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 قدمهم

زیدادی   تحقیقدات  مناسد  سداکارز   جدایزیین  یدافتن  و هدا کنندده شیرین خصوص در

 ایجداد  باعد   خدوراکی هسدتند کده    هدای افیودندی  از گروهدی  هدا کنندهشیرین. است شده

هدا بددون نیداز بده انسدولین      کنندده شدوند. شدیرین  می غذایی هایفرآورده در شیرین طعم

کننددد شددوند و در نتیجدده کددالری بدداالیی ایجدداد نمددی شددوند، ه ددم نمددیمددیمتددابولیی 

هددا در دو گددروه مصددنوعی و طبیعددی   کننددده(. ایددن شددیرین 2412، 1)بدداینو و سددیال 

هدا هسدتند کده بده     کنندده ها ندوعی از شدیرین  دید کوزیگل شدوند. اسدتویول  بندی میدسته

شددوند اسددتخراج مددی هددای طبیعددی تعلددد دارنددد و از گیدداه اسددتویا کنندددهگددروه شددیرین

بدا   کده  اسدت  یمغدذ  مدواد  از یغند  و نیریشد  یاهید گ ایاسدتو (. 2412و همکاران،  2)دیی

و همکدداران،  2د )احمدددشددویمدد کشددت کشددورها از یاریبسدد در یتجددار هددایهدددف

 دو اسددتخراج شددده از گیدداه اسددتویا تنهددا   دیددکوزیگل ولیاسددتو(. از هشددت نددو   2424

 و یددید) هسددتند مجدداز یخددوراک مصددارف یبددرا Aدیددوزیبودیر و دیوزیاسددتو  یددترک

و  0تددر از شددکر هسددتند )ایجدداز  برابددر شددیرین  244(. ایددن ترکیبددات  2412 همکدداران،

عددددی اسددتفاده کددرد مت ییغددذاهددای فددرآورده درتددوان از آنهددا ( و  مددی2412همکدداران، 

(. بددا ایددن همدده، اسددتخراج ایددن گلیکوزیدددها طددوالنی و     2424 همکدداران، و احمددد)

 تلدد  یطعمدد ایاسددتو اهیددگ از شددده اسددتخراج یدهایددکوزیگل ولیسددتوو اپرهییندده اسددت 

بخشددی و (. مطالعدداتی در مددورد سددالمت2412 همکدداران، و یددیددارنددد ) منتددول هیشددب

در شددرای   دهایددکوزیگل ولیاسددتوی اسددتفاده از کیولددو یییف یهدداسددمیمکان تفسددیر

 در یقطعدداسددت و از ایددن رو ا هددار نظددر   گرفتددهآزمایشددزاهی روی حیوانددات صددورت 

(. از سددوی 2424 همکدداران، و احمددد) بددرای انسددان ممکددن نیسددت  آن یایددمیا مددورد

                                                 
1.Baines and Seal 

2.De 

3.Ahmad 

4.Ijaz 
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دارندد   Aدید وزیبودیر و دیوزیاسدتو  کننددگان عالقدۀ زیدادی بده اسدتفاده از     دیزر، مصدرف 

گدرفتن مدوارد رکدر شدده     (. ایدن نشدریه بدا در نظدر    2412 ،و همکاران 2مونداکا -لموس)

، اسددتخراج ایددن  ایاسددتو اهیددگ در موجددود ةکنندددنیریشدد بدداتیترکدر بدداال بدده بیددان  

 ولیاسددتوترکیبددات، کدداربرد ایددن ترکیبددات در صددنعت غددذا و مالحظددات اسددتفاده از     

پددردازد تددا بسددتر مناسددبی بددرای ایجدداد آگدداهی در مددورد اسددتفاده از   ها مددیدیددکوزیگل

 ی استخراج شده از گیاه استویا فراهم شود.دهایکوزیگل ولیتواس

                                                 
5.Lemus-Mondaca 



 و کاربردها یی: آشناایاستو یعیطب کنندةنیریش 
 

1 
 

 آشنایی با گیاه استویا

شددود، کدده از آن بدده بددرن شددیرین یددا بددرن عسدد  نیددی یدداد مددی  1گیدداه اسددتویا   

ایددن کشددور و  در گسددترده طددوربدده کدده گیدداهی اسددت گرمسددیری و بددومی پاراگو دده  

(. 2424احمدد و همکداران،  )کندد  مدی  مرکدیی رشدد   و آمریکدای  برزید   مانندد  درجاهایی

 صدورت بده  کده  اسدت  کوچد   ییهدا بدرن  بدا  سدرما  بده  حسداس  و یعلف یاهیگ ا،یاستو

 بدرن . دارد یمیضدخ  و ندر   یهدا شده یر اهید گ نید ا. اندد گرفتده  قدرار  سداقه  یرو متناوب

 اسدت  اهید گ بخد   نیتدر مهدم  وی، ادندانده  و ده،یکشد  ی،تید ندو   کوچد ،  ساده، ایاستو

 (.1شک )

 

 
 گیاه استویا -1شکل 

                                                 
1.Stevia rebaudiana Bertoni   
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کدالری صدفر    هدای طبیعدی بدا   کنندده شدیرین  اسدتویا  بدرن  گلیکوزیدهای اسدتخراجی از  

