Iranian Journal of Horticultural Science
Vol 48, No 1, Spring 2017 (123-131)
DOI: 10.22059/ijhs.2017.117424.709

علوم باغبانی ایران
)123-131  (ص1396  بهار،1  شمارة،48 دورة

تأثیر تیمار هیدروژن پراکسید در بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخهبریدۀ آلسترومریا
4

 و فخرالسادات حسینی3 همایون فرهمند،*2 فاطمه نصیبی،1امین صادقی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدۀ کشاورزی، دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار.۳  و1
 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدۀ علوم، دانشیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد.4  و2
)1۳94/6/20 : تاریخ پذیرش- 1۳94/2/19 :(تاریخ دریافت

چکیده
در این بررسی آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار برای بررسی تأثیر غلظتهای مختلف هیدروژن پراکسید
 همۀ.) و بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخهبریدۀ آلسترومریا انجام شدvase life(  میکروموالر) بر عمر گلجایی600،400،200(
600 ) عمر گلجایی را افزایش داد که بیشترین عمر گلجایی در تیمار هیدروژن پراکسیدH2O2( غلظتهای بهکاررفتۀ هیدروژن پراکسید
 میزان، هیدروژن پراکسید همچنین باعث کاهش پژمردگی گلچهها.میکروموالر مشاهده شد که هفت روز بیشتر از گلهای شاهد بود
 درحالیکه فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز وگایاکول پراکسیداز. و کاهش هدررفت آب در مقایسه با گلهای شاهد شدMDA
 سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل. میکروموالر افزایش معنیدار داشت600  فعالیت آنزیم کاتاالز تنها در تیمار.را در گلبرگ ها افزایش داد
.اکسیداز نشان داد که هیدروژن پراکسید فعالیت این آنزیم را در گلبرگها به میزان معنیداری نسبت به گلهای شاهد کاهش داده است
 کاربرد هیدروژن پراکسید برونزا در غلظتهای بهینه بهعنوان یک مولکول سیگنال عمل،دادههای بهدست آمده از این پژوهش نشان داد
 القاء فعالیت آنزیمهای پاداکسنده (آنتیاکسیدان) و جلوگیری از فعالیت آنزیم پلی فنل،کرده و از راه کاهش پراکسیداسیون لیپید
.اکسیداز باعث افزایش عمر گلجایی و بهبود کیفیت پس از برداشت گل آلسترومریا شد
. هیدروژن پراکسید، عمر گلجایی، پراکسیداسیون لیپید، آنزیمهای پاداکسنده:واژههای کلیدی

Effect of hydrogen peroxide treatment on improvement of the postharvest quality
of cut Alstroemeria cut flowers
Amin Sadeghi1, Fatemeh Nasibi2*, Homayoun Farahmand3 and Fakhrosadat Hosseni4
1, 3. M. Sc. Students and Associated Professor, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2, 4. Associated Professor and Former M. Sc. Student, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
(Received: May 9, 2015 - Accepted: Sep. 11, 2015)

