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Abstract
Licorice is one of the oldest medicinal plants that is
commonly used in various industries such as
pharmaceutical, food, beverages and confectionery
products. this study was performed In order to evaluate
the effect of foliar application of amino acids (glumaline)
and organic acids (citric acid and malic acid) on growth
and quality of the transplant of licorice,. glutamine (3, 6
and 9 mM), malic acid (6, 9 and 15 mM) and citric acid
(3, 9 and 15 mM) and foliar application of water to be
considered as control. The main traits examined in this
study included;: fresh and dry weights of canopy, leaf
and root, stem length and diameter, number of lateral
branches, rhizome and root diameter, leaf size and
trichome density and the photosynthetic pigments such
as chlorophyll a, b, total, and total carotenoids. The
results showed that foliar sprays of various
concentrations of glutamine, malic acid, citric acid,
significantly increased licorice root and shoot growth and
yield as compared to the control. In the treatment of
malic acid 15 mM (MA15) shoot fresh and dry weight
respectively 505 and 409 %, leaf fresh and dry weight
respectively 387 and 400 % and stem fresh and dry
weight respectively 494 and 580% were increased
compared to the control. Also the highest licorice root
fresh and dry weight was in glutamine 3 mM (G3) that
was increased respectively by 1124 and 1497 %
compared to control. Therefore, application of
appropriate levels of malic acid, citric acid and glutamine
can improve the yield and quality of Licorice seedlings .
Keywords: Amino acids, Foliar sprays, Licorice,
Medicinal plants, Organic acids.
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چ کی د ه
   یترین گیاهان دارویی است ک براک ه رد
 شیرین بیان یکی از مهمترین و قدیم
 نوشابه سازززی و ش ششیرینی سازززی، غذایی،فراوانی در صنایع مختلف دارویی
یگرب تدم ینال ههههه هههههه،  در این پژوهش اثر محلولللپاش ششی طو نیمآ دیسا.دارد
یو
گلوتامين و اسیدهای آلی اسيد سيتريک و اسيد ماليک بر دشر تافص یی یی
تف     تيماره يداقم لماش ا ررر رررر. کيفيت نشا شيرين ب اي ننن مو رب در ر ارق یس رگر
  ميل لل15  و9 ،6( ((  اس کیلامدی،)یموال رر ر
  ميل لل9  و6 ،3( (( گلوت نیما
یموال رر ر) و
   یموالر) بود و محلولپاشی آب مقطر ب ناونع ه
  ميل15  و9 ،3(اسیدسیتریک
 روز041  فاصله اولین تا آخرین محلولپاشی.تیمار شاهد در نظر گرفته شد
 صفات مورد بررسی در. بار محلولپاشی شدند02 بود که در مجموع گیاهان
هراس، این پژوهش شامل صفات رشدی نظیر وزن تر و خشک شاخ و گرب
 تع خاش داد هه ههههاای ج نا ببی، طول و قطر ساقه، وزن تر و خشک ریشه،ساقه
     طول و قطر ریزوم و ریشه و همچنین رنگیزهه دننام یزتنسوتف یا،فرعی

        .  کاروتنوئی ندوب لک د د دربراک هک داد ناشن جیاتن، و کلb ،a کلروفیل
    محلولپاشیهای مذکور در زمان طوالنی تاثیرات عمدهای ب دروم تافص ر
 میلی15

    سنجش بر جای گذاشت به این ترتیب که در تیم دیسا کیلام را

دص،  در و رت نزو409  و505

موالر وزن تر و خشک شاخساره به ترتیب

 درصد و وزن تر و خشک ساقه به ترتیب400  و783 خشک برگ به ترتیب
    تفای شیاز ن.  درصد نسبت به تیمار شاهد اف ینچمه085  و494 به میزان
3      بیشترین وزن تر و خشک ریشه شیرین بیان مربو نیماتولگ رامیت هب ط
 و1124

    ) بود که نسبت به تیمار شاهد به ترتی نازیم هب بG3(میلی موالر
. درصد افزایش پیدا کرد1497

      ییور، نایب ن ا، ه ی د ناهایگ،  اسید آمین ریش، اسیدهای آلی:کلمات کلیدی
.محلولپاشی برگی
فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
5- 14  صص،3  شماره، 12  دوره،9316 سال
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مقدمه و کلیات

توس نآ تشک هع

   اهمی راد ت دد د(امی گیبد ی .) 92 31 ، ،،

شیرین بیان با نام علمی  Glycyrrhiza glabraاز تیره

نش کا ا نم ییاراک دوبهب نمض یر ا لرتنک ،یبآ عب               

یت یر ننن گیاهاننن
 ،Fabaceaeیکی از مهمترین و ق مید ی ی

علفه رت هداس ار زره یا  هدومن و لرتنک ناکما 

      

جمعیت گیاهان و تنظیم دقی ار تشک هلصاف ق

زین     

دارویی است که ک فلتخم عیانص رد یناوارف دربرا     
دارویی ،غذایی ،نوشابهسازززی و ش ششیرین سازززی دارد.
ریشۀ شیرین بیان در اکثر فارماکوپه ها به عنو وراد نا

فراهم میسازد و از این رو خصوص ًاًا اب ناهایگ رد    
رشد اولیه کم و همچنین بذرهای گران قیمت ن تبس
ب سم تشک شور ه ت یرتشیب ییآراک زا رذب میق    

ی آن می
یاد شده است و از مهمترین خو نامرد صا یی یی

        

