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چکیده

امروزه استفاده از وسایل ارتباطی افزایش روزافزونی داشته است و برخی از این وسایل نظیر تلفن همراه بسیار مورد توجه
بشر و بویژه قشر جوان قرار گرفته است .به منظور بررسی اثرات این امواج در زندگی امروزی در این تحقیق بذرهای گیاه
گوجهفرنگی بهمدت  14روز و هر روز  10دقیقه در مجاورت تلفن همراه فعال قرار گرفتند و در این مدت با تلفن دیگری به
تلفن مذکور زنگ زده میشد .در پایان مدت تیمار ،درصد جوانهزنی ،تخریب لیپیدهای غشایی ،محتوای پروتئین و ترکیبات
فنلی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی در پاسخ به امواج تلفن همراه افزایش یافته است .این امر
میتواند ناشی از افزایش بیان ژنها و یا افزایش فعالیت آنزیمهای دخیل در جوانهزنی تحت تاثیر امواج در مقایسه با گروه تیمار
باشد .از سوی دیگر در گیاهان تیمار شده با تلفن همراه ،پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی افزایش یافت که میتواند بهعلت
کاهش ظرفیت جمعآوری رادیکالهای آزاد اکسیژن باشد .همچنین در گروههای تیمار شده محتوای پروتئین کل تا %50
کاهش نشان داد .بنابراین به نظر می رسد امواج تلفن همراه از طریق تخریب غشا و تغییر در محتوای پروتئینها میتواند اثر
نامطلوبی بر سیستمهای زنده بگذارد.
واژههای کلیدی :پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی ،ترکیبات فنلی ،تلفن همراه ،گوجهفرنگی
مقدمه

در سال های اخیر انبوهی از دستگاههای ساطع کننده
امواج الکترومغناطیسی مانند تلفن همراه ،رادار ،رادیو،
تلویزیون ،وسایل برقی خانگی ساخته شده و مورد استفاده
روز افزون انسان ها و به خصوص جوانان و نوجوانان قرار

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی از جمله تنشهای
غیر زیستی هستند که حاصل عصر تکنولوژی بوده و
امروزه توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده اند.
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فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

محل انجام تحقیق :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم پزشکی تهران

