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 چکیده
های مختلف هیدروژن پراکسید  در این بررسی آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار برای بررسی تأثیر غلظت

بریدۀ آلسترومریا انجام شد. همۀ  و بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه (vase life) ییمیکروموالر( بر عمر گلجا 600،400،200)

 600عمر گلجایی را افزایش داد که بیشترین عمر گلجایی در تیمار هیدروژن پراکسید ( H2O2)کاررفتۀ هیدروژن پراکسید  های به غلظت

ها، میزان  . هیدروژن پراکسید همچنین باعث کاهش پژمردگی گلچههای شاهد بود میکروموالر مشاهده شد که هفت روز بیشتر از گل

MDA های آسکوربات پراکسیداز وگایاکول پراکسیداز  که فعالیت آنزیم های شاهد شد. درحالی کاهش هدررفت آب در مقایسه با گل و

دار داشت. سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل  معنی میکروموالر افزایش 600ها افزایش داد. فعالیت آنزیم کاتاالز تنها در تیمار  را در گلبرگ

های شاهد کاهش داده است.  داری نسبت به گل ها به میزان معنی اکسیداز نشان داد که هیدروژن پراکسید فعالیت این آنزیم را در گلبرگ

عنوان یک مولکول سیگنال عمل  به های بهینه زا در غلظت آمده از این پژوهش نشان داد، کاربرد هیدروژن پراکسید برون دست های به داده

اکسیدان( و جلوگیری از فعالیت آنزیم پلی فنل  های پاداکسنده )آنتی فعالیت آنزیم ءکرده و از راه کاهش پراکسیداسیون لیپید، القا

 اکسیداز باعث افزایش عمر گلجایی و بهبود کیفیت پس از برداشت گل آلسترومریا شد. 

 

 .هیدروژن پراکسید پاداکسنده، پراکسیداسیون لیپید، عمر گلجایی،های  آنزیم های کلیدی: واژه
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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

نگهداري  هاي محدودیتپيري پس از برداشت، یکی از 

زیادي براي  هاي تالشبریده است و  شاخه هاي گل

بریده انجام  شاخه هاي گلافزایش عمر پس از برداشت 

این مسئله باعث افزایش زمان بازارپسندي  شده است.

ه و از لحاظ اقتصادي بسيار اهميت دارد. در شد ها گل

برخی ، گزارش شده است که چنديهاي  بررسی

 ها گلگياهی در تنظيم پيري  هاي رشد کننده تنظيم

 عنوان به ها و تغيير در سطوح این ترکيب دخالت دارند

عمل کرده و پيري  ةدر پدید کننده تنظيمیک پيام 

 ,Serek & Reidبيندازد ) تأخيرممکن است آن را با 

1997; Singh et al., 2008; Emongor, 2004 .)

هاي اکسيژن فعال یکی از  افزایش گونه

شيميایی مهم است که در پدیدة  هاي تغييرپذیري

هاي  (. الکترونFu & Huang, 2001) دهد رخ میپيري 

توانند با  ون مینشت کرده از زنجيرة انتقال الکتر

 (متابوليسم) وساز سوخت اکسيژن مولکولی حاصل از

هاي فعال  شده و توليد گونه طبيعی گياه، ترکيب

سوپر اکسيد، پراکسيد هيدروژن و  اننداکسيژن م

هاي اکسيژن سمی  رادیکال هيدروکسيل کند. این گونه

سازوکارهاي حفاظتی  نبودپذیرند و در  و بسيار واکنش

طبيعی یاخته را به ميزان زیادي  وساز ختسوتوانند  می

ها از راه  این رادیکال (.Smirnoff, 1993مختل کنند )

 پراکسيداسيون ليپيدها  و درنتيجه تخریب غشاء

(Beligni & Lamattina, 1999 تخریب پروتئين ،)  ها

(Yussefian et al., 2001غيرفعال کردن آنزیم ،)  ها

(Tian & Li, 2006از بين بردن ،) ها ) رنگيزهLoggini, 

 ,DNA (Tian & Liو اختالل در عملکرد  (1999

ایجاد  (اکسيداتيو) اکسایشی ( تنش ثانویۀ2006

کنند که منجر به آسيب جدي به ساختارهاي  می

گياهان در  شود. اي و در نهایت مرگ می یاخته

هاي اکسيژن  رویارویی با اثرگذاري زیانبار توليد گونه

فاظتی متفاوتی را در پيش فعال سازوکارهاي ح

گيرند که شامل سازوکارهاي آنزیمی و غير آنزیمی  می

انواع  گردآوريتا با  سازد می توانمنداست که یاخته را 

به آب از آسيب  ها آنو احياي  هاي اکسيژن فعال گونه

 ,.Chen et al) دکنبه ساختارهاي اساسی پيشگيري 

2004 .) 

