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  چكيده

برخي از متابوليت هاي اوليه ي گياهچه ي گندم شامل قندهاي رشد و  بررسي اثرات امواج فراصوت بر هدف از انجام اين تحقيق 
مدل  digital ultrasonicتگاه دس. براي اين منظور از بود ، كلروفيل كل و كاروتنوئيدb، كلروفيلaمحلول، پروتئين، كلروفيل 

LBS2 )LIT15(  الين اينبرد نوتركيب  118بذور  در اين بررسي از .وات استفاده گرديد 100و توان  كيلوهرتز 40با بسامد
از تالقي دو والد ايراني طبسي و اروپايي تايفون به روش نتاج تك  )Kordenaeej, etal., 2008توسط كردنائيج( استفاده شد كه

مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و  spss 22داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار  .شده استمشتق  2Fبذر از نسل 
 دست آمده نشان دادنتايج به شد.انجام ) P< 0/05(  در سطح Student's t-testمقايسه ميانگين داده ها با استفاده از آزمون 

هوايي در شرايط فراصوت و گيري شده شامل طول و وزن كلئوپتيل، وزن تر اندامتفاوت معني داري بين فاكتورهاي رشد اندازه
در به طور معني داري  تيمار فراصوتشاهد وجود نداشت ولي وزن ريشه و طول برگ به طور معني داري كاهش يافتند. همجنين 



 

 

و  شده است و كلروفيل كل bالين سبب افزايش ميزان كلروفيل  44الين باعث افزايش قندهاي محلول و پروتئين و در  50
  ميزان كاروتنوئيد را افزايش داده است. الين  41و در  aالين ميزان كلروفيل  42همچنين در 

  كلمات كليدي

  متابوليت اوليه الين اينبرد نوتركيب، امواج فراصوت، گندم،

   



 

 

  مقدمه

 قابل صوتى امواج هرتز، 20 از تر پايين بسامد با فروصوت امواج شامل عمده دسته سه به بسامد اساس بر صوتى امواج

كيلو هرتز  20باالتر از حدود بسامد  با US(1( فراصوت امواج و هرتز  20000تا  20بين بسامد با انسان توسط شنيدن
گذار بوده و يكي از كلي يكي از عوامل فيزيكي هستند كه بر گياهان تاثير. امواج فراصوت به طورمى شوند بندى طبقه
هزينه ي يك فرآيند و به حداكثر رساندن آيند كه براي به حداقل رساندن زمان و آوري هاي نوظهور به حساب ميفن

  ). 21كيفيت و اطمينان از ايمني غذايي توسعه يافته اند(

هنگامي كه گياهان امواج فراصوت را جذب مي كنند انرژي موج تبديل به گرما مي شود كه اين يك اثر حرراتي دارد.  
، امواج طولي به   3كند. در طول فرآيند فراصوتميهاي گياه ايجاد را در ياخته 2هاي صوتيهمچنين اولتراسوند، حفره

كند به طور متناوب مناطق به هم فشرده و منبسط آيند هنگامي كه امواج فراصوت به محيط مايع برخورد ميوجود مي
گيري حباب هاي گاز در محيط مي گردد. اين حباب ها سطح شود. تغيير فشار در اين مناطق باعث شكلايجاد مي
-را در طول چرخه ي توسعه  دارند كه باعث افزايش انتشار گاز شده و حباب گسترش پيدا مي كند و به نقطهبزرگتري 

رسد كه انرژي امواج فراصوت كافي نيست تا فاز بخار در حباب باقي بماند  بنابراين ميعان سريع اتفاق مي افتد. اي مي
آورند.  اين امواج شوك سبب را به وجود مي 3اج شوككنند و اموهاي فشرده به سختي به هم برخورد ميمولكول

مگاپاسكال مي رسد.  50گراد و فشار درجه سانتي 5500شوند كه در آن دما به تشكيل مناطقي با دما و فشار باال مي
 مجاور هاى حباب دورانى حركت باعث حباب است. انفجار هر ايجاد فراصوت عامل دما،  و فشار شوك اين معموال

 و برشى هاى تنش با به وجود آوردن تشكيل مي دهد كه محيط در هايى را ريزجريان خود نوبه به امر اين و شده
 مى حرارت و جرم انتقال سرعت افزايش سبب ها جريان اين همچنين گذارند. مى اثر محيط در موجود مواد بر مكانيكى

 فرآورده هاي ويژگي و) شدت و بسامد( امواج فراصوت هاي ويژگي به وابسته حفرهايجاد در اولتراسوند توانايي شوند.

