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  چکیده

هاي کدوي  و پراکسیداسیون لیپیدي در گیاهچه تاکسیدانهاي آنتیبه منظور بررسی اثرات فرسودگی بذر بر میزان فعالیت آنزیم     
تیمارهاي آزمایش شامل سه سطح .مال تصادفی در سه تکرار انجام گرفتتخم کاغذي آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کا

سوپراکسید هاي نتایج حاصل نشان داد که آنزیم. بود) گراددرجه سانتی 35و  25، 15(و سه سطح دما ) روز 10و  5شاهد، (فرسودگی
درجه بیشترین  25در اثرعدم فرسودگی و در دماي  و پراکسیدازدرجه  25روز و در دماي  5تحت تاثیر فرسودگی کاتاالز وتاز و یدیسم

کاهش  که رسدبه نظر می. و طول دوره فرسودگی بیشتر شد دمار اثر افزایش بپراکسیداسیون لیپیدي  ،همچنین. فعالیت را داشتند
هاي ناشی از قابله با آسیبر اثر فرسودگی و دماي باال منجر به تنش اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدي شد و گیاه براي مبقدرت بذر 

 .را افزایش داده است تاکسیدانهاي آنتیآن میزان فعالیت آنزیم
  

 .فرسودگی، دما، پراکسیداسیون، آنزیم :هاي کلیديواژه
 

  مقدمه
بــذر . شــودمحســوب مـی گیاهــان دارویــی بسـیار مهــم   و، گیــاهی یکســاله و جـز (.CucurbitapepoL)کـدوي تخــم کاغـذي   

عناصــر کمیــاب،  اولئیــک، پالمتیــک و اســتئاریک، حــاوي اسـیدهاي چــرب لینولئیــک،  وایـن گیــاه مهمتــرین بخــش مــورد اســتفاده  
 کـه  گـردد مـی  انبـارداري  طـی  بـذرها  کیفیـت  کـاهش  و زوال بـه  منجـر  انبـار  نامسـاعد  شرایط). 12( استهاها و کاروتنوئیدویتامین

 و  بـذر  رطوبـت  بـه دنبـال آن   و نسـبی  رطوبـت  دمـا، همچنـین  . )4(دارد  بسـتگی  انبـارداري  طـی  در محیطـی  شـرایط  به آن شدت
ـ ) ROS1(انـواع اکسـیژن فعـال    .)3 (اسـت  انبـارداري  طـی  بـذر  کیفیـت  بـر  ثرومـ  عوامـل  مهمتـرین  از انبارداريزمان  -ر اثـر تـنش  ب

ــ ــدمــیوجــود ه هــاي مختلــف ب ــا آی ــد آن احی ــاقص اکســیژن طــی فراینــد  يو عامــل تولی ــد  هــاي ن زیســتی و هــوازي ســلول مانن
-داراي مکــانیزم دفــاعی شــامل آنــزیمROSهــاي ناشــی از گیاهــان بــراي کــاهش آســیب). 10(اســتنوریفتوســنتز، تــنفس و تــنفس

ــی ــاي آنت ــیدانه ــم   تاکس ــید دیس ــیداز و سوپراکس ــاالز، پراکس ــه کات ــتندوتاز یاز جمل ــی  هس ــه م ــرب  ک ــرات مخ ــد اث را ROSتوانن
ــد   ــاهش دهن ــزیم       ).13(ک ــت آن ــزان فعالی ــر می ــذر ب ــودگی ب ــر فرس ــی اث ــه، بررس ــن مطالع ــدف از ای ــی ه ــاي آنت ــیدانه و  تاکس

  .پراکسیداسیون لیپیدي کدوي تخم کاغذي در دماهاي مختلف بود
  

  هامواد و روش
آزمایشی در سال هاي آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدي به منظور بررسی تاثیر دما و فرسودگی بر میزان فعالیت آنزیم

تیمارهاي آزمایشی شامل . در دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار انجام گرفت 1392
-بذر کدوي تخم. بود) گراددرجه سانتی 35، 25، 15(زنی و دماهاي مختلف جوانه) روز فرسودگی 10، 5شاهد، (سه سطح قدرت بذر 

یم شدند که یک قسمت به عنوان شاهد بدون فرسودگی در نظر گرفته شد و قسمت مساوي تقس 3ز ضدعفونی سطحی به کاغذي پس ا
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 10و  5گراد به مدت درجه سانتی 45در درون پارچه توري گذاشته شدو به درون آون با دماي  براي اعمال فرسودگیدو قسمت دیگر 
ژرمیناتورهاي متري کشت شدند و به سانتی 14هاي دیشدرون پتري 2BPه به روشدر ادامه بذور شاهد و فرسود. گردیدروز منتقل 

گیري برداري براي اندازهنمونه ،روز بود که بعد از اتمام دوره 7دوره رشد . گراد منتقل شدنددرجه سانتی 35و  25، 15دماهاي داراي 
انجام ) 11(استخراج آنزیمی به روش سیرم و همکاران . و پراکسیداسیون لیپیدي انجام گرفت تاکسیدانهاي آنتیمیزان فعالیت آنزیم

جیانوپلیتیس و  وتاز به روشی،سوپراکسید دیسم)6(کاتو و شیمیزو پراکسیداز به روش ،)2(روش ابی کاتاالز به  آنزیم فعالیتسپس  ،شد
و SASافزار با استفاده از نرم نیز هاتجزیه داده .گیري شداندازه )9(تی مک کوئی و ش آلدهید با استفاده از روش يو مالون د)5(ریز

