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 ای( در شرایط درون شیشهStevia rebaudiana Bertoniصفات مورفولوژیک گیاه استویا )برخی  اثر تنش شوری بر

 4عمراناله قاسمیولی،  3اله رامئهولی، 2گرامیمهیار ، 1*پورسارا قوام

. 3 ساری، عضو هیات علمی موسسه غیرانتفاعی سنا،. 2دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سنا، ساری،  .1

 یکشاورز یپژوهشكده ژنتیك و زيست فناور ستاديار. ا4، ات کشاورزی و منابع طبیعی ساریمرکز تحقیق دانشیار

 یو منابع طبیعی سار یکشاورز طبرستان، دانشگاه علوم

 چكیده 

دارای گلیكوزيدهای  Asteraceaeساله و علفی از خانواده گیاهی دارويی، چند Stevia rebaudiana Bertoniاستويا با نام علمی 

باشد. شوری با تاثیر گذاشتن بر کننده تولیدات کشاورزی میهای مهم محدودباشد. شوری يكی از تنشهايش میشیرين در برگ

دهد. به منظور مطالعه اثر تنش شوری های فیزيولوژيكی و مورفولوژيكی، رشد و نمو گیاه را تحت تاثیر قرار میروی بیشتر فعالیت

صفات مورفولوژيكی گیاه استويا آزمايشی در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تكرار در آزمايشگاه کشت بافت پارک علم و بر 

( بودند. صفات NaClموالر میلی 100و  50، 00، 0سطح شوری ) 4فناوری ساری به اجرا در آمد. تیمارهای آزمايش شامل 

(، وزن تر SPAD valueاه، طول ريشه، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، کلروفیل )گیری شده شامل ارتفاع گیمورفولوژيكی اندازه

داری داشت. بطوريكه با افزايش شوری و وزن خشك گیاه است. نتايج نشان داد که شوری بر تمام صفات مورفولوژيكی اثر معنی

گیری شده به ترتیب در یزان صفات اندازهداری يافت و بیشترين و کمترين متمام صفات در سطح احتمال يك درصد کاهش معنی

موالر مشاهده شد. بطور کلی نتايج نشان داد که گیاه استويا به شوری حساس است و بهترين نتايج میلی 100تیمار شاهد و شوری 

 از خود نشان دادند.  NaClموالر میلی 00های شاهد و را نمونه

 ایکلمات کلیدی: استويا، تنش شوری، کشت درون شیشه
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 مقدمه

براساس آمار موجود شوری ها است. ی آنهای محیطی تاثیرگذار بر رشد گیاهان و محصوالت تولیدترين تنششوری يكی از اصلی

و تاثیر منفی آن بر رشد گیاه، به علت پتانسیل اسمزی پايین  در سطح جهان بودههای محیطی تنش پس از خشكی از مهمترين

. (Sadat Noori  et al., 2011)شودمحلول خاک )تنش اسمزی(، سمیت يونی )تنش شوری( و عدم تعادل عناصر غذايی ايجاد می

گذارد ولی های فیزيولوژيكی گیاه تاثیر میواکنش گیاه به شوری، کاهش رشد است. شوری خاک از چند راه بر فعالیت مهمترين

شود که غلظت امالح محلول در خاک بسیار باال هنگامی در گیاه آشكار میمعموالً ديدگی ناشی از وجود شوری های آسیبنشانه

تواند با توجه به شدت تنش، نوع گذارد؛ بلكه مینمو گیاه، به میزان مساوی اثر نمیهای رشد و تنش شوری بر کلیه جنبه .باشد

 (. 1351بافت و اندام گیاهی متفاوت باشد )اکبری،  تنش، میزان مقاومت گیاه، مراحل مختلف رشد، نوع

يط تنش شوری نشان داد که ای کلزا تحت شرا( در کشت درون شیشه1311زاده و همكاران )نتايج به دست آمده از تحقیق رضوی

های صورت گرفته در مصر تحت عنوان بررسی .طول ريشه و اندام هوايی و مقدار کلروفیل در تنش شوری کاهش يافته است

تاثیر سطوح مختلف شوری خاک روی رشد و عملكرد آفتابگردان، حاکی از آن است که شوری خاک، قطر بوته، ارتفاع بوته و 

های بنابر گزارش(. Mohamedin and Abd El-Kader, 2008دهد )داری کاهش میتابگردان را به طور معنیتعداد برگ در بوته آف

 ذرت شده است و برگ، سطح برگ و طول ساقه در گندمموجود شوری سبب کاهش وزن خشك ساقه، ريشه و برگ، تعداد 

(Zheng et al., 2001 .) 