جدایزیینی ویدژه    هدا کنندده شدوند. ایدن شدیرین   مدی  در نظدر گرفتده   بداالتر  و ثبات رند  

و فاقددد کددالری  سددمیطبیعددی، غیدر  و محصدوالتی هسددتند کددامال ( سدداکارز) شددکر بدرای 

 اسددتفاده کمددی از آنهددا مقددادیر کنندددگی،شددیرین العددادهفددو  قدددرت بدده توجدده کدده بددا

رندد  و ریسددتالی بددیکنندددة حاصدد  از گیدداه اسددتویا پددودر کترکیبددات شددیرین .شددودمددی

درجدۀ   124مددت ید  سداعت در دمدای     ( و در فدر  جامدد بده   2بدون بو هستند )شدک   

 دو ،2Aریبودیوزیددد و 2(. اسددتویوزید2412و همکدداران،  1سلسددیوس پایدارنددد )آهددویی  

هسددتند و سددازمان غددذا و  اسددتویا اسددتخراج شددده از گیدداه غالدد  و معددروف گلیکوزیددد

 بدر عدالوه   تنهدا مصدرف ایدن دو گلیکوزیدد را مجداز اعدال  کدرده اسدت.         0داروی آمریکا

 ریبودیوزیدددهای اسددتویوبیوزید، ماننددد دیزددر شددیرین ترکیدد  چندددین دو گلیکوزیددد، ایدن 

B،C ،D ،E ، F دالکوزیدد  وA  شدده اسدت و بده     جداسدازی  و اسدتخراج  اسدتویا  از گیداه

در مقایسدده بددا سدداکارز،  ،شددده اسددتخراج بدداتیترک نیددا یتمددام Fریبودیوزیددد اسددتانای

 (.1( )جدول2412بیشتری دارند )ایجاز و همکاران،  کنندگیشیرین

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.Ahouei 

2.Stevioside 

3.Rebaudioside A 

4.FDA (Food and Drug Administration) 
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 (5412 همکاران، و جازیاترین استویول گلیکوزیدهای موجود در گیاه استویا )مهم -1جدول 

 کنندگی استویول در برابر شکرمقایسة قدرت شیرین استویول گلیکوزید

 124 -244 استویوزید

 A 044- 244ریبودیوزید

 B 224- 244ریبودیوزید

 C 124- 24ریبودیوزید

 D 244- 244ریبودیوزید

 E 244- 224ریبودیوزید

 A 124- 24 1دیدالکوز

 

و  بداال  قددرت  بدا  یهدا کنندده نیریشد تنهدا   اسدتخراج شدده از اسدتویا    یدهایکوزیگل

 هندوز  ایاسدتو  خدا   ةعصدار  از اسدتفاده  بدا ایدن همده    هستند، بازار در موجود یعیطب أمنش

 ،یدانیاکسددیآنتدد خددواص یدارا دیوزیاسددتو .(2411و همکدداران،  2)تددوری سددتین مجدداز

 را اکسددیدانی بدداالییآنتددی فعالیددت Aو ریبودیوزیددد اسددت سددرطانضددد و یسددمیگل ضددد

و همکدداران،  2سددلولی نشددان داده اسددت )وندد  فعددال اکسددیژن هددایگوندده کدداه  در

از اثدر   درصدد  پنجداه  یدنددان  پدال    یتشدک  بدر  دیوزیاسدتو  اثدر (. گفتنی است که 2411

 ضددد تدداثیر بدده را شددکر برابددر در دیوزیاسددتو بددودن دیددمف دلیدد  و کمتددر اسددت شددکر

 اندد داده نسدبت  اهید گ نید ا پدال   ضدد  تید فعال و یدیاسد  کدم   یشدرا  دید تول ،یاییباکتر

 از ،ییغددذا مختلدد  یهدداونیفرموالسدد در دیوزیاسددتو از اسددتفاده(. 2412، 0ریدد -ولددور)

 هدداییبدداکتر از آدامددو و نبددات آب ،سددازیینیریشدد ،یینددانوا ،یاهیددگ یچددادر  جملدده

                                                 
5.Dulcoside 

2.Torri 

3.Wang 

4.Wolwer-Rieck 
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 2نددوزایآ رو  سددودوموناس و ،2هیددپنومون الیکلبسدد ،1سددر وس لوسیباسدد ماننددد زایمدداریب

 (.2412دیی و همکارن،) کندیم محافظت

 

 
 پودر استویوزید -5شکل 

 

 ایاستو اهیگ کنندهنیریش باتیترک

 ۀهمددد. دهاسدددتیکوزیگل ولیویاسدددت و هددداتدددرپنید از یاریبسددد شدددام  ایاسدددتو

 یمحتددوا در امددا ،دارنددد ولیاسددتو کددونیآگل اهیددگ نیددا از شددده جدددا یدهایددکوزیگل

 یهدداکنندددهنیریشدد دها،زیددکویگل نیددا از یاریبسدد .تفدداوت وجددود دارد آنهددای دیسدداکار

 یید ن یاندر   و یکدالر  نیبندابرا  و شدوند نمدی  ییمتدابول  انسدان  در بددن  کده  هستند یعیطب

