين ميزان فنل کل
استفاده گردید.
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شکل  -2منحنی استاندارد گالیک اسید برای ترکیبهای فنلی کل

اندازهگیری فالونوئید کل
برای این منظور براساس روش  Menichiniو همکاران
( 300 ،)2009ميکروليتر عصاره رقيق شده را با  2ميلیليتر
آبمقطر 130 ،ميکروليتر نيتریت سدیم  500 ،%3ميکروليتر
کلرید آلومينيم  %10و  1ميلیليتر سدیم هيدروکسيد  1نرمال

مخلوط شد .در نهایت جذب نمونهها بالفاصله در طول موج
 310نانومتر قرائت شد .برای رسم منحنی کاليبراسيون از
غلظتهای متفاوت استاندارد کوئرستين استفاده گردید
(شکل .)5

y = 0.0007x + 0.0058
R² = 0.9947
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نتایج
مقایسه میزان گلیسیریزین ،میزان عصاره و میزان فنل و
فالونوئید کل شیرینبیان
نتایج بدستآمده از بررسی نمونههای ریزوم شيرینبيان
در فصل پایيز و بهار از نظر توليد ميزان گليسيریزین ،ميزان
فنل و فالونوئيد کل و همچنين از نظر ميزان عصاره ،با
یکدیگر تفاوت قابل مالحظهای داشتند .جدول  2نشان
میدهد که بازدهی عصاره استحصالی از ریزومها در فصل
پایيز ( )%11/62بيشتر از فصل بهار بوده است ،همچنين از
نظر توليد گليسيریزین ،فنل و فالونوئيد کل فصل پایيز
مقادیر بيشتری را نسبت به فصل بهار به خود اختصاص داده

است .این مقادیر بهترتيب  13/01 ،21/06و 6/13
ميلیگرم بر گرم وزن خشک اندازهگيری شدند.
با توجه به اینکه در ميان ترکيبهای شيميایی موجود در
عصاره شيرینبيان ،ماده شيميایی گليسيریزین از ارزش و
اهميت زیادی در صنایع دارویی و مواد آرایشی و غذایی
برخوردار است و مقدار این ترکيب شيميایی ارزش و اهميت
شيرینبيان را تعيين میکند .ازاینرو اقدام به انجام آزمون T
مستقل بين دو گروه فصل پایيز و بهار از نظر ميزان توليدی
گليسيریزین شد .نتایج این آزمون نشان داد که تفاوت
معنیدار بين دو فصل پایيز و بهار از مقدار گليسيریزین در
سطح احتمال  %3دیده شد (شکل .)0

جدول  -2میزان گلیسیریزین ،میزان عصاره و میزان فنل و فالونوئید کل مورد بررسی در فصل پاییز و بهار
نام فصل
پاییز

بهار

میزان عصاره ()%

11/62

7/26

گلیسیریزین (میلیگرم بر گرم وزن خشک)

21/06

16/72

فنل کل (میلیگرم بر گرم وزن خشک)

13/01

9/03

فالونوئید کل (میلیگرم بر گرم وزن خشک)

6/13

5/60

**

15
10
5
0
بهار

میزان گلیسیریزین

20

(میلی گرم بر گرم وزن خشک)

**

25

پاییز

شکل  -4مقایسه مقدار گلیسیریزین در فصل پاییز و بهار (** :معنیداری در سطح احتمال )%5
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ترکیبهای فنلی موجود در عصاره
نتایج حاصل از بررسی ترکيبهای فنلی عصاره ریزوم
شيرینبيان با دستگاه  HPLCو ميزان ترکيبهای فنلی در
این مطالعه در جدول  5بيان شده است .بررسی نتایج نشان
داد که در ميان این ترکيبها فروليک اسيد با مقدار
 5/10ميلیگرم بر گرم وزن خشک و کوماریک اسيد با
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مقدار  2/96ميلیگرم بر گرم وزن خشک در فصل پایيز در
رتبه اول ترکيبها قرار داشتند .کمترین مقدار در ميان
ترکيبهای فنلی اندازهگيری شده برای کافئيک اسيد مقدار
 0/12ميلیگرم بر گرم وزن خشک در فصل بهار برآورد
شد .بهطور کلی تمام ترکيبهای فنلی در فصل پایيز مقدار
بيشتری را نسبت به فصل بهار به خود اختصاص دادند.