استويا گیاهی باشد. علف شیرين معروف می به گیاه برگ عسلی، گیاه شیرين و .Stevia rebaudiana Bertoni استويا با نام علمی

بومی مناطق شمالی آمريكای جنوبی، پاراگوئه و  (Asteraceaeای، دارويی و متعلق به خانواده آفتابگردان )علفی، چندساله، درختچه

کننده خوراکی طبیعی از لحاظ دارويی و اقتصادی مطرح گیاه استويا به عنوان يك شیرين(. Sairkar et al., 2001است ) برزيل

تر از ساکارز هستند. با توجه به بروز روز افزون برابر شیرين 300است. گلیكوزيدهای استويا، استويوزيد و رباديوزيد، حدود 

ی تغذيه نامطلوب و تواند جايگزين بسیار مناسبی براهای قلبی و مغزی اين گیاه میهايی چون ديابت، چاقی، سكتهبیماری

(. گیاه استويا به شوری حساس است و مناطقی که دارای Sardesai and Waldshan, 1111مشكالت ناشی از مصرف قند باشد )

(. با اين حال، تاثیر نمك بر 1313توانند داشته باشند )احمدی و همكاران، خاک يا آب شور هستند بیشتر از يك برداشت نمی

استويا به ندرت گزارش شده است. تحقیقی که بر روی خصوصیات بیوشیمیايی و فیزيولوژی استويا تحت وری روی بقا و بهره

ای انجام شد نشان داد که تنش شوری بطور قابل توجهی رشد و اجزای عملكرد استويا را تنش شوری در شرايط درون شیشه

د، کاهش قابل توجهی در طول ساقه، تعداد و طول ريشه قرار گرفتن NaClکه گیاهان در محیط کشت حاوی دهد. زمانیکاهش می

های ( گزارش کردند که گیاهان استويا تحت تیمار با غلظت2013و همكاران ) زنگ(. Pandey and Chikara, 2014مشاهده شد )

ان دادند. آنها ارتفاع، تعداد برگ، وزن تر و خشك نسبت به نمونه شاهد نشکاهش قابل توجهی در  NaClموالر میلی 120و  10
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در مقايسه با نمونه  %40را تا  S.rebaudiana( به شدت وزن خشك NaClموالر میلی 120همچنین دريافتند که تیمار نمك باال )

شاهد کاهش داده است. آنها با نتايج به دست آمده در اين آزمايش به تايید اين نتیجه رسیدند که با افزايش شوری محتوای 

استويا تا حدود زيادی زنی بذرهای رخ جوانهنيابد. بطور قابل توجهی نسبت به نمونه شاهد کاهش می S.rebaudianaبیوماس 

تكثیر از  (.Sivaram and Mukundan, 2003باشد )متفاوت است و تكثیر از طريق ساقه نیازمند نیروی کار باال و زمان زيادی می

باشد لذا کشت شود. از آنجا که بذور اين گیاه دارای قوه نامیه ضعیف میمیزنی بسیار پايینی منجر به درصد جوانه طريق بذرها

بنابراين، اين پژوهش با هدف بررسی اثر تنش (. Taware et al., 2010ناسبی برای تكثیر اين گیاه باشد )تواند روش مبافت می

 شوری بر صفات مورفولوژيك گیاه استويا در شرايط کنترل شده اجرا گرديد. 

 هاو روش مواد

تصادفی با  طرح کامال در قالب ساری ت بافت پارک علم و فناوریدر آزمايشگاه کش 1314اين پژوهش در بهار و تابستان سال 

های گیاهی استويا بود. نمونه( NaClموالر میلی 100و  50، 00، 0سطح شوری ) 4تیمارهای آزمايشی شامل سه تكرار اجرا شد. 

