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  چکیده
  

از  توجهی قابل ن است که به میزانبومی ایرا دارویی گیاهان ترین یکی از مهم glabra L Glycyrrhiza.بیان با نام علمی  شیرین     
نام اسید گلیسیریزیک یا گلیسیریزین با شیرینی ه ماده اصلی این گونه، ترکیب ساپونین تري ترپنوئیدي ب. دشو سالیانه صادر می آن
فی داشته و از این گیاه کاربردهاي درمانی مختل. برابر ساکارز است که در صنایع دارویی، غذایی و دخانیات کاربرد دارد 50تا  30

در مطالعات بالینی و تجربی مواردي همچنین  .شود بیان، در طب سنتی به طور عمده براي درمان زخم معده استفاده می ریشه شیرین
، بیماري هاي پوستی و ریوي، نارسایی کبدي و قلب و خواص ضد التهاب، ضد ویروس، Cنظیر اثرات درمانی در بیماري هپاتیت 

ریزي  برنامهبنابراین  .منی براي این گیاه اثبات شده استاکسیدان و ضد سرطان و همچنین تقویت سیستم ایضد میکروب، آنتی 
هاي طبیعی نیازمند بررسی دقیق وضعیت موجود،  برداري از این گیاه در عرصه ها و حفاظت، احیا و بهره اصولی جهت توسعه فعالیت

هاي بومی کشور و شناخت صحیح  منابع طبیعی به عنوان خاستگاه اصلی گونههاي زراعی و  هاي موجود در عرصه شناخت پتانسیل
هاي  این مطالعه نیز در راستاي شناخت پتانسیل. باشد ها همگام با توسعه علمی فرآوري و مصرف آن می ها و چالش از محدودیت

  .بیان صورت گرفته است گیاه شیرین... دارویی، فیتوشیمیایی، اقتصادي و 
 

  گلیسیریزین ،اسید گلیسیریزیک بیان، شیرین اثرات درمانی، :نواژگا گل
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 ...گیاه دارویی  بر مروري

 

  مقدمه
، glabra L. Glycyrrhizaن با نام علمی بیا گیاه شیرین

است که به  )Fabaceae(گیاهی چند ساله از خانواده بقوالت 
واسطه دارا بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم در ریشه و 

مورد توجه صنایع  ریزوم آن در دنیا حائز اهمیت بوده و
]. 1[قرار گرفته است  دخانیاتدارویی، غذایی و حتی 

بیان به عنوان علف هرز در مزارع گندم، صیفی و جالیز،  شیرین
زمینی، چغندرقند و علوفه شامل یونجه، اسپرس و  پنبه، سیب

شبدر بوده و به دلیل توسعه زیاد ریشه و ریزوم موجب کاهش 
به هر حال با توجه ]. 2[د شو یمحصوالت در مزارع و باغات م

به ارزش روزافزون و جایگاه ویژه این گیاه در صنایع دارویی 
هاي کشور در عرصه تولید تا فرآوري  جدید، شناخت پتانسیل

آن امري ضروري است که در این مقاله نیز به بخشی از آن 
  .پرداخته شده است

  
  نام گیاه

 نام،  .Glycyrrhiza glabra Lبیان گیاه شیرین نام علمی
 آن نام عربیو  Liquoriceو  Licoriceآن  انگلیسی

گلیسیریزا گالبرا یک نام . باشد می عرق سوس والسوس  شجره
و از دو واژه گلیکیس به معنی شیرین و ریزا به  یونانی است

گالبرا به معناي صاف و بدون . معنی ریشه مشتق شده است
   ه این گیاه داردکرك است که اشاره به بدون کرك بودن میو

]3،4 .[  
  

  شناسیمشخصات گیاه 
، زیر  Astragaleaeبیان، گیاهی چند ساله، از طایفه شیرین

ارتفاع . باشد می Fabaceae و تیره Papilionaceaتیره 
گیاه . متر است سانتی 200تا  100بیان متفاوت و بین  شیرین

و ها مرکب  برگ. هاي انبوه و فراوان است داراي شاخ و برگ
. داراي چهار تا هفت جفت برگچه و یک برگچه انتهایی است

ها نامنظم و به رنگ زرد،  گل. ها سبز تیره است رنگ برگچه
  هاي  ارغوانی یا بنفش و به صورت مجتمع در انتهاي ساقه

  

  

ها به بیش از یک  طول گل. شوند دهنده مشاهده می گل
 -خرداد(تان گیاه اواخر بهار و اوایل تابس. رسد متر می سانتی

ی یمتر و خرما میوه به طول دو تا سه سانتی. رود به گل می )تیر
طرفین میوه باریک و کم و بیش نوك تیز . باشد رنگ می

اي  داخل میوه سه تا پنج دانه لوبیا شکل به رنگ قهوه. شود می
آن  پوسته دانه ضخیم و محکم و وزن هزار دانه. وجود دارد

بیان متفاوت است و به  شیرین طول ریشه. گرم است 10 حدود
تا  30نوع گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد و بین 

هاي  در مناطق خشک و خاك ریشهطول . متر است سانتی 60
ریشه و ریزوم مصارف  .رسد متر هم می سانتی 200سبک به 

است که  یمتفاوت يها تهیوار يدارا انیب نیریش .دارویی دارند
 .G. glabra var(ل تیپیکا :هاي آن شامل هواریت نیتر مهم

typical( ،گالندولیفرا )G. glabra var. glandulifera( ،
 G. glabra( پالیداو  )G. glabra var. violacca( ویوالسه

var. pallida( 5،6[ باشند می[. 

