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  دهیچک
 
باشد.در طول چند دهه گذشتته  های گیاهی و جانوری میامواج فراصوت یک ابزار فیزیکی جالب برای دستورزی سلول        

گترفت  در مرترس ست وح    به دنبال قترار . اندشناسی اثراتی از تیمار امواج فراصوت را شرح دادهزیستبسیاری از پژوهشگران 
هتای بیوشتیمیایی   همه واکنش .دهندهان تغییراتی در س وح ارگانی خود نشان میغیرکشنده از امواج فراصوت بسیاری از گیا

-شوند که خیلی زود فهمیده شد که امواج فراصوت فرالیت آنزیم ها را تحت تاثیر قترار متی  گیاهی توسط آنزیم ها کنترل می
ای از مواد بیولتوییکی اناتاش شتد    ها در گذشته روی اثر س وح پایی  تابش فراصوت روی طیف گستردهبیشتر آزمایش دهند.

از جمله اثرات  شود و آن کاربرد امواج فراصوت در کشت بافت گیاهی است.ی زیرکانه تری از امواج فراصوت میاخیرا استفاده
 تحریتک باززایی تفکیتک  هتای گیاهی  توان تاثیر ای  امواج بر کتالو  و ستلول  ای  امواج در کشت سلول و بافت گیاهی می

 DNAل ا انتقو تقویت سیستم دفاعی گیاه  ای ثانویههسنتز متابولیت   کنترل آلودگی و میکروارگانیزش هاسوماتیکی هایجنی 
. استفاده از ای  امواج با توجه ناش برد را (SAAT) به واس ه ای  امواج انتقال ین به کمک آگروباکتریوش با کمک صوت دهی و

 ابرای  مررفی آنها در زمینه کشت بافت گیاهی امری واجب است.به مزایای آنها  مقرون به صرفه است. بن
 

 ،متابولیت های ثانویه SAAT، دهیفراصوت، کشت بافت گیاهی، صوتامواج  کلیدی: کلمات
 
 

   

  . مقدمه1 
 

-02 به طور کلی از ای از علم است که در آن فرکانس های صدا در محدوده ی غیر قابل شنیدنزمینه 1امواج فراصوت       
 روندکاربرد های خاصی در خارج از ای  محدوده نیز به کار می اگر چه جهت .]7[روندبه کار می( 1)شکل کیلو هرتز  122

مکانیزش عمل  اینکه وجودبا .]16[تحقیقات در مورد اثرات ی  امواج بیشتر از نیم قرن سابقه دارد اما هنوز جذابیت باالیی دارند
درک شده و از آن استفاده شده شناخته نشده است با ای  حال از لحاظ تئوری به طور کامل ن محرک تا کنون آنها به عنوا

به علت ویژگی هایی مانند انتقال  است انتشار امواج صوتی از لحاظ تکاملی برای حیات ارگانیزش ها و از آن جمله گیاهان
 .]6[وابسته به فرکانس  شدت و مدت تابش صوتی است امواجاثر ای  .سودمند است سریع انریی و حداقل اتالف انریی

 .]3[دارد حرراتی اثر یک ای  که شودمی گرما به تبدیل موج انریی کنند می جذب را فراصوت امواج گیاهان که هنگامی
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 توضیح )ونفون الکترون ت برهمکنش دلیل به( ملکولها سرعت بردن باال علت به توان می را امواج ای  تحریک کنندگی اثر

کافی برای یلوهرتز( قدرت زیادی دارند و در نتیاه انریی ک 02ت122پایی  ) فرکانس امواج فراصوت به دلیل داشت  .]4[داد
های ای  اثر تردادی از ویژگی  کنندرا ایااد می 1اثر حفره w⁄cm-100 شدتو در ها را دارند شکست  پیوند بی  ملکول

مانند هر موج صوتی از طریق یک سری از امواج فشرده و منبسط  باعث  .]0[دهدیر میفیزیکی و شیمیایی ملکول را تغی
آنها به اندازه کافی باال باشد سیکل  در صورتیکه توانکنند شوند که از آنها عبور میای میهای واس هبرانگیختگی ملکول
شوند و از توزیع میحباب ها  .د شدنواههای حفره تشکیل خهای مایع و حبابرود نیروهای جذب ملکولانبساط فراتر می

