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 َای لًبیا قزمش َا ي فعالیت کاتاالس در گیاَچٍؽًری بز روگذاوٍ اثز

(Phaseolus vulgaris L.) 
 

 2مصطفی يلیشادٌ ،*1وضادعجاد محزم

 ایشاى اسدبیل، داًـدَی دکتشای گشٍُ صساػت ٍ اكالح ًباتات، داًـکذُ کـاٍسصی، داًـگاُ هحقق اسدبیلی، -1

 ّی، داًـکذُ کـاٍسصی، داًـگاُ تبشیض، ایشاىًظادی ٍ بیَتکٌَلَطی گیااػتاد گشٍُ بِ -2

 smoharramnejad@uma.ac.irهؼَل هکاتبِ:  *

 5/5/1313 تاریخ پذیزػ:                                                                                     12/2/1313 تاریخ دریافت:

 چکیذٌ

دّذ. بِ هٌظَس ّای غیش صیؼتی اػت کِ سؿذ ٍ ػولکشد گیاّاى سا تحت تاثیش قشاس هیؿَسی یکی اص هْوتشیي تٌؾ

دس  (CAT) ّا ٍ فؼالیت کاتاالصتش، هیضاى سًگذاًِهیلی هَالس ػذین کلشایذ( بش ٍصى 400كفش ٍ اثش تٌؾ ؿَسی )هغالؼِ 

ؿذ. تدضیِ الکتشٍفَسصی با اػتفادُ  اًدامعشح کاهال تلادفی  بِ كَستفاکتَسیل دس قالب  آصهایـیّای لَبیا قشهض گیاّچِ

ّای لَبیا قشهض تش ٍ هیضاى کلشٍفیل کل گیاّچِؿَسی هَخب کاّؾ ٍصىاص طل پلی آکشیالهیذ ّـت دسكذ اًدام گشفت. 

 51/24حذٍد دس  CATؾ فؼالیت . هیضاى افضایدادافضایؾ سا  CATتٌَئیذ، آًتَػیاًیي ٍ فؼالیت ٍگشدیذ، ٍلی هیضاى کاس

ٍ تشیي بِ تشتیب هقاٍم 31165ٍ  31123ّای طًَتیپدسكذ دس ؿشایظ ؿَسی ًؼبت بِ ؿشایظ عبیؼی بشآٍسد گشدیذ. 

دس بیي توام كفات هَسد هغالؼِ  ّای لَبیا قشهض بَدًذ.دس بیي طًَتیپشسػی باػاع كفات هَسد  طًَتیپ بشتشیي حؼاع

 ّای لَبیا قشهض استباط ًـاى داد. تش گیاّچِ با ٍصى CATفقظ فؼالیت 

 

 تٌؾ ؿَسی، سًگذاًِ، کاتاالص، لَبیا قشهض. َای کلیذی:ياصٌ

 مقذمٍ

ّاای  یکای اص لگاَم   (.Phaseolus vulgaris L) لَبیاا 

 ،پاشٍتییي  بِ دلیال کیفیات ٍ کویات بااالی    ای اػت کِ داًِ

لیَى هی 23ایي گیاُ  خْاًی تَلیذ هلشف غزایی صیادی داسد.

