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  خداوند جان و خردبه نام 

  خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روي شانه آنهاست....

  سهراب سپهري.

ماریا  ودیوید بتانکور آنکونا تالیف   Stevia Rebaudianaکتابی که پیش رو دارید ترجمه فارسی کتاب 

که در مورد ترکیب شیمیایی، موارد مصرف و جنبه هاي ارتقا دهنده سالمتی گیاه استویا در  است سگورا کامپوس

موضوع تز دکتراي اینجانب در رشته علوم  به ترجمه این کتابي اصلی انگیزهقالب نه فصل نوشته شده است. 

- انتخاب گردیدهگیاه در ارتقاء سالمت جامعه،  که با توجه به اهمیت این گرددبرمیباغبانی گرایش گیاهان دارویی 

و ارزش افزوده نسبت به سایر گیاهان باالي تجاري سازي به عنوان یک گیاه شیرین کننده با پتانسیل  است. استویا

آن، در سطح بین المللی شناخته شده و  يفوق العاده خواص داروییدر کنار شیرین از جمله چغندر قند و نیشکر، 

  دهدرا نشان می لعه و پژوهش در مورد آنمطااهمیت 

کننده و هاي تولیدي، شیرینبه معرفی گیاه استویا به عنوان یک گیاه زراعی با پتانسیل ،کتاباین فصل اول در 

هاي نحوه تعیین و جداسازي ترکیبات شیمیایی فعال در برگ ،. در فصل دوماستپرداخته شدهدارویی در مکزیک 

فصل چهارم و  فیتوشیمی گیاه استویا، فصل سومدر ها و ابزار جداسازي رایج بیان می شود. استویا توسط تکنیک

 اکسیدانی استویافعالیت آنتی است.، مورد بررسی قرار گرفتهاکسیدانیفعالیت ضد دیابتی و رابطه آن با صفات آنتی 

اکسیدانی ، ترکیب شیمیایی و ظرفیت آنتیطور ترکیبی با فشار هیدرواستاتیک باالو پتانسیل نگهدارنده بودن آن به

استفاده از  همچنین و هاي ضد میکروبی و ضد توموري استویافعالیت، پتانسیل ضدمیکروبی استویا هاي استویا،برگ

 هاي پنجم تا نهم ، به ترتیب در فصلها براي مبتالیان به دیابتکننده شکالتهاي استویا به عنوان شیرینعصاره

  . اندقرار گرفتهورد بررسی م

ود. امانت داري کامل متن اصلی حفظ شه است در کنار روان بودن متن، در ترجمه فارسی کتاب سعی شد

امیدوارم ترجمه این کتاب براي افراد ذینفع از جمله دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی، داروسازي، 

در پایان الزم می دانم از زحمات جناب آقاي دکتر مهدي کشاورزي، زیست شناسی و سایر عالقمندان مفید باشد. 

در روند ترجمه کتاب و ویراستاري ادبی و علمی آن، تقدیر  ي ایشانشاهوردي عقیقی به دلیل راهنمایی هاي ارزنده

و تشکر نمایم. همچنین از حمایت هاي بی دریغ برادر عزیزم جناب آقاي دکتر محمود افشاري که همواره مشوق و 

  میمانه تشکر و قدردانی می نمایم.ص اند،بوهاه من در طی مدارج علمی همر

  فاطمه افشاري

  خراسان جنوبی، بیرجند – 1398بهمن ماه 
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  مؤلف پیشگفتار

هاي گذشته به دلیل سالمت انسان تا حد زیادي در معرض خطر قرار گرفته و توسعه بیمارهاي خاص در دهه

موجود در طیف گسترده وسیعی از محصوالت غذایی است. از نظر پزشکی،  مضرمصرف بیش از حد قندهاي 

هاي چاقی و دیابت یکی از بیماري شوند.هاي مزمن میحاوي قند سبب شیوع بیماريافزایش استفاده از محصوالت 

عالقه مصرف کننده شده است. افزایش  هاآنپیشگیري از  زیادي در دیتأکبشر مدرن بوده، و از نظر جنبه سالمت، 

به جاي ساکارز  هاآنبه منظور کاهش مصرف قند از طریق مواد غذایی منجر به محبوبیت باالتر محصوالتی که در 

هاي مصنوعی با درجه باالیی از شیرینی از شیرین کننده اکثر هاي مصنوعی استفاده شده است.از شیرین کننده

 پیشرفتهاند. پژوهشگران دارویی ت مصنوعی و یا به طور انحصاري از سنتز شیمیایی در آزمایشگاه تولید شدهترکیبا

هایی که بیشتر شیرین کننده باشند بنابراین،می مضرها مصنوعی براي سالمتی انسان نشان دادند که اکثر شیرین کننده

  یرند.گشوند، مورد مصرف قرار میاز مواد طبیعی استخراج می

این گیاه در کوه آمامباي اطراف  باشند.چند ساله، متعلق به خانواده آستراسه یا گل داوودي میگیاهی استویا 

 Steviaگونه از استویا از کل جهان یافت شده است. گونه  200باالي  حال هرکند. به پاراگوئه رشد می

rebaudiana شیرین کننده را دارد. استویوزاید شیرین کننده  اي است که در حال حاضر توانایی تبدیلتنها گونه

- برگ باشد.تر از ساکارز میمرتبه شیرین 300هاي استویاست و این ترکیب بیش از طبیعی استخراج شده از برگ

در  با مصرف آن تر از ساکارز است در حالی که شاخص قند خونمرتبه شیرین 15تا  10هاي خشک استویا تقریباً 

زایی و با اثر اثبات شده غیر سمی بر سالمت انسان است. کننده بدون ارزش کالريس این شیرینآن صفر است، پ

: استویوزاید، استویوبیوزاید، شامل ترپن شیرینگلیکوزاید دي 8هاي استویا به طور طبیعی داراي ترکیبی از برگ

باالي استویوزاید،  گیاه استویا به عنوان عالوه بر محتوي  باشد.می A) و دالکوزاید Eو  A ،B ،C ،Dریبودیوزاید (

شود. استویا منافع یک منبع خوب از پروتئین، فیبر رژیمی، مواد معدنی و اسیدهاي آمینه ضروري توصیف می

  هاي آن جذب کرده است.اقتصادي و علمی را به خاطر شیرینی و خواص درمانی برگ

به عنوان جایگزین ساکارز، براي درمان دیابت، چاقی، فشار خون باال و جلوگیري از  استویا و استویوزاید

اند که عالوه بر شیرینی، استویوزاید، همراه با پوسیدگی دندان استفاده شده است، و تعدادي از مطالعات نشان داده

درمانی همچون، ضد قند  فواید ، استویول و ایزواستویول ممکن است دارايAترکیبات مرتبط که شامل ریبودیوزاید 

