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چكیده
 شهريورماه) بر26  مرداد و26(  سانتيمتر) و زمان برداشت50×35  و30 ،25 ،20( بهمنظور بررسي تأثیر سطوح مختلف فاصلۀ كاشت
 آزمايشي بهصورت فاكتوريل در قالب،)Stevia rebaudiana Bertoni( ويژگيهاي رشد و عملکرد كمي و كیفي گیاه دارويي استويا
طرح بلوکهاي كامل تصادفي با سه تکرار در ايستگاه تحقیقات گروه مهندسي علوم باغباني و فضاي سبز دانشگاه تهران در سال زراعي
 نسبت وزن برگ به ساقه و میزان سبزينه، نتايج نشان داد تأثیر فاصلۀ كاشت بر بیشتر صفات بهجز ارتفاع گیاه. انجام شد1392-93
 عملکرد استويوزيد و، وزن خشک اندامهاي هوايي و برگ،50×20  به50×35  با كاهش فاصلۀ كاشت از.(كلروفیل)ها معنيدار بود
 بیشترين ارتفاع گیاه و قطر. تأثیر زمان برداشت بر همۀ صفات بهجز میزان سبزينهها معنيدار بود، همچنین. افزايش يافتA ربوديوزيد
 شهريور و بیشترين نسبت برگ به ساقه26  در برداشتA  عملکرد استويوزيد و ربوديوزيد، وزن خشک اندامهاي هوايي،تاج پوشش
 شهريور و26  اثر متقابل تنها بر صفت وزن خشک برگ معنيدار بود و بیشترين وزن خشک برگ در برداشت. مرداد بود26 در برداشت
 بهطوركلي ميتوان گفت. صفت میزان سبزينهها تحت تأثیر هیچيک از تیمارها قرار نگرفت. به دست آمد50×25  و20 فاصلۀ كشت
 نتیجۀ، شهريورماه نسبت به ديگر تیمارها در منطقۀ مورد بررسي در كرج26  سانتيمتر و برداشت گیاه در50×25  و20 فاصلۀ كشت
.بهتري براي كشت و استقرار استويا داشته است
. گیاه دارويي،A  ربوديوزيد، تراكم بوته، استويوزيد:واژههای كلیدی
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ABSTRACT
In order to investigate the effect of harvesting time (17 August and 17 September) and planting space (20, 25, 30 and
35 × 50 cm) on growth criteria, quantitative and qualitative yield of Stevia rebaudiana Bertoni, a factorial experiment
based on randomized complete block design with three replications was carried out in Research Station of
Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, University of Tehran during years of 2013-2014.
Based on results, planting space significantly affected the most measured traits except plant height, leaf to stem ratio
and chlorophyll content. By decreasing of planting space from 35×50 to 20×50 cm, fresh and dry weight of the aerial
part and leaf and yield of Stevioside and Rebaudioside A were increased. Also, harvesting time significantly affected
the measured traits except chlorophyll content in which the highest plant height and diameter, fresh and dry weight of
the aerial part and yield of Stevioside and Rebaudioside A were obtained at 17 September. Harvesting at 17 August
caused the highest leaf to stem ratio. The interaction effect of planting space and harvesting time significantly
affected leaf dry weight in which the highest leaf dry weight obtained by the planting space 20×50 cm and 25×50 cm
at 17 September. There was no significant effect on chlorophyll content. In general, based on these results, planting
space of 20 and 25 × 50 cm and harvesting time at 17 September compared to other treatments pronounced better for
cultivation of Stevia in studied area of Karaj.
Keywords: Medicinal plant, plant density, rebaudioside A, stevioside.
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مقدمه
گیاه دارویی استویا با نام علمی
 Bertoniمتعلق به تیرة كاسنی ( )Asteraceaeبومی
پاراگوئه و برزیل بوده و در ارتفاع  200تا  500متری
از سطح دریا میروید .برگهای استویا مجموعهای از
گلیکوزیدهای دی ترپن با عنوان گلیکوزیدهای
استویول دارند .استویوزید یکی از اصلیترین
گلیکوزیدهای موجود در این گیاه است كه 110تا270
بار شیرینتر از ساكاروز است .گلیکوزیدهای موجود در
این گیاه جذب بدن نمیشوند و بدون كالری هستند
( ;Brandle & Rosa, 1992; Yadav et al., 2011
 )Tavarini & Angelini, 2013بنابراین ،این گیاه برای
مبتالیان دیابت نوع دو و افرادی كه از اضافهوزن و
چاقی رنج میبرند ،سودمند است ( Mohd-Radzman
 .)et al., 2013همچنین این گیاه خواص پادكسندگی
(آنتیاكسیدانی) و ضد فشارخون ( Tadhani et al.,
 ،)2007مواد ضد سرطان و ضدالتهاب دارد (Mohd-
.)Radzman et al., 2013
بیش از صد تركیب در برگهای گیاه استویا
شناسایی شده است كه بهترین و شناختهشدهترین
آنها استویوزید و ربودیوزید  Aاست ( Kennelly,
 .)2002عملکرد و غلظت گلیکوزیدهای استویول این
گیاه در قسمتهای مختلف آن بهطور شایانتوجهی
تحت تأثیر شرایط محیطی تجمع مییابد ،بهطوریكه
گلیکوزیدهای استویول همبستگی و رابطۀ مستقیمی با
وزن خشک برگها دارد (.)Bondarev et al., 2001
عاملهای زراعی چندی مانند فاصلۀ كاشت و زمان
برداشت نقش مهمی در بهینهسازی عملکرد استویوزید
بازی میكنند ( .)Ramesh et al., 2006بنابراین رشد
گیاه در شرایط روزهای بلند فرصت كافی برای افزایش
زیستتوده و عملکرد گلیکوزیدهای استویول ،فراهم
میكنند ،تراكم مطلوب بوته ،تراكمی است كه در
نتیجۀ آن همۀ عاملهای محیطی (آب ،نور ،مواد
غذایی و خاک) بهطور كامل مورد استفادة گیاه قرار
گرفته و درعینحال رقابتهای درون بوتهای و بین
بوتهای در كمینه باشند تا بیشینه عملکرد به دست
آید ( .)Ghanbari & Taheri, 2002ازآنجاكه تراكم
مطلوب برای یک محصول بهطور شایانتوجهی بسته
Stevia rebaudiana