 
  پراکنش 

و در جنوب شرق آسیا بوده اي  گیاهی مدیترانه بیان شیرین
این گیاه از جنوب اروپا تا آسیاي مرکزي . گسترش زیادي دارد

درجه نیمکره شمالی  45تا  30میان دو عرض جغرافیایی 
در کشورهاي  بیان در سطوح وسیعی شیرین .رویش دارد

انگلیس، بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان و ترکیه کشت 
در تمام شمال، شرق، غرب و مرکز  در ایران نیز تقریباً. شود می

اگرچه در بسیاري از کشورها ]. 7[شود  ه وفور یافت میکشور ب
شود، ولی در  به عنوان یک گیاه دارویی کشت و کار می

زارهاي استان کرمانشاه، ایالم و فارس و بعضی از مزارع و  دیم
مناطق مرکزي ایران مانند اصفهان و اراك به عنوان یک علف 

  ]. 5،8[شود  هرز در مزارع نخود و گندم محسوب می
  

  ترکیبات شیمیایی شیرین بیان 
داراي ترکیبات متعددي نظیر قندهاي  بیان ریشه شیرین

ها، اسیدهاي  ، فالوونوئیدها، استرول)درصد 18تا (مختلف 
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  ، دومدوازدهم، دوره فصلنامه گیاهان دارویی، سال 
  1392 بهار، مسلسل چهل و ششمشماره 

 

احمدي و همکاران خان   

 

. باشد میها  هاي روغنی و ساپونین آمینه، صمغ و نشاسته، اسانس
آن اسید گلیسریزیک یا ] اي حلقه 5ترپن  تري[ترین ساپونین   عمده
باشد که از  می C42 H62 O16 به فرمول )1 شماره شکل(ریزین گلیس

دو واحد اسید گلوکورونیک و یک مولکول اسید گلیسرتنیک 
 ].9 -  17[تشکیل شده است ) آگلیکون(

باشد کلسیم  یا پتاسیمتواند به صورت  می گلیسیریزیننمک 
ثره ریشه ؤترین ماده م مهماین ماده به عنوان ]. 18، 19[

مقدار  ].20[ تر است مرتبه از شکر شیرین 50 حدود بیان شیرین
و شرایط اقلیمی محل ] واریته[به نوع گیاه این ماده در ریشه 

به عنوان مثال، . است درصد 20تا  5رویش بستگی دارد و بین 
 8تا  6بیان اسپانیایی  مقدار اسید گلیسیریزیک در ریشه شیرین

برخی  .باشد میدرصد  14تا  10بیان روسی  درصد، در شیرین
اسید  بیان ایرانی از بیشترین مقدار که شیرین از محققین معتقدند

مقدار این ماده با سن ]. 21، 22[ گلیسیریزیک برخوردار است
داراي پایانی هاي  که ریشه در سال یابد به طوري گیاه افزایش می

بررسی منابع علمی  .شود بیشترین مقدار اسید گلیسریزیک می
شیمیایی و فیزیکی این ترکیب نشان خصوص خواص در
گراد  درجه سانتی 120دهد که گلیسریزیک اسید در دماي  می

 نقطهدر برخی منابع نیز  ،]23[شود  تجزیه می) با اعمال فشار(
 220و  205گراد و نقطه ذوب  درجه سانتی 170 شدن نرم

هاي  روش]. 24، 25، 26[ده است شگراد ذکر  درجه سانتی
استخراج اسید گلیسریزیک از پودر ریشه  مختلف و متفاوت

ها  اساس این روش. بیان مورد مطالعه قرار گرفته است شیرین
استخراج با آب داغ در فشار محیط و استفاده از اسیدها  اغلب

و قلیاها و یا هر دو و سایر مواد شیمیایی و افزودن آنها به آب داغ 
در  .]14، 18، 27[یا بخار براي افزایش بهره استخراج بوده است 

 با مایع استاندارد ملی ایران و فارماکوپه از روش کروماتوگرافی

استفاده شده  اسید گلیسریزیکباال براي تعیین مقدار  کارایی
  ].28، 29[ است

) 1998(همکاران  و هایاشی و) 1990(همکاران  و فنویک
 بیان به شیرین ریشه در گلیسیریزین غلظت که کردند گزارش

 بررسی ].20، 30[است  وابسته برداشت زمان و حلم واریته،
 هاي رویشگاه از شده آوري جمع بیان شیرین ریشه کیفیت

   تعیین نتایج ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مختلف
  

 

 

  

  

