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-گیاه کدوبرگ در محلول کلو میزان پروتئینکاتاالزهاي مختلف روي و مس بر فعالیت آنزیم غلظتاثر 
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چکیده

- میسالمتی انسان روي ی بر ثیر منفات سنگین قرار دارد. این موضوع تأآلودگی فلزم تحت تأثیرمحیط زیست به طور مداو

و میزان اتیو اکسیدآنتیمیغلظت هاي مختلف روي و مس بر فعالیت آنزمتقابل بررسی اثرات ورپژوهش حاضر به منظگذارد.
-میلی)10و0,22،5(هاي روي و غلظت) 0,2و0,05،0,1(هاي مس غلظتاشد. بخورشتی میگیاه کدوبرگ در پروتئین محلول کل 

- یاه کدودر برگ گو کاهش میزان پروتئین افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز گیاه موجب این ي مس در میزان باالد. ناشبمیبرلیترگرم 

وند رو به افزایش را نشان می دهد و میزان پروتئینرنسبت به شاهد )Zn3+ Cu2(ز در تیمار. فعالیت آنزیم کاتاالشودخورشتی می
نسبت به شاهد افزایش یافته است.)Zn2+ Cu2(در تیمارمحلول کل

، مس، روي، کاتاالز، پروتئین محلول کلکدوخورشتیکلیدي:کلمات

مقدمه

فزایش امروزه به دلیل ااي زیادي دارد.ارزش تغذیهکهشودمحسوب میشناسی یک میوه تابستانه خورشتی از نظر علم گیاهکدو
فلزات سنگین به میزان آلوده شدن گیاهان بههابیماريجهت کنترل آفات و ايکشت گلخانهها دراز سموم و حشره کشاستفاده 

بزرگهاي زیادي را براي کشاورزان بوجود آورده است. این یک تهدیدرانیفلزات سنگین نگتجمع باشد. شتر مییخصوص مس ب
میزان سمیت بستگی به غلظت فلزات . )5(باشدمیاولیه و ثانویه و در نهایت براي انسان کننده مصرفبخش کشاورزي و براي 

است، اما باشند و وجود آنها براي گیاهان به مقادیر کم ضروريروي جزء عناصر غذایی ریز مغذي میعناصر مس و .سنگین دارد
هاي سمی اما در غلظتهاي مهم بیوشیمیایی وجود داردفراینددر کهمس. شودمیدر گیاه ها موجب ایجاد سمیت مقادیر زیاد آن
هاي مختلف پژوهش بررسی اثرات متقابل غلظتهدف از انجام این .)3(ند کایجاد میگیاهیندهاي فیزیولوژیکیتداخل در فرا

.باشدخورشتی میبرگ گیاه کدوآلدهید در ديپراکسیداز و ترکیب مالوناکسیداتیو آسکورباتآنتیروي و مس بر فعالیت آنزیم

هامواد و روش

فاکتوریل در اي به صورت خورشتی، آزمایش گلخانهو اه کدهاي مختلف روي و مس بر روي گیغلظتاتاثربررسی منظوربه 
)0,2و0,1و0,05(روي و سه سطح مس از منبع سولفاتلیتر گرم برمیلی)10و5و0,22(با سه سطح روي تصادفی کامالقالب طرح

انجام گردید. محلول غذایی مورد استفاده محلول هوگلند بود. در مورد تیمار9و تکرار3مس درگرم بر لیتر از منبع سولفاتمیلی
پس تیمار شاهد فقط از محلول هوگلند استفاده شد و در سایر تیمارها مقادیر یاد شده مس و روي به محلول هوگلند اضافه شد و س

بعد از سپري شدن  یک ماه از اعمال تیمارها رگی گیاهان اعمال گردید.ر مرحله چهاربمصرف گردید. تیمارهاي مس و روي د
اندازه )Aebi)1984با روش معرفی شده در مقاله CATفعالیت آنزیم سنجیده شد.محلول کلمیزان فعالیت آنزیم کاتاالز و پروتئین
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هیدروژنمیکرولیتر پراکسیدpH=7( ،750(لیتر میلی100پتاسیم میکرولیتر بافر فسفات700. مخلوط واکنش شامل )1(گیري شد
)H2O2(70واکنش با اضافه نمودن میکرولیتر عصاره گیاهی بود. 20موالر و میلیH2O2 به مخلوط مورد نظر آغاز شد و فعالیت