به شرایط آب و هوایی منطقه در حال رشد و وضعیت
خاک متفاوت است ،بنابراین الزم است برای انتخاب
یک تراكم مطلوب در هر منطقه تحقیقات الزم صورت
گیرد ( .)Jamshidi, 1999تعیین تراكم مناسب
بهمنظور بهرهوری مطلوب از انرژی تابشی ،رطوبت و
مواد غذایی موجود در خاک و افزایش كارایی مصرف
آب برای دستیابی به عملکرد باالتر الزامی است
(.)Jovicich et al., 1999
مهمترین مرحلۀ پدیدشناختی (فنولوژی) كه محتوای
گلیکوزیدهای استویول را تحت تأثیر قرار میدهد،
گلدهی است ،كه خود از طول روز و دما متأثر است و
بهترین زمان برداشت نیز كه تجمع گلیکوزیدهای
استویول به اوج خود میرسد ،آغاز گلدهی است ( Serfaty
 .)et al., 2013باید در نظر داشت كه عاملهای دیگری
مانند تنوع رقمها ،دما ،میزان تابش نور و مواد مغذی در
دسترس میتوانند غلظت گلیکوزید استویوزید موجود در
برگ را تحت تأثیر قرار دهند ( ;Mizukami et al., 1983
.Ermakov & Kochetov, 1996; Bondarev et al.,
 .)2003تغییرپذیریهای فصلی بهطور شایانتوجهی
محتوای استویوزید را تحت تأثیر قرار میدهند
( )Ceunen & Geuns, 2013كه بنابر گزارش Naser et
 )2001( al.بیشترین عملکرد استویوزید در برداشت
تابستان نسبت به برداشت فصل زمستان بود .نتایج
تحقیقات  (2013) Serfaty et al.برای زمان برداشت و
فاصلۀ كاشت استویا نشان داد ،بیشترین عملکرد
گلیکوزید استویوزید و عملکرد اندامهای رویشی در
هنگام پیش از گلدهی تا آغاز ماه شهریور (سپتامبر) و
تراكم ده بوته در مترمربع است .همچنین Megeji et al.
( )2005با مقایسۀ دو زمان مختلف برداشت (خرداد-
تیر و شهریور-مهر) گیاه استویا گزارش كردند ،بهترین
زمان برداشت در زمان شهریور-مهر ماه (سپتامبر)
است بهطوریكه باالترین وزن خشک و تر گیاه در این
زمان به دست آمد .كشت و استقرار استویا در استان
البرز ،نیاز به بررسی جامع اثرگذاری محیطی و شرایط
رشد گیاه دارد .این تحقیق برای بررسی تأثیر سطوح
مختلف فاصلۀ كاشت و زمان برداشت بر ویژگیهای
كمی و كیفی گیاه دارویی استویا در منطقۀ كرج
صورت گرفت.
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مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1392-93بهصورت
فاكتوریل در قالب طرح پایۀ بلوکهای كامل تصادفی
با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گروه مهندسی علوم
باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران واقع در منطقۀ
محمد شهر كرج به مرحلۀ اجرا درآمد .منطقۀ آزمایش
در طول جغرافیایی  59درجۀ شرقی و  38دقیقۀ
شمالی و عرض جغرافیایی  36درجه و  19دقیقۀ
شمالی و ارتفاع  1320متر از سطح دریا واقع شده
است .میانگین بارندگی ساالنۀ منطقۀ آزمایش در
حدود  250میلیمتر و میانگین دمای بیشینه و كمینۀ
آن به ترتیب  22/4و 9/4بود (.)IRIMO, 2014
تیمارهای آزمایشی شامل عامل تراكم ( )Dبر پایۀ
فاصلۀ روی ردیف كاشت در چهار سطح 25 ،)D1( 20
( )D3( 30 ،(D2و  35سانتیمتر ( )D4و زمان برداشت
( )Hدر دو سطح  26مرداد ( )H1و  26شهریور ()H2
در نظر گرفته شدند .گیاهان بهصورت قلمههای
ریشهدار در اواخر اردیبهشتماه در  24كرت در سه
تکرار و فاصلۀ  1متر بین تکرارها كاشته شدند .ابعاد
هر كرت آزمایشی  2/5×2متر و شامل چهار ردیف
كشت بود .در این تحقیق فاصلۀ بین ردیفها بر پایۀ
توصیۀ منابع معتبر  50سانتیمتر در نظر گرفته شد
( .)Taleie et al., 2012آبیاری به روش قطرهای با
نوارهای مخصوص با قطرهچکانهایی به فاصلۀ 30
سانتیمتر دو بار در هفته و در شرایط هوای گرم سه
بار در هفته صورت گرفت .كنترل علفهای هرز با
وجین دستی در فصل رشد صورت گرفت .ازآنجاكه
بیشترین میزان تجمع گلیکوزیدها در اندمهای رویشی
این گیاه در مرحلۀ پیش از آغاز گلدهی است ( Serfaty
 )et al., 2013گیاهان در مرحلۀ رویشی و پیش از آغاز
گلدهی با توجه به تیمار زمان برداشت پس از حذف
اثر حاشیهای (انتخاب شش بوته از هر كرت) از ارتفاع
حدود  5تا 10سانتیمتری باالتر از سطح خاک
برداشت و در سایه و دمای محیط خشک شدند
( .)Donalisio et al., 1982اندازهگیری سبزینۀ
(كلروفیل) گیاه با سبزینهمتر دستی ( SPAD 502 DL,
 )MINOLTAپیش از برداشت گیاه با توجه به تیمار
زمان برداشت اندازهگیری شد .صفات مورد اندازهگیری
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شامل ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش ،وزن تر و خشک
بوته ،وزن خشک برگ ،نسبت برگ به ساقه ،میزان
سبزینهها ،میزان و عملکرد استویوزید و ربودیوزید A
بودند.
اندازهگیری گلیکوزیدهای ربودیوزید  Aو استویوزید