 نيروهاى افزايش دليل به روىگران افزايش مثال .است) فشار و دما(  محيط شرايط و) سطحي كشش روي،گران(

 تر كم حفرهايجاد پديده يابد، افزايش بسامد چه هر شود. مى حفرهايجاد تحمل آستانه افزايش سبب مايع چسبندگى
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شود.  تشكيل تواند نمى حباب كوتاه، مدت اين در و شود مى تر كوتاه انبساط و تراكم فازهاى طول زيرا دهد، مى روى
  ).20(يابد  مى افزايش روىگران و سطحى كشش افزايش دليل به حباب تشكيل به مايع تحمل آستانه دما، كاهش با

آوري اثرات پزشكي ، زيست شناسي و زيست فنبا توجه به كاربرد وسيع امواج فراصوت در تشخيص و درمان در 
به عنوان مثال با كمك اين امواج منافذي در غشا ايجاد شده مورد توجه زيادي قرار گرفته است.  زيستي امواج فراصوت

شده يري غشا ذاستفاده از اين امواج با انرژي پايين باعث افزايش نفوذپ .گيردانجام مي ياختهبه درون  و دارو و انتقال ژن
د خروج و نتوانامواج با شدت و انرژي پايين مي بنابراين، .افزايش مي دهد ياختههاي ثانويه را از و خروج متابوليت

يندهاي كشت القا نمايد و عالوه بر اين زمينه را آهاي زنده بدون ايجاد اختالل در فرياختهها را از وردهآآزادسازي فر
افزايش رشد  ،نيز ياخته ايهاي كشت در سيستم .)17( ها فراهم سازدياختهتزي براي استفاده مستمر از ظرفيت بيوسن

تابش  ).18 و 10(ها در سيستم كشت تعليقي در برنج و هويج گزارش شده استياختهكالوس و همچنين افزايش رشد 
سطوح مختلف سازماني امواج فراصوت با شدت پايين در گياهاني نظير ذرت، گندم، سيب زميني و برنج تغييراتي را در 

اين گياهان ايجاد نمود. امواج فراصوت در اين گياهان اساساً مراحل اوليه رشد بويژه جوانه زني و رشد گياهچه را القاء 
در اين  هاي ثانويه بوده است.تا كنون بيشتر مطالعات مربوط به اثرات امواج فراصوت بر روي متابوليت). 18نمود (

هاي اوليه تركيباتي هستند كه در متابوليتهاي اوليه شده است. رات اين امواج بر متابوليتبررسي سعي بر تشخيص اث
  .الزامي مي باشند يگياههاي ياخته يد و پراكنش يكنواختي دارند و براي موجوديت و بقانهمه گياهان يافت مي شو

  

  مواد و روش ها

اوليه گياهچه گندم آزمايشي در آزمايشگاه باغباني دانشكده به منظور بررسي اثر امواج فراصوت روي متابوليت هاي 
 )Kordenaeej, etal., 2008توسط كردنائيج( كه الين اينبرد نوتركيب 118بذور  كشاورزي دانشگاه شاهد انجام گرفت.

 طبسي واريته محلي .شده استمشتق  2Fاز تالقي دو والد ايراني طبسي و اروپايي تايفون به روش نتاج تك بذر از نسل 

است كه از مجموعه اي ازگندم هاي بهاره در شمال شرقي ايران انتخاب شده است. اين واريته متحمل به استرس ايراني 
خشكي، زودرس، همراه با ساقه هاي قوي و بلند، خوشه ريشك دار، دانه هاي بلند و زرد رنگ بوده و تايفون واريته 

 ).15است ( ايجاد شده 2003كيفيت نانوايي باال مي باشد كه در سال اصالح شده اروپايي با عملكرد و 

در ظروف شيشه اي  %5شان پس از ضدعفوني با هيپوكلريد سديم الين اينبرد نوتركيب همراه با والدين 118ذور ب 
و قدرت  KHZ 40دقيقه در معرض امواج فراصوت  15حاوي مقداري آب مقطر استريل شده قرار داده و به مدت 



 

 

ها يك تكرار تحت تيمار قرار گرفتند. براي الين )LBS2 )LIT15مدل  digital ultrasonicدرصد در دستگاه  100
كدام از گياهچه ها تحت تيمار فراصوت قرار نگرفتند.  بذرها پس شاهد نيز در نظر گرفته شده است كه در آن هيچ
دو هفته پس از  شفاف در داخل ژرميناتور قرار داده شده اند. از انتقال به ليوان هاي يكبار مصرف پالستيكي و