ؿاواس  ِ هحلَل هْن خْاى ب 10اػت ٍ یکی اص  دس ػال تي

ػاااًتاال ٍ سٍد ٍ دس باایي بقااَالت هقااام اٍل سا داسد )  هاای

اهال  َهْوتاشیي ػ تاٌؾ ؿاَسی یکای اص     (.2004ّوکاساى، 

ؿاَد.  هحذٍد کٌٌذُ تَلیذ هحلَالت صساػای هحؼاَم های   

ّای دسكذ اص کل صهیي 20بیؾ اص اػت کِ ي صدُ ؿذُ یتخو

ّاای کـااٍسصی آبای اص    ضدیک باِ ًیوای اص صهایي   خْاى ٍ ً

. ؿاَسی بااالتش اص حاذ    (2005)هاًَغ،   ؿَسی هتاثش ّؼتٌذ

ػویت یًَی، کوباَد آم ٍ هاَاد غازایی    هَخب آػتاًِ گیاُ 

کٌاذ ٍ دس ًْایات هٌداش باِ     ؿَد، سؿذ گیاُ سا هختل های هی

( تغییاشات  2002هًَغ ) (.2010)گابش،  دگشدًابَدی گیاُ هی

َ اى دس سؿاذ ٍ  ٍابؼتِ بِ صها  گیاّااى دس هؼاشم تاٌؾ     ًوا

ّا یاا دقاایق،   اظْاس کشد کِ دس اٍلیي ثاًیِ سا بشسػی ٍ ؿَسی

ؿاًَذ،  ٍ چشٍکیذُ هی دٌّذهیّا آم خَد سا اص دػت ػلَل

ّاا دٍبااسُ   دس حالی کِ پغ اص گزؿت چٌذ ػااػت، ػالَل  

سًٍاذ سؿاذ هحاذٍد     ٍلای  ،آٍسًذحدن خَد سا بِ دػت هی
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ّا، کاّؾ قابلیت عَیل ؿذى ّا ٍ ّفتِؿَد. دس عَل سٍصهی

ظْاَس باشو ٍ   ػلَل ٍ تقؼین ػلَلی هٌداش باِ کٌاذ ؿاذى     

شدد. تَاًایی هقاٍهت بِ تٌؾ گهی هواًؼت اص سؿذ ؿاخؼاسُ

-ّای پیچیذُؿَسی دس عَل دٍسُ صهاًی عَالًی بِ هکاًیؼن

ّایی کِ اص سػیذى ًواک  بِ هکاًیؼنِ ٍیظُ تش تحول تٌؾ، ب

کٌٌاذ،  ّاای فتَػاٌتضی خلاَگیشی های    بِ حذ ػوی دس بافت

ّاای  سًٍاذ ًؼابی ظااّش ؿاذى باشو      ،بؼتگی داسد. بٌابشایي

تَاًذ دس ٍسٍد گیااُ باِ دٍسُ   ّای پیش هیخذیذ ٍ هشو بشو

تَاًذ ، هیافضایؾ ؿَسی دس هحیظ سؿذ صایـی، حیاتی باؿذ.

