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 چکیده 

 بوده و Asphodelaceae تیره و  Asparagalesراسته و Liliosida رده در گیاهی (زرد صبر)آلوئه ورا 

 خشك مناطق در ی اصلی ها تنش از یکی خاك در شوری. دارد وجود جهان در گیاه این از گونه 052 از بیش

 زمین افزایش دلیل به بنابراین. کند محدود به شدت را گیاه محصول و تواند رشد می و است خشك نیمه و

 زیادی اهمیت شوری به مقاوم دارویی شناسایی گیاهان کشت، برای مطلوب کشاورزی زمین وکاهش شور های

تحت تنش   ورا برخی از خواص بیوشیمیایی کاتاالز در گیاه آلوئه به منظور بررسی ن پژوهشدر ای .دارد

با ( میلی موالر 052و52،022صفر،)آزمایشی در قالب طرحی کامال تصادفی با چهار سطح شوری  شوری

و از خانواده اکسیدوردوکتازها  EC: 1.11.1.6کاتاالز با  .استفاده از کلریدسدیم و چهار تکرار انجام گرفت

با . استخراج گردید  pH: 0/7موالر با  0/2است که از قسمت ژل گیاه آلوئه ورا با استفاده از بافر فسفات 

 و pH 7های مختلف مشاهده شد که گیاه آلوئه ورا در دو  pHه ورا در بررسی فعالیت آنزیم کاتاالز گیاه آلوئ

فعالیت است که می توان احتمال داد که این آنزیم دارای حداقل دو ایزوآنزیم در گیاه آلوئه ورا  بهینهدارای  9

دارای  :pH 7می باشد، همچنین با بررسی دما بر فعالیت کاتاالزی گیاه آلوئه ورا مشاهده شد که این گیاه در 

درجه سانتی گراد می  52دمای فعالیت  بهینه دارای :9pHدرجه سانتی گراد و در  55دمای فعالیت  بهینه

 به نتایج به توجه با که باشد میunit/mg protein  واحد حسب بر کاتاالز آنزیم فعالیت سنجش باشد،

 بهینه pHبیشتر از فعالیت این آنزیم فقط در  بهینه و دمای pHدر  کاتاالز آنزیم فعالیت میزان آمده دست

در شرایط تنش ( در هر دو ایزوزیم احتمالی)است، همچنین فعالیت این آنزیم ( بدون در نظر گرفتن دما)

  .گیاه آلوئه ورا ارزیابی شد Nativeشوری گیاه آلوئه ورا  بیشتر از حالت 

 شوری، پایداری دمایی  گیاه آلوئه ورا، آنزیم کاتاالز، تنش :واژگان کلیدی 
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 مقدمه

با پیشرفت تکنولوژی تولید و مصرف داروهای ترکیبی و شیمیایی در پزشکی، طب سنتی و گیاه درمانی به تدریج نقش خود را 

از دست داد، ولی از اواسط قرن حاضر با توجه به آثار جانبی داروهای شیمیایی در فیزیولوژی بدن انسان، استفاده از آنها مورد 

 طبق بر. کم کم نقش خود را در بین جوامع پیشرفته دنیا بازیافته است ،گیاهانتقاد قرارگرفته وخوشبختانه مجدداً درمان با ان

 داروهای به خود اولیه درمان جهت دنیا، توسعۀ حال در کشورهای جمعیت% 02 از بیش جهانی، بهداشت سازمان هایگزارش

یافته نیز رو به رشد است؛ به عنوان میزان استفاده از داروهای گیاهی در کشورهای توسعه .هستند با منشأ گیاهی وابسته سنتی

ترکیبات فعال . کنندمردم بریتانیا به طور منظم از داروهای گیاهی استفاده می% 05ها حاکی از این است که نمونه، گزارش

-های مهم درمانی و دارویی، همچنین به عنوان افزودنیشوند، در کنارکاربردزیستی که در حال حاضر از گیاهان استخراج می

رغم اهمیت  علی. گیرندها نیز مورد استفاده قرار میمواد آرایشی و خوشبوکنندهکش، ها، حشرهها و رنگهای غذایی، رنگیزه

از ترکیبات گیاهی برداری این گیاهان، موجب افزایش مشکالت بهرهگیاهان دارویی، متاسفانه سرعت باالی تخریب زیستگاه 

