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  دهیچک
 

ی گنهد  شهامف فنهف     ی گیاهچهه امواج فراصوت بر  رشد و برخی از متابولیت های ثانویه اتهدف از این تحقیق بررسی اثر
برد نوترکیب استفاده شد. داده هها بها اسهتفاده از نهر  افه ار      الین این 118آنتوسیانین و فالوونویید بود. در این بررسی از بذور 

spss      مورد تج یه و تحلیف آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده ها با اسهتفاده از آزمهوStudent's t-test    انجها
 توسیانین شده است الین سبب اف ایش می ا  آن 31الین باعث اف ایش فنف در  73شد. تیمار فراصوت به طور معنی داری در 

 .است را اف ایش داده  330الین می ا  فالوونویید 29و در  300الین می ا  فالوونویید 40در و 
 امواج فراصوت، گندم، الین اینبرد نوترکیب، متابولیت ثانویه کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه
 
باشد. گند  باالترین جها  می معیتج برای وپروتئین انرژی تأمین منابع ترینازمهم یكی زراعی گند  محصوالت رمیا د

ترین غذای مرد  کشور ما و مهمترین منبع تأمین سهم را از کف سطح زیرکشت اراضی کشور دارد و همچنین به عنوا  اصلی
  ییدارو مبع حیاتی ترکیبات مهامنبه عنوا  ثانویه گیاهی امروزه متابولیت های  .[1] کالری مورد نیاز  دارای اهمیت است

هستند که اف ایش تولید و بهبود کیفیت آ  ها در گیاها  مختلف اعم از ها ها و صمغدهند های طبیعی  عطرها  رنگطعم 
های گیاهی دو یاختهخصوصاً  هایاخته زراعی و دارویی یكی از اهداف و زمینه های جالب توجه در کشاورزی به شمار می رود.

های گیاها  عالوه بر فرآورده. همانطور که ذکرشد های ثانویهتهای اولیه و متابولیتمتابولی  دسته از ترکیبات را تولید میكنند
کنند این ترکیبات های ثانویه را نی  تولید مییا فرآوردهمتابولیک اولیه طیف وسیعی از ترکیبات طبیعی موسو  به متابولیتها 

-هایباشند.متابولیتاستمرار حیات می های نگهداری وفرآیند از غیر شوند برای مقاصدیشیمیایی که توسط گیاه تولید می
ه .ب کننده آنها دارندبلكه نقش اساسی در دفاع شیمیایی موجود تولید شا  موردنیاز نیستندثانویه مستقیما به خاطر نقش طبیعی

.در کف متابولیت کنندمیبرقراری ارتباط بین افراد یک گونه خاص ایفا  های ثانویه نقش مهمی دربسیاری از متابولیت عالوه
های ثانویه بیانی از تخصص یابی سلولی بوده که توسط فرایند تمای  یابی سلولی القا شده یا جنبه ای از فرایند رشد ونمو گیاه 

های ثانویه مفید مورد توجه قرار گرفته است هایی که برای اف ایش تولید متابولیتیكی از روش [14].دهندرا نشا  می
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شوند. الیسیتورهای زیستی شامف قارچ ها باشد. الیسیتورها بر اساس منشا آنها به دو دسته تقسیم می یاز الیسیتورها ماستفاده 
  باکتری ها   ویروس ها و یا علف خوارا    اج ای دیواره سلول گیاهی و همچنین مواد شیمیایی می باشند که در محف 

شوند. ازجمله الیسیتورهای غیر زیستی الیسیتورهای فی یكی ) پرتوهای اد میحمله پاتوژ  ها یا علف خوارا  به گیاها  آز
توا  نا  های فل ی و ترکیبات معدنی  و سایر مواد شیمیایی را میهای حرارتی  امواج فراصوت ...( یو فرابنفش  شوک

ه تولید وتجمع طیف وسیعی از برد.تیمار گیاها  با الیسیتورها  سبب ایجاد مجموعه ای از واکنش های دفاعی  از جمل
 برعوامف فی یكی  در زمینه تاثیرات اتمطالع .[16]گرددثانویه دفاعی در گیاها  و یا در کشت سلولی میهایمتابولیت
( هستند. این Ultrasound  )یكی از شكف های مهم این عوامف امواج فراصوت .های زنده گسترش یافته استسیستم