سا کاااّؾ دّااذ  گیاااُ ٍ فتَػااٌتض خااالق هیااضاى کلشٍفیاال

ؿَسی، دٍ هشحلِ دس هواًؼات  تحت تیواس  (.2009)اؿشف، 

فتَػٌتضی دٍ سقن گٌذم تـاخیق دادُ ؿاذ: دس هشحلاِ اٍل    

دس حاالی کاِ دس    ،كاَست تاذسیدی باَد   ِ کاّؾ فتَػٌتض ب

هشحلِ دٍم کاّؾ ػشیغ دس فتَػٌتض اًدام ؿاذ ٍ ّواشاُ باا    

باَد   II (PSII ) کاّؾ کاسایی تبذیل اًشطی دس ػیؼتن ًاَسی 

 (.  2002، هیتلش)کِ با اثشات هضش ؿَسی هشتبظ اػت 

تشیي اًَاع ؿَسی ایحسؿَسی ًاؿی اص ػذین کلشایذ اص 

ّای صساػی ایشاى اػت. گیاّاى بشای هقابلِ با دس خاک

ًاؿی اص  آثاسکٌٌذ تا ّای هتٌَػی اػتفادُ هیؿَسی اص سٍؽ

تشیي ػَاهل ایداد تٌؾ تٌؾ سا کاّؾ دٌّذ. ؿَسی اص هْن

اص  ،(ROS) اکؼیظى ّای فؼالِافضایؾ گًَ .اکؼیذاتیَ اػت

O) خولِ ػَپشاکؼیذ
-
ػبب  (H2O2) ٍ پشاکؼیذ ّیذسٍطى (2

ّا، خؼاست بِ ّا، غیش فؼال ؿذى آًضینلیپیذپشاکؼیذاػیَى 

ِ ب. ؿَداػیذّای ًَکلییک ٍ تخشیب غـاّای ػلَل هی

گیاّاى دس هقابلِ با تٌؾ اکؼیذاتیَ اص دٍ ػیؼتن  ،عَس کلی

-ػیؼتن. یکی اص ایي کٌٌذآًضیوی ٍ غیش آًضیوی اػتفادُ هی

ٍ ػیؼتن غیش آًضیوی ؿاهل  (CAT) 1صآًضیوی کاتاال ّای

آًتی اص ٍ بشخی  Eآػکَسبیک، ٍیتاهیي اػیذ گلَتاتیَى، 

آًضین (. 2005)گَپتا ٍ ّوکاساى،  اػتدیگش  ّایتاکؼیذاً

                                                           
1
- Catalase 

CAT عَس هؼتقین ػبب تدضیِ ِ بH2O2 طًَتیپ. ؿَدهی-

ّای حؼاع، داسای پّای هقاٍم بِ ؿَسی ًؼبت بِ طًَتی

)لَگاى، باالیی ّؼتٌذ  تیاکؼیذاًّای آًتیػغح آًضین

2005.) 

تش،  ایي هغالؼِ با ّذف اسصیابی اثش تٌؾ ؿَسی بش ٍصى

 قشهض ٍّای لَبیا گیاّچِ دسCAT ّا ٍ فؼالیتهیضاى سًگذاًِ

 .اًدام گشدیذتش  با ٍصىّا تؼییي استباط احتوالی آى

 

 َامًاد ي ريػ

 َی ي تیمار تىؼمًاد گیا
( تَػظ 1طًَتیپ لَبیا قشهض )خذٍل  دُبزٍس 

دسكذ( ضذػفًَی ؿذًذ. پٌح سٍص  5/2ّیپَکلشیت ػذین )

 ٍیظُّای ّا بِ داخل پالػتیکصًی، گیاّچِبؼذ اص خَاًِ

حاٍی پشلیت اًتقال دادُ ؿذًذ. آبیاسی با هحلَل ًین َّگلٌذ 

ّا دس حاٍی ػٌاكش هاکشٍ ٍ هیکشٍ اًدام گشفت. گیاّچِ

ػاػت ًَسی ٍ ّـت  16، گشاددسخِ ػاًتی 26ؿشایظ سؿذ 

تٌؾ ؿَسی بش اػوال ػاػت تاسیکی قشاس دادُ ؿذًذ. 

َّگلٌذ حاٍی  با اػتفادُ اص هحلَل قشهضّای لَبیا طًَتیپ

ٍ  بابَ)ًاقؾػاػت  48هَالس ػذین کلشایذ بِ هذت  4/0

 ّای ػادی دس آصهایـگاُبِ ّوشاُ ًوًَِ (2008داٍاساج، 

 ؿذ.  اًدامػیتَطًتیک داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ تبشیض 

 
مزکش  اعاط معزفی )بز مًرد مطالعٍ َای لًبیا قزمشصوًتیپ -1جذيل 

 تحقیقات بزيجزد ي خمیه(
 طًَتیپ کذ طًَتیپ کذ

1 31109 6 31125 

2 31114 7 31126 

3 31116 8 31137 

4 31120 9 31165 

5 31123 10 31167 
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 زی میشان روگذاوٍگیاوذاسٌ

ّای تاصُ گشم اص بشو 2/0-1/0ًوًَِ گیاّی بِ اًذاصُ 

 ،b، کلشٍفیل aگیشی کلشٍفیل ّای لَبیا بشای اًذاصُگیاّچِ

( 2009بِ سٍؽ یاسیشا ٍ ّوکاساى )ٍ آًتَػیاًیي تٌَئیذ ٍکاس

 گشفت. هَسد اػتفادُ قشاس

 الکتزيفًرس  ي اعتخزاج آوشیمی

هیلی  50 )تشیغفش اػتخشاج ّای بشگی تاصُ دس باًوًَِ

اػکَسبیک، اػیذ هیلی هَالس  50هَالس، پٌح دسكذ ػاکاسٍص، 

ػَلفیت ػذین ٍ دٍ دسكذ پلی اتیلي هیلی هَالس هتابی 20

 -2دسكذ  1/0حاٍی  5/7بشابش  pHبا  یکَل(گال

هشکاپتَاتاًَل با ًؼبت ٍصًی یک اص بشو ٍ یک اص بافش 

ّا بؼذ اص الکتشٍفَسص بِ طل. اػتخشاج  بِ خَبی ّوَطًیضُ ؿذ

اص  CATكَست افقی بشؽ دادُ ؿذًذ. بشای سًگ آهیضی 

اػتفادُ ؿذ. حذاقل دٍ ( 2013دُ ٍ ّوکاساى، ا)ٍلیضسٍؽ 

ٍ ؿَسی( هَسد  عبیؼیتکشاس اص ّش طًَتیپ ٍ ؿشایظ سؿذی )

ّا تثبیت ٍ اص آى ،ّا بؼذ اص سًگ آهیضیهغالؼِ قشاس گشفت. طل

 ػکغ بشداسی ؿذ.