هاي استویا داراي باشد. برگد تومور، ضد اسهال، ادرارآور و اثرات ایمنی میخون، ضد فشار خون، ضد التهاب، ض



  د
 

باشد و به احتمال زیاد هاي دیگر با پتانسیل باال، میخواص عملکردي و حسی برتر نسبت به بسیاري از شیرین کننده

  رین کننده با پتانسیل باال براي رشد در بازار مواد غذایی طبیعی در آینده تبدیل گردد.به یک منبع اصلی از شی

هدف این کتاب فراهم کردن ارائه بینش به امکان کاربرد استویا به عنوان یک شیرین کننده براي اهداف 

یک ماده خام براي عنوان هاي استویا به هاي استویا و استفاده از برگاي برگتجاري، بیوشیمیایی و محتوي تغذیه

بر پتانسیل قابل توجه استویا به عنوان یک شیرین کننده با پتانسیل  دیتأکباشد. تولید محصوالت مختلف استویا می

سالمتی قرار داده شده است. در نتیجه ایجاد سهم در باال بردن اهمیت  جیتروباال به همراه خواص عملکردي و 

رزي جدید امیدوار کننده است. سردبیران سپاسگزاري خود را از تمامی صاحب استویا به عنوان یک محصول کشاو

اند که انتشار این و نویسندگان مشهور که بیان داشتند دانش خود را و باعث تحوالت سریع اخیر در زمینه شده نظران

ش، مشاوره و براي این زمان، تال NOVAتولید در  گروهدارد. ما از اعضاي کتاب را ممکن ساخت، اعالم می

غذایی،  صنایعنماییم. ما معتقدیم که این کتاب سزاوار خوانندگان گسترده در رشته علوم و تخصص تشکر می

تواند به عنوان یک کتاب مرجع باشد. این کتاب همچنین میتغذیه، داروسازي، بیوشیمی و غذاهاي کاربردي می

صنایع غذایی و کشاورزي دانشجویان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین براي  النیالتحصفارغبراي  کامل

  مفید باشد.

David Betancur Ancona  
Maira Rubi Segura Campos          
Universidad Autónoma de Yucatán, Mexico 
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  فصل اول

  

   کنندهشیرینا، یک گیاه زراعی با پتانسیل استوی

  در مکزیک و دارویی

  

المللی و فقدان دسترسی به مواد خام مورد نیاز منجر به و بین محلیافزایش تقاضا براي استویا در بازار 

در کشور  اقداماتی براي افزایش نواحی کشت آن توسط دولت، صنعت، بخش خصوصی و اجتماعی

هاي یگاها، پ)Stevia rebaudiana Bertoni( استویاگیاه  تعیین پتانسیل تولیدشده است. براي  مکزیک

هاي اطالعات جغرافیایی و سیستم ارتفاع ،خاكشرایط ، اقلیمی کشور مکزیکشرایط  مربوط به داده

 روشکنندگی، یک نسیل شیرینها استفاده شدند. براي تعریف پتانقشهي پردازش اطالعات و تولید برا

) و 3A یداو ربودیوز 2یداها (استویوزدر برگمهم  1یدااستفاده شد، که در آن محتواي دو گلیکوز جزیهت

 توصیفی بر روي روش تجزیهدر بخش سالمت و بهداشت مکزیک تعیین شد. یک  هاآنجایگاه 

هاي حاد غیرقابل انتقال در مکزیک و زمینه تحقیق و توسعه براي ارائه راه حلی مشکالت اصلی بیماري

میلیون هکتار سطح  3بیش از در مکزیک ، شده استفاده . براساس روشگردیدبراي این مشکالت استفاده 

وجود دارند،  مطلوب از حد ترپایینمیلیون هکتار در شرایط  2و بیش از  مطلوبدر شرایط  کشت ریز

. تر خواهد بودعملی 4در شبه جزیره یوکاتان حديدر ناحیه اقیانوسیه، خلیج و تا  دیتولافزایش براین بنا

 تاس A 5 یداباالترین میزان ربودیوزداراي که بود   IIMoritaحاصل از  مواددر کنندگی قدرت شیرین

                                                           
١. Glycosides 
٢. Stevioside 
٣. Rebaudioside A 
٤. Yucatan Peninsula 
٥. Rebaudioside-A 
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 72/1 بین یکنندگنیریشهاي دیگر قدرت در حالی که در گونه .بود 31/13تا  83/6  بین محدودهدر که 

هاي حاد غیرواگیر از قبیل این گیاه زراعی براي بیماري دارویی ازکاربرد  قابلیت. داشتقرار  93/2تا 

تحقیقات بیشتري در این نیاز است تا اما  ،بسیار گسترده استچاقی، دیابت، فشار خون باال و حتی سرطان 

  ها انجام شود. زمینه

  مقدمه

اي بین ناحیه واقع در 6هاي آمامبايکوه )Bertoni Stevia rebuadianaاستویا (گیاه خاستگاه 

دور از این گیاه هاي بسیار زماندر این ناحیه مردم بومی از  .استجنوب برزیل و شمال شرق پاراگوئه 

(گیاه  ”hierba dulce“  یا   Ka’a He’êاین گیاه به عنوان  هاآنکردند. در گویش محلی استفاده می

  شود.دارویی شیرین) شناخته می

به خود  دنیا مناطق مختلفتوجه زیادي را در  ،کنندهشیرینبه عنوان یک در حال حاضر استویا  

واقعیت  است. به دلیل این هاي مصنوعینندهکو یک جایگزین احتمالی براي شیرینمعطوف کرده است 

 ساکارزز اتر برابر شیرین 300تا  200ین گیاه هاي خشک ااز برگاستخراج شده  گلیکوزیدهاي است که

ز ا توانمید که بر این عقیده هستن نامحقق اما ،کننده قوي استاستویا یک شیرین گیاه چند . هرباشدمی

   نیز استفاده کرد. در بخش دارویی و پزشکی این گیاه

اثرات  لیلده ب عمدتاًهاي طبیعی در سطح جهانی افزایش یافته است، که کنندهتقاضا براي شیرین

عنوان  ، بلکه بهکنندهشیرینتنها به عنوان  استویا نه است. در کشور ژاپن، شیمیاییمصنوعی یا  انواعجانبی 

پس از جنگ  ژاپن گیرد. استفاده از این گیاه در کشورقرار میاستفاده مورد نیز  خوراکییک افزودنی 

 ود. اینبی المللقیمت باالي آن در بازار بین و شکر و به دلیل مشکالت پیش روي استحصال جهانی دوم

ن کاي جنوبی، ایشود. در کشورهاي آمریاستفاده میقانونی،  کامالًبا قوانین مصوب و  چین در کشورگیاه 

 2008 ، این گیاه از. در آمریکاي شمالی، و اتحادیه اروپارسدمی شفروبه ها در بازارچه عاديطور ه گیاه ب