 . Zhang et al, 2004))و  Palazon et al, 2008)) خاص شده است

 بیش و (Botes et al, 2008) بوده Asphodelaceae تیره و   Asparagalesراسته و Liliosida  رده در گیاهی (زرد صبر)آلوئه ورا 

 به صورت و بوده حاره ای مناطق بومی می باشدکه  Aloe vera آننوع  رایج ترین. دارد وجود جهان در گیاه این از گونه 052 از

 شکل با یا گوشتی بوده و ستبر کلفت، برگ های دارای صبرزرد .زرد می باشد رنگ به سنبله ای و زمستانی گل دارای بوته ای،

است  خوراکی و شفاف که وجود دارد مانندی ژل ترکیبات برگ ها درون. می شود خار ظاهر پر لبه های با و تیز نوك و نیزه ای

(Zargari, 1997) .بولیسم اسید کراسوالسه ای می باشداین گیاه از گونه های مقاوم به خشکی با متا (Hernandez et al, 

 عناصر ضروری مؤثره شامل ماده 022 از بیش دارای که است داده نشان می باشد و مطالعات گیاه قسمت مهمترین ژل. (2002

ورا  آلوئه خواص ترین مهم از. (Calvin, 2008)پلی ساکاریدها است  و آمینه اسیدهای ها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین بدن،

 Rosca-Casian) قارچ ،  ضد (et al, 2001 Lee) و  (Pecere et al, 2000) و (Corsi et al, 1998) ضدتومور خاصیت، به می توان

et al, 2007)، ضدالتهاب (Shimpo et al, 2002) ، ضدزخم(Koo, 1994) ،دیابت  ضد(Okyar et al, 2001) و(Rajasekaran et 

al,2004) ، کنندگی  تحریك خاصیت(Akao et al, 1996) ،باکتریال آنتی خاصیت (Wang et al, 1998) ،اکسیدان آنتی (Hu et 

al, 2003)  وWu et al, 2006)) دفاعی سیستم تقویت کننده و (Imanishi, 1993) و (Qiu et al, 2000) ژل  .کرد اشاره بدن 

 تولید ژل در این از. شود می استفاده پوستی های حساسیت و ها، سوختگی ها زخم معالجه برای گیاه این برگ های در موجود

 شود می بهداشتی استفاده و آرایشی صنایع در کلی طور به و صابون لوسیون ها، شامپوها، رسان، آب و مرطوب کننده کرم های

(McAnalley, 1993).  و  گوارش دستگاه تقویت کننده عنوان به دارویی های گیاه، نوشیدنی این مؤثره ماده از همچنین

 تهیه گیاه این ژل از مربا و بستنی ژله، آبمیوه، کمپوت، نیز غذایی صنایع در .(Omidbaigi, 2010)شود  می تهیه ملین همچنین

 با های دارویی فرم در موسیالژی خواص داشتن دلیل به ورا آلوئه همچنین ژل .(Moosavi and Esteki , (2010 است شده

 می ساکاریدها هستند، پلی از ترکیبی که موسیالژ و صمغ طبیعی های فرم .گیرد می قرار استفاده مورد شده کنترل رهایش

 سوسپانسون امولسیون کننده، نقش توانندمی  مواد این. شوند گرفته به کار دارویی فرم های در افزودنی ماده عنوان به توانند

گیاه آلوئه ورا از زمان های  .(Kulkarni et al, 2005) کنند ایفا را ماتریسی های درقرص آرام رهایش و دهنده اتصال کننده،

د میالسال قبل از  0522در نوشته های کهن مصری آمده است که در . قدیم برای درمان بسیاری از امراض به کار  رفته است

اسکندر که برای التیام زخم های . ، ناراحتی های پوستی و به عنوان مسهل استفاده می کردنداز این گیاه جهت رفع عفونت ها

، دستور داد به جزیره ای نزدیك سومالی حمله کنند و پس از فتح آن گیاه را ه شدت به چنین گیاهی احتیاج داشتسربازانش ب

در یك مجله  0955برای اولین بار در سال . دکه وجود این شرایط از دشمنان مخفی بماندبه دست آورند و طوری عمل کنن

بانویی که در اثر اشعه ایکس در بدنش سوختگی ایجاد شده بود با : پزشکی آمریکایی گزارشی با این محتوا منتشر گردید