 

 

 آماری  آوالیش
یوی اّش ًَاس ایضٍص ػاصیبشای کوی MCIDاص ًشم افضاس 

 اسصیابی فؼالیتخْت  "ؿذت× هؼاحت " ِ كَستب

-تدضیِ آهاسی دادُ. آًضیوی سٍی طل اػتفادُ ؿذدًؼیَهتشیک 

ّا ٍ یکٌَاختی یوی پغ اص آصهَى ًشهال بَدى دادُاایضٍص یّا

کاهال كَست آصهایؾ فاکتَسیل دس قالب عشح ِ ّا بٍاسیاًغ

تدضیِ استباط ًیض اص عشیق تلادفی دس دٍ تکشاس اخشا ؿذ. 

ٍ تحلیل آهاسی اص  تدضیِ گشػیَى چٌذگاًِ كَست پزیشفت.س

 .اًدام گشفت SPSS 16.0ًشم افضاس بَػیلِ 
 

 وتایج ي بحث

تٌَئیذ، ٍتدضیِ ٍاسیاًغ بشای كفات آًتَػیاًیي، کاس

دس بیي  CAT، کلشٍفیل کل ٍ فؼالیت b، کلشٍفیل aکلشٍفیل 

ًـاى داس ّا دس ػغح احتوال یک دسكذ اختالف هؼٌیطًَتیپ

دس  CATتش ٍ فؼالیت . بشای ػغَح ؿَسی فقظ دس ٍصىداد

داس ًـاى داد. اثش ػغح احتوال یک دسكذ اختالف هؼٌی

ػغَح ؿَسی بشای توام كفات هَسد × هتقابل طًَتیپ 

 (.2داس بَد )خذٍل ػی غیش هؼٌیسبش

َای لًبیا قزمشیاوظ صفات مًرد مطالعٍ در گیاَچٍتجشیٍ يار -2جذيل  
دسخِ  هیاًگیي هشبؼات

 اصادی

 هٌابغ تغییش

CAT کلشٍفیل  کلشٍفیل کلb  کلشٍفیلa تٌَئیذٍکاس تش ٍصى آًتَػیاًیي   

**799/0  022/0 **
 003/0 **

 009/0 **
 0091/0 **

 002/0 **
 296/2 **

 طًَتیپ 9 

**276/0
 001/0  ns

 001/0  ns
 0009/0  ns

 0001/0  ns
 0002/0  ns

 059/5 **
 ؿَسی 1 

042/0 ns 001/0  ns
 0001/0  ns

 0001/0  ns
 0001/0  ns

 0001/0  ns
 323/0  ns

ؿَسی× طًَتیپ 9   

027/0  003/0  0001/0  001/0  0005/0  0002/0  310/0  خغا 20 

0040/0  2671/0  0907/0  1764/0  0693/0  0486/0  885/2 ؿشایظ  

 ػادی

 

 هیاًگیي

 

 

0054/0  2564/0  0826/0  1738/0  0663/0  0522/0  173/2 ؿشایظ  

 ؿَسی

ns  ٍ**داسی دس ػغح یک دسكذداسی ٍ هؼٌیبِ تشتیب غیشهؼٌی 
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 لَبیا قشهض ّایتش گیاّچِ ؿَسی ػبب کاّؾ ٍصى

دس ّش دٍ ؿشایظ )عبیؼی ٍ ؿَسی(  31123طًَتیپ  .گشدیذ

اختلاف خَد  ّای لَبیا قشهض سا بِتش گیاّچِ بیـتشیي ٍصى

ّا کوتش تحت تاثیش تٌؾ ؿَسی ًؼبت بِ ػایش طًَتیپٍ  داد

 هٌفی بیـتشیي تاثیش 31165دس حالی کِ طًَتیپ  ،قشاس گشفت

 (.1)ؿکل داؿت اص تٌؾ ؿَسی  سا

 