های در حال نوسان باقی ها تنها در مررس فرکانس خاصی باشند آنها به عنوان حبابکنند اگر حبابطریق ای  مایع رشد می
ی تاربه شده توسط حباب های مااور است تحت چنی  شرای ی مانند هر حباب به میزان کمی تحت تاثیر موقریت زمینهمی
های حفره ناپایدار باشند و متالشی شوند ای  متالشی شدن باعث ایااد انریی ی نامنظم باعث خواهد شد که حبابزمینه

فروپاشی هر  kHz 02برای اثرات مکانیکی و شیمیایی خواهد شد.برای مثال در سیستم های آبی در یک فرکانس فراصوتی 
کند.ای  فروپاشی اتمسفر ایااد می 1222و فشاری بالغ بر  K4222تولید دمای  "کانون"حباب حفره به عنوان یک موقریت 

ترکیدن  .]15[گذارندثر خود را میای به کار گرفته شده بسته به نوع ماده  حفره از طریق محیط توزیع شده و در درون سیستم
یری همراه با شکل گاز داخل توسط تولید فشار باال و درجه حرارت باال در شرایط فوق الراده ای در طی مراحل نهایی 

. واکنش با رادیکال ها در داخل حباب و شودمی کنش های شیمیایی برهمزننده )مخرب(رادیکال های آزاد باعث بسیاری از وا
و باعث اثر گذاری مکانیکی روی مواد اطراف  شوندآزاد می از فروپاشی حبابمحیط اطراف رخ می دهد امواج شوک فشاری 

  .]7[شوندمی
 

 
 

  ]15[امواج صوتی محدوده فرکانسی.1شکل
 

های اثرات امواج فراصوت کلی هستند و از طریق حفرههای مختلفی برای اعمال بیولوییکی ای  امواج بیان شده است مکانیزش
کنند تا زمانی که های تولید شده به سرعت رشد میدر ای  فرآیند میکرو حباب گذارندصوتی که ناپایدار هستند اثر خود را می

ی و درنهایت حرارت محیط مایع سازی گرمای موضرشوند علل حفرهر شوند و باعث ایااد میکرو حفره ها میاز داخل منفا
 به صورت خالصه آورده شده است. 0ای  اثرات در شکل  شمای کلی .]7,13[است
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 .]5[دیا اندام رخ دهن ند در سطح سلولتواندهی میهای احتمالی که توسط صوت.مکانیزم2شکل
 

 های گیاهیکالوس و سلول اثر این امواج بر -2
 

از طریق تغییر فشار صوت یک  .]13[میبخشد بهبود را گیاهان بیوشیمیایی و مورفولوییکی پارامترهای امواج ای         
کند در نتیاه ی آن نفوذ پذیری غشای سلولی تغییر میشود که در نتیاهافزایش در جریان سیتوپالسمیک ایااد می

-پروتئی  سنتز ایمالحظه قابل طور به متوسط شدت با فراصوت امواج .]16[یابندی طبیری افزایش میولوییکفرآیندهای فیزی
 هایمکانیزش از یکی سلولی یدیواره سیالیت افزایش ای  ].9[کنندمی تحریک هاپروتوپالست و گیاهی هایسلول در را ها

 همچنی   میکند پیدا تغییر صوتی امواج تحریکی اثر طتوس سلول غشای پتانسیل است امواج ای  توسط رشد ارتقای

 افزایش با را گیاه پالسمایی غشای فرالیت فراصوت مواجا .]12 9-13 [دهندمی قرار تاثیر تحت را پالسمایی غشای نفوذپذیری

+H فرالیت
-ATPase به میدهند ایشافز درکالو  را آمیالز فرالیت و محلول پروتئینهای محلول  قند محتوای میکنند  القا 

 تقویت را گیاه ایمنی سیستم است ممک  البته  دهند افزایش را ینها رونویسی و س حRNA محتوای میتوانند امواج ای  عالوه
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 ممانرت کالو  بلوغ طی اسید آبسزیک متابولیسم از و دهندمی افرایش را اسید استیک ایندول متابولیسم صوتی امواج نمایند 