ثانیه با  40دقیقه در زير شیر آب شسته شد سپس به مدت  20ند. برای ضدعفونی ابتدا گیاه به مدت تهیه و سپس ضدعفونی شد

 20به مدت  %2شستشو با آب مقطر استريل در محلول هیپوکلريت سديم  رضدعفونی سطحی شد و پس از سه با %50اتانول 

ه بار با آب مقطر استريل شستشو داده شد و در مرحله آخر کننده سدقیقه قرار داده شد و بعد از آن به منظور حذف مواد ضدعفونی

 121ها با استفاده از کاغذ صافی استريل خشك شدند. ظروف حاوی محیط کشت و ابزار کار داخل اتوکالو و در دمای ريزنمونه

استريل کشت شدند و  و در شرايط MSهای تهیه شده در داخل محیط دقیقه استريل شدند. ريزنمونه 20درجه سانتیگراد به مدت 

ساعت روشنايی و  18درجه سانتیگراد تحت فتوپريود  20دهی در داخل اتاق رشد با دمای روز به منظور رشد و ريشه 20به مدت 

های مورد نظر که محیط کشت بهساعت تاريكی قرار گرفتند. سپس از گیاهان رشد کرده ريزنمونه تهیه شد و در شرايط استريل  6

لف نظیر: ارتفاع بوته، گیری پارامترهای مختروز از زمان کشت به اندازه 30بعد از . منتقل گرديد مختلف شوری بودمقادير حاوی 

کش، ارتفاع بوته و طول ريشه با خط و کلروفیل اقدام گرديد. ، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگوزن تر و خشك گیاهطول ريشه، 

 ، قطر ساقه با کولیس ديجیتال (ANDER-011-Japan )مدل 0001/0ی ديجیتال با دقت وزن تر و خشك گیاه با استفاده از ترازو

ها گیری شد و تعداد برگاندازه SPAD-215متر ، کلروفیل با دستگاه کلروفیلDigimizerافزار ، سطح برگ با نرم (Guanglu )مدل

از آزمون چند  ها نیز با استفادهمقايسه میانگینو  دانجام ش SASافزار با استفاده از نرم محاسبات آمارینیز شمارش شدند. 

 ای دانكن بررسی شد. دامنه
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 نتایج 

وزن تر و خشك ارتفاع بوته، طول ريشه، های حاصل از آزمايش نشان داد که اثر تنش شوری بر روی نتايج تجزيه واريانس داده

 (. 1جدول بود )دار معنی و کلروفیل ، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگگیاه

 

 تجزيه واريانس صفات مورفولوژيك گیاه استويا در قالب طرح کامال تصادفی -1جدول 

 (M.Sمیانگین مربعات )

 کلروفیل سطح برگ تعداد برگ قطر ساقه وزن خشك وزن تر طول ريشه ارتفاع بوته درجه آزادی منابع تغییرات

SOV df cm cm g g mm  2mc  

 08/61** 01/0 ** 25/13** 08/0 ** 008/0** 40/0 ** 04/1 ** 60/20** 3 شوری

 13/1 0001/0 06/0 0000/0 0001/0 003/0 06/0 23/0 6 خطا

 درصد  1درصد،  0ل ر سطوح احتمادداری به ترتیب معنی ** ، *

 

 ارتفاع بوته اثر تنش شوری بر

موالر( روند کاهشی در اين صفت میلی 100و  50 ،00، 0مقايسه میانگین صفت ارتفاع بوته مشخص نمود که با افزايش شوری )

 28/2متر مربوط به تیمار شاهد و کمترين مقدار ارتفاع بوته با میانگین سانتی 06/6مشاهده گرديد. بیشترين ارتفاع بوته با میانگین 

-اختالف آماری معنی متر( سانتی 58/2) موالر شوریمیلی 50ح که با سط موالر شوری مشاهده شدمیلی 100متر در تیمار سانتی

  (.1)شكل  داری نداشت

 طول ریشه اثر تنش شوری بر

 (.1دار بود )جدولدرصد معنی 1نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد که اثر تیمارهای شوری بر صفت طول ريشه در سطح 

روند کاهشی در طول ريشه گیاه مشاهده  موالر(میلی 100و  50، 00، 0های شوری )که با افزايش غلظت مقايسه میانگین نشان داد

-سانتی 88/0موالر شوری )میلی 100و کمترين طول ريشه  در تیمار متر( سانتی 30/2)گرديد. بیشترين طول ريشه در تیمار شاهد 

 (. 2موالر نداشت )شكل میلی 50داری با تیمار متر( به دست آمد که تفاوت معنی
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 اهوزن تر و خشک گی اثر تنش شوری بر

موالر میلی 100کمترين مقدار وزن تر در تیمار در مطالعه حاضر با افزايش سطح شوری، وزن تر و خشك گیاه کاهش يافت. 