آوري و در فويل هاي آلومينيومي قرارداده شده و ، نمونه هاي برگي از گياهچه هاي جوان جمعبذور زنيجوانه
برخي از صفات مورفولوژيك  درجه سانتي گراد منتقل شدند. سپس اقدام به اندازه گيري - 80بالفاصله به فريزر 

 (شامل طول برگ، وزن تر اندام هوايي، طول و وزن كلئوپتيل و وزن ريشه) و برخي از متابوليت هاي اوليه شامل

  ، كلروفيل كل و كاروتنوئيد گرديد.  b، كلروفيل aميزان پروتئين، قندهاي محلول، كلروفيل

ميلي  25ميلي ليتر بافر فسفات سديم  4از نمونه ي منجمد با  گرم0,2به روش برادفورد،  گيري پروتئيناندازهبراي 
و به سانتريفيوژ داده شد و سپس عصاره ي تهيه شده در فالكون قرار له گرديد تركيب و به خوبي  PH=  6,1موالر با
ميكروليتر از مايع رويي  100سپس گرديد. دقيقه منتقل 10درجه سانتي گراد  به مدت  4و دماي  1200با دور 

نانومتر قرائت شد و با استفاده  595در طول موج مخلوط شد و جذب آن ميلي ليتر معرف برادفورد  1برداشته و با 
  از نمودار استاندارد آلبومين سرم گاوي، غلظت پروتئين نمونه ها به دست آمد.

ميلي  3گرم در  0,1هاي منجمد به ميزان نمونه Robyt and White )(1987به روش  قندهاي محلول در سنجش 
دور در دقيقه  به  5000گيري شده و سپس محلول همگن حاصل را در دستگاه سانتريفيوژ با ليتر آب مقطر عصاره

ميلي  0,5ميكروليتر از فاز رويي را جدا كرده و  50گراد قرار داده و سپس درجه سانتي 25دقيقه در دماي  10مدت 
سولفوريك، به آن اضافه شده است. بالفاصله بعد از افزودن اسيد %98سولفوريك ميلي ليتر اسيد 2,5و  %5ليتر فنل 

اي رخ مي دهد كه توليد حرارت زيادي مي كند. لذا ضروري است بعد يك واكنش گرمازا همراه با توليد رنگ قهوه
سپس جذب استاندارد به همراه جذب قند كل دقيقه در دماي اتاق خنك شود.  10از افزودن اسيد، مخلوط واكنش 

ها بر گيري شد و مقدار قند نمونهنانومتر اندازه 490ها با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتري در طول موج نمونه
  مبناي وزن تر نمونه تعيين شد.

گيري شد. به نون اندازهبه روش آر كلروفيل كل و كاروتنوئيد b ,a,هاي فتوسنتزي شامل كلروفيلمقدار رنگيزه     
ي حاصل  در عصارهشده سپس تركيب  %80ميلي ليتر استون  25با  گرم از برگ نمونه ها2/0اين صورت كه 

ميلي ليتر از مايع رويي به  2داده شد و دقيقه قرار  7گراد به مدت درجه سانتي 25دور در دماي  5000سانتريفيوژ با 
  .طيف سنجي شدنانومتر  480و  645و  663وسيله ي دستگاه اسپكتروفتومتري در طول موج هاي 



 

 

با استفاده از نرم P<0/05% در سطح  Student's t-testها توسط آزمون و مقايسه ميانگين داده هاري دادهتحليل آما
  صورت گرفت. Excelافزار و ترسيم نمودارها با استفاده از نرم SPSS22افزار 

  نتايج و بحث

  رشد

الين ديگر سبب كاهش مقدار سطح برگ شد و ما بقي الين ها در مقابل اين تيمار  22الين باعث افزايش ودر  22در 
الين افزايش در ميزان طول  46اليني كه تحت اثر فراصوت قرار گرفته بودند در  118گونه تغييري نكردند. از هيچ

الين نيز در اثر امواج فراصوت  55الين كاهش در اين صفات ديده شد.  61كلئوپتيل و مقدار وزن تر اندام هوايي و در 
اثر تيمار فراصوت روي سطح برگ، وزن تر اندام هوايي، طول  الين كاهش نشان دا 47افزايش در ميزان وزن كلئوپتيل و 