 گلیسریزین ساختار -1شماره  شکل
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 ...گیاه دارویی  بر مروري

 

 هاي نمونه آب در محلول عصاره و گلیسیریزیک اسید مقدار

 گیاه که نشان داده است ایران مختلف مناطق زشده ا آوري جمع

 ترین مرغوب کرمان و فارس سرحد کرمانشاه، در یافته رویش

عالوه . دارند فراوانی ارزش نیز نظر صادرات از و اند بوده محصول
  بیان داراي  ریشه شیرینالذکر  بر ترکیبات فوق

ک اسید گلیسیرهیتینی ،گلوکورونیک -گلوکورونوزیل - بتا -2 اسید
 ،هاي فرار ها، روغن رزین آسپاراژین،، اسید تانیک ،)انوکسولون(

 لیکوریتیجنین، لیکوریتین،ترکیبات فالونوئیدي مانند 

ی کومارینترکیبات و همچنین  ایزولیکوریتیجنین ایزولیکوریتین،
  ].31، 32[باشد  می هرنیارین و اومبلی فرنمانند 

  
  خواص فارماکولوژي

ها به عنوان دارو یاد  اکثر فارماکوپهبیان در  شیرین ریشهاز 
سال است که  4000ریشه و ریزوم این گیاه حدود . شده است

کشورهایی نظیر آمریکا، در فارماکوپه  و استفاده دارویی دارند
بیان در طب  از شیرین. ده استش ثبتچین و سایر کشورها 

هاي تنفسی و  سنتی آسیا و اروپا براي درمان گاستریت، عفونت
سنتی چین  در طب]. 33، 34[شود  هاي پپتیک استفاده می زخم

هاي  ، رشد تومور و بیماري]14، 27، 35[ نیز در درمان هپاتیت
 به بیان شیرین گیاه سنتی ایران نیز طب در .کاربرد دارد قلبی

  ].36[است  شده می استفاده ضدسرفه و معده ورم درمان عنوان
 يکتري هلیکوپیلورتوانایی مهار بابا  اسید گلیسریزنیک

کاهش  و مخاطی معده مشکالتدرمان زخم معده، در  ،]37[
 غدد بیان بر سیستم شیرین ].38، 39[است  ثرؤم اسید معده

ریز بدن نیز تأثیرگذار است و مصرف آن ممکن است  درون
همچنین اثبات شده . مقدار تستوسترون خون را کاهش دهد

ن اثرات افزایش بیا است که لیکوریک یا ریشه خشک شیرین
دارد و اثرات ترشح سرتونین و پروستاگلندین در معده را 

کمیسیون ]. 40[نماید  ورم معده را از این طریق اعمال میتضد
E )The Complete German Commission E( از استفاده 

 هاي زخم و تنفس دستگاه فوقانی بخش احتقان دررا  این گیاه

امروزه نیز عصاره  ].14[است  کرده ییدأت دوازدهه و معده
 رود ترکیبی شربت سرفه به شمار می يبیان یکی از اجزا شیرین

پوستی و  هاي داروي مسکن در التهاب عنوانه همچنین ب. ]41[
خواص  .دارد تورم و روماتیسم کاربرد براي درمان اسپاسم، 

  گزارش شده است  براي این گیاهسرطانی نیز ضد
اه همچنین مانع همانندسازي عصاره این گی ].14، 42، 43[

  .]44[شود  در بیمارن مبتال به ایدز می HIVویروس 
برخی از ترکیبات این گیـاه اثـرات ضدسـرطانی و برخـی     

وجـود ترکیبـات    ].45[ها را بر عهـده دارنـد    اثرات مهار آنزیم
اکسیدان قـوي   دهنده چربی و فالونوئیدها با فعالیت آنتی کاهش

اثـرات سـمیت سـلولی     ].46[ سـت در این گیاه گزارش شده ا
ه مطالعـات نشـان داد  . ده استشبیان نیز بررسی  عصاره شیرین

که عصاره این گیاه سمیت سلولی بسیار کمتـر ولـی اثـر     است
تري نسبت به داروهاي استروئیدي و غیراستروئیدي  مهاري ضعیف
همچنین اثرات مثبت عصـاره ایـن گیـاه در     ].47[ نشان داده است
یشرفت بیمـاري آترواسـکلروز در خرگـوش اثبـات     جلوگیري از پ

مطالعات در این خصوص در پیشگیري و درمـان ایـن   . شده است
  ].48[ مورد در انسان هنوز گزارش نشده است

  
  عوارض جانبی
هاي آن به سبب  بیان یا سایر فرآورده رویه شیرین مصرف بی

تحریک غدد فـوق کلیـوي و ترشـح بـیش از انـدازه هورمـون       
این حالت سـبب عوارضـی   . است  دهشممنوع اعالم آلدسترون 

هاي متابولیسمی و باال رفتن فشار خون  چون اختالل در فعالیت
گـرم در روز، بـروز    20در صورت مصـرف بـیش از   . دشو می