ی معددده
توان به معالجۀ زخ ثا م نن نننی عش  و ر ببیماریهای ی

برخوردار م 
یباشد( )Klassen, 1993این مزای ثعاب ا   

اشاره کرد .مهمترین مادۀ مؤّثّثرۀ ریشۀ ش ششیرین بیاننن را

شده است که در سالهای اخی رد ءاشن زا هدافتسا ر   

ن م هدا
یدهد که این ن
«اسید گلیسیریزیک» تشکیل م 
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مرتبه از ش  رک شش شششیرینتررر بو ییاذغ عیانص رد و هد    
کاربرد فراوانی دارد( .)Hornok, 1992اگرچه ش نیری
بیان یکی از اقالم ناهایگ هزوح رد ناریا یتارداص     
دارویی میباشد اما در حال حاضر عم تعیبط زا اتد   
برداشت می شود و برداشت بیرویه آن میتواند این

تولید تعدادی از گیاهان دارویی افزایش یابد .از سوی
دیگر با پیشرفتهای حا  دیلوت یژولونکت رد هلص و
کاشت نشا ،هزینه تولید نش ءا و شهاک

انیمطا ن هب     

تولید محصول از نشا افزایش یافته ک نیا دشر رد ه    
تسا هدوب میهس تعنص (((( ((((( .)Lima et al., 2010در
شیرین بیان نیز که جوانهزن رد هایگ هیلوا دشر و ی

گیاه با ارزش را در معرض خطر انقراض قرار ده زاد

مزرعه کند میباشد و استفاده از نشاء با کیفیت ب رایس

نآ راک هعسوت     

مفید م 
یباشد( ( .)Wagner et al., 2006محر كككه يا

شهای اس و تشک درادنات
طرفی رو 

  

کافی نيافته است ،لذا انجام پژوهش های ک ربرا ددی در

ز سي تي ،مجموعه تر يك باتي هستند كه گروه اهنآ زا ي   

یسازززی و تولیددد زراع ععی آن در کشو ام ر   
جهت اهل 

به عنوان تر يك بات مؤثر در وا بولطم خساپ و شنك    

ضرورت دارد .یکی از روشهای ازدیاد ش نایب نیری   

گياهي به شرايط محيطي و گروه ييي ديگ ناونع هب ر    

تکثیر از طریق بذر به طو سمریغ ر ت و میق

اشن دیلوت     

يتوانند عملكرد کمی
تر يك بات محرك افزايش رشد ،م 

نه یا ی یزیخلصاح هک     
میباشد .کشاورزی در زمین ن

ت باعث
و کیفی گیاه را بهبو ابیکرت نیا .دنشخب د تتتت تتتت

باالیی ندارد و نیز دارای انواع تنشهای محیطی مانند

تحر كي

متابول سي م و فرآيندهاي مت تهج رد يكيلوبا   

کم آبی ،شو اب یاهامد و یر الالال الالالال و پ یا ی سه ن ت اب دن    

افزايش كارآ يي گياه م نا يييييشونددد کههه از جمله آنهاا

مشکالت فراوانی روبرو است ک لکشم هب اتدمع ه     
جوان هه هزن و ی

صحم بسانم رارقتسا ول هعرزم رد           

يتوان به محر ككك ه یا
م

ز هياپ لومرف ياراد يتسي    

اسيدهاي آمينه اش ک درک هرا ههه هههه رش و يمك د

يفيك    

م
يكننددد( .)Starck, 2005مص فر

مربوط است( )Itabari et al., 1993که تنه لح هار ا   

گياهان را تحر كي

یباش .د از سوی
آن استفاده از نشاء سالم و قو م ی یی یی

اسيدهاي آمينه در شرايط نام زاين ،يطيحم دعاس     به

دیگر جوانهزنی و رش وا د لللیههه گیاهه ش ششیرین بیاننن در

ساخت آن توسط گياه را کاهش داده و به گياه ام ناك

مزرعه کند بوده و نیاز به گیاهچه های قوووی و س ملا

يدهد كه انرژي ذخيره شده خو فرص رتشيب ار د    
م

ت در
می باشد و از این رو اس  اب ءاشن زا هدافت ککک ککککیفیت ت

رشد و باال بردن عملكرد و يك ف يامن لوصحم تي ددد دددد.

تاثير محلولپاشی گلوتامين ،اسيد سيتريک 49 ...

ت تبثم ریثا     

بهاييي حاو ا ي سس سسسیدهاي آمینههه و
ترکیبب 

خشک اندام هوایی و قطر ساقه نسبت به تیمار ش دها

ی بررر فراین اهد ييي مختلف
الیگوپپتیدهاي فع  لا زززی تس ی ی

ی ت ريثا
شد .ه اجنا زا فد مم ممم پ سررب رضاح شهوژ ییی ییی

شه و ا
ت در براب نت ر شش شش
رشد و نموي گیاهان و مقاومت ت

ن و اس یاهدی
محلول پاشی برگی اسید آمینه گلوت يما ن ن

ی از جملههه س مر اا و گرم يا
حیطی ی
شرایط نامناس م ب ح ح

آلی اسيد سيتريک و اسيد مال ه صخاش رب کي

شدید ،خشکی و شوري به اثبات رسیده و طی سالیان

رشد و کيفيت و مورفولوژی گیاهه ش ايب نيري نن ننن می

اخیر این ترکیبها براي ارتقا ييي محصو ارز تال عع عععی و

باشد.