وزن همچنین طبق نتايج به دست آمده،  داری داشت.مشاهده گرديد که با ساير تیمارها اختالف آماری معنیگرم(  26/0)شوری 

 100گرم( به دست آمد و تیمار  15/0هش يافت. بیشترين وزن خشك در تیمار شاهد )کاشوری های با افزايش غلظتخشك نیز 

تفاوت  گرم( 11/0) موالرمیلی 50 و گرم( 13/0) 00های تیمار .گرم( را داشت 08/0وزن خشك )موالر شوری، کمترين میلی

 (. 4و  3)شكل  ندنداشت با يكديگر داریآماری معنی

 قطر ساقه اثر تنش شوری بر 

انگین اين مقايسه می .(1)جدول  داری بر قطر ساقه داشتر معنیها نشان داد که شوری اثتايج حاصل از تجزيه واريانس دادهن

متر( میلی 03/1بیشترين میزان قطر ساقه در تیمار شاهد )با افزايش سطوح شوری قطر ساقه گیاه کاهش يافت.  نشان داد که صفت

موالر شوری کمترين میلی 100متر( نداشت و تیمار میلی 01/1موالر شوری )میلی 00با تیمار داری به دست آمد که تفاوت معنی

 (. 0را داشت )شكل متر( میلی 52/0میزان قطر ساقه )

 

 

        

a  :نمونه شاهد                                                  c  : موالرمیلی 50شوری 

b  موالرمیلی 00: شوری                                       d  : موالرمیلی 100شوری 

 

a b c d 
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 تعداد برگ  اثر تنش شوری بر

 1داری کاهش يافت که اين کاهش در سطح نتايج مقايسه میانگین نشان داد که با افزايش غلظت شوری تعداد برگ بطور معنی

موالر شوری با میلی 100و کمترين میزان در تیمار  82/1شاهد با میانگین  دار بود. بیشترين میزان تعداد برگ در تیماردرصد معنی

 (.8)شكل داری نداشت موالر شوری اختالف آماری معنیمیلی 50که با تیمار  بود 16/4میانگین 

 سطح برگ اثر تنش شوری بر 

(. با 1)جدول  بود دارمعنی ان سطح برگبر میز درصد 1در سطح  شوری مختلفهای غلظتنتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر 

کاهش يافت مترمربع سانتی 10/0مربع به مترسانتی 26/0 موالر میزان سطح برگ ازمیلی 100افزايش غلظت شوری از صفر به 

 (. 5)شكل 

 کلروفیل اثر تنش شوری بر

(. مقايسه میانگین  1دار بود )جدول صد معنیدر 1نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد که اثر شوری بر مقدار کلروفیل در سطح 

 23/21ف شوری، مقدار کلروفیل کاهش يافت، بطوريكه تیمار شاهد با میانگین اين صفت نشان داد که با افزايش سطوح مختل

 (.6 )شكل کمترين میزان کلروفیل را نشان دادند 11/15موالر شوری با میانگین میلی 100بیشترين میزان کلروفیل و تیمار 

 

 

    

 طول ريشه : اثر شوری بر2شكل                                              اثر شوری بر ارتفاع بوته: 1شكل 
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 وزن خشك: اثر شوری بر 4شكل                                           وزن تر : اثر شوری بر 3شكل 

 

   

 : اثر شوری بر تعداد برگ8شكل                                       : اثر شوری بر قطر ساقه     0شكل 

   

 : اثر شوری بر کلروفیل6: اثر شوری بر سطح برگ                                           شكل 5شكل              
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 بحث

کاهش رشد گیاهان در اثر . تفاع گیاه شدداری باعث کاهش ارکه شوری بطور معنیوهش حاضر نشان داد ژنتايج حاصل از پ

باشد که بر حسب رقم و شرايط محیطی متفاوت است شوری معموال به دلیل تاثیر شوری بر فتوسنتز و فرآيندهای جانبی آن می

 Enteshari andشود )تنش شوری و به دنبال آن کاهش پتانسیل آب سبب کاهش سرعت طويل شدن و تورژسانس سلولی می

Sharifian, 2012ای (. تحقیقی که بر روی خصوصیات بیوشیمیايی و فیزيولوژی استويا تحت تنش شوری در شرايط درون شیشه

که گیاهان در محیط دهد. زمانیانجام شد نشان داد که تنش شوری بطور قابل توجهی رشد و اجزای عملكرد استويا را کاهش می

 ,Pandey and Chikaraر طول ساقه، تعداد و طول ريشه مشاهده شد )قرار گرفتند، کاهش قابل توجهی د NaClکشت حاوی 

( که کاهش ارتفاع گیاه استويا را تحت 2013و همكاران ) زنگ( و 1313(. نتايج ما همچنین با نتايج احمدی و همكاران )2014

ا افزايش شوری، طول ريشه بطور ها نشان داد که بنتايج حاضر از آنالیز واريانس دادهتنش شوری گزارش کردند مطابقت دارد. 