بدده  دیوزیاسددتو ،اهیددگ در اصددلی نیریشدد بدداتیترک (.2414و همکدداران،  0میشددرا) ندارنددد

 در گددر  24بدده میددیان  Aدیددوزیبودیر و خشدد  وزن لددوگر یدرک گددر  244تددا  04مقدددار

                                                 
1.Bacillus cereus 

2.Klebsiella pneumoniae 

3.Pseudomonas aeruginosa 

4.Mishra 
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بدددرای مقایسدددۀ بهتدددر (. 2412و همکددداران،  1را دددو) هسدددتند خشددد  وزن لدددوگر یک

تدوان بده سداختار شدیمیایی آن دو مراجعده کدرد. از نظدر        مدی ، Aدید وزیبودیرو د یوزیاستو

انددد و تفدداوت آنهددا فقدد  در گلددوکی متصدد  سدداختار شددیمیایی، دو ترکیدد  کددامال مشددابه

، تفدداوت 2(. شددک  2411و همکدداران،  2اسددت )مددارتونو  12شددده بدده کددربن شددمارة   

 دهد.ساختاری این دو گلوکوزید را نشان می

. شددودیمد  اسددتفاده یخدوراک  محصددوالت در کنندده نیریشدد عندوان بدده Aدید وزیبودیر

 فددر  و بددر مددول گددر  412/261 آن یمولکددول وزن ،23O70H44C آن ییایمیشدد فرمددول

 ینددور چددرخ  و سلسددیوس ۀدرجدد 202-200 روب ۀنقطدد بددا دیسددف پددودر آن خددالص

 نشددان گرمددا برابددر در یخددوب اریبسدد مقاومددت Aدیددوزیبودیر. اسددت درجدده -22 آن

)آهدویی و   کندد  تحمد   رااستریلییاسدیون   و ونییاسد یپاستورمدای  د تواندد یمد  و دهدد می

 24 - 644 ییغددذا محصددوالت در Aدیددوزیبودیراز  اسددتفاده یانیددم(. 2412همکدداران، 

ی غددذاها در لددوگر یک در گددر یلددیم 124 - 6444 و هددایدنینوشدد در تددریل در گددر یلددیم

 عیصددنا در اسددتفاده مددورد گسددترده یهدداکنندددهنیریشدد سددایر از شددتریب و اسددت جامددد

   (.2441و همکاران،  2پراکاش) قاب  استفاده است 0نوتا  و 2آسپارتا  رینظ ییغذا

گددر  بددر  11/121 آن یمولکددول وزن و 18O60H38C دیوزیاسددتو ییایمیشدد فرمددول

 در ییبداال  پدذیری  انحدالل  امدا  شدود ینمد  حد   آب در یخدوب بده   یترک نیا .استمول 

 عندوان بده  کده  اسدت  ریپدذ رطوبدت  اریبسد  و دیسدف  یستالیکر پودر ،دیوزیاستو .دارد اتانول

ة کنندد نیریشد  بدات یترک بدر  عدالوه  .دشدو یمد  اسدتفاده  طعدم  ةکنندتیتقو و کنندهنیریش

 د،یددوزکدال ،B، C، E دیددوزیبودیرماننددد  دهایددکوزیگل تددرپنید ریسددا ایاسددتو در ،اصددلی

                                                 
1.Rao 

2.Martono 

3.Aspartame 

4.Neotame 

5.Prakash 
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 ،و همکدداران مونددداکا -لمددوس) دارد وجددود نیددی ولییوسددتیا درویدده ید ول،ییوسددتیا

2412.)   

 
 A (b)دیوزیبودیر( و aید )وزیاستو ةکنندنیریشتفاوت ساختار  -3 شکل

 

 ایاستو کننده از گیاهی ترکیبات شیرینسازخالص و استخراج

 یبددرا کارخاندده در و جدددا سدداقه از برداشددت از پددو ایاسددتو اهیددگ یهددابددرن

-خدالص  و اسدتخراج د. بدرای  شدون یمد  اسدتفاده  دید وزیودیرباسدتویوزید و اندوا     استخراج

 :مانندد شدود  مدی  اسدتفاده گونداگون   هدای روش از ایاسدتو  اهید گ از ترکیبات شیرین یساز

 یکرومدداتوگراف کننددده،رندد یبدد عامدد  بددا همددراه حددالل مختلدد ، یهدداحددالل کدداربرد

. ونیلتراسددیف نددانو و اولتددرا و یبحراندد فددو  عیمددا اسددتخراج ،یونیددتبددادل و یجددذب

 اسدتخراج . اسدت  مطلدوب  یبدازده  بدا  امدا  گدران  یروشد  یید ن ویکروویما امواج با استخراج

 یبررسدد ییددن( سدلوالز یهمدد و ،نددازیپکت سدلوالز،  مادد  ییهددامیآندی  از اسددتفاده) میآنددی ابد 

 حدالل  بدا  ایاسدتو  یهدا بدرن  ییایمیشد  بدات یترک سدازی خدالص  و اسدتخراج . اسدت شده 
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 کدردن خشد  . اسدت  یجد یرا روش ی نیدی بحراند  فدو   الیسد  لهیوسد بده  کربن داکسیید