( یکی از H2O2در گياهان هيدروژن پراکسيد )

اکسيژن فعال است  هاي گونه ترین ثبات باترین و  اصلی

که عملکردهاي آن در فرآیندهاي اساسی گياه مانند 

 غيرزندهزنده و  هاي تنشبه  برابريو  وساز سوختنمو، 

 ;Bienert et al., 2006) در گياه گزارش شده است

Ślesak et al., 2007) .آنيون سوپراکسيد،  برخالف

بدون بار الکتریکی است  هاي گونهراکسيد از هيدروژن پ

از  تواند میباالیی که دارد  نسبت به پایداريو به دليل 

یک پيامبر ثانویه در  عنوان بهغشاء عبور کند و 

مسيرهاي انتقال سيگنال طوالنی فاصله شناخته شده 

منجر به سازگاري گياهان به شرایط  تواند میاست که 

(. تحقيقات نشان Vranová et al., 2002) تنش شود

مستقيم در  طور بههيدروژن پراکسيد  ،داده است

 هاي فعاليتدرگير در  چندي هاي ژنتنظيم بيان 

 هاي آنزیمدفاعی گياه و مسيرهاي مرتبط مانند 

دفاعی و  هاي پروتئين، اکسيدان( پاداکسنده )آنتی

 & Delauney) نقش دارد برداري نسخه هاي عامل

Verma, 1993) مطرح شداین فرضيه  2005سال . در 

در پاسخ به تيمار با برخی مواد  هيدروژن پراکسيدکه 

منجر به  تواند میو  شود میتوليد نيز سيگنالينگ 

رونویسی شود که  هاي عاملساخت و یا فعال شدن 

 Agraval) کنند میپاداکسنده را القا  هاي آنزیمفعاليت 

et al., 2005) باالي . این در حالی است که سطوح

معمول در یاخته ایجاد طور به هيدروژن پراکسيد

گياهی  هاي یاختهو باعث آسيب به  کند میسميت 

اضافه کردن در گياه ذرت (. Li et al., 2011) شود می

منجر به افزایش  ،به محلول غذایی هيدروژن پراکسيد

ها و کاهش  فعاليت پاداکسنده از راهنمک به تحمل 

 Gondim ) تغشا شده اس هاي چربیپراکسيداسيون 

et al., 2010 .) 

هاي  گل آلسترومریا  یکی از انواع محبوب گل

شود.  بریده است که به وفور در ایران استفاده می شاخه

بندي  طبقه 1سانان این گل در آغاز در خانوادة سوسن

قرار  2سانان شده بود و پس از آن در خانوادة نرگس

ه را در خانوادة خود شناسان این گيا گرفت، امروزه گياه

لپه،  اند. گياهی تک قرار داده Alstroemeriaceaeیعنی 

                                                                               
1. Liliaceae  
2. Amarilidaceae  
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ساله یا چندساله حساس به سرما که در مناطق  یک

صورت علفی دائمی است آلسترومریا  گرمسيري به

بومی آمریکاي جنوبی است و در کشورهاي پرو، 

کلمبيا، اکوادور، مکزیک، برزیل، آرژانتين و شيلی یافت 

 Ghasemi Ghahsare) گونه دارد 90و حدود  شود می

& Kafi, 2005).  