 
َای لًبیا قزمش در ؽزایط تز گیاَچٍ يسنمقایغٍ میاوگیه  -1ؽکل 

 طبیعی ي ؽزایط ؽًری

تٌَئیذ، ٍهیاًگیي آًتَػیاًیي، کاسهقایؼِ  3خذٍل 

ّای ٍ کلشٍفیل کل بشو طًَتیپ b، کلشٍفیل aکلشٍفیل 

داسای بیـتشیي  31123دّذ. طًَتیپ ًـاى هیلَبیا قشهض سا 

ٍ  b، کلشٍفیل aتٌَئیذ، کلشٍفیل ٍآًتَػیاًیي، کاس هقذاس

ًیض کوتشیي هیاًگیي  31165. طًَتیپ بَدکلشٍفیل کل 

 (.3)خذٍل  ؿتسا دارکش ؿذُ ای سًگذاًِ

ّا ٍ ّا، کلشٍفیلش اخضای فتَػٌتض هاًٌذ آًضینؿَسی ب

تٌَئیذّا هَثش اػت. کلشٍفیل دس ٍاحذ ػغح بشو دس ٍکاس

تش، ّا باسیکؿشایظ ؿَس بیـتش اص غیش ؿَس اػت، یؼٌی بشو

ٍلی  ،ؿَدتش ٍ تشاکن کلشٍپالػت بیـتش هیّا کَچکػلَل

-فتَػٌتض دس ٍاحذ بَتِ بِ دلیل ػغح بشو کوتش کاّؾ هی

( اظْاس 1390بلٌذ ٍ ابشاّیوی )(. حاخی2005)هًَض، یابذ 

( دس تَتَى NaClهیلی هَالس  50کشدًذ کِ تٌؾ ؿَسی )

ٍ ًؼبت  aداس ٍصى تش، کلشٍفیل کاّؾ هؼٌی هَخب

ّای ( دس غلظتNaClؿذ. تٌؾ ؿَسی ) a/bکلشٍفیل 

ّا دس هختلف ػبب کاّؾ ٍصى تش ٍ غلظت سًگذاًِ

ؿَسی  (.2010ا ٍ داٍاساج، ؿَد )ػَصّای لَبیا هیگیاّچِ

 گشدیذلَبیا ػبض  اسقامدس کاّؾ هیضاى کلشٍفیل هَخب 

 (.2008)یاػش ٍ ّوکاساى، 

دس  CAT ای اص الگَی ًَاسبٌذی آًضینًوًَِ 2ؿکل 

ّای لَبیا دس ؿشایظ عبیؼی ٍ تٌؾ ؿَسی بش سٍی طًَتیپ

دّذ. فؼالیت دًؼیَهتشیک طل پلی اکشیالهیذ سا ًـاى هی

CAT  دس ؿشایظ تٌؾ ؿَسی ًؼبت بِ ؿشایظ عبیؼی بیـتش

کوتشیي فؼالیت  31123کِ طًَتیپ  عَسیبِ  ،بشآٍسد ؿذ

. سا داؿتدًؼیَهتشیک دس ّش دٍ ؿشایظ عبیؼی ٍ ؿَسی 

خَد ِ بیـتشیي فؼالیت دًؼیَهتشیک سا بًیض  31165طًَتیپ 

 (.3اختلاف داد )ؿکل 

 

 
 َای لًبیا در ؽزایط طبیعی ي ؽزایط ؽًریدر گیاَچٍ CATیمی اای اس الگًی ایشيسومًوٍ  -2ؽکل 

 



  1393 تابستان، 2 ، شماره1جلد های زراعی، فصلنامه پژوهش در اکوسیستم

 

 33 

 لًبیا قزمش َایَای صوًتیپ)میکزي مًل بز گزم يسن تز( در گیاَچٍ َامقایغٍ میاوگیه روگذاوٍ -3جذيل 