بیان بـراي   استفاده زیاد از شیرین. عوارض نامطلوب بعید نیست
بیـان ممکـن    مصرف بسیار باالي شـیرین . طحال نیز مضر است

 .و حتی سـکته قلبـی منجـر شـود     باال ست به بروز فشارخونا
بیـان دچـار درد عضـله و     برخی از افراد با مصرف زیاد شیرین

 .شـوند  اي دیگر با کرخت شـدن دسـت و پـا مواجـه مـی      عده
  .]49[ شود مصرف زیاد این ماده سبب افزایش وزن نیز می

  
  موارد منع مصرف

کلیـه، قلـب یـا     در صورت باال بودن فشار خون یا ناراحتی
مصرف ایـن گیـاه و    .بیان پرهیز کرد کبد باید از مصرف شیرین
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ــرآورده ــا     ف ــارداري ی ــه در دوران ب ــانی ک ــراي زن ــاي آن ب ه
البتـه بـا رعایـت میـزان معقـول       .اسـت   اند، منع شـده  شیردهی

توان از بروز ایـن مشـکالت جلـوگیري     بیان می مصرف شیرین
در صـورت لـزوم   . بـرد از خواص بسیار مفید آن بهـره   و کرده

بیـان، بهتـر اسـت آن را بـا کتیـرا       مدت شـیرین  مصرف طوالنی
  .]49[ ترکیب کرد

  
  داروهاي موجود در بازار ایران

بیان وجـود   فرآورده دارویی از گیاه شیرین چندیندر ایران، 
  .است بیان شده 1دارد که به اختصار در جدول شماره 

  
  سازي و کاربردهاي تجاري آماده

صورت پـودر، عصـاره خشـک و    ه بیان ب اه شیرینریشه گی
 بیـان  شیرین ریشه عصاره .اي دارد مایع در تجارت جایگاه ویژه

 آلبومیـدي،  مـواد  ،آسـپاراژین  ساکاروز، گلوکز، مقادیري داراي
ثره این گیاه در صنایع داروسازي، ؤمواد م .است اسانس و رزین

 دارد يمتعـدد  مصـارف سازي و دخانیات  سازي، شیرینی نوشابه
 100 داراي انـرژي بـه میـزان   بیـان تقریبـاً    عصاره شیرین ].30[

گیاه  با جوشاندن ریشه. است )گرم 35/28(کالري در هر اونس 
مایـل بـه   [رنـگ   اي سـیاه  و تبخیر بخـش عمـده آب آن، مـاده   

این ماده به دو صورت جامد و شـیره  . آید به دست می] اي قهوه
بیـان   ده گیاه شـیرین لیکوریک، ریشه خشک ش .دشو عرضه می

داراي مـواد شـیمیایی بـا ارزشـی      بیان ریشۀ گیاه شیرین. است
 بیـان  شـیرین  ریشـه  کیفیـت  تعیین در شاخص ترین مهم. است

 آن آب در محلـول  عصـاره  میـزان  و گلیسیریزیک درصد اسید

 اسـید  درصـد  USPفارماکوپـه   برطبـق  کـه  بـه طـوري  . است

 فارماکوپـه  برطبق و ]50[ درصد 5/2 حداقل باید گلیسیریزیک

BP  باشد گیاه شده خشک ریشه در ]51[درصد  4باید حداقل .
 در درصـد  20 حـداقل  بایـد  نیـز  آب در عصاره محلـول  میزان

  ].14[ باشد گیاه نکنده پوست خشک شده هاي ریشه
ـ   58 - 60امکان استحصـال گلیسـریزین آزاد    ه درصـد و ب

 .درصـد نیـز گـزارش شـده اسـت      98هاي آن تا  صورت نمک
شـیرین کـردن    )در کشـورهاي غربـی  (کاربرد اصلی این مـاده  

 (Sucrose) هاي غذایی است؛ چون پنجاه برابر از قند فرآورده

ریشـه  . تر است و عالوه بر ایـن، خـواص دارویـی دارد    شیرین
عصاره . توان به عنوان چاشنی جوید بیان را می خشکیده شیرین

همچـون  (یرین اي از تـنقالت شـ   بیان در انـواع گسـترده   شیرین
تـرین   محبوب .شود استفاده می ]در کشورهاي غربی[ )نبات آب

  .استLiqourice   allsortsجات در انگلستان این شیرینی
  

  
  بیان موجود در بازار ایران هاي دارویی تولید شده از گیاه شیرین فرآورده - 1جدول شماره 

  نام شرکت سازنده  خواص دارویی  شکل دارویی  نام دارو  ردیف

  ایران داروك  عشر، ترشح زیاد اسید و نفخ معده درمان نفخ معده و اثنی  قرص  رگلیس  1

  ایران داروك  پیشگیري از ایجاد زخم پپتیک در مصرف همزمان با داروهاي ضد التهابی غیراستروئیدي  قرص  رگلیس - د  2

  دارو گل  ضد التهاب گلو، خلط آور و ضد سرفه  قرص  لیکوفار  3

  دارو گل  عشر التهاب و مسکن درد معده، تسریع در التیام ورم و زخم هاي معده و اثنی ضد  قرص  گاسترین  4