 . (0575رضایی و همکاران،) ه کلی بهبود یافتاستفاده از عصاره آلوئه ورا درمان گردید و پس از مدت کوتاهی محل سوختگی ب
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این دانشمند حدس . معرفی گردید H2O2کاشف  Louis Jacques Thenard به عنوان یك ماده توسط  ،0000االز در سال کات

برای اولین بار کاتاالز را نام گذاری کرد و  Oscar Loew، 0922در سال . باید توسط ماده ای تفکیك شود H2O2می زد که 

 تجزیه که است آنزیمی (EC 1.11.1.6)کاتاالز . (Loew, 1900)دریافت که این آنزیم در بسیاری از گیاهان و جانوران وجود دارد 

 زنده موجودات تمام در تقریباً و (Díaz et al, 2005) کند می کاتالیز مولکولی اکسیژن و آب به را (H2O2)هیدروژن  پراکسید

این واکنش ها . کاتاالز یك آنزیم احیاکننده حاوی هم است؛ که دو نو ع واکنش را در سلول کاتالیز می کند. می شود یافت

و واکنش پراکسیداتیو می باشد که وجود هر دو واکنش برای حیات سلولی ضروری است  H2O2شامل واکنش معمول تجزیه 

(Boon et al, 2007) .زیرواحد آن دارای یك  هرزیرواحدی تشکیل شده که  4کاتاالز از دو بخش یکسان با ساختار مولکول

 آنزیم بیوشیمیایی خواص .(McPherson and Rich, 1973) جایگاه فعال می باشدکه به صورت عمقی در آن قرار گرفته است

 مورد زعفران و قمری کلم تنباکو، کرچك، دانه آفتابگردان، ذرت، جعفری، اسفناج، پنبه، خردل، مانند بسیاری گیاهان در کاتاالز

 Tayefi et) است بوده مختلفی های ایزوآنزیم دارای آنزیم این بررسی مورد گیاهان اغلب در و است گرفته قرار بررسی و پژوهش

al, 1389).  
 به شدت را گیاه محصول و تواند رشد می و است خشك نیمه و خشك مناطق در ی اصلی ها تنش از یکی خاك در شوری

 وکاهش شور های زمین افزایش و توسعه دلیل به بنابراین. ((Allakhverdiev et al, 2000 و(Koca et al, 2007)  کند محدود

 کاهش را شوری بتوانند اثرهای که عواملی یا و شوری به مقاوم دارویی شناسایی گیاهان ،کشت برای مطلوب کشاورزی زمین

 دارد گیاه های فیزیولوژیکی ویژگی و تاثیر منفی بر گیاه گسترش و رشد برای زیادی شوری مشکالت .دارد زیادی اهمیت دهند،

(Shannon et al, 1994) .است  کشاورزی محصوالت گسترش و رشد محدودکننده عوامل مهم ترین از یکی باال شوری(Jaleel et 

al, 2007) .و فیزیولوژیکی های مورفولوژیکی، ویژگی در تغییراتی باعث و است پیچیده افزایش شوری به گیاهان پاسخ 

، دهد رخ است ممکن شوری به پاسخ در که از تغییرات متابولیکی. (Parida and Das, 2005) شود می گیاه متابولیسم

O-2) سوپراکسید های رادیکال مانند ،(ROS)رادیکال های آزاد اکسیژن  محصوالت
O) 0( منفرد اکسیژن و (

 های رادیکال ،-

OH) هیدروکسیل
-
 های ترکیب از تعدادی روی بر ROS .(Misra and Gupta, 2006) باشد میH2O2  تشکیل آنها با همراه و (

 Agarwal and) شود می منظم گیاه رشد از مانع و شده سلولی ساختارهای و غشاء صدمه به باعث و گذاشته اثر سلولی

Shaheen, 2007) .وسیله به باید رشدکند، و بماند بخواهد باقی گیاه اگر و هستند سمی گر واکنش های اکسیژناز  تعدادی 

 شوند می گر واکنش های اکسیژن سمی اثر شدن باعث خنثی ROSکنندگان  جاروب .دهد کاهش را سلول اثرآنها های پاسخ