 .صورت گرفت  EXCELو با استفاده از % 5ها در سطح مقایسه میانگین
  

  نتایج و بحث
سوپراکسید هاي دار فرسودگی و دما بر میزان فعالیت آنزیمدهنده تاثیر معنیها نشاننتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

و درجه  25در دماي  وتازیي کاتاالز و سوپراکسید دیسمهابیشترین میزان فعالیت آنزیم). 1جدول (وتاز، کاتاالز و پراکسیداز بود یدیسم
 ،همچنین.درجه و شاهد فرسودگی داشت 25آنزیم پراکسیداز نیز بیشترین فعالیت را در دماي . مشاهده شد روز فرسودگی 5طی 

ها مربوط به به طوریکه کمترین میزان فعالیت آن ،روز منجر به کاهش فعالیت هر سه آنزیم شد 10افزایش طول دوره فرسودگی به 
روز  5ر اثر بوتاز و کاتاالز یافزایش میزان فعالیت سوپراکسیددیسم.)Cو A،B، 1شکل(بودفرسودگی بذور روز  10و C35⁰دماي 

هاي آنتی آنزیماز دالیل افزایش فعالیت آنزیم .ها در این شرایط نسبت دادبه اثرات سازشی آن توان را میC25⁰فرسودگی و دماي 
). 1(وتازیسوپراکسیددیسمافزایشفعالیتآنزیم .بهعنوانیکیازاجزایمهممکانیزمدفاعیدرگیاهاشاره کرد هاتوان به نقش این آنزیممی تاکسیدان
 کندمیها جلوگیري هاو پروتئیناز آسیببهلیپیدها،کربوهیدراتو استهاي دفاعی در برابر تنش اکسیداتیو و پراکسیدازاز پاسخ) 8(کاتاالز

براي فعالیت هر سه C25⁰دماي که ممکن است با توجه به نتایج به دست آمده ).1(شود سلولی در گیاه می يو موجب پایداري غشا
تاثیر سوپراکسید که رسد به نظر می،همچنین .ها شودو افزایش طول دوره فرسودگی منجر به کاهش فعالیت آن باشدآنزیم مناسب 

اثرات اصلی فرسودگی و دما بر  .باشدهاي آزاد کمتر هاي دیگر در مهار رادیکالنسبت به آنزیمC35⁰وتاز در دماي یدیسم
روز فرسوده شده  10و در بذور   C35⁰آلدئید در دماي  يمالون دن میزان بیشتری). 1جدول (دار بود پراکسیداسیون لیپیدي معنی

هاي آزاد افزوده شد و تجمع این رادیکالمیزان بر ، با افزایش دما و فرسودگی بذور که رسدبه نظر می).Bو A   2شکل( مشاهده شد
به طوریکه با افزایش دما و طول دوره فرسودگی بر میزان  ،شودهامیسلولیواندامکیترکیبات مضر منجر به پراکسیداسیونلیپیدیغشا

هاي آزاد  زمانی که دفاع آنتی اکسیدانتیکاهش و یا تشکیل رادیکالکه معتقدند ) 11(سیرم و همکاران .آلدئید افزوده شد يمالون د
 هاي، تخریب غشادهاي چرب غیراشباعاکسیداسیون اسیتواند منجر به افزایش پرو می آیدمییابند، تنش اکسیداتیو پدید  افزایش می

  .شود و در نتیجه خروج آلدئیدهاي گوناگونی از جمله مالون دي آلدئید  يلیپید
  

  گیري شده در کدوي تخم کاغذينتایج تجزیه واریانس اثر دما و فرسودگی بر صفات اندازه: 1جدول 
  مالون د آلدهید  پراکسیداز  کاتاالز  سوپراکسید دیسموتاز  درجه آزادي  منابع تغییر

  52/16**  1519**  51/19**  1614**  2  قدرت بذر
  46/4**  613**  4/39**  489**  2  دما

  ns217/0  191**  29/2**  42**  4  دما*قدرت بذر
  074/0  642/0  125/0  454/0  18  خطا

  48/4  16/1  56/2  15/1    (%) ضریب تغییر
  دارغیر معنی: nsدرصد 1داري در سطح احتمال معنی**
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اثر دماهاي مختلف بر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید   B:. دما و فرسودگی بر فعالیت آنزیم کاتاالز در بذر کدوي تخم کاغذيتاثیر A: 1شکل 

  اثر فرسودگی بذور بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در دماهاي مختلف: Cدیسموتاز در بذور فرسوده  
  
  

  

  
  تاثیر دما بر پراکسیداسیون لیپیدي :Bتاثیر قدرت بذر بر پراکسیداسیون لیپیدي  A : 2شکل 

  
  گیري کلینتیجه

اکسیدانتبر اثر فرسودگی و دماهاي باال نسبت به هاي آنتیدهنده افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدي و فعالیت آنزیمنتایج نشان     
از تنش وارد شده به گیاه بود که در نهایت منجر به پراکسیداسیون لیپیدي شد  هاي ناشیرسد که دلیل آن آسیببه نظر می.شاهد بود

 .اکسیدانتراهی براي مقابله با آن استهاي آنتیو افزایش فعالیت آنزیم
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