 چدون  ییاید میادلید   هبد  ،(0شدک  )ی پاششد  یهدا کدن خشد   ابد  شده استخراج باتیترک

 ییتوانددا کننددده،نیریشدد بدداتیترک خددواص بهبددود دها،یوزیاسددتو تلدد  طعددم کدداه 

 یهدداروش ریسددا بدده نسددبت ،ییایمیشدد یداریددپا  یافددیا و رطوبددت سددازینددهیبه

)نیمددت و  دارد یبرتددر ایاسددتو اهیددگ ةشددد اسددتخراج بدداتیترک یبددرا کددردنخشدد 

  (.2412، 1جانوسی

 

 
 کن پاششیخشک -0شکل 

 

 ندددیفرآ. شددودیمدد هیددته آب در ایاسددتو بددرن پددودر جوشدداندن از ایاسددتوة عصددار

 ییهدا حدالل  بدا  اسدتخراج  شدام   ایاسدتو  اهید گ بدرن  از دیوزیاسدتو  یجداساز و استخراج

 در اسددتخراج ،هیتصددف ۀادامدد در و اسددت کددولیگال لنیپددروپ و ،سددرولیگل متددان، ماننددد

                                                 
1.Nemeth and Janosi 
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 و ونیددد ضیتعدددو سدددتون کدددردن،کوآگولددده ،یرنزبدددر ،یقطبددد یآلددد حدددالل  یددد

 سددتون بددا دیوزیاسددتو سددازیخددالص روش نیبهتددر. گیددردصددورت مددی ونییاسددیستالیکر

 ۀدرجد  بده  تدا  شدود مدی  لتدر یفو سدپو   نینشد ته دوباره یآب ةعصارکه  است ونی ضیتعو

(. سددنج  گلیکوزیدددها از  2412و همکدداران،  1)زیمددرمند برسدد درصددد 24 خلددوص

سدنجی  ، طید  2هدایی مانندد کرومداتوگرافی مدایع بدا عملکدرد بداال       گیاه اسدتویا بدا روش  

مددارتونو و )گیددرد صددورت مددی  0قرمددی(سددنجی فروسددرا )مددادون و طیدد  2ارتعاشددی

شددود. در ایددن بددا روش جددذب انتخددابی جداسددازی مددی A. ریبودیوزیددد(2411همکدداران، 

اسددتفاده شددده و پددو از آن از روش تبلددور  2ایهددای جددذب ویددژهوش جددذب، از رزیددنر

شددود. روش دیزددر اسددتفاده مددی Aدیددوزیبودیر جامددد مدداده کددردنخددالصمجدددد بددرای 

مدددایع محلدددول خدددا   –بدددرای تصدددفیۀ گلیکوزیددددهای اسدددتویا، اسدددتخراج مدددایع  

همددراه یدد  گلیکوزیدددهای اسددتویا بددا اسددتفاده از الکدد  چددرب یددا الکدد  چددرب بدده    

 ولیاسدددتو محصددوالت  شددتر یبکننددده و سددپو اسددتخراج معکددوس اسددت.      رقیددد 

 هسدتند.  Aدید وزیبودیر اید  دیوزیاسدتو  شدام   شدوند، یمد  فروختده  امدروزه  که یدیکوزیگل

                                                 
1.Zimmermann 

1.HPLC 

2.Vibrational Spectroscopy 
3.NIRS 

4. Martono 

5.Macroporous 

6. Rebiana 
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 1انددایرببدده نددا   ،باشددد Aیدددوزیبودیر از ییبدداال سددطو  شددام  کدده یمحصددول ایدد مدداده

 . (2( )شک 2441)پراکاش و همکاران،  شودیم شناخته

 
 ناایربپودر  -2شکل 

 

 اسدتفاده  حدالل  عندوان بده  وسیسلسد  درجده  64 تدا  24 داغ آب از ندا ایرب دید تول یبرا

 کندد مدی  عبدور  تدا جدایی   کنندده جدذب  یهدا نید رز نیب از نیریش آب ،ادامه در و شودیم

 ولیاسددتو نیدداسددپو، . شددود جدددا مددواد زددرید از و جددذب دیددکوزیگل ولیاسددتو کدده

 اید  خد   تحدت  کدن خشد  بدا   و جددا  ییغدذا  ۀدرجد دارای  متدانول  ای اتانول با دیکوزیگل

مراحد  اسدتخراج    .(2441)پراکداش و همکداران،    شدود یمد  خشد   کدن پاششدی  خش 

 نشان داده شده است. 6کننده از گیاه استویا در شک ترکیبات شیرین

                                                 
1  
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 ایاستو اهیگ از دیکوزیگل ولیاستو استخراج مراحل -6 شکل

 

شددود. بدددین از میکروفیلتراسددیون نیددی اسددتفاده مددی  بددرای اسددتخراج اسددتویوزید، 

سدداخته شددده اسددت  زندد  ضددد فددوالد جددنو از بسددته ونیلتراسددیف واحددد  منظددور، یدد

 بده  مقطدر  آب از اسدتفاده  بدا  غشدا  ابتددا برای کار با این واحدد فیلتراسدیون، در   . (1)شک 

 غشددا یریپددذنفددور و فشددرده پاسددکاللددویک پانصددد و پنجدداه فشددار در سدداعت دو مدددت

