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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

تاثیر کود بیولوژیک مایکوریزا بر رشد و بیوماس گیاه شیرین بیان حاصل از 

  ریزوم

  
، 4، جمال سحرخیز3 ، سعیده طریقت پیشه2، سعید بهرامی1، علیرضا عباسی1، مهرداد زرافشار1قاسم خداحامی

  1فرانه زارعیان

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، فارس، شیراز. _1

  ي کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان فارس.کارشناس ارشد بخش جنگل و مرتع، اداره _2

  دانشجوي کارشناسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج. _3

 بخش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز. _4

  
  

  چکیده

در مراتـع و عرصـه هـاي منـابع     می توان کاشـت آن را  گیاه شیرین بیان یکی از گونه هاي ارزشمند دارویی می باشد که 

 .باعث ایجاد آثار مخرب زیست محیطی خواهد گردید این گیاه، بهره برداري بیش از حد متاسفانه ولیتوصیه کرد طبیعی 

در این تحقیق به بررسی اثر کودهاي بیولوژیک مایکوریزا بر افزایش رشد و بیوماس گیاه شیرین بیان پرداخته شد. در این 

وریزا تنهـا  نتایج حاصل نشان داد که قارچ مـایک قرار گرفت و ریزوم ها در اختیار  )گلوموس(آربوسکوالر  یراستا، کود قارچ

ف جذب رطوبت گیاه باعث اخـتال  .ي صفات گیاه بدون تاثیر ماندبر جذب رطوبت گیاه شیرین بیان اثر گذاشته و در بقیه

بنظر می رسد نتایج این تحقیـق در زمـین کشـت      شد.ي گیاه شیرین بیان آماري در صفت وزن تر ریشه و ساقهدار معنی

  امید بخش باشد.

 شیرین بیان، صفات رویشی گیاه، کود بیولوژیک، قارچ مایکوریزا، همزیستی گیاه :کلیدي هاي واژه
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مقدمه - 1  

 Chandlerباشد (می Liquoriceو  Licoriceو نام انگلیسی  )Glycyrrhiza  )Fabaceaeگیاه شیرین بیان با نام علمی 

F. ,2000 ( خردادکه بعنوان یک گیاه چندساله داراي شاخ و برگهاي انبوه و فراوان) تیـر)   -بوده و در اواخر بهار و اوایل تابستان

ي دارا بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن در دنیـا حـائز اهمیـت    همچنین این گیاه بواسطه .رودبه گل می

هاي ایـران بعنـوان   استانگردد اما در برخی اگرچه این گیاه بعنوان گیاه دارویی استفاده می). Amani M_et al ,2005( است

تـرین ترکیبـات   و مهـم  ) Ghahraman A. ,1999., AOAC , 2002شـود ( علف هرز در مزارع نخود و گندم نیز محسوب می

مرتبـه از   50) و حـدود   Sabbioni C_et al , 2005. , Radley PR , 1992گلیسریزین اسـت (  اسید شیمیایی این گیاه،

) و غلظـت ایـن    Hayashi H_et al , 1998. , Rhizophouhou S & Diamantoglon S. , 1991تـر اسـت (  شکر شیرین

 & Liw, Asad Y(ي گیـاه شـیرین بیـان بـه واریتـه، محـل و زمـان برداشـت آن وابسـته اسـت           ترکیب شـیمیایی در ریشـه  

Yoshikava T , 2000. , Hayashi H_et al , 1998  .(ي گیـاه  ی کیفیت ریشههاي انجام شده در راستاي ارزیاببنابر بررسی

هاي جمع آوري شـده از  ترین مقدار اسید گلیسیریزیک در نمونههاي مختلف ایران، بیشترین و با کیفیتشیرین بیان از رویشگاه

،  لذا با عنایت به اهمیت صادرات این ماده هرگونه پـژوهش  )Mori K_et al ,1990کرمانشاه، سرحد فارس و کرمان ثبت شد (

آید. در جدیدترین تحقیق انجام شده بـر روي گیـاه   رویش گیاه شیرین بیان در استان فارس حائز اهمیت بشمار میو بررسی بر 

هـاي آربوسـکوالر بیومـاس ریشـه و بـرگ      توان با استفاده از قـارچ نشان داد که می نتایج) 2014و همکاران، Liuشیرین بیان (

