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 یدٌکچ

اعتَیَل ثِ  عت وِ ثِ دلیل داؽتي گلیىَسیذّبیاس جولِ گیبّبى دارٍیی هْوی ا Stevia rebaudiana Bertoniگیبُ   

، رفَلَصیىی گیابُ اعاتَیب  ّب ثز خقَفیبت هَیيثز پلی آهثِ هٌظَر ارسیبثی اؽَد. ى ؽیزیي وٌٌذُ هقٌَعی اعتفبدُ هیعٌَا

. تیوبرّابی آسهابیؼ ؽابهل پَتزعایي ٍ     اًجابم ؽاذ   تىازار  5لت طزح وبهال تقبدفی ثاب  آسهبیؾی ثِ فَرت فبوتَریل در لب

ٍسى گیبّچاِ در   زیيتدًذ. ًتبیج ًؾبى داد وِ ثیؾثَ هبوزٍهَالر( 400، 200، 100، 50، 0) عطح 5اعپزهیذیي ّزوذام در 

زیي ارتفاب  گیبّچاِ اس   ثیؾات  ٍاعپزهیذیي  هبوزٍهَالر 400 +پَتزعیي هبوزٍهَالر  100 حبٍی تزویت تیوبری MSهحیط 

زیي عطح ثزي هزثاَ   تحبفل ؽذ. ّوچٌیي ثیؾاعپزهیذیي  هبوزٍهَالر 100 +پَتزعیي  هبوزٍهَالر ففز تزویت تیوبری

 MSزیي تعاذاد ریؾاِ در هحایط    تثاَد ٍ ثیؾا  عپزهیذیي ا هبوزٍهَالر 400 +پَتزعیي  هبوزٍهَالر 200 ثِ تزویت تیوبری
 +پَتزعایي   هابوزٍهَالر  100 تزویت تیوابری  هؾبّذُ ؽذ.اعپزهیذیي  هبوزٍهَالر 400 +پَتزعیي  هبوزٍهَالر ففزحبٍی 

 .زیي طَل ریؾِ را ثِ خَد اختقبؿ داداعپزهیذیي ًیش ثیؾت هبوزٍهَالر 50

 

 ، ارتفب  گیبّچِ، عطح ثزيٍسى تز پَتزعیي، اعپزهیذیي، :کلمات کلیدی

 

  مقدمٍ .1

 Stevia rebaudiana Bertoniهتعلك ثِ خبًَادُ آعتزاعِ اعت ٍ ثب ًبم علوی  اس ًظز گیبّؾٌبعیاعتَیب 
 در آهبهجی ٍالع وَّغتبًی هٌطمِ ثَهی وِ ثبؽذهی ایثَتِ ٍ ثِ ؽىل  ثب ارتفب  ون اعتَیب گیبّی(. 2) ؽَدؽٌبختِ هی

 ثیضَی، ّبثزي ٍ وزوذار گیبُ عبلِّبی ایي گیبُ عجش رٍؽي ٍ ثِ ؽذت ؽیزیي ّغتٌذ. ثزي. اعت گَئٍِ پبرا ثزسیل هزس

ثِ  اعتَیَسیذ، .(7) ثبؽٌذهی هتزهیلی  7 -15 اًذاسُ ثِ وَچه عفیذ ّبیگل دارای ٍّغتٌذ  هتمبثل ای ًٍیشُ دار،دًذاًِ

 گلیىَسیذ تزویت عِ ٍجَد. اعت ؽذُ ؽٌبعبیی دیبًبئَرثب یباعتَ ّبیثزي عقبرُ در غبلت گلیىَسیذی تزویت یه عٌَاى

(. 1) اعت رعیذُ اثجبت ثِ ًیش دیگز تزویت دٍ ثز اعتَیَسیذ هیشاى ثَدى غبلت ٍ ثیزثبدیَسیذ( آ ٍ-رثبدیَسیذ )اعتَیَسیذ،

ضذ فَق  ّبی دارٍیی هبًٌذ ضذ ّبیپزگلیغوی، ضذ عزطبًی ٍعالٍُ ثز خقَفیبت ؽیزیٌی، ایي گیبُ دارای ٍیضگی

وٌذ سًی ووی ّغتٌذ ٍ تىثیز ثِ ٍعیلِ ثذر جوعیت ّوگٌی تَلیذ ًویثذٍر اعتَیب دارای درفذ جَاًِ (.5) حغبعیت اعت

 عٌتی ّبیرٍػ (.2) گزدددر ًتیجِ هٌجز ثِ تٌَ  سیبد در خقَفیبت هْوی هبًٌذ عطَح ؽیزیٌی ٍ تزویجبت آى هی