 ، (Catalase ,CAT)شامل کاتاالز اکسیدان آنتی های از آنزیم شماری هم زمان و پیوسته فعالیت نتیجه است که ممکن

 برای گیاهی های سلول .باشد  (Superoxide dismutases ,SOD)موتازدیس وسوپر اکسید  (Peroxidase ,POD)پراکسیداز

از  .(Beltagi,2008) هستند مجهز آزاد های رادیکال کننده سیستم جاروب یك به اکسیداتیو های آسیب مقابل در حفاظت

 گزارش وسیله به گیردکه می صورت ROSبردن  بین از میزان آنتی اکسیدان ها برای افزایش وسیله به نمك به طرفی سازگاری

 شوری باعث افزایش که زمینه این در (.(Sehmer et al,1995  و  Hernandez et al, 1993)) شده است تأیید پیشین های

 شرایط  :اشاره کرد زیر موارد به توان می ازجمله دارد وجود گزارش های متعددی شود، می اکسیدان آنتی های آنزیم افزایش

 Catalase)کاتاالز و  (Glutathione reductase,GR)در فعالیت گلوتاتیون ردوکتاز افزایش باعث شوری و باال دمای خشکی،

,CAT) ، آسکوربات پراکسیداز(Ascorbate peroxidases ,APX)  موتاز سوپراکسید دیس و(Superoxide dismutases ,SOD) 

 گزارش کلزا در (0500) همکاران و قربانلی توسط اثری چنین. (Sairam et al,2001) شود می سازگار گندم های ژنوتیپ در

 (.0500قربانلی و همکاران ،)است  شده

 ورا آلوئه .است مشهور گشته خاصیت هزار گیاه به که می باشد آن العاده فوق درمانی و دارویی خواص در ورا آلوئه گیاه اهمیت

 موجب امر این گیردکه قرار ارزیابی مورد انبوه، پرورش و کشت جهت تواند که می آید می شمار به دارویی گیاهان جمله از یکی

 استفاده و آن های و فرآورده محصول این تولید در خودکفایی کشاورزی، اراضی فقیر از بهره برداری ل زائی، اشتغا ارزآوری،
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 آناتومیکی، از آنجایی که شوری آب و خاك در بسیاری از موارد ویژگی های متابولیکی، .شود می آب منابع از بهینه

مورفولوژیکی و در نهایت راندمان گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد و به دلیل اهمیت گیاه آلوئه ورا و رایج بودن کشت آن در 

ژه تاثیر تنش شوری بر روی فعالیت آنزیم های کاتاالز و پراکسیداز گیاه آلوئه ورا که مارکر زمین های خشك و شور، در این پرو

 .شوند، مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت سالمت گیاه محسوب می

  مواد و روش ها

 محالت شهرستان واقع در مرکز کشت و پرورش این گیاهدر این پژوهش از ی مورد استفاده گیاهچه های آلوئه ورا  :تهیه نمونه

، گیاهچه رایط تنش شوری در گیاه آلوئه وراکه در این مطالعه برای بررسی فعالیت آنزیم کاتاالز در ش. تهیه و خریداری شدند

  .میلی موالر و با چهار تکرار  قرار گرفتند 052و52،022، (کنترل)ها  به مدت دو ماه  تحت تنش شوری در چهار سطح صفر

و سپس دو بار با آب شهری و یك بار با  گردیدبرگ گیاه آلوئه ورا از گیاه توسط تیغ تیز جدا  تهیه عصاره،جهت  : تهیه عصاره 

توسط دستگاه مخلوط کن ژل استخراج شده . گردیدو ژل از برگ گیاه استخراج  شدداده شستشو گیاه آلوئه ورا آب مقطر برگ 

و به مدت  گردیداضافه ( :0/7pH) موالر 0/2به بافر فسفات 0:5 به نسبت مخلوط هموژنسپس . هموژنایز و یکنواخت گردید

 .درجه سانتیگراد جداسازی گردید 4دور در دقیقه و دمای  04222انتریفوژ یخچال دار با سرعت وسیله سه دقیقه ب 05

های بعدی مورد و در سنجش . (0505 الهام، نیا پاك(محلول رویی عصاره خام نام دارد(. 0592 همکاران، الدین و نجم سید مرتضوی)

 . استفاده قرار گرفت

 