ی بر آن داشتیم که بـا اسـتفاده از کـود قـارچ مـایکوریزا از جـنس گلومـوس        شیرین بیان را افزایش داد. . ما در این تحقیق سع

)Glomusي ریزوم مورد تحقیـق  ) سبب ارتقا صفات رشد گیاه شیرین بیان شویم، بطوري که این تیمارهاي یاد شده در مرحله

  باشد:قرار گرفت و پاسخ دهی به سواالت ذیل از اهداف این تحقیق می

 م یک از صفات گیاه شیرین بیان حاصل از ریزوم موثرتر است؟کود مایکوریزا بر کدا

 یابد؟میزان بیوماس ریشه تا چه حد ارتقا می

 کند؟میزان بیوماس ساقه در حضور قارچ مایکوریزا چه تغییري می

 :هامواد و روش2 - 

  ي مواد گیاهی:تهیه - 1- 2

هـاي اطـراف نهالسـتان شـهید     شد. همچنین با مراجعه به زمیندر این تحقیق از روش ریزوم براي کاشت شیرین بیان استفاده 

هاي مورد نظر تهیـه شـد.   شیراز، استان فارس، وابسته به اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداري استان فارس ریزوم_زرقان_روستا

 15-10بـین   در همین راستا ابتدا ریزوم هاي طویل شیرین بیان از زمـین توسـط گـاوآهن خـارج شـد و ریـزوم هـاي همگـن        

  ي فعال حضور داشته باشد.جوانه 4تا  3سانتیمتر توسط قیچی باغبانی فراهم گردید. سعی شد بر روي هر ریزوم 

  کود بیولوژیک مایکوریزا: -2-2

از کلینیک گیاهپزشکی ارگانیک واقع در اسدآباد همدان خریداري شد.  )AMکود بیولوژیک قارچ هاي مایکوریزاي آربوسکوالر (

  ) بود.Glomusاین کود بیولوژیک شامل اسپور قارچ هایی از جنس گلوموس (

  اعمال تیمارهاي آزمایشی: - 3

ي ماسه گلدان با خاك زراعی پر شد. ترکیب این خاك شامل: خاك رسی، خاك سیلتی و 40ي مواد گیاهی، تعداد پس از تهیه

گلـدان بـراي هـر     20رودخانه بود. همچنین روش ریزوم نیز شامل دو تیمار (با قارچ مایکوریزا و بدون مایکوریزا)  بود لذا تعداد 

و  Liu( تیمار اختصاص داده شد. در گلـدان هـایی کـه بـراي تیمـار کـود مـایکوریزا در نظـر گرفتـه شـده بودنـد طبـق روش             

مـاه) پارامترهـاي مـورد     6یاد شده به خاك گلدان ها اضافه شد و پس از یک دوره ي رویشی (گرم از کود  5)، 2014همکاران،

  نظر بر  روي آنها اندازه گیري شد.
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  پارامترهاي مورد اندازه گیري: - 4

پارامترهاي طول ساقه و ریشه، وزن تر ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه بـراي هـر دو تیمـار (بـا مـایکوریزا و      

ي بدون مایکوریزا) مورد بررسی قرار گرفتند. بدین گونه ابتدا با خط کش طول تمامی قسمت هوایی ساقه و طول قسـمت ریشـه  

ي ي گیاه از ریشهي آنها، قسمت ساقهدو تیمار بصورت جدا با خط کش اندازه گیري شد. پس از اندازه گیري طول ساقه و ریشه

نه وزن گردید (گرم) و براي هر تیمـار (بـا مـایکوریزا و بـدون مـایکوریزا)، داده هـاي       آن جدا شد و سپس هرکدام بصورت جداگا

مربوطه یادداشت شد. پس از بررسی و یادداشت داده هاي حاصل از وزن تر ریشه و ساقه ي دو تیمار، در دستگاه آون بـه مـدت   

ي دو تیمـار مـورد   مت هـاي سـاقه و ریشـه   ي سانتیگراد قرار گرفت. پس از مدت یادشـده، قسـ  درجه 60ساعت و با دماي  48

  بررسی را از دستگاه آون خارج و دوباره آنها را بصورت جداگانه (با مایکوریزا و بدون مایکوریزا) با ترازوي دقیق وزن گردید.

