معرفی ژنوتیپ شیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabra L.با گلیسیریزین باال با استفاده از روش گزینش
بین جمعیت ها از رویشگاهای طبیعی ایران
مشخصات کلی فنی فناوری:
شیرین بیان یکی از گیاهان دارویی بسیار پر ارزش و البته در معرض نابودی در ایران می باشد .بیش از 14
کارخانه از نمونه های برداشت شده از عرصه های طبیعی جهت استحصال پودر و عصاره ریزوم (از این پس به
اختصار ریشه نامیده خواهد شد) استفاده می نمایند و تقریبا تمامی محصول خام تولید شده صادر میشود.
بنابراین ارایه راهکار و برنامه ریزی جهت زراعی سازی این گیاه از اهمیت باالیی برخوردار است .گزارشات پیشین
از محققین مختلف ،اگرچه در سطح محدود ولی به خوبی نمایانگر وجود تنوع بین جمعیت های شیرین بیان
ایران می باشد .لذا در این رابطه غربالگری و شناسایی ژنوتیپ های موجود بین جمعیت های اصلی شیرین بیان
در سراسر کشور به منظور استفاده مستقیم در برنامه های زراعی سازی و نیز اصالحی بسیار ضروری است .لذا به
این منظور پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در سال  1394با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی هر
استان از مهمترین رویشگاه های طبیعی شیرین بیان ایران از  59منطقه در  21استان کشور نمونه گیاهی جمع
آوری نموده است .نمونه های جمع آوری شده پس از آنالیز مقدماتی به مدت سه سال در مزرعه تحقیقاتی کشت
شدند تا در شرایط یکسان مورد ارزیابی مولکولی ،مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی قرار گیرند .بررسی های صورت
گرفته نشان داد که جمعیت های شیرین بیان ایران از تنوع باالیی برخوردار می باشند .از بین نمونه های جمع
آوری شده از عرصه تعدادی از ژنوتیپ ها با خصوصیات موفولوژیکی و فیتوشیمیایی مطلوب از جمله میزان
گلیسیریزین باالتر از فارماکوپه در آزمایشی مجزا تحت تاثیر تنش خشکی و شوری مورد مطالعه قرار گرفتند .در
نهایت پس از بررسی نمونه ها در شاهد و وضعیت عملکرد آنها در تیمارهای خشکی و شوری یک نمونه از
ژنوتیپ ها با خصوصیات مطلوب موفولوژیکی و فیتوشیمیایی شناسایی و معرفی گردید.
کاربردها:
به دلیل برداشت بی رویه از منابع طبیعی گیاه شیرین بیان در معرض خطر انقراض قرار دارد .بنابراین فراهم
نمودن شرایط و امکانات مناسب جهت زراعی سازی این محصول دارویی مهم کشور ضروری است .شاید یکی از
مهم ترین نهاده ها در زراعی سازی شیرین بیان را بتوان در اختیار داشتن ژنوتیپ برتر با خصوصیات زراعی و
فیتوشیمیایی مطلوب دانست .به دلیل گستردگی زیاد این گیاه در کشور و وجود تنوع طبیعی وسیع امکان
انتخاب ژنوتیپ هایی که خصوصیات مطلوب برای زراعت شیرین بیان را دارا می باشند وجود دارد .چنین ژنوتیپ
هایی نه تنها قابلیت معرفی مستقیم جهت کاشت را دارند بلکه از آنها به عنوان مواد اولیه برنامه های اصالحی
می توان بهره جست .لذا بهره گیری از تنوع موجود و غربالگری جمعیتها بر اساس کیفیت متابولیتی و عملکرد

که یکی از سریع ترین روش های اصالحی بر مبنای گزینش بین جمعیت ها می باشد منجر به شناسایی نمونه
ایی با خصوصیات برتر متابولیتی گردیده است .با معرفی این جمعیت و کشت آن در عرصه های طبیعی برداشت
شده و رها شده ،نه تنها امکان بهره برداری اقتصادی فرآهم می گردد بلکه می تواند سبب حفظ رویشگاه های
باقی مانده شیرین بیان از دستبرد بیشتر سودجویان و کاهش مسائل زیست محیطی مرتبط با تخریب مراتع
کشور و حفظ تنوع زیستی موجود گردد.
مزایا و اثرات اقتصادی و اجتماعی :
پیش از مطرح نمودن مزایای اقتصادی و اجتماعی ،خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکردی بارز نمونه برتر انتخاب شده به
شرح ذیل ارائه می گردد:
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خصوصیات ثبت شده باال که نتیجه ارزیابی سه ساله می باشد نشان می دهد که نمونه شناسایی شده دارای خصوصیات
فیتوشیمیایی بسیار قابل قبول برای تجارت در سطح جهانی بوده و پیش بینی عملکردی باالی  15تن ریزوم در هکتار برای
آن وجود دارد .قیمت ریزم طی سالهای گذشته ( )97-96کیلویی  40000ریال بوده که قطعا افزایش داشته است .این اعداد
نشان می دهند کشت این ژنوتیپ در عرصه های مستعد باقی مانده رها شده از رویشگاه های طبیعی برداشت شده شیرین
بیان با برداشت اقتصادی و سود آور همراه خواهد بود.