  معرفی شد.  طبیعیکننده به عنوان یک شیرین 2011تا 

میلیون ین  30را با سرمایه اولیه  یآزمایشگاهجهت بررسی بر روي گیاه استویا، ، 1998 سالدر ژاپن 

و  کنندهبه عنوان شیرین استویاکاربردهاي مختلف تحقیق بر روي هدف اصلی این سازمان  کرد. احداث

و آرایشی در لوازم  و همچنین استفاده يپرورمداشیالت و متی، کشاورزي، سال برايکاربردهاي آن 

  ).JBB, 2014( کردها ثبت گواهی اختراع و سایر 25این آزمایشگاه ، 1997در سال  .استبهداشتی 

                                                           
٦. Amambay 
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از  عمدتاً است که از آن کریستال به منظور استخراجاز تولید جهانی استویا  هفتاد درصد 

انده در م باقیدرصد  30که  حالی ، درهستند A-یداو ربودیوز استویوزاید شامللیکوزیدهاي برگ گ

 . )Shanks et al., 2004( شوندمیداروهاي گیاهی استفاده 

که شرایط امیدوارکننده براي جدید و سودآور مطرح شود یک گیاه زراعی به عنوان تواند می استویا

از  کهاستفاده از استویا به عنوان یک گیاه دارویی، یا محصول صنعتی  دارد.المللی و بین داخلیبازارهاي 

، 7آسپارتام مانندهاي مصنوعی کنندهشیرین به عنوان جایگزین تواندمی ،شوداستخراج می این گیاه زراعی

- هایی که براي سالمتی مصرفخاطر زیانه این محصوالت ب مطرح شود.و غیره  9، سیکالمات8ساخارین

دارد، مصرف ، هستنداز جمله افراد مبتال به چاقی، دیابت، یا افرادي که به دنبال کاهش وزن  کنندگان

و  ،ن و بازاریاباناگذار. براي پاسخ دادن به عالئق تولیدکنندگان، سرمایهباشدداراي اشکال می هاآن

افزایش ، استویاي تولید اي برا، این نیاز وجود دارد که نواحی بالقوهاین گیاهمقدار کشت افزایش همچنین 

روي مردم ر و احتماالت بهبود برخی از مسائل سالمتی که ب کنندهشیرینکیفیت گیاه آن به عنوان یک 

  . قرار گیردشناسایی مورد هستند،  مؤثر

ر دولید استویا براي تعیین پتانسیل ت محل ارتفاع، خاك، و اطالعاتی در رابطه با اقلیمهاي پایگاه

ت حاصل از اطالعا هاي اطالعاتی نیز براي پردازشسیستم مورد استفاده قرار گرفته است. مکزیککشور 

عیین تکنندگی شیرین پتانسیلشود تا از این طریق استفاده میي تولید شده هانقشه اي وهاي دادهپایگاه این

ید و ایک تکنیک تحلیلی است که در آن محتواي گلیکوزیدهاي اصلی (استویوزروش این  شود.

استویا گیاه وي رر . مطالعات بشودیک برگ استویا تعیین  میزان آن درتا  گردد،می بررسی) A یداربودیوز

با آن  هاي مرتبطتحقیق در سایر زمینهمکزیک، و همچنین  کشورو نقش احتمالی آن در بخش سالمتی 

   ضروري است.

  استویاپتانسیل تولید 

 د به یازها افرانبودن  زیاد یاکمبودها  با، اقلیمیهاي محدودیتپراکنش جهانی گیاه استویا از طریق 

 ناهمگون تنوع ستخوش، گیاهان دکشتهاي فرآیندشود. حتی طی ، محدود میآن مختلفهاي بیوتیپ

احتمال در عامل تعیین کننده  ترینمهم که شوندمیاقلیم دسترسی به عناصر غذایی در یک  در

 Baradas, 1994., Benacchio, 1982., Doorenbos( گیاه زراعی استیک کشت بودن  آمیزموفقیت

                                                           
٧. Aspartame 
٨. Saccharin 
٩. Cyclamate 
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and Kassam, 1979., FAO, 1993., Garcia, 1988., Ruiz et al., 1999., Warrington and 

Kanemasu, 1983(.  

اد براي آز نواحیکه  دشتعیین  براي کشت و کار این گیاه براساس اطالعات قبلی، نواحی بالقوه

 ,INIFAP, 1993a; INIFAPکشور بسیار بیشتر است ( این دربودند، بنابراین پتانسیل توسعه  زيکشاور

1993  , 1993  , 1995  , 200 مطلوب و . شرایط )2006 , 

، خاك، دما و متغیرهاي اقلیمیزراعی، طول و عرض جغرافیایی، شرایط  گیاهرشد و نمو براي  نامطلوب

  ).1-1(جدول  قرار گرفت مدنظرنیز  رندگیبا

است که  ايبرنامهانجام شد. این  3/3نسخه  ArcView افزارنرمش اطالعات توسط زو پردا تحلیل

 توانمی کند، ستفاده میجغرافیایی ا هايدادهکه از  ماست. از طریق این سیستشده  تهیه ESRIتوسط 

و نتایجی را با  پردازش کردرداري بُ هاينقشهرا با  هادادهو الگوهاي توزیع این  صفات را تحلیل کرد

  .)ESRI, 1996(به دست آورد اطالعات حاصل 

نمودار،  مانندچندین شکل متفاوت از گزارش نتایج  ArcView افزارنرمدر پردازش اطالعات،  

 ArcViewتوسط همه اطالعات پردازش شده  دهد.را ارائه می و متون هابنديطرح، جدول، نقشه

  خواهند بود. دسترس  در apr.شدند و همیشه با پسوند  سازيذخیره ASCIIشده و در فرمت  گذارينام

  آگرواکولوژي گیاه استویاهاي نیازمندي -1-1جدول 

  نامناسب  نیمه مطلوب (متوسط)  مطلوب  متغیر

  سرد  معتدل  ايحاره نیمهاي و حاره  اقلیم

  30تا  18  دما
  18تا  15

  43تا  30

  15زیر 

  43باالي 

  1400تا  1000  بارش
  1000تا  500

  2000تا  1400

  500زیر 

  2000باالي 

  1200باالي   1200تا  500  500تا  0  ارتفاع

  سانتیمتر 10زیر   سانتیمتر 20تا  10  سانتیمتر 50تا  20  عمق خاك

  پایین  )Regul( رگول  Groad  زهکشی

  سنگین  سنگین  لومیشنی و   بافت خاك

  نوع خاك

  لومی

لوویسول ها، نیتیسول ها، 

رگوسول ها و فلووي 

  هافلویسول

  کامبیسول

  )10ندزیناس (%ر

سولونکا، ورتیسول ها، 

  گلئیسول ها، لیتوسول ها

pH 5  0/7تا  
  99/4تا  4

  5/7تا  1/7

  4زیر 

  5/7باالي 
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 در شدههر کدام از متغیرهاي در نظر گرفته  فنیهاي تشخیص داده شد و ویژگی گیاهان زراعی نیاز

- با استفاده از تالقی نقشهشدند.  بررسیهستند، شناسایی و مناسب این گیاه رشد و نمو  برايه ک این مطالعه

 نیمه مطلوبمطلوب (باال)، به سه گروه  ،بالقوه براي کشاورزي نواحی  Archviewافزارنرم خروجی در ها

- تالقی نقشهشده از طریق  ایجاد هاينقشه، هاجهت. در پردازش شوندمی بنديتقسیم (متوسط) و نامناسب

برهمکنش شرح داده و  فرآیندها وارد شدند، و سطوح پتانسیل در هر پهلویی در زمره چند هاي خروجی

با هم  دهد کهی در رابطه با متغیرها ارائه مینهایی اطالعات هاينقشهدر همین راستا، نگهداري شدند. 