  ماسویه ابن  بهبود دردهاي گوارشی، درمان زخم معده و ضد نفخ و ملین  قرص  منتازین  5

  دینه  هاي تحریکی آور در سرفه درمان التهاب و تحریک مخاط گلو، خلط  قرص  آلتادین  6

  دارو گل  عشر، گاستریت و گاسترالوژي زخم معده، اثنی درمان  شربت  شیرینوش  7

 دینه  عشر، گاستریت و گاسترالوژي درمان نفخ معده، اثنی  قرص  رگلیسیدین  8
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 ...گیاه دارویی  بر مروري

 

از  عـاري  بیـان  هـاي ریشـۀ گیـاه شـیرین     برخی از عصـاره 
 DGL (de-glycyrrhizinated( گلیسیریزین هستند و به آنها

licorice ره بـه غـدد فـوق کلیـوي     این نوع عصا. شود گفته می
هـاي معـده و    افـرادي کـه از زخـم    رسـاند و بـراي   آسیب نمی

رسـد تولیـد    بـه نظـر مـی   . ضرر است برند، بی عشر رنج می اثنی
از نظــر اقتصــادي و  )DGL(گلیســیریزین هــاي فاقــد  عصــاره

این نوع عصاره به عنوان ماده . دارویی بسیار حائز اهمیت باشد
  . اربرد دارداي در ساخت نوشیدنی ک پایه

  
  تجارت گیاه شیرین بیان

حـدود  در کشـور   مختلف کشت گیاهان دارویی سطح زیر
بیـان صـفر    سهم شـیرین  ،مقدار اینهزار هکتار است که از  66

بـاالترین حجـم صـادرات گیاهـان دارویـی      که  در حالی .است
سالیانه صدها تن از ریشۀ گیاه . بیان است مربوط به گیاه شیرین

مواد با ارزش شیمیایی و دارویی به  هت استخراجبیان ج شیرین
بـه  ن هـاي آ  شـود و فـرآورده   صورت خام از کشور خارج مـی 

نـوع   500از آن در کشورهاي پیشرفته دنیا . دشو کشور وارد می
عصاره تولیـد  اندکی از بسیار بخش تنها . شود فراورده تولید می

 .شـود  صنعت داروسازي اسـتفاده مـی  شده در داخل کشور، در 
بـه صـورت    )Licorice(بیان با نـام لیکـوریس    عصاره شیرین

فـارس، ژاپـن،    پودر، جامد و مایع به کشـورهاي حـوزه خلـیج   
آلمـان، ایتالیـا، هندوسـتان، فرانســه، بلژیـک و اسـترالیا صــادر      

یلویـه و بویراحمـد و   ککرمان، که، استان فارس چهار .شود می
ـ  .کرمانشاه تولیدکننده این محصول هسـتند  ن میـان اسـتان   از ای

کشور است و به طور متوسط  بیان در فارس قطب تولید شیرین
کارخانه استان فارس  7بیان در  هزار تن عصاره شیرین 6ساالنه 

ـ    .شود تولید می   طـور کلـی سـالیانه    ه در استان کرمانشـاه نیـز ب
  .شود تن در هکتار از مزارع برداشت می 10 - 15

  
  زراعت گیاه

  نیازهاي اکولوژیکی 
و رسی  با بافت متوسط شنی خاكبیان، در  هاي شیرین گونه

این گیاه نـواحی   يمنشا. کنند هاي آهکی رشد می داراي ترکیب

در طول رویش به هواي گرم و آفتاب کافی و اي است  مدیترانه
هاي شنی بـا ضـخامت زیـاد     ریشه این گیاه در خاك. نیاز دارد

. یابــد مـی  گسـترش زیـادي یافتـه و عملکـرد آن نیـز افـزایش      
رشـد مناسـب   گـراد   درجه سـانتی  25تا  6بیان در دماي  شیرین

نور کافی سبب افزایش . بیان گیاهی نورپسند است شیرین .دارد
ایـن گیـاه بـه آب و مـواد و عناصـر      . شود ثره ریشه میؤمواد م

در در مرحلـه گلـدهی آب کـافی بایـد     . غذایی کافی نیاز دارد
یان معموالً در مناطقی کـه مقـدار   ب شیرین. اختیار گیاه قرار گیرد
رویش دارد باشد  متر می میلی 1160تا  400بارندگی ساالنه بین 

]52[.  
هـاي   هاي شـنی بـا الیـه    براي کاشت این گیاه باید از زمین

» پـی اچ « .ضخیم خاك و غنی از ترکیب کلسـیم اسـتفاده کـرد   
 به توجه با. مناسب است 2/8 تا 5/5بیان بین  خاك براي شیرین

برخـوردار   خشـک  و گرم هوایی و آب از فارس منطقه که ینا
گرگـان   بـه  نسبت منطقه این رطوبت و بارندگی میزان و است

