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  ها ترین یافته مهم
   متر از سطح دریا در پوست ریشه به قطر بیشتر از 1252 ارتفاع در بیان شیرین در گیاه فنلبیشترین میزان  ◄

  .گیري شد اندازهمتر   سانتی1-2 متر از سطح دریا در پوست ریشه به قطر 1722متر و کمترین آن در ارتفاع   سانتی2

و کمترین آن در ارتفاع ر مت  سانتی1 در پوست ریشه به قطر کمتر از 1252ارتفاع  در بیشترین میزان فالونوئید ◄
  .متر بدست آمد  سانتی2باال در چوب ریشه به قطر بیشتر از 

و کمترین میزان آن در  متر در ارتفاع باال  سانتی1در چوب ریشه به قطر کمتر از  بیشترین میزان گلیسیریزین ◄
  .متر قطر در ارتفاع پایین مشاهده شد  سانتی1پوست ریشه کمتر از 

 بیان، قوچان ، شیرین گلیسیریزینارتفاع، قطر، : کلیديهاي واژه

  91- 306- 88طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  اعظم قائدي و نسترن همتیخدایار همتی،  ):گان(نویسنده

  )قوچان(بیان در خراسان رضوي  لیسیریزین در شیرینارتفاع رویشگاه و قطر ریشه بر میزان گتاثیر  :عنوان
  

  91-306- 88 :شماره

  19/3/1393  :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته
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   )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

روستاي  بیشتر از)  متر1722ارتفاع ( فالونویید و گلیسیریزین کل در روستاي اترآباد ل، میزان فنطبق نتایج
گلیسیریزین در پوست ریشه  فالونویید و بیشترین میزان فنل،. بوددر شهرستان قوچان )  متر1252ارتفاع (نوروزي 

ترین آن گلیسیریزین بوده پوست فنل و کم بیشترین متغیر موجود در .تولید گردید )مغز( چوب ریشه از بیشتر
متر در ارتفاع باال و کمترین آن در   سانتی1- 2ی در پوست ریشه به قطر  بیشترین خواص ضد اکسیداسیون.است
  .)1شکل ( متر در ارتفاع پایین مشاهده گردید  سانتی1کمتر از  هاي به قطر ریشه
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 .بیان ریشه شیرین) مغز (ري شده در پوست و چوبگی  مقایسه متغیرهاي اندازه- 1شکل 

  اهمیت موضوع
آسپاراژین، مواد % 4 تا 2آمیدون، % 30 تا 25ساکارز، % 5/2گلوکز، % 4/1بیان داراي  ریزوم و ریشه شیرین

لیسیریزین یا اسید گلیسیریزیک  ولی ماده اصلی آن گ،ن، کمی اسانس و غیره استساپونین، رزی آلبومنوئیدي،
  .اي کاربرد دارد وشابهتر است و در صنایع دارویی، آرایشی و ن  برابر از شکر شیرین50 و باشد که طعم شیرین داشته می

  )شرح مساله(مقدمه 
.  صنایع داروسازي استاستفادهطبیعی، مورد دلیل داشتن ترکیبات ثانویه و اسید گلیسیریزیک  بیان به شیرین

به همین منظور طرحی با آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه تکرار در شهرستان قوچان در دو 
 و بیشتر 1-2، 1کمتر از (و سه قطر ) آباد و نوروزي به ترتیب روستاي اتر دریا متري از سطح1722 و 1252(ارتفاع 

  .انجام گردید) پوست و چوب( و دو اندام )متر  سانتی2از 