ABSTRACT
In this study a CRD experiment with three replications was carried out to assess the effect of different concentration
of hydrogen peroxide (H2O2) (200, 400 and 600 µM) on the improvement of vase life and postharvest quality of cut
Alstroemeria flowers. All of applied hydrogen peroxide concentration increased the vase life of cut flowers. The
highest vase-life was obtained in 600 µM H2O2 which increased vase-life for 7 extra days in comparison with control
flowers. Hydrogen peroxide also decreased the floral wilting, MDA content and water loss of flowers compared to
control flower, while increased the ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase enzymes activity. Catalase activity
increased significantly only in 600 µM H2O2 treatment. Polyphenol oxidase activity assay in petal showed that
hydrogen peroxide decreased the activity of this enzyme significantly in comparison with control flowers. Data of
this research showed that the application of exogenous hydrogen peroxide in optimal concentration act as signal
molecule and through decrease of lipid peroxidation, induction of the antioxidant enzymes activity and the inhibition
of polyphenol oxidase activity increased the vase life and postharvest quality of cut Alstroemeria flowers.
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مقدمه
پيري پس از برداشت ،یکی از محدودیتهاي نگهداري
گلهاي شاخهبریده است و تالشهاي زیادي براي
افزایش عمر پس از برداشت گلهاي شاخهبریده انجام
شده است .این مسئله باعث افزایش زمان بازارپسندي
گلها شده و از لحاظ اقتصادي بسيار اهميت دارد .در
بررسیهاي چندي ،گزارش شده است که برخی
تنظيمکنندههاي رشد گياهی در تنظيم پيري گلها
دخالت دارند و تغيير در سطوح این ترکيبها بهعنوان
یک پيام تنظيمکننده در پدیدة پيري عمل کرده و
ممکن است آن را با تأخير بيندازد ( Serek & Reid,
.)1997; Singh et al., 2008; Emongor, 2004
افزایش گونههاي اکسيژن فعال یکی از
تغييرپذیريهاي شيميایی مهم است که در پدیدة
پيري رخ میدهد ( .)Fu & Huang, 2001الکترونهاي
نشت کرده از زنجيرة انتقال الکترون میتوانند با
اکسيژن مولکولی حاصل از سوختوساز (متابوليسم)
طبيعی گياه ،ترکيبشده و توليد گونههاي فعال
اکسيژن مانند سوپر اکسيد ،پراکسيد هيدروژن و
رادیکال هيدروکسيل کند .این گونههاي اکسيژن سمی
و بسيار واکنشپذیرند و در نبود سازوکارهاي حفاظتی
میتوانند سوختوساز طبيعی یاخته را به ميزان زیادي
مختل کنند ( .)Smirnoff, 1993این رادیکالها از راه
پراکسيداسيون ليپيدها و درنتيجه تخریب غشاء
(  ،)Beligni & Lamattina, 1999تخریب پروتئينها
( ،)Yussefian et al., 2001غيرفعال کردن آنزیمها
( ،)Tian & Li, 2006از بين بردن رنگيزهها ( Loggini,
 )1999و اختالل در عملکرد Tian & Li, ( DNA
 )2006تنش ثانویۀ اکسایشی (اکسيداتيو) ایجاد
میکنند که منجر به آسيب جدي به ساختارهاي
یاختهاي و در نهایت مرگ میشود .گياهان در
رویارویی با اثرگذاري زیانبار توليد گونههاي اکسيژن
فعال سازوکارهاي حفاظتی متفاوتی را در پيش
میگيرند که شامل سازوکارهاي آنزیمی و غير آنزیمی
است که یاخته را توانمند میسازد تا با گردآوري انواع
گونههاي اکسيژن فعال و احياي آنها به آب از آسيب
به ساختارهاي اساسی پيشگيري کند ( Chen et al.,
.)2004