  تجزیه و تحلیل آماري: - 5

سازماندهی گردیـد.   excelرم افزار بعد از جمع آوري داده هاي حاصل از اندازه گیري، تمامی اطالعات بدست آمده بوسیله ي ن

غیرجفتی، اختالف معنـی  Tو آزمون  SPSSسپس نمودار داده هاي حاصل از هر تیمار رسم شد. و پس از آن، توسط  نرم افزار 

  دار بین دو تیمار از هر روش کاشت، مورد ارزیابی قرار گرفت.

  :نتایج - 6

  ریزوم:نتایج مربوط به روش  -6-1

دار بسیار دهد داراي اختالف معنیها، طول تمامی آنها در دو تیمار ثبت شده بود که نتایج آماري نشان میپیش از کاشت ریزوم

  جزئی هستند.

  مانی:زنده - 

بیان حاصل از ریزوم، حاوي کودبیولوژیـک  مانی نهال ها بعد از یک دوره رویش نشان داد که زنده مانی گیاه شیرین بررسی زنده

  % بود.70و همچنین براي تیمار بدون مایکوریزا % بوده 100مایکوریزا 

  بیان حاصل از ریزوم:تاثیر مایکوریزا بر رویش گیاه شیرین - 2- 6 - 

بیان نداشـته  ي گیاه شیریندار آماري بر روي طول ساقهغیرجفتی نشان داد که کودبیولوژیک مایکوریزا تاثیر معنیTنتایج آنالیز 

داري بین طول ریشه در گیاهانی که بـا مـایکوریزا   همراستا با این نتایج تفاوت آماري معنی). از سوي دیگر Sig=0.274است (

 ).Sig=0.424تیمار شده بودند با گیاهان کنترل (بدون مایکوریزا) مشاهده نشد (

یولوژیـک  غیرجفتی، تفاوت آماري معناداري در وزن تر ریشـه بـین تیمارهـاي حـاوي کودب    Tطبق محاسبات انجام شده با آنالیز 

) و همچنـین ایـن امـر در وزن خشـک ریشـه نیـز صـدق        Sig=0.073مایکوریزا و بدون کودبیولوژیک مایکوریزا گزارش نشد (

  ).Sig=0.828میکند (

) امـا ایـن   Sig=0.14همراستا با نتایج بدست آمده از محاسبات قبلی تفاوت معناداري در  وزن خشک ساقه نیز مشاهده نشد (

کند و اختالف معناداري بین تیمارهاي حاوي مایکوریزا و بدون مایکوریزا گزارش شد، بطوري کـه  صدق نمی امر در وزن تر ساقه

مند شده از کود مایکوریزا در مقایسه بـا گیاهـان کنتـرل مشـاهده شـد      ي گیاهان بهرهدرصد افزایش در وزن تر ساقه 45حدود 

)Sig=0.04.(  
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  بیولوژیک مایکوریزا بر صفات رویشی و بیوماس گیاه شیرین بیان حاصل ازکشت ریزوم: تاثیر کود 1شکل 
  

  بحث:_	7

شیرین بیان بعنوان یک گیاه دارویی ارزشمند اغلب در خاکهاي کم حاصلخیز، زمین هاي بایر و مراتع کشت مـی شـود و طبـق    

در هنگام همزیستی قارچ مایکوریزا با ریشه گیاه شیرین بیان، ایـن گیـاه توانـایی تحمـل تـنش هـاي        )Akhzari ،)2015نظر 

خشکی را دارا می باشد پس کاشت این گیاه در مناطق خشک بسیار مناسب است که با توجه به محدودیت منـابع آبـی در ایـن    

ن این گیاه از نظر محققین در برابر تنش هاي آبی بعلـت  اراضی تقویت و مقاوم سازي این گونه حائز اهمیت می باشد، مقاوم بود

در ایـن تحقیـق    ). Huang_et al, 1985( بهبود جذب فسفر در خاکهایی است که مقدار فسفر قابل دسترسی گیاه کم باشـد  

یـان در شـرایط   براي اولین بار از کود بیولوژیک قارچ هاي آربوسکوالر مایکوریزا  براي ارتقا صفات کمی رشد گونـه ي شـیرین ب  