، ونیلتراسددیف واحدددبدده  ایاسددتو خددا  ةعصددار . پددو از واردشدددنشددودیمدد مشددخص

 (.2412شود )دیی و همکاران، می استخراج دیوزیاستو

ویا
ست

ه ا
گیا

از 
د 

زی
کو

گلی
ل 

یو
تو

س
ج ا

را
خ

ست
ل ا

اح
مر

جمع  آوری برن های 
خش 

عصاره گیری

ایجاد لخته

فیلتراسیون

جذب روی رزین

تقطیر

مبادله یونی

تغلیظ

میکروفیلتر

استریلییاسیون

خش  کردن
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 استفاده از میکروفیلتراسیون برای استخراج استویوزید -7شکل 

 

 در صنعت غذا Aکاربرد استویوزید و ریبودیوزید

 ایدن  شدوند. مدی  عرضده  بدازار  بده  مختلد   هدای شک  در استویا هایامروزه فرآورده

 شدده فدرآوری  غدذاهای  نشدده،  پختده  و شدده  پختده  غدذاهای  قهدوه،  و چای به محصول

 . (1)شک  است شده اضافه هانوشیدنی و
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 استفاده از استویوزید در صنعت غذا -8شکل 

 

 طبیعدی  کننددة تابیدت  عندوان بده  و اسدت  بداالیی  پایدداری حرارتدی   دارای استویوزید

 1کداربرد دارد )بویلیدو   غدذاها  سدایر  هدا و شدیرینی  هدا، نوشدیدنی  لبنی، محصوالت انوا  در

شددک   دریی غددذا هددایآوردهفددر در دیوزیاسددتو از اسددتفاده یایددمیا(. 2412و همکدداران، 

 .است شده انیب 2

 

 

 

                                                 
1.Boileau 
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 (.5413دیی و همکاران، )مزایای استفاده از استویوزید در صنعت غذا  –9شکل

 

هددای اسددت کدده اسددتفاده از آن را در صددنعت غددذا ممکددن اسددتویوزید دارای ویژگددی

 شددن، کداربرد   ایقهدوه  واکدن   در نداشدتن  شدرکت  و نبدودن  تخمیدر  سدازد و قابد   می

کندد.  بدا بداال بدردن افدیای  مانددگاری توجیده مدی        و کیفیدت  بهبدود  نانوایی با در را آن

 در اسددتفاده بددرای را ایددن مدداده   قبددول، قابدد  حسددی )ارگددانولپتیکی(  هددایویژگددی

 ایددن(. 2424 همکدداران، و احمددد)متفدداوت مناسدد  کددرده اسددت   غددذایی محصددوالت

 .ابدییم بهبود نیییریسیگل با اثر نیا است و مشهود کردن نر  تیخاص

 .دهدیم کاه  منجمد یغذاها و شربت ، یبستن دررا  انجماد یانیم
 

 ،تیسکویب مانند ، پخته یغذاها و خش  یغذاها در رطوبت جذب باع 
 .شودیم

 .است زایدگیپوس ریغ و یکالر فاقد

 پایدار است. pH از عیوس ایمحدوده در و باال یدما در

 .شودیم دیتشد یآل یدهایاس و هانم  با  یترک در آن ینیریش

 .دارد ،ساکارز، نسبت به شتریب یکنندگنیریش قدرت
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-متندو  اسدتفاده مدی    غدذایی  محصدوالت  در گسدترده  طدور کدالری بده  کدم  کنندةشیرین

، آب میددوه شددده، پختدده غددذاهای بسددتنی، ،شددکالت مربددا، ،بیسددکویت جملدده در شددود از

سدویا و حتدی ماسدت.    دریدایی، سدو   غدذاهای  و آب نبدات  ،ترشدی  شدیرین،  ررت ،سو

 طدور بده  بندابراین  و کندد مدی  ایجداد  مطلدوبی  نرمدی  بدا کلریدد سددیم    اسدتویوزید  ترکی 

 و احمددد)رود کددار مددیدریددایی بدده غددذاهای تخمیددری و هددایسددبیی تولیددد در گسددترده

  یافددیا. اسددت گددر  در گددر  2/ 41 1دیوزیاسددتو تددور  شدداخص (.2424 همکدداران،

 از اسددتفاده تددور ، ییتوانددا نیددا. باالسددت ،نیپددروت   یدددلبدده آن آب ینزهدددار تیدد رف

 محصددوالت و رید خم گنددد ، سدو،،  مانندد  چسددبنا  یغدذاها  یددۀته یبدرا را  دیوزیاسدتو 

 یاقهددوه پخددت واکدن   در و ناپدذیر اسددت ریتخم دیوزیاسددتو. دهدددیمد   یافددیا ییندانوا 

 و شددودمددی پخددت در آن کدداربرد ۀدامندد  یافددیا باعدد  تیخصوصدد نیددا. شددودینمدد

عدالوه  . (14)شدک   دهدد یمد   یافدیا را  شدتر یب یمانددگار  بدا  محصدول  یمنیا و تیفیک

 نقدد  در تددا شددودیمدد موجدد  یدیاسدد یهددامحلددول در دیوزیاسددتو یداریددپابددر ایددن، 

