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اشاره
بافت   کشت 

گيـاهی يکی از 
روش هـای جـديــد 

و رو به گسـترِش ســريع 
برای توليد و تکثير گياهان دلخواه 

است. در اين روش، بخشی از گياه مورد 
نظر را جدا و پس از سترون کردن به آزمايشگاه 
منتقل می کنند و سپس با فراهم کردن مواد 
و  رشد  باعث  آن،  رشد  برای  الزم  عوامل  و 
سپس تکثير آن می شوند. امروزه، می توان با 
استفاده از لوازم ساده که در دسترس همگان 
قرار دارند و با رعايت شرايط سترون، عمليات 
کشت بافت را در مدارس و منازل نيز انجام 
در  دانشگاهی  پژوهشی  نوشته  اين  در  داد. 
خصوص کاشت و تحليل ترکيبات موجود در 
يکی از گياهان مفيد و کمياب شرح داده شده 

است.  
لوگان بری گياهی هيبريد هگزاپلوييد با نام 
از  نام آن  علمیRubusloganobaccus است. 
شخصی به نام جيمز هاروی لوگان،١ قاضی و 
باغبان آمريکايی گرفته شده است که در سال 
۱۸۸۱ آن را به طور تصادفی از آميزش دو گياه 
تمشک  و   (Rubus ursinus) سياه  تمشک 
بنابراين،  کرد.  توليد   (Rubus idaeus) قرمز 
ميوة آن ظاهراً به  تمشِک سياه شباهت دارد، 

اما مانند  تمشِک قرمز، سرخ رنگ است. 

       سعيده اکباتان همدانی       سعيده اکباتان همدانی       سعيده اکباتان همدانی
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چکيده
 لوگان بری۲ هيبريدی با ميوه هايی بسيار جالب توجه و شناخته شده است و 
به رغم اهميت تجاری و تغذيه ای آن، هنوز تحقيقات جامعی در زمينة استفاده 
از روش های کشت بافت و ارزيابی ترکيبات ثانويه دربارهٔ آن انجام نشده است. 
اين مقاله به معرفی پژوهشی جامع دربارة اين گياه می پردازد که در آن، برای 
اولين بار پروتوکلی تجاری برای ريزازديادی٣ درون شيشه مطرح شده و همچنين 
گياهچه های حاصل از نظر توليد متابوليت های ثانويه، فعاليت آنتی اکسيدانی و 

آنتی باکتريايی در محيط های مزرعه و گلخانه مقايسه شده اند. 

آن ها  بودن  گران  آنتی بيوتيک ها،  بی روية  مصرف 
و با توجه به افزايش مقاومت باکتری ها نسبت به 
از  استفاده  آن ها  عوارض جانبی  و  آنتی بيوتيک ها 
توجه  مورد  گياهی  عصاره های  و  دارويی  گياهان 
اثرهای  پژوهش  اين  در  گرفته است.  قرار  زيادی 
 ضدباکتريايی و  آنتی اكسيدان عصارة متانولی گياه 
لوگان بری بررسی شد. بيماری های مختلف مانند 
ديابت، بيماری های قلب و عروق، انواع سرطان ها و 
... در ارتباط مستقيم با افزايش راديکال های آزاد و 
استرس اکسيداتيو  است. مواد  آنتی اكسيدانی موجود 
در عصاره  می توانند مانع از ايجاد استرس اكسيداتيو 
و پراكسيداسيون چربی ها شوند. با کمک خاصيت 
 ضدباکتريايی عصارة گياهی  می توان برای جلوگيری 
از رشد باکتری ها در مواد غذايی به عنوان افزودنی  
طبيعی در مقياس صنعتی استفاده کرد. شناسايی و 
بررسی ترکيبات  آنتی اکسيدانی موجود در عصارة گياه 

لوگان بری. يکی از اهداف اين تحقيق است. 

جای شکل

،Rubus loganobaccus L. ،کليدواژه ها: ريزازديادی،  لوگان بری، ريزازديادی،  لوگان بری
ضدباکتريايی،  آنتی اکسيدان.

