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 Stevia)   استویا گیاه دارویی اکسیذانیآنتیسیستن بر  Piriformospora indica قارچ اثر

rebaudiana Bertoni.) تحت تنص ضوری در ضرایط کنترل ضذه 
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 خالصه

   گیبُ دارٍیی استَیباوسیذاًی سیستن آًتیثز  Piriformospora indica لبرچ ثِ هٌظَر ثزرسی اثز

ِ صَرت فبوتَریل در لبلت طزح وبهالً تصبدفی ثب چْبر تىزار اًجبم ضذ. ثتحت تٌص ضَری، آسهبیطی 

( NaClهَالر هیلی 250، 200، 150، 100، 50)صفز،  ضص سطحّبی آسهبیص ضبهل تٌص ضَری در ػبهل

وِ تٌص ًتبیج ًطبى داد  .ثَد P. indicaٍ تیوبر ّوشیستی لبرچی در دٍ سطح ػذم تلمیح ٍ تلمیح لبرچ  

داری ثز غلظت پزاوسیذّیذرٍصى ٍ دٍ تیوبر ضبّذ )ػذم تلمیح( ٍ تلمیح ثب لبرچ تأثیز هؼٌیضَری در ّز 

رًٍذ هبلَى دی آلذّیذ ٍ هیشاى فؼبلیت آًشین پزاوسیذاس، وبتبالس، سَپزاوسیذ دیسوَتبس داضتِ است. 

ذ ثِ صَرت بلیت آًشین وبتبالس در تیوبر ضبّؼتغییزات غلظت پزاوسیذ ّیذرٍصى، هبلَى دی آلذّیذ ٍ ف

سطَح تیوبر تلمیح در ثِ طَری وِ در  ای ثَدثِ صَرت دٍتىِافشایطی ٍ در تیوبر تلمیح ثب لبرچ خطی ٍ 

فؼبلیت آًشین پزاوسیذاس در تیوبر تلمیح ثب لبرچ دارای ضیت افشایطی . پبییي تٌص ایي هیشاى وبّص یبفت

در سطَح پبییي ضَری  P.  indica لبرچ ًتبیج ًطبى داد وِ ،در هجوَع ووتزی ًسجت ثِ تیوبر ضبّذ ثَد.

تحول ثِ تٌص در  ًسجیسجت افشایص   هبلَى دی آلذّیذٍ  وبّص غلظت پزاوسیذ ّیذرٍصىاس طزیك 

 . ًسجت ثِ گیبّبى ضبّذ ضذگیبّبى تلمیح ضذُ 

 

 ، استَیب، تجشیِ رگزسیًَی، تٌص ضَری.اوسیذاًیّبی آًتیآًشینکلوات کلیذی: 

 

 

 هقذهه

درصذ ّفت طَری وِ ثیص اس ی وطبٍرسی پیَستِ در حبل گستزش است، ثِرٍیِّبی ثیب ٍ ایزاى در اثز فؼبلیتاراضی ضَر دًی

 ،ضَریدر طی تٌص . ]7[ثبضذ ّبی اًسبًی هیّبیی ضَر ٍ هٌبطك ضَر ضذُ در اثز فؼبلیتّبی سهیي ضبهل ثبتالقسطح خطىی

اوسیذاًی تحت تأثیز لزار ّبی آًتیاًزصی، هتبثَلیسن لیپیذ ٍ فؼبلیت آًشینی فزآیٌذّبی اصلی گیبُ اس لجیل فتَسٌتش، تَلیذ ّوِ
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ّبی تٌص اسوشی اس اثزات ثبًَیِ حبصل اس ضَری است وِ سجت ٍلَع تٌص اوسیذاتیَ در سلَلدر ایي ثیي،  .]16[گیزد هی

(، H2O2) ى هبًٌذ پزاوسیذ ّیذرٍصىاوسیض فؼبل ّبیگًَِ صذهبت تٌص اوسیذاتیَ در اثز افشایص تَلیذ .]11 [ضَدگیبّی هی

O2سَپز اوسیذ )

OH) (، رادیىبل ّیذرٍوسیل-
 ی احیبی هتَالی ثبضذ وِ ثِ ٍسیلِّبی آساد هیٍ سبیز رادیىبل (-

 

وِ یىی اس ّبی هتفبٍتی دارًذ ّبی اوسیضى فؼبل هىبًیسنگیبّبى ثزای وبّص  اثزات هخزة گًَِ .]4[ ضَدهیاوسیضى تَلیذ 