 .دشو استفاده گازدار یهانوشابه در کنندهنیریش

 

 
 یینانوا یفرآوردها در دیوزیاستو کاربرد -14 شکل

                                                 
1.Swelling index  
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،  میددیان (11 شددک )شددود هددای متنددوعی اسددتفاده مددی در نوشددیدنی Aدیددوزیبویر

 احمدد کندد ) کنندده کداه  پیددا مدی    شدیرین  ها با جایزیینی ایدن کالری در این نوشیدنی

 و غددذاها  از یمختلفدد  انددوا   در Aدیدد وزیبویر ن،یدد ا بددر  عددالوه (. 2424همکدداران، و

 اسددت داریددپا ماسددت و دهندددهطعددم ریشدد آب،  ،یدد یچددا ماننددد سددرد یهددایدنینوشدد

 (.2441 همکاران، و اکاشرپ)

 
 هانوشیدنی در Aدیوزیبویر از استفاده -11شکل

 

 از قبدد  امددا اسددت، ریپددذامکددان متنددو  ییغددذا محصددوالت در دیوزیاسددتو کدداربرد

 آن از اسددتفاده از هدددفبایددد  کننددده،نیریشدد نید ا مقدددار و نددو  مددورد در یریددگمیتصدم 

 و یددید) شددود مشددخص ی(کددالر کدداه  ایدد طعددم یکنندددگاصددال  ،یکنندددگنیریشدد)

 پایدددار نزهددداری و پددردازش  یشددرا و بدداال یدمددا در دیوزیاسددتو (.2412 همکدداران،

مطالعددات ده سددال اخیددر در مددورد جددایزیینی یددا    .(2414و همکدداران،  1)کرویددر اسددت

هدای غدذایی در   افیودن اسدتویوزید و سدایر گلیکوزیددهای حاصد  از اسدتویا در فدرآورده      

 خالصه شده است. 2جدول

 

                                                 
1.Kroyer 
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 های خوراکیمطالعات صورت گرفته برکاربرد استویوزید در فرآورده – 5جدول

 منبع مطالعهنتایج  فرآورده

 بیسکویت

مطالعه  مورد تبیسکوی حسی و بافتی شیمیایی، فیییکی، تحلی  و تجییه نتایج

 و الریککم طبیعی، کنندةشیرین عنوانبه استویوزید بودن مناس  از حاکی

 اه ک پژوه  این نتایج همچنین. بود بیسکویت در ساکارز با آن جایزیینی

 داد. نشان را استویوزید با شده تولید بیسکویت در کالری مییان

خواه و وطن

 2410همکاران، 

 ان شد.ن ماندگاری افیای  و بافت، نرمی در استفاده از استویوزید سب  بهبود نان
 همکاران، و یید

2412 

 مربای انبه
 با انبه ایمرب تولید که داد تولید شده نشان انبه مربای ر ولو یکی خصوصیات

 .است پذیرامکان استویوزید جایزیینی درصد 22 با تنها مطلوب هایویژگی

و همکاران،  1باسو

2412 

 مربای آلبالو

 حاوی آلبالو ایمرب ر ولو یکی و بافتی فیییکوشیمیایی، خصوصیات سازیبهینه

 ای شر ترینمطلوب که داد نشان پاس  سطح روش از استفاده با استویوزید

 استویا درصد 2/4پکتین و  درصد 211/4 قند، درصد 2/26 با مربا تولید برای

 شود.حاص  می

و  نورمحمدی

 2421همکاران، 

 مربای به

 هینهب فرمول که داد نشان استویوزید با به مربای در موجود کالری سازی بهینه

درصد  21/4درصد پکتین،  0/4 با ترتی به یافته کاه  کالری با به مربای شده

 آید.میدست درصد قند به 24استویوزید و 

و همکاران،  یوسفی

2411 

 میوهآب

 یحاو کالریکم میوهآب ارگانولپتیکی و شیمیایی ای،تغذیه هایویژگی

 برای ویوزیداست از استفاده که داد نشان طبیعی کنندةشیرین عنوانبه استویوزید

 بخ رضایت جایزیینی سطح درصد 12تا  24 مییانبه کالریکم شهد تولید

 است. میوه با کالری پایین تولید شدهآب نتیجه در و است

و همکاران،  2برکات

2411 

 بستنی

 ایمیوه

 خواص اب محصول حفظ برای پایین گالیسمی شاخص با استویوزید، از استفاده

 کنندگان دیابتی و اشخاصی دچار چاقی توصیه شده است.مصرف برای مطلوب

و  2آرسنووا

 2412همکاران، 

نوشیدنی 

 داغ

 پایداری ساعت 1 مدت به قهوه و چای نوشیدنی در باال دمای در استویوزید

 .داد نشان سلسیوس درجه 124 تا خوبی

 همکاران، و یید

2412 

                                                 
1.Basu 

2.Barakat 

3.Arseneva 
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المللتتتی و حتتتد مجتتتاز استتتتفاده از ترکیبتتتات  استتتتانداردهای بتتتین

 کنندة استویاشیرین

 نیسدت ( موتدا ن ) زاجهد   دیوزیاسدتو  کده  اسدت  داده نشدان  یشناسد سدم  مطالعات

زا در اثدر اسدتفاده   حساسدیت  یهدا واکدن   نکده یا بده  توجده  بدا  و ندارد ییزاسرطاناثر  ای