ثِ دلیل ایي  .(9) اعت هَاجِ پبییي ثبسدّی ٍ هبدری گیبُ ٍدیتهحذ جولِ اس هتعذدی هؾىالت ثب غیزجٌغی تىثیز

 (.2) ؽَدای ٍ عزیع اعتَیب اعتفبدُ هیس فٌَى وؾت ثبفت ثزای تىثیز تَدُهؾىالت ا
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در اعتبى اردثیل ٍ در هحل آسهبیؾگبُ وؾت ثبفت ٍ ثیَتىٌَلَصی گزٍُ علَم  1393ایي پضٍّؼ در سهغتبى عبل 

گیبُ اعتَیب رثبئَدیبًب اس ؽیزاس خزیذاری ؽذ. پظ اس اًتمبل ًؾبء بًی داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ هحمك اردثیلی اجزا ؽذ. ثبغج

ّب ثِ دلیمِ در هبدُ ؽَیٌذُ ؽغتِ ؽذُ ٍ عطح آى 15ّبی گیبّی ثِ هذت ًوًَِّب ثِ آسهبیؾگبُ وؾت ثبفت گیبّی، ریشآى

درفذ ضذعفًَی ؽذ. پظ اس  2دلیمِ ثِ ٍعیلِ ّیپَولزیت عذین  15ثِ هذت  درفذ ٍ عپظ 70ثبًیِ در الىل  30هذت 

پظ اس دلیمِ( ؽغتؾَ دادُ ؽذًذ.  15ٍ  5، 3) هزتجِ 3ضذعفًَی عطحی، ثب آة همطز دٍ ثبر تمطیز ؽذُ ثِ تعذاد دفعبت 

در ایي تحمیك اس ز ؽذًذ. تىثی MSالهیٌبر تْیِ ؽذُ ٍ در هحیط وؾت  ّب در سیز َّداًجبم عولیبت ضذعفًَی، ریش ًوًَِ

تیوبرّبی پَتزیغیي ٍ  حبٍی MSّب در هحیط وؾت ریشًوًَِ. پظ اس تىثیز، ؽذاعتفبدُ ای ته گزُ ّبیریشًوًَِ

ّبی اًجبم ؽذُ در اتبله رؽذ در توبهی وؾتٌذ. لزار گزفت وزٍهَالرهب 400ٍ  200، 100، 50، 0ّبی اعپزهیذیي ثب غلظت

ّب گیبّچِ ،پظ اس وؾتیه هبُ  .عبعت تبریىی لزار دادُ ؽذًذ 8ٌبیی ٍ رٍؽ عبعت 16اد ٍ گزدرجِ عبًتی 24± 2دهبی 

آسهبیؼ  هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ. اس ًظز ففبتی چَى ٍسى تز گیبّچِ، ارتفب  گیبّچِ، عطح ثزي، تعذاد ریؾِ، طَل ریؾِ

اس ایي پضٍّؼ ثب  ّبی حبفلٍ تحلیل دادُتجشیِ  تىزار فَرت گزفت. 5در لبلت فبوتَریل ثز پبیِ طزح وبهال تقبدفی ٍ ثب 

در عطح  ای داًىيچٌذ داهٌِآسهَى  اس اعتفبدُ ثب ّبهیبًگیي دادُ ٍ اًجبم ؽذ SPSS 16 آهبری افشار ًزم اس اعتفبدُ

 .ؽذًذ همبیغِ یىذیگز ثبدرفذ  5احتوبل 
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هتمبثل تیوبرّبی پَتزعیي ٍ اعپزهیذیي در ففت ٍسى تز گیبّچِ، ارتفب  ّب، اثز ثزاعبط جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ دادُ

 ًتبیجدار ثَد. درفذ هعٌی 5گیبّچِ ٍ عطح ثزي در عطح احتوبل یه درفذ ٍ تعذاد ریؾِ ٍ طَل ریؾِ در عطح احتوبل 

همبیغِ  .(1)جذٍل  ر گزفتپَتزعیي ٍ اثز هتمبثل پَتزعیي ٍ اعپزهیذیي لزاتیوبر ًؾبى داد وِ ٍسى تز گیبّچِ تحت تبثیز 

 400 پَتزعیي + هبوزٍهَالر 100 ّبی وؾت ؽذُ در هحیط حبٍی تزویت تیوبریّبی حبفل اس ًوًَِهیبًگیي دادُ

عیي ٍ اعپزهیذیي ارتفب  گیبّچِ ًیش تحت تبثیز تیوبرّبی پَتز .اعپزهیذیي ثیؾتزیي ٍسى تز گیبّچِ را دارا ثَدهبوزٍهَالر 

 100 +پَتزعیي هبوزٍهَالر  ففز ي ارتفب  گیبّچِ اس تزویت تیوبریزیثیؾتِ ىثِ طَری .ار گزفتّب لزٍ اثز هتمبثل آى