در گياهان هيدروژن پراکسيد ( )H2O2یکی از
اصلیترین و با ثباتترین گونههاي اکسيژن فعال است
که عملکردهاي آن در فرآیندهاي اساسی گياه مانند
نمو ،سوختوساز و برابري به تنشهاي زنده و غيرزنده
در گياه گزارش شده است ( ;Bienert et al., 2006
 .)Ślesak et al., 2007برخالف آنيون سوپراکسيد،
هيدروژن پراکسيد از گونههاي بدون بار الکتریکی است
و به دليل پایداري به نسبت باالیی که دارد میتواند از
غشاء عبور کند و بهعنوان یک پيامبر ثانویه در
مسيرهاي انتقال سيگنال طوالنی فاصله شناخته شده
است که میتواند منجر به سازگاري گياهان به شرایط
تنش شود ( .)Vranová et al., 2002تحقيقات نشان
داده است ،هيدروژن پراکسيد بهطور مستقيم در
تنظيم بيان ژنهاي چندي درگير در فعاليتهاي
دفاعی گياه و مسيرهاي مرتبط مانند آنزیمهاي
پاداکسنده (آنتیاکسيدان) ،پروتئينهاي دفاعی و
عاملهاي نسخهبرداري نقش دارد ( & Delauney
 .)Verma, 1993در سال  2005این فرضيه مطرح شد
که هيدروژن پراکسيد در پاسخ به تيمار با برخی مواد
سيگنالينگ نيز توليد میشود و میتواند منجر به
ساخت و یا فعال شدن عاملهاي رونویسی شود که
فعاليت آنزیمهاي پاداکسنده را القا میکنند ( Agraval
 .)et al., 2005این در حالی است که سطوح باالي
هيدروژن پراکسيد بهطورمعمول در یاخته ایجاد
سميت میکند و باعث آسيب به یاختههاي گياهی
میشود ( .)Li et al., 2011در گياه ذرت اضافه کردن
هيدروژن پراکسيد به محلول غذایی ،منجر به افزایش
تحمل به نمک از راه فعاليت پاداکسندهها و کاهش
پراکسيداسيون چربیهاي غشا شده است ( Gondim
.)et al., 2010
گل آلسترومریا یکی از انواع محبوب گلهاي
شاخهبریده است که به وفور در ایران استفاده میشود.
این گل در آغاز در خانوادة سوسنسانان 1طبقهبندي
شده بود و پس از آن در خانوادة نرگسسانان 2قرار
گرفت ،امروزه گياهشناسان این گياه را در خانوادة خود
یعنی  Alstroemeriaceaeقرار دادهاند .گياهی تکلپه،
1. Liliaceae
2. Amarilidaceae

صادقی و همکاران :تأثير تيمار هيدروژن پراکسيد در بهبود کيفيت پس از برداشت ...

یکساله یا چندساله حساس به سرما که در مناطق
گرمسيري بهصورت علفی دائمی است آلسترومریا
بومی آمریکاي جنوبی است و در کشورهاي پرو،
کلمبيا ،اکوادور ،مکزیک ،برزیل ،آرژانتين و شيلی یافت
میشود و حدود  90گونه دارد ( Ghasemi Ghahsare
.)& Kafi, 2005
تأثير هيدروژن پراکسيد بهعنوان یک مولکول
سيگنالينگ در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته
است اما اطالعات محدودي در مورد تأثير این ماده در
افزایش عمر گلجایی و بهبود کيفيت پس از برداشت
گلهاي شاخهبریده در دست است .لذا هدف از این
پژوهش ،بررسی تأثير غلظتهاي مختلف هيدروژن
پراکسيد در افزایش عمر گلجایی و ارتباط آن با برخی
فراسنجههاي فيزیولوژیکی و بيوشيميایی شامل
آنزیمهاي پاداکسنده در گلهاي شاخهبریدة
آلسترومریا بود .در این پژوهش تأثير هيدروژن
پراکسيد بر پژمردگی گل آلسترومریا و فعاليت آنزیم
پلی فنل اکسيداز نيز بررسی شد.
مواد و روشها
در این بررسی سعی شد گلهاي هماندازه و همسان
خریداري شود .شاخۀ همۀ گلها در زیرآب باز برش
شد و طول ساقه در همۀ گلها نزدیک به 30
سانتیمتر در نظر گرفته شد .آزمایش در قالب طرح
کامل تصادفی انجام گرفت .براي هر تيمار شش شاخه
گل در نظر گرفته شد .این شاخههاي گل درون
ظرفهاي پالستيک حاوي  500ميلیليتر از
محلولهاي  400 ،200و  600ميکروموالر هيدروژن
پراکسيد قرار گرفت .این غلظتها در آزمایشهاي
مقدماتی بهينه شدند .در این آزمایش آب مقطر
بهعنوان محلول شاهد استفاده شد.
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سنجش میزان کاهش وزن گلها