 محیط یک انتشار به برای وباشد می ها باالتر از حد شنوایی انسا  که فرکانس آ  هستند تیصوامواج شكلی از انرژی 

این امواج از فضای  عبور هنگا  به به دلیف ماهیت مكانیكی   .دارند مانند محیط درو  سلولی نیاز انعطاف قابف و االستیک
 غشای یا و دیواره به ضرباتی وارد  آمد  جبمو سلول اطراف محیط در نوسا  حال در حبابهای بین سلولی  ترکید 

 بسته در سلول صوتی امواج نوسانات از حاصف تالطم .می آورد وجود به آ  در را منافذی نهایت در و شده سلول پالسمایی

 تحریک موجب است ممكن شده جذب انرژی [15].آوردمی پدید را گوناگونی اثرات امواج شدت و فرکانس می ا  به

 بیولوژی  شیمی  پ شكی  جمله از مختلف ینه هایزم در امواج این امروزه شود. هدف بافت سلولی در درو  یمكانی مها

 اف ایش به می توا  کشاورزی و بیولوژی در کاربردها جمله این از هستند. جالب توجهی کاربردهای دارای غیره و کشاورزی

فره های آنی در دیواره وغشای سلول ها جهت تسهیف در و ایجاد ح [5]فراصوت امواج توسط خاص آن یم های فعالیت
 اعمال شوک به آ  جهت اف ایش متابولیت های ثانویه  [10] به درو  سلول DNA انتقال ماکرومولكولهایی همچو 

ع و نی  اثرات غیرحرارتی شامف تغییر در رشد  شاخص میتوزی و تولید انوا [13]  تغییر در جوانه زنی برخی از بذور [16]
.اشاره کرد. ارزیابی اثرات امواج فراصوت بر ویژگی های رشد و نموی  [2]اختالالت کروموزومی در ریشه گیاها  اشاره کرد

نتایج به گیاها  یكی از عرصه های جالب توجه و در عین حال به اثبات رسیده در کشاورزی و زیست شناسی می باشد. 
اگرچه امواج  توانند باعث تغییر ساختارها و چرخه های مختلف شوند.مواج میاین اکه د دهن نشا  میاز مطالعات دست آمده 

را  DNAبا شدت زیاد برای ترکیبات زیستی مخرب بوده و غشای سلولها را تخریب و مولكولهایی زیستی نظیر آن یمها و 
نده را به دنبال داشته که این در حالی که در شدت ها و  انرژی کم  طیفی از اثرات زیستی غیر کش[4] .غیر فعال میسازند

موضوع از لحاظ کاربردی از اهمیت بالقوه ای در کشاورزی و بیوتكنولوژی برخوردار است. برای مثال یكی از گسترده ترین 
اثرات غیر مخرب این امواج روی سلولهای زنده  اف ایش در نفوذ پذیری غشاء است که جذب ترکیبات خارجی و دفع فراورده 

لولی را توسط سلولها اف ایش می دهد. اف ایش نفوذپذیری غشای سلول جهت انتقال ترکیبات خارجی به درو  های درو  س
بسیاری از متابولیتهای ثانویه ارزشمند گیاهی در درو  سلوله ای آنها ذخیره می شوند و   سلولهای زنده و بافتها می باشد. .

با شدت و انرژی پایین می تواند خروج و   بكارگیری امواج فراصوت استخراج آنها معموالً نیازمند تخریب سلولها است.
آزادسازی فراورده ها را از سلولهای زنده بدو  ایجاد اختالل در فرایندهای کشت القاء نموده و عالوه بر این زمینه را برای 

  در مطالعه حاضر به بررسی اثرات  . با در نظر گرفتن این موضوع[6]استفاده مستمر از ظرفیت بیوسنت ی سلولها فراهم سازد 
  فالونوئید و آنتوسیانین ها   در گند  نا  به عنوا  فنف کفامواج فراصوت بر تغییرات متابولیت های ثانویه مانند  محتوای 