مقدمه
هزاران سال است که گياهان غذا، دارو، عطر، رنگ 
و بسياری ديگر از نيازهای آدمی را برآورده کرده اند. 
شناخت دقيق خواص درمانی، سمی و کاربردهای 
صنعتی انواع مختلف گياهان دارويی همواره از اهميت 
بسياری برخوردار بوده و لذا، شناسايی و تکثير اين 

گياهان موضوعی بسيار مهم است.
يكی از روش های مدرن برای اين کار، استفاده از 
فناوری كشت سلول و بافت هـای گياهی است كه 
گياهـان  تكثيـر  بـه  نسبت  می توان  آن  طريق  از 
مختلـف اعـم از صـنعتی، دارويی، مرتعی و كشاورزی 
اقدام کرد. از طرف ديگـر، كـشت بافـت گيـاهی بستر 
مناسبی برای حفظ و نگهداری گونه ها و ژنوتيپ های 
مـادر، يـا در حـال انقـراض به عنوان منابع باارزش 
ژرم پالسم محسوب می شود. عالوه بر اين، فناوری 
کـشت سلول و بافت های گياهی در سال های اخير 
به گونه ای توسعه يافته اسـت كـه هـم اكنـون برای 
انتقال ژن های مطلوب، به ويژه ژن هـای ايجـادكننـدة 
مقاومـت نـسبت بـه آفـات و بيماری های گياهی كه 
هر ساله بخش عظيمی از توليدات گياهی را نابود 
استفاده  اين روش در سطح گسترده  از  می کنند، 
 می شود. اصالح گياهان به روش های سنتی، عالوه بر 
وقت گير بودن، در بسياری از موارد امکان پذير نيست، 
اين در حالی است كـه  فناوری جديد كشت سلول و 
بافت گياهی اين راه را به خوبی هموار کرده و به پيش 

می برد (خوشخوی، ۱۳۷۷؛ شيرازی، ۱۳۹۳).
درمان  برای  دارويی  گياهان  سنتی،  طب  در 
به  توجه  با  کار  می روند.  به  مختلفی  بيماری های 
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در اين پژوهش 
اثرهای  ضدباکتريايی و 
 آنتی اكسيدان عصارة 

متانولی گياه لوگان بری 
مورد بررسی قرار گرفت

خواص دارويی و گياه شناختی 
 لوگان بری

اين گياه، هيبريِد Rubus idaeus (تمشک قرمز) و 
Rubus ursinus (نوعی تمشک سياه) است. جنس 
Rubus يازده تا سيزده گونه به نام های مختلف محلی 
دارد که معمول  ترين و شايع  ترين آن ها تمشک است. 
تمشک بيشتر در دامنه های البرز، به ويژه درة چالوس 
و سواحل شمالی از گيالن تا مازندران و گرگان و بندر 
گز به طور وسيع انتشار دارد و در شمال شرقی کشور، 
به ويژه در خراسان و همچنين در فارس و آذربايجان 
و برخی مناطق به فراوانی  می رويد (قهرمان، ۱۳۷۳، 