روستا و رجب بیگی

( Electromagnetic

گرفته است ( .)1،2امواج مغناطیسی
 fieldsیا  )EMFبه دو دسته امواج یونیزهکننده و امواج
غیریونیزه کننده تقسیم میشوند .امواج غیریونیزهکننده
خود به دو دسته تقسیم میشوند )1 :امواج با شدت پایین
میدان الکترومغناطیسی ( )60Hzو  )2امواج رادیویی
( )radiofrequencyکه توسط محصوالت رادیویی و
ماکروویوها تولید میشوند ( .)3گرچه پیشرفت این
تکنولوژی موجب بهبود آسایش انسان میشود ،اما
گزارشاتی مبنی بر تاثیرات بیولوژیکی کاربرد گستردهی
امواج آنتنهای مخابراتی ،و گوشیهای تلفن همراه ثبت
شده است .امواج تلفن همراه اصوال امواجی با فرکانسی
حدود  1780-824 MHzرا از تمام جهات دریافت و یا از
خود ساطع میسازند ( .)4لذا ،با توجه به انتشار برخی
گزارشها در مورد اثرات مخرب امواج تلفن همراه توجه
پژوهشگران علوم زیستی به بررسی اثرات آن بر سالمت
انسان و نیز بر فرآیندهای رشد و نمو بر جانداران جلب
شده است (.)5
اثرات زیستی امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه می-
تواند به سطح متوسط انرژی ،فرکانس ،و تغییرات سیگنال
الکتریکی وابسته باشد ( .)6گزارشاتی مبنی بر اثر سیستم-
های رادیویی بر ایجاد لوسمی در کودکان ،تومورهای
مغزی ،اثرات ژنوتوکسیک ،اثر بر سیستمهای مغزی،
بیماریهای سیستم عصبی ،اختالل در سیستم ایمنی،
مرگ سلولی ،تغییر در بیان ژنها ،تخریب  ،DNAپاسخ-
های التهابی و آلرژیتیکی ،و اثر بر قلب و نازایی وجود دارد
( .)7سازمان بهداشت جهانی و آژانس بینالمللی تحقیق
روی سرطان )IARC(1امواج  RF-EMFsمربوط به تلفن
همراه را بعنوان کارسینوژن احتمالی سرطان (گروه )B
معرفی میکند ( .)8همچنین ،بسیاری از مطالعات نشان
دادهاند که استفاده بیش از  1640ساعت از تلفن همراه
احتمال ابتال به گلیوما (سرطان مغز) و رشد تومورهای
بدخیم مغزی را افزایش میدهد ( .)9،10با این حال برخی
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نتایج نیز بیان میکنند ،استفاده از تلفن همراه برای
بزرگساالن بدون ضرر می-باشد ( .)2رادیکالهای آزاد2
( )ROSنقش مهمی در مکانیسمهای بیولوژیکی میدان-
های مغناطیسی بازی میکنند .در سلولهایی که تنفس
هوازی دارند ROS ،ها در پاسخ به میدانهای
الکترومغناطیسی و بویژه در میتوکندریها تولید میشوند
( .)11برخی تحقیقات نشان داده است که میدانهای
مغناطیسی میتوانند منجر به تولید و یا افزایش طول عمر
گونههای فعال اکسیژن شود .تجمع این رادیکالها می-
تواند منجر به تغییر بیان برخی ژنها شود و اثرات منفی
بر ساختار غشایی و سیستم آنتیاکسیدانی داشته باشد
( .)12مکانیسمهای دفاعی مختلفی علیه رادیکال های آزاد
در بدن وجود دارد که شامل مواد جمع کننده رادیکالهای
آزاد و مواد آنتی اکسیدان می باشند که به این واسطه
تعادل مهم بین تولید و خنثی سازی رادیکال های آزاد را
به وجود میآورند (.)13
میدان مغناطیسی منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای
کاتاالز ،پلی فنل اکسیداز ،پراکسیداز و سوپراکسید
دیسموتاز میشود ( .)14تحقیقات گذشته نشان داده است
که میدان مغناطیسی ترکیبات فنلی متصل به دیواره را
در گیاه ریحان کاهش میدهد ( ،)15در حالیکه در
تحقیق دیگری میزان ترکیبات کاروتنوئیدی در گیاه
 Phoenix datyliferaدر پاسخ به میدان افزایش یافت
(.)16
امروزه یکی از موارد قابل توجه بهبود و اصالح ارزش
غذایی محصوالت کشاورزی است .از سوی دیگر میزان
کاروتنوئیدها ،فالوونوئیدها و ویتامینهای محصوالت
کشاورزی ،بعلت خاصیت آنتیاکسیدانی و اهمیت آنها در
پیشگیری و درمان بیماریهایی نظیر سرطان و بیماری-
های سیستم دفاعی موجب شدهاست تا این گیاهان بیشتر
مورد توجه قرار گیرند .گوجهفرنگی ،پس از سیبزمینی،
فراوانترین محصول صیفی کشت شده در جهان میباشد.
Reactive Oxygen Species
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گروهی که  14روز هر روز بهمدت  10دقیقه با امواج تلفن
همراه تیمار داده شدند .بهمنظور تیمار با تلفن همراه،
گوشی تلفن  )10.50D( Alkatel3بر روی پلیتهای حاوی
بذر گوجهفرنگی قرار میگرفت (شکل  )1و با تلفن دیگری
 10دقیقه به این تلفن زنگ زده میشد .پس از اتمام این
مدت گیاهچهها جمعآوری شده و جهت آنالیزهای
بیوشیمیایی در فریزر  -20ᵒCقرار گرفتند.