 .پردازدمهمترین گیاه زراعی ایرا  و جها   می
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ی ثانویه گیاهچه گند  آزمایشی در آزمایشگاه باغبانی دانشكده به منظور بررسی اثر امواج فراصوت روی متابولیت ها
از تالقی دو والد ایرانی طبسی  [7]الین اینبرد نوترکیب که توسط کردنائیج 118کشاورزی دانشگاه شاهد انجا  گرفت. بذور 

که از مجموعه ای  مشتق شده است. طبسی واریته محلی ایرانی است F2و اروپایی تایفو  به روش نتاج تک بذر از نسف 
ازگند  های بهاره در شمال شرقی ایرا  انتخاب شده است. این واریته متحمف به استرس خشكی  زودرس  همراه با ساقه 
های قوی و بلند  خوشه ریشک دار  دانه های بلند و زرد رنگ بوده و تایفو  واریته اصالح شده اروپایی با عملكرد و کیفیت 

شا  پس از الین اینبرد نوترکیب همراه با والدین 118ایجاد شده است.  بذور  2003ه در سال نانوایی باال می باشد ک
دقیقه در  15در ظروف شیشه ای حاوی مقداری آب مقطر استریف شده قرار داده و به مدت  %5ضدعفونی با هیپوکلرید سدیم 

تحت  LBS2 (LIT15)مدل  digital ultrasonicدرصد در دستگاه  100و قدرت  KHZ 40معرض امواج فراصوت 
کدا  از گیاهچه ها تحت تیمار ها یک تكرار شاهد نی  در نظر گرفته شده است که در آ  هیچتیمار قرار گرفتند. برای الین

فراصوت قرار نگرفتند.  بذرها پس از انتقال به لیوا  های یكبار مصرف پالستیكی و شفاف در داخف ژرمیناتور قرار داده شده 
آوری و در فویف های آلومینیومی قرارداده زنی بذور  نمونه های برگی از گیاهچه های جوا  جمعدو هفته پس از جوانه اند.

درجه سانتی گراد منتقف شدند. سپس اقدا  به اندازه گیری برخی از صفات مورفولوژیک  -80شده و بالفاصله به فری ر 
  کلئوپتیف و وز  ریشه( و برخی از متابولیت های ثانویه  شامف می ا  فنف )شامف طول برگ  وز  تر اندا  هوایی  طول و وز

   آنتوسیانین   فالوونویید گردید.
با استفاده از P<0/05% در سطح  Student's t-testها توسط آزمو  ها و مقایسه میانگین دادهتحلیف آماری داده

 .صورت گرفت Excelاف ار و ترسیم نمودارها با استفاده از نر  SPSS22نر  اف ار 
 
 

 سنجش  آنتوسیانین 
 

 99میلی لیتراتانول اسیدی )متانول واسید کلریدریک به نسبت  3گر  از اندا  هوایی گیاه در 2/0برای سنجش آنتوسیانین 
 550در تاریكی قرار داده شد وجذب آ  در طول موج   overnight(  خوب ساییده وسپس عصاره حاصف به مدت یک 1به 
( خوانده شد.برای محاسبه غلظت آنتوسیانین از ضریب UV 2100, UNICO USAتر با دستگاه اسپكتروفتومتر )نانوم

 .[11]استفاده شد cm-2 mol -6 33000خاموشی 
 
 

 سنجش فالوونویید
 

( خهوب  1بهه   99میلی لیتر اتانول اسهیدی بهه نسهبت     3گر  توده سلولی منجمد شده در  2/0برای سنجش فالونویید 
 80دقیقه در حمها  آب گهر  بها دمهای      10سانترفیوژ شد. محلول رویی به مدت  g   8000 ×دقیقه در  15وبه مدت ساییده 

و  300  270ها پس از سرد شد  توسط اسپكترو فتهومتر در سهه طهول مهوج     درجه سانتیگراد قرار داده شد.می ا  جذب نمونه
 .[8]ز ضریب خاموشی  استفاده شدنانومتر خوانده شد .برای محاسبه غلظت فالونویید  ا 330

 
 



 

 

 

 

 

    

 