ج ۲، ص ۵۵۶). 
غذای  بقايای  آمريکا،  اورگان  در  دره ای  نزديک 
به  مربوط  که  است  شده  يافت  تمشک  از  حاصل 
هشت هزار سال پيش از ميالد مسيح است. فرهنگ 
در  ديرين  قدمتی  از  آمريکا  سرخ پوستان  شفاهی 
استفاده از تمشک قرمز و سياه و ميوه های مشابه 
به منظور بهره بردن از خصوصيات دارويی و همچنين 
تمشک  مصرف  است.  برخوردار  آن ها  تغذيه ای 
(.Rubus sp) در بيست سال گذشته افزايش يافته 
است. عمدتًا در سال ۱۹۹۰، سطح توليد آمريکای 
شمالی ۴۳۸۵ هکتار بود که حدود ۷۵ درصد آن 
مربوط به شمال غربی اقيانوس آرام می شد و نزديک 
به ۹۰ درصد محصول توليدی شمال غربی اقيانوس 
و  (جانيک  فراوری مصرف  می شد  آرام، در صنايع 
هومر، ۲۰۰۷). تحقيقات جديد نشان می دهند که 
 عصارة آبی برگ تمشک باعث انبساط و شل شدگی 
همکاران،  و  (پالگو  می شود  رحمی  ماهيچه های 
۲۰۰۳). در بررسی ديگری گرويا و همکاران (۲۰۰۸) 
  Lnicera caeruleaberry آبی  عصارة  بررسی  با 
نشان دادند که اين گياه در کاهش حجم تومور مؤثر 
است (لوليانا و همکاران، ۲۰۰۸). از ترکيبات بسيار 
مهم موجود در اين جنس االجيتانن ها هستند که 
عامل ضد انعقاد تلقی می شوند (ويتسان و همکاران، 
۲۰۰۹). مونومرهای فنلی بسيار مهمی مانند االجين 
اسيد و فروليک اسيد در  تمشک سياه و  تمشک قرمز 

وجود دارند (لی و همکاران، ۲۰۱۲).
در بررسی کروماتوگرافی گازی ۲۷ ترکيب در اين 
 ionone β و α  گياه تشخيص داده شد که از جمله به
می توان اشاره کرد (مهه و همکاران، ۲۰۱۵). ترکيبات 
زيستی موجود در بری ها دارای اثراتی مثل جلوگيری 

اتاق رشد و ظرف حاوی محيط رشد و گياهچهاتاق رشد و ظرف حاوی محيط رشد و گياهچه

از اختالالت التهابی، و يا اثرات محافظتی برای کاهش 
خطر ابتال به سرطان هاست (اسکرووانکووا، ۲۰۱۵).

شاخه های جوان Rubus idaeus در طب سنتی 
به عنوان درمان گياهی در بيماری های سرماخوردگی، 
تب و آنفلوانزا مورد استفاده قرار  می گيرند (برانووسکا، 
۲۰۱۴).  همچنين زيا و همکاران (۲۰۱۴)، فعاليت های 
 Rubus در  سالمت  با  مرتبط  کاربردی  و  زيستی 
عصارة  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را   fruticosus
بهبود عالئم در  ميوه تمشک موجب  هيدروالکلی 
حافظة کوتاه مدت شد (محمدی و همکاران، ۱۳۹۶). 
 Rubus fruticosus به طور سنتی، در الجزاير از گياه
برای التيام عفونت های تنفسی استفاده  می شود (تانينا 
و همکاران، ۲۰۱۵).  عصارة گياه  تمشک سياه خواص 
ضدالتهابی و ضدويروسی دارد و به عنوان مکمل برای 
پيشگيری از عفونت های دهانی يا درمان مکمل آن 

مناسب است (اوکتاويو و همکاران، ۲۰۱۴).

روش کار
الف) کشت بافت و ريزازديادی

اين پژوهش در آزمايشگاه پژوهشی کشت بافت 
واقع در دانشگاه کشاورزی پرديس کرج در سال های 
۱۳۹۶- ۱۳۹۵ انجام شد. قطعات حاوی جوانه ها را 
با کمک پنس و تيغ جراحی جدا کرديم و پس از 
ضدعفونی در ويال هايی با حجم ۲ ميلی ليتر قرار 
داديم. در حدود ۲ تا ۳ هفته بعد، جوانه های مورد نظر 
در قطعات جدا شدند و به صورت يک رزت برگچه ای 