روش عصارهگیری بر پایۀ گزارش
و اندازهگیری گلیکوزیدهای استویا بر پایۀ گزارش
 )2010( Woelwer-Rieckصورت گرفت .در آغاز
برگهای شش نمونۀ خشکشده مربوط به هر تیمار،
پس از جدا شدن با آسیاب پودر شدند و در نهایت به
نسبتهای یکسان با هم مخلوط شده و یک نمونه به
آزمایشگاه فیتوشیمی پژوهشکدة گیاهان دارویی جهاد
دانشگاهی برای تجزیهوتحلیل فرستاده شد .برای
عصارهگیری در آغاز میزان  0/5گرم از پودر برگ
خشک گیاه برداشته و در میزان  50میلیلیتر حالل
اتانول  70درصد ،در دمای  70درجۀ سلسیوس و به
مدت  30دقیقه با دور  145دور در دقیقه استخراج
انجام گرفت .پسازآن محلول با كاغذ صافی واتمن یک
صاف شد ،در ادامه محلول استخراجشده از پاالیشگر
(فیلتر) سرنگ  0/2 µmعبور داده شد تا مواد جامد و
زائد موجود در آن گرفته شود .برای فامنگاری
(كروماتوگرافی) گلیکوزیدهای استویول از فامنگاری مایع
با كارایی باال ( )HPLCمدل  Knaure 1001ساخت كشور
آلمان با ستون ) NH2 (250×4.6 mm.5µو آشکارساز
(دتکتور)  UV-2501استفاده شد ،در ادامه استاندارد
 Rebaudioside Aبا رقت  1000میکروگرم بر
میلیلیتر به دستگاه تزریق شد و با توجه به سطح زیر
نقطۀ اوج (پیک) منحنی بهدستآمده درصد مقادیر
دیگر گلیکوزیدهای مورد نظر در گیاه بنا بر روش زیر
محاسبه شدند .توجه شود كه میزان غلظت
گلیکوزیدهای اندازهگیریشده بر پایۀ درصد آن ماده
در وزن خشک برگ است (شکل .)1
% Rebaudioside A= [Ws/W] × [Aa/As] ×100.
% Stevioside =[Ws/W] × Ast × [0.83/As] × 100.
(2001) Kolb et al.

 =Wsمیزان وزن استاندارد ( rebaudioside Aبرحسب
میلیگرم) در محلول استاندارد.
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 =Wمیزان وزن نمونه
 =Asسطح زیر نقطۀ اوج منحنی استاندارد
rebaudioside A
 =Aaسطح زیر نقطۀ

اوج منحنی  rebaudioside Aدر

نمونۀ مجهول
 =Astسطح زیر نقطۀ اوج منحنی  steviosideدر نمونۀ
مجهول

تجزیهوتحلیل دادهها

دادههای بهدستآمده از آزمایش بر پایۀ طرح آماری
مورد استفاده ،با استفاده از نرمافزار SAS
تجزیهوتحلیل شدند و مقایسۀ میانگینها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد
صورت گرفت .برای رسم نمودارها از نرمافزار اكسل
استفاده شد.