 با ]53[ رضایی و باشد ولی جایمند می کمتر) مرطوب و گرم(
 اسـتان  بیان شیرین هاي نمونه در گلیسیریزین میزان گیري اندازه

ـ  درصد گزارش کرده 9/14 را آن مقدار فارس، بنـابراین در   .دان
بیشتر  بیان شیرین هاي ریشه در گلیسیریزین فارس، میزان منطقه

  ].54، 55، 56[باشد  از مناطق مرطوب گرگان می
  

  نیاز مواد و عناصر غذایی مورد
اي در افـزایش   مواد و عناصـر غـذایی کـافی نقـش عمـده     

 ،یزیفصـل پـا  در . ثره آن داردؤعملکرد ریشه و مقـدار مـواد مـ   
تن در هکتار کودهاي حیوانی کامالً پوسـیده،   40تا  30افزودن 
. گـردد  توصـیه مـی   ،شود بیان کشت می هایی که شیرین به زمین
 60تـا   50سـازي زمـین بایـد     یز هنگام آمـاده یفصل پا همچنین

  .گرم در هکتار اکسید فسفر به خاك اضافه کردکیلو
  
  سازي خاك  آماده

ت آن از دارد، بـراي کشـ   بلنـدي بیـان ریشـه    چون شـیرین 
. بایـد اسـتفاده کـرد    ،زیادي برخوردارند عمقهایی که از  زمین

یز پس از افزودن کود حیوانی موردنیاز گیاهـان شـخم   یفصل پا
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احمدي و همکاران خان   

 

پـس از  . شـود  زده مـی  )متـر  سـانتی  70تا  40به عمق (عمیقی 
افزودن کود فسفره موردنیاز زمین را تسـطیح کـرده و بسـتر را    

  ].6[براي کشت گیاه باید آماده نمود 
  

  تاریخ و فواصل کشت 
زمان مناسبی براي کشت مستقیم بذر  )فروردین(اوایل بهار 

 60هاي کاشت از یکـدیگر   فاصله ردیف. در زمین اصلی است
متـر مناسـب    سـانتی  3تـا   2متر و عمق بذر موقع کاشت  سانتی

کیلـوگرم   15تا  12بذر موردنیاز براي هر هکتار زمین . باشد می
  .]6[ است

نیز زمان مناسـبی بـراي    )اردیبهشت - فروردین(ار اوایل به
. باشـد  مـی  )کشت غیرمستقیم(کاشت بذر در خزانه هواي آزاد 

متر مناسب  سانتی 40تا  30ها از یکدیگر در خزانه  فاصله ردیف
. متر باشد سانتی 2بیان موقع کاشت باید  عمق بذر شیرین. است

هکتار زمـین   در کشت غیرمستقیم مقدار بذر موردنیاز براي هر
هنگـامی کـه    )آبـان ( یزیاواسـط پـا  . باشد کیلوگرم می 1تا  5/0

متـر رسـید آنهـا را بایـد در      سـانتی  25تـا   20ارتفاع نشـاء بـه   
متر در زمین اصلی کشت  سانتی 80تا  60هایی به فاصله  ردیف

متـر   سـانتی  50تـا   40فاصله دو بوته روي ردیف کاشت . کرد
  .مناسب است

تکثیر رویشی شیرین بیان اواسـط پـاییز   زمان مناسب براي 
متـر و   سانتی 80تا  60ها از یکدیگر  فاصله ردیف. است )آبان(

متـر مناسـب    سانتی 40تا  30فاصله دو بوته در طول دو ردیف 
  . است

اي متفـاوت و بـه    عمق مطلوب براي کاشت قطعات ریشـه 
بـه طـوري کـه ایـن     . محیط بستگی دارد رطوبتبافت خاك و 

هـاي   متر و در خـاك  سانتی 20تا  15هاي سبک  كعمق در خا
تکثیـر رویشـی   . شـود  متر توصـیه مـی   سانتی 12 تا 10سنگین 
تر است و اغلب از این روش بـراي تکثیـر    بیان اقتصادي شیرین

بیان  شیرین) 1993(ماسترو و سیرسال  .شود این گیاه استفاده می
د و متـر کاشـتن   سـانتی  89و  72، 52، 37، 20را در پنج عمـق  

اي و سـطح   متوجه شدند که در سال اول رشد، سیسـتم ریشـه  
با افزایش طول عمر گیاه به تیمارهـاي  . برگ توسعه کمی دارد

دهد به نحوي کـه در   العمل خوبی نشان می عمق کاشت عکس
افزایش عمق . سال چهارم رشد، بهترین نتایج را مشاهده کردند

برگ و پـس   متر سبب افزایش سطح سانتی 52به  20کاشت از 
با افزایش عمق کاشـت و انـدازه   . از آن کاهش سطح برگ شد

وزن خشک . ریزوم، سطح برگ و وزن خشک آن افزایش یافت
هاي پایین کاهش ولی بـا افـزایش انـدازه ریـزوم      ساقه در عمق

بـاالترین وزن خشـک کـل در    . وزن خشک آن افزایش یافـت 
یـک بـه   دست آمد کـه بسـیار نزد  ه متر ب سانتی 20عمق کاشت 