محتوای پروتئین کل با روش برادفورد و استفاده از آلبومین گاوی به عنوان استاندارد اندازه گیری :  سنجش مقدار پروتئین کل

 Bradford, 1976).) شد

 

 سوبسترای تجزیه از ناشی جذب کاهش میزان گیری اندازه طریق از کاتاالز آنزیم فعالیت :کاتاالز آنزیم فعالیت سنجش

M 2-مولی جذب ضریب احتساب با نانومتر 042 موج طول در هیدروژن پراکسید
-1

 CM 07 اندازه اسپکتروفتومتری روش به 

 022 عصاره، میکرولیتر 022 حاوی بودکه لیتر میلی 5 کلی حجم دارای نهایی محلول .(Obinger et al, 1997)شد گیری

 سانتیگراد درجه 05 دمای در و( 9 و 7) بهینه های pH با موالر 0/2 بورات -سیترات – فسفات بافر و H2O2  (٪6)میکرولیتر

 سید مرتضوی( گردید بیان پروتئین گرم میلی در واحد حسب بر هم کاتاالز آنزیم فعالیت میزان( 0505 الهام، نیا پاك) شد انجام

 .(0592 همکاران، و الدین نجم

 

 nativeگیاه آلوئه ورا در حالت  برگ از کاتاالز آنزیم فعالیت بهینه pH فعالیت تعیین جهت : کاتاالز فعالیت بهینه pH تعیین

 . (0505 الهام، نیا پاك( شد استفاده (02 تا 5)  pH دامنه موالربا 0/2 بورات-سیترات -فسفات بافر با همراه( کنترل)

 

 در دقیقه 5 مدت به گیاه آلوئه ورا عصاره ابتدا کاتاالز، آنزیم دمایی پایداری گیری اندازه جهت : کاتاالز دمایی پایداری سنجش

 سنجیده کاتاالز آنزیم فعالیت سپس شد، داده قرار یخ در دقیقه 5 مدت به و شد انکوبه سانتیگراد درجه 75 تا 05 های حرارت

 (. 0509 و همکاران، طایفی و 0505 الهام، نیا پاك) شد محاسبه بهینه های pH در آنزیم آرنیوس منحنی و شد

 

 : نتایج 

 شکل این از آمده دست به های بررسی .باشد می 00 تا pH 5 محدوده در کاتاالز آنزیم فعالیت تغییرات دهنده نشان (0) شکل

 شکل در که همانطور و شود می شامل را pH از وسیعی ی محدوده آلوئه ورا گیاه در کاتاالز آنزیم فعالیت که دهد می نشان

 فعالیت 00 و 5 های pH در و باشد می 9 و 7 های pH در تشخیص قابل و مجزا پیك دو دارای منحنی این شود می مشاهده
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 نشانگر محلول یك در آنزیمی فعالیت نوع یك برای متفاوت بهینه pH چند وجود رسد، می خود میزان کمترین به آنزیم این

 می (Fullbrook et al., 1996) فابروك نظریه طبق بر بنابراین است، محلول در خاص آنزیم آن برای مجزا های ایزوآنزیم وجود

 سنجش واحد باشند، می 9 و 7بهینه  های PH در ایزوآنزیم دو حداقل دارای آلوئه ورا گیاه در کاتاالز آنزیم که داد احتمال توان

 به :pH 7 در دما پارامتر گرفتن نظر در بدون کاتاالز آنزیم فعالیت و باشد می unit/mg protein حسب بر کاتاالز آنزیم فعالیت

 .0است شده محاسبه گروه کنترل گیاه آلوئه ورا در :PH  9 از بیشتر برابر 05/0 میزان

 

 
 .مختلف های pH در گیاه آلوئه ورا کاتاالز آنزیم فعالیت تغییرات (1)شکل 

 
0 

 

 با .است شده داده نشان 4 و 0 شکل در کاتاالز آنزیم  (بهینه های pH)  9 و 7 های pH از یك هر برای فعالیت بهینه دمای

 دمای و سانتیگراد درجه 55 با برابر :pH 7 در کاتاالز آنزیم فعالیت برای بهینه دمای که شود می مشاهده فوق شکل به مشاهده

 unit/mg   کاتاالز آنزیم فعالیت سنجش واحد باشد، می سانتیگراد درجه 52 با برابر :pH 9 در آنزیم این فعالیت برای بهینه

protein  دو در کاتاالز آنزیم فعالیت مقایسه با و باشد می pH 7 می مشاهده آنها مخصوص شده مشخص بهینه دمای در و 9 و 