عنوان یک مولکول  هيدروژن پراکسيد به تأثير

هاي اخير مورد توجه قرار گرفته  سالسيگنالينگ در 

این ماده در  تأثيراطالعات محدودي در مورد  است اما

و بهبود کيفيت پس از برداشت عمر گلجایی افزایش 

هدف از این  . لذار دست استد بریده هاي شاخه گل

هيدروژن مختلف  هاي غلظت تأثيربررسی  پژوهش،

در افزایش عمر گلجایی و ارتباط آن با برخی  پراکسيد

هاي فيزیولوژیکی و بيوشيميایی شامل  فراسنجه

بریدة  شاخه هاي گلپاداکسنده در  هاي آنزیم

هيدروژن  تأثير. در این پژوهش بودآلسترومریا 

مردگی گل آلسترومریا و فعاليت آنزیم بر پژ پراکسيد

 .شدنيز بررسی  پلی فنل اکسيداز

 

 ها مواد و روش

و همسان  اندازه هم هاي گلسعی شد در این بررسی 

باز برش  زیرآبدر  ها گلهمۀ  ۀخریداري شود. شاخ

 30 نزدیک به ها گلشد و طول ساقه در همۀ 

آزمایش در قالب طرح  در نظر گرفته شد. متر سانتی

شاخه  ششهر تيمار  امل تصادفی انجام گرفت. برايک

گل درون  هاي شاخهاین  .گل در نظر گرفته شد

از  ليتر ميلی 500پالستيک حاوي  هاي ظرف

هيدروژن ميکروموالر  600و  400، 200هاي  محلول

هاي  ها در آزمایش این غلظت قرار گرفت.پراکسيد 

این آزمایش آب مقطر  مقدماتی بهينه شدند. در

 عنوان محلول شاهد استفاده شد. هب

  
 پژمرده عمر گلجایی و گلچۀ

، شاهد پژمرده شدند هاي گلکه  هنگامیروز  دهپس از 

 شمار گلچۀ پژمرده شمارش شد. پایان عمر گلجایی

(vase life) هاي  هنگامی در نظر گرفته شد که گلبرگ

گل پژمرده شدند و ارزش بازارپسندي خود را از دست 

 . دادند

 ها گل ش میزان کاهش وزنسنج

روز  ،دوره دو در ها گل براي سنجش ميزان کاهش وزن

که همان روز پایانی آزمایش  دهماول آزمایش و روز 

کاهش وزن تيمارها  آنگاهشد و  گيري اندازهبود 

 ها گل ۀدرصد ثبت شد. یعنی وزن اولي برحسب

درصد لحاظ شد و ميزان اختالف وزن روز اول و 100

درصد کاهش  عنوان به( دهم)روز  مایشروز آخر آز

  وزن لحاظ شد.
 

 سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشا

 به روش (MDA)گيري غلظت مالون دآلدئيد  اندازه

Heath & Packer (1968)  انجام شد. بنابر این روش

 5گرم از بافت گلبرگ در هاون چينی حاوي  2/0

درصد  1/0(TCA)  ليتر تري کلرواستيک اسيد  ميلی

آمده با استفاده از دستگاه  دست سائيده شد. عصارة به

 g 5000 × سانتریفوژ به مدت پنج دقيقه در 

از  ناشیليتر از محلول رویی  ميلی 1به  .سانتریفوژ  شد

درصد که  TCA 20ليتر محلول  ميلی 5سانتریفوژ، 

بود،  (TBA)درصد تيوباربيتوریک اسيد  5/0حاوي 

دقيقه در  30به مدت  آمده دست بهاضافه شد . مخلوط 

داده  گرمادرجۀ سلسيوس حمام آب گرم  95دماي 

درنگ در حمام یخ سرد و دوباره مخلوط  شد. سپس بی

سانتریفيوژ شد. شدت  g 5000 × به مدت ده دقيقه در

سنج نوري  جذب این محلول با استفاده از طيف

نانومتر خوانده شد.  532موج  )اسپکتروفتومتر( در طول

موج کمپلکس قرمزرنگ  ادة مورد نظر در این طولم

MDA-TBA هاي است. جذب دیگر رنگيزه

نانومتر تعيين و از این ميزان  600غيراختصاصی در 

از ضریب خاموشی  MDAکسر شد. براي محاسبۀ 

mMمعادل
-1

 Cm
-1

استفاده شد و نتایج  155 × 105  

گيري برحسب ميکرومول برگرم آمده از اندازه دست به

 زن تر محاسبه و ارائه شد. و

 

 ها سنجش فعالیت آنزیم
 پروتئینی ۀعصار ۀتهی

بافر  ليتر ميلی 5در  گلبرگاز بافت  گرم ميلی 500

( که حاوي =5/7pH) ميلی موالر 50پتاسيم فسفات 

 EDTA 1و  درصد 1( PVP) پلی وینيل پيروليدین
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همۀ مراحل استخراج در  ميلی موالر بود، سائيده شد.