باغی مورد استفاده قرار گرفتههه اند د
د( Thomas et al.,

فرآیند پژوهش

 .)2009افزایش عملکرد در اثر کاربرد اسیدهای آمینه

زمان و محل آزمایش و نوع طرح شیامزآ یی ییی :این

در گی ریس ها (((((((( (،)El-Shabasi et al., 2005
سی ببب 
بزمینی ((( ( ،)Awad et al., 2007خی را    
( ،)Karuppaiah et al., 2000فلفل شیرین( Al-Said
 )& Kamal, 2008و بابونه(( Haj Seyed Hadi et

 )al.,2011گزارش شده است .اسیدهای آل هب زین ی    

ماندگاری بعد از برداشت گل مریم و نیز تغییر الگوی
ذخیرهسازی در گی تسا هدیدرگ ها ((( (((( Eidyan et al,

 .)2014در گی یل ها لی زین مو یثات رررررررر ررر محلو لل لپاشی   
اندامه یدرگ دییات یهایگ یا ددددددد(دارن راکمه و هد ا ،ن   
 .) 1389در تحقیق دیگری ب رب ا ر ریثات یس لولحم     
  

       

شد ((( ( .)Ghazijahani et al., 2014ط لا ببب بی و
همکاران( ) 201 4در گیاه گازانیا نیز نش هک دنداد نا    
کاربرد سیتریک اسید و مالیک اس سسید موج زفا ب اا ااایش
نسبت ریشه به ساقه گردید( .)Talebi et al., 2014در
نتایج تحقیقی رحیمی ش راکمه و هوک ان (( ((( ) 94 31نیز
نشان داد که محلو هایگ رد کیرتیس دیسا یشاپ ل      
دارویی عروسک پشت پرده باعث افزایش وزن ت و ر

انجام شد .تيمارها ش يداقم لما رر ررر گلوت نیما ( ( 6 ،3و 9
 MA9 ،MA6و

یموالررر :به
 )MA15و اسید سیتریک( 9 ،3و  15ميل لل 
ترتیب  CA9 ،CA3و  )CA15بو ولحم و هد لل لللپاشی
آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته ش اب .د   
       

دستورالعمل مربوطه اضافه گردید .ماده گلیسیرین نیز
به میزان 2میلیلیتر بر لیتر به تم ما تیمارها بصو تر
پایه افزوده گردید.

پاشی برگی اس ناحیر ییوراد هایگ رد کیرتیس دی      
الگو یندعم داوم بذج ی طیحم زا

ًال تصادفی با سه تک رار
واحد کرج در قالب طرح کام ًال

تم  ما م ولح ل للل له یراجت هدننکرت بیکرت ا قباطم   

ب ایم هنبرکوردیه داوم میسقت ر ن           

 تشکبآ    

تحقیقاتی دانشکده کش یمالسا دازآ هاگشناد یزروا    

یموال ررر ر :ب بیترت ه       
 9و  15ميل للل 

گرفته اند .محلولپاشی اسیدسیتریک موج شیازفا ب   

گزارش کردن رد رییغت ثعاب کیرتیس دیسا هک د    

       95 31در گلخانه   

ميل 
یموالر :به ترتیب  G6 ،G3و  ،)G6اس کیلامدی ((،6

عنوان محرک زیستی در سالیان اخیر مورد توجه ق رار

اسيدس كيرتي   

تحقی  راهب رد ق و سبات  تا لاس ن   

اااا ااااای

تهیه گلدان ،بستر کشت و تیمار بذر :بستر کش و ت
اندازه سينی نشا و روش بهينه بهبود جوانهزن ذب ی و رر ررر
بر اساس نتا جي تحقیق پاکنهاد( ) 95 31انتخ ش با دد دددند
که بستر نشا شامل کوکوپیت(  35در تیلرپ )،دص (( ((( 35
درصد) و ورمیکمپوست(  30درصد) انتخاب گردید.
بعد از پر کردن سینیهای نشاء با مخلوط بدست آمده
اقدام به کشت بذور شیرین بیان شد .با توجه به اینکه
بذور شیرین بی م تخس هتسوپ یاراد نا

یباش و دن
یییی یییی

درصد جوانهزنی آن به طور طبیعی پایین است قبل از
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کش تدم هب روذب ،ت         
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 02دقیق ولحم رد ه ل     

% 90

اسیدسولفوریک قرار داده و سپس شستشو شدند.
آبیار :ناهایگ زا تبقارم و ی           پ زا س

 48ساعت قرار داده و بعد از خش دش ک نن ننن وزن هر
کدام جداگان دیجنس ه هه ههه شددد .در پایاان ان زاد ه هگیرییی

زاغآ       

ی گیاه  دوجوم نا د ره ر    
صفات مختلف ،از دادههای ی

محلولپاشی به منظور پیشگیری از هرگونه تداخل با

تکرار میانگین گرفته شد و ب اد ناونع ه د رارکت نآ ه    

یها ،آبیاری بصو .تفرگ ماجنا یتشن تر     
محلولپاش 
روش کار بدین صورت بود که زیر سینی ه ءاشن یا