جدول  -3میزان ترکیبهای فنلی مورد بررسی در فصل بهار و پاییز
نام ترکیب فنلی (میلیگرم بر گرم وزن خشک)

پاییز

بهار

Gentisic acid

0/35

0/53

Caffeic acid

0/20

0/12

p-coumaric acid

2/96

2/55

Ferulic acid

5/10

2/57

Sinapic acid

2/11

1/77

Luteolin

1/51

0/16

Apigenin

2/01

1/62

بحث
توليد مواد مؤثره گياهان دارویی معموالً تحت تأثير
ژنوتيپ و عوامل محيطی قرار دارد (.)Filippo et al., 2002
با توجه به نتایج بدستآمده فصل پایيز نسبت به فصل بهار
مقدار گليسيریزین بيشتری را برای ریزومهای شيرینبيان
نشان داد .بنابراین به نظر میرسد که در پایان فصل بهدليل
استراحت گياه ،مواد ذخيرهای از قسمتهای هوایی گياه به
سمت ریشه مهاجرت مینمایند و در درون ریشه جمع
میشوند Andoskina .و همکاران ( )1979و  Kuzminو
همکاران ( )1973در بررسیهای خود به این نتيجه رسيدند
که اندامهای زیرزمينی شيرینبيان در گونههای گالبرا و
اورالنسيس در تمامی مراحل رشد و نيز در زمستان که
گياهان کامالً در خواب هستند ،دارای گليسيریزین میباشند
و این مقدار در پایان فصل رشد به باالترین مقدار خود
میرسد Marui .و همکاران ( )2011در تحقيق ميدانی خود