تکامل يافتند.  
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کشت  محيط های  در  را  گره  حاوی  جوانه های 
اسکوگ،  و  (موراشيگی   MS و  (اندرسون)   AN
۱۹۶۲) واجد دوازده ترکيب متشکل از انواع مختلف 
کاشتيم.   GA۳ و   ۲ip ،IBA  ،BA هورمون های 
اسيديته همة محيط های تهيه  شده در اين تحقيق 
به منظور  را  توليدی  گياهچه های  بود.  تا ۵/۸   ۵/۷
ريشه دار شدن تحت تأثير ۶ نوع تيمار ريشه زايی 
قرار داديم و به اتاق رشد منتقل کرديم. ريشه ها را 
پس از گذشت سه هفته برای صفاتی چون تعداد 
ريشه و ميانگين طول ريشه مورد ارزيابی قرار داديم. 
پس از رشد کافی گياهان مورد نظر، هر تيمار را با 
پنس از ظروف استريل خارج کرديم. در اين مرحله، 
گياهان را با کمک پنس از درون تيمارهای مورد نظر 
(ژله ای) خارج و پس از شست وشوی ريشه های آن ها 
با کمک آب و جدا کردن ژله های چسبيده به آن ها 
(برای اينکه آلودگی درون گلدان ها ايجاد نشود)، به 
گلدان های پالستيکی با قطر هفت سانتی متر حاوی 
مخلوطی از پيت ماس و پرليت و خاک منتقل کرديم 
و در گلخانه قرار داديم و از ترکيب پيت ماس و پرليت 

به نسبت ۱:۱ استفاده کرديم.

لوگان بری گياهی 
هيبريِد بين تمشک 
قرمز و نوعی تمشک 
سياه است

برگ های گياه R. loganobaccus  کشت داده شده 
در گلخانه  و در مزرعه جداگانه جمع آوری و  عصارة 

متانولی تهيه شد.

ب)  اندازه گيری ميزان متابوليت های ثانويه و 
ظرفيت  آنتی اکسيدان

برای ترکيبات فنلی کل از روش فولين سيوکالچو 
 (۱۹۹۹) و همکاران  اساس روش سينگلتون  بر  و 

فالونوييدی  ترکيبات  مقدار  کرديم.  اندازه گيری 
را با استفاده از روش نورسنجی کلريد آلومينيوم 
تعيين کرديم (هاليول و همکاران، ۲۰۰۵). برای 
سنجش  روش  از  تام   اندازه گيری  آنتی اکسيدان 
(Oyaizu M) (PMB.۱۹۸۶) و برای تعيين توانايی 
خنثی سازی راديکال های آزاد از روش خنثی سازی 

DPPH استفاده کرديم.

ج)  اندازه گيری اثرات  ضد باکتريايی  عصارة 
متانولی  لوگان بری

روش  از  اثرات  ضدباکتريايی  اندازه گيری  برای 
آزمون MIC و MBC استفاده کرديم. باکتری های 
گرم مثبت و منفی حائز اهميت در ايجاد عفونت 
 Pseudomonas و مسموميت های غذايی از قبيل
 aeruginosa ،Staphylococcus epidermis
و   ،Bacillus cereus ،Escherichia coli
 Candida قارچ  گونه  يک  و   Staphylococcus
قرار  استفاده  مورد  پژوهش  اين  در  را   albicans

داديم.

نتايج 
الف) نتايج ريزازديادی گياه  لوگان بری

 بهترين سطح «پرآوری»۴ در ريزنمونه ها (۸/۷۳ 
از هر ريزنمونه) در تيمار IBA (۰/۱ mg L-۱) به 
 MS  در محيط کشت BA (۱ mg L-۱) همراه
اندرسون  حاصل گرديد. همين تيمار در محيط 
ارتفاع  بيشترين  با  گياهچه هايی  توليد  موجب 
(۵/۲۲ سانتی متر)  شد. گياهچه های توليدشده را 
به منظور ريشه دار شدن تحت تأثير شش نوع تيمار 
ريشه زايی قرار داديم که باالترين درصد ريشه زايی 
(۹۶/۶۶ ) در تيمارهای MS + ½ HNO۳ و در 
ترکيب با IBA  (۱ mg L-۱) حاصل  شد. بيشترين 
ميانگين طول ريشه ها را  (۵/۲۲ سانتی متر) نيز در 

همين تيمار مشاهده کرديم.