لحاظ گردید.
اندازه گیری رنگیزهه :یزتنسوتف یا

   جه زادنا ت هه ههه

یک نایلون پالستیکی کشیده شد و آب مورد نی زا به

ل و کاروتنوئي ددد د از روش
گیر ییی ی می یفورلک ناز لللللل ل

عمق 1/5سانتیمتر در سطح نایلون پالستیکی و هر سه

 ) 1987 (Lichtenthalerبه صورت زیر اس هدافت ش .د

روز یکبار انجام شد .با رشد گیاهچه ها در مرحله 8

 0/5گرم بافت تازه از برگ را در هاون چینی س هدیئا

تا  10برگی گیاهان به گلدانهای ب رطق ا   

 17س رتمیتنا

یلیت  لکلا ر  96 %%% %%ب و هدرک هفاضا نآ ه
سپس  8میلی ی

منتقل شدند و در هر گلدان سه گی  .دش تشک ها در   

محلو  هدرک لقتنم نکلاف لخاد هب ار لصاح ل و

یه ن ا یی یییز
طول فصل رشد گیاهان از نظر آفات و بیمار 

ورتکس شد .فالکنها را با فویل آلومینیوم پوش و هدنا

با روشهای معمول کنترل آفات در گلخان ریدم ه یت   

یک شبانه روز در دمای یخچال قرار داده شد روز بعد

شدند.

نمونه ها را مجددا ورتکس کرده و اجازه داده ش ات د   

اعم ولحم تروص یاهرامیت لا

لپاش :ی    اولینن ن
لللل ل للل 

ی به
محلولپاشی در مرحله دو برگی و مراح دعب ل یی یی
ت محلولللپاش یور ی
فاصله هر يک هفتههه به صورت ت
گه  ا ا هلصاف .تفریذپ ماجن نیرخآ ات نیلوا
برگگ 

            

ان زاد هه هگیر فص ی اااا ات رش و ید

لوفروم و یژ ک     :

اندازهگیری طول ساقه از محل طوقه تا جوانه انته یا ی
طکش با دقت میلیمتر ان زاد هه گی دش یر ... ..
به وسیله خ 
صفت قطر ساقه از ب پل گرب ود یالا ههه ههههای و زی ود ر
برگ حقیقی اندازه گیری شد .قطر طوقه نیز از زیر دو
برگ لپهای و کمی باالتر از طوقههه ان زاد ههگی  یر شش شششد.
اندازهگیری قطر ساقه و قطر طوقه به وسیله کولیس با
دقت صدم میلیمتر انجام شد .پس از جدا سازی ان ماد
هو ،هشیر زا ییاو نز مادنا رت و ییاوه

اب هشیر

           

 0/ 001وزن شدهه و سپس س
س

برای سنجش وزن خشک اندام هوایی و ریشه ،آنها را
در دستگاه آون با درجه  57درجه سانتیگراد به مدت

هههه هههههها

داخل سانتریفیوژ قرار داده شد .شدت جذب محلول
رویی با استفاده از اسپكتروفتومتر در طول موج  470و
 6 48و  664نانومترخوانده شد و می از ننن کلروفی و ل
کاروتنوئی دد د ب  ا ا  هدافتس ا هبساحم ریز لومرف ز

محلولپاشی  041روز بود.

ترازوی دیجتال ب تقد ا   

ذرات در فالکن ته نش پس .دنوش نی س راصع 

      

        

گردید(:)Lichtenthaler, 1987
 =Vحجم محلول صاف شده
 =Aجذب نور در طول م مموجه یا

 546 ، 663و 470

نانومتر
 =FWوزن تر نمونه بر حسب گرم
)(aکلروفيل= 12.25 A663.2 – 2.79 A646.8/FW
)(bکلروفيل= 21.21 A646.8 – 5.1 A663.2/FW
(کلروفيل کل)= 7.15 A663.2 – 18.71 A646.8/FW
(کاروتنو ديي ))) = (1000A470 -1.8 chla - 85.02

chlb)/FW

تجزی و ه

یلحت ل داد  هههه هه :ا    دادهه اا ای حا زا لص   

آزمایشهای این تحقیق بر اساس طرح آماررری مو در
خه
استفاده ،با استفاده از نرممماف امآ راز رر ررری  SPSSنسخ خ

تاثير محلولپاشی گلوتامين ،اسيد سيتريک 15 ...

02مو جت در زز زی هه ه و تحلی لل ل ق ار ر  دنتفرگ  و قم  اااا ایس هه ه

به سایر تیمارها خصوصا تیمار شاهد بیشتر بو نزو .د

میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانک رد ن

تر و خش رامیت رد هراسخاش ک      MA15ن هب تبس   

سطح احتمال % 5 انج ن مسر .تفرگ ما م مم م مممممودارهاا و

تیمار شاهد به ترتیب ب  نازیم ه

برخی از محاسبات ،با استفاده از نرم افزار اکسل انجام

افزایش نش  یاراد یاهرامیت هیلک .داد نا ا یلآ دیس

شد.

میانگین وزن تر و خشک شاخساره بیشتری نسبت به

نتایج و بحث

شاهد داشتند و این تف نیرتمک .دوب راد ینعم توا     
یداری کمت  ر ااز س ریا
مشاهده شد ک نعم روط هب ه یییی یییی

یشو  رت نزو نیرتشیب د و کشخ      
1و  2مشاهده می ی

تیمارها بود .وزن تر و خشک شاخساره با یک و رگید

شاخساره در تیمار  MA15حاصل شد هرچند ک اب ه   

نیز وزن تر و خشک ساقه و برگ همبستگی مثب و ت

یداری
غلظتهای مختلف اسیدسیتریک اختالف معنی ی

معنی داری داشتند (جدول .)1

نداشت ولی به طور قابل مالحظه و معنی داری نسبت
a

b

b

b

c

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

وزن تر شاخساره (گرم)

b

b

ab
b

    