شکل  .1فامنگاری عصارة هیدروالکلی برگ خشک گیاه استویا
Figure 1. Chromatogram of hydroalcoholic extract of the dry leaves of stevia

نتایج
نتایج تجزیۀ واریانس دادههای مربوط به ارتفاع بوته
نشان داد ،عامل تراكم روی ارتفاع بوته تأثیر
معنیداری نداشت .درحالیكه زمان برداشت ارتفاع
بوته را بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار داد
(( )P<0/01جدول  )2بهطوریكه بیشترین میزان
ارتفاع بوته در زمان برداشت  26شهریورماه و كمترین
آن در برداشت  26مردادماه به دست آمد ،بنا بر نتایج
ارتفاع گیاهان در هنگام برداشت  26شهریور حدود
 1/6برابر بیشتر از ارتفاع گیاهان در زمان برداشت 26
مرداد بود (جدول  .)3تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد،
تأثیر فاصلۀ كاشت و زمان برداشت روی قطر تاج
پوشش به ترتیب در سطح  5و  1درصد معنیدار بود

(جدول  ،)2بهطوریكه بیشترین قطر تاج پوشش در
فاصلۀ كاشت  33/1( 50×35سانتیمتر) و كمترین
میزان قطر تاج پوشش در فاصلۀ كاشت 27/5( 50×20
سانتیمتر) مشاهده شد بهطوریكه با كاهش فاصله
روی ردیف گیاهان از  35سانتیمتر به  20سانتیمتر
قطر گیاهان حدود 17درصد كاهش مییابد (جدول.)4
تأثیر زمان برداشت روی قطر تاج پوشش نشان داد،
بیشترین میزان قطر تاج پوشش در زمان برداشت 26
شهریورماه ( 33/2سانتیمتر) و كمترین قطر تاج
پوشش در زمان برداشت  26مردادماه (28/3
سانتیمتر) مشاهده شد بهطوریكه قطر تاج پوشش در
زمان برداشت  26شهریورماه  1/17برابر بیشتر از زمان
برداشت  26مردادماه بود (جدول .)3

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس تأثیر سطوح فاصلۀ كاشت و زمان برداشت بر ویژگیهای رویشی گیاه استویا
Table 2. Analysis of variance of harvesting time and planting space on growth characteristics of stevia
Chlorophyll
content
2.5 ns
0.5ns
5ns
3.6 ns
1.1

Leaf to
stem ratio
**0.2
**0.9
0.1ns
0.1ns
0.0

Mean squares
Herbal dry
Leaf dry
weight
weight
**275722.8
**53400.3
**1647822.8
**301784.4
**59013.1
**15599.3
35065.8ns
**8406.5
9156.7
1514.6

Herbal Fresh
weight
**39047077.7
**22086347.6
*1036240.9
712627.9 ns
245966.2

Canopy
diameter
44.2 ns
**129.9
*33.7
26.1 ns
5.5

Plant
height
**801.7
**5462
17.9 ns
32.1 ns
16.1

df
2
1
3
3
16

Sources of variation
Replication
)Harvesting time (H
)Planting space (S
S×H
Error

* ** ،و  :nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد و عدم معنیداری است.
*, **, ns: significant at 5% and 1% probability levels and non-significant, respectively.
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جدول  .3تأثیر زمان برداشت بر صفات رویشی استویا
Table 3. Effect of harvesting time on growth characteristics of stevia
Dry weight
)(kg/ha
378.1
902.2

Leaf to
stem ratio
1.3
0.9

Fresh weight
)(kg/ha
1455.4
3374

Canopy diameter
)(cm
28.4
33.0

Plant height
)(cm
51
81.2

Harvesting time
17 August
17 September

جدول  .4تأثیر فاصلۀ كاشت بر تاج پوشش ،وزن تر و خشک اندامهای هوایی استویا
Table 4. Effect of planting space on the canopy diameter, herbal fresh and dry weight of stevia
Herbal dry weight
)(kg/ha
772.1 a
655.1 ab
589.9 b
543.5 b

Herbal Fresh weight
)(kg/ha
2895.9 a
2615.2 ab
2157.4 ab
1990.3 b

Canopy diameter
)(cm
27.5 b
31.4 ab
30.8 ab
33.2 a

Planting space
)(cm
20 x 50
25 x 50
30 x 50
35 x 50

در هر ستون ،میانگینهای دارای حرفهای مشترک اختالف معنیداری با یکدیگر بر پایۀ آزمون دانکن ندارند.

Means in each column with similar letters are not significantly different by the Duncan’s multiple range test (5%).