رداري وقتی که بُ هاينقشه ،تصویري قدرت نمایش بیشتري دارند هايمدلاز  هانقشهاین  .همپوشانی دارند

  ). 1- 1(شکل  باشندمیچندوجهی  هاينقشه هاآنهستند، زیرا  تردقیق، خیلی کنندمیمحاسبات سطح را تولید 

  

  هاي بالقوهگروهها براي شناسایی تالقی برداري نقشه فرآیند  -1- 1شکل 

  پتانسیل شیرین کنندگی

 شودیافت می هادر برگبه صورت تازه یا خشک شده گیاه استویا گلیکوزیدها در  یزانم یشترینب

هاي استویول بیش از . محتواي گلیکوزیدهاي یافت شده در کریستالهستندتر از شکر برابر شیرین 15 که

 داراي د. این ترکیباتدارمختلفی گلیکوزیدي  ترکیبات تویااسهاي برابر بیشتر از نیشکر است. برگ 300

در استویا هسته مولکولی مشابهی به نام استویول دارند.  ي موجودهمه گلیکوزیدها هستند.طعم شیرینی 

 هاي گلوکز چسبیده شده بهمقدار و نوع مولکول ،در استویاموجود تنها تفاوت در میان چندین گلیکوزید 

  هسته است. 
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 ،از اندعبارت، چهار گلیکوزید اصلی استویاو آسیاب شده هاي خشک شده براساس وزن برگ

ید او استویوزدرصد  8/3با  12Aریبودیوزاید ، درصد 6/0 با C 11ریبودیوزاید ، درصد 3/0با  A 10دالکوزید 

  ).Brandle et al., 1998درصد ( 1/9با 

و فناوري کشاورزي  ، توسعهتحقیق کزمر 15در  2011 و 2010 هايسال دردر مکزیک، یک پروژه  

براي  A، استویوزاید و ریبودیوزاید هاانجام شد. سازگاري گیاهان با محتواي دو گلیکوزید اصلی در برگ

تولید شده در  استویاهاي نمونه از برگ 15شد. به این منظور،  گیرياندازهکنندگی پتانسیل شیرین تعیین

، یک نمونه از 14کوئینتانارونمونه از  پنج، 13یوکاتان زنمونه ا هشتوب شرقی کشور، ایاالت جنوبی و جن

 هاي. در ایالت) ,.2011Ramirez et al( آوري شدجمع 16وراکروزو یک نمونه دیگر از  15چیاپاس

 Moritaاستفاده شدند، و در کوئینتانارو، عالوه بر  Morita IIهاي واریته یوکاتان، چیاپاس و وراکروز، نمونه

IIهاي هاي واریته، نمونهCriollo  1و  پاراگوئهازSM  مورد بررسی قرار گرفتند.نیز   

 درجه 60در دماي  هابرگ. این آوري شدندژوهش جمعپآغاز ماه قبل از  گیاه سه هايبرگ

 کامالً آسیاب  با استفاده از سپس، و شدهیا در معرض نور خورشید خشک  محیط گرمدر یک  گرادسانتی

  بندي شدند.بسته شد و تا زمان استفاده برچسب زده هاآن، به پودر شدند

 UADY )Universidad Autónomaدر گروه مهندسی شیمی  صنایع غذاییهاي در آزمایشگاه نمونه 

de Yucatán (روش هاي کمیبراي روششدند،  بررسی Woelwer ) استفاده شد که) 2010و همکاران 

ترکیبات خیلی باالتر از منحنی استاندارد براي  میزان ، زیراایجاد کردند هاونهنمتغییراتی را در رقت 

  .بود Aربودیوزاید ید و ااستویوز

هاي مرق در برگ Aربودیوزاید ید و ااستویوز بین يهاتفاوت مقایسه یک طرح تصادفی براي 

 هامیانگینیسه . واریانس و مقاقرار گرفت استفادهمورد و محل کشت گیاهان  هاایالتو همچنین  مختلف

  شد.  نجاما 1/5نسخه  Stat Graphics Plusي افزارنرمبا استفاده از بسته و ) LSDتوسط روش فیشر (

  

                                                           
١٠. Dulcoside A 
١١. Rebaudioside C 
١٢. Rebaudioside A 
١٣. Yucatan 
١٤. Quintana Roo 
١٥. Chiapas 
١٦. Veracruz 
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  استویادارویی  خواص

که اهمیت زیادي براي سالمتی دارد. به طوري، این گیاه استویاعالوه بر صفات شیرین کنندگی 

. در حال است عروق گیو گشادکنند یکیوتیبیآنت خواص يدارا وشود می قند خون سطح کنترل موجب

در حال انجام گیاه بر روي این ، سوئد، ایتالیا و آلمان متحده االتیادر ژاپن، اي گستردهحاضر، تحقیقات 

استویا مصرف و استفاده از  در رابطه بامطالعه علمی صورت گرفته است که  1500تنها در ژاپن  است.

 انجام شده است، کانادا و غیره نیز رژیم صهیونیستیمطالعات زیادي در دانمارك، برزیل،  . همچنیناست

)www.alimentacion-sana.org( مصرف  زمانو مزایایی که در طبیعی به دلیل خواص استویا . اهمیت

انواع مختلفی و ممانعت از در کاهش چاقی، دیابت آن  تأثیرحاکی از نتایج جالب توجه نیز . باشددارد، می

 . )Fischer, 2013( استها از درد

 به منظور مصارف دارویی وجود دارد. بااستویا استفاده از زمینه اندکی در مطالعه علمی  در مکزیک،

و جهت راهنمایی  هاآنتوان از که می صورت گرفته استکشورها  سایردر  زیاديهاي این حال، پیشرفت

به عنوان جایگزین  توانندمی العاتاین مط استفاده کرد. و درمانبهداشت بخش  در منديافزایش عالق

ل چاقی، دیابت، فشار خون باال، و سرطان یهایی براي مسائلی از قبراه حلتحقیقات صورت گرفته بوده و 

   .، افزایش قابل مالحظه اي در برخی کشورها دارندهابیماريدر میان دیگر انواع ارائه دهند که 

این تحقیقات زیادي بر روي اهمیت گیاه استویا در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است. 