 حدودا آن بهینه دمای در و :pH 7 در کاتاالز آنزیم فعالیت است، یافته افزایش بسیار بهینه دماهای در آنزیم این فعالیت که شود

 بهینه دمای در و :pH 9 در کاتاالز آنزیم فعالیت همچنین ، است اتاق دمای در و pH همین در آنزیم این فعالیت برابر 5/0

  .0است اتاق دمای در و :pH 9در آنزیم این فعالیت برابر 0/0 شده محاسبه

فعالیت آنزیم کاتاالز افزایش می  بهینهمشاهده می شود که دمای  :7pHدر با افزایش سطح شوری در گیاه آلوئه ورا  همچنین

درجه سانتیگراد  55فعالیت آنزیم کاتاالز  بهینهدمای ( شاهد)مشاهده می شود در گروه کنترل( 0)همانطور که در شکل. یابد

ورا با درجه سانتیگراد، در آلوئه  45و 55 آنزیم کاتاالز فعالیت بهینهمیلی موالر دمای 52وئه ورا با سطح شوریآلاست اما در 

 052درجه سانتیگراد و در آلوئه ورا با سطح شوری  55و  42فعالیت آنزیم کاتاالز  بهینهدمای میلی موالر  022سطح شوری 

                                                           
 unit/mg protein 26/44 : اتاق دمای در و :pH 7 در کاتاالز آنزیم فعالیت میزان1

 unit/mg protein 05/50 : اتاق دمای در و :pH 9 در کاتاالز آنزیم فعالیت میزان
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در گیاه  :pH 7پس با افزایش سطح شوری در. راد استدرجه سانتیگ 55و  45ز فعالیت آنزیم کاتاال بهینهمیلی موالر دمای 

 . یز افزایش می یابدفعالیت آنزیم کاتاالز ن بهینهای آلوئه ورا دم

 

 
 

 
0 

 

                                                           
 unit/mg protein 6/09 : اتاق دمای در و :pH 7 در کاتاالز آنزیم فعالیت میزان  

 unit/mg protein 00/49 : سانتیگراد درجه 55 بهینه دمای در و :pH 7 در کاتاالز آنزیم فعالیت میزان

 unit/mg protein 77/04 : اتاق دمای در و :pH 9 در کاتاالز آنزیم فعالیت میزان

 unit/mg protein 00/50 :سانتیگراد درجه 52 بهینه دمای در و :pH 9 در کاتاالز آنزیم فعالیت میزان
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میلی موالر  105تنش شوری و میلی موالر 155میلی موالر،تنش شوری05تنش شوری ،گروه کنترل کاتاالز آنزیم اثر دما بر فعالیت (2)شکل

 :PH ۷ در آلوئه ورادر گیاه 

به طوری که کمترین . با افزایش سطح شوری نیز افزایش می یابد :7pHفعالیت آنزیم کاتاالز در ( 5)با توجه به شکل همچنین 

گیاه آلوئه ورا مشاهده می در میلی موالر  052و بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح شوری  شاهدمیزان فعالیت در 

  .شود
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 (NaCl)در غلظت های مختلف شوری :۷pHفعالیت آنزیم کاتاالز در ( 3)شکل 

 

 

فعالیت آنزیم کاتاالز افزایش می  بهینهمشاهده می شود که دمای  :9pHبا افزایش سطح شوری در گیاه آلوئه ورا در  همچنین

درجه سانتیگراد  52فعالیت آنزیم کاتاالز  بهینهدمای ( شاهد) مشاهده می شود در گروه کنترل( 4) همانطور که در شکل. یابد

درجه سانتیگراد، در آلوئه ورا با  52و 42فعالیت آنزیم کاتاالز  بهینهمیلی موالر دمای  52است اما در الوئه ورا با سطح شوری 

 052سطح شوری درجه سانتیگراد و در آلوئه ورا با  55و  45فعالیت آنزیم کاتاالز  بهینهدمای  ،میلی موالر 022سطح شوری 

در گیاه  :pH 9 پس با افزایش سطح شوری در. درجه سانتیگراد است 55و  45فعالیت آنزیم کاتاالز  بهینهدمای نیز میلی موالر 

