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 چکیده:

نده موجودات ز فرایند های زیستی بررسی  این فشارها را بر تحقیق و لزوم فشار های مکانیکی بر موجودات زنده  افزایش روز افزون
طبیعی ومصنوعی فراوانی از  مولد هایتوسط  که باشند تز میره 20-0فرکانس  با ، امواج مکانیکیفراهم ساخت . امواج فرو صوت

صوت بر تاثیر امواج فرو .ایجاد می شوندتوربین های بادی و بسیاری از وسایل الکتریکی ، بال زدن پرندگان ،زلزله ،طوفان، قبیل باد
اما تا کنون تاثیر آن برسلول های گیاهی بررسی نشده است .هدف مقاله حاضر یررسی  جانوری و انسان  گزارش شده استسلولهای 

 L. cv. barley 21   Nicotiana tabacumصوت بر سلول های جدا کشت توتون می باشد. از الین سلولی موجود  تاثیر امواج فرو
 123سانتی گراد در تاریکی و  بر روی شیکر با  C  2± 25̊بنیان گذاری و در دمای ، کشت های تعلیقی LSدر محیط تغییر یافته 

و منحنی رشد سلولها رسم گردید. سلولها در ابتدای  واکشت های متعدد جهت همگن سازی  انجام شد دور در دقیقه نگهداری شد.
هرتز قرار گرفتند. سه روز پس  15بافرکانس ثابت دقیقه در معرض امواج فروصوت 75-45-30-15-0 دوره هایفاز لگاریتمی، برای 

فعالیت  . میزان لگنین واندازه گیری شد لگنین در آنها و محتوای و فعالیت فنیل آالنین آمونیولیاز از تیمار، سلولها برداشت شدند
یمار تو بیشترین افزایش در  داد با افزایش زمان تیمار دهی در مقایسه با گروه شاهد از نظر آماری افزایش معنی دار نشان PALآنزیم 

که  داد  به خوبی نشاننتایج همچنین محتوای کلسیم درون سلولی در این تیمار بیشترین مقدار را نشان داد.  .شد مشاهدهدقیقه  75
 مواجایکی از جایگاههای درک پیشنهاد می کند که همچنین این نتایج د.می شوندرک به وسیله سلولهای گیاهی امواج فرو صوت 

لسیم انجام ک پیام دهیو پاسخهای فیزیولوژیک سلولهای توتون  به فروصوت با واسطه ممکن است کانالهای کلسیمی باشند  فروصوت
 گرفته باشد. 
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