
 

 1

  

 Stevia rebaudiana) گیاٌ استًیا ربائًدیاواگیری َای اودازٌشاخصَا بر تاثیر پلی آمیه

Bertoni) ایشیشٍدر شرایط درين 

 
 4، بُرام فتحی آچاچلًئی3علیرضا قىبری، 2اسماعیل چمىی، 1پًررقیٍ وبی

 دا٘ؾدٛی وارؽٙاعی ارؽذ دا٘ؾٍاٜ ٔحمك اردتیّی -1

 دا٘ؾیار ٌزٜٚ ػّْٛ تاغثا٘ی دا٘ؾٍاٜ ٔحمك اردتیّی -2

 اعتادیار ٌزٜٚ ػّْٛ تاغثا٘ی دا٘ؾٍاٜ ٔحمك اردتیّی -3

 اعتادیار ٌزٜٚ ػّْٛ دأی دا٘ؾٍاٜ ٔحمك اردتیّی -4
 

rnabipour12@yahoo.com 

 

 چکیدٌ

ثا٘ٛیٝ ٌیاٞاٖ تا تٛخٝ تٝ افشایؼ ٌزایؼ ٔزدْ تٝ ٔصزف دارٚٞای ٌیاٞی یىی اس اٞدذاف  ٞای أزٚسٜ تِٛیذ ٔتاتِٛیت 

عدت ودٝ تدٝ دِیدُ داؽدتٗ      اس خّٕٝ ٌیاٞداٖ دارٚیدی ٟٕٔدی ا    Stevia rebaudiana Bertoniٌیاٜ  اصّی در وؾت تافت اعت.

ٞا تدز  ثز پّی آٔیٗتٝ ٔٙظٛر ارسیاتی ادر ایٗ راعتا ؽٛد. ٖ ؽیزیٗ وٙٙذٜ ٔصٙٛػی اعتفادٜ ٔیاعتٛیَٛ تٝ ػٙٛا ٌّیىٛسیذٞای

 5ِة طزح وأال تصادفی تا ، آسٔایؾی تٝ صٛرت فاوتٛریُ در لاٌیاٜ اعتٛیا ٞای ا٘ذاسٜ ٌیزیٔیشاٖ فالٚ٘ٛئیذ ٚ عایز ؽاخص

 ٔاوزٚٔٛالر( 400، 200، 100، 50، 0) عطح 5. تیٕارٞای آسٔایؼ ؽأُ پٛتزعیٗ ٚ اعپزٔیذیٗ ٞزوذاْ در ا٘داْ ؽذ تىزار

 50 +پٛتزعدیٗ  ٔداوزٚٔٛالر   400 حاٚی تزویة تیٕاری MSدر ٔحیط  ٔیشاٖ وّزٚفیُ زیٗتد٘ذ. ٘تایح ٘ؾاٖ داد وٝ تیؾتٛ

 50 تیٕداری ٞدای  ٔزتٛط تٝ تزویة ٘ا٘ٛٔتز 270زیٗ غّظت فالٚ٘ٛئیذ در طَٛ ٔٛج تتیؾ حاصُ ؽذ. اعپزٔیذیٗ ٔاوزٚٔٛالر

تدٛد ٚ  اعدپزٔیذیٗ   ٔداوزٚٔٛالر  400 پٛتزعدیٗ +  ٔداوزٚٔٛالر  50ٚ اعدپزٔیذیٗ   ٔداوزٚٔٛالر  100 +پٛتزعدیٗ   ٔاوزٚٔٛالر

 ٔداوزٚٔٛالر  100 +پٛتزعدیٗ   ٔداوزٚٔٛالر  50حداٚی   MSدر ٔحدیط   ٘ا٘ٛٔتز 300زیٗ غّظت فالٚ٘ٛئیذ در طَٛ ٔٛج تتیؾ

 ٔاوزٚٔٛالر پٛتزعیٗ تٝ تٟٙایی تاػث افشایؼ تؼذاد تزي ٌزدیذ. 400تیٕار ٕٞچٙیٗ  ٔؾاٞذٜ ؽذ.اعپزٔیذیٗ 

 ٔیشاٖ وّزٚفیُ، فالٚ٘ٛئیذ، تؼذاد تزي پٛتزعیٗ، اعپزٔیذیٗ، :کلمات کلیدی

 

  مقدمٍ .1

 