نتایج تجزیۀ واریانس بیانگر تأثیر معنیدار تراكم
بوته بر وزن خشک و تر بوته بود (( )P<0/01جدول )2
بهطوریكه بیشترین وزن تر بوتۀ گیاه استویا در تراكم
 50 ×20سانتیمتر و كمترین وزن تر بوتۀ این گیاه در
تراكم  50 ×35سانتیمتر مشاهده شد این در حالی
است هنگامیكه فاصلۀ گیاه روی ردیف از  35به 20
سانتیمتر كاهش یافت وزن تر گیاه تا  28درصد
افزایش یافت .همچنین بیشترین وزن خشک بوتۀ
استویا در فاصلۀ كاشت  50×20سانتیمتر مشاهده شد
و كمترین میزان وزن خشک در فاصلههای  30و
( 50×35به ترتیب  589/9و  543 /5كیلوگرم در
هکتار) بود (جدول .)4
همانطور كه در جدول  2مشاهده میشود تأثیر
زمان برداشت بر وزن تر و خشک بوته معنیدار بود
( )P<0/01بیشترین میزان وزن تر در هکتار در
برداشت شهریورماه و كمترین وزن تر بوتۀ استویا در
برداشت مردادماه به دست آمد ،بهطوریكه حدود 2/3
برابر وزن تر در برداشت شهریورماه بیشتر از مردادماه
بود .بیشترین میزان وزن خشک در هکتار در برداشت
 26شهریورماه و كمترین وزن خشک در برداشت 26
مردادماه به دست آمد بهطوریكه وزن خشک بوته در
برداشت شهریورماه حدود  2/4برابر بیشتر از مردادماه
بود (جدول .)3
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها ،گویای
این بود كه تأثیر زمان برداشت بر نسبت برگ به ساقه
معنیدار بود (( )P<0/01جدول ،)2بهطوریكه
بیشترین نسبت برگ به ساقه در زمان برداشت 26
مردادماه بود كه نسبت به برداشت  26شهریورماه

حدود  1/4برابر بیشتر است (جدول  .)3همانطور كه
در جدول  2نشان داده شده است ،تأثیر زمان برداشت
و فاصلۀ كاشت بر میزان سبزینهها كه با دستگاه
سبزینهمتر  SPADصورت گرفت معنیدار نبود
(.)P>0/05
نتایج موجود نشان داد ،اثر متقابل تیمار تراكم و زمان
برداشت تنها بر صفت وزن خشک برگ معنیدار بود
(( )P<0/01جدول )2بهطوریكه بیشترین عملکرد وزن
خشک برگ در هکتار در تراكم  20و  50×25سانتیمتر
و زمان برداشت شهریورماه به دست آمد (شکل .)2
میزان گلیکوزیدهای اصلی موجود در برگ خشک
استویا

نتایج آزمایش فامنگاری مایع با كارایی باال ()HPLC
در جدول  4آمده است ،برابر با این نتایج میزان
عملکرد گلیکوزیدهای استویوزید و ربودیوزید  Aبا
افزایش فاصلۀ كاشت گیاهان روی خط از 20
سانتیمتر به فاصلۀ  35سانتیمتر كاهش یافت و
همچنین همانطور كه در شکلهای  6و  7مشاهده
میشود ،در برداشت  26شهریورماه عملکرد
گلیکوزیدهای استویوزید و ربودیوزید  Aنسبت به
برداشت  26مرداد باالتر بود .همانطور كه در جدول 3
مشاهده میشود ،اگرچه درصد گلیکوزیدهای استویا
در برداشت  26مردادماه بیشتر از  26شهریورماه است،
اما این غلظت با كمترین میزان مادة خشک
بهدستآمده است ،درنتیجۀ میزان عملکرد گلیکوزیدها
در مردادماه بهمراتب پایینتر از برداشت شهریورماه
بود (شکلهای  3و ( )4جدول.)5

... )Stevia rebaudiana Bertoni(  واكنش رشد و عملکرد گیاه دارویی استویا:تبریزی و همکاران
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 اثر متقابل زمان برداشت و فاصلۀ كاشت بر وزن خشک برگ استویا.2 شکل
Figure 2. Interaction effect of harvesting time and planting space on leaf dry weight of stevia

 نتایج آزمایش فامنگاری مایع با كارایی باال برگهای خشک استویا.5 جدول
Table 4. The results of high performance liquid chromatography assay of stevia dried leaves
Treatment
H1D1
H1D2
H1D3
H1D4
H2D1
H2D2
H2D3
H2D4

Stevioside
(%)
21.9
19
15.5
17.5
18.3
22.4
10.0
11.3

Rebaudioside A
(%)
9
8
7.7
6.0
7.0
7.4
5.0
4.8

Stevioside yield
(Kg.ha-1)
67.1
32.6
29.5
29
86.8
90.6
41.7
41.5

Rebaudioside A yield (Kg.ha-1)
27.4
13.9
13.6
11.7
33.4
37.2
20.3
17.8

stevioside yield (Kg/ha)

H: harvesting time (H1: 17 August, H2: 17 September) and D: planting density (D1: 20×50, D2: 25×50, D3: 30×50, D4: 35×50).
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y = -18.428x + 111.08
R² = 0.772

y = -11.746x + 68.905
R² = 0.6769
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Planting space (cm)
17-Aug

17-Sep

 روند تغییر عملکرد استویوزید در فواصل كاشت مختلف گیاه استویا.3 شکل
Figure 3. Variation trend of Stevioside yield at different planting space of stevia
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شکل  .4روند تغییر عملکرد ربودیوزید  Aدر فواصل كاشت مختلف گیاه استویا
Figure 4. Variation trend of Rebaudioside A yield in different planting space of stevia

