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 33-323-22 شماره:

 22/2/5331   تاریخ:

( Stevia rebaudiana Bertoniبرگ استتویا   بر تغییرات بیوشیمیاییبندی مطالعه اثر دمای انبار و نوع بسته عنوان:

    خشکای و نیمهیافته در دو منطقه جلگهرشد

 نیا مادح احمدی، آتنا تنوری، محمدمهدی فرضی، نژادعظیم قاسم نویسنده)گان(:

 33-323-22طرح تحقیقاتی به شناسه   منبع یافته:

 بندی، شرایط انبار، استویا، قند کل  یدانی، بستهاکسفعالیت آنتی های کلیدی:واژه

 های کوتاهیافته

  علمی
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 هاترین یافتهمهم

 تاثیر شرایط محیطی رشد گیاه قرار دارد.قند کل برگ استویا تحتمیزان اکسیدانی و توانمندی آنتی 

  یت  نه تنها قندکل و قند احیاء بلکه قدرت مهار رادیکال آزاد و ترکیبتات شتاخد در اانبارداری با افزایش زمان

 تاثیر قرار گرفتند.داری تحتصورت معنیفعالیت نیز به

 داری متفاوت بود.های رشد یافته در دو منطقه در طول انباراکسیدانی نمونهتغییرات ترکیبات قندی و آنتی 

 اکسیدانی و قندی برگ استویا داشت.تاثیر دمای انبار اثرات متفاوتی بر توانمندی آنتیبندی تحتنوع بسته 

  منطقته،  دواز آوری شتده های برگی استتویای جمت قند نمونهمیزان اکسیدانی و اغلب موارد توانمندی آنتیدر

  قرار داشتند. انبارداری بندی و زمانگانه دما، بستهتاثیر اثرات سهتحت

 )شرح مساله(مقدمه 

ای جهت فراوری از اهمیتت ویتژهعنوان مواد اولیه منظور استفاده مستقیم و یا بهنگهداری مواد گیاهی خشک به

در فراینتد انبتارداری عبارتنتد از  داکثری کیفیت مواد گیتاهی خشتک شتدهبرخوردار است. عوامل موثر در حفظ ح

بندی است. اهمیت مواد موثره از یک طرف و ناپایتدار ویژه دما و رطوبت و همچنی  نوع بستهشرایط محیطی انبار به

د که در نگهداری مواد گیاهی دقت عمل بیشتری شود. عتووه بتر آن کیفیتت متواد طلببودن آنها از طرف دیگر می

ای هتانی کته در شترایط متفتاوت مزرعتهگیاهی در شروع فرایند انبارداری نقش مهمی در مدت انبارداری دارد. گیا

ده است که نوع متوادی کته جهتت ها نشان داپرورش یافتند، بدون شک از درجه کیفی متفاوتی برخوردارند. بررسی

شوند نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول انبار شده دارند. لذا نوع مواد پوششی در گیاهتان بندی استفاده میبسته

  بسته به نوع بافت و ترکیب مواد موثره متفاوت بوده و نیازمند بررسی اختصاصی است.

 اهمیت موضوع

کتالری  که با وجود شیرینی فاقد است های آن حاوی گلیکوزیدهاییگآستراسه، که بر خانواده استویا گیاهی از

شود. با توجه به رطوبت بتا  و ترکیبتات قنتدی موجتود در بافتت گیتاه بوده و مصرف آن سبب بهبود قند خون می

لذا در تحقیق حاضر به بررستی  های ساپروفیت فراهم است.برداشت شده، شرایط مطلوبی برای رشد میکروارگانیسم

  برخی از عوامل پیش و پس از برداشت دخیل در حفظ کیفیت پس از برداشت استویا پرداحته شده است.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

و  1نتایج بدست آمده همانگونه که از شتکل قو و بر اساس گان و آقربا توجه به تفاوت آب و هوایی دو منطقه گ

توانمنتدی  .ردتاثیر شترایط رشتد قترار دااکسیدانی برگ استویا تحت، میزان قند کل و فعالیت آنتیمشخد است 2

 طه مستقیمی بتا شترایط محیطتی گیتاه دارد.بها راگیری بیماریعنوان شاخد مهم در پیشاکسیدانی گیاه بهآنتی

مشتاهده  2و  1 هایگونه که در شکلتری برخوردار است. همانقو نسبت به گرگان از شرایط آب و هوایی سختآق

قتو هتم از نظتر میتزان قنتد و هتم از نظتر توانمنتدی از منطقته آقآوری شتده هتای گیتاهی جمت شود، نمونهمی

خوف تصور استویا نستبت بته شترایط  رسد که برنظر میاکسیدانی از شرایط مناسبتری برخوردار بودند. لذا بهآنتی

در فراینتد  تتوان دیتد.های آن متیلیتداده و نتیجه آن را در تولید متابو قبولی نشانامناسب مقاومت قابلمحیطی ن

نشتان داد. ای توجهیفیت دارویی و قندی استویا اثر قابلکبندی نیز برجنس بستهتاثیر شرایط انبار انبارداری و تحت

در مقابتل  ای وی شده درظروف شیشههای نگهداراکسیدانی در نمونهنکته جالب اینکه بیشتری  میزان فعالیت آنتی

 های کاغذی مشاهده شد.  های ذخیره شده در پاکتبیشتری  میزان قند در نمونه

           
 

 .اکسیدانیاثر منطقه بر فعالیت آنتی -2شکل                                       .کل اثر منطقه کشت بر قند -1شکل                

                     
 

 . اکسیدانیبندی بر فعالیت آنتیاثر نوع بسته -5شکل                                     .قند احیاء بندی براثر نوع بسته -4شکل            