، سَپزاوسیذ دیسوَتبس، پزاوسیذاس، پلی فٌَالوسیذاس ٍ آسىَرثبت ضبهل وبتبالس اوسیذاى آًتی ّبیآًشین ّبنایي هىبًیس

در پبوسبسی  ّوچٌیيّستٌذ تزیي تزویجبت ٍ اٍلیي راُ دفبػی در ثزاثز صذهبت ٍاردُ، ثِ ػٌَاى هْنثبضٌذ وِ هی ،پزاوسیذاس

ثِ  خبوشی هفیذ ّبیسنهیىزٍارگبًی اس استفبدُ ثز هجتٌی تیسیس ّبیرٍش .]13[ّبی آساد اوسیضى در سلَل ًمص دارًذ رادیىبل

 ثز هحیطی ّبیتٌص ثِ گیبُ همبٍهت افشایص در هؤثزی ًمص گیبّبى، ثب ّوشیستی رٍاثط ثزلزاری درّبی اًذٍفیت برچ ٍیضُ  ل

یطِ ثسیبری اس گیبّبى در ایي ضزایط ًطبى ّبی ضَر ٍ ایجبد ّوشیستی ثب رّبی اًذٍفیت در خبنلبرچٍجَد  .]1[دارًذ  ػْذُ

ضَد ّب در ثزاثز تٌص ضَری همبٍم ثَدُ ٍ سجت ثْجَد رضذ ٍ تحول در ثزاثز ضَری هیدّذ وِ احتوبالً ثزخی اس ایي لبرچهی

-هی بىگیبّ ػولىزد ٍ رٍیطی افشایص رضذ سجت ّبی هفیذ ثَدُ وِیىی اس ایي هیىزٍارگبًیسن P. indica لبرچ اًذٍفیت .]17[

 جٌَثی، ضوبلی آهزیىبی هٌبطك ثَهی (،Astraceaeآستزاسِ ) خبًَادُ اس  (.Stevia rebaudiana B)استَیب . ]12[ضَد 

لٌذ ایي گیبُ ثِ  ،ّوچٌیي .]10[ ّب ٍ ػصبرُ آثی آى استٍیضگی جبلت تَجِ ایي گیبُ ضیزیٌی سیبد ثزي است. ثزسیل ٍ پبراگَئِ

 اس آًجبیی .]9[ ّبی هصٌَػی ثِ وبر رٍدوٌٌذُتَاًذ در جبیگشیٌی ضیزیيّبی هصٌَػی هیدلیل ًذاضتي اثزات سَء هصزف لٌذ

تحمیك ثب ایي  ،ثٌبثزایي ]6[دّذ وِ گیبُ استَیب ثزخی تغییزپذیزی را در حسبسیت یب تحول ثِ تٌص ضَری اس خَد ًطبى هی

غلظت پزاوسیذ ّیذرٍصى ٍ هیشاى  اوسیذاًی،ًتیّبی آثز فؼبلیت آًشین Piriformospora indicaّذف ثزرسی تأثیز لبرچ 

 گیبُ  تحت تٌص ضَری در ضزایط وٌتزل ضذُ هَرد ثزرسی لزار گزفت.ایي  هبلَى دی آلذّیذ
 

 

 هواد و روش ها

طجزستبى، وطبٍرسی طگبُ وطت ثبفت پضٍّطىذُ صًتیه ٍ سیست فٌبٍری یدر آسهب 1393سبل ٍ سهستبى  ایي پضٍّص در پبییش

ّبی ٍ هٌبثغ طجیؼی سبری ثِ صَرت فبوتَریل در لبلت طزح وبهالً تصبدفی ثب چْبر تىزار اًجبم ضذ. ػبهل ػلَم وطبٍرسی

 در( ٍ تیوبر ّوشیستی لبرچی NaClهَالر هیلی 250، 200، 150، 100، 50)صفز،  ضص سطحآسهبیص ضبهل تٌص ضَری در 

 .]8[در هحیط وطت وفز  P. indicaثَد. لبرچ  (Piriformospora indicaهیىَریشای دٍ سطح )ػذم تلمیح ٍ تلمیح لبرچ ضجِ

ی ًوًَِ گیبّی استَیب اس آسهبیطگبُ وطت ثبفت تْیِ ضذُ ٍ اس جَاًِگزاد ثِ هذت دٍ ّفتِ وطت ضذ. سبًتیدرجِ 24در دهبی 