گزارش کردند که مقدار گليسيریزین در شيرینبيانهای
کشت شده در دمای پایين برای هفت روز دو برابر نسبت به
شرایط ثابت  20درجه سانتیگراد افزایش یافت .اگرچه قطر
ریشه برای هر دو شرایط کشت تقریباً برابر بود و آنان بيان
کردند که تنشهای محيطی ،بهویژه درجه حرارت پایين برای
افزایش گليسيریزین مؤثر است.
ترکيبهای فنلی گروه بزرگی از متابوليتهای ثانویه
گياهی هستند که اغلب فعاليت آنتیاکسيدانی دارند .این
ترکيبها جزء آنتیاکسيدانهای غيرآنزیمی محسوب
میشوند و خواص ارزشمند ضدميکروبی ،ضدویروس،
ضدجهش و ضدسرطان دارند .ميزان فنل کل یکی از
شاخصهای فارماکولوژیک گياه است .براساس مطالعات
فراوانی که توسط محققان انجام شده ميزان ترکيبهای
پلیفنلی با توجه به ژنوتيپ گياه ،شرایط خاکی و مرحله
رشد گياه متفاوت است .همچنين عوامل محيطی مانند نور،
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دما و شرایط تغذیهای خاکی گياه میتواند بر متابوليسم فنيل
پروپانوئيدها اثرگذار باشد (.)Hormozinejad et al., 2018
در این مطالعه ،مشاهده گردید که ریزومهای شيرینبيان
در فصل پایيز در مقایسه با فصل بهار دارای مقادیر بيشتری
از فنل و فالونوئيد کل و ترکيبهای فنلی بود ،همچنين
ميزان عصاره کل ریزومها در فصل پایيز درصد بيشتری را
نسبت به فصل بهار نشان داد .بنابراین بهنظر میرسد که در
فصلهای پایان رشد مانند پایيز و زمستان به دليل دمای
پایين و استراحت گياه ،مواد معدنی و ذخيرهای از قسمت
هوایی به سمت ریشه و ریزوم گياه انتقال مییابند و در
درون آنها ذخيره میشوند .این احتمال داده میشود که
ترکيبهای مؤثره گياه در این مرحله از رشد و نمو گياه به
دليل تغذیه ریشه و ریزوم گياه افزایش یابند .تفاوت
بيوشيميایی و مورفولوژیکی بين گياهان دارویی با شرایط
محيطی متفاوت به اثبات رسيده است و این اختالفات
میتواند بهدليل در دسترس بودن مواد مغذی برای گياهان
دارویی باشد که بر روی کمّيت و کيفيت ترکيبهای
بيوشيميایی اثر میگذارد ( .)Sato et al., 2004تأثير اوضاع
اقليمی بر گياهان مختلف متفاوت است و همواره باید با
تحقيقات مناسب به بررسی نقش عوامل اقليمی به مواد مؤثره
گياهان دارویی پرداخت .مهمترین عامل محيطی رویش
گياهان دارویی که تأثير عمدهای بر کيفيت و کمّيت مواد
مؤثره آنها میگذارد ،درجه حرارت ،بارندگی ،عرض
جغرافيایی ،طول روز ،خصوصيات خاك و تغذیه میباشد
(.)Hemmati et al., 2016
یکی از مهمترین عواملی که در ميزان ماده مؤثره گياهان
دارویی مؤثر است و در هنگام جمعآوری و بهرهبرداری از
اندامهای گياهی باید به آنها توجه نمود ،زمان جمعآوری
گياه است .تغييراتی که در ميزان مواد مؤثره در طول سال و
حتی ساعات یک روز وجود دارد ،اهميت جمعآوری گياه
دارویی را در زمان مناسب نمایان میسازد ( Bolouri
 .)Moghaddam et al., 2009بهعنوان مثال ،ریشه و ریزوم
را در اواخر پایيز برداشت میکنند ،زیرا در بهار ریشهها
معموالً گوشتی و اسفنجی شکل هستند و در اثر خشک شدن
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به سرعت خرد شده و کيفيت خود را از دست میدهند
( .)Septak, 1999برداشت اندامهای زیرزمينی شيرینبيان
در فصلی که برگها در زمان خزان برگها و در انتهای
فصل رویشی (پایيز و زمستان) باید انجام شود ،زیرا در این
دوره از رشد گياه ،ریشه دارای حداکثر مقدار ماده مؤثره
گليسيریزین است ( .)Mirhaidar, 2013نتایج حاصل از این
تحقيق در بررسی ریزومهای شيرینبيان نيز با نتایج سایر
تحقيقات همخوانی دارد.
در تحقيق  Vlaisavljevićو همکاران ( )2011در فصل
بهار ریشه و برگ شيرینبيان از کشور صربستان جمعآوری
شد و از نمونههایی به صورت ریشه خشک ،ریشه تازه،
برگ خشک و برگ تازه عصارهگيری کردند .آنان گزارش
کردند که بيشترین محتوای فنل کل ( 57/27ميلیگرم بر گرم
وزن خشک) در عصاره ریشه تازه دیده شد و نيز همان
عصاره دارای باالترین فالونوئيد کل ( 3/90ميلیگرم بر گرم
وزن خشک) بود .براساس یافتههای این مطالعه میتوان
چنين بيان کرد که در مناطق مختلف از جهان ،با توجه به
وجود اختالف در شرایط محيطی و دمای فصول مختلف و
نيز تفاوت در ميزان نور دریافتی ،بارندگی در فصل رشد و
تغذیه گياهان دارویی به نوبه خود باعث تفاوت در توليد