يابد. در همین راستا گزارش شده های مويین و میزان خمش آنها کاهش میدر اثر تنش شوری تعداد ريشهداری کاهش يافت. معنی

(.  همچنین در Pandey and Chikara, 2014داری کاهش داده است )است که کاربرد شوری طول ريشه در استويا را بطور معنی

سبز در کشت بافت و گیاه کامل کاهش طول ريشه را با  ی ديگر طرزی با بررسی اثر شوری بر ترکیبات سازنده اسانس زيرهپژوهش

 شود.نتايج همچنین نشان داد که شوری باعث کاهش وزن تر و خشك گیاه می(. 1354افزايش شوری گزارش کرد )طرزی، 

(. احمدی و Stewart, 2006شود )اهش وزن تر و خشك گیاه میشوری باعث کاهش جذب آب توسط گیاه و بدين وسیله ک

(، طی پژوهشی بیان داشتند که با افزايش شوری صفات مورفولوژيك از جمله وزن تر و خشك گیاه استويا 1313همكاران )

موالر میلی 120و  10( نیز گزارش کردند که گیاهان استويا تحت تیمار با غلظت های 2013و همكاران ) زنگيابد. کاهش می

NaCl ( 1313کاهش قابل توجهی در ارتفاع، تعداد برگ، وزن تر و خشك نسبت به نمونه شاهد نشان دادند. نوری و همكاران ،)

ای به اين نتیجه رسیدند که شوری بر روی نیز با بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات رويشی استويا در شرايط درون شیشه

( همچنین 2014) سیرواستاوو  سیرواستاوه و باعث کاهش آن شده است که با نتايج ما مطابقت دارد. وزن خشك گیاه تاثیر گذاشت

 دهد.را کاهش می S.rebaudianaهای مشابهی را ارائه کردند که تنش خشكی شديد بیوماس گیاه يافته

وء کلرور سديم بر دو فرآيند تقسیم و کاهش قطر ساقه احتماال ناشی از تاثیر سافزايش سطوح شوری باعث کاهش قطر ساقه شد. 

های سديم و کلر دهد. به عالوه سمیت ويژه يونبزرگ شدن سلولی است. تنش اسمزی ناشی از شوری فرآيند فوق را کاهش می

ما (. نتايج Kerepesi and Galiba, 2000دهد. )نیز با تاثیر منفی بر مراحل تقسیم سلولی و سیستم فتوسنتزی، رشد را تقلیل می

بر  شود.باشد که نشان دادند تنش شوری باعث کاهش قطر ساقه در استويا می(، می1313های احمدی و همكاران )مشابه با يافته

رسد اين موضوع به به نظر میدار تعداد برگ در استويا شد. افزايش سطوح شوری باعث کاهش معنی اساس نتايج به دست آمده

های جديد در شرايط شوری باشد. بیشترين کاهش تعداد تنش شوری و يا کاهش تولید برگدلیل تشديد ريزش برگ در شرايط 

های ها نیز حاکی است که غلظتموالر شوری مشاهده شد. نتايج برخی از پژوهشمیلی 100برگ در مقايسه با شاهد در غلظت 
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نتايج (. Zeng et al., 2013; Pandey and Chikara, 2014شود )باالی کلريد سديم موجب کاهش تعداد برگ در گیاه استويا می

تواند به دلیل افزايش کاهش سطح برگ میدار سطوح شوری قرار گرفت. تجزيه واريانس نشان داد که سطح برگ تحت تاثیر معنی

های برگ در شرايط تنش شوری به های کوچكتر باشد. سلولهای جديد ويا تولید برگريزش سطح برگ، کاهش تولید برگ

رسد که تنش شوری از طريق محدوديت در جذب عناصر غذايی، کمبود آب قابل استفاده رسند. به نظر میحداکثر رشد خود نمی

 ,Maگیاه و سمیت عناصر غذايی، باعث کاهش قدرت رشد سلولی شده و کاهش سطح برگ و فتوسنتز را به همراه داشته است )