 .فعالیت آنزیم کاتاالز نیز افزایش می یابد بهینهآلوئه ورا دمای 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

 150 100 50 شاهد

u
n

it
/m

g 
p

ro
te

in
 

NaCl (mM) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

u
n

it
/m

g 
p

ro
te

in
 

temperature(0C) 

 pH:9دمای بهینه فعالیت آنزیم کاتاالز در 

 کنترل گیاه آلوئه ورا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

  
میلی موالر  105تنش شوری و میلی موالر 155میلی موالر،تنش شوری05شوریتنش  ،گروه کنترل کاتاالز آنزیم اثر دما بر فعالیت (4)شکل

 :PH 9 در در گیاه آلوئه ورا
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به طوری که کمترین . با افزایش سطح شوری نیز افزایش می یابد :9pHفعالیت آنزیم کاتاالز در ( 5)همچنین با توجه به شکل 

گیاه آلوئه ورا مشاهده می  در میلی موالر 052کاتاالز در سطح شوری میزان فعالیت در شاهد و بیشترین میزان فعالیت آنزیم 

 .شود

 
 (NaCl)در غلظت های مختلف شوری :9pHفعالیت آنزیم کاتاالز در ( 0)شکل  

 

می توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه با افزایش غلظت شوری در گیاه آلوئه ورا فعالیت آنزیم کاتاالز ( 5و5)با مقایسه شکل 

نسبت به ایزوآنزیم  pH:7در آنزیم کاتاالز ابد اما میزان فعالیت ایزوآنزیم احتمالی ی افزایش می( pH:9و هم در  pH:7هم در )

 . بیشتر استبرابر  0/0به نسبت   pH:9در احتمالی آن 

 

 : بحث 

 مختلف های pH اثر بررسی ،گیاه آلوئه ورا تحت تنش شوری  در اسپکتروفتومتری روش به کاتاالز آنزیم فعالیت سنجش بررسی

 pH در کاتاالز آنزیم دمایی پایداری بررسی یکدیگر، با آنها مقایسه و کاتاالز آنزیم بهینه pH آوردن دست به و (پروفایل pH تهیه)

 آمده دست به نتایج طبق و است بوده پژوهش این انجام اساس ،گیاه آلوئه ورا  تحت تنش شوری در شده محاسبه بهینه های

 نقش و اکسیدان آنتی آنزیم یك عنوان به آنزیم این فعالیت و باشد میآلوئه ورا  گیاه در ایزوآنزیم دو دارای کاتاالز آنزیم احتماال

 رسد، می خود حداکثر به آنها بهینه دمای با همراه شده مشخص بهینه های pH این از کدام هر در محیطی های تنش در آفرین

 و باشد می فعالیت به قادر PH تغییرات از وسیعی طیف در کاتاالز آنزیم که شود می مشاهده آمده دست به نتایج طبق همچنین

 گیاه دارای تنش شوری باالتر که شد مشاهده شوری  مختلف غلظت های در کاتاالز اکسیدان آنتی آنزیم فعالیت بین مقایسه با

 آنزیم این همچنین ،(ایزوآنزویم دو هر در) است به گیاه آلوئه ورا با غلظت پایین  شوری نسبت ای مالحظه قابل فعالیت دارای

 .نسبت به شوری خاك مقاوم است وفعالیت دارد  PH تغییرات باالی تحمل بر عالوه آلوئه ورا گیاه در

 

 : منابع 

 بیوفیزیك، و بیوشیمی ارشد،تحقیقات کارشناسی نامه پایان ،" مرزه برگ در پراکسیداز آنزیم خواص بررسی (1385).  "الهام نیا، پاك .0

 .تهران دانشگاه تهران،

 ، کشاورزی بیوتکنولوژی مجله ، " گلرنگ گیاه در کاتاالز آنزیم بیوشیمیایی های ویژگی از برخی بررسی (1389) . "طایفی،حسین. 0

 .کرمان ، 45-53:(1)2
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مجله  ، " وارلون رقم بریده شاخه رز کیفیت و ماندگاری بر شاخه بازبرش و آلومینیوم سولفات تأثیر .(1390) " الدین سیدنجم مرتضوی، .5
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