و ظرفيت  ثانويه  متابوليت های  نتايج  ب) 
 آنتی اکسيدان  عصارة متانولی گياه  لوگان بری
مزرعه  گياه  در  را  فنلی  ترکيبات  ميزان 
وزن  گرم  بر  گاليک  ميلی گرم   ۶۶/۶۳+۱/۳۱
خشک (mg GAE/g DW) و در گياه گلخانه ای 

۲/۵۶±۶۵/۳۰  اندازه گيری کرديم.
به  گلخانه  و  مزرعه  گياه  در  فالونوئيد  ميزان 
ميلی گرم  و ۲۲/۴۴±۳/۳۲  ترتيب ۲۹/۳۵±۳/۱۸ 
 (mg QE/g DW) کوئرستين در گرم مادة خشک

۵۰۵۰۵۰
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گرفتن نقش شناخته شدة اکسين ها و سايتوکنين ها 
و نتايج کاربرد تيماری های هورمونی که از طريق 
تأثيرگذاری بر تنظيم کننده های رشد درونی نقش 
همکاران، ۱۹۹۶؛  و  (گاسپر  ايفا  می کنند  را  خود 
هورمون های  غلظت  که  گفت  می توان   (۲۰۰۳
به کار گرفته شده بيشترين تأثيرگذاری را بر چگونگی 
در  دارد.  درونی  هورمون های  واکنش  و  عملکرد 
از  گونه  چندين  روی   (۱۹۹۲) ووی  که  تحقيقی 
جنس Rubus انجام داد، به اين نتيجه رسيد که 
غلظت BA بايد بين mg L-۱ ۴ تا mg L-۱ ۴ باشد تا 
بتواند موجب پرآوری جوانه های جانبی شود. از سوی 
ديگر، استفاده از GA۳ ضروری بود که تأثيرات مهمی 
روی سيستم هورمونی مورد اشاره داشت و مشخص 
شد كه GA۳  می تواند به صورت هم زمان با اُكسين ها 
هورمون،  تأثير  برای  محتمل  داليل  از  كند.  عمل 
داشتن جايگاه فعال برای آنزيم سيتوکينين اکسيداز 
است که موجب پايين بودن قابليت شاخه زايی آن 

می شود (بالکسلی و لنتون، ۱۹۸۷).
به طور کلی نتايج اين تحقيق به نحوی در توافق با 
نتايج پژوهش ژو و همکاران (۲۰۱۰)  است که نشان 
 A-type  Arabidopsis دادند ژن های تنظيم کنندة
مريستم  در  که   (Responsive  Regulator)
سايتوکنين  نقش  ترارسانی  از  دارند  قرار  انتهايی 
ممانعت  می کنند. از طرفی، اثر بازدارندگی اکسين بر 
بازدارندگی از ARRها ثابت شده است. پس با اين 
تفاسير می توان گفت اکسين بر نقش سايتوکنين اثر 
تقويت کنندگی دارد، البته با توجه به نوع سايتوکنين 
تأثيرات ممکن است تغيير کنند و از طرفی، عمومًا 
سايتوکنين ها را عامل اصلی تقسيم سلولی می دانند 

در اغلب موارد 
اضافه کردن 
دو يا سه 
تنظيم کنندة 
رشد بر بهبود 
نرخ پرآوری 
بيشتر مؤثر بوده 
است

بود.
ترتيب  به  به دست آمده  تام  ميزان  آنتی اکسيدان 
معادل  ميکرومول   ۲/۸۲±۰/۵۶ و   ۲/۴۱±۰/۳۴
تروالکس بر گرم ماده خشک به ترتيب در گياه مزرعه 

و گلخانه بود.
در  گياه  برگ  DPPH  عصارة  روش سنجش  در 
مزرعه (μg/mL ۰۸/۷۵±۱/۰ ) خاصيت خنثی سازی 
گلخانه  گياه  برگ  به  عصارة  نسبت  بيشتری 

(۰/۶۶±۱/۴۶) دارد.

