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  :چکیده

جایگزین مناسب شکر براي درمان عنوان جهان است که به ترین گیاهشیرین) Stevia rebaudiana Bertoni( گیاه استویا     

 هنگام درها آن از ياریبس و زدهجوانه یسختبه آن روبذولی رفته است مشکالت ناشی از چاقی و دیابت مورد توجه قرار گ

 همسان عتیجم مانع تولید بذر قیطر از ریتکثهمچنین،  .هستند میعق و پوكغالباً  يخودناسازگار دهیپد لیدلبه يریگشکل

براي  در این آزمایش، .شودیم استفاده آن عیسر ریتکث يبرا بافت کشت و یرجنسیغ يهاروش از ل،یدل نیهمبه شود.می

عفونی، دقیقه استفاده شد. بهترین تیمار ضد 10و  5در دو زمان  %5/2و  %5عفونی بذر از هیپوکلریت سدیم ضد

 3در هرکدام  N6 و MS، B5هاي کشت از محیط بذر زنیي جوانهبرا دقیقه تعیین شد. 5مدت به %5/2هیپوکلریت سدیم 

مشاهده شد. همچنین،   MS یط کشتمح) در %66زنی (استفاده گردید و بیشترین درصد جوانه و  کامل،  غلظت

 رمیگلیم 3/0و  TDZ  )0 ،1/0 ،2/0هايحاوي هورمون MS و B5، N6هاي کشت هاي تک گره در محیطریزازدیادي قلمه

تکرار بررسی شد و بیشترین تعداد  4با یتر) بر پایه طرح کامالً تصادفی در ل رمیگلیم 3و  0 ،1 ،2( BAP و Kin، در لیتر)

 TDZ در لیتر رمیگلیم 1/0و  2/0ترتیب حاوي به MS سانتیمتر) در محیط کشت 13شاخه ( ترینلیو طو) شاخه 9شاخه (

ترین ریشه ، طویلKinدر لیتر  رمیگلیم 1حاوي  B5 در محیط کشت )ریشه 75/53ریشه ( تعداددست آمد. بیشترین به
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رشد  N6 کشت محیط در شد. مشاهدهکننده رشد (شاهد) فاقد مواد تنظیم B5 ) نیز در محیط کشتبرگ 68تعداد برگ (

نیز باعث القاي  BAPبر این، تیمار براي ریزازدیادي استویا مناسب نبود. عالوه  وده واي بهاي تک گره به صورت کپهقلمه

برپایه طرح کامالً تصادفی  از آزمایش بعدي حذف شد. در آزمایش دیگري BAPو  N6 کشت محیطکالوس شد. بنابراین، 

 9/0و  0 ،3/0 ،6/0( TDZ ور لیتر) د رمیگلیم 3و  Kin )0 ،1 ،2هاي هورمونبا شده غنی MS و B5هاي کشت از محیط

 83) و بیشترین تعداد برگ (شاخه 6/12تکرار استفاده شد. در این آزمایش، بیشترین تعداد شاخه ( 5با در لیتر)  رمیگلیم

 8/14و  8/15، 2/16و بیشترین طول شاخه ( تولید شد TDZ در لیتر رمیگلیم 9/0حاوي  MS محیط کشت در) برگ

ریشه  تعدادبیشترین  .بود مربوط TDZ در لیتر رمیگلیم 3/0و  6/0، 9/0هاي حاوي غلظت B5 کشت محیط بهسانتیمتر) 

 7/4و  7/4، 8/4ترین ریشه (شد و طویل مشاهده Kinدر لیتر  رمیگلیم 1حاوي  B5 در محیط کشت )ریشه 53(

عالوه بر این،  .بود مربوط TDZ در لیتر مریگلیم 3/0و  Kinدر لیتر  رمیگلیم 1در تیمار شاهد،  B5 محیط کشت بهسانتیمتر) 

 Kin د. ترکیبات هورمونی شامل ارزیابی ش B5 و MS کشت طیمح درهاي تک گره اثر ترکیبات هورمونی روي رشد قلمه

