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  ها  یافتهترین مهم
 در صبح نسبت به انواع برداشت شده در ظهر بیشتر است استویاهاي برداشت شده میزان قند نمونه . 

  در ظهـر نـسبت بـه انـواع برداشـت شـده در صـبح              اسـتویا   شـده    هـاي برداشـت    اکـسیدانی نمونـه    فعالیت آنتی  
  .بیشتر است

  کاهش نشان دادندگیري شده   ترکیبات اندازهاغلبگراد  درجه سانتی 70 به 40 کن از ي خشک افزایش دمابا.  

 از گـراد     درجـه سـانتی    80 در دمـاي      استویا هاي برگی خشک شده    نمونهاکسیدانی    فعالیت آنتی  ،خالف انتظار  بر
   .تر بیشتر بود هاي پایین دما

 اکسیدانی   عالیت آنتی کل، ف کن، زمان برداشت، استویوزید، قند  دماي خشک:هاي کلیدي واژه

 92-314-62 طرح تحقیقاتی شماره  :منبع یافته

   علی اصغرينیا، آتنا تنوري، محمدمهدي فرضی، نژاد عظیم قاسم ):گان(نویسنده

   

  )Stevia rebaudiana(رگ استویا مطالعه اثر دماي خشک کردن بر خصوصیات کیفی ب :عنوان

  92-314- 62 :شماره

 25/12/1393 :تاریخ

  علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  موضوعاهمیت 
. اي و دارویی تنها در نقاط محدودي از جهان قابلیت کشت دارد ی با توانمندي تغذیهگیاهعنوان  استویا به
با . هاي اولیه نشان داد که این گیاه سازگاري مناسبی با شرایط آب و هوایی استان گلستان دارد نتایج بررسی

شود، لذا مطالعات  یی و دارویی مهم نام برده میعنوان گیاه غذا بهاستویا توجه به اینکه در حال حاضر از 
 . یابد ت میجانبه این گیاه در جهت گسترش سطح زیر کشت ضرور همه

  )شرح مساله(مقدمه 
کننده  عنوان شیرین ها توسط ساکنین پاراگوئه و برزیل به ه قرن است ک دارویی مهمیاستویا یکی از گیاهان

  بار بیشتر از قند است اما فاقد کربوهیدرات300مورد استفاده قرار گرفته و با وجود اینکه میزان شیرینی آن 
 آوري مقادیر فراوانی پس از جمع گیاهیهاياندام.  و در نتیجه تأثیري بر میزان قند خون نداردفعال است

  تا جایی که.آورد  فراهم می راها رطوبت در خود دارند که این امر شرایط مطلوب براي رشد میکروارگانیسم
 الیته در این مورد شرایط فیزیولوژیک گیاه برداشت .ممکن نیستها حتی براي مدت کوتاهی  نگهداري این اندام

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر دماي خشک کردن بر . شده و حتی زمان برداشت در طول روز نیز موثر است
با در نظر گرفتن اثر زمان برداشت طراحی و ) اکسیدانی میزان قند و فعالیت آنتی( خصوصیات کیفی برگ استویا

   .اجرا شد
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
ي اه نمونه. اي داشت توجه ها نشان داد که زمان برداشت بر خصوصیات دارویی برگ استویا تاثیر قابل بررسی

اکسیدانی باالتري نیز نسبت به انواع برداشت  برداشت شده در ظهر نه تنها فالونوئید باالیی داشتند، بلکه توان آنتی
هاي برداشت شده در ظهر قند کل کمتري داشتند، ولی  در مقابل اگرچه نمونه). 3 و 1 شکل( شده در صبح داشتند
اکسیدانی  ها نشان داد که، فعالیت آنتی بررسینتایج . )1 جدول( تتاثیر زمان برداشت قرار نداش استویوزید نمونه تحت

  درجه40هاي خشک شده در دماي  گراد حتی نسبت به نمونه  درجه سانتی80هاي خشک شده در دماي  نمونه
کن قند احیاء، قند کل و گلیکوزید استویوزید کاهش  همچنین با افزایش دماي خشک. گراد نیز بیشتر بود سانتی
  ). 2جدول ( اگرچه کاهش در میزان استویوزید در دماي باالتري صورت گرفت. داري نشان داد معنی

  
   