بحث
نتایج این آزمایش نشان داد ،باالترین قطر تاج پوشش
در بیشترین فاصلۀ كاشت ( )50×35است (جدول .)4
به نظر میرسد كاهش تراكم بوته به علت افزایش
فضای كافی برای گسترش بوتهها و مواد غذایی و دیگر
عاملهای محیطی باعث افزایش قطر تاج پوشش در
مقایسه با تراكمهای باالتر بوته میشود .افزایش تراكم
گیاهی ،رقابت گیاهان برای آب ،مواد كانی و نور را
افزایش میدهد ( .)Forbes & Watson, 1994این
نتیجه همسان گزارش نتایج بررسیهای Naghdi Badi
 )2004( et al.است ،وی گیاه آویشن را در سه تراكم
مختلف كه فاصلۀ بین ردیفها  50سانتیمتر و فاصلۀ
گیاهان روی ردیف به ترتیب شامل 30 ،15 :و 45
سانتیمتر بود ،كشت كردند .این محققان در نتایج
بررسیهای خود گزارش كردند ،تراكم اثر معنیداری
بر قطر تاج پوشش و دیگر فراسنجههای رشدی دارد
بهطوریكه بیشترین قطر تاج پوشش در كمترین
تراكم ( )50×45مشاهده شد.
همانطور كه در جدول  2آمده است ،فاصلۀ كاشت
بر وزن خشک و تر گیاه تأثیر معنیداری داشت
بهطوریكه بیشترین وزن تر و خشک استویا در كمترین
فاصلۀ كاشت ( 50×20سانتیمتر) به دست آمد ،در تأیید
این نتایج  )2012( Taleie et al.نیز با بررسی تأثیر
تراكمهای مختلف گیاه استویا ( 25 ،20و 50×35
سانتیمتر) گزارش كردند ،بیشترین وزن خشک و تر گیاه

در تراكم  50×20سانتیمتر بهدستآمده است .همچنین
 (2013) Serfaty et al.در نتایج بررسیهای خود گزارش
كردند ،بهترین عملکرد گیاه استویا در تراكم  10گیاه در
مترمربع نسبت به تراكمهای  6و  8بوته در مترمربع به
دست آمد (2009) Ezz .نیز با بررسی تراكم بین بوتههای
آویشن (( )Thymus vulgarisفاصلۀ گیاهان روی خط
 30 ،15و  45سانتیمتر) به این نتیجه رسید كه فاصلۀ
بین بوتهها بر وزن تر و خشک و شمار برگهای گیاه
تأثیر معنیداری دارد و اظهار داشت كه كاهش فاصلۀ
كاشت باعث افزایش وزن تر و خشک گیاه آویشن
میشود ،موضوع ممکن است به دلیل دریافت بیشتر نور
خورشید و شمار باالی گیاه در تراكمهای باال نسبت به
تراكمهای پایین باشد.
زمان برداشت در گیاهان دارویی یکی از مهمترین
عاملهای مدیریتی است كه نقش بسیار ارزندهای در
افزایش كمیت و كیفیت تولید و مواد مؤثرة گیاهان
دارویی دارد ( Naghdi Badi et al., 2004; Hemm et
 ،)al., 2004همانطور كه در جدول  2مشاهده میشود
تأثیر زمان برداشت بر ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش،
وزن تر و خشک بوته ،نسبت برگ به ساقه بهطور
شایانتوجهی معنیدار بود .نتایج تحقیقات Serfaty et al.
) (2013روی زمان برداشت استویا نشان داد ،بیشترین
میزان عملکرد اندامهای رویشی در زمان پیش از
گلدهی در آغاز ماه شهریور (سپتامبر) بود ،این موضوع
به دلیل وجود زمان كافی برای رشد گیاه و
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تغییرپذیری دمایی و طول روز است .بنابر نتایج
بررسیهای  (2013) Serfaty et al.در زمینۀ زمان
برداشت گیاه استویا نشان میدهد ،باالترین وزن تر و
خشک بوته در زمان برداشت شهریورماه (سپتامبر)
پیش از گلدهی است ،همچنین میزان گلیکوزیدهای
استویوزید در این زمان در باالترین سطح خود بود.
همچنین  )2005( Megeji et al.با مقایسۀ دو زمان
مختلف برداشت (خرداد-تیر و شهریور-مهر) گیاه
استویا گزارش كردند ،بهترین زمان برداشت در زمان
شهریور-مهر ماه (سپتامبر) است بهطوریكه باالترین
وزن خشک و تر گیاه در این زمان به دست آمد .بنا بر
بررسی  )2004( Naghdi Badi et al.تأخیر در برداشت
گیاه آویشن باعث افزایش ارتفاع گیاه و قطر تاج
پوشش میشود ،بهطوریكه ارتفاع و قطر تاج پوشش
در زمان رسیدن بذرها بیشتر از زمان آغاز گلدهی و
مرحلۀ تمام گل بود (2012) Kumar et al. .نیز نتایج
همسانی در رابطه با تأثیر زمان برداشت بر وزن خشک
و تر ساقه و برگ و ارتفاع گیاه استویا گزارش كردند.
نتایج این آزمایش نشان داد ،بیشترین نسبت برگ
به ساقه در برداشت اول ( 26مرداد) بود .در تأیید
نتایج بهدستآمده )2011( Mekonnen & Kassahun
در نتایج بررسیهای خود گزارش كردند ،اثر سادة
فاصلۀ كاشت و اثر متقابل فاصلۀ كاشت و زمان
برداشت در نسبت برگ به ساقه معنیدار نبود و تنها
اثر سادة زمان برداشت بر این صفت معنیدار شد،
بهطوریكه نسبت برگ به ساقۀ گیاه نعناع در برداشت
 60روز پس از انتقال نشاء  66درصد بیشتر از برداشت
در زمان  150روز پس از انتقال نشاء است .نتایج
بررسی  )2005( Megeji et al.روی مقایسۀ دو زمان
مختلف برداشت (خرداد-تیر و شهریور-مهر) گیاه
استویا در طی دو سال ،نشان میدهد ،نسبت برگ به
ساقه در زمان شهریور –مهر كمتر از زمان برداشت
خرداد-تیر است .این موضوع نشان میدهد ،سهم برگ
در عملکرد كل زیستتودة گیاه استویا در مراحل رشد
اولیه بیشتر است و ازآنجاكه غلظت گلیکوزیدهای
موجود در ساقه استویا ناچیز است در نتیجه این
نسبت اهمیت باالیی دارد (.)Bondarev et al., 2001
با نتایجی كه از میزان نسبت برگ به ساقه