میزان وزن تر و خشک شاخساره نیز در تیم دهاش را   

وزن تر و خشک شاخساره :هم لکش رد هک روطنا    

b

 505و  409در دص

شکل  :1میانگین وزن تر شاخساره شیرین بیان تحت تاثیر تیمارهای مختلف

Fig 1. Mean of shoot fresh weight of licorice under different treatments

ab ab

b

b

b

b
b

b
c

وزن خشک شاخساره (گرم)

a

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شکل  :2میانگین وزن خشک شاخساره شیرین بیان تحت تاثیر تیمارهای مختلف

Fig 2. Mean of shoot dry weight of licorice under different treatments

وزن تر و خشک بر :گ

هم لودج رد هک روطنا     2

مالحظه می شود بیشترین وزن تر و خش رد گرب ک   

یداری بیش رت
تیمار  MA15حاصل شد که به طور معن 
از تیمار شاهد بود و نسبت به تیمار شاهد ب بیترت ه   
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به میزان  783و  400درصد افزایش یاف نینچمه .ت   

وزن تر و خشک برگ با یکدیگر و با صفات کلروفیل

تیمار  MA6با تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشت

 ،bکلروفیل کل و نسبت کلروفیل کل ب دیئونتوراک ه   

و به طور معنیداری کمتر از سایر تیمارها بود .جدول

یداری( )%1داشت.
کل همبستگی مثبت و معن 

همبستگی(جدول  )1بین صفات نیز نشان میده  هک د

شکل  :3مقایسه اندام هوایی شیرین بیان تحت تاثیر تیمار های مختلف
(به ترتیب از راست :تیمار شاهد ،اسید سیتریک  15میلی موالر ،اسید مالیک  15میلی موالر و گلوتامین  9میلی موالر)

Fi 3. Comparison of licorice aerial parts under different treatment.
)(From right to left: Control, citric acid 15 mM, malic acid 15 mM and glutamine 9 mM
جدول  :1جدول همبستگی برخی از صفات در شیرین بیان

Table 1. Correlation table of some traits in licorice
وزن خشک      

وزن تر ریشه
وزن تر ریشه

ریشه

وزن خشک    

وزن تر شاخساره

وزن تر برگ

شاخساره

وزن خشک    

کلروفیل a

بر گ

کلروفیل b

کلروفیل کل

1
**

وزن خشک ریشه

.937

1
**

وزن تر شاخساره

**

.540

.484

وزن خشک شاخساره

**.603

**.570

1
**.960

1

وزن تر برگ

.330

.358

**.541

**.560

1

وزن خشک برگ

.360

*.381

**.473

**

**

کلروفیل a

.549

1

.950

.260

.327

.198

.160

.354

.265

1

کلروفیلb

*.363

*.420

.319

.298

**.496

*.406

**.832

1

کلروفیل کل

.288

*.413

.299

.319

*.442

*.406

**.584

**.759

1

کاروتنوئید کل

-.121

-.210

-.353

*-.419

*-.393

*-.388

-.125

-.350

-.345

جدول  :2میانگین برخیرشدی شیرین بیان تحت تاثیر تیمارهای مختلف

Table 2- Mean of some growth traits of licorice under different treatments
تیمار

(گرم)

وزن تر برگ

برگ(گرم)

وزن خشک

طول

ساقه(سانتیمتر)

(میلیمتر)

قطر ساقه

جانبی

تعداد شاخه

ق طر

ریشه(میلیمتر)

(میلینتر)

قطر ریزوم

ط و ل بر گ

یداری ندارند ( )P≤0/ 05
در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معن 

(سانتیمتر)

G3
G6
G9
MA6
MA9
MA15
CA6
CA9
CA15

تعداد کرک

شاهد

0.5 d
1.7 bc
1.8 ab
1.5 bc
1.0 cd
1.4 bc
2.5 a
1.7 bc
1.8 abc
1.5 bc

0.13 d
0.50 abc
0.39 abc
0.32 bcd
0.25 cd
0.34 bcd
0.65 a
0.41 abc
0.52 ab
0.37 cd

17 b
26 a
26 a
21 ab
25 a
17 b
17 b
23 ab
17 b
22 ab

0.4 e
1.0 abc
1.0 abc
0.6 de
1.0 abc
0.8 bcd
0.7 cd
0.9 a-d
1.1 a
0.8 cd

4.5 e
6.6 de
6.2 de
8.4 cd
15.6 a
11.0 bc
8.8 cd
14.0 ab
13.8 ab
17.6 a

0.10 d
0.79 ab
0.58 abc
0.30 cd
0.49 bc
0.69 abc
0.36 cd
0.52 abc
0.82 a
0.62 abc

1.57 e
7.74 a
4.64 bcd
2.49 de
4.89 bc
2.66 cde
2.64 cde
4.01cd
6.22 ab
3.60 cde

2.2 c
4.1 ab
4.5 ab
3.5 b
4.8 a
4.1 ab
3.7 ab
4.1 ab
4.9 a
4.5 ab

20 abc
40 a
39 ab
25 abc
19 bc
22 abc
23 abc
17 c
25 abc
30 abc

)In each column, the same alphabets are not statistically significant (P≤0.05

وزن تر و خشک ریش :ه نتاایج نش هک داد نا    تیم را
شاهد وزن تر و خشک ریشه کمتری نسبت ب ریاس ه   

تیمارهای محلولللپاش رت نزو نیرتشیب .تشاد ی و   
خشک ریشه در تیمار  CA9حاصل شد ک روط هب ه    

تاثير محلولپاشی گلوتامين ،اسيد سيتريک 53 ...