-ؽٙاختٝ ٔی Stevia rebaudiana Bertoniٔتؼّك تٝ خا٘ٛادٜ آعتزاعٝ اعت ٚ تا ٘اْ ػّٕی  اس ٘ظز ٌیاٞؾٙاعیاعتٛیا 

 40-250ٔٛاد ٘غثت تٝ عاوارس تیٗ  ایٗ چٟار ٘ٛع ٌّیىٛسیذ اعتٛیَٛ اصّی در اعتٛیا ؽٙاعایی ؽذٜ اعت وٝ(. 4) ؽٛد

ٞا وٙٙذٜ اعتٛیا، وٝ تزویثی تا ٔٙؾا طثیؼی اعت، در تغیاری اس وؾٛرأزٚسٜ اعتفادٜ اس ؽیزیٗ .(11) تز ٞغتٙذتزاتز ؽیزیٗ

ٞای تٛا٘ذ خایٍشیٗ ٔٙاعثی تزای ؽیزیٗ وٙٙذٜتاؽذ ٚ ٔیسا ٕ٘یٔٛرد اعتمثاَ خذی لزار ٌزفتٝ اعت. ایٗ تزویة واِزی

ٞای دارٚیی ػالٜٚ تز خصٛصیات ؽیزیٙی، ایٗ ٌیاٜ دارای ٚیضٌی. (3) ٔصٙٛػی ٔا٘ٙذ آعپزتاْ، عاخاریٗ ٚ عیىالٔات تاؽذ

 ٝ،ٞای ثا٘ٛیتا تٛخٝ تٝ افشایؼ تماضا تزای ٔتاتِٛیت (.8) ٔا٘ٙذ ضذ ٞایپزٌّیغٕی، ضذ عزطا٘ی ٚ ضذ فٛق حغاعیت اعت

تٟزٜ ٚ تِٛیذ افشایؼ تیٛتىِٙٛٛصی خٟت راٞىارٞای تٛخٝ ٔحممیٗ را تٝ اعتفادٜ اس ییٗ ایٗ تزویثات در ٌیاٜ ٚ ...غّظت پا

 ػثارت تاؽٙذ ٔٛثز ثا٘ٛیٝ ٞایٔتاتِٛیت تِٛیذ افشایؼ در تٛا٘ٙذٔی وٝ اس الذأاتی (.7) اعت ٕ٘ٛدٜ ٔؼطٛف ایٗ ٌیاٞاٖ ٚری

 عاواریذٞا ٚ ...(ٞا، پّیآٔیٗ)پّی س٘ذٜ ٔخٕز( ٚ  غیز ٚ تاوتزیایی لارچی، ٔٙؾاء )تا س٘ذٜ ٞایٔحزن عاسٞا،پیؼ افشٚدٖاس: 
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تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ أزٚسٜ اعتفادٜ اس ٌیاٜ اعتٛیا تٝ ؽذت تزای صٙایغ ٔختّف ٚ ٔصارف پشؽىی ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ . (5)

 (.10) رعذٞای ثا٘ٛیٝ در ایٗ ٌیاٜ ضزٚری تٝ ٘ظز ٔیاعت، ِذا افشایؼ ٔیشاٖ ٔتاتِٛیت
 

 َاريشمًاد ي   .2

در اعتاٖ اردتیُ ٚ در ٔحُ آسٔایؾٍاٜ وؾت تافت ٚ تیٛتىِٙٛٛصی ٌزٜٚ ػّْٛ  1393ایٗ پضٚٞؼ در سٔغتاٖ عاَ 

ٌیاٜ اعتٛیا رتائٛدیا٘ا اس ؽیزاس خزیذاری ؽذ. پظ اس ا٘تماَ ٘ؾاء تاغثا٘ی دا٘ؾىذٜ وؾاٚرسی دا٘ؾٍاٜ ٔحمك اردتیّی اخزا ؽذ. 