- شیوهاز و  دهدارائه میو نتایج منسجمی را  ها تحلیل ،شدهجمع آوري  استفاده از اطالعات با هاپژوهش

  . کندمیاستفاده استنباط و غیره    ،ءتحقیقاتی مانند آنالیز، سنتز، القا هاي

  یل تولیدپتانس

متر باالتر از  200تا  صفر دارد که در محدوده ، استویا دامنه سازگاري وسیعیگرمسیريدر نواحی 

 آیند.به دست میبیشترین کیفیت  یی باهابرگ نیمه گرمسیري هايدر اقلیم، اما گیردقرار میسطح دریا 

  .اندشدهارائه هاي زیر شد استویا در مکزیک در نقشهبوم شناختی براي ر -توزیع شرایط کشاورزي

  ارتفاع

 گلیکوزیدها میزانها و طول میانگره، اندازه برگ ،رشد گیاهانر ، ارتفاع بشناسیزیستاز دیدگاه 

 محدودهدهد. کاهش میرا  هاآن عاز سطح دریا تجمباالتر متر  1200از باالتر ارتفاع  ، زیراگذاردمی تأثیر

متر  500تا  صفربین  ،یابدو رشد و نمو میشده با آن سازگار به طور بهینه ارتفاع از سطح دریا که استویا 
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در نظر گرفته مناسب نامتر  1200 متر متوسط و باالتر از 1200تا  500 ارتفاع بینباالتر از سطح دریا است، 

  ). 2-1(شکل  شودمی

  
  براي کشت استویا در مکزیک متوسطمطلوب و  ارتفاع -2- 1شکل 

  ندگیبار

نباید در این گیاه است، به همین دلیل است که  مداومو زیاد ن گیاه زراعی رشد ای نیاز رطوبتی براي

مناطقی طبیعی این گیاه زراعی در  پراکنش مواجه شود. یآبکمبا خود نمو رشد مراحل مختلف طول 

تا  100بین  معموالًمتر) و میلی 1600تا  1400(است  مشاهده شده است که میانگین بارش سالیانه در آن باال

  بارش وجود دارد.  نواختطور یکه متر در ماه، بمیلی 120

باز هم ، مطلوب شناسایی شودبارش  با در مکزیک، حتی اگر این امکان وجود داشته باشد که نواحی

 ماهه 6تا  4زیرا در بسیاري از نواحی مکزیک، یک دوره داشت. خواهد وجود بیاري تکمیلی ه آنیاز ب

آبیاري  هايسیستمحمل آن نیست، بنابراین استفاده از تقادر به زراعی خشکی وجود دارد، که گیاه 

  . )Casaccia and Alvarez, 2006( ضروري است

 1400و متر میلی 1000تا  800در محدوده  متوسط، مترمیلی 1400تا  1000در دامنه  مطلوبشرایط 

، زیرا با این میزان شوندمیدر نظر گرفته  نامناسب 2000باالتر از و  500از  ترپایین متر ومیلی 2000 تا 

  ). 3-1(شکل  خواهد داشت وجود کمتري، نیاز به آبیاري بارش
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  مطلوب و متوسط در مکزیک براي کشت استویا یبارندگ -3-1شکل 

  اقلیمیشرایط 

بومی استان شمال  منشاء گرفته و 17پارانا مرتفع لجنگ مسیرياز یک منطقه نیمه گرگیاه استویا 

در نظر گرفته  مطلوبکه  اقلیمی حاکم بر این ناحیهدر پاراگوئه است. شرایط  18غربی در میسیونز

شبه  اي ازمنطقهدر مکزیک در چنین اقلیمی . است Cs، و Aw ،Cw نیمه مرطوب ، به صورتشوندمی

  ). 4-1(شکل  شودمینزدیکی خلیج و اقیانوس دیده  تا 19نجزیره یوکاتا

  
  اقلیم مطلوب براي کشت استویا در مکزیک - 4-1شکل 

                                                           
١٧. Paraná 
١٨. Misiones 
١٩. Yucatan Peninsula 
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  دما

رشد و نمو  ، بنابراین تغییرات دمایی نیستند دماي خود را در یک حد ثابت حفظ کنندگیاهان قادر 

ا این بدان معنی نیست ، امکندمحیط تغییر می يبسته به دما دهد. دماي گیاهانقرار می تأثیررا تحت  هاآن

 که تغییر مسلم است .باشدتواند متفاوت می هاآنبلکه دماي  ،محیط است مشابه دماي هاآنکه دماي 

 درجه 30تا  18براي رشد استویا  مطلوبند. دماي کدماي محیط نوساناتی را در دماي گیاه ایجاد می

 40تا  30و  گرادسانتیدرجه  18تا  15است، دماي  گرادسانتیدرجه  24 دماي با میانگین ،گرادسانتی

 43 و -6. محدوده دمایی آستانه بین شوداز حد مطلوب در نظر گرفته می ترپاییندماي  گرادسانتیدرجه 

  ).5-1(شکل  باشدیم گرادسانتیدرجه 

  
  دماي مطلوب و متوسط در مکزیک براي کشت استویا - 5-1شکل 

  رطوبت نسبی

مستقیم بر دماي  طور به عاملباشد. این درصد  85د کمتر از یاستویا با گیاه نسبی برايدرصد رطوبت 

همچنین فاکتور تعیین  و گذاردمی تأثیردر اتمسفر  موجود بخار آبمحتوي خاك و میزان  دمايهوا، 

  است. یي گیاههابیماريکننده در وقوع 

  روشنایی

 شوندمیها، سطح برگ و وزن خشک طول میانگرهباعث افزایش نوري (طول روز بلند)  يهادوره

نوري روز کوتاه به اندازه نصف کاهش  يهادورهدر  ماده خشککنند. تسریع میها را ظهور برگ که 

 بیناي ساعت است، اما تنوع ژنتیکی قابل مالحظه 13نمو استویا  براي بحرانینوري  يهادورهیافت. 
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، 21لومی رسی شنیو  20لومی شنی استویا خاك ترین خاك برايهاي استویا وجود دارد. مناسباکوتیپ

شده سازگار ي با زهکشی مناسب هابه خوبی به خاك گیاه است. این هوموسهمراه با مقدار مناسب 

اسیدي رشد  pHی با هایاین گیاه به خوبی در خاك هایی با رطوبت باال سازگار نیست.مکان با، اما است

 وجود ندارد. هاآنکه شوري در  است 5/7و  5/6بین  pH محدوده را در هاآنکند، اما بهترین رشد می