خاصيت  ضدباکتريايی  عصارة  نتايج  ج) 
متانولی گياه  لوگان بری

در  حساسيت  ميزان  بيشترين  مزرعه  گياه  در 
   (۵ mg/mL) Bacillus cereusباکتری ها را نسبت به
   (۵ mg/mL) Pseudomonas aeruginosa در  و 
مشاهده کرديم.  همچنين، بر اساس همان آزمون ها، 
بيشترين ميزان استفاده را در  عصارة گياه مزرعه و 
گلخانه عليه گونة قارچ Candida albicans مشاهده 

کرديم که به ترتيب mg/mL ۸۰ و ۱۶۰ بود.  

بحث
عوامل مختلفی  بر چگونگی پاسخ دهی ريزنمونه های 
از جمله آن ها  می توان  تأثيرگذارند که  کشت شده 
به ژنوتيپ گياه مادری، شرايط رشد، زمان انتخاب 
ريزنمونه، محيط کشت و شرايط کشت اشاره کرد 
(اميدی، ۱۳۹۳). با بررسی و مشاهدة عوامل مؤثر در 
ريزازديادی  لوگان بری معلوم شده است که در اغلب 
موارد اضافه کردن دو يا سه تنظيم کنندة رشد بر 
بهبود نرخ پرآوری بيشتر مؤثر بوده است. با در نظر 

۵۱
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و با تأثير بر جوانة انتهايی و غلبه بر اکسين باعث از 
بين رفتن چيرگی انتهايی و با تجمع در جوانه های 
و  (تايز  می شوند  جانبی  جوانة  رشد  باعث  جانبی 
زايگر، ۲۰۰۲).  سيتوكنين ها سبب تحريك توليد 
ساقه های نابه جا می شوند و غالبيت انتهايی را حذف 
می كنند. البته كاربرد مقادير باالی آن سبب ايجاد 
ناهنجاری های ژنتيكی در بافت ها می شود. اگر توازن 
بين سيتوكنين و اكسين تغيير کند، نتيجة متفاوتی 

در شرايط كشت بافت ايجاد می كند.
سيتوکينين ها نقش های متعددی در کنترل نمو 
گياه ايفا  می کنند و در تحريک مستقيم يا غيرمستقيم 
ابتدای شاخه بسيار مؤثر هستند. مکانيسم عمل آن ها 
در سطح مولکولی مشخص نيست. در اغلب شرايط 
سنتز  RNA را فعال و سنتز پروتئين ها را تحريک و 
اغلب آنزيم ها را فعال  می کنند. سيتوکينين ها همراه 
با اکسين ها در تنظيم چرخة سلولی در سلول های 
گياهان شرکت  می کنند. با توجه به نتايج به دست آمده 
به نظر می رسد استفاده از اکسين در غلظت کم و 
در  به خصوص  ريشه  القاکنندة  به عنوان  متوسط 
اين  و  دارد  بسزايی  نقش  ريشه ها  افزايش کيفيت 
بررسی ها نتايج به دست آمده را تأييد می کنند. اثر 
اين خاطر  به  احتماًال  بر ريشه زايی  اکسين  مثبت 
 است که اکسين با حمل کربوهيدرات ها و ساير مواد 
مغذی به منطقة ريشه و به طبع تحريک تقسيم و 
طويل شدن سلول های ايـن منـطقـه سبـب توليـد 
و تحـريک تراکـم ريشه زايی مـی شـود (ميلتون و 

همکاران، ۱۹۸۰).
دارای  بافت  کشت  از  به دست آمده  گياهچه های 
سيستم  دارای  اغلب  و  ناقص  و  ابتدايی  کوتيکول 
ريشه ای نامناسب هستند. زمانی که اين گياهچه ها 
به خاک منتقل می شوند، دچار کمبود سريع آب، 
عقب ماندگی رشد و حتی مرگ  می شوند. برای رفع 

اين مشکل، ايجاد ريشه های مناسب و سازگاری با 
شرايط خاک ضروری است. در اغلب موارد ريشه زايی 
در شرايط آزمايشگاهی انجام می شود؛ ولی ريشه زايی 