مواد و روشها
کشت بذرها

بذرهای گیاه گوجهفرنگی از شرکت بازرگانی رامان
خریداری شد .پس از شستشو با آب ،بذرها با محلول آب-
ژاول  )20:80( 5%بمدت  20دقیقه قرار گرفت تا بذرها
ضدعفونی شوند .سپس با الکل  70%بهمدت یک دقیقه
ضدعفونی شده و در نهایت 3بار با آب مقطر شسته شدند.
بذرها در پلیت استریل و در شرایط استریل کشت داده
شدند و در این مدت تنها با آب آبیاری شدند .بهمنظور
جذب آب و مرطوب نگهداشتن بذرها در هر پلیت کاغذ
صافی قرار گرفت و بذرها روی آنها رشد میکردند (در
دمای .)25ᵒC

سنجش رشد بذرها و گیاهچهها

به منظور اندازهگیری رشد بذرها ،پس از تیمار ،تعداد
بذرهای جوانه زده شمارش شد و بخش هوایی جمعآوری
شده و پس از شستشو با آب دو بار تقطیر ،برای آنالیزهای
بیوشیمیایی در دمای  -80ᵒCقرار گرفت.
ظرفیت جاروبکنندگی رادیکالهای آزاد

)(Radical Scavengering Activity

رادیکال 1و  -1دی فنیل -2-پیکریل هیدرازیل
رادیکال 2و -2دی فنیل2( -1 -و4و -6تری نیتروفنیل)
هیدرازیل ) ، (DPPHیک رادیکال نسبتاً پایدار است که به
حالت اکسیده در طول موج  517 nmجذب دارد .از طریق
کاهش رنگ ارغوانی محلولها میتوان کاهش در جذب

تیمار با تلفن همراه

در مدت کشت بذرها به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم
شدند .گروهی که تحت تاثیر هیچ تیماری قرار نگرفتند و
GSM: 900/1800

RSA
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شکل  -1تیمار گیاهچههای گوجهفرنگی با امواج ساطع
شده از تلفن همراه گیاهچهها هر روز بهمدت  10دقیقه ،و به-
مدت  14روز ،با تلفن همراه تیمار میشدند .گروه شاهد تحت
تاثیر هیچ تیماری قرار نگرفت.
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گیاه گوجهفرنگی ( )Solanum lycopersicumاز تیره
سیبزمینی ( )Solanaceaeمیباشد که میوههای آن بعلت
محتوای باالی کاروتنوئید و بویژه لیکوپن و -βکاروتن از
دیرباز مورد توجه بوده است .با وجود مطالعات متعدد در
مورد اثرات میدانهای الکترومغناطیسی ،تأثیرات خاص
آنها برروی متابولیسم و نمو جانداران و بویژه گیاهان هنوز
مبهم باقی مانده است .لذا ضرورت بررسیهایی از این
قبیل با هدف افزایش دانش بشری در زمینة فیزیولوژی
پاسخ موجودات زنده به امواج تلفن همراه احساس می-
گردد .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر امواج تلفن همراه بر
روی برخی سیستمهای آنتیاکسیدانی گیاه گوجهفرنگی
است .بنابراین ،تغییرات رشد و جوانهزنی و مقدار ترکیبات
فنلی در پاسخ به امواج تلفن همراه سنجیده شد .از طرف
دیگر ظرفیت جمعآوری رادیکالهای ازاد تولید شده در
پاسخ به تیمارهای مذکور ،مورد بررسی قرار گرفت.

روستا و رجب بیگی

یخ سرد شد .میزان  MDAبا اندازهگیری جذب در طول
موجهای  532 nmو  600 nmبا استفاده از ضریب ثابت
( )ε =155 mM-1 cm-1محاسبه گردید (.)18

محلولهای جاروبگر این رادیکال را در عصارههای
گیاهی با اسپکتروفتومتر ( )RIGOL, USاندازه گرفت.
برای این کار ابتدا  0/2گرم از نمونة منجمد در 3 mLاتانول
مطلق ساییده و برای مدت  30دقیقه با دور× 5000 g
سانتریفیوژ شد .بخش رویی به نسبت  1/10با متانول
( )Merckرقیق گردید و سپس محلول ( DPPHسیگما) با
غلظت  0/008درصد به آن اضافه گردید .نمونهها به مدت
 30دقیقه در تاریکی قرار گرفتند و پس از آن جذب نمونه-
ها در طول موج  517 nmبا اسپکتروفتومتر خوانده شد.
تمام مراحل در  4°Cانجام گرفت (.)17