 200 +پَتزعیي هبوزٍهَالر  100 ؽذ ٍ ووتزیي ارتفب  گیبّچِ در تزویت تیوبری حبفلاعپزهیذیي هبوزٍهَالر 

تبثیزی ًذاؽتِ  تٌْبیی ثز عطح ثزياعپزهیذیي ثِ  تیوبر پَتزعیي ٍ .(2)جذٍل  هؾبّذُ گزدیذاعپزهیذیي هبوزٍهَالر 

 ثیؾتزیي عطح ثزي درِ ى. ثِ طَری(1)جذٍل  اثز هتمبثل پَتزعیي ٍ اعپزهیذیي ثبعث افشایؼ عطح ثزي گزدیذاعت ٍلی 

ٍ ووتزیي عطح ثزي در تیوبر ؽبّذ هؾبّذُ ؽذ. اعپزهیذیي هبوزٍهَالر  400 +پَتزعیي هبوزٍهَالر  200 تزویت تیوبری

ّب ثبعث تبثیزی ًذاؽت ٍلی اثز هتمبثل آىتعذاد ریؾِ تیوبر پَتزعیي ٍ اعپزهیذیي ثِ تٌْبیی در  1 ثب تَجِ ثِ جذٍل

اعپزهیذیي هبوزٍهَالر  400 +پَتزعیي هبوزٍهَالر افشایؼ تعذاد ریؾِ ؽذ. ثیؾتزیي تعذاد ریؾِ در تزویت تیوبری ففز 

 عپزهیذیي در افشایؼ طَل ریؾِ تبثیز داؽتِ اعت ٍلیتیوبر پَتزعیي ثِ تٌْبیی ٍ در تزویت ثب ا(. 2حبفل ؽذ )جذٍل 

 100 تیوبری تزویتدر  (. طَل ریؾ1ِداری در تعذاد ریؾِ ًذاؽتِ اعت )جذٍل اعپزهیذیي ثِ تٌْبیی تبثیز هعٌی

 (.2)جذٍل  اعت زیي همذار ثَدُاعپزهیذیي دارای ثیؾتهبوزٍهَالر  50 +پَتزعیي هبوزٍهَالر 

هٌجز  Momordica charatiaسایی در گیبُ ِ هحیط وؾت جٌیيّب ثآهیيشٍدى پلیی هؾخـ ؽذ افدر آسهبیؾ 

ّبی هختلف اعتفبدُ اس غلظت ًتبیج آسهبیؼ دیگزی در گیبُ ؽوعذاًی ًؾبى داد وِ (.8ثِ افشایؼ ٍسى تز گیبُ ؽذُ اعت )

ّبی پغتِ هؾخـ آسهبیؾی ثز رٍی پبیِدر  (.4افشایؼ دادُ اعت ) ٍسى تز ٍ خؾه را ّب، ارتفب  گیبّچِ،پَتزعیي در ثزي

. ٍلی ًتبیج هطبلعِ (6) داری ًذاؽتِ اعتیی در افشایؼ عطح ثزي تبثیز هعٌیؽذ وِ وبرثزد پَتزعیي ٍ اعپزهیذیي ثِ تٌْب
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ّوچٌیي گشارػ ؽذُ افشایؼ عطح ثزي تبثیزگذار ثبؽذ. در تَاًذ وِ تزویت پَتزعیي ٍ اعپزهیذیي هیحبضز ًؾبى داد 

(. در رلن 3داؽتِ اعت ) Vigna radiataپزهیذیي ٍ پَتزعیي ًمؼ تحزیه وٌٌذگی در طَیل ؽذى ریؾِ در اعت وِ اع

ایي گشارػ ّب ثب ًتبیج ایي  (.6هیلی هَالر تعذاد ریؾِ را افشایؼ دادُ اعت ) 1ٍ  5/0ثبداهی پغتِ، اعپزهیذیي در غلظت 

 آسهبیؼ در ففبت هذوَر هطبثمت دارد.

تَاًذ اثز هیّبی رؽذ گیبّی ثز فبوتَرّبی هذوَر ّبی ثبالی تٌظین وٌٌذُاثز غلظت ِدّذ وًؾبى هیًتبیج  

خقَفیبت هَفَلَصیه ٍ  ،یبثی ثبؽذ. تمغین علَلی ٍ رؽذشّب در تمغین علَلی ٍ رؽذ ٍ ثِ دًجبل آى توبیهغتمین آى

گزدد. ثب افشایؼ ثزي هی بًٌذ عطحدّذ ٍ هٌجز ثِ افشایؼ خقَفیبت رٍیؾی هلَصیه گیبُ را تحت تبثیز لزار هیفیشیَ