ي حاضر، صفات کمی طول ریشه و ساقه در گیاهان با مبدا ریـزوم، اخـتالف معنـاداري مشـاهده     گلدانی استفاده شد. در مطالعه

نگردید و همچنین در صفات وزن خشک ریشه و ساقه ي گیاه با ریزوم، تفاوت آماري چشمگیري ثبت نشد، امـا در صـفات وزن   

توانـد باعـث   )، قارچ مایکوریزا مـی Smith،)2003  و Smith ف معنادار آماري ثبت شد. طبق نظرتر ریشه و وزن تر ساقه اختال

افزایش بیوماس گیاهان و همچنین ایجاد مقاومت آنها و کمک به جذب مواد مغذي بیشـتر، از خـاك شـود. در صـورتی کـه در      

شته ولی فقط ایـن تـاثیر بـر روي وزن تـر قسـمت      تحقیق حاضر قارچ مایکوریزا تاثیر چشمگیري بر صفات گیاه شیرین بیان ندا

-ي گیاه نشان دهنـده ریشه و ساقه ي گیاه مشاهده گردید، همچنین تفاوت بین وزن تر ریشه، ساقه و وزن خشک ساقه و ریشه

ذب رسد که تاثیر قارچ مایکوریزا بـر گیـاه تنهـا بـر روي جـ     باشد، پس بنظر میي تفاوت و افزایش در جذب رطوبت در گیاه می

  رطوبت گیاه می باشد که باعث افزایش رطوبت گیاهان مورد بررسی در نمونه هاي با مبدا ریزوم شده.

گیاهان حاصل از ریزوم بواسطه ي ریشه هاي حجیم تر و قطورتر خـود، توانسـتند تـا حـدودي از مزایـاي ایـن کـود بیولوژیـک         

و همکـاران   Liuو کیفـی گیـاه شـیرین بیـان در تحقیقـات       استفاده نمایند. نتایج بسیار برجسته و معنی دار در صـفات کمـی  

مشاهده شد چرا که آنها در طول زمان آزمایش نهال هاي شیرین بیان را با محلول هاي غـذایی نیـز تغذیـه کردنـد کـه در ایـن       

حاضر هیچ  شرایط همزیستی قارچ مایکوریزا با ریشه ي شیرین بیان سبب جذب بیشتر عناصر غذایی شد، در حالیکه در تحقیق

 در راستاي این پژوهش، بنابر نظر اروجـی و همکـاران   ).2014و همکاران، Liu( گونه مواد غذایی به گیاه شیرین بیان داده نشد

بر ریشه ي گیاه شیرین بیان به این نتیجه رسیدند که رابطه ي همزیسـتی قـارچ    )Glomus(تلقیح قارچ گلوموس  با )1392(،

کیفـی گیـاه (عناصـر و ترکیبـات ثانویـه) در      کمـی و  اثرات مثبتی بـر روي صـفات    رین بیان سببگلوموس با ریشه ي گیاه شی

که این نظر نشان دهنده ي تاثیر مثبت و افزایشی صفات کمی و کیفی گیـاه شـیرین بیـان تلقـیح      شدمقایسه با گیاهان شاهد 

ه این قضیه بجز در ارتباط با صفات وزن تر ریشـه  شده با قارچ مایکوریزا می باشد در صورتیکه طبق تحقیق و پژوهش انجام شد

  و ساقه ي گیاه شیرین بیان حاصل از ریزوم صدق نمی کند.
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The Effect of Fungi Mycorhiza on Biomass and Growth of 
Licorice from Rhizome Origin 

Abstract: 
Licorice is one of the most valaubale medicinal plants which can be suggested for cultivation in 
renglands and natural resources but unfortunately overutilization from the plant in the natural sites led 
to environmental degradation. In the current research, effects of mycoriza fertilization on growh abd 
biomass of the species were studied. In this regards, Arbuscular mycorrhiza (Glumus genus) was 
added to the rhizomes and the results showed that the mycorrhiza fertilization cueased ro more 
moisture absorbtion and didn’t effect on the other parametres. More moisture absorbtion led to higher 
fresh root and shoot biomass. It seems that we can reach to more promisable results in the fileds.           
 
Key words: Licorice, growth parametres, biological fertilization. Mychorhiza fungi, 
symbiosis.    
 
 
 