  دقيقه در 20به مدت  ها عصارهم گرفت. سپس یخ انجا

× g 5000   سانتریفيوژ  سلسيوس ۀدرج 4و در دماي

شدند. از محلول شفاف رویی براي سنجش فعاليت 

 . شداستفاده  ها آنزیم

 

 (CAT)سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز 

سنجش فعاليت کاتاالز بر پایۀ کاهش جذب هيدروژن 

تر صورت گرفت نانوم 240موج  پراکسيد در طول

(Dhindsa et al., 1981( مخلوط واکنش .)ميلی3  )ليتر

 (،= 7pHميلی موالر ) 50شامل بافر پتاسيم فسفات 

ميکروليتر  100ميلی موالر و  15هيدروژن پراکسيد 

با افزودن هيدروژن پراکسيد به  عصارة آنزیمی بود.

و کاهش در جذب هيدروژن  آغازمخلوط، واکنش 

نانومتر  240موج  سی ثانيه در طولپراکسيد در مدت 

 گيري شد.  سنج نوري اندازه با دستگاه طيف

براي محاسبۀ واحد آنزیمی از ضریب خاموشی معادل 

mM
-1 

Cm
 استفاده شد. 40 1-

 

 (APX) سنجش فعالیت آسکوربات پراکسیداز

در این روش مخلوط واکنش حاوي بافر پتاسيم 

ميلی  5/0ت (، آسکوربا= 7pHميلی موالر ) 50فسفات 

 150ميلی موالر و  1/0موالر، هيدروژن پراکسيد 

 فعاليت آسکوربات بر پایۀ ميکروليتر عصارة آنزیمی بود.

آسکوربيک اسيد و کاهش در  (اکسيداسيون) اکسایش

نانومتر به مدت دو دقيقه  290موج  جذب، در طول

گيري شد. براي محاسبۀ واحد آنزیمی از ضریب  اندازه

mMخاموشی معادل 
-1 

Cm
استفاده شد  8/2 1-

(Nakano & Asada, 1981). 

 

 (GPX) سنجش فعالیت گایاکول پراکسیداز

فعاليت آنزیم گایاکول پراکسيداز با استفاده از پيش 

 3شد. در این روش  گيري اندازهگایاگول  ةماد

بافر  ليتر ميلی 77/2مخلوط واکنش حاوي  ليتر ميلی

 100(، =7pHميلی موالر ) 50پتاسيم فسفات 

ميکروليتر  100درصد، 1ميکروليتر هيدروژن پراکسيد 

آنزیمی بود.  ةميکروليتر عصار 30درصد و  2گایاکول 

 موج طولگایاکول در  اکسایشافزایش جذب به دليل 

. ميزان شد گيري اندازهدقيقه  سهنانومتر به مدت  470

تتراگایاکول توليدشده با استفاده از ضریب خاموشی 

mMمعادل 
-1 

Cm
 ,.Plewa et alمحاسبه شد ) 5/25 1-

1991.) 

 

 (PPO) سنجش فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز

آنزیم  ةپيش ماد عنوان بهدر این روش از پيروگالل 

 5/2استفاده شد. در این واکنش مخلوط واکنش شامل 

 200(، =7pH) ميلی موالر 50ميلی ليتربافر پتاسيم 

 ميکروليتر 100موالر و  02/0ميکروليتر پيروگالل 

 420 موج طولدر  ها نمونهجذب  آنزیمی بود. ةعصار

ضریب  دقيقه خوانده شد. سهنانومتر و پس از 

شده براي محاسبۀ واحد آنزیمی  خاموشی استفاده

mMمعادل 
-1 

Cm
 ,.Nicoli et alبوده است ) 2/6 1-

1991.) 