تیمارصوتی  .]8[است مناسب کالو  تمایز و نمو برای اسید آبسزیک مهار و درونزا اسید استیک ندولای سازیفرال کنند می
 فراصوت امواج تیمار .]17[دهندگسترش میهای هستک را ای  امواج کروماتی  شود که کمتر پایدار هستندباعث تغییراتی می

 نمود  تحریک پرآوری و رشد به را ('Oryza sativa L., 'Nipponbare) برنج کالو  سلولهای هرتز  کیلو 99 فرکانس در

 و رشد مهار باعث ترطوالنی مدت یافت  ادامه ثانیه 3 مدت به امواج ای  تابش که پذیرفت صورت زمانی بهینه تحریک
 Chrysanthemumرات کلسیم در دیواره سلولی تحت تیمار با امواج صوتی بر رشد کالو  اث  .]17[شد هاسلول پرآوری

بنابرای  تحریک های تیمار شده و تیمار نشده وجود داشت  الره شده است تفاوت قابل مالحظه ای بی  میزان رشد گروهم
قرار گرفت  در مررس امواج فراصوت کم انریی برای  های کالو  را بهبود ببخشد.تواند تقسیم و رشد سلولصوتی می

های محی ی شد ای  سازگارشدن و باعث سازگارشدن آنها به تنشمفید بود  Aloe arborescensهای کالو  تحریک سلول
Caی افزایش فرالیت پمپ در نتیاه

2+
-ATPase  در محیط کشت جامد است ای  پمپ جهت حفظ همئوستازیCa

برای  +2
 .]10[های گیاهی الزش استرشد و نمو سلول

 
 
 دهی(تحریک باززایی توسط سونیکیشن)صوت  -3
 

باززایی مضاعف شاخه را به میزان قابل توجهی در محیط  توانسته است دقیقه( 0تا  5/2)یده یک مختصر تیمار صوت         
تحریک  MSدر محیط Bareqet و Ma’yanکلتیوارهای  (Cucurbita pepo L)سیترانت کدوای از بذور ریکالدرون شیشه

نماید.ای  تیمار باعث تولید تحریک می .تیمار امواج صوتی همچنی  رشد زیاد متراقب گیاهچه های تولید شده را نیز]5[نماید
دقیقه( باززایی شاخساره و  12تا  5شاخه هایی پنج برابر بیشتر از نمونه های شاهد شده است .تیمار طوالنی مدت ای  امواج )

است  در باززایی شاخساره توسط ای  امواج نشان داده شدهبهبود بخشیده است . 1ها را توسط افزایش آبگیریرشد ریز نمونه
است مشاهدات دقیق توسط میکروسکوپ الکترونی نشان داد استفاده از ای  امواج تغییراتی  ای  امواج در حذف س حی ه اثرک

های اپیدرمی س ح لپه همراه است بدون کند که با حذف برخی از سلولدر ناحیه مشترک بی  سلول های اپیدرش ایااد می
. به ها با کلروفرش یا کاغذ سمباده تشبیه شده استارد کند  سایش س ح تما  ریزنمونهها واینکه آسیب جدی به ریزنمونه

.طبق گفته ها توسط اثر حفره دلیل تحریک باززایی توسط صوت دهی بوده استرسد که ای  سایش س حی ریزنمونهنظر می
-از دیگر گونه یمختلفضمایم . ]5[استنویسندگان ای  مقاله ای  نخستی  گزارش از تحریک باززایی در شرایط درون شیشه 

ان زیادی :تیمار کوتاه مدت به میزاندثانیه ای سونیکیش  داشته 102تا  62های متفاوتی به تیمار واکنش Cucurbitaهای 
ی  از ا را تحریک کرده است در صورتی که تیمار بلند مدت اثر بازدارنده داشته است با ای  وجود برخیباززایی از ای  ضمائم 

 .]5[نزدیک به صفر کاهش داده استخیلی حساسند و هم تیمار کوتاه مدت و هم تیمار بلند مدت باززایی را تا  ضمایم
 