اسیدسیتریک و اسیدمالیک نداشت(ش لک

معنیدار و قابل مالحظهای بیشتر از تیمار شاهد بود و
نسبت به تیمار ش رت هب دها ت هب بی

 4و  .)5بر

اساس جدول  1وزن تر و خشک ریشه با یک و رگید

ازیم ننننن نننننن  1124و

 1497درصد افزایش یافت .با این حال می رت نزو ناز   

با صفات وزن تر و خشک شاخساره و نسبت وزن تر

و خشک ریشه در تیمار CA9اختالف معن ار یراد ی

ریشه به ساقه همب و تبثم یگتس

یداری( )%1را
نعم ییی ییی

ب ت ریاس ا ی ولحم یاهرام لللل ل للل لللپاش ،نیماتولگ اب ی       

نشان داد.

a

ab

a

a

3

ab

2
b

1

وزن تر ریشه (گرم)

a

a

a

a

4

0

شکل  :4میانگین وزن تر ریشه شیرین بیان تحت تاثیر تیمارهای مختلف

Fig 4. Mean of root fresh weight of licorice under different treatments

a

a a
ab

ab

ab ab
ab
b

وزن خشک ریشه (گرم)

a

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شکل  :5میانگین وزن خشک ریشه شیرین بیان تحت تاثیر تیمارهای مختلف

Fig 5. Mean of root dry weight of licorice under different treatments

قطر ر :هشیر و موزی        هم ج رد هک روطنا د لو        2

سایر تیمارها بود .بیشترین قط رد زین هشیر ر

مالحظه می شود بیشترین قطر ری نازیم هب موز     7/7

 CA9مشاهده شد که ب ب یراد ینعم روط ه ی زا رتش

میلیمتر در تیمار  G3حاصل شد که اگرچه ب رامیت ا   
 CA9اخ ب یلو تشادن یراد ینعم فالت

هههههههههه هه طور   

رامیت     

تیمارهای ش ،دها  MA6 ،G9و  MA15بو اب یلو د    
سایر تیمارها اختالف معنیداری نداش امیت .ت رر رررCA9

معنیداری بیشتر از سایر تیمارها خصوصا تیمار شاهد

با قطر ریشه  0/ 82میلیمت شیازفا ر   

بود .قطر ریزوم نسبت به تیمار ش نازیم هب دها     393

نسبت به تیمار شاهد(  0/ 10میلیمتر) نشان داد(ج لود

درصد افزایش پیدا کرد .کمترین قطر ریزوم ب نازیم ه   
یمت ش رامیت رد ر ا شم ده اهد  ه ش اب هک د    
 1/6میلی ی

         

تیماره یا      MA15 ،MA9 ،G9و  CA15اخ فالت    
یداری کمت زا ر
معنی داری نداشت ولی به طور معنی ی

  

. )2

 027در ار یدص
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شکل  Error! No text of specified style in document.:6مقایسه ریشه شیرین بیان در تیمار شاهد و گلوتامین  3میلی موالر (سمت راست تیمار شاهد و سمت چپ تیمار
گلوتامین  3میلی موالر)

)Fig 6. Comparison of licorice root in control and glutamine 3 mM (Right: control and left: glutamine 3 mM

طول و قطر ساقه :همانگونه که در جدول  2مش هدها
میشود بیشترین طول ساقه به می ناز

 CA6بود ولی با سایر تیماره فالتخا یشیامزآ یا    
یداری نشان نداد(جدول .)2
معن 

 26س رد رتمیتنا

ل aدر
کلروفیل  :aنتایج نشان داد که میانگین کلروفیل ل

تیمارهای  G3و  G6حاصل شد( 52 /9درصد اف شیاز
نسبت به تیمار شاهد) که هرچن یاهرامیت اب د     ،G9

تمام تیمارهای دارای گلوتامین و نیز اسیدس کیرتی

 MA6و غلظتهای مختل فالتخا کیرتیسدیسا ف    

یداری را در مقای اب هس   
و  9میلیموالر اف نعم شیاز یی یی

یداری از
یداری نداش نعم روط هب یلو ت یییییییییی یی
معن یی 

تیمار شاهد نشان داد در حالی که تیماره یوتحم یا   

تیمارهای شاهد MA9 ،و  MA15بیشتر بود .بیشترین

اس ب یرثا کیلامدی ر شیب .دنتشادن نآ  ت نیر می ناز     

       