در خاک استريل يا نيمه استريل نيز متداول است.
در اين مطالعه نيز ارتباط بين تيمارهای ريشه زايی 
با ميزان سازگاری گياهچه های ريشه دارشده بررسی 
شده است. نتايج حاکی از رابطة تا حدی مستقيم 
بين درصد ريشه زايی ريزنمونه ها و فراوانی سازگاری 
آن هاست. ويژگی های فيزيولوژيکی و آناتوميکی برای 
گياهچه های ريزازديادی شده الزم برای سازگارهای 
تدريجی آن ها در شرايط گلخانه و مزرعه به خصوص 
از حيث سيستم ريشه ای توسط تيمارهای هورمونی 
(هازاريکا،  می گيرد  صورت  ريشه زايی  مرحله  در 

.(۲۰۰۳
بااليی  بسيار  دارويی  و  غذايی  اهميت  بری ها 
دارند. برگ ها و ميوه های آن ها سرشار از ترکيبات 
بسيار مفيد شيميايی نظير ويتامين ث، االجيتاننن، 
آنتوسيانين، کارتنوئيد و روغن فرار هستند. از اين 
رو در اين بررسی سعی  شده است ميزان فعاليت 
آنتی اکسيدانی برگ گياهان لونگان بری در گياهان از 
دو منبع مزرعه و گلخانه مورد ارزيابی و مقايسه قرار 

گيرد. 
که  تحقيقی  در   (۲۰۱۰) همکاران  و  ساريبورن 
روی چند رقم زراعی  تمشک قرمز و  تمشک سياه 
و  اندازه گيری ميزان فنليک و فعاليت  آنتی اکسيدانی 
آن ها انجام دادند گزارش دادند  که تمشک قرمز و 
 تمشک سياه باالترين مجموع فنل و ميزان فالونوئيد 
را در عصاره های متانولی دارند. فعاليت آنتی اکسيدانی 
تمشک قرمز و  تمشک سياه مستقيماً به کل مقدار 
ترکيبات فنلی کشف شده در اين دو گياه مربوط است. 
آنچه روشن است، تأثيرپذيری شديد ترکيبات ثانوية 
گياهی از شرايط محيطی است، پس با در نظر داشتن 

اگر توازن بين 
سيتوكنين و 
اكسين تغيير 

کند، نتيجة 
متفاوتی در 

شرايط كشت 
بافت ايجاد 

می كند
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اين عامل مهم، گياه رشديافته در شرايط طبيعی يا 
مزرعه می تواند از لحاظ کميت و کيفيت ترکيبات 
ثانويه با گياه گلخانه بسيار متفاوت باشد. در همين 
زمينه ژانگ در سال ٢٠٠١ گزارش داد که شرايط 
آب و هوايی و محل رشد ميوه ها بر محتوای ويتامين 
و ترکيبات فنلی اثرگذار است. از سوی ديگر، موقعيت 

جغرافيايی نيز می تواند روی کيفيت مؤثر باشد.
بعضًا ميزان ترکيبات فنل برگ و ميوه در بری ها 
که  به گونه ای  است،  گياه  رشد  مرحلة  به  وابسته 
دارند  بيشتری  فنل  مقدار  کوچک تر  ميوه های 
هنگام  تا  فنل  ميزان  درصد   ۲۵ تا   ۱۰ حدود  و 
رسيدن ميوه افزايش می يابد (آنتونن و کارجاالينن، 
۲۰۰۹). ژنوتيپ گياه تأثير زيادی بر ترکيب غلظت 
مواد شيميايی گياه دارد.  عصارة متانولی يازده رقم 
توسط   تحقيقی  در  قرمز  تمشک های  دسته  از 
محتوای  و  بررسی   (۲۰۱۲) همکاران  و  وسکليس 
کل ترکيبات فنلی آن ها اندازه گيری شد. کمترين 
و   Poranna rosa رقم  به  مربوط  کلی  فنل  مقدار 
باالترين ميزان فنل کلی مربوط به رقم بريستول 
سوية  که  دادند  نشان   MBC و   MIC نتايج  بود. 
Candida albicans و سويه های گرم منفی نسبت 
به  عصارة متانولی حساس  تر بودند، که اين موضوع 
را  می توان به نازک  تر بودن ديوارة آن ها نسبت داد. 
 Staphylococcus epidermis سوية  همچنين 