ّی گیبّبى در داس رضذ ٍ ریطِ پس وطت گزدیذ. MSدر هحیط وطت هتز ثزداضت ٍ اًتْبیی ایي گیبّبى ثِ طَل دٍ سبًتی

ٍ ثِ آغطتِ  P. indicaثبًیِ ثب سَسپبًسیَى لبرچ  30ی ایي گیبّبى ثِ هذت رٍس، اس هحیط وطت خبرج ضذُ، ریطِ 14هذت 

ّبی ثبالی گیبُ ثزداری اس ثزيرٍس پس اس رضذ، ًوًَِ 20هحیط وطت حبٍی تیوبرّبی هختلف ضَری ٍاوطت ضذًذ. در ًْبیت 

سَپزاوسیذ  ٍ ]15[گبیبوَل پزاوسیذاس ، ]2[اوسیذاى هبًٌذ وبتبالس ّبی آًتیّبیی هبًٌذ فؼبلیت آًشینٍ ضبخصصَرت گزفتِ 

سبسی رًٍذ در ًْبیت جْت ووی. گزدیذگیزی اًذاسُ ]14[ٍ هبلَى دی آلذّیذ  ]3[ّیذرٍصى پزاوسیذ ، غلظت ]5[دیسوَتبس 

ای استفبدُ گزدیذ. رسن یِ رگزسیًَی ٍ ثزاسش هؼبدلِ درجِ یه ٍ دٍ تىِگیبُ استَیب تحت تٌص ضَری اس تجشآًشیوی تغییزات 

 اًجبم ضذ. Excelافشار ّب ثب استفبدُ اس ًزمهٌحٌی
 



 

3 
 

 

 نتایج و بحث

ّبی حبصل اس آسهبیص ًطبى داد وِ اثز تٌص ضَری چِ در سطح تیوبر ضبّذ ًتبیج حبصل اس تجشیِ ٍاریبًس رگزسیَى دادُ

هیشاى غلظت پزاوسیذّیذرٍصى ٍ هبلَى دی آلذّیذ ٍ داری ثز تأثیز هؼٌی P. indicaتیوبر تلمیح ثب لبرچ  )ػذم تلمیح( ٍ چِ در

 .(1فؼبلیت آًشین پزاوسیذاس، وبتبالس، سَپزاوسیذ دیسوَتبس داضتِ است )جذٍل 

 
 

ر ضرایط تلقیح و عذم تلقیح اکسیذانی گیاه استویا دتجسیه واریانس رگرسیوى اثر سطوح هختلف ضوری بر سیستن آنتی -1جذول  P. indica 

 پز اوسیذ ّیذرٍصى  هبلَى دی آلذّیذ  سَپزاوسیذ دیسوَتبس
 هٌبثغ تغییز درجِ آسادی

 ضبّذ لبرچ  ضبّذ لبرچ  ضبّذ لبرچ

**112/

0 
**053/0   **2/436  *4/127   **264/0  *289/0  رگزسیَى 1 

0004/0  0012/0   34/14  774/7   0026/0  032/0 هبًذُ ثبلی 4   

23/4  11/6   90/5  96/3   60/7  21/23  
 

ضزیت تغییزات 

 )درصذ(

داری در سطح احتوبل پٌج ٍ یه درصذ*ٍ ** ثِ تزتیت هؼٌی  

 

 1اداهه جذول 
درجِ  وبتبالس  پزاوسیذاس

 آسادی

 هٌبثغ تغییز
 ضبّذ لبرچ  ضبّذ لبرچ

**1/1420  
**4/2455   **336/0  

**302/0  رگزسیَى 1 
114/49  62/32   0009/0  005/0  ثبلی هبًذُ 4 
66/13  44/9   15/5  28/8 ضزیت   

تغییزات 

 )درصذ(

داری در سطح احتوبل پٌج ٍ یه درصذ*ٍ ** ثِ تزتیت هؼٌی  
 

696/0Rثب افشایص تٌص ضَری رًٍذ تغییزات غلظت پزاوسیذ ّیذرٍصى در تیوبر ػذم تلمیح لبرچ ثِ صَرت خطی )
2=  )