وجددود  کنندددهنیریشدد عنددوانبدده آن از اسددتفادهامکددان  اسددت، نشددده مشدداهده ییددن از آن

آمریکددا، اسددتفاده از  داروی و غددذا سددازمان (.2412مونددداکا و همکدداران،  -دارد )لمددوس

مجدداز  هددانوشددیدنی و غددذاها و کدداربرد آن را بددرای اسددتویا حدداوی محصددوالت برخددی

شدناخته شدده اسدت )سدوییت گدرین       ایمدن  کلدی  طدور نیی بده  Aدانسته است. ریبودیوزید

 غددذایی مددواد ایمنددی ادارة و 2غددذایی مددواد کارشناسددان مشددتر  (. کمیتددۀ2442، 1فیلدددز

 کنندددهنشددیری  را اسددتویا هددایبددرن از شددده اسددتخراج گلیکوزیدددهایاسددتیویول 2اروپددا

روز را مناسد    در بددن  وزن کیلدوگر   ازای هدر بده  گدر  میلدی  0 مصدرف  کرده و ارزیابی

 عنددوانبدده را گلیکوزیدددها اسددتویول 2411 نددوامبر در 0انددد. اتحادیددۀ اروپددا  دانسددته

 بدر  اعدال  کدرده اسدت. عدالوه     مجداز  2411/1121 شدمارة  مجدوز  بدا  غذایی هایمکم 

 0 تدا  را قبدول  قابد   روزاندۀ  مصدرف  2نیوزیلندد  و اسدترالیا  غدذایی  مدواد  ادارة ایمندی  این،

 اسدت   الز . (2412 همکداران،  و یدی د) اسدت  کدرده  تعیدین  اسدتویول  معدادل  گدر  میلی

اسددتویا یددا ترکیبددات  از اسددتفاده یبددرا اسددتاندارد فاقددد رانیددا کشددور کدده یددادآوری شددود

 یاسددتانداردها بددهکدداربرد آن  یبددرا تددوانیمدد امددا ،اسددت Aدیددوزیبودیر و دیوزیاسددتو

 از کنندده نیریشد  بدات یترک نید ا مصدرف  بده  ازید ن صدورت  در و مراجعده  معتبدر  یالمللنیب

 غدذا  صدنعت  در دید کوزیگل ولیاسدتو  از اسدتفاده  سدطو   ،رای مادال بد . کدرد  استفاده آنها

                                                 
1.Sweet Green Fields 

2.JECFA (Joint Expert Committee on Food Additive) 

3.EFSA (European Food Safety Authority) 

4.EU Commission  

5.FSANZ (Food Standards Australia New Zealand) 
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یی در غددذا مددواد کارشناسدان  مشددتر  تددهیکم 62 و 61 ،62 جلسده  مصددوبات اسدداس بدر 

 .است 2 جدول شر به  2411سال 

 
 (5412ادیتیوز و جنوا، ) غذا صنعت در دیکوزیگل ولیاستو از استفاده سطوح -3 جدول

 نوع فرآورده
 وزیدگلیک استویول از استفاده سطح حداکثر

 (کیلوگرم در روز ازای هربه گرممیلی)

 644 هاآب میوه -های غیرالکلینوشیدنی

 244 دسرها

 244 ماست

 244 محصوالت قنادی

 1444 هاسو

 244 ررت شیرین

 164 نان

 244 بیسکویت

 

 مالحظات مصرف استویا

 یسدم  اثدر  آن مصدرف  کده  دهدد یمد  نشدان  ایاسدتو  اهید گ از اسدتفاده  یطوالن ۀسابق

 شدک   در اهید گ نید ا از اسدتفاده ا سدازمان غدذا و داروی آمریکدا    امد  نددارد،  یفور و دیشد

 انددوا  د،یوزیاسددتو از اسددتفاده تنهددا و نکددرده هیتوصدد ی رااهیددگ ةعصددار ایدد خددا 

 بددا ولیاسددتو یدهایددکوزیگل ریسددا و میآنددی بددا شددده اصددال  یدهایددکوزیگل د،یددوزیبودیر

 ایدد یریتدداخ هددایاثر نددادر، یجددانب عددوار . اسددت دانسددته مجدداز را درصددد 22 خلددوص

 ابتددا  در دهندد یمد  را اهید گ خدا   شدک   از مددت یطدوالن  ةاسدتفاد  بدا  فقد   که هاییاثر

  ،یکداف  اطالعدات  فقددان  علدت بده  سدازمان  نید ا همدین دلید   به و ستندین صیتشخ قاب 
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 ییغدذا  مدواد  یدۀ ته یبدرا  را اهید گ نید ا خدا   ةعصدار  اید  ایاستددو  کامد   بدرن  از استفاده

اسددتفاده از گلیکوزیدددهای اسددتخراج . اسددت نکددرده دییددتا هددایدنینوشدد و شدددهیفددرآور

بده آنهدا    12هدایی اسدت کده در شدک      و مخداطره  محددودیت  شده از گیاه اسدتویا دارای 

 ریسددا بددا سددهیمقا در ،ایاسددتو اهیددگ از شددده اسددتخراج یدهایددکوزیگلاشدداره شددده اسددت. 