بهدستآمده است میتوان دریافت كه میزان وزن
خشک برگ این گیاه در برداشت  26مردادماه حدود
 57درصد وزن خشک اندامهای هوایی است .اما
باالترین میزان وزن خشک اندامهای هوایی در برداشت
 26شهریورماه بود ،این در حالی است كه وزن خشک
برگ آن حدود  49درصد از وزن خشک اندامهای
هوایی است .در تأیید این نتایج (2013) Serfaty et al.
نیز نتایج همسانی را روی این گیاه گزارش كردند.
همانطور كه در جدول  4مشاهده میشود ،میزان
عملکرد گلیکوزیدهای استویوزید ،ربودیوزید  Aبا
افزایش فاصلۀ كاشت گیاهان روی خط از 20
سانتیمتر به فاصلۀ  35سانتیمتر كاهش یافت و
همچنین عملکرد گلیکوزیدهای استویوزید و ربودیوزید
 Aدر برداشت  26شهریورماه نسبت به برداشت 26
مرداد باالتر بود .نتایج تحقیقات Serfaty et al.
) (2013در زمان برداشت و فاصلۀ كاشت استویا نشان
داد ،بیشترین عملکرد گلیکوزیدهای استویوزید و
عملکرد اندامهای رویشی در زمان پیش از گلدهی در
آغاز ماه شهریور (سپتامبر) و تراكم ده بوته در مترمربع
است .وی همچنین عنوان كرد كه مهمترین عامل
ریختشناختی (مورفولوژیکی) استویا كه محتوای
گلیکوزیدها را تحت تأثیر قرار میدهد ،گلدهی است
كه این عامل خود تحت تأثیر دما و طول روز است.
بهطوریكه بهترین زمان برداشت كه محتوای
استویوزید و عملکرد رویشی در باالترین میزان خود
باشد ،در آغاز گلدهی است .بنابر گزارش Kalandia et al.
) (2004میزان گلیکوزیدهای دیترپنهای موجود در
استویا پس از آغاز گلدهی كاهش یافت ،البته
عاملهای دیگری چون حضور برگهای خشک و پیر
میزان آن را میتواند بسیار كاهش دهد .همچنین با
افزایش رشد گیاه در مرحلۀ زایشی میزان زیستتودة
برگ كاهش مییابد ( )Kienle, 2010و حتی فعالیت
آنزیمهای درون برگ مانند گلیکوزیدازها میزان
گلیکوزیدها برگ را كاهش میدهند (.)Madore, 2000
آنچه در این آزمایش نظرها را به خود جلب
میكند ،میزان غلظت استویوزید و ربودیوزید  Aموجود
در برگ خشک استویا است كه بسیار باالتر از دیگر
گزارشها است كه میتوان میزان  21درصد استویوزید
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و  9درصد ربودیوزید ( Aدرصدها بر پایۀ میزان ماده
در وزن خشک برگ) در مقابل گزارش Serfaty et al.
) (2013در منطقۀ فلسطین اشغالی (مدیترانهای) كه
میزان استویوزید موجود در برگ استویا را  12/5درصد
و یا در مقایسه با گزارش  (2013) Moraes et al.در
منطقۀ میسیسیپی (نیمه گرمسیری و مرطوب) كه
غلظت استویوزید و ربودیوزید  Aموجود در برگ
خشک استویا را به ترتیب  12و  6/5بیشترین درصد
گزارش كردند .در تحقیقی كه توسط Taleie et al.
( )2012در منطقۀ گیالن (معتدل و مرطوب) صورت
گرفت بیشترین میزان غلطت استویوزید را  14درصد
گزارش كردند .رشد گیاه نهتنها تحت تأثیر ژنوتیپ
قرار دارد بلکه بهشدت توسط طیف گستردهای از
عاملهای زنده و غیرزندة محیطی مانند نور ،طول روز،
دما ،رطوبت ،در دسترس بودن مواد غذایی و نوع خاک
قرار میگیرد ( .)Ceunen & Geuns, 2013زیستگاه
اصلی استویا ،منطقهای با اقلیم نیمه گرمسیری،
مرطوب و آفتابی با ارتفاع  200تا  500متر از سطح
دریا است ( ،)Brandle & Rosa, 1992لذا رشد این
گیاه در كرج با اقلیم نیمهخشک با زمستان به نسبت
سرد و تابستان معتدل و ارتفاع  1320متر از سطح
دریا میتواند بهشدت تحت تأثیر محیط قرار گیرد.
بنابر نتایج تحقیقات صورت گرفته ،یکی از
مهمترین عاملهایی كه محتوای گلیکوزیدهای استویا
را تحت تأثیر قرار میدهد طول روز و شدت تابش نور
است كه افزایش آنها باعث افزایش غلظت
گلیکوزیدهای موجود در برگ استویا میشود كه برای
تعیین مهمترین عامل تأثیرگذار نیاز به آزمایش دقیق
است (.)Ceunen & Geuns, 2013
بررسیهای  (1980) Murayama et al.و Lee et al.
) (1980برای گیاه استویا نشان داد ،تراكم باال باعث
افزایش عملکرد زیستتوده و گلیکوزیدهای آن شده
است (2012) Taleie et al. .نیز با بررسی تأثیر
تراكمهای مختلف ( 25 ،20و  50×35سانتیمتر) و
زمان كاشت گیاه استویا گزارش كردند ،با كاشت
زودهنگام و افزایش تراكم عملکرد گلیکوزید استویوزید
افزایش یافت بهطوریكه بیشترین میزان گلیکوزید
استویوزید در تراكم  50×20سانتیمتر بود .همچنین
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 )2004( Naghdi Badi et al.گیاه آویشن را در سه
تراكم مختلف كه فاصلۀ بین ردیفها  50سانتیمتر و
فاصلۀ گیاهان روی ردیف به ترتیب شامل  30 ،15و
 45سانتیمتر بود ،بررسی كردند .بنابر گزارش آنان
بیشترین عملکرد اسانس در بیشترین تراكم ()50×15
بهدست آمد (1982) Danalisio et al. .در نتایج
بررسیهای خود گزارش كردند ،تراكم  8تا  10بوتۀ
استویا در مترمربع بهترین تراكم است و عنوان داشتند
كه افزایش بیشازحد آن ممکن است باعث كاهش
عملکرد زیستتودة گیاه شود .الزم به یادآوری است
كه تراكمهای باالی استویا (حدود  24تا  30گیاه در
مترمربع) كه توسط  (1990) Basukiارزیابی شد،
میتواند بهطور مؤثری علفهای هرز را كنترل كند اما
باعث افت بیشازحد عملکرد زیستتودة گیاه میشود،
بنابراین بررسی روی تراكم باالتر استویا الزم است.
نتیجهگیری کلی