براي سنجش ميزان کاهش وزن گلها در دو دوره ،روز
اول آزمایش و روز دهم که همان روز پایانی آزمایش
بود اندازهگيري شد و آنگاه کاهش وزن تيمارها
برحسب درصد ثبت شد .یعنی وزن اوليۀ گلها
100درصد لحاظ شد و ميزان اختالف وزن روز اول و
روز آخر آزمایش (روز دهم) بهعنوان درصد کاهش
وزن لحاظ شد.
سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشا

اندازهگيري غلظت مالون دآلدئيد ( )MDAبه روش
 (1968) Heath & Packerانجام شد .بنابر این روش
 0/2گرم از بافت گلبرگ در هاون چينی حاوي 5
ميلیليتر تري کلرواستيک اسيد ) 0/1 (TCAدرصد
سائيده شد .عصارة بهدستآمده با استفاده از دستگاه
سانتریفوژ به مدت پنج دقيقه در 5000 × g
سانتریفوژ شد .به  1ميلیليتر از محلول رویی ناشی از
سانتریفوژ 5 ،ميلیليتر محلول  20 TCAدرصد که
حاوي  0/5درصد تيوباربيتوریک اسيد ( )TBAبود،
اضافه شد  .مخلوط بهدستآمده به مدت  30دقيقه در
دماي  95درجۀ سلسيوس حمام آب گرم گرما داده
شد .سپس بیدرنگ در حمام یخ سرد و دوباره مخلوط
به مدت ده دقيقه در  5000 × gسانتریفيوژ شد .شدت
جذب این محلول با استفاده از طيفسنج نوري
(اسپکتروفتومتر) در طولموج  532نانومتر خوانده شد.
مادة مورد نظر در این طولموج کمپلکس قرمزرنگ
 MDA-TBAاست .جذب دیگر رنگيزههاي
غيراختصاصی در  600نانومتر تعيين و از این ميزان
کسر شد .براي محاسبۀ  MDAاز ضریب خاموشی
معادل  155 × 105 mM-1 Cm-1استفاده شد و نتایج
بهدستآمده از اندازهگيري برحسب ميکرومول برگرم
وزن تر محاسبه و ارائه شد.

عمر گلجایی و گلچۀ پژمرده

پس از ده روز هنگامیکه گلهاي شاهد پژمرده شدند،
شمار گلچۀ پژمرده شمارش شد .پایان عمر گلجایی
( )vase lifeهنگامی در نظر گرفته شد که گلبرگهاي
گل پژمرده شدند و ارزش بازارپسندي خود را از دست
دادند.

سنجش فعالیت آنزیمها
تهیۀ عصارۀ پروتئینی

 500ميلیگرم از بافت گلبرگ در  5ميلیليتر بافر
پتاسيم فسفات  50ميلی موالر ( )pH=7/5که حاوي
پلی وینيل پيروليدین ( 1 )PVPدرصد و 1 EDTA
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ميلی موالر بود ،سائيده شد .همۀ مراحل استخراج در
یخ انجام گرفت .سپس عصارهها به مدت  20دقيقه در
 5000× gو در دماي  4درجۀ سلسيوس سانتریفيوژ
شدند .از محلول شفاف رویی براي سنجش فعاليت
آنزیمها استفاده شد.