 
 جنین های سوماتیکی تفکیک .4
 

طور موثری برای  سپس به اند وهای جنینی مورد استفاده قرار گرفتهفراصوت برای فروپاشی و انحالل خوشه امواج         
 Vitis) انگور (Quercus suber)ای  بلوط چوب پنبه(Daucus carota)های سوماتیکی هویج ی جن تفکیک و جداسازی

berlandier rupestris ) و گیال(Prunus incise serrula) 192های هویج از فرکانس برای جنی .]7[استبه کار گرفته شده 
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استفاده  7/2های کیلوهرتز و در پالس 175کانس تر از فرهای بزرگجنی  درختو برای  5/2 -5/1های کیلوهرتز و پالس
شده است جنی  ها با استفاده از یک موج ایستای صوتی تحت تاثیر قرارگرفتند و در یک سیستم گردشی به عنوان ذراتی 

 mm7بود یک موج صوتی به اندازه  mm1های صوتی بودند در حالی که اندازه جنی  ها حدود خیلی کوچکتر از طول موج
های صوتی زمینه سرعت صوت استفاده شد و آنها توسط نیروهای صوتی آسیب ندیدند. ها در حفرهه داش انداخت  جنی ب برای

تر که به اندازه کافی تمایز نیافته بودند به داش نیافتاده بودند و و جهت های کوچکها و سلولدر ای  سیستم گردشی جنی 
مواج ایستایی فراصوتی برای به داش انداخت  ذرات مرلق به طور موفقی برای .توانایی اکننددوبار مرتب شدن, عبور می

است در یک رزونانس کننده جریان ماهز به یک مبدل های سوماتیکی به کاربرده شدهسایزهای مختلف ق رات جنی 
تغییر توان الکتریکی توانند توسط های با اندازه های مختلف مربوط به مراحل نمو میکیلوهرتز جنی  022پیزوالکتریک 

های هموباکس که طی جنی  زایی بیان آنها ورودی و سرعت جریان حفظ شوند عملکرد جداسازی با تازیه و تحلیل ین
ها چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت مشاهده نشده کنندگی برای جنی هیچ اثر مهارمتفاوت است تایید شده است 

 . ]7[است
 
 
های ثانویه و  اصوت در تولید متابولیت.استفاده های امواج فر5

 تقویت سیستم دفاعی
 

های سلولی گیاهی یک بیوفرآیند زیستی امیدوار کننده برای تولید انبوه ترکیبات طبیری یا مشتق شده از گیاه کشت       
نزیمی و های آامواج صوتی به عنوان محرک واکنش .]11[انویه که به طور طبیری کمیاب اندهای ثاست به ویژه متابولیت

توانند تاثیر امواج ها نقش دارند میهایی که در تنشین .]1[اندهای گیاهی استفاده شدهها و پروتوپالستبیوسنتز در سلول
های ثانویه که بنابرای  افزایش تولید متابولیتصوتی تحریک شوند بنابرای  ممک  است سیستم ایمنی گیاه را تقویت نماید 

از مهمتری  دالیل کاربرد  یکی دیگر لیت دیواره سلولیحالافزایش  .]8[شودهاست مشاهده مینشی پاسخ به تعموما نتیاه
های ثانویه  های ثانویه است افزون بر ای   فرالیت دو آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتز متابولیتامواج صوتی در تولید متابولیت

-ثانیه 32یک تیمار  .]7[انگیزانندهیدروکسی بنزوئیک اسید یرانیل ترنسفراز را نیز بر می ت شامل فنیل آالنی  آمونیالیاز و پی
 Beta)های ریشه چغندر لبوهای واقع در واکوئل سلولمگا هرتز باعث آزادشدن رنگیزه 20/1ای یا بیشتر با صوت دهی 

vulgaris) تیمار کوتاه مدت .]7[های بردی رشد کننددر واکشت ند و ای  توانایی را نیز داشتند کهآسیب ندید آنها شودمی
ها و تاکسوئیدها را های ارزشمندی همچون ساپونی های گیاهی با امواج فراصوت با انریی کم  بیوسنتز متابولیتسلول

ری  به کارگیری دو تکنیک همزمان استفاده از محرک مکانیکی نظیر امواج فراصوت و استخراج درجا بیشت دهدافزایش می
 Panaxهای کشت سوسپانسیونسلول .]1[ها در خصوص تولید و آزادسازی تاکسول داشته استتاثیر را بر عملکرد سلول

ginseng  دقیقه قرار گرفتند دو  62تا  32کیلوهرتز برای دوره زمانی  5/38در مررس صوت دهی)سونیکیش ( با فرکانس
Caورود )ش شار یون در غشاو افزای (AOS)رویداد تولید گونه های اکسیژن فرال

