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  پرایمینگ بر ترکیبات موثره برگ استویا تحت شرایط هورمونیاثر 
 

  2، رئوف سید شریفی2، محمد صدقی1*پریسا شیخ نواز جاهد
 دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی    - 1
 دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی -2

  
  چکیده

در  )  Stevia rebaudiana Bertoni(ثر انواع پرایمینگ بر ترکیبات موثره موجود در برگ  استویا هدف از این تحقیق بررسی ا     
هاي مختلف اسید تیمارها شامل غلظت. تکرار در آزمایشکاه اجرا شد 3آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با . هورمون بود محیط حاوي

و  )میلی گرم بر لیتر 2/0اسید جیبرلیک ( ینگ بذور به صورت هیدرو، هورمونو پرایم )میلی گرم بر لیتر 50و  25صفر، (جیبرلیک 
همچنین  ،سیالت و سافرانالیآلفاکادینول، متیل سال میزانبیشترین . بودساعت  18به مدت ) درصد 3نیترات پتاسیم ( اسمو

 . ید جیبرلیک مشاهده شدگرم بر لیتر اسمیلی 50در تیمار هورمون پرایمینگ و در غلظت  کربوهیدرات و پروتئین
  
  .، پرایمینگ، ترکیبات موثرهاسید جیبرلیک ،استویا: کلمات کلیدي 

  
  مقدمه

علت بروز  ولی به، بودمنسوخ شده زیادي  اندازه تا دارویی  گیاهان از اخیر، استفاده هايسال در شیمیایی داروهاي سریع توسعه با    
 و درمانی گیاه مورد در تحقیق به توجه دانشمندان انسان، طبیعت با هاآن ازگاريس عدم و عوارض نامطلوب و جانبی ترکیبات شیمیایی

درصد از داروهاي تجویزي در سراسر  25امروزه در حدود ). 1381کافی، (است  گردیده معطوف دارویی گیاهان در موثره موجود مواد
داروي قابل توجه پایه و اصلی در سازمان جهانی  252از  .روند از گیاهان هستندنوع ترکیب فعال رایجی که به کار می 121دنیا و 

. آینداي از داروهاي سنتتیک از منابع طبیعی به دست میمقدار عمده. استبع گیاهی امن به درصد منحصر WHO( ،11(سالمت 
 لینیکی منبع طبیعی دارندهاي کدرصد از داروهاي ضد سرطانی یا ضدعفونی موجود در بازار یا آزمایشگاه 60 است که تخمین زده شده

از گیاهان  را ظ اقتصادي مقرون به صرفه نیستنداها از لحزیادي از ترکیباتی که تولید آن دتوان تعدابا این وجود می). 1998یوآ و شو، (
د مواد خام شناسایی این گونه گیاهان در راستاي تولی ،راینببنا). 1991هامبورگ و هاستمن، (وحشی یا کشت گیاهان به دست آورد 

داراي استویا نیز به عنوان یکی از گیاهان دارویی  .ناپذیر است بهاي طبیعی اجتنامورد نیاز صنایع دارویی و جلوگیري از تخریب عرصه
بوآنا و همکاران، (است ، آسپارتام و کاري فاقد ساخارین آنهاي برگ و بوده برابر ساکارز 700-400حدود در قدرت شیرین کنندگی 

 لف اسید جیبرلیک بر ترکیبات موثرههاي مختاین آزمایش به منظور بررسی اثر انواع پرایمینگ و غلظت .)2010، اوژا و همکاران ؛1985
 .هاي استویا انجام گردیدبرگ

  
  هامواد وروش

هاي مختلف اسید غلظت تیمارها شامل. شد اجرا تکرار در آزمایشگاه 3این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 
  . و پرایمینگ بذر به صورت هیدرو، هورمون و اسمو پرایمینگ بود )میلی گرم بر لیتر 50و  25صفر، (جیبرلیک 

سپس، بذور در . ساعت پرایم گردیدند 18درصد به مدت  3میلی گرم بر لیتر و نیترات پتاسیم  2/0ابتدا بذور در آب، اسید جیبرلیک 
زنی و رشد پس از جوانه. هاي ذکر شده به محیط اضافه گردیدر داده شدند و محلول اسید جیبرلیک با غلظتزنی قرامحیط جوانه

مورد اندازه گیري قرار  گازي کروماتوگرافیتوسط دستگاه ترکیبات موثره  میزانهاي تولید شده نمونه برداري و ها، از برگگیاهچه
ها با استفاده از نرم کلیه تجزیه آماري و مقایسه میانگین. انجام گرفت SPSS.16افزار ط نرمها توسآزمون نرمال بودن توزیع داده .گرفت
و نمودارها  هارسم شکل. استفاده گردید% 5ها از آزمون دانکن در سطح احتمال براي مقایسه میانگین. انجام شد SPSSو  SASافراز 