 470نانومتر به مدت سه دقيقه اندازهگيري شد .ميزان
تتراگایاکول توليدشده با استفاده از ضریب خاموشی
معادل  25/5 mM-1 Cm-1محاسبه شد ( Plewa et al.,
.)1991
سنجش فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز ()PPO

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز ()CAT

سنجش فعاليت کاتاالز بر پایۀ کاهش جذب هيدروژن
پراکسيد در طولموج  240نانومتر صورت گرفت
( .)Dhindsa et al., 1981مخلوط واکنش (3ميلیليتر)
شامل بافر پتاسيم فسفات  50ميلی موالر (،)pH =7
هيدروژن پراکسيد  15ميلی موالر و  100ميکروليتر
عصارة آنزیمی بود .با افزودن هيدروژن پراکسيد به
مخلوط ،واکنش آغاز و کاهش در جذب هيدروژن
پراکسيد در مدت سی ثانيه در طولموج  240نانومتر
با دستگاه طيفسنج نوري اندازهگيري شد.
براي محاسبۀ واحد آنزیمی از ضریب خاموشی معادل
 40 mM-1 Cm-1استفاده شد.
سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز ()APX

در این روش مخلوط واکنش حاوي بافر پتاسيم
فسفات  50ميلی موالر ( ،)pH =7آسکوربات  0/5ميلی
موالر ،هيدروژن پراکسيد  0/1ميلی موالر و 150
ميکروليتر عصارة آنزیمی بود .فعاليت آسکوربات بر پایۀ
اکسایش (اکسيداسيون) آسکوربيک اسيد و کاهش در
جذب ،در طولموج  290نانومتر به مدت دو دقيقه
اندازهگيري شد .براي محاسبۀ واحد آنزیمی از ضریب
خاموشی معادل  2/8 mM-1 Cm-1استفاده شد
(.)Nakano & Asada, 1981

در این روش از پيروگالل بهعنوان پيش مادة آنزیم
استفاده شد .در این واکنش مخلوط واکنش شامل 2/5
ميلی ليتربافر پتاسيم  50ميلی موالر (200 ،)pH=7
ميکروليتر پيروگالل  0/02موالر و  100ميکروليتر
عصارة آنزیمی بود .جذب نمونهها در طولموج 420
نانومتر و پس از سه دقيقه خوانده شد .ضریب
خاموشی استفادهشده براي محاسبۀ واحد آنزیمی
معادل  6/2 mM-1 Cm-1بوده است ( Nicoli et al.,
.)1991
سنجش میزان پروتئین کل

براي سنجش غلظت پروتئين ،به لولههاي آزمایش
حاوي  5ميلیليتر معرف بيوره  100ميکروليتر عصارة
پروتئينی افزوده شد و بهشدت تکان (ورتکس) داده
شد .پس از پنج دقيقه جذب آن با دستگاه طيفسنج
نوري در طولموج  595نانومتر خوانده شد .غلظت
پروتئين با استفاده از منحنی استاندارد آلبومين
محاسبه شد (.)Bradford, 1976
تجزیۀ آماری

این پژوهش بر پایۀ طرح کامل تصادفی با سه تکرار
انجام شد .دادههاي پژوهش ،با استفاده از نرمافزار
 SASتجزیه شد و ميانگينها با آزمون چند دامنهاي
دانکن در سطح  5درصد مقایسه شدند.

سنجش فعالیت گایاکول پراکسیداز ()GPX

فعاليت آنزیم گایاکول پراکسيداز با استفاده از پيش
مادة گایاگول اندازهگيري شد .در این روش 3
ميلیليتر مخلوط واکنش حاوي  2/77ميلیليتر بافر
پتاسيم فسفات  50ميلی موالر (100 ،)pH=7
ميکروليتر هيدروژن پراکسيد  1درصد 100،ميکروليتر
گایاکول  2درصد و  30ميکروليتر عصارة آنزیمی بود.
افزایش جذب به دليل اکسایش گایاکول در طولموج