اي نسـبت   ریزوم سه جوانه. متر بود سانتی 40وزن خشک عمق 
. اي باالترین وزن خشک کل را تولیـد نمـود   به یک و دو جوانه

رسد که قرار گـرفتن ریـزوم سـه     به طور کلی چنین به نظر می
ــه ــق  جوان ــانتی 20اي در عم ــد   س ــک رش ــبب تحری ــري س مت
  ].57[شود  بیان می شیرین

  
  تناوب کشت 

در یـک   )سـال  15تا  10(بیان براي چند سال  چون شیرین
ـ اولیه این گیـاه بسـیار کنـد و بط    رشدماند و  منطقه باقی می ی ئ

و آن را باید با گیاهانی به تناوب کشـت کـرد کـه    ر است از این
گیاهـان وجینـی گیاهـان    . هاي هرز نشوند سبب گسترش علف

  . بیان هستند مناسبی براي تناوب کشت با شیرین

  
  روش کاشت 

توان توسط بـذر و یـا از طریـق رویشـی      بیان را می شیرین
بیـان پوسـته ضـخیمی دارد و     از آنجا که بذر شیرین. تکثیر کرد

دهد، قبل از کاشت باید  این پوسته قوه رویشی آن را کاهش می
تکثیر توسط بذر . هاي مناسبی در سطح پوسته ایجاد کرد خراش

  . گیرد به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می
ــدیري   ــاقرانی و غ ــک   ] 1373[ب ــه وزن خش ــد ک دریافتن

هاي هوایی و زیرزمینـی، سـطح بـرگ و ضـخامت بـرگ       اندام
گیاهان حاصل از بذر کمتر از گیاهان حاصل از ریزوم است، اما 

بیـان   هاي دو جوانه و سه جوانـه شـیرین   از این نظر بین ریزوم
  ].58[داري وجود ندارد  اختالف معنی
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نشـان داد  ) 1385(آبادي و همکاران  هاي نظام ینتایج بررس
زنـی   گراد جوانه درجه سانتی 6تر از  ها در دماي پایین که ریزوم

درجه روز نیاز داشتند،  154زنی به حداقل  ندارند و براي جوانه
زنـی   این دما به عنوان دماي پایه به عنوان دماي پایه براي جوانه

 بـاقرانی ]. 9[شـده اسـت    بیان در نظر گرفتـه  هاي شیرین ریزوم
 و بـذر  ریـزوم  زنـی  جوانـه  روي دمـا  اثـر  بررسی در )1995(

 بـذرها  گـراد،  درجه سانتی پنج در که نمود گزارش بیان شیرین
 گـراد،  سـانتی  درجـه  35 و 25دماهـاي   در و نـزده  جوانـه 
 7و  8 ،15 ترتیب به را زنی جوانه درصد مکانیکی دهی خراش

  ].59[اد د افزایش شاهد به نسبت برابر
 005/0 - 0025/0سوکسنییک  اسید تیمار )2000(بادولوف 

و  آزمایشـگاه  در شـن  بسـتر  در دهی خراش با همراه را درصد
 بررسی بذور این طی. کرد بررسی بیان شیرین بذر روي مزرعه
ـ  کـه  اي شده داده خراش  اسـید اسـید   در سـاعت  24 مـدت ه ب

 درصد 7/98شدند، میزان  ور غوطه درصد 0025/0سوکسنییک 
  ]. 60[زنی را نشان دادند  جوانه

نقاط مختلـف ایـران    بذور زنی در مورد خصوصیات جوانه
 و کرمانشـاه  بـذور  در زنـی  جوانه درصد بیشترین نشان داد که

 درصـد  گراد و سانتی درجه20 و 25 دماي در ترتیب به فارس
در ]. 61[بـود   کرمانشـاه  از بیشـتر  فارس بذور زنی جوانه یینها

زنی این گیاه در بذور کرمانشاه  اي که خصوصیات جوانه مطالعه
و فارس در دماهاي مختلف صورت گرفته است، نتـایج نشـان   

زنـی در بـذور ایـن دو شـهر بـه       داد که باالترین درصد جوانـه 
درجه مشاهده شده است و درصـد   20و  25ترتیب در دماهاي 

  ]61[ت زنی بذور فارس بیشتر از کرمانشاه بوده اس نهایی جوانه
  

  مراقبت و نگهداري 
از . بیان در سال اول رویش کند و بطئی اسـت  رشد شیرین

تواننـد بـدون رقابـت و بـه سـرعت       هاي هرز مـی  و علفر این
هاي هرز قبل از کاشت و نیز تهیه  لذا کنترل علف، دنتوسعه یاب

در سـال اول رویـش    .هاي هرز ضـرورت دارد  بستر فاقد علف
لتیواتـور بایـد   ومکانیکی با دست یا ک هاي هرز را به طور علف

قبل از ریزش  ،در فصل بهار به منظور توسعه ریشه .وجین کرد

متري سـطح   سانتی 10بیان را از فاصله  هاي شیرین ها ساقه برگ
  .]6[زمین باید قطع و از زمین خارج کرد 