 

 پروتئین کل سنجش میزان

مایش هاي آز براي سنجش غلظت پروتئين، به لوله

ميکروليتر عصارة  100ليتر معرف بيوره  ميلی 5حاوي 

 ( دادهورتکس) شدت تکان پروتئينی افزوده شد و به

سنج  شد. پس از پنج دقيقه جذب آن با دستگاه طيف

نانومتر خوانده شد. غلظت  595موج  نوري در طول

پروتئين با استفاده از منحنی استاندارد آلبومين 

 (.Bradford, 1976محاسبه شد )
 

 آماری تجزیۀ

این پژوهش بر پایۀ طرح کامل تصادفی با سه تکرار 

 افزار هاي پژوهش، با استفاده از نرم انجام شد. داده

SAS  اي  ها با آزمون چند دامنه تجزیه شد و ميانگين

 درصد مقایسه شدند.  5دانکن در سطح 

 

 نتایج و بحث

ء، ها همراه با تغيير در نفوذپذیري غشا پيري در گل

هاي پاداکسنده، تخریب  ها، تنظيم آنزیم نشت یون

ها، نوکلئيک اسيد و  پروتئين، ليپيد، کربوهيدرات

هاي گياهی همراه است  نداشتن تعادل هورمون

(Buchanan-Wollaston et al., 200گل .)  هاي

بریده عمر کوتاهی داشته و این مسئله یکی از  شاخه
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ل در جهان گ توليد هاي صنعت و محدودیت ها چالش

زا براي تأخير در  هاي برون است لذا کاربرد ترکيب

اي در  بریدة اهميت اقتصادي ویژه هاي شاخه پيري گل

هاي چندي مبنی بر  این زمينه دارد. تاکنون گزارش

هاي  زا مانند بازدارنده هاي برون استفاده از ترکيب

هاي ضد ميکروبی براي افزایش  اتيلن، قندها و ترکيب

 ,Shimizu & Ichimuraیی وجود دارد )عمر گلجا

2009; Huang & Chen, 2002هاي اخير  (. در سال

ها  مشاهده شده است که استفاده از برخی از ترکيب

که نقش سيگنالينگ در گياهان دارند مانند 

(، نيتریک Zamani et al., 2011ساليسيليک اسيد )

( و یا هيدروژن سولفيد Mostofi et al., 2010اکسيد )

(Zhang et al., 2011می )  توانند باعث افزایش کيفيت

بریده شوند. هيدروژن  هاي شاخه پس از برداشت گل

هاي اکسيژن فعال است که  پراکسيد یکی از گونه

هاي اکسيژن فعال، غير رادیکالی و  برخالف دیگر گونه

بدون شارژ است و به دليل ثبات و انتشار  قابل 

نوان یک مولکول ع مالحظۀ آن از عرض غشاء به

عنوان  سيگنالينگ در گياهان شناخته شده است که به

Caپيامبر ثانویه باعث جریان 
، تغيير پروتئين و بيان +2

(. افزون بر این Bienert et al., 2006شود ) ژن می

مشاهده شده است که هيدروژن پراکسيد در بسياري 

از فرایندهاي گياهی مانند برابري و دفاع در برابر 

 Ślesak etهاي گياهی و نمو نيز دخالت دارد ) تنش

al., 2007نشان  از این پژوهش آمده دست بههاي  (. داده

 400، 200هاي  هيدروژن پراکسيد در غلظتداد که 

ميکروموالر عمر گلجایی را نسبت به شاهد  600و

روز(، در تيمار  17افزایش داد. باالترین عمر گلجایی )

موالر مشاهده شد که در ميکرو 600هيدروژن پراکسيد

(. 1روز افزایش یافت )جدول هفتمقایسه با شاهد، 

بررسی نشان داد، هيدروژن پراکسيد در همۀ  این

هاي پژمرده را  کاررفته، درصد گلچه هاي به غلظت

 600نسبت به شاهد کاهش داد که در این بين غلظت 

هاي پژمرده را نسبت به  درصد گلچه 62ميکروموالر، 

را داشت  گذاريداد و بيشترین اثر شاهد کاهش

(. کاربرد هيدروژن پراکسيد در محلول 1)جدول

گلجایی همچنين باعث کاهش هدررفت آب در 

هاي  بریدة آلسترومریا شد. همۀ شاخه هاي شاخه گل

ها کاهش وزن  در همۀ غلظت  H2O2 گل تيمارشده با

کمتري نسبت به تيمار شاهد نشان دادند، در این بين 

ميزان کاهش وزن مربوط به تيمار هيدروژن کمترین 

(. این نتایج با 1ميکروموالر بود )جدول 600پراکسيد

 اکسایشی هاي از فراسنجه آمده دست بهنتایج 

 گذاريها همخوانی داشت. این اثر گل (اکسيداتيو)