نتایج و بحث
پيري در گلها همراه با تغيير در نفوذپذیري غشاء،
نشت یونها ،تنظيم آنزیمهاي پاداکسنده ،تخریب
پروتئين ،ليپيد ،کربوهيدراتها ،نوکلئيک اسيد و
نداشتن تعادل هورمونهاي گياهی همراه است
( .)Buchanan-Wollaston et al., 200گلهاي
شاخهبریده عمر کوتاهی داشته و این مسئله یکی از
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چالشها و محدودیتهاي صنعت توليد گل در جهان
است لذا کاربرد ترکيبهاي برونزا براي تأخير در
پيري گلهاي شاخهبریدة اهميت اقتصادي ویژهاي در
این زمينه دارد .تاکنون گزارشهاي چندي مبنی بر
استفاده از ترکيبهاي برونزا مانند بازدارندههاي
اتيلن ،قندها و ترکيبهاي ضد ميکروبی براي افزایش
عمر گلجایی وجود دارد ( Shimizu & Ichimura,
 .)2009; Huang & Chen, 2002در سالهاي اخير
مشاهده شده است که استفاده از برخی از ترکيبها
که نقش سيگنالينگ در گياهان دارند مانند
ساليسيليک اسيد ( ،)Zamani et al., 2011نيتریک
اکسيد ( )Mostofi et al., 2010و یا هيدروژن سولفيد
( )Zhang et al., 2011میتوانند باعث افزایش کيفيت
پس از برداشت گلهاي شاخهبریده شوند .هيدروژن
پراکسيد یکی از گونههاي اکسيژن فعال است که
برخالف دیگر گونههاي اکسيژن فعال ،غير رادیکالی و
بدون شارژ است و به دليل ثبات و انتشار قابل
مالحظۀ آن از عرض غشاء بهعنوان یک مولکول
سيگنالينگ در گياهان شناخته شده است که بهعنوان
پيامبر ثانویه باعث جریان  ،Ca2+تغيير پروتئين و بيان
ژن میشود ( .)Bienert et al., 2006افزون بر این
مشاهده شده است که هيدروژن پراکسيد در بسياري
از فرایندهاي گياهی مانند برابري و دفاع در برابر
تنشهاي گياهی و نمو نيز دخالت دارد ( Ślesak et
 .)al., 2007دادههاي بهدستآمده از این پژوهش نشان
داد که هيدروژن پراکسيد در غلظتهاي 400، 200
و 600ميکروموالر عمر گلجایی را نسبت به شاهد
افزایش داد .باالترین عمر گلجایی ( 17روز) ،در تيمار
هيدروژن پراکسيد 600ميکروموالر مشاهده شد که در
مقایسه با شاهد ،هفت روز افزایش یافت (جدول.)1
این بررسی نشان داد ،هيدروژن پراکسيد در همۀ
غلظتهاي بهکاررفته ،درصد گلچههاي پژمرده را
نسبت به شاهد کاهش داد که در این بين غلظت 600
ميکروموالر 62 ،درصد گلچههاي پژمرده را نسبت به
شاهد کاهش داد و بيشترین اثرگذاري را داشت
(جدول .)1کاربرد هيدروژن پراکسيد در محلول
گلجایی همچنين باعث کاهش هدررفت آب در
گلهاي شاخهبریدة آلسترومریا شد .همۀ شاخههاي
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گل تيمارشده با  H2O2در همۀ غلظتها کاهش وزن
کمتري نسبت به تيمار شاهد نشان دادند ،در این بين
کمترین ميزان کاهش وزن مربوط به تيمار هيدروژن
پراکسيد 600ميکروموالر بود (جدول .)1این نتایج با
نتایج بهدستآمده از فراسنجههاي اکسایشی
(اکسيداتيو) گلها همخوانی داشت .این اثرگذاري
هيدروژن پراکسيد میتواند به دليل ارتباط آن با
هورمون  ABAو القاء بسته شدن روزنه باشد که در
بررسیهاي پيشين نيز گزارش شده است ( Liao et
 .)al., 2012در برخی بررسیها از این اثرگذاري
هيدروژن پراکسيد براي افزایش تحمل به تنش
خشکی استفاده شده است ( .)Liao et al., 2012البته
در این آزمایش مشاهده شد که باوجودي که ساقۀ
گلها در زمانهاي متناوب در زیرآب باز برش شدند
اما ساقۀ گلهایی که در محلول گلجایی حاوي
هيدروژن پراکسيد بودند استحکام و تازگی بيشتري
داشتند و له شدگی ساقه و بسته شدن مجاري آوندي
در این گلها به ميزان کمتري مشاهده شد که این امر
نيز میتواند باعث بهبود روابط آبی و جلوگيري از
کاهش وزن گل شود .به نظر میرسد که هيدروژن
پراکسيد به دليل داشتن خاصيت ضدعفونی از رشد
باکتريها در محلول گلجایی و اثر آنها در بستن
مجاري آوندي جلوگيري کرده باشد.
جدول  .1تأثير هيدروژن پراکسيد بر عمر گلجایی ،کاهش
وزن و گلچۀ پژمردة گل شاخه بریدة آلسترومریا
Table 1. Effect of hydrogen peroxide on vase life, loss of
weight and floral wilting of Alstroemeria cut flower
Floral
wilting
)(%
34 b
41.33b
18 c
80 a