  
  برداشت محصول 
 4تا  3بیان به روش رویشی تکثیر شده باشد  چنانچه شیرین

ولی اگر تکثیر توسط بذر انجام گرفته باشد  پس از کاشت، سال
. را برداشـت کـرد  آن توان ریشه  سال پس از کاشت می 6تا  5

نشـان داد کـه سـال    ] 1993[نتایج مطالعات ماسترو و سیرسال 
  ].61[دهد  چهارم رشد بهترین نتیجه را می

برداري ریشه اوایل پاییز تا اواخر زمستان  زمان مناسب بهره
که در این زمان  گیرد توجه به ویژگی منطقه رویش انجام می با

براي استحصال ریشه زمین را  .است داراي حداکثر گلیسریزین
و زنند  میمتري شیار  سانتی 50با تراکتور یا بیل و تیشه تا عمق 

  .شود آوري می توسط کارگر جمع
شـود   بیان در آب حل می ثره ریشه شیرینؤکه مواد ماز آنجا

پـس از  . سریع و با آب جاري باید شست ها را خیلی یشهلذا ر
سـپس آنهـا را بـه     ،ها را باید جدا کرد تمیز کردن پوست ریشه

بـراي  . و خشـک نمـود   متـري تقسـیم   سانتی 15تا  10قطعات 
خشک کردن ریشه نباید از نور مستقیم یا درجـه حـرارت بـاال    

شـود   هاي الکتریکی اسـتفاده  کن چنانچه از خشک .استفاده کرد
هاي خشـک   ریشه. باشد گراد می درجه سانتی 40دماي مناسب 

عملکرد ریشـه خشـک    .دارند میشده ترك خورده و شکاف بر
رسـد نسـبت    تن در هکتـار مـی   2تا  5/1ساله به  3در گیاهان 

  ].6[ باشد می 1به  5/3هاي تازه به خشک  ریشه
 بیشتري جانبی سطح کمتر، قطر با هاي رسد ریشه به نظر می

 و خاك سراسر جستجوي به قادر و دارند خشک وزن ازاي هب
هسـتند   تر ضخیم هاي ریشه به نسبت غذایی عناصر بهتر جذب

 زاینـده،  الیـه  فعالیـت  اثر در بیشتر، قطر با هاي ریشه در]. 63[
 ایجـاد  اي پنبه بافت چوب یک و رود می بین از بشره و پوست

در  ریشـه  هـاي  بافت در گلیسیریزین تولید محل ،]64[ شود می
 هـاي  بافت از ها پارانشیم ].17[باشد  می پوستی پارانشیم درون
. باشند می جوان و تازه گیاهان در ویژه به اساسی گیاهان و مهم

 و ریـزوم  ریشه مانند زیرزمینی هاي اندام در اي ذخیره پارانشیم
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 گلوسـیدها  مثل موادي محتوي و کلروفیل فاقد که دارد، وجود
 پارانشیم میزان از ریشه قطر افزایش با] 20[ اند چربی ذرات یا

 هـاي  و بافت فیبرها ها، اسکلرانشیم به و شود می کاسته پوستی
 هسـتند،  زنـده  مـاده  فاقـد  و طویل هاي سلول داراي که چوبی
 و ]20[و همکـاران    (Hayashi)هایاشـی ]. 5[شود  می افزوده
 یریزینگلیس غلظت باالترین ،]17[همکاران  و  (Marzi)مارزي

  .اند نموده گزارش زیرزمینی قطورتر هاي اندام در را
  

  آفات و بیماري هاي گیاهی
  . بیان مشاهده نشده است وي شیرینر خاصی بر بیماريتاکنون آفت یا 

  

  گیري نتیجه
  بیان در سرتاسر جهان بـه عنـوان گیـاه دارویـی      گیاه شیرین

  
  

یـاه  مصارف مختلف ایـن گ . مهم به رسمیت شناخته شده است
در صنایع دارویی و غذایی دلیل ارزش تجاري قابـل توجـه آن   

هاي بی رویه رونـد تولیـد آن رو    به دلیل برداشت. در دنیا است
هاي طبیعی آن در معرض خطر قرار  به کاهش است و رویشگاه

بیان  بیان به دلیل خودرو بودن ریشه شیرین صنایع شیرین. دارند
رو هسـتند   د اولیه نیز روبـه و افزایش تقاضا با مشکل قیمت موا

هاي حاشـیه خـزر بخشـی از     که با آغاز واردات ریشه از کشور
رسد مناطقی از کشور که  به نظر می. کمبودها جبران شده است

بیان در آنها به عنوان علـف هـرز شـناخته شـده اسـت،       شیرین
بـراي جبـران کـاهش طبیعـی     . باشد مستعد کشت این گیاه می

ات بیشتر براي افزایش مقدار گلیسیریزین ذخایر این گیاه مطالع
  .پذیر است هاي گیاه از طریق مهندسی متابولیک امکان در ریشه
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