، 5/0( IBA + در لیتر) رمیگلیم 3و  1 ،2( Kinو  در لیتر) رمیگلیم 5/1و  5/0 ،1( NAA + در لیتر) رمیگلیم 3و  2، 1(

 Kinدر لیتر  رمیگلیم 3حاوي  B5کشت ) از محیط شاخه 8/4و  5. بیشترین تعداد شاخه (بود  در لیتر) رمیگلیم 5/1و  1



 + Kinدر لیتر  رمیگلیم 3 غنی شده با B5 سانتیمتر) در محیط 7/5ترین شاخه (طویل ،NAAدر لیتر  رمیگلیم 5/0و  1 +

 رمیگلیم Kin + 5/1در لیتر  رمیگلیم 1حاوي  B5 محیط در) ریشه 6/25(بیشترین تعداد ریشه  ،NAAدر لیتر  رمیگلیم 5/0

 رمیگلیم 1و  Kin + 5/1در لیتر  رمیگلیم 1حاوي  B5 سانتیمتر) از محیط 26/2و  28/2ترین ریشه (طویل ،NAAدر لیتر 

 Kin + 5/0در لیتر  رمیگلیم 3 شده باغنی B5 ) از محیطبرگ 4/28و  30، 30، 2/31بیشترین تعداد برگ ( ،IBAدر لیتر 

و  92/1و بیشترین قطر کالوس ( NAAدر لیتر  رمیگلیم 1و  Kin + 5/0در لیتر  رمیگلیم 2و  NAAدر لیتر  رمیگلیم 1و 

آزمایش  آمد. دستبه NAAدر لیتر  رمیگلیم Kin + 5/1در لیتر  رمیگلیم 2و  B5 1در محیط کشت سانتیمتر)  82/1

 3و  NAA )0 ،1 ،2 و BAPو ترکیبات هورمونی  MS کشت هاي برگ استویا در محیطاز ریزنمونه زایی با استفادهکالوس

گرم) و  69/2اجرا گردید و بیشترین وزن تر (تصادفی  کامالًبر پایه طرح صورت فاکتوریل تکرار به 3با در لیتر)  رمیگلیم

 NAAدر لیتر  رمیگلیم BAP + 0در لیتر  رمیگلیم 2شده با سانتیمتر) در محیط کشت غنی 34/1بیشترین قطر کالوس (

  مشاهده شد.

 زنی، ریزازدیادي، محیط کشت، کالوساستویا، جوانه: هاکلید واژه
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  مقدمه - 1- 1

 نیدر حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت و باال رفتن سطح رفاه عمومی، یکی از مشکالت عمده جوامع تأم

نظر میناپذیر بههاي نوین اجتناببهبود فناوري و در این راستا یافتن منابع غذایی جایگزین .باشدمنابع غذایی مناسب می

باعث  تیتواند منجر به افزایش وزن شده که درنهاالري به همراه عدم فعالیت فیزیکی کافی میهاي غذایی پرکرژیم .رسد

 ددگرغیره می وابسته به انسولین و ریهاي قلبی و عروقی، فشارخون، دیابت غهایی همچون چاقی، بیماريبروز بیماري

  ).1979 ،1چیس(

افراد مؤثر باشد، موجب شده تا امروزه تولیدکنندگان مواد  تواند در سالمتیتغذیه مناسب می کهنیآگاهی مردم از ا

تواند از بروز برخی از هاي غذایی میغذایی، محصوالتی با چربی، شکر و نمک کم و فیبر بیشتر تولید نمایند که این رژیم

ص، تولید غذاهاي هاي خاطور که گفته شد یکی از این رژیمهمان). 2007، 2لوئیس و همکاران( ها جلوگیري کندبیماري

اند تا شده عنوان جایگزین شکر مطرحکننده متنوعی بهبا میزان کمتر شکر است که در این رابطه ترکیبات شیرین يکالرکم

شده در بدن انسان کم ها میزان شکر دریافتی و کالري تولیدهاي متنوعی تولید گردد که در آنمحصوالت غذایی و نوشیدنی