بنابر نتایج بهدستآمده از كشت گیاه دارویی استویا در
این تحقیق در منطقۀ كرج ،میتوان چنین استنباط
كرد ،هنگامیكه فاصلۀ كاشت از  50×35به 50×20
سانتیمتر كاهش یابد وزن تر و خشک بوته و وزن
خشک برگ ،عملکرد استویوزید و ربودیوزید  Aافزایش
مییابد اما میزان قطر تاج پوشش با افزایش تراكم
(كاهش فاصلۀ كاشت) كاهش مییابند .برداشت گیاه
در مرحلۀ پیش از آغاز گلدهی ( 26شهریور) نسبت به
مرحلۀ رویشی ( 26مرداد) بهتر است بهطوریكه
عملکرد وزن تر و خشک گیاه ،عملکرد وزن خشک
برگ ،قطر تاج پوشش ،ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش،
عملکرد استویوزید و ربودیوزید  Aدر برداشت
شهریورماه بیشتر از مردادماه است .بهطوركلی ،نتایج
گویای تأثیر مثبت فاصلۀ كاشت  50×20سانتیمتر و
زمان برداشت  26شهریور بر عملکرد كمی و كیفی
گیاه استویا در منطقۀ مورد بررسی است ،بااینوجود
ارائۀ نتایج قطعیتر منوط به انجام آزمایشهای بیشتر
در طی سالهای مختلف در منطقۀ مورد بررسی است
تا بهتر بتوان به تأثیر سهم عاملهای اقلیمی و مدیریت
زراعی بر استقرار ،ویژگیهای رشد و عملکرد كمی و
كیفی استویا پرداخت.

... )Stevia rebaudiana Bertoni(  واكنش رشد و عملکرد گیاه دارویی استویا:تبریزی و همکاران
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