و 24، رگوسول23، نیتیسول22هاي لوویسولخاك هاي مناسب براي کشت استویا در مکزیک شاملخاك

شدند) نامیده می 28و لیتوسول 27رندزیناس سابقاً( 26هاي لپتوسولخاكهاي نامطلوب و خاك 25فلوویسول

 32هاي سولونچاكو لیتوسول 31، ورتیسول30هاي گلئیسولو خاك هستند هکشی مناسببا ز 29و کامبیسول

  باشند.نامناسب میدر گروه 

از  ترکوتاهشود که چرخه گلدهی گیاه استویا سبب می گرمسیريشرایط نوري اندك در نواحی 

روز است که به شرایط بارش، دما  60تا  45این چرخه بین  خاستگاه اصلی آن باشد. رگیاهان رشد کرده د

  اي که در آن قرار گرفته بستگی دارد.منطقه و نور

  خاك

طور عمده در تمامی ایاالت خلیجی و نواحی مرکزي اقیانوسی و جنوب آن قرار ه ب هاخاكبهترین 

  ). 6-1دارند (شکل 

                                                           
٢٠. Sandy loam 
٢١. Sandy clay loam 
٢٢. Luvisols 
٢٣. Nitisols 
٢٤. Regosols 
٢٥. Fluvisols 
٢٦. Leptosols 
٢٧. Rendzinas 
٢٨. Lithosols 
٢٩. Cambisols 
٣٠. Gleysols 
٣١.Vertisols 
٣٢. Lithosols  Solonchaks 
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  مکزیک براي کشت استویاهاي بهینه و متوسط در توزیع فضایی خاك -6-1شکل 

  تحت آبیاري در مکزیک استویا پتانسیل تولید

که  نواحی اگرواکولوژیکجغرافیایی یا هاي از حذف محدودیت است عبارتیل تولید تعریف پتانس

و  دام مختلف زراعیاحتمال دستیابی به موفقیت در تولید محصوالت بوده و  ریپذامکانکشت در آنجا 

   زیست، بیشتر است. به محیط حداقل آسیبهاي جنگلی با گونه

تا حد امکان یا  ترکوچکخاك به واحدهاي  هاآنهستند که در  نواحی اگرواکولوژیک مناطقی

 هاي مختلف در ارتباط است.ونهگکه با تطابق پتانسیل تولید در  شوندمیتقسیم  مشابه خصوصیاتداراي 

. مطالعه شودمیاستفاده  مقیاسیبه طور بنابراین  وبررسی بستگی دارد جزئیات این مطالعات به هدف 

در مکزیک  استویایابی نواحی بالقوه براي تولید در مکان رویکردها ترینبزرگبه عنوان یکی از حاضر 

  شود. گرفته می نظر در

، 33سینالوامانند در ایاالت اقیانوسی  عمدتاًتحت شرایط آبیاري در مکزیک باال نواحی با پتانسیل 

در خلیج  گیرند.، قرار می40و چیپاس 39، اوگزاکا38، گوئررو37، میچوآکان36، کولیما35، جالیسکو34نایاریت

                                                           
٣٣. Sinaloa 
٣٤. Nayarit 
٣٥. Jalisco 
٣٦. Colima 
٣٧. Michoacán 
٣٨. Guerrero 
٣٩. Oaxaca 
٤٠. Chiapas 
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، ناحیه با پتانسیل کمتر 42، وراکروز41در ایاالت تامالیپاس مطلوب و نیمه مطلوبمکزیک، برخی نواحی 

  وجود دارند.  43در تاباسکو

  
  ر مکزیکتوزیع مناطق بالقوه براي تولید استویا د - 7- 1شکل 

برخی در هاي با پتانسیل متوسط و شبیشتر داراي بخ، این ناحیه پنیسوال در مورد شبه جزیره یوکاتان

و شرق و جنوب  44مرکزي کامپک-شمالی هاير ایالتاست که به ویژه د مطلوببا پتانسیل مناطق 

با رنگ سبز و  7در شکل  مطلوب).  این نواحی با پتانسیل 2-1و جدول  7-1(شکل قرار دارند یوکاتان، 

  اند.با رنگ قرمز نشان داده شده نامطلوبنواحی 

  استویاکنندگی پتانسیل شیرین

ید و او محتواي دو گلیکوزید اصلی آن استویوز هاتواند توسط رنگ برگمی استویاکیفیت 

نیز تشخیص  آنکنندگی واند توسط شیرینتمی به طور کلی کیفیت محصولتعیین شود.  Aربودیوزاید 

ی که از مکزیک هایبرگ جهان، سراسر تولید شده درهاي برگ ه از میانشخص شده است کمداده شود. 

، بهترین استویا هستندگلیکوزیدهاي  از درصد 13تا  12 حاوي و آیندمی دست بهو آمریکاي جنوبی 

، زیرا محتواي هستند يترنییپاتولید شده در چین داراي کیفیت  هايبرگ. باشنددارا میکیفیت را 

است. محتواي گلیکوزیدهاي استویول در برگ به درصد  6تا  5تنها  هاآنگلیکوزیدهاي استویا در 

  .)Shanks et al., 2004( بستگی داردآن برداشت زمان مدیریت گیاه زراعی، دوره رشد و 

                                                           
٤١. Tamaulipas 
٤٢. Veracruz 
٤٣. Tabasco 
٤٤. Campeche 
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  براساس توزیع ایالتی در مکزیک استویازیربهینه براي و  بهینهکشت سطح  -2-1 جدول

  )هکتارکل (  )هکتار( شرایط زیربهینه  )هکتارشرایط بهینه (  ایالت

  310794  26605  284189  سینالوآ

  265876  13302  252574  نایاریت

  319162  66512  252650  جالیسکو

  197738  39908  157830  کولیما

  229373  39908  189465  میکوآکان

  516740  406420  410320  گوئررو

  292567  39908  252659  اوکساکا

  440460  93118  347342  چیاپاس

  360779  266050  94928  یوکاتان

  317605  159630  157975  کامپک

  164602  133025  31577  کوئینتانا رو

  174246  53210  221036  وراکروز

  39908  39908  0  پوئبال

  202842  13302  189540  تاملئولیپاس

  555210  239445  315765  اوتروس

  4487902  1330251  3157651  کل

  

تجزیه . دهدمینشان  نمونه مورد مطالعهرا در چهار  Aربودیوزاید ید و ااستویوز محتوي 3-1جدول  

. هاي مختلف استنمونهر دکنندگی یرینیزان شم )p<05/0دار (تفاوت معنی دهندهنشانها و تحلیل

که  Criole SM1 اکوتیپ از پاراگوئه و Criole اکوتیپو  بومی هاياکوتیپکه  دهدمینشان  3-1جدول 