قطر ساقه در تیمار  CA9حاصل ش  هک د ه اب دنچر    

کلروفیل  aدر تیمار  CA6مشاهده شد اگرچه اختالف

تیماره یا         MA6 ،G6 ،G3و  CA6اخ فالت       

معنیداری با تیم را  CA9و تیماره نیماتولگ یا (( ((()G

یداری از تیم را
معنیداری نداشت ولی ب نعم روط ه ییی ییی

نداشت(جدول .)3

شاهد و سایر تیمارها بیشتر بود (جدول .)2

یموالر  MAکه
کلروفیل  :bغیر از تیمار دارای  6میل 

6

تعداد ش خا هههه :یعرف یبناج یا     بیش ادعت نیرت د   

یداری ب دهاش ا     
می از نن ن کلروفی لل ل bآن تفاو عم ت نن ن نن 

شاخههای جانبی فرعی به میزان  17 /6عدد رامیت رد    

یداری را نسبت به
نداشت ،باقی تیمارها افزایش معن 

 CA15مشاهده شد هرچند ک یاهرامیت اب ه     ،MA6

شاهد نشان دادند .بیشترین میزان کلروفیل  bدر تیم را

 CA6و  CA9تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور

یداری
 CA6حاصل شد که با تیمار  G6تف نعم توا یی یی

291

نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها

معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بو شیازفا و د   

در ر یدص اا ا ن دهاش رامیت هب تبس (((((((( ((( )4/5نش نا   

بود(جدول .)3

داد(جدول .)2

کلروفیل ک :ل

طول برگ و تعداد کرک :همانگونه که در ج لود

2

هم لودج رد هک روطنا      3مالحظه

میشود بیشترین می رامیت رد زین لک لیفورلک ناز      

مشاهده می شود بیشترین اندازه ب نازیم هب گر     4/9

یداری
 CA6مشاهده شد که با تیمار  G3اختالف معن 

سانتیمتر در تیم را  CA9مش ب هک دش هدها ه طور     

نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از سایر تیمار ها

معنیداری( 321درصد) بیشتر از تیم  دوب دهاش را و

بود.

یداری
غیر از تیمار  ،G9با سایر تیمارها اختالف معنی ی

کاروتنوئید کل :غیر از تیمار G9که موج یازفا ب شش شش
ش

نداشت .بیشترین تعداد کرک نیز در تیمار  G3مشاهده

معنیدار کاروتنوئید کل نسبت به ش دها

شد که به طور معنیداری بیشتر از تیمارهای  MA6و

یداری مش و دشن هدها
در بقیه تیمارها اف نعم شیاز یی یی

گردی دوب هد   

تاثير محلولپاشی گلوتامين ،اسيد سيتريک 55 ...

یداری را
برخی از آنها( CA9و  )MA15ک نعم شها یی یی

کل در همه غلظتهای اسیدس کیرتی ((CAن هب تبس   

نیز در مقایسه با شاهد نشان دادند می دیئونتوراک ناز   

تیمار شاهد کاهش یافته بود (جدول .)3

جدول  :3میانگین رنگیزههای فتوسنتزی شیرین بیان تحت تاثیر تیمارهای مختلف

Table 3. Mean of photosynthetic pigments of licorice different treatments

ت یم ا ر
شاهد

G3
G6
G9
MA6
MA9
MA15
CA6
CA9
CA15

کلروفی لللل لa

کلروفی للللل لb

کلروفی یی ل کل   

کارتنویی ددد د کل    

()(mg/g FW

((mg/g FW

()(mg/g FW

()(mg/g FW

4.3 def
7.1 abc
8.4 a
7.8 ab
2.7 f
3.7 ef
5.3 cde
8.6 a
7.6 ab
5.9 bcd

5.9 f
15.3 b
19.5 a
13.1 c
4.4 f
9.0 e
10.8 de
19.8 a
15.6 b
12.0 cd

23.9 f
120.0 ab
96.3 bc
37.1 ef
8.9 f
29.6 f
83.4 cd
125.2 a
59.0 de
23.0 f

3.2 bc
4.9 ab
2.4 cd
6.4 a
5.0 ab
4.4 b
0.5 d
1.4 cd
1.0 d
2.4 cd

یداری ندارند ( )P≤0/ 05
در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معن 

)In each column, the same alphabets are not statistically significant (P≤0.05

نتایج و بحث
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تاثیر تیماره ولحم فلتخم یا ل لل للل
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        جعف رر ری و

هادوی( )2 01 2bقبال در تحقیقی گ هک دندرک شراز    
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 ،قطر و طول ساقه و وزن تر اندام هو یا ی هب تبسن     
ش ها دد د گردی ت ام شهوژپ رد .د م یما ت یاهرامی           
محلولپاشی با گلوت و کیلامدیسا ،نیما

رتیسدیسا یک    

شاخصهای رشد اندام های هوایی را نسبت به تیم را
شاهد اف ام شیامزآ رد  .دنداد شیاز

زین نیا هک        

ترکیبات به مدت طوالنی تر و دفع ولحم تا لل لللپاشی
بیشتری به کار رفتند و عالوه تایید نتایج فوق ،نش نا
داده شد که افزایش تعداد محلولپاشیها اثر فزایندههای

داد که از بین تیمارهای مختلف محلولللپاش رامیت ،ی   
اسیدمالیک  15میلیموالر( )MA15بیشترین اثر مثبت
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داشت به طوریکه در تیمار مالیک اسید  15میلیموالر
وزن تر و خش بیترت هب هراسخاش ک     

 505و 409

درصد ،وزن تر و خشک برگ به ترتیب

 783و 400

درصد و وزن تر و خشک ساقه به ترتی نازیم هب ب    
 494و  085درصد ن  دهاش رامیت هب تبس ا شیازف      
نشان داد که این مقیاس از تغییرات در تحقیقات قبل
گزارش نشده بود
لپاش  رب ی ر دش    
تاثیر تیماره ولحم فلتخم یا ل لل للل
اندامهای زیرزمینی شیرین بیان :در آزمایش م همه ا   
تیمارهای محلولپاشی با اسید آلی و اسید آمین نزو ه
تر و خشک ریشه را به طو بسن یراد ینعم ر ت به    
تیمار شاهد افزایش داد .در آزم نیماتولگ ام شیا     3
میلیموالر موجب افزایش  393و  690در رطق یدص   
ریزوم و ریشه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت که
ینیاا( ) 92 31کههه بیش یرت ننن وزن ت و ر
با تحقیق اخالق 
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یمو رال
خشک ریشه نشا را در تیمار گلوتامین  3میلی ی
گزارش نمود مطابقت داش .ت