هَالر ضَری ًسجتبً ثبثت هیلی 124ص یبفت اهب در ضزایط تلمیح ضذُ ثب لبرچ در اثتذا ٍ تب سطح ٍاحذ افشای 0026/0ٍ ثب ضیت 

961/0Rٍاحذ افشایص یبفت ) 0045/0هَالر ثب ضیت هیلی 250تب  124ثَدُ ٍ ثب افشایص سطح ضَری اس 
2
الف(. در -1( )ضىل =

804/0Rافشایص خطی ) دیزتز اتفبق افتبدُ است.ّیذرٍصى  گیبّبى تلمیح ضذُ ثب لبرچ رًٍذ افشایطی غلظت پزاوسیذ
2
= ٍ )23 

 50. اهب وبرثزد لبرچ تب سطح ضَری در تیوبر ػذم تلمیح هطبّذُ ضذ درصذی هبلَى دی آلذّیذ ًسجت ثِ سطح صفز ضَری

ات رًٍذ تغییز .ة( -1)ضىل لذّیذ ًسجت ثِ تیوبر ضبّذ گزدیذ درصذی غلظت هبلَى دی آ 17هَالر هٌجز ثِ وبّص هیلی

912/0Rفؼبلیت آًشین سَپز اوسیذدیسوَتبس ًیش در تیوبر ضبّذ )
2
912/0R( ٍ ّن در تلمیح لبرچ )=

2
ی دٍ ( ثِ صَرت هؼبدلِ=

درصذ  33ٍ 7هَالر ضَری ثب هیلی 50ٍ 74ای ثیبى ضذ. ثِ طَری وِ هیشاى فؼبلیت ایي آًشین در تیوبر ضبّذ ٍ لبرچ تب سطح تىِ

ثِ طَر چطوگیزی افشایص  SODبفت اهب ثب افشایص تٌص ضَری اس ایي هیشاى، فؼبلیت آًشین ًسجت ثِ سطح صفز ضَری وبّص ی

در سطح ضبّذ )ػذم تلمیح لبرچ( ثِ طَر خطی )  NaClرًٍذ فؼبلیت آًشین وبتبالس ثب افشایص هیشاى  ج(.  -1)ضىل یبفت 

933/0;R
هیشاى فؼبلیت آًشین وبتبالس تب سطح ًذ، یح ضذتلمگیبّبًی وِ ثب لبرچ ٍاحذ افشایص یبفت. در  0026/0( ٍ ثب ضیت 2
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هَالر فؼبلیت ایي آًشین ًسجت ثِ سطح صفز ضَری هیلی 92اهب ثب افشایص ثیطتز سطح ضَری اس  ن ضذ هَالر وهیلی 92ضَری 

م تلمیح هیشاى فؼبلیت آًشین گبیبوَل پزاوسیذاس ثب افشایص تٌص ّن در تیوبر ػذ(. د -1)ضىل درصذ افشایص یبفت  53ثِ ثب 

(949/0R
2
878/0R( ٍ ّن در تیوبر تلمیح ثب لبرچ )=

2
( ثِ طَر خطی افشایص یبفت. ثِ طَری وِ تیوبر ػذم تلمیح دارای ضیت =

  (. ُ -1)ضىل ٍاحذ( ثَد  18/0ٍاحذ( ثیطتزی ًسجت ثِ تیوبر تلمیح ثب لبرچ )ثب ضیت  237/0افشایطی )ثب ضیت 

 

 
 

 
 

 
 

 گیرینتیجه

در سطَح پبییي ضَری اس طزیك وبّص غلظت پزاوسیذ ّیذرٍصى ٍ هبلَى دی  P. indica بیج ًطبى داد وِ لبرچدر هجوَع، ًت

 آلذّیذ  سجت افشایص ًسجی تحول ثِ تٌص در گیبّبى تلمیح ضذُ ًسجت ثِ گیبّبى ضبّذ ضذ. 
 

 سپاسگساری

ٍ دثیزخبًِ طزح والى هلی داًص ٍ فٌبٍری ایي پضٍّص ثب حوبیت هبلی پضٍّطىذُ صًتیه ٍ سیست فٌبٍری وطبٍرسی طجزستبى 

ّبی ضَر ثزای استفبدُ در وطبٍرسی، ضزة ٍ صٌؼت در داًطگبُ ػلَم وطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی سبری استفبدُ اس آة دریب ٍ آة

 گزدد.اًجبم ضذُ وِ ثذیٌَسیلِ سپبسگشاری هی
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