  ).2002، 3نوبورس( براي افراد چاق و دیابتی مناسب باشد بوده و این محصوالت

هاي مصنوعی متنوعی مانند سیکالمات، ساخارین و آسپارتام با موفقیت مورداستفاده قرارگرفته کنندهامروزه شیرین

د و تا حدودي شونعنوان جایگزین شکر به غذاها اضافه میمانند سوربیتول و مانیتول به الکلیاین، قندهاي  بر عالوه .است

  ).1391، نورمحمدي و همکاران(هاي ساکارز را تأمین کنند توانند ویژگیمی

                                                
1. Chase 
2. Louis et al. 
3. Nobors 



 

 

سازنده  يهانهیآم دیباشد و در حرارت باال به اساسید آسپارتیک و فنیل آالنین می نهیآم دیآسپارتام متشکل از دو اس 

کننده غیرمغذي است که تا ساخارین شیرین .تشود که مصرف آن براي بیماران فنیل کتونوریا خطرناك اسخود تجزیه می

تر از ساکارز است و مانند ساخارین شک و سیکالمات حدود سی بار شیرین .باشدتر از ساکارز میسیصد بار شیرین

  ).1999، 4و و همکارانلکاردل( باشدزایی آن مطرح میتردیدهایی درباره سرطان

رکیبی با منشا طبیعی است، در بسیاري از کشورها مورد استقبال جدي کننده استویا که تامروزه استفاده از شیرین

هاي مصنوعی مانند آسپارتام، کنندهتواند جایگزین مناسبی براي شیرینو می ستیزا نياین ترکیب، کالر .قرارگرفته است

لو و لکارد( مراه داشته باشدها را به هکنندهکه اثرات ناشی از سوءمصرف این شیرینساخارین و سیکالمات باشد، بدون آن

  ).1999 ،همکاران

 

  جهان درپراکنش استویا  -1- 1- 1

 در ي یافت شدههاگونه و کیمکز و يمرکز يکایآمر ،یجنوب يکایآمر یبوم اهانیگ يگونه 240 شامل ایاستو اهیگ

 لیدلبه ایاستو يهابرگ .)2003، 5کویاما و همکاران( باشدمی تگزاس و زونایآر کو،یمکز وید مانند یشمال يهابخش

 نیریش برگ و یآبنبات برگ ن،یریش علف ن،یریش برگ ،یعسل برگ ،يقند برگ ازجمله یمختلف يهانام بودنشان نیریش

 بود یلقب ایاستو. ندشد افتهی 6جیمز استیو پدرو ییایاسپان پزشک و شناساهیگ توسط ابتدا هاگونه این. است داشته پاراگوئه

 در کنندهنیریش کی عنوانبه اهیگ مصرف .)2008، 7کاراکوستاس و همکاران( نهاد اهیگ نیا بر پزشک و شناساهیگ نیا که

 ،پاراگوئه شرق در قاتشیتحق نیح در یسیسوئ شناساهیگ 8آنتونیو برتونی ،1887 سال در. رایج بود یجنوب يکایآمر

 شد یمعرف یجنوب يکایآمر از خارج به آن از بعد و داد شرح اتیجزئ با را آن کنندگیشیرین تیخاص و ایاستو

 دانیمیش دودر این سال  .بود گرفتهانجام نهیزم نیا در یاندک قاتیتحق 1910 سال تا .)2008کاراکوستاس و همکاران، (

 10دیاو استویوز 9یداربادیوز را باتیترک نیا هاآن. کردند جدا شوند،یم ایاستو ینیریش باعث که را ییدهایکوزیگل يفرانسو

 کویاما و همکاران، تخمیر هستند ( رقابلیغ و حرارت به مقاوم ساکارز، از ترنیریش برابر 250-300 باتیترک نیا. دندینام

                                                
1. Cardello et al. 
5. Koyama et al. 
3. Jaime Esteve Pedro 
4. Carakostas et al. 
5. Antonio Bertoni 
6. Rebaudioside 
7. Stevioside 
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Abstract:  

 
Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) is the sweetest plant in the world that is considered as suitable 

alternative to sugar for treating problems of obesity and diabetes, but its seeds are hard to germinate and 

most of them are often empty and sterile due to incompatibility phenomenon during their formation. 