استخراج ترکیبات فنلی ()Total Phenol

 200میلیگرم از نمونة منجمد در  3میلیلیتر از
ال با  10برابر آب دوبار تقطیر
محلول فولین (مرک) که قب ً
رقیق شده ،ساییده شد و به مدت  5دقیقه در دمای اتاق
قرار گرفت .سپس بهآن  2میلیلیتر کربناتسدیم (مرک)
( ) % 7/5اضافه شد و به مدت  2ساعت در دمای اتاق قرار
گرفت و در نهایت جذب مخلوط حاصل در  765نانومتر
قرائت شد .به منظور تهیة استاندارد از اسیدگالیک استفاده
شد و در نهایت میزان ترکیبات فنلی حاصل بر حسب
میلیگرم گالیک اسید (مرک) بهازای یک گرم وزن تر
محاسبه گردید (.)19

بررسی تمامیت غشا )(Membrane integrity

میزان آسیب به غشاها با اندازهگیری مقدار مالونیل
دیآلدئید ) (MDAبهعنوان فراوردة نهایی پراکسیداسیون
لیپیدهای غشای سلولها تعیین شد .به منظور اندازه-
گیری  MDAمیزان  200 mgاز نمونههای منجمد شده
با  3mLاسید تریکلرواستیک (مرک) )10% (TCA
ساییده شد .نمونهها پس از همگن-سازی ،سانتریفوژ
( ،12000rpmبه مدت  15دقیقه) شدند .به 1 mLاز
نمونههای صاف شده 1mL ،تیو باربیتوریک اسید (مرک)
) 0/25 (TBAدرصد اضافه گردید و به مدت نیم ساعت
در دمای  100 °Cقرار داده شدند و سپس بالفاصله در آب

نتایج

نتایج این بررسی نشان داد که امواج تلفن همراه
درصد جوانهزنی بذرهای نسبت به گروه شاهد تا حدود 10
درصد در گروه تیمار گوجهفرنگی را افزایش داده است
(شکل  )2که این افزایش در سطح  p≤ 0/05معنادار می-
باشد.
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شکل  -2درصد جوانهزنی بذرهای گوجهفرنگی در تیمار با تلفن همراه * نشان دهنده معناداری اختالف در سطح  p≤ 0/05میباشد.
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غشایی یعنی مالونیل دیالدئید در گروه شاهد از
 3/0±45/12به  4/02 0±/21 µMدر گروه تیمار افزایش
یافته است و این اختالف در در سطح  p≥ 0/01معنادار
است .در این تحقیق محتوای فنلهای کل نیز مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد محتوای فنل کل نسبت
به امواج تلفن همراه در مقایسه با گروه شاهد تغییر
معناداری نکردهاست (شکل .)5

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،در تحقیق
حاضر ظرفیت جمعآوری رادیکالهای آزاد اکسیژن تحت-
تأثیر امواج تلفن همراه کاهش یافتهاست .بطوری که این
درصد از  %97/69±0/76به  %89/78±2/93کاهش یافته
است و این کاهش در سطح  P≤ 0/01معنادار میباشد.
نتایج بررسی نشان داد امواج تلفن همراه موجب افزایش
پراکسیداسیون و تخریب لیپیدهای غشا شده است (شکل
 .)4بطوریکه غلظت فراورده حاصل از تخریب لیپیدهای

µM

ظرفیت جمع اوری رادیکال های آزاد
100

85
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80
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شکل  -3ظرفیت جمعآوری رادیکالهای آزاد در پاسخ به امواج تلفن همراه پس از اعمال تیمار در گیاه گوجه-فرنگی ( Solanum
( )lycopersicum L.مقادیر نشان داده شده میانگین حداقل  3تکرار و ( ±SDانحراف معیار) میباشد) * .نشاندهندة معنیدار بودن
تفاوتها در سطح  p≥ 0/05است.
پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی

treatment

control

Lipid peroxidation rate
µM MDA-TBA

*

4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

شکل  -4پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی تغییرات میزان تولید  MDAتحت تأثیر امواج تلفن همراه در کشت گیاه گوجهفرنگی
(( )Solanum lycopersicum L.مقادیر نشان داده شده میانگین حداقل  3تکرار و ( ±SDانحراف معیار) میباشد * .نشاندهندة
معنیدار بودن تفاوتها در سطح  p≥ 0/01است.
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مقدار فنل کل
0/6
0/5
0/3
0/2
0/1
Treatment

Control

Total Phenol
)(mg/g FW

0/4

0

شکل  -5محتوای ترکیبات فنلی کل در پاسخ به امواج تلفن همراه تفاوت معناداری میان محتوای ترکیبات فنلی نسبت به گروه
شاهد مشاهده نشد.