نسبت به بقيه سويه ها مقاوم  تر است.
و   Rubus idaeus از  هيدروالکلی   عصاره های 
Rubus occidentalis دارای فعاليت ضدميکروبی 
هستند. فعاليت ضدميکروبی عصاره ها متفاوت است 
و بستگی به سوية مورد تجزيه و تنوع رقم و نژاد آن 
دارد (باراناوسکی و همکار). به طور کلی، تأثير عوامل 
محيطی بر کميت و کيفيت متابوليت های ثانويه و 
و  آنتی اکسيدانی  فعاليت  يعنی  آن ها،  ويژگی های 
آنتی باکتريايی آن ها به خوبی شناخته شده است. از 
اين رو تفاوت کم يا گاه قابل توجه بين  عصارة برگ 
گياه گلخانه ای و مزرعه ای از نظر ميزان ترکيبات فنلی 
و فالونوئيدی و يا  آنتی اکسيدانی و آنتی باکتريايی با 
توجه به يکسان بودن دو گياه از لحاظ گونه و تفاوت 
اصلی در شرايط رشدی و عوامل محيطی تأثيرگذار، 

ميزان ترکيبات فنل برگ و ميوه 
در بری ها وابسته به مرحلة رشد 

گياه است، به گونه ای که ميوه های 
کوچک تر مقدار فنل بيشتری دارند

می توان به اين مهم پی برد که فاکتور اصلی تأثيرگذار می توان به اين مهم پی برد که فاکتور اصلی تأثيرگذار 
در تفاوت بين اين دو منبع شرايط محيطی است. در تفاوت بين اين دو منبع شرايط محيطی است. 
در  پيوسته  شکلی  به  مزرعه  شرايط  در  در گياهان  پيوسته  شکلی  به  مزرعه  شرايط  در  گياهان 
معرض تنش های زيستی و غيرزيستی قرار دارند، از معرض تنش های زيستی و غيرزيستی قرار دارند، از 
طرفی گياهان در شرايط گلخانه در اتمسفری تقريبًا طرفی گياهان در شرايط گلخانه در اتمسفری تقريبًا 
کنترل شده رشد می کنند که تنش های محيطی را به کنترل شده رشد می کنند که تنش های محيطی را به 
حداقل می رساند. با نبودن يا کم بودن تنش، احساس حداقل می رساند. با نبودن يا کم بودن تنش، احساس 
کاهش  دفاعی  سيستم های  تقويت  به  گياه  کاهش نياز  دفاعی  سيستم های  تقويت  به  گياه  نياز 
می يابد، زيرا ترکيبات فنليکی از سيستم های اوليه و می يابد، زيرا ترکيبات فنليکی از سيستم های اوليه و 
بنيانی دفاع از گياه و کاهش اثر استرس اند. پس با بنيانی دفاع از گياه و کاهش اثر استرس اند. پس با 
وجود تنش کميت اين ترکيبات نيز افزايش می يابد.

گياه R. loganobaccus  از منابع بسيار باارزش   از منابع بسيار باارزش 
غذايی محسوب می شود که دارای خواص دارويی غذايی محسوب می شود که دارای خواص دارويی 
بسيار حائز اهميتی است. با توجه به اهميت اين منبع بسيار حائز اهميتی است. با توجه به اهميت اين منبع 
غذايی و معروف بودن ميوه ها به عنوان جزئی از رژيم غذايی و معروف بودن ميوه ها به عنوان جزئی از رژيم 
غذايی روزانة مردم بسياری در سراسر جهان، طراحی غذايی روزانة مردم بسياری در سراسر جهان، طراحی 
و توسعة استراتژی برای جست وجو و کاربرد فوايد و توسعة استراتژی برای جست وجو و کاربرد فوايد 

کامل اين هيبريد اقدامی ضروری به نظر می رسد.

پی نوشت ها
1. James Harvey Logan
2. Rubus loganobaccus L.
3. Micropropagation
4. Proliferation
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