افشایؼ ّب ٍ هتبثَلیغن تزویجبت ًیتزٍصًی همذار ٍسى تز عبل ثِ ّوزاُ تحزیه عٌتش پزٍتئیيخقَفیبت رٍیؾی، فتَعٌتش ف

 .(4) یبثذهی
 گیاٌ استًیا یفًلًژیکرَای مًَا بر شاخصتجزیٍ ياریاوس میاوگیه مربعات تاثیر پلی آمیه -1جديل 

 طَل ریؾِ تعذاد ریؾِ عطح ثزي ارتفب  گیبّچِ گیبّچِ ٍسى تز درجِ آسادی زاتهٌبثع تغیی

 4 *059/0  **236/37 ns 572/890 ns 840/2 ** 498/3 (PUT)پَتزیغیي

 4 ns 054/0  *817/7 ns 972/864 ns 640/6 ns 278/1                  (SPD)اعپزهیذیي

 364/1*  305/8* 547/1258 ** 209/7**  112/0**  16 پَتزعیي*اعپزهیذیي

 767/0 180/4 458/423 474/2 023/0 100 سهبیؼخطبی آ

ns * ، ٍِدرفذ 1 دار در عطح احتوبلاختالف هعٌی درفذ ٍ 5 احتوبل عطح در دارهعٌی اختالف دار،هعٌی اختالف عذم ثیبًگز تزتیت ** ث  

 

 
  مًرفًلًژیکی گیاٌ استًیاَای َا بر شاخصمقایسٍ میاوگیه تاثیر پلی آمیه -2جديل 

 (Mµتزویت تیوبری) گیبّچِ ٍسى تز ارتفب  گیبّچِ عطح ثزي تعذاد ریؾِ طَل ریؾِ

(mm)  (mm
2) (mm) (g) PUT                SPD 

cde 30/16 bcd 3 e 610/3 bcdef 75/66 defg 564/0 0                       0  
abc 20/25 abcd 80/3 bcde 250/5 

ab 50/87 abcd 789/0 50                       0 

abc 10/29 ab 80/5 
bcd 910/6 

a 50/104 abc 829/0 100                     0 

de 70/10 d 80/1 cde 890/4 
bcd 30/78 cdefg 604/0 200                     0 

abcd 20/23 a 40/6 bcde090/6 
abc 80/83 bcdefg 683/0 400                     0 

abcd 20/23 ab 40/5 bcde 110/6 cdef 10/62 bcdef 708/0 0                       50  
abcde 10/20 ab 6 bc 590/7 

bcde 30/72 abcde 729/0 50                      50 

e 85/8 cd 2 cde 890/4 
efg 30/50 g 475/0 100                    50 

abc 50/24 ab 80/5 bcde 240/6 
bcde 70/72 bcdefg 665/0 200                    50 

abcde 70/19 ab 20/5 cde 460/4 
cdef 90/59 g 465/0 400                    50 

abcd 20/23 abcd 20/4 bcd 290/7 
bcdef 80/67 cdefg 622/0 0                       100  

a 00/33 abcd 20/4 bcde 950/5 
cdef 30/62 defg 570/0 50                      100 

abc 50/27 ab 20/5 de 200/4 
bcd 36/74 abcde 765/0 100                    100 

abcd 00/23 bcd 3 cde160/5 
g 10/37 g 457/0 200                    100 

ab 66/31 abcd 20/4 bcde 560/6 
bcd 83/74 a 938/0 400                    100 

cde 80/16 abcd 40/4 cde 060/5 
defg 30/54 fg 489/0 0                       200  

cde 70/15 bcd 3 cde 520/4 
fg 10/44 g 472/0 50                      200 

cde 50/17 abcd 80/3 de 220/4 
fg 10/45 fg 482/0 100                    200 

bcde 00/19 abcd 20/4 bcde230/6 
fg 70/44 cdefg 611/0 200                    200 

abcde 32/21 abc 5 a 350/10 
bcdef 83/65 ab 887/0 400                    200 
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abcde 90/19 ab 20/5 bcd340/7 
cdef 60/63 defg 591/0 0                       400  

abcde 40/21 abcd 80/3 ab 360/8 
bcd 30/75 bcdefg 670/0 50                      400 

bcde 70/18 abcd 4 bcde 810/5 
cdef 30/60 fg 492/0 100                    400 

abcd 20/23 abcd 40/4 bcd 990/6 
bcdef 20/66 cdefg 653/0 200                    400 

abc 00/29 ab 20/5 bcde 390/6 
ab 10/88 efg 553/0 400                    400 

%( 5ح هیبًگیي ّبی دارای حزف هؾتزن، اس لحبظ آهبری اختالف هعٌی داری ثب یىذیگز ًذارًذ)در عط  
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