ٞا تٝ دلیمٝ در ٔادٜ ؽٛیٙذٜ ؽغتٝ ؽذٜ ٚ عطح آٖ 15ٞای ٌیاٞی تٝ ٔذت ٕ٘ٛ٘ٝریشٞا تٝ آسٔایؾٍاٜ وؾت تافت ٌیاٞی، آٖ

درصذ ضذػفٛ٘ی ؽذ. پظ اس  2دلیمٝ تٝ ٚعیّٝ ٞیپٛوّزیت عذیٓ  15درصذ ٚ عپظ تٝ ٔذت  70ثا٘یٝ در اِىُ  30ٔذت 

پظ اس ( ؽغتؾٛ دادٜ ؽذ٘ذ. دلیمٝ 15ٚ  5، 3) ٔزتثٝ 3ضذػفٛ٘ی عطحی، تا آب ٔمطز دٚ تار تمطیز ؽذٜ تٝ تؼذاد دفؼات 

در ایٗ تحمیك اس تىثیز ؽذ٘ذ.  MSالٔیٙار تٟیٝ ؽذٜ ٚ در ٔحیط وؾت  ٞا در سیز ٞٛدا٘داْ ػّٕیات ضذػفٛ٘ی، ریش ٕ٘ٛ٘ٝ

تیٕارٞای پٛتزیغیٗ ٚ  حاٚی MSٞا در ٔحیط وؾت ریشٕ٘ٛ٘ٝ. پظ اس تىثیز، ؽذاعتفادٜ ای ته ٌزٜ ٞایریشٕ٘ٛ٘ٝ

ٞای ا٘داْ ؽذٜ در اتاله رؽذ در تٕأی وؾتٙذ. لزار ٌزفت وزٚٔٛالرٔا 400ٚ  200، 100، 50، 0ٞای اعپزٔیذیٗ تا غّظت

ٞا ٌیاٞچٝ ،پظ اس وؾتیه ٔاٜ  .عاػت تاریىی لزار دادٜ ؽذ٘ذ 8ٙایی ٚ رٚؽ عاػت 16ٌزاد ٚ درخٝ عا٘تی 24± 2دٔای 

ٔٛرد ارسیاتی ٘ا٘ٛٔتز  330ٚ  300، 270 طَٛ ٔٛجاس ٘ظز صفاتی چٖٛ ٔیشاٖ وّزٚفیُ، تؼذاد تزي ٚ غّظت فالٚ٘ٛئیذ در عٝ 

ٞای ٚ تحّیُ دادٜتدشیٝ تىزار صٛرت ٌزفت.  5آسٔایؼ در لاِة فاوتٛریُ تز پایٝ طزح وأال تصادفی ٚ تا  لزار ٌزفتٙذ.

-چٙذ دأٙٝآسٖٔٛ  اس اعتفادٜ تا ٞأیاٍ٘یٗ دادٜ ٚ ا٘داْ ؽذ SPSS 16 آٔاری افشار ٘زْ اس تا اعتفادٜاس ایٗ پضٚٞؼ  حاصُ

 .٘ذؽذ ٔمایغٝ یىذیٍز تادرصذ  5در عطح احتٕاَ  دا٘ىٗای 

 

 وتایج ي بحث           .3

ٞا ٘ؾاٖ داد وٝ اثز ٔتماتُ پٛتزعیٗ ٚ اعپزٔیذیٗ تز ٔیشاٖ وّزٚفیُ ٚ غّظت فالٚ٘ٛئیذ خذَٚ تدشیٝ ٚاریا٘ظ دادٜ

ٛٔتز در عطح احتٕاَ یه ٘ا٘ 270طَٛ ٔٛج  درصذ ٚ غّظت فالٚ٘ٛئیذ در 5٘ا٘ٛٔتز در عطح احتٕاَ  300در طَٛ ٔٛج 

 330اثز ٔتماتُ پٛتزعیٗ ٚ اعپزٔیذیٗ، غّظت فالٚ٘ٛئیذ در طَٛ ٔٛج  1. تز اعاط خذَٚ (1)خذَٚ  دار تٛددرصذ ٔؼٙی

تا ٘ا٘ٛٔتز ٚ تؼذاد تزي را تحت تاثیز خٛد لزار ٘ذاد. ٘تایح ٘ؾاٖ داد وٝ تیٕار پٛتزعیٗ ٚ اعپزٔیذیٗ تٝ تٟٙایی ٚ در تزویة 

ٔاوزٚٔٛالر  400یىذیٍز تز ٔیشاٖ وزٚفیُ تاثیز ٌذار تٛدٜ اعت. تٝ طٛریىٝ تیؾتزیٗ ٔیشاٖ وّزٚفیُ اس تزویة تیٕاری 

ٔاوزٚٔٛالر اعپزٔیذیٗ حاصُ ؽذ ٚ وٕتزیٗ ٔیشاٖ وّزٚفیُ ٔزتٛط تٝ تیٕار ؽاٞذ تٛد. غّظت فالٚ٘ٛئیذ در  50پٛتزعیٗ + 