بحث

اصلی کاهش زمان رویش و افزایش سرعت و درصد جوانه-
زنی ،اثر القاکنندگی امواج الکترومغناطیسی است که
احتماال منجر به بیان برخی ژنها در هسته سلول میشود
که نتیجه آنها تحریک یا افزایش آنزیمهای هیدرولیزی
ذخایر دانهها و از جمله آمیالزها میباشد ( .)22،23اثبات
علمی این قضیه نیازمند سنجش کمی و کیفی mRNAی
آنزیمهایی نظیر آلفاآمیالز میباشد .از سوی دیگر یافتهها
نشان میدهند که تشعشعات الکترومغناطیسی بهویژه با
فرکانس پایین ،بر ویژگیهای الکتریکی غشا و آب موجود
در دانهها اثر گذاشته و سبب تسریع فرایندهای زیستی و
تبادالت مواد در سلولها میشود .این امر موجب میشود
تا مواد مغذی در تمام حجم دانه وارد شوند و بنابراین
سرعت جوانهزنی افزایش یابد (.)23،24
یک ارتباط بالقوة دیگر بین میدان مغناطیسی و اثرات
آن بر موجودات زنده این است که میدانهای
الکترومغناطیسی باعث نوعی تنش اکسیداتیو میشوند که
فعالیت و طول عمر رادیکالهای آزاد را افزایش میدهد
( ROS .)1ها نقش مهمی در مکانیسمهای بیولوژیکی
میدانهای مغناطیسی بازی میکنند ( ROS .)25های
تولید شده ،میتوانند بر عملکرد سلولها تاثیر بگذارند .آنها
هومئوستازی سلول را تغییر میدهند و اثرات سمی بر
لیپیدها و بویژه لیپیدهای غشاء اعمال میکنند و در نهایت

تاثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بر سیستم-
های زنده بویژه در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار
گرفته است ،چرا که استفاده از وسایل مغناطیسی و
الکتریکی در صنعت و زندگی روزمره به شدت رو به
افزایش است .تحقیقات نشان داده است که موجودات زنده
از حساسیت باالیی نسبت به میدانهای مغناطیسی دایمی
و پایدار برخوردارند .طی تحقیقات مختلف اثر میدانهای
مغناطیسی بر رشد و اعمال حیاتی گیاهان و جانوران مورد
بررسی قرار گرفته است ( .)1زمانیکه بذر گیاه شاهی
( )Lepidium Sativumتحتتاثیر امواج 1900-900MHz
( )100-70 µW/m2قرار گرفت ،جوانهزنی انجام نشد و یا
کاهش یافت ( .)20این در حالی است که مطالعات انجام
شده بر روی بذرهای باقال ( )Vicia fabaحاکی از افزایش
جوانهزنی و وزن خشک در نمونههای تیمار شده با امواج
تلفن همراه در مقایسه با نمونههای شاهد میباشد (.)21
برخی بررسیها نشان دادهاند که میدانهای مغناطیسی بر
رشد گیاهان اثر مثبت دارند و سرعت و درصد جوانهزنی
را افزایش میدهند (.)2
در تحقیق حاضر ،نتایج نشان داد که درصد جوانهزنی
بذرها تحتتاثیر امواج تلفن همراه افزایش معناداری نسبت
به گروه شاهد داشته است .به نظر میرسد یکی از علل
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نتیجه گیری

سازگاری موجودات زنده به عوامل استرسزا موجب
تغییراتی در سلول و مکانیسمهای درونی آنها میشود.
گیاهان نسبت به عوامل استرسزا وتنشهای محیطی
واکنش نشان میدهند .یکی از این عوامل استرسزا بی-
تردید امواج تلفن همراه میباشد که به نظر میرسد با
تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن موجب به راه انداختن
مکانیسمهای دفاعی در داخل سلول میشود و یکی از
نتایج آن افزایش پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی است.
از طرف دیگر  ROSها میتوانند بر سیستمهای دفاعی
سلول تأثیر بگذارند و موجب القای مسیرهای آنتی-
اکسیدان آنزیمی یا غیرآنزیمی شوند.
تقدیر و تشکر