Also, its reproduction by seed prevents homogeneous population to be produced. For this reason, asexual 

methods and tissue culture are used in order to fast multiplication. In this experiment, Sodium 

hypochlorite 5% and 2.5% were used for seed sterilization at 5 and 10 minutes. The best disinfection 

treatment was determined 2.5% sodium hypochlorite at 5 minutes. For seed germination, B5, MS and N6 

media with 3 concentrations including full, 1/2 and 1/4 strength were applied and the most germination 

percentage (66%) was observed in 1/2 concentration of MS medium. Also, micro propagation of single 

node cuttings was studied in B5, N6 and MS media supplemented with TDZ (0, 0.1, 0.2 and 0.3 mg/L), 

Kin and BAP (0, 1, 2 and 3 mg/L) based on completely randomized design with 4 replications, and the 

highest number of shoots (9 shoots) and the longest shoot (13 cm) was obtained from MS medium 

containing 0.2 and 0.1 mg/L TDZ, respectively. The highest number of roots (53.75 roots) was observed 

on B5 medium supplemented with 1 mg/L Kin, the longest roots (5.62 and 5.12 cm) on B5 culture 

medium without plant growth regulators (control) and containing 1 mg/L of Kin, respectively and the 

highest number of leaves (68 leaves) on B5 medium without plant growth regulators (control). Single 

node cuttings exhibited pile form in N6 medium and weren’t suitable for Stevia micro propagation. In 

addition BAP treatment resulted to callus induction. So, N6 medium and BAP were removed from next 

test. In next experiment, single node explants were cultured on B5 and MS media enriched with Kin (0, 1, 

2 and 3 mg/L) and TDZ (0, 0.3, 0.6 and 0.9 mg/L) based on completely randomized design with five 

replications. In this experiment, maximum number of shoots (12.6 shoots) and leaves (83 leaves) were 

produced on MS medium supplemented with 0.9 mg/l TDZ and the longest shoots (16.2, 15.8 and 14.8 

cm) were related to B5 medium containing 0.9, 0.6 and 0.3 mg/L TDZ, respectively. Maximum number 

of roots (53 roots) was observed on B5 medium containing 1 mg/L Kin and the longest roots (4.8, 4.7 and 

4.7 cm) were related to B5 medium enriched with control, 1 mg Kin and 0.3 mg/L TDZ, respectively. 

Moreover, the effects of hormonal combinations on single node cuttings growth were assessed on MS 

and B5. The hormonal combinations were Kin (1, 2 and 3 mg/L) + NAA (0.5, 1 and 1.5 mg/L) and Kin 

78 



 

 

(1, 2 and 3 mg/L) + IBA (0.5, 1 and 1.5 mg/L). The maximum number of shoots (5 and 4.8 shoots) from 

B5 medium containing 3 mg/L Kin + 1 and 0.5 mg/L NAA, the longest shoot (5.7 cm) from B5 medium 

supplemented with 3 mg/L Kin + 0.5 mg/L NAA, the maximum number of roots (25.6 roots) from B5 

medium contained 1 mg/L Kin + 1.5 mg/L NAA, the longest roots (2.28 and 2.26 cm) from the B5 

contained 1 mg/L Kin + 1.5 and 1 mg/L IBA, the maximum number of leaves (31.2, 30, 30 and 28.4 

leaves) from B5 medium supplemented with 3 mg/L Kin + 0.5 and 1 mg/L NAA and 2 mg/L Kin + 0.5 

and 1 mg/L NAA and the largest callus diameter (1.92 and 1.82 cm) from B5 medium contained 1 and 2 

mg/L Kin + 1.5 mg/L NAA were obtained. The callus induction test was performed using stevia leaf 

explants on MS medium and hormonal combinations of BAP and NAA (0, 1, 2 and 3 mg/L) with three 

replications based on completely randomized design and the highest callus fresh weigh (2.69 gr) and 

callus diameter (1.34 cm) were observed on medium enriched with 2 mg/L BAP + 0 mg/L NAA. 

 

Keywords: Callus, Germination, Medium, Micro propagation, Stevia  
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