Kو خروج  +2
H/ ورود +2

( در مسیر  +2
توانند ها میای  پاسخدهد در کشت ها دو دقیقه برد از صوت دهی متابولیسم دفاعی گیاه و مسیر انتقال سیگنال رخ می

های سلولی  رایی کشتای و کاهای جنسینگ بدون اینکه ساختار شبکههای مفید در سلول کاهش یابند میزان تولید ساپونی 
 Echinacea)گلی سرخارپانزده روزهای درون شیشه کشت های موئی ریشه .]18[یاه از دست برود افزایش پیدا کردای  گ

purpurea) افزایش مرنی داری در میزان ترکیبات کافئیک اسید مشاهده شد دهی شدند هر پنج روز تا سی روز صوتrolB- 
توسط ای  امواج تحریک شده )فنیل آالنی  آمونیوش لیاز(  PALیوسنتز ایندول استیک اسید و فرالیت درونزای ب تنظیم کننده

 .]11[بود
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  1(SAAT) انتقال ژن به کمک آگروباکتریوم به واسطه این امواج.6
 

نخستی   SAATباشد. می SAATهای گیاهیدر کشت بافت سلولامواج فراصوت اخیر یکی از مهمتری  کاربردهای          
شاه بلوط و (Glycine max)آنها از ای  تکنیک برای تولید گیاه سویا.]7[ار توسط تریک و فاینر گزارش شدب

لوبیا چشم   (Zea mays)های مختلف گیاهان ذرتو بیان یک ین خارجی در بافت تراریخته (Aesculus glabra)اوهایو
بافت  SAATدر  .]7[استفاده شده است (Triticum sativum)و گندش (Picea glauca)  نوئل(Vinga unguiculata)بلبلی

انااش شود.آسیب س حی توسط تر سانآ  Agrobacterium tumifaciensیدهد که انتقال توسطاجازه مگیاهی آسیب دیده 
یابند به عنوان اختصاص می ها احتماال برای افزایش در انتقالمیکرو زخم .مشاهده شد (SME)اسک  میکروسکوپ الکترونی

شوند. ای در درون و روی بافت میی دقیقهی حفره باعث زخم قابل مشاهدههای پدیدهآزادشده از میکروحبابریی ان
دهندکه درون نمونه ها میبه داخل و س ح کلونی Agrobacterium tumifaciensهای ی ورود به سلولها اجازهمیکروزخم

 که منار به بازیابیهای گیاهی است و دائمی به سلول انتقال زودگذرقادر به  SAATدهد. های شاهد ای  مسئله روی نمی
بیان آنزیم .اندهای شاهد س وح پایینی از انتقال را به صورت زودگذر و دائمی نشان دادهنمونه ]19[شودمیگیاهان تراریخته 

GUS  مختصر تیماری یابد.هش میو سپس کا یابدثانیه افزایش می 32به صورت ناپایدار توسط صوت دهی به مدت زمان
ی آنها در و رشد آهستههای س حی دهد باعث قابل مشاهده شدن زخمرا به صورت ناپایدار افزایش می GUSکه بیان 
شود ها )دوزهای( قرار گرفت  در مررس امواج فراصوت باعث صدمه می. افزایش زمانشودیا طی چند روز میکالو  سو

و  ها کشنده باشد ونهتواند برای نمدر واقع تیمارهای طوالنی با امواج فراصوت می رگتر شوند.ها بزخمز مادامی که میکرو
SAAT 7[اش سویا کاهش داده استمکررا پرآوری شاخه را در در برخی از ارق[.  

–صوت محصوالت مختلف  با نتایج مختلفی همراه بوده است. اصالحتالش برای  های اخیر درسالدر  SAATاستفاده از 
بیان  0های ماکراتینگآنزیمی مختصر همراه با رهبرای یک دو (Helianthus annuus)آفتابگردان نوک شاخساره هید

ای  تراریخته از های باززایی شده بیان ترداد شاخهدهد اما فقط افزایش اندکی در سبز را افزایش میلورسنت ناپایدار پروتئی  ف
استفاده  SAATتر از زمانی است که همراه موفقهای باززایی شده به تنهایی در بیان شاخه 3وجود دارد با ای  حال ماکریش 