Loss of
weight
)(%
12.13 b
14.9 b
5.56 c
21.13 a

Vase life
)(Day

Treatments
)(Micromolar

10.33c
15.66 b
17.66a
10 d

)Hydrogen peroxide(200
)Hydrogen peroxide(400
)Hydrogen peroxide(600
Control

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنی دار ذر سطح 5
درصد بين تيمارها می باشد.
Different letters in each column indicate signiﬁcant differences
between treatments (P < 0.05).

تغيير در پایداري غشاهاي زیستی (بيولوژي) یکی از
نشانههاي آسيبرسانی به یاختهها بوده که در شرایط
تنش یا فرآیند پيري تسریع مییابد ،به همين دليل
سنجش مالون دآلدئيد بهعنوان محصول ناشی از
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پراکسایش ليپيدهاي غشایی یکی از شاخصهاي تنش
در گياهان به شمار میآید (.)Farooq & Azam, 2006
اندازهگيري ميزان مالون دآلدئيد در بافت گلبرگهاي گل
آلسترومریا نشان داد ،هيدروژن پراکسيد در همۀ
غلظتهاي بهکاررفتۀ پراکسایش ليپيدها را در یاختههاي
گلبرگ کاهش داد )شکل )1که خود میتواند دليلی بر
نقش هيدروژن پراکسيد در حفظ تماميت غشاء یاختهاي

و جلوگيري از نشت یون و پيري گلبرگها باشد .نقش
هيدروژن پراکسيد در کاهش  MDAدر گياه گندم ( He
 )et al., 2009و ذرت ( )Gondim et al., 2010در شرایط
تنش شوري نيز گزارش شده است .گونههاي اکسيژن
فعال در نتایج نداشتن تعادل بين توليد و هدف آنها از
یاخته ایجاد میشوند و وجود آنها باعث آسيب زیاد به
اجزاء مختلف یاخته میشود (.)Mittler, 2002

شکل  .1تأثير تيمارهاي مختلف هيدروژن پراکسيد بر مقدار مالون دآلدئيد در گل شاخه بریده آلسترومریا
Figure 1. Effect of different treatments of hydrogen peroxide on MDA content in Alstroemeria cut flower