   .انجام پذیرفت Excel  افزارگیري از نرمبا بهره
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  نتایج و بحث 
 دار شدمعنیاستویا گیري شده در ها بر صفات اندازهو اثر متقابل آنانواع پرایمینگ  ،هاي مختلف اسید جیبرلیکاثر غلظت        

موجب افزایش ترکیبات موثره در استویا  اسید جیبرلیکچنین استنباط کرد که هورمون توان می 2 با استناد به جدول .)1جدول (
و نیترات  لیتر اسید جیبرلیک و پیش تیمار با هورمونمیلی 50که بیشترین میزان آلفا کادینول و سافرانال از غلظت  به طوري ،گردید
، سیالتیلیتر اسید جیبرلیک موجب تولید حداکثري متیل سالمیلی 50غلظت به همراه کاربرد هورمون پرایمینگ . به دست آمد پتاسیم

اسید جیبرلیک به عنوان که  ندکردگزارش ) 1390( و همکاران حاجی صمدي اصل .)2جدول ( گردید همچنین کربوهیدرات و پروتئین
ها و ترکیبات معطر یک ترکیب ترپنوئیدي ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با متابولیسم اولیه و ثانویه به ویژه در مسیر بیوسنتزي اسانس

اسانس گیاهان معطر استفاده  هاي رشدي و میزان دهد که از هورمون اسید جیبرلیک براي افزایش ویژگیبررسی منابع نشان می .دارد
خارجی اسید جیبرلیک  ربرددهند بنابراین کاها تقسیم و طویل شدن سلولی را افزایش میجیبرلین). 2005مصطفی و همکاران ( کرد
افزایش میزان پروتئین گیاهچه  ).2008آل و همکاران،   عبدال(تجمع ماده خشک را افزایش دهد  تواند رشد شاخه، فتوسنتز ومی

 ،سیالتیتاثیر پرایمینگ بر میزان متیل سال. نشان داده شد) 1392(زواریان و همکاران مارتیغال در اثر اعمال پرایمینگ، توسط معصومی
تاثیر  .دار گردیددرصد معنی 5ل یک درصد و بر میزان سافرانال در سطح احتمال در سصح احتماین و کربوهیدرات پروتئ ،آلفا کادینول

  .دار بدست آمددرصد معنی اسید جیبرلیک بر تمامی ترکیبات موثره استخراج شده در سطح احتمال یک
  برگ استویا تجزیه واریانس اثر پرایمینگ و اسید جیبرلیک بر ترکیبات موثره  - 1 جدول

  
  مقایسه میانگین اثر متقابل پرایمینگ و اسید جیبرلیک بر ترکیبات موثره استویا - 2جدول 

 

  آلفاکادینول  تیمارها
(%)  

متیل 
  سالسیالت

(%)  

  سافرانال
(%)  

  پروتئین
(%)  

  کربوهیدرات
(%)  

P1G1  d13/0  e53/0  d13/0  10/4e  53/0d    
P1G2  cb16/0  d57/0  cb16/0  10/8e  59/3c      
P1G3  b18/0  d6/0  b18/0  11/4e  60/7bc      
P2G1  cd15/0  b72/0  cd15/0  12/53c  59/7c      
P2G2  b18/0  b76/0  b18/0  13/43b  63/0cb      
P2G3  a22/0  a83/0  a22/0  14/2a  69/0 a      
P3G1  cd14/0  d61/0  cd14/0  11/4e  54/7d      
P3G2  b18/0  c65/0  b18/0  12/56c  61/3cb      
P3G3  a22/0  b74/0  a22/0  13/0cb  63/7b    

 :G  لیترمیلی 50و 25به ترتیب صفر، (سطوح اسید جیبرلیک(  
:P   به ترتیب هیدرو، هورمون و اسمو پرایمینگ(انواع پرایمینگ(  

درجه   منابع تغییر
      میانگین مربعات      آزادي

متیل    آلفاکادینول    
  کربوهیدرات  پروتئین  سافرانال  سالسیالت

  )P(پرایمینگ
  2  **44/0  **09/0  *001/0  **67/14  **48/89  

  )G(جیبرلین
 

2  **05/0  **02/0  **009/0  **6/4  **0/172  
G*A 

  4  *003/0  *0009/0  *0001/0  *92/1  *09/5  

  44/3  16/2  98/7  56/3  4/2    (%)ضریب تغییر 
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  نتیجه گیري
براي پژوهش در این . دهدعملکرد ماده موثره گیاهان دارویی و معطر را تحت تاثیر قرار می محتوا وهاي مختلف اسید جیبرلیک، غلظت
  . شد مناسب تشخیص دادهتیمار با هورمون لیتر اسید جیبریک در پیشمیلی 50یابی به حداکثر میزان ترکیبات موثره، غلظت دست
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