  ین غلظت را دارد.ترپایین Morita II اکوتیپ و یدهااباالترین غلظت استویوزمشابه هم هستند، 

هاي ، پاراگوئه و واریتهSM1هاي ، مشخص شد که در واریتهAربودیوزاید در مورد محتواي  

Criollo و ،Morita II یکسان هستند به لحاظ آماري، Morita II  بیشترین مقدار این ماده را دارا بود. غلظت

گزارش مشابه  SM1و  Criollo ،Criollo Paraguay هاياکوتیپیافت شده در  Aربودیوزاید ید و ااستویوز

 تا  78/3 نشان داد که) 2001و همکاران ( Kolb تحقیقات که گونههمان .نویسندگان بود سایرتوسط شده 

از  آوري شدهجمع استویا هايبرگدر  Aربودیوزاید  درصد 27/7تا  62/1ید و ااستویوزدرصد  75/9

درصد  4 تا  2استویوزید و درصد  14تا  4محتواي  نیز ) 2009و همکاران ( jakson وجود دارد. آرژانتین

  . را گزارش کردند Aربودیوزاید از 
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  هاي استویادر واریته Aربودیوزاید ید و امحتواي استویوز -3-1جدول 

گرم  100(گرم بر ید امقدار استویوز  واریته

  عصاره خشک استخراج شده از برگ)

  انحراف معیار ±میانگین 

گرم  100(گرم بر  Aمقدار رباودیوزید

  عصاره خشک استخراج شده از برگ)

  انحراف معیار ±میانگین 

Criole  70/±0 c15/7  27/±0 a93/2  

Criole of Paraguay  04/±0 b09/5  08/±0 a42/2  

SM1  10/±0 b03/5  09/±0 a72/1  

Morita II  43/±0 a92/1  11/±2 b12/10  

a  وb  وc  آماري هستند.  دارمعنی هايتفاوتحروف متفاوت در یک ستون بیانگر  

  

  براساس ایالت Morita IIدر واریته  Aربودیوزاید ید و امحتواي استویوز - 4-1جدول 

  ید امقدار استویوز  ایالت

  گرم برگ) 100(گرم بر 

  انحراف معیار ±میانگین 

   Aربودیوزاید مقدار 

  گرم برگ) 100(گرم بر 

  انحراف معیار ±میانگین 

  00/11 ±27/0  00/2 ±02/0  چیپاس

  14/9 ±98/0  18/2 ±40/0  کوئینتانا رو

  79/7 ±27/0  94/1 ±07/0  وراکروز

  80/10 ±37/2  79/1 ±48/0  یوکاتان

را نشان  Aربودیوزاید از چیپاس و یوکاتان باالترین محتواي  Morita IIمشاهده نشد، واریته  هاایالتهیچ تفاوتی بین  هرچند

  دادند.

  

 گلیکوزیدها سایردر میان را باالترین غلظت است که  ید ترکیبیاگزارش شده است که استویوز

  هاي مورد مطالعه نیز مشاهده شد.واریته، در سایر Morita IIجز براي ه ب ،دارد

محتواي  و داراي ارهاي متفاوتی از خود نشان دادرفت Morita II واریته ،که گزارش شد گونههمان

 ،رودبراي این رقم به شمار مییک مزیت ویژگی این  است. Aربودیوزاید نسبت به کمتري ید ااستویوز

ید ا) نسبت به استویوزبرابر 450تا  250کنندگی باالتري ( قدرت شیرین تلخی کمتر و Aربودیوزاید زیرا 

باالتري براي  قابلیتهاي داراي این خصوصیت نمونه. )Jackson  et  al,  2009( ) داردبرابر 300تا  150(

همه واریته تولید شده در چهار  چونها را دارند. کنندهبه عنوان شیرین گیري و استفادهعصارهصنعت 

  انجام شد.  Morita II رقمآماري تنها با در نظر گرفتن لذا تجزیه و تحلیل ، بررسی قرار نگرفتندمورد ایالت 

هاي برگ در Aربودیوزاید ید و ا) بین میانگین غلظت استویوزP<0.05دار آماري (هیچ تفاوت معنی

دست آمده از ه هاي ب، غلظت4-1در جدول مشاهده نشد.  مورد بررسی هايایالت در Morita II واریته

 Morita II واریته يهانمونهاز آنجایی که تعداد زیادي از  هاي مختلف ارائه شده است.در ایالت گلیکوزید
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متفاوت  يهامکاندر  واریتهبودند، یک آنالیز آماري براي ارزیابی رفتار این  آمدهدست ه در یوکاتان ب

هاي مختلف بین مکان) P<0.05دار (اوت معنیتفداد که از نظر آماري نتایج نشان  .کشت شده انجام شد

  ارائه شده است. 4-1داشت. نتایج در جدول وجود کشت 

 حالی در .را نشان دادند هاغلظتترین موکوچا و مونا پایین لدو محید، ابا توجه به محتواي استویوز 

با نوع خاك که ممکن است در ارتباط یی . هیچ الگوندداشتهاي تیزیمین و باکا باالترین مقدار را که محل

هاي تظ، غلتفاوتهاي مزیرا تیزیمین و باکا، با داشتن خاك .منجر به این نتایج شده باشد وجود نداشت

مونا،  قسمتکه در شود به طور کلی مشاهده می دادند.نشان  را Aربودیوزاید  و استویوزایدمشابهی از 

هستند که بیشتري  Aربودیوزاید و  کمترید اتویوزدست آمده داراي محتواي اسه هاي بواریتههاي برگ

- . با این حال، با افزودن دو ترکیب دیگر، غلظت باالتري در برگشودمحسوب میآل یک شرایط ایده

  ). 6-1و  5-1دست آمده در باکا، یوکاتان مشاهده شد (جدول ه ب Morita IIهاي 

 2و  1هاي کننده به عنوان شیرین گرفته ومورد تجزیه و تحلیل قرار ها) محصوالت صنعتی (کریستال

 و درصد 68/2به اندازه  استویوزاید غلظت 1کننده شیرینمشخص شده است که  .شده است نشان داده

  است. درصد 36/3 معادل Aربودیوزاید 

در چهار نقطه از  Morita IIدر واریته  Aربودیوزاید ید و امحتواي استویوز - 5-1جدول 

  یوکاتان

  یدامقدار استویوز  ماده

  گرم برگ) 100(گرم بر 

  انحراف معیار ±میانگین 

 Aربودیوزاید مقدار 

  گرم برگ) 100(گرم بر  

  انحراف معیار ±میانگین 

  c52/2  14/±0 b65/12 0±/07  باکا

  a42/1  30/±0 a82/8 0±/16  موکوچا

SM1  15/±0 a52/1  78/±0 b28/12  

Morita II  06/±0 b23/2  03/±0 a59/7  
a  وb  وc  آماري هستند.  دارمعنی هايتفاوتحروف متفاوت در یک ستون بیانگر  