تیٕار پٛتزعیٗ تٝ تٟٙایی ٚ اثز ٔتماتُ پٛتزعیٗ ٚ اعپزٔیذیٗ لزار ٌزفت. تز  ٘ا٘ٛٔتز تحت تاثیز 300ٚ  270دٚ طَٛ ٔٛج 

 50ٞای تیٕاری ٘ا٘ٛٔتز اس تزویة 270در طَٛ ٔٛج ٞا، تیؾتزیٗ غّظت فالٚ٘ٛئیذ ادٜاعاط خذَٚ ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ د

ٔٛالر اعپزٔیذیٗ ٚ وٕتزیٗ ٔاوزٚ 400ٔاوزٚٔٛالر پٛتزعیٗ +  50ٔاوزٚٔٛالر اعپزٔیذیٗ ٚ  100ٔاوزٚٔٛالر پٛتزعیٗ + 

ٔاوزٚٔٛالر اعپزٔیذیٗ حاصُ ؽذ.  100اس تزویة تیٕاری صفز ٔاوزٚٔٛالر پٛتزعیٗ + غّظت فالٚ٘ٛئیذ در ایٗ طَٛ ٔٛج 

 300ٔاوزٚٔٛالر اعپزٔیذیٗ تاػث افشایؼ غّظت فالٚ٘ٛئیذ در طَٛ ٔٛج  100ٔاوزٚٔٛالر پٛتزعیٗ +  50تزویة تیٕاری 

تیٕار پٛتزعیٗ تٝ تٟٙایی، تؼذاد تزي را تحت تاثیز خٛد لزار داد. تٝ طٛریىٝ  3تزاعاط خذَٚ . (2)خذَٚ  ٘ا٘ٛٔتز ٌزدیذ

ٔاوزٚٔٛالر پٛتزعیٗ حاصُ  200ٔاوزٚٔٛالر پٛتزعیٗ ٚ وٕتزیٗ تؼذاد تزي اس تیٕار  400تیؾتزیٗ تؼذاد تزي اس تیٕار 

 ؽذ. 

ٚری اِت دار٘ذ ٚ ٔٙدز تٝ افشایؼ تٟزٜزٚفیُ دخٞا در تاخیز ٚ یا اس دعت دادٖ وّؽذٜ اعت وٝ پّی آٔیٗٔؾخص  

ذ وٝ وّزٚفیُ در اثز ا٘وزدٜ ؽٛ٘ذ. تغیاری اس دا٘ؾٕٙذاٖ ٌشارػت فتٛعٙتش خاِص ٔیخذب ٘ٛر ٚ در ٘تیدٝ تاػث تٟثٛد ٘غث

 ( ٘ؾا1983ٖ(. چًٙ ٚ وائٛ )1ؽٛد )رؽذ تزي حفع ٔیٞا در طَٛ پیزی طثیؼی ٞای خارخی پّی آٔیٗاعتفادٜ اس ٔىُٕ
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. داد٘ذ وٝ اعپزٔیذیٗ ٚ اعپزٔیٗ در تٝ تاخیز ا٘ذاختٗ اس دعت دادٖ وّزٚفیُ اس تزي خذا ؽذٜ تز٘ح ٚ عٛیا ٔٛثز تٛدٜ اعت

ؽذ وٝ ٔیشاٖ فالٚ٘ٛئیذ در  در پضٚٞؾی ٔؾخص(. 2ٞا تٛصیف وزد٘ذ )ٞا را ؽثیٝ عیتٛوٙیٗٞا اثز ٔٛضؼی پّی آٔیٗآٖ

وٝ  ( ٘ؾاٖ داد٘ذ2006. خٛسف ٚ ٕٞىاراٖ )(9) ر تا پٛتزعیٗ افشایؼ یافتٝ اعتٞای ٌُ ٚ ریؾٝ ٌیاٜ تاتٛ٘ٝ در تیٕاا٘ذاْ

ٞا در ٔیشاٖ فالٚ٘ٛئیذ افشایؼ چؾٍٕیزی داؽتٝ اعت وٝ ایٗ تاػث تغییز ٟٕٔی در فزاٚا٘ی واتاتِٛیغٓ تیٛعٙتش پّی آٔیٗ