تواند به دليل ارتباط آن با  هيدروژن پراکسيد می

و القاء بسته شدن روزنه باشد که در  ABAهورمون 

 Liao etهاي پيشين نيز گزارش شده است ) بررسی

al., 2012گذاريها از این اثر (. در برخی بررسی 

هيدروژن پراکسيد براي افزایش تحمل به تنش 

(. البته Liao et al., 2012خشکی استفاده شده است )

 ۀدر این آزمایش مشاهده شد که باوجودي که ساق

هاي متناوب در زیرآب باز برش شدند  ها در زمان گل

هایی که در محلول گلجایی حاوي  اما ساقۀ گل

هيدروژن پراکسيد بودند استحکام و تازگی بيشتري 

داشتند و له شدگی ساقه و بسته شدن مجاري آوندي 

ها به ميزان کمتري مشاهده شد که این امر  در این گل

بی و جلوگيري از تواند باعث بهبود روابط آ نيز می

رسد که هيدروژن  کاهش وزن گل شود. به نظر می

پراکسيد به دليل داشتن خاصيت ضدعفونی از رشد 

ها در بستن  ها در محلول گلجایی و اثر آن باکتري

 مجاري آوندي جلوگيري کرده باشد.

 
هيدروژن پراکسيد بر عمر گلجایی، کاهش  . تأثير1جدول 

 آلسترومریا بریدة  وزن و گلچۀ پژمردة گل شاخه
Table 1. Effect of hydrogen peroxide on vase life, loss of 

weight and floral wilting of Alstroemeria cut flower 

Treatments 

(Micromolar) 

Vase life 

(Day) 
Loss of 

weight 
(%) 

Floral 

wilting 

(%) 
Hydrogen peroxide(200)  10.33c 12.13 b 34 b 

Hydrogen peroxide(400) 15.66 b 14.9 b 41.33b 

Hydrogen peroxide(600) 17.66a 5.56 c 18 c 
Control 10 d 21.13 a 80 a 

 5دهنده اختالف معنی دار ذر سطح  حروف متفاوت در هر ستون نشان

 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 

ها بوده که در شرایط  رسانی به یاخته هاي آسيب نشانه

یابد، به همين دليل  تنش یا فرآیند پيري تسریع می

عنوان محصول ناشی از  سنجش مالون دآلدئيد به
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هاي تنش  شاخصپراکسایش ليپيدهاي غشایی یکی از 

(. Farooq & Azam, 2006آید ) در گياهان به شمار می

هاي گل  در بافت گلبرگ گيري ميزان مالون دآلدئيد اندازه

آلسترومریا نشان داد، هيدروژن پراکسيد در همۀ 

هاي  کاررفتۀ پراکسایش ليپيدها را در یاخته هاي به غلظت

ر تواند دليلی ب ( که خود می1شکل (گلبرگ کاهش داد

 اي نقش هيدروژن پراکسيد در حفظ تماميت غشاء یاخته

 

ها باشد. نقش  و جلوگيري از نشت یون و پيري گلبرگ

 He)در گياه گندم  MDAهيدروژن پراکسيد در کاهش 

et al., 2009) ( و ذرتGondim et al., 2010 در شرایط )

هاي اکسيژن  تنش شوري نيز گزارش شده است. گونه

ها از  تن تعادل بين توليد و هدف آنفعال در نتایج نداش

ها باعث آسيب زیاد به  شوند و وجود آن یاخته ایجاد می

 (.Mittler, 2002شود ) اجزاء مختلف یاخته می

 
 آلسترومریا . تأثير تيمارهاي مختلف هيدروژن پراکسيد بر مقدار مالون دآلدئيد در گل شاخه بریده1 شکل

Figure 1. Effect of different treatments of hydrogen peroxide on MDA content in Alstroemeria cut flower 

 