الين افزايش  29تيمار فراصوت به طور معني داري در ت به شاهد تفاوت معني داري را نشان نداد. .و وزن كلئوپتيل نسب
شرايط شاهد و  الين كاهش طول برگ را در پي داشت. همچنين تفاوت معني داري بين وزن ريشه در 87و در 

دار طول برگ و كمترين مقدار بيشترين مق 9242الين مورد بررسي اليني به نام  118از ميان فراصوت وجود داشت. 
وزن تر اندام هوايي، طول و وزن كلئوپتيل را داشت كه اين نشان دهنده ي حساس بودن اين الين نسبت به امواج 

  فراصوت است. 

  پروتئين

 شناخته شده ترين كه حالي است در اين ،)29( دهند مي افزايش را آنزيم بستر بر سوبسترا انتقال ميزان فراصوت امواج

 مولكولي، درون پيوندهاي به امواج اين تأثير شدت .باشد مي آنها سازي غيرفعال ها، آنزيم روي بر فراصوت امواج اثر

 دارد بستگي كاتاليز عمل در كننده شركت هاي گروه ماهيت و آنزيم مولكولي وزن آنزيم، فعال جايگاه مولكولي، بين

تيمار فراصوت به طور معني  در اين آزمايش .شود بررسي مجزا صورت به بايد گياه هر مورد در امواج اين تأثير لذا ).6(
به ترتيب  بيشترين  9296و  9225الين  .الين باعث افزايش پروتئين و در بقيه ي الين ها كاهش ديده شد 50داري در 

  و كمترين  مقدار پروتئين را به خود اختصاص داده اند.

   

  قندهاي محلول



 

 

به ترتيب  9243و  9226الين الين قندهاي محلول را افزايش داده است.  50تيمار فراصوت به طور معني داري در 
  بيشترين و كمترين مقدار قند را به خود اختصاص داده اند.

  

  رنگيزه ها

همچنين در و كلروفيل كل شده است و  bالين سبب افزايش ميزان كلروفيل  44در  تيمار فراصوت به طور معني داري
 a ،bبيشترين مقدار كلروفيل  9186الين  افزايش داده است.الين ميزان كاروتنوئيد را  41و در  a الين ميزان كلروفيل 42

و كمترين مقدار كلروفيل   9237و كلروفيل كل مختص به الين  aو كل و كاروتنوئيد را داشت. كمترين مقدار كلروفيل 
 كاويتاسيون، و صوتي هاي حباب ايجاد طريق از فراصوت، امواج زيرابود.  9220كل و كاروتنوئيد مختص به الين 

 انتقال شوند، مي ماده بافت درون به حالل بهتر نفوذ سبب بنابراين زنند مي همبه را استخراج براي استفاده مورد حالل

 اين شوند كه آنها مي محتويات سازى رها و سلولها ديواره تخريب سبب نيز و داده بهبود را مشترك سطوح از جرم

 محققين ساير هاي گزارش با نتايج

(Entezari et al., 2004; Wu et al., 2001; Mason and Zhao, 1994; Shalmashi, 2009; Li et al.,2004; 
Zhang et al., 2008; Milani et al., 2011; Yang et al., 2008; Stasiak, 2005) 

   مطابقت دارد.

توانند اثرات مفيدي هاي زيستي مياستفاده از اين امواج با انرژي پايين با تحريك سيستمكه دهند نشان مي مطالعات
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of ultrasound on growth and some primary metabolites 

of wheat seedlings contain soluble sugars, proteins, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and 

carotenoids, respectively. For this purpose, the digital ultrasonic device model LBS2 (LIT15) with a 

frequency of 40 kHz and a power of 100 W was used.  . In our study, a mapping population of a set of 

118 RILs, derived from a cross between an Iranian local variety Tabassi, and a European elite variety 

Taifun were analyzed for some primary metabolites. Data were analyzed using spss 22 software were 

compared using Student's t-test test level (P <0/05) were performed. The results obtained showed that 

ultrasound treatment significantly increased the soluble sugars and proteins in 50 lines and 44 lines of 

chlorophyll b and total chlorophyll content was increased. So significant difference between the measured 

growth factors (including coleoptile length and weight, shoot fresh weight) in condition ultrasonic and 

there was no control. But the weight of root and leaf length was significantly decreased. And in 42 lines 

of 41 lines of chlorophyll a and carotenoid content increased.   