ماده مؤثره میشود (.)Zobayed et al., 2005
بهطور کلی ،براساس نتایج بدست آمده میتوان بيان کرد
که احتماالً در گياه شيرینبيان توليد متابوليتهای ثانویه به
سمت توليد گليسيریزین و فنل و فالونوئيدها بهعنوان مواد
مؤثره با ارزش و دارویی این گياه میرود که در فصلهای
مختلف نيز تفاوت در مقدار آنها مشهود است .بر این اساس
در شرایط محيطی پایيز نسبت به بهار ،توليد گليسيریزین
بيشتر بود ،بهطوری که در فصل پایيز بيشترین ميزان آن
 21/06ميلیگرم بر گرم وزن خشک بود .همچنين ميزان
فنل و فالونوئيد کل در فصل پایيز افزایش چشمگيری نشان
داد که مقادیر آنها بهترتيب  13/01و  6/13ميلیگرم بر گرم
وزن خشک بود و نيز در ميان ترکيبهای فنلی باالترین
مقدار مربوط به ترکيب فروليک اسيد  5/10ميلیگرم بر گرم
وزن خشک برآورد شده است .این نتایج نشان میدهد که
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الگوی توليد این متابوليتها در شرایط متفاوت محيطی در
.)Oloumi & Hasibi, 2011( گياه شيرینبيان تفاوت دارد
) گزارش کردند که بيشترین1991(  و همکارانHayashi
محتوای گليسيریزین در فصل پایيز بعد از پيری و ریزش
، از سوی دیگر. ساله حاصل شد5 تا1 برگهای گياهان
آنان بيان کردند که در مقادیر ایزوليکوریتجنين و گالبریدین
بهعنوان دو فالونوئيد مهم در شيرینبيان در ماههای جوالی
 در حاليکه در محتوای،و ژوئن افزایش دیده شده است
.گليسيریزین در این دوره افزایشی دیده نشده است
بهعنوان یک نتيجهگيری کلی میتوان گفت که مواد مؤثره
گياهان دارویی از نظر کمّی و کيفی تحت تأثير عوامل
 عوامل محيطی مانند فصل.محيطی و ژنتيکی قرار میگيرند
برداشت در این پژوهش روی مواد مؤثره گياه شيرینبيان اثر
 ميزان، بهطوری که بيشترین ميزان عصاره،معنیدار داشت
 توليد فنل و فالونوئيد کل و ترکيبهای فنلی،گليسيریزین
 با توجه به اهميت.در شرایط آب و هوایی پایيز انجام شد
 بهداشتی و غذایی و،این مواد مؤثره در صنایع دارویی
 گليسيریزین و،همچنين استفاده وسيع از ترکيبهای فنلی
 نياز است،فالونوئيدهای مهم شيرینبيان در داروهای گياهی
که بهترین زمان برای بيشترین توليد و تجمع ميزان آنها در
این گياه مشخص گردد تا با بهرهبرداری بهموقع قدمی مؤثر
 بهداشتی و غذایی،بهمنظور غنیسازی صنایع دارویی
.برداشته شود
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Abstract
Medicinal plant licorice (Glycyrrhiza glabra L.) has been used by the pharmaceutical
industries for its important secondary metabolites. This study was carried out to determine the
best harvest time for obtaining the highest content of extract, glycyrrhizin, total phenols, total
flavonoids, and phenolic compounds of licorice rhizome of the Behbahan area in Khuzestan
province in two seasons of autumn and spring. The results of this study showed that the extract
content of rhizomes and also glycyrrhizin, total phenols, and flavonoids content in autumn were
higher than those in spring. The results of the independent T-test for glycyrrhizin, as an
important and valuable secondary metabolite of licorice, showed a significant difference
between autumn and spring seasons. Among the phenolic compounds studied, the highest
amount was given to ferulic and coumaric acids in autumn, and the lowest one to caffeic acid in
spring. Considering the importance of these secondary metabolites in the pharmaceutical, health
and food industries, as well as the widespread use of phenolics, glycyrrhizin, and flavonoids of
licorice in herbal drugs, it is necessary to determine the best time for the highest production and
accumulation of these metabolites in the licorice rhizomes to take an effective step to enrich the
industries mentioned.

Keywords: Licorice (Glycyrrhiza glabra L.), secondary metabolites, glycyrrhizin, flavonoid,
phenolic compounds.
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