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 دارویی گیاهان بیولوژیکی تغییرات بر فراصوت تاثیر

  فاطمه قنبری

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

 چکیده

 بسیاری کاربرد بیوتکنولوژی و پزشکی در زنده های سیستم تحریک برای فیزیکی ابزار یک عنوان به پایین انرژی با تفراصو امواج  مقدمه:

امواج فراصوت یکی از تکنیک های که  و هستند انرژی باالی سطح از استفاده با گیاهان رشد افزایش به قادر بیوفیزیکی های روش .دارد

 مطالعه رداین امواج می تواند برروی رشد گیاه اثرات مثبت یا منفی بگذارند . واد گیاهی استفاده می شوداغلب برای جداسازی آنالیت ها از م

 و درصد افزایش و دارویی گیاهان عملکرد و رشد و زنی جوانه همچنین دارویی گیاهان بیولوژیکی تغییرات بر فراصوت امواج تاثیر حاضر

 به گیری عصاره جمله از گیری عصاره استخراج های روش از برخی معایب و مزایا بررسی و مارتی دو این تاثیر تحت و بذر زنی جوانه سرعت

 .گرفت قرار مطالعه مورد دیگر های روش با روش این  مقایسه سپس و فراصوت کمک

 2 زمان2 در وهرتزکیل22شدت با فراصوت امواج با دارویی انگیاه مربوط تیمار گرفت، صورت آزمایشگاه محیط در پژوهش این روش ها: 

 اعمال دقیقه10و 2،4،6،8صفر، زمان6کیلوهرتزدر59و 40 شدت با و تیمارشاهد به مقایسه در سانتیگراد درجه30 دمای در و ای دقیقه5و

 . است اجرادرآمده به تکرار4 وبا تصادفی کامل های بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش. شد

 امواج تواندبا می دارویی برگیاهان بیولوژیکی تغییرات با فراصوت امواج تاثیر دهدکه می نشان کارحاضر، خالصه طور به بحث و نتیجه: 

 واکنش فراصوت امواج کاربرد به دارویی بذرگیاهان داشتندو دارویی گیاه رابر تاثیر بیشترین دقیقه4و2 های بازمان شده اعمال فراصوت

  افزایش به توجه با عملکردبیولوژیکی افزایش و کرد پیدا داری معنی افزایش بذر تیمار پیش این به زنی جوانه های وشاخص داد نشان مثبت

امواج فراصوت با فرکانس های مختلف می توانند اثرات مثبتی بر .باشد می توجیه قابل اقتصادی عملکرد واجزای دارویی گیاهان رویش و رشد

 داشته باشند .شاخص های مختلف بیولوژیکی گیاهان  دارویی 

 محرک یک عنوان به توانند می فراصوت وامواج باشیم داشته را بیولوژیکی عملکردتغییرات افزایش رسد می نظر به مطالعه این در استنتاج:

 گیری هعملکردعصار استخراج و زنی جوانه و ها مولکول عملکرد ساختارو بیولوژیکی تغییرات ، درگیاه دفاعی های پاسخ تشدید با ، غیرزنده

 ش های بیوفیزیکی امواج فراصوت می تواندجوانه زنی و ریشه وکشیدگی وارتفاع واستخراج گیاهان دارویی رو.دهند افزایش را دارویی گیاهان

 تاثیر بگذارند .
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