 102دهی)تر صوتتر است و یک دوره طوالنیدهی قبل از کاربرد آگروباکتریوش برای انتقال در اکالیپتو  موثرصوت.شودمی
آذی  گندش لدر تالش برای انتقال پیش از کاشت بافت گ SAAT.استفاده از ]7[های تراریخته استثانیه( قادر به باززایی شاخه

است اما ترداد مناطق بیان  GUSها حاکی از بیان مضاعف و ناپایدار آنزیم اگرچه با تیمار مختصر فراصوتی نمونهاست 
ای به طور عمده Pinus pineaهای بیان گذرای ین در لپه.ای به دست نیامدعمدهکاهش یافته بود و هیچ موفقیت 

الراده زیاد به انگیزی به دلیل حساسیت فوقگلی ها در انتهای دورهاز بافتافزایش پیدا کرد اما هیچ یک  SAATتوسط
زنده ماندند و  SAATدر فرآیند  Pinusهای های پایی  آگروباکتریوش لپهآگروباکتریوش زنده نمانده بودند. تنها در غلظت

تحریک شد مختصر تیمار  SAAT( توسط Hibiscus cannabinusکنف)انتقال  .]7[تراریخته تولید کنند هایتوانستند جوانه
کالو ( شد و برای تولید گیاهان و باعث کاهش آسیب به بافت)تولید  ثانیه 12بیان ناپایدارتری نسبت به ثانیه(  5فراصوت)

یوش را به واس ه آگروباکتر( Pinus taeda)یک مختصر تیمار فراصوت انتقال ینتیکی و پایدار کاج تدا .تراریخته به اثبات رسید
 .]7[دهدافزایش می

                                                 
1
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 ها. امواج فراصوت و کنترل میکروارگانیزم7
 

ی پیاز در های ریشهدهی مریستمصوت .امواج مشاهده شده استاستریلیزاسیون س حی توسط تیمار مالیم ای            
قع نیوفتاده ثر واها موهای س ح بیرونی شد زمانی که استفاده از آنتی بیوتیکحضور مواد پاک کننده باعث حذف باکتری

با ایااد تنش و اختالل در کار  (Pseudomonas aeruginosa)بیوتیک توسط پاتوین گیاهیافزایش جذب کشنده آنتی .]7[بود
 .]7[ها نداشته استاست که ای  امواج هیچ اثری بر رشد قارچت ای  در حالیغشای سلولی در اثر ای  امواج اتفاق افتاده اس

  
 
 گیری. نتیجه8
 

ای های موجود منحصر به فرد است زیرا که استفاده از آن ساده ارزان و دامنه کاربری گستردهروشاصوت در میان تیمار فر
های مستقر در محیط کشت بدون هیچ آل برای استفاده در کشت بافت گیاهی است زیرا که بافتدارد ای  یک روش ایده

های مکان حاللیت پذیر بودن قابل بازگشت به حالت اولیه را در غشادهی اصوت و دستکاری شوند توانندی میلمس فیزیک
های بیوتکنولویی مفید باشد. ما احتماال در آینده شاهد تواند در بسیاری از روشدهد ای  فرآیند در آینده میسلول را به ما می

اهیم بود.با ای  وجود الزش به ذکر که در ایناا در مورد آن بحث شد  خو SAATگسترش کاربردی ای  زمینه به ویژه مبحث 
های تری از آن نیازمند همکاری بی  متخصصی  کشت بافت گیاهی و فیزیکدانان هست تا راه حلاست که کاربردهای جالب

 های مبنی براستفاده از سیستم ].14[ظریفی برای ای  مسئله بیابند همانگونه که توسط مایتز و همکاران شرح داده شد
کنند و قادر به جداسازی های مختلفی را تولید میف ساخت  جریان از طریق مبدلهای فراصوتی که فرکانستخمیر با هد

توانند درهای اقتصاد پایدار ذرات  غربال کردن و آزادسازی تولیدات ثانویه هستند بدون شک افزایش خواهد یافت و می
 جدیدی را در صنرت آینده به روی ما باز کنند.

 
 
 . قدرداني9
 

سپا  را  یاری رسان بودند نهایت ای از مفاهیم مرتبط با امواج صوتیفر که در توضیح پارهمهند  حسی  کشمیری از       
 دارش.
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