ضریب خاموشی گیري شد.اندازهنانو متر240با کاهش جذب در طول موج )H2O2(پراکسیدهیدروژن آنزیم به دلیل مصرف 
. )2(شدگیري اندازه)Bradford)1976کل به روش میزان پروتئین محلولدر محاسبه آنزیم در نظر گرفته شد. mM-1cm39,4معادل 

جهت ترسیم )BSA(گاوي مسرگیري شد. آلبومنبا استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتراندازهنانومتر595ها در طول موج ذب نمونهج
)3(شکل ار گرفتقرتاندارد مورد استفادهمنحنی اس

نتایج و بحث

-هاي(رادیکالهايROSتوانند اثرات مخرب آنزیمی، میآنزیمی و غیراکسیدانیهاي آنتیهاي گیاهی با دارا بودن سیستمسلول

، )CAT(، کاتاالز)SOD(دیسموتازاکسیدهاي سوپرم آنزیمی شامل آنزیمکنند. این سیستتولید شده را برطرف آزاد اکسیژن)
لوتاتیون، آلفاتوکوفرو(آسکوربات، گلشامل ترکیباتسیستم غیرآنزیمیو)POD(، و پراکسیدزها)APX(پراکسیدازآسکوربات

ت مس افزایش معنی داري در با افزایش غلظه از پژوهش حاضر، مددست آه با توجه به نتایج ب.)6و4(می باشددها)یو کارتنوئ
افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز در تیمار نمودارها با توجه به مشاهده شد.محلول کلنو کاهش در میزان پروتئیفعالیت آنزیم کاتاالز

)Zn 10+ Cu 0.1( و افزایش فعالیت آنزیم کاهش دهدتوانسته اثر سمیت مس را روي به کار رفته نکه نشان می دهد می باشد
Zn2(. در حالی که در تیمار)1(شکل کاتاالز به خاطر افزایش میزان روي می باشد  + Cu1( و روند رو مس کاهش یافته اثر سمیت

و)Zn3+ Cu1(نسبت به تیمار)Zn2+ Cu2(تیمار در محلول کلنمیزان پروتئیدر افزایشوبه کاهش را در فعالیت آنزیم کاتاالز 
)Zn3+ Cu2( شکلدهدمینشان)و کاهش فعالیت محلول کل ین ئافزایش میزان پروتموجب5سطح دربه کار رفته روي غلظت).1

.)3و2(شکل شده استتیمارهاو در نهایت موجب کاهش اثرات سمی مس نسبت به سایر آنزیم کاتاالز 

هاي مختلف روي و مستبر اساس غلظدر برگ گیاه کدو خورشتیتغییرات فعالیت آنزیم کاتاالز- 1شکل 
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و مسهاي مختلف روي تبر اساس غلظدر برگ گیاه کدو خورشتیمحلول کلنپروتئیمحتويتغییرات- 2شکل

) BSA(منحنی استاندارد آلبومن سرم گاوي - 3شکل 
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Effect of different concervatıon of Zink and Copper on CAT enzyme activity and amount of
total protein in leaf of summer squash (Cucurbita pepo L. cv. Nickerson Zwaan)
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Abstract

The environment is constantly being polluted by the accumulation of heavy metal contaminants.
This is a matter of serious concern as it adversely affects the health of humans. This research has done
in order to investigate the interaction effects of different concentration of zinc and copper on
antioxidative enzyme activities in leaf of summer squash. The Copper concentration is (0.05, 0.1, 0.2)
mg/l and the Zinc concentration (0.22, 5, 10) mg/l. The high amount of Copper in summer squash
(Cucurbita pepo) rises CAT enzyme activity in leafs of this plant. While, using the Zinc treatment in
high concentration decreas total solution protein content. The CAT enzyme activity in (Zn3+ Cu2)
treatment in comprises with control treatment is increased and amount of total solution protein in (Zn2-
+ Cu2) treatment is decreased.

Key words: Summer Squash, CAT, Total solution protein, Copper, Zinc
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