این مقاله حاضر بخشی از پایان نامه دوره ارشد
بیوشیمی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی
تهران می باشد.
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تمامیت غشاء را از بین میبرند ( .)28-26تنش اکسیداتیو
باعث تغییر در فعالیت آنزیمها ،بیان ژنها و آزادسازی
کلسیم از ذخایر سلولی میگردد .همچنین این تنش می-
تواند بر ساختار غشا ،رشد سلول و مرگ سلولها تأثیر
بگذارد ( .)29این رادیکالها میتوانند نقش دوگانهای
داشته باشند .بطوری که از یک طرف باعث تخریب در
سلول شده و از طرف دیگر خود بهعنوان مولکول سیگنال
باعث به راه افتادن مکانیسمهای دفاعی در سلول میشوند
(.)1،30
در تحقیق حاضر ظرفیت جمعآوری رادیکالهای آزاد
اکسیژن کاهش یافتهاست .هیدروژن پراکسید خود
سوبسترای اصلی آنزیمهای جمع کنندة  ROSمیباشد .به
نظر میرسد در مراحل اولیه ROSها افزایش یافته باشند
و بنابراین گیاه ظرفیت الزم برای جمعآوری ROSها را در
مراحل اولیه نداشته است .افزایش احتمالی ROSها خود
باعث بهراه افتادن سیستم جاروبکنندگی رادیکالهای
آزاد (نظیر آنزیمهای آنتیاکسیدانی یا ترکیبات آنتی-
اکسیدانی) میشود .از سوی دیگر ،کاهش ظرفیت جاروب-
کنندگی رادیکالهای آزاد تحت تاثیر امواج تلفن همراه،
موجب بروز تفاوت معنیداری در میزان  MDAو نشت
الکترولیتها از سلولها در مقایسه با نمونههای شد.
پراکسیداسیون و تخریب لیپیدهای غشا در پاسخ به امواج
تلفن همراه میتواند مشابه تحقیقات گذشته ناشی از تولید
و اثر رادیکالهای آزاد اکسیژن باشد (.)15
برخی ترکیبات غیرآنزیمی نیز قادرند رادیکالهای
آزاد را حذف نمایند .از جمله ترکیبات آنتیاکسیدان
غیرآنزیمی میتوان به فنلها ،برخی اسانسها ،آسکوربیک
اسید ،کاروتنوئیدها ،فالوونوییدها و آنتوسیانینها اشاره کرد
( .)31ثابت شده است که تنشهای محیطی به کاهش یا
افزایش مقدار ترکیبات فنلی که گروه بزرگی از
متابولیتهای ثانویه هستند ،منجر میشود ( .)32این
ترکیبات میتوانند گونههای اکسیژن فعال ) (ROSرا
خنثی نموده ،با فلزاتی که واکنشهای اکسیژناسیون را

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

کاتالیز میکنند ،ترکیباتی تشکیل دهند و از فعالیت
آنزیمهای اکسیدکننده جلوگیری نمایند ( .)33تحقیقات
گذشته نشان داده است که میدان مغناطیسی ترکیبات
فنلی متصل به دیواره را در گیاه ریحان کاهش میدهد
( ،)15در حالیکه در بررسی دیگری میزان ترکیبات
کاروتنوئیدی در گیاه  Phoenix datyliferaدر پاسخ به
میدان افزایش یافت ( .)16در این تحقیق محتوای فنل-
های کل نسبت به امواج تلفن همراه تغیری نکرد .پاسخ
گیاهان به تنشهای محیطی بسته به گونه گیاه ،نوع تنش،
شرایط محیطی ،سن گیاه متفاوت است .از سوی دیگر،
این احتمال وجود دارد که علیرغم عدم تغییر محتوای
ترکیبات فنلی کل ،ممکناست ،درصد حضور ترکیبات
تغییر کرده باشد که اثبات این امر خود نیازمند بررسیهای
بیشتر است (.)15 ،14
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