گزارش شده است که در گلها ،پيري گلبرگ با
توليد پيوسته و سریع رادیکالهاي آزاد مرتبط است و
یکی از راههایی که یاختهها براي رویارویی با افزایش
گونههاي اکسيژن فعال در پيش میگيرند افزایش فعاليت
آنزیمهاي پاداکسنده از جمله کاتاالز ،آسکوربات
پراکسيداز و گایاکول پراکسيداز است ).(Nasibi, 2011
مشاهده شده است که افزایش فعاليت این آنزیمها پيري
گلها را به تأخير انداخته است (.)Kumar et al., 2010
در این پژوهش براي بررسی نقش هيدروژن پراکسيد بر
سامانۀ پاداکسندگی آنزیمی ،فعاليت آنزیمهاي ،CAT
 GPXو  APXاندازهگيري شد.
هيدروژن پراکسيد در غلظتهاي مختلف نقش به
سزایی در افزایش فعاليت آنزیمهاي پاداکسنده بهویژه
 APXو  GPXداشته است و این مؤید نقش این
مولکول سيگنالينگ در القاء فعاليت آنزیمهاي
پاداکسنده و جلوگيري از آسيبهاي اکسایشی ناشی از
توليد رادیکالهاي آزاد است .البته غلظت 600
ميکروموالر هيدروژن پراکسيد بيشترین تأثير را در
افزایش فعاليت این آنزیمها داشت (شکل  .)2مقایسۀ
این دادهها با دادههاي بهدستآمده از اندازهگيري عمر

گلجایی نشاندهندة نقش پاداکسندگی هيدروژن
پراکسيد در به تأخير انداختن پيري گلها است .نقش
هيدروژن پراکسيد در القاء فعاليت آنزیمهاي
پاداکسنده در گياهان مختلف در شرایط تنشهاي
غيرزیستی نيز گزارش شده است ( Wahida et al.,
.)2007; Ashfaque et al., 2014
آنزیم پلی فنل اکسيداز یکی از آنزیمهاي یاختهاي
است که با اکسایش فنلها ایجاد رنگ قهوهاي میکند
که در مورد گلهاي شاخهبریده باعث کاهش کيفيت و
بازارپسندي آنها میشود .بر پایۀ نتایج بهدستآمده،
آنزیم  PPOباالترین ميزان فعاليت را در گلبرگهاي
گلهاي شاهد داشت و کمترین ميزان فعاليت این
آنزیم در تيمار هيدروژن پراکسيد  600ميکروموالر
مشاهده شد H2O2 .در هر سه غلظت  200و  400و
 600ميکروموالر به ترتيب 56درصد و 65درصد و 75
درصد فعاليت این آنزیم را نسبت به شاهد کاهش داد
(شکل .)3کاهش فعاليت این آنزیم نيز میتواند یکی از
دالیل افزایش کيفيت پس از برداشت گلهاي
شاخهبریدة آلسترومریا در شرایط تيمار با هيدروژن
پراکسيد باشد.
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شکل  .2تأثير تيمارهاي مختلف هيدروژن پراکسيد بر ميزان آنزیمهاي پاداکسندگی در گل شاخه بریده آلسترومریا
Figure 2. Effect of different treatments of hydrogen peroxide on antioxidant enzymes in Alstroemeria cut flower
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شکل  . 3تأثير تيمارهاي مختلف هيدروژن پراکسيد بر فعاليت آنزیم پلی فنل اکسيداز در گل شاخه بریده آلسترومریا
Figure 3. Effect of different treatments of hydrogen peroxide on polyphenol oxidase enzyme activity in Alstroemeria
cut flower
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بهطورکلی دادههاي بهدستآمده از این پژوهش نشان
داد ،کاربرد برونزاي هيدروژن پراکسيد در غلظتهاي
بهينه بهعنوان یک مولکول سيگنال عمل کرده و با
کاهش پراکسایش ليپيد ،فعال کردن سامانۀ پاداکسندگی
و جلوگيري از فعاليت آنزیم پلیفنلاکسيداز باعث افزایش

عمر گلجایی و بهبود کيفيت پس از برداشت گل
آلسترومریا میشود .ازآنجاییکه هيدروژن پراکسيد بدون
اثرگذاري زیستمحيطی است ،میتواند جایگزین خوبی
براي ترکيبهایی باشد که براي افزایش عمر گلجایی
استفاده میشوند و پسماندهاي آنها اثرگذاري سوء
زیستمحيطی دارد.
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