( کاهش شديد سطح برگ بر اثر سطوح شوری مختلف 1368؛ عباسی، 2001ن، وانگ و همكارا)(. در منابع علمی مختلف 2004

گزارش شده است. کاهش سطح برگ در گیاه استويا تحت تنش شوری نیز توسط محققین ديگر گزارش شده است )احمدی و 

کاهش در کاهش نشان داد.  میزان کلروفیل با افزايش شوری هنتايج نشان داد ک(. Sirvastav and Sirvastav, 2014؛ 1313همكاران، 

میزان کلروفیل ممكن است به دلیل افزايش تجزيه کلروفیل و يا کاهش بیوسنتز کلروفیل باشد. تغییر در محتويات کلروفیل به علت 

(، گزارش کردند که شوری باعث کاهش 1313(. احمدی و همكاران )Jamil et al., 2012شوری بارزترين پاسخ بیوشیمیايی است )

شود. در آزمايشی که بر روی گیاه استويا انجام شد محتوای کلروفیل با افزايش شوری در گیاه ان کلروفیل گیاه استويا میدر میز

-میلی 10( نشان دادند که غلظت 2000(. قريشی و همكاران )Pandey and Chikara, 2014استويا کاهش قابل توجهی نشان داد. )

را تخريب کند. افزايش شوری باعث کاهش میزان کلروفیل در دو رقم  S.rebaudianaست موالر شوری می تواند ساختار کلروپال

 Rathore etمشاهده شد ) NaClای شد. بطوری که باالترين مقدار کلروفیل در محیط کشت بدون استويا در شرايط درون شیشه

al., 2014ت کلريد سديم باعث کاهش میزان کلروفیل در گیاه های ارائه شده، در آزمايش حاضر نیز افزايش غلظ(. منطبق با گزارش

مقاالت  in vitroای که در شرايط براساس بررسی منابع صورت گرفته تحمل به شوری اين گیاه تعیین گرديد. به گونهاستويا شد. 

ری در رابطه با مدت باشد. همچنین در شرايط رشد رويشی گیاه آستانه تحمل به شوموالر میمیلی 100نشان داد که آستانه تحمل 

موالر در مرحله رشد رويشی گیاه، باعث ايجاد تغییرات نامطلوب مورفولوژيك میلی 100باشد. در شوری زمان اعمال شوری می

 گردد. می
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اه، قطر نتايج نشان داد که شوری باعث کاهش برخی از  خصوصیات مورفولوژيك )ارتفاع بوته، طول ريشه، وزن تر و خشك گی

دار بود.  همچنین با افزايش درصد معنی1ساقه، تعداد برگ و سطح برگ ( گیاه استويا گرديد که اين روند کاهشی در سطح 

موالر( مقدار کلروفیل روند کاهشی را نشان داد که کمترين مقدارکلروفیل میلی 100و  50، 00، 0های مختلف شوری )غلظت

میلی موالر باعث  100و  50های  مختلف شوری  بخصوص ود. با توجه به آن که  غلظتموالر بمیلی 100مربوط به شوری 

 رسد که استويا گیاهی حساس به شوری می باشد. گردد ، به نظر میکاهش مقدار برخی از خصوصیات مورفولوژيك اين گیاه می
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Abstract 

Stevia rebaudiana Bertoni is a Medicinal, perennial and herbaceous plant from Asteraceae 

family with sweet glycosides in its leaves. Salinity stress is one of the important limiters in 

agricultural productions. Salinity influences the growth and development of plant by effect on 

more activities in physiological and morphological characteristics. To study the effect of salinity 

on morphological characteristics of Stevia, a completely randomized experimental design was 

conducted with three replications in tissue culture laboratory of Sari Science and Technology 

Park. The treatments of experiment consisted of four salinity levels (1, 21, 72 and 011 mM 

NaCl). The measured morphological traits are included of plant height, root length, stem 

diameter, number of leaves, leaf area, chlorophyll (SPAD value), fresh and dry weight. Results 

showed that salinity had a significant effect on all of the morphological traits. So that all traits 

were decreased in the 01 significance level by increasing salinity. The maximum and minimum 

of measured traits was observed in control and 011 mM NaCl. In the whole the results indicated 

that Stevia is sensitive to salinity stress. The control and 21 mM NaCl samples showed the best 

results. 

Keywords: Stevia, salinity, in vitro 

 


