
Sugar is the bitter truth Replace sugar with stevia, Please 

(الستيفيا)زراعة وأنتاج محصول ورق السكر 
Stevia rebaudiana Bertoni 
البديل الصحي واالمن لسكر المائدة 

د  سداد كاظم الطويل ال نصرهللا.م.أ
د زينة محمد عبد القادر.م.أ

جامعة بغداد -كلية علوم الهندسة الزراعية 



Sugar is the bitter truth, Replace sugar with stevia, Please 

Stevia(الستيفيا)السكرورقنباتيعود rebaudiana BertoniالنجميةالعائلةالىAsteraceaeالىويصلسنوات5-3الىعمرهيمتدمعمرعشبينباتوهو

/اقاالورمنطن3.5-3انتاجوبمعدلمرات4-3مابينالسنويالحشاتعددمعدليصلإذاوراقهوجمعالنباتحشاوحصادهعمليةتتمعندهاسم60-50الىهارتفاع

.الجديدةاالصنافبعضفيذلكضعفالىاالوراقحاصليصلوقدهكتار

وروسيانوالياباوالصينوالجنوبيةالشماليةامريكادولمثلالعالمدولمنالعديدفيزرعتالتيالمهمةالزراعيةالمحاصيلمن(الستيفيا)السكرورقمحصول

الحراريةالسعراتمنوالخاليةصحيااالمنةالطبيعيةالمحلياتانتاجلغرضومصرايرانوتركياوواوربا

نطاقوعلىبغدادجامعة–الزراعيةالهندسةعلومكليةحقولفيوزرع(2017)االخيرةالسنواتفيحديثاالعراقالى(الستيفيا)السكرورقمحصولأدخل

.المائدةلسكرمناسبكبديلاالمنهوالتغذويةالصحيةالهميتهالدعممنالكثيرالىالمحصولهذايحتاجواليزالمحدودبحثي

صيبتالتياالمراضمنللعديدوالشريكللمناعةاالولوالعدو(السكروز)المائدةلسكرالمناسبالبديلايجادالىالعشرينالقرنمناالخيرةالسنواتومنذالحاجةظهرت

معظمهاوالمصنوعة(نوع35)العالميةالسوقفيشيوًعااألكثروالتحليةالكثافةعاليةالمحلياتالىالناسمنالعديدلجأفقد،(والقاتلةالمرةوالحقيقةاالبيضالسم)االنسان

دارتوكمادماغالفيخللاليسببالذياسبارتاموسكروالماليتولوالسوربيتولوالسكرالوزالسكرينمثلالكحوليةالسكرياتاوالصناعيةكالسكرياتصناعيةمركباتمن

االمراضمنبالعديدوارتباطها(WHOالعالمحولمليارشخصنصف)السمنةمشاكلالىاضافة،السرطانأنواعمنللعديدالمحتملةبالمخاطروارتبطتاالختالفاتحولها

.واالمنهالصحيةالطبيعيةالستيفيامحلياتهوالجواب؟المائدةلسكرالمناسبالبديلماهوقائمالسؤالويبقى،المزمنة

:المقدمة 

سكريولكمحصالستيفيامحصولأوبنباتالمشاركينالسادةتعريفالىالتجربةهذهتهدف

دةعديصحيةوفوائدمتفوقةتغذويةمميزاتذووالعراقالعالمفيواعدطبيعيومحلي

ودوراتوالتوصيحسباستعملمااذاجانبيةتاثيراتايدونلسكرالمائدةالمناسبوالبديل

.المستدامةالتنميةفيالمحصولهذا



Steviol Glycoside
يا  محليات الستيفول كاليكوسايد في أوراق نبات الستيف



حية الستيفيا وتطبيقاتها الغذائية والص
Replace sugar with stevia, Please 

الوراق للستيفيا Steviol glycosidesمركبات 

مرة في تحليتها سكر المائدة 300-200تفوق 

وتعد البديل المناسب له لالشخاص االصحاء و 

لمرضى داء السكري  النوع الثاني و  بمؤشر 
صفر=  GIكلوكوزي

Stevioside, Reb A, Reb M, Reb M

الفوائد الصحية للستيفيا 

Zero calorie
خالية السعرات الحرارية 

Natural 
Antioxidant

مضادات أكسدة طبيعية 

Immunity system 
تعزيز الجهاز المناعي 

االتطبيقات الغذائية لمحلي الستيفي

Plaque reduction
صحة الفم واالسنان 

Inflammatory
مضادات لالتهابات 

Antibacterial
مضاد بكتيري وفطري

High Heat Stability 
ثابت حراريا 

High PH Range 2-11
متحمل لمدى حموضة

Non-Fermentable
محلي طبيعي اليتخمر

Natural Healthy sweetener
Food Additives ) GRAS(

محلي طبيعي صحي ومضاف غذائي امن

خالي من السعرات الحرارية
No calories 

Food Enhancer 
محسنات للنكهة 

محلي للشاي 

،المشروبات الغازية 

والساخنة والعصائر 
والمعجنات 

Anti-hypertensive
خافض للضغط ولسكر 

الدم 

اليتغير لونه 
مستخلص االوراق 

مضاد للعديد من 

السرطانات 

يشجع على 

تحفيزالتذوق 

تخفيض حمل فيروسي 

IRT, Corona , 



التعريف بالستيفيا كمحصول سكري صحي واعد في العراق ونقل 

تكنولوجيا زراعه وأنتاجه الى المزارع العراقي وتصنيع محلياته 

وبالتعاون من القطاع العام والخاص وتوفير فرص عمل واستثمارات 
جديدة  



5-3الف دوالر يمكن ان ينتج يوميا 80استيراد خط انتاجي بكلفة 
كغم/ دوالر500-400كغم ستيفوسايد نفي غير مخلوط بسعر 