 ٔذوٛر ٔطاتمت دارد.ٞا تا ٘تایح ایٗ آسٔایؼ در صفات ایٗ ٌشارػ (.6فالٚ٘ٛئیذ در تدٕغ رٍ٘ذا٘ٝ اعت )
 گیاٌ استًیا گیریَای اودازٌَا بر شاخصتجسیٍ ياریاوس میاوگیه مربعات تاثیر پلی آمیه -1جديل 

 تؼذاد تزي 330فالٚ٘ٛئیذ  300فالٚ٘ٛئیذ  270فالٚ٘ٛئیذ  ٔیشاٖ وّزٚفیُ درخٝ آسادی ٔٙاتغ تغییزات

 4 **645/0  **016/0  **598/698 ns 492/518 ** 080/78 (PUT)غیٗیپٛتز

 4 * 239/0 ns 003/0 ns 159/288 ns 003/337 ns 880/8                  (SPD)اعپزٔیذیٗ

 ns823/239 ns 460/27  500/345*  005/0* * 188/0*  16 پٛتزعیٗ*اعپزٔیذیٗ

 396/18 731/344 435/184 002/0 089/0 100 سٔایؼخطای آ

ns * ، ٚٝدرصذ 1 دار در عطح احتٕاَاختالف ٔؼٙی درصذ ٚ 5 احتٕاَ حعط در دارٔؼٙی اختالف ،دارٔؼٙی اختالف ػذْ تیاٍ٘ز تزتیة ** ت  

 
  گیاٌ استًیا گیریَای اودازٌَا بر شاخصمقایسٍ میاوگیه تاثیر پلی آمیه -2جديل 

 (Mµتزویة تیٕاری) ٔیشاٖ وّزٚفیُ 270فالٚ٘ٛئیذ  300فالٚ٘ٛئیذ 

(Mµ) (Mµ)  PUT                SPD 
c 703/55 bcdef 752/1 f 346/1 0                       0 
c 012/58 ef 728/1 def 569/1 50                       0 
c 327/59 f 720/1 def 594/1 100                     0 
c 345/60 bcdef 768/1 ef 517/1 200                     0 
bc 224/70 bcd 790/1 cdef 680/1 400                     0 
bc 078/69 bcdef 750/1 bcde 850/1 0                       50 
c 654/56 bcdef 761/1 bcd 001/2 50                      50 
a 909/90 a 879/1 ef 501/1 100                    50 
c 478/61 b 799/1 abc 071/2 200                    50 

ab 302/84 a 851/1 cdef 714/1 400                    50 
c 175/61 bcdef 776/1 bcde 854/1 0                       100 

ab 278/73 bc 792/1 cdef 711/1 50                      100 
c 769/57 bcdef 764/1 bcdef 752/1 100                    100 

ab 824/71 b 799/1 bcde 812/1 200                    100 
ab 212/75 bcdef 778/1 ab 190/2 400                    100 
ab 091/74 bcdef 774/1 bcdef 741/1 0                       200 
bc 296/65 bcdef 761/1 def 605/1 50                      200 
bc 715/69 bcde 781/1 def 548/1 100                    200 
c 951/63 bcdef 762/1 cdef 673/1 200                    200 
c 539/62 bcdef 748/1 bcde 943/1 400                    200 
c 533/58 cdef 735/1 bcde 862/1 0                       400 
c 000/62 bcdef 757/2 a 425/2 50                      400 
c 388/60 bcdef 745/1 bcde 833/1 100                    400 
c 430/57 def 731/1 bcdef 761/1 200                    400 
c 836/60 bcdef 756/1 bcde 895/1 400                    400 

%( 5)در عطح  اختالف ٔؼٙی داری تا یىذیٍز ٘ذار٘ذٔیاٍ٘یٗ ٞای دارای حزف ٔؾتزن، اس ِحاظ آٔاری   

 
 



 

 4

 تعداد برگ مقایسٍ میاوگیه تاثیر تیمار پًترسیه بر -3جديل 

 تعداد برگ تیمار پًترسیه

(Mµ)  

0 ab52/25 

50 abc 92/23 

100 bc 04/23 

200 c00/22 

400 a32/26 

 %(5تا یىذیٍز ٘ذار٘ذ )در عطح احتٕاَ  داریدارای حزٚف یىغاٖ اس ِحاظ آٔاری اختالف ٔؼٙی ٔیاٍ٘یٗ
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