 و هسدتند  تلد   طعدم  یدارا امدا  دارندد میایدایی   ی،مصدنوع  و یعد یطب یهدا کنندده نیریش

 طعدم،  یهدا کنندده تید تقو و هدا کنندده اصدال   از آنهدا،  تلد   طعدم  رساندن حداق به یبرا

 نیمالتودکسدددتر و نینددول یا از و پاششدددی کددردن خشدد   یهددداروش بددا  ییپوشددان یر

(. 2424احمددد و همکدداران،  ) شددوداسددتفاده مددی  یسددازکپسددوله عوامدد  عنددوانبدده

 رانید ا از خدارج  در فقد   حاضدر  حدال  در ایاسدتو  بدرن  از دهاید کوزیگل یصدنعت  اسدتخراج 

 و ایاسدددتو از اسدددتفاده یبدددرا کشدددور در یملددد اسدددتاندارد فقددددان و عملدددی اسدددت

 ،زدر ید یسدو  از. کندد یمد  جداد یا تیمحددود  اهید گ نید ا از شدده  اسدتخراج  یدهایکوزیگل

 ی،مصدنوع  یهدا کنندده نیریشد  بدا  سده یمقا در ،ایاسدتو  محصدوالت  بداالتر  متیق  یدلبه

 در تقلدد  ییشناسددا یهدداروش شددتریب و اسددت ادیددز بدداتیترک نیددا در تقلدد  احتمددال

، (ازیددن مددورد ۀنموندد یسددازآمدداده  یدددلبدده) ایاسددتو اهیددگ از شددده اسددتخراج بدداتیترک

 های. برن(2424، 1مورلو  و هی ) هستند دهیچیپ و یطوالن

                                                 
1.Morlock and Heil 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

هددا بیمدداری درمددان زندددگی و شددرای  بهبددود و کنتددرل بددرای زیددادیمسددیرهای 

اسددت  کربوهیددرات  و چربدی  دریافدت  میدیان  یکدی از ایدن مسدیرها کدداه    . وجدود دارد 

کدالری  کدم  یدا  کدالری بددون  هدای کنندده شدیرین  بدا  آن ساکارز و جایزیینی که با کاه 

سدب  مدوارد   بده  ایاسدتو  اهید گ یفدرآور  و دید تول یرو یگدذار سدرمایه  ۀتوسع شود.طی می

 نیددا وجددود از مددا هموطنددان از یاریبسدد. اسددت گسددترش حددال در شدددتبددهرکددر شددده 

 اهید گ نید ا از شدده  اسدتخراج  و کنندده نیریشد  بدات یترک اندد و اطال یب ارزشمندترکیبات 

نبود استاندارد  بین المللی در خصوص استفاده از گلیکوزیدهای استخراج شده از گیاه استویا

قیمت باالی محصوالت استویای خالص در مقایسه با شکر

پایینpHدر12احتمال هیدرولیی پیوند استری کربن 

حذف ناکارآمد حالل های مورد استفاده در استخراج گلیکوزیدها از گیاه استویا

تقل  در فروش گلیکوزیدهای استخراج شده از گیاه استویا

های استویااحتمال وجود فلیات سنزین در برن

احتمال از بین رفتن میایای استفاده از گلیکوزیدهای استخراج شده از گیاه استویا با افیودن شکر  

 اهیگ از شده استخراج یدهایکوزیگل از استفاده هایهمخاطر و هاتیمحدود -15شکل 

 (5418 ،1و باالچاندران 5454)ونگ و همکاران،  ایاستو
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 از شدده  هید ته محصدوالت  نکده یا رغدم بده  و اسدت  نشدده  وارد رانیا یغذا صنعت در یین

 عنددوانبدده درمددانی، و ایتغذیدده خددواص داشددتن دلیدد هبدد Aدیددوزیبودیر و دیوزیاسددتو

 بهدره یبد  هدا فدرآورده  نید ا مصدرف  از مدرد   عمدو   شدوند، مدی  مطدر   فراسودمند غذای

زیداد،   کننددگی شدیرین  و درمدانی  خدواص  بدر  شدده عدالوه  های گفتهکنندهشیرین. هستند

منجدر   کده ) اکسدیدانی آنتدی  ویژگدی  حدرارت و  بده  با داشتن خصوصیاتی مانندد مقاومدت  

شددود، جددایزیین خددوبی بددرای سدداکارز   مددی (محصددول ماندددگاری عمددر افددیای  بدده

شوند. بدا وجدود ایدن ، همانندد هدر ترکید  دیزدری اسدتفاده از آنهدا دارای          محسوب می

بددودن هددایی اسددت و مددواردی ماننددد ترکیبددات تقلبددی، گددران هددا و مخدداطرهمحدددودیت

ی مهندسدد یهددادر خصددوص روش، فقدددان اطالعددات کددافی Aدیددوزیبودیر و دیوزیاسددتو

هددا و عددوار  جددانبی احتمددالی  کنندددههددای حاصدد  از ایددن شددیرین در تولیددد فددرآورده

 محصوالت جدید تهیه شده از آنها، در زمان مصرف باید مورد توجه قرار گیرند.
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