، پيري گلبرگ با ها گلگزارش شده است که در 

و آزاد مرتبط است  هاي رادیکال توليد پيوسته و سریع

ها براي رویارویی با افزایش  هایی که یاخته یکی از راه

زایش فعاليت گيرند اف هاي اکسيژن فعال در پيش می گونه

هاي پاداکسنده از جمله کاتاالز، آسکوربات  آنزیم

. (Nasibi, 2011)پراکسيداز و گایاکول پراکسيداز است 

ها پيري  مشاهده شده است که افزایش فعاليت این آنزیم

. (Kumar et al., 2010ها را به تأخير انداخته است ) گل

 در این پژوهش براي بررسی نقش هيدروژن پراکسيد بر

 ،CATهاي  سامانۀ پاداکسندگی آنزیمی، فعاليت آنزیم

GPX  وAPX گيري شد. اندازه 

هاي مختلف نقش به  هيدروژن پراکسيد در غلظت

ویژه  هاي پاداکسنده به سزایی در افزایش فعاليت آنزیم

APX   وGPX  داشته است و این مؤید نقش این

هاي مولکول سيگنالينگ در القاء فعاليت آنزیم

ناشی از  اکسایشیهاي  نده و جلوگيري از آسيبپاداکس

 600هاي آزاد است. البته غلظت توليد رادیکال

ميکروموالر هيدروژن پراکسيد بيشترین تأثير را در 

(. مقایسۀ 2ها داشت )شکل  افزایش فعاليت این آنزیم

گيري عمر  از اندازه آمده دست بههاي  ها با داده این داده

پاداکسندگی هيدروژن  دهندة نقش گلجایی نشان

ها است. نقش  پراکسيد در به تأخير انداختن پيري گل

هاي  هيدروژن پراکسيد در القاء فعاليت آنزیم

هاي  تنش در شرایطپاداکسنده در گياهان مختلف 

 ,.Wahida et alغيرزیستی نيز گزارش شده است )

2007; Ashfaque et al., 2014.) 

اي  هاي یاخته نزیمآنزیم پلی فنل اکسيداز یکی از آ

کند  اي می ها ایجاد رنگ قهوه است که با اکسایش فنل

بریده باعث کاهش کيفيت و  هاي شاخه که در مورد گل

آمده،  دست شود. بر پایۀ نتایج به ها می بازارپسندي آن

هاي  باالترین ميزان فعاليت را در گلبرگ PPOآنزیم 

 کمترین ميزان فعاليت این هاي شاهد داشت و گل

ميکروموالر  600آنزیم در تيمار هيدروژن پراکسيد 

و  400و  200در هر سه غلظت  H2O2 .مشاهده شد

 75درصد و 65درصد و 56ميکروموالر به ترتيب  600

درصد فعاليت این آنزیم را نسبت به شاهد کاهش داد 

تواند یکی از  (. کاهش فعاليت این آنزیم نيز می3)شکل

هاي  برداشت گلدالیل افزایش کيفيت پس از 

بریدة آلسترومریا در شرایط تيمار با هيدروژن  شاخه

 پراکسيد باشد. 
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 شاخه بریده آلسترومریا هاي پاداکسندگی در گل . تأثير تيمارهاي مختلف هيدروژن پراکسيد بر ميزان آنزیم2 شکل

Figure 2. Effect of different treatments of hydrogen peroxide on antioxidant enzymes in Alstroemeria cut flower 
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Figure 3. Effect of different treatments of hydrogen peroxide on polyphenol oxidase enzyme activity in Alstroemeria 

cut flower 

 

 گیری کلی  نتیجه

آمده از این پژوهش نشان   دست هاي به طورکلی داده به

هاي  زاي هيدروژن پراکسيد در غلظت داد، کاربرد برون

عنوان یک مولکول سيگنال عمل کرده و با  بهينه به

کاهش پراکسایش ليپيد، فعال کردن سامانۀ پاداکسندگی 

 اکسيداز باعث افزایش فنل ت آنزیم پلیو جلوگيري از فعالي

 

عمر گلجایی و بهبود کيفيت پس از برداشت گل 

که هيدروژن پراکسيد بدون  شود. ازآنجایی آلسترومریا می

تواند جایگزین خوبی  محيطی است، می اثرگذاري زیست

هایی باشد که براي افزایش عمر گلجایی  براي ترکيب

ا اثرگذاري سوء ه شوند و پسماندهاي آن استفاده می

 محيطی دارد.  زیست
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