                                      

 4 

 سنجش فنل
 

کف   یبرای سنجش مقدار ترکیبات فنل.تعیین شد [12]به روش سیكالتو -نیهای کف با معرف فولمقدار ترکیبات فنف
دقیقه ساییده و محلول به دست  2به مدت  1به  99میلی لیتراتانول اسیدی به نسبت  5در  برگ های تازه رااز  گر  2/0حدود
رقیق شده با آب مقطر( 1:10فولین رقیق شده)ml5/1از عصاره   ml1به   صاف شد.دور در دقیقه( 10000سانتریفوژ )با آمده 

دقیقه در دمای آزمایشگاه باقی ماند و  15به آ  اضافه شده و نمونه ها به مدت  ml1درصد( به مقدار7) Na2co3 و سپس
( mg.l-1500-0های مختلفی )منحنی استاندارد توسط غلظت ه  شد.با دستگاه اسپكتروفتومتر خواند nm  765جذب آ  در

 .و غلظت ترکیبات فنلی به کمک آ  بدست آمد از اسید گالیک  رسم گردید
 
 

 نتایج و بحث
 

 رشد
 

نسبت به شاهد تفاوت  270اثر تیمار فراصوت روی سطح برگ  وز  تر اندا  هوایی  طول و وز  کلئوپتیف و فالوونویید  
الین دیگر سبب کاهش مقدار سطح برگ شد و ما  23الین باعث اف ایش ودر  19ا نشا  نداد.  اثر فراصوت در معنی داری ر

الین  43الینی که تحت اثر فراصوت قرار گرفته بودند در  118گونه تغییری نكردند. از بقی الین ها در مقابف این تیمار هیچ
الین نی  در اثر امواج  51یابد. دار وز  تر اندا  هوایی اف ایش میالین نی  مق 37اف ایش در می ا  طول کلئوپتیف ودر

 فراصوت اف ایش در می ا  وز  کلئوپتیف نشا  دادند.
الین کاهش طول برگ را در پی داشت. همچنین تفاوت  88الین اف ایش و در  31تیمار فراصوت به طور معنی داری در 

 .صوت وجود داشتمعنی داری بین وز  ریشه در شرایط شاهد و فرا
 
 

 فنل
 

شده   در مقاسه با میانگین والدین شده است الین باعث اف ایش می ا  فنف 73تیمار فراصوت به طور معنی داری در 
 .است
 
 

 آنتوسیانین
 

 شده است  در مقایسه با میانگین والدینالین باعث اف ایش می ا  آنتوسیانین 31تیمار فراصوت به طور معنی داری در 
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 فالوونویید
 

اندازه گیری شد نتایج زیر بدست آمد.تیمار  330و300 270ز آنجایی که اندازه گیری فالوونویید در سه طول موج ا
 29و در  300فالوونویید  40همچنین در   270الین سبب اف ایش می ا  فالوونویید  32فراصوت به طور معنی داری در 

 اف ایش داده است. لدین در مقایسه با میانگین وارا  330الین می ا  فالوونویید
 می همبه را استخراج برای استفاده مورد حالل کاویتاسیو   و صوتی های حباب ایجاد طریق از زیرا امواج فراصوت 

 سبب نی  و داده بهبود را مشترک سطوح از جر  انتقال شوند  می ماده بافت درو  به حالل بهتر نفوذ سبب بنابراین زنند

 مطابقت دارد.[3]محققین سایر های گ ارش با نتایج این شوند که آنها می محتویات سازى رها و سلولها دیواره تخریب

توانند اثرات مفیدی نی  در های زیستی میاستفاده از این امواج با انرژی پایین با تحریک سیستمکه دهند نشا  می مطالعات
نوع در مقادیر الین های اینبرد نوترکیب مشاهده شد که این . در این تحقیق دامنه وسیعی از تها بر جای گذارنداین سیستم

و  مفید رهیافت یک عنوا  به توا می را فراصوت نشا  دهنده ی تفاوت حساسیت الین ها به امواج فراصوت است. امواج
 .داد قرار استفاده مورد متابولیتها سنت  اف ایش جهت زیستی  غیر محرکی
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