محلولل لپاشییی اسیدسسسیتریک و گلوتامم مین افزاا ایش در

ی( ) 94 31نیززز در
فهیمی ی

گل اطلسی نشان داد که محلولپاشی گلوتامین  6میلی ی
ی

میزان کلروفیل کل در گل اطلسی را گ  دومن شراز وو ووو
فهیم یی ی( ) 94 31نی د ز رر ر هم ایگ نا هههه ه نش اد نا د هک      

موالر و مالیک اسید  6میلی موالر باعث افزایش معنی

یموالر اسید مالیک موجب
محلولپاشی  6میل 

دار وزن تر و خشک ریشههه ن  هب تبس تت تتتیماررر ش دها

ل  bو کلروفی ییل کل
معنی داری در محتواای کلروفیل ل

گردید که با نتایج م دراد یراگزاس ا  ... ..ض نم  ًاًا افزاایش

گردید .در این آزمایش نیز می رد لیفورلک ناز    پاسخ

رشد ریشه گیاه گازانیاا با ک ا دربرا سس سسسید س سسیتریک و

به محلولپاشی اسیدسیتریک و گلوتاممین ن هب تبس   

مالیک ق یوس زا الب    ط ططالبی و همک نارا ( (  ) 2014نیززز

شاهد افزایش نشان دادند در حالی که اس رب کیلامدی   

افزاایش

گزارش گردیده بود .ای یاتن ن ججججج نش  نا مم مممیدهددد که

یت نینچمه .دوب ریثا
کلروفی ب ل یییی 

تیمارهای محلولپاشی فوق الذکر میتواننددد وزن تررر و

رنگدانهها میزان کاروتنوئید کل نیز در تیمار گلوتامین

ی از را رد مهم تافص زز زززی با ی ی
ی
خشک ریشه را که یکی ی

 9میلیموالر به طور معنیداری نسبت به تیمار شاهههد

کیفیت این گیاه که اصوًالًال ریشه آن مورد بهره ب ادر ررری

افزایش یافت که به دلیل نقش مح ظفا تتی آن در برابر

ت که
میباشد را بهبو خب د شش شششند .پیش سا هدش داهن تتت تتت

نور شدید و نیز سازگاری ب اد رون مک طیارش ا ر یا     

مصرف خارجی اسیدهای آلی میتوانید تولید آنه رد ا

یباشد.
اهمیت م 

داخ دهد شیازفا ار مسیناگرا ل (((((((( ((( & Cantino

نتیجهگیری کلی

 .)Goldstein, 1967جعف و یر

ناراکمه (((( ()2 01 2a

پیشنهاد نمودن اهدیسا دربراک هک د ی لآ  ی بجوم

     

الع و ریاس رب ه     

محلولل لپاش ریش ییوراد هایگ یگرب ی ی اب نایب ن   

      

           

اسیدآمینه گلوتامین و اسیدهای آل و کیرتیسدیسا ،ی

افزایش تولید آنها در گیاه و انتقال آنها به ریش رد و ه

اسیدمالیک به مدت طو زفا هب رجنم ینال ا اق شی

نتیجه افزایش جذب در ریشه گیاهان در ا ازفا رث یی یییش

توجه در شاخصهای مهم رشد از جمله بیومس اندام

یجه و ینا
ترشح آنها ب ضاق .ددرگ کاخ طیحم ه ییییی ییییی

هوایی و ریشه در مقایسه با پژوهشهای قبل گردید که

همک را ان (( (  ) 2014نش اد نا دند لحم هک  و لللل ل للل لللپاشی   
رد رییغت   

اسیدهای آل ردیه طیحم رد ی و هب کینوپ

در آنه اا  تابیکرت نی ب ک یاهتدم ه م تاعفد و رت     
  

الگوی جذب عناصر غذایی در گیاهان انجامیده است
که این مشاهده فرضیههای قبلی در ای ار صوصخ ن   
تقویت نمود .بنا ب ام شیامزآ رد نیا ر

بببب ب ببببببل

       

محدود تری به کار رفته بودن یم رظن هب اذل .د ر دس      
تغییرات ایجاد شده در مسیرهای متابولیکی در گیاه با
امتداد مصرف این ترکیبات عمق بیش و هتفای یرت

هب    

زین می یییی ییییییتو نا

پاسخهای تشدید یافته منجر می گ در د ب هجوت اب  .ه    

حداقل بخشی از افزایش در درشد ریشه و به تب نآ ع

گزارشات موجود مبن دض تارثا رب ی

    

اندام هوایی را به همین پدیده نسبت داد.

ترکیبات این احتمال نیز قابل طرح است که مص فر

نیا یشنت

تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی بر رنگیزهه یا

مداوم آنها توانسته باشد سازگاری گیاه لماوع هب نا    

فتوسنتزی در ش :نایب نیری    ق نازیم رد شیازفا الب    

نامساعد محیطی را بهبود بخشد.

کلروفیل با محلولپاش هدش شرازگ کیلام دیسا ی

    

اس و هدنراد(ت داه و ،ی       .)2 01 2نیک کک رو( ) 94 31با   
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