
 
 

 

 تاثیر امواج فروصوت برمحتوی فنولی سلولی جداکشت توتون
 

 2، اباذر حاج نوروزی1، فائزه قناتی1طراوت فرهنگی

 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران 1
 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران 2

taravatfarhangi@mihanmail.ir- 06122201909 

 
هرتز درمحدوده امواج فروصوت قرار می گیرند. آتشفشان وزلزله ورعدو برق از منابع طبیعی 20-0امواج مکانیکی با فرکانس 

وبسیاری ازوسایل الکتریکی نیز مولدهای مصنوعی امواج فروصوت می باشند.تاثیر امواج فروصوت بر سلولهای جانوری و انسان  
آن برسلول های گیاهی بررسی نشده است .هدف مقاله حاضر یررسی تاثیر امواج فروصوت  گزارش شده است.اما تا کنون تاثیر
می باشد. از الین سلولی موجود در محیط  L. cv. barley 21   Nicotiana tabacumبر سلول های جدا کشت توتون    

دور  121ر تاریکی و  بر روی شیکر با سانتی گراد د ⁰C2 ± 22و در دمای   ، کشت های تعلیقی بنیان گذاری LSتغییر یافته 
در دقیقه نگهداری شد.واکشت های متعدد جهت همگن سازی  انجام شدو منحنی رشد سلولها رسم گردید. سلولها در ابتدای 

هرتز قرار گرفتند. سه روز پس از  12دقیقه در معرض امواج فروصوت بافرکانس ثابت 52-10-12-0فاز لگاریتمی، برای مدت 
سلولها برداشت شدند و وزن تر، وزن خشک،هدایت الکتریکی، شدت پراکسیداسیون لیپیدهای غشا، محتوای کل ترکیبات تیمار، 

فنلی محلول،اسیدهای فنلی متصل به پکتین و محتوای لیگنین سلولهااندازه گیری شد.وزن تر، وزن خشک، محتوای کل ترکیبات 
مان تیمار در مقایسه با گروه شاهد از نظر آماری افزایش معنی داری نشان داد. فنلی محلول ومحتوای لیگنین دیواره با افزایش ز

گرچه با افزایش زمان تیمار، در مقدار برخی از اسیدهای فنلی متصل به دیواره درمقایسه با گروه شاهد افزایش مشاهده شد اما 
شاهد نداشت. همچنین تفاوت معنی داری در میزان مقدار کل فنلهای متصل به دیواره از نظر آماری تفاوت معنی داری با گروه 

پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و هدایت الکتریکی سلولهای تیمار شده با فروصوت و سلولهای شاهد مشاهده نشد. نتایج پیشنهاد 
گاههای از جایمی کند که  امواج فرو صوت، به عنوان نوعی از امواج مکانیکی قابل درک به وسیله سلولهای گیاهی هستند. یکی 

درک این امواج ممکن است کانالهای کلسیمی باشند  و پاسخهای فیزیولوژیک سلولهای توتون  به فروصوت با واسطه سیگنالینگ 
 کلسیم انجام گرفته باشد. 
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Infrasound (0-20HZ) is a kind of mechanical waves which is created by various natural and 

artificial sources in the world. Studies on animal and human models have reported biological 

effects of infrasound at high level. The effects of infrasound in plants however, have not been 

studied yet. The present study is undertaken in order to evaluate the effect of infrasound on 

suspension-cultured tobacco (Nicotiana tabacum L. cv. barley 21) cells. Suspensions have been 

established in a modified LS medium and were kept at 25±2 ⁰C in darkness on reciprocal shaker 

with 123 rpm. Several subcultures were performed and cell growth curve was drawn. In the 

beginning of logarithmic growth phase, the cells were exposed to infrasound of 15 Hz for 0, 15, 

30, 45 min, and were allowed to continue their growth for further 3 days. The cells were then 

harvested and their physiological response to infrasound were assessed. The dry and fresh 

weights, total content of soluble phenolic compounds, and lignin content were significantly 

increased by infrasound, compared with the control group. Although some pectin-bound 

phenolic acids increased along with increasing exposure duration, total content of wall-bound 

phenolic compounds was not significantly different from the control group. Likewise, 

membrane lipid peroxidation rate and electrolyte leakage of infrasound-treated cells were not 

significantly different from those of the control group. The results suggest that infrasound not 

only is perceived by suspension-cultured tobacco cells, but also was physiologically beneficial. 

The mechanism of these effects is yet to be clarified, but it is plausible that perceive and response 

to infrasound is mediated by mechanosensitive calcium channels followed by promotion of a 

Ca2+ signaling cascade. 
 