سداد الطويل .د



وتحسين نمو وانتاج محصول وأكثار تجربة زراعة 

سكري صحي كمحصول ( الستيفيا )ورق السكر 

واعد يزرع الول مرة في العراق

او والمادة الخام توفير المصدر النباتي االساس 

محصول الستيفيا والصنف او االصناف المناسبة 
البيئة العراقية منه للزراعة في 

تعظيم محتوى محصول الستيفيا من المحليات 

الطبيعية والمواد الطبية

ل عادتالطبيعي بقوة تحلية الستيفيا محليتوفير 

بميزات صحية أمنه سكر مائدة مرة من200-300

لالصحاء ولمرضى السكري كبديل لسكر المائدة و

القيمة العلمية للمشروع 

خارطة الطريق للمشروع 

المرحلة الثانية 
( االنتاجية )

المرحلة االولى
(  التحضيرية )

المرحلة الثالثة
( التصنيعية  )



Searching for Pure stevia or mix with Erythritol 





:  Dosesالجرعة 

األغذيةمنظمةبينالمشتركةالخبراءلجنةوحددتكما2009االمريكيةوالدواءالغذاءFDAمنظمةاقرتلقد

الستيفولكاليكوسيداتمنبهاالمسموحالكمية2010عامفيا(JECFA)العالميةالصحةومنظمةوالزراعة

stevia glycosidesنهواألمالمعتمدةالغذائيةالمضافاتمنواعتبرتهيوميا/االنسانجسموزنمنكغم/ملغم4ب

وقد2011االوربياالتحادقبلمنأعتمادهتمكما،.تطوريةسميةبايمرتبطةأومسرطنةوغيرللجيناتبالنسبة

غذائيةكمضافات2015عامفيالستيفولكاليكوسيداتسالمةحولرأيا(EFSA)األغذيةلسالمةاالوربيةالهيئةتبنت

.الجافالوزنأساسعلىالستيفولكاليكوسيداتمن%95مناقلالنهائيالمنتجيحتويالانعلىاشترطتو

3.5الستيفيامحلياتمناليوميةالجرعةانلوحظوالفئرانHamsterواناثذكورعلىتجاربوفي g/kgتؤثرلم

.اقصىكحديوميابتناولهيسمحالستيفوسايدمحليمنغم1.5انالبحوثواشارت،فيهاوالنموالتكاثرعلى

علىتجاربوتوجدبأمانيومياالستيفيااوراقمستخلصمنقوعمنكوب3-2شربيمكنانهالبحوثبعضاشارت

.الدمفيالكلوكوزمستوىعلىللسيطرةيوما60لمدةاالوراقمسحوقمنغم1استعمال

https://www.drugs.com/npp/stevia.html

(G.R.A.S)
FDA,WHO



: المشاكل والتحديات 

:التزال تواجه زراعة وصناعة الستيفيا مشاكل عديدة من اهمها 

.توفير الصنف او االصناف من محصول الستيفيا المتاقلمة للبيئة العراقية والمتفوقة في محتواها من المحليات الطبيعية -1

التحلية دون خلط محليات أخرى بنسب كبيرة غير أمنه مع محلي الستيفيا المستورد والمتوفر االن في االسواق المحلية  كمواد مالئة ولزيادة-2

والسوبيتول aspartame ،sodium cyclamate ،maltodextrin ،sodium saccharinرقابة نوعية لتقليل الكلفة وزيادة االرباح مثل 

نقي عند الشراء من افضل المواد المالئة لسكر الستيفيا حاليا وفي كل االحوال يفضل البحث عن محلي الستيفيا الصافي أو ال  Erythritol، ويعد 

.العالي الحالوة Reb Aومنتوج تروبيكانا في العراق مخلوط مع عنصر الكروميوم ، مشكلة التذوق واالتجاه الى 

ع في االسواق وعدم توفر التقنيات والخبرات في تنقية واستخالص محليات الستيفيا بشكل تجاري وصوال الى المنتوج النهائي الذي يبا-3

.  قلة الخبرة الفنية في زراعة ادارة هذه المحصول-4

دور وزارة الزراعة في نشر ودعم زراعة هذا المحصول وعمل دورات ارشادية او مزارع نموذجية للمزارعين -5

مشاكل زراعية وفنية وكونه كمحصول معمر في منافسة المحاصيل الستراتيجية لها كالحنطة -6

.البحث عن المستثمر واالستثمار في زراعة الستيفيا وبيع الحاصل وتوفر المشتري او المصنع لها -7

.  وتجارة محلي الستيفيا زراعة وأخيرا يمكن القول وجود ضغوط كبيرة من كبرى شركات السكر العالمية ضد انتشار -8



(الستيفيا)تكثير نبات ورق السكر 

العقل الساقية

الزراعة النسيجيةالبذور الخصبة 



S

Stevia in the Collage of agriculture engineering sciences

جامعة بغداد–نبات الستيفيا في حقول كلية علوم الهندسة الزراعية 



Stevia in MARU - Collage of agriculture engineering sciences



Stevia the Collage of agriculture engineering sciences



Stevia, Scientific CO-OPERATION 







Thank you for 
your listening 

Replace sugar with Stevia, Please 

Stevia,  gift from nature 

Stevia,  a natural sweetener of the future  