  

با طعم شیرین باشد، اما یک طعم بسیار  رنگ تواند به صورت یک پودر سفیدیک شکل تجاري می

به صورت  2کننده . شیرینشودمییدها مشاهده ااستویوز وجود ه دلیلب آنچشیدن تلخ پس از 

 3/0ید (اي پایین استویوزهاغلظتخاطر ه سفید رنگ بدون طعم تلخ مشاهده شد که این ب هايکریستال

برچسب زده شد، که  ساکارزکننده با یک محتواي شیرین) بود. این درصد 99/1( Aربودیوزاید ) و درصد

  دهد.کاهش می کننده بدون کالري طبیعیخواص آن را به عنوان یک شیرین ،در نتیجه
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  هاي متفاوت استویاها، ایاالت محلدر واریته Aو ربودیوزاید ید امحتواي استویوز -6-1جدول 

  کل  Aربودیوزاید  یدااستویوز       

 g/100 g  واریته  محل  نقطه  ایالت
hoja  

g/100 g 
hoja  

  

  Morita II  01/2  01/11  01/13  رنچو ال چینیتا  هئوهئوتان  چیپاس

  Criole  15/7  93/2  08/10  استویا مایا  باکاالر  کوئینتانا رو

  Morita II  51/2  28/8  79/10  یونیداد د ریگو  چونهوهوب  کوئینتانا رو

  SM1  85/1  00/10  85/11  استویا مایا  باکاالر  کوئینتانا رو

  Criole II  14/5  51/2  66/7  یونیداد دریگو  چونهوهوب  کوئینتانا رو

ُ  استویا مایا  باکاالر  کوئینتانا رو ُSM1  03/5  72/1  74/6  

  Morita II  94/1  79/7  73/9  کامپواکسپریمنتال  کوتاکستال  وراکروز

  Morita II  52/2  65/12  18/15  کاکابچن  باکا  یوکاتان

  Morita II  50/1  60/11  10/13  اوکسمالCe  مونا  یوکاتان

  Morita II  28/1  81/10  09/12  مونوکا CE  موکوچا  یوکاتان

  Morita II  23/2  59/7  82/9  رانکوال مونتانا  تیزیمین  یوکاتان

  Morita II  55/1  83/6  38/8  مونوکا CE  موکوچا  یوکاتان

  Morita II  48/1  85/12  33/14  اوکسمالCe  مونا  یوکاتان

  Morita II  78/1  31/13  09/15  اوکسمالCe  مونا  یوکاتان

  Morita II  33/1  74/12  07/14  اوکسمالCe  مونا  یوکاتان

  

  استویادارویی  قابلیت

استویا به عنوان  هايبرگبرزیل و پاراگوئه از در  45منطقه گورانی ایندانزي میانصدها سال، بو براي

و مشکالت گوارشی و   کننده و در درمان گیاهی به عنوان یک شربت قلبی، چاقی، فشار خون باالشیرین

 طب گیاهی، استویا (در گیکنندکردند. عالوه بر شیریناوریک استفاده میاسید براي کاهش سطح 

تقویت کننده قلب و سیستم  و برزیل) به عنوان پایین آورنده قند خون، کاهش دهنده فشار خون، مدر

، فشار خون باال، پوسیدگی دنداندیابت، چاقی،  درمان هاي آن برايشود. برگاستفاده می بدنایمنی 

هاي ها در سیستماین برگشدند. ها استفاده مییا شیرینی، و عفونت و سستی، افسردگی، و یحالیب

  شدند. فاده میدرمانی سنتی در پاراگوئه نیز براي اهداف مشابهی همانند در برزیل است

                                                           
٤٥. Guarani Indians 
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ي حاد غیرواگیر از قبیل هابیماريبهبود خطر جهت  ترینمهمچاقی  ،براساس آمار سالمت جهانی

میان دیگر مشکالت  ي قلبی عروقی (دو دلیل اصلی مرگ و میر در مکزیک)، درهابیماريدیابت و 

  . )World Health Organization, 2000; 2003( است در مکزیک سالمتیتهدید کننده 

هاي حاد مردم مکزیک ایفا کند، اما می در رفع مشکالت ناشی از بیمارينقش مه تواندمیاستویا 

به یک جایگزین تبدیل شود نیاز به مطالعات متمرکزي همانند مطالعات در  واقعاًبراي اینکه این گیاه 

  دیگر کشورها، است. و و استرالیا  کشورهایی مانند ژاپن، پاراگوئه، برزیل، دانمارك

یعنی اطالعات درباره شدت مشکل چاقی در مکزیک و دو بیماري مهم و حاد غیرواگیر در مکزیک 

 ادامهدر  روي این زمینه متمرکز شده بودندر ین برخی از مطالعاتی که بدیابت و فشار خون باال و همچن

  اند. نشان داده شده

  چاقی و اضافه وزن

سال ، از اخیرسال  12طی  جهان دارد.کشورهاي  سایر در میانیزان را چاقی در مکزیک باالترین م

 .بوده است درصد 2/15به اندازه  امعهو اضافه وزن در میان افراد ج ترکیبی از چاقی ، شیوع2012تا  2000

  . رسیددرصد  9/13و در میان زنان به افزایش یافت درصد  8/16مردان  در

میلیون نفر چاق بودند. این  22میلیون بزرگسال در مکزیک اضافه وزن داشتند و  26، 2012سال تا 

سالم  هايروشارتقاء در  بخش سالمتپیش روي  یک چالش مهم دهندهنشانطور واضحی ه ارقام ب

ها هاي افزایش دهنده خطر چاقی باشد. در این محیطمحیطتغییر هاي عمومی براي و بهبود سیاست زیستن

وجود دارد و وجود  باال زاییانرژيباال یا سطوح  بسیار هاي با کالريبه غذاها و نوشیدنی يدسترسی زیاد

محصوالت فاقد ارزش غذایی به آن دامن  استفاده مداومو محیطی با  تحركبی هايزندگی غذاي زیاد،

  . زندمی

 13معادل میزان چاقی شد. این مبارزه با  هايکمپینمیلیون صرف  42در مکزیک،  2008سال در 

) تولید ناخالص داخلی، 46GDPاز درصد  3/0هاي سالمتی (از کل بودجه تعیین شده براي هزینهدرصد 

نشوند، در سال  درمان چاقی استفادهمربوط به  هايهزینهطور مستقیم براي ه است. اگر اقدامات پیشگیرانه ب

 2008برآورد شده در  هايهزینهبیش از درصد  101  ،رسیدخواهد  یونمیل 101000ه ها باین هزینه 2017

، ي قلبی عروقیهابیماري، 2هاي غیرمستقیم مربوط به تبعات چاقی: فشار خون باال، دیابت نوع هزینه است.

                                                           
٤٦. Gross Domestic Product 