 کذ طًَتیپ آًتَػیاًیي کاستٌَئیذ aکلشٍفیل  bکلشٍفیل  کلشٍفیل کل

2852/0 0937/0 01915/0 0460/0 0571/0 1 

2280/0 0725/0 1556/0 0470/0 1021/0 2 

3053/0 1064/0 1989/0 0571/0 0550/0 3 

3252/0 1062/0 2189/0 0680/0 0669/0 4 

3326/0 1122/0 2203/0 0614/0 1064/0 5 

2301/0 0678/0 1624/0 0502/0 0485/0 6 

2303/0 0822/0 1481/0 0429/0 0427/0 7 

3152/0 1081/0 2070/0 0543/0 0606/0 8 

0823/0 0222/0 0601/0 0104/0 0423/0 9 

2839/0 0953/0 1886/0 0647/0 0968/0 10 

076/0 014/0 046/0 022/0 020/0 LSD1% 

 

 
َای لًبیا در ؽزایط در گیاَچٍ CATفعالیت دوغیًمتزیک  -3ؽکل 

 طبیعی ي ؽزایط ؽًری

گیاّاى با تٌؾ اکؼیذاتیَ اص ػیؼتن آًضیوی ٍ غیش 

کٌٌذ. اػتفادُ هی ROSبشای هقابلِ با  تکؼیذاًا تیًآآًضیوی 

عَس هٌفشد ِ اػت کِ ب CATّای آًضیوییکی اص ایي ػیؼتن

اػت ّا دس اکثش گیاّاى گضاسؽ ؿذُصٍمٍ هؼتقش دس پشاکؼی

 CAT( اّویت آًضین 2003(. کَک ٍ ّوکاساى )2010)گابش، 

 داس گضاسؽ کشدًذ.سا دس فشآیٌذ تحول تٌؾ دس بشًح هؼٌی

CAT  آًضیوی هْن دس تحول تٌؾ ٍ پاک کٌٌذُ با حؼاػیت

کن ًؼبت بِ پشاکؼیذاصّا دس هَاخِْ با تٌؾ اکؼیذاتیَ 

هاًغ فؼالیت پشاکؼیذاص  کِ هوکي اػت H2O2اػت. فضًٍی 

 حفظبِ احتوال صیاد دس خْت  CATفؼالیت  بٌابشایيؿَد، 

فؼالیت پشاکؼیذاص تحت تٌؾ ؿذیذ هغلَم اػت )کشٍص، 

سا  CAT( هیضاى فؼالیت 1389یذسی ٍ ّوکاساى )ح (.2008

هَالس ػذین کلشایذ(  300دس کلضای تحت تٌؾ ؿَسی )

( فؼالیت 2008ٍ داٍاسج ) بابَداس گضاسؽ کشدًذ. ًاقؾهؼٌی

CAT ین اٍ ایضٍصCAT  4/0لَبیای فشاًؼَی سا دس غلظت 

هَالس ػذین کلشایذ افضایـی گضاسؽ کشدًذ کِ با ًتایح ایي 

 قت داسد.تحقیق هغاب

( 4تایح حاكل اص سگشػیَى چٌذگاًِ ًـاى داد )خذٍل ً

تش  دس ػغح احتوال یک دسكذ با ٍصى CATکِ فقظ 

دُ اداسی داسد. ٍلیضهٌفی هؼٌیّای لَبیا قشهض استباط گیاّچِ

ّای تحت تٌؾ ؿَسی، ( دس یًَد2013ٍِ ّوکاساى )

داسی سا بیي ٍصى ػاقِ با فؼالیت ّوبؼتگی هؼکَع هؼٌی

 َتاص گضاسؽ کشدًذ. ًَسى ٍییَهتشیک ػَپشاکؼیذ دیؼودًؼ

ٍصى تش اًذام  ٍ CATداسی بیي ( استباط هؼٌی2009اؿشف )

بِ  ،َّای تحت ؿشایظ ؿَسی دس ًخَد گضاسؽ کشدًذ

ػٌَاى ِ دس ؿشایظ ؿَسی ب CATکِ اص هیضاى فؼالیت  عَسی

 .ًام بشدًذًـاًگش تحول ؿَسی 
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ات مًرد بزرعی با يسن تز تجشیٍ رگزعیًن چىذگاوٍ صف  -4 جذيل

 (R2=0.69)َای لًبیا قزمش گیاَچٍ

 ضشیب هتغیش

283/2 ػشم اص هبذا ** 

-120/0 آًتَػیاًیي  ns 

-201/0 تٌَئیذٍکاس  ns 

-a 203/0کلشٍفیل   ns 

-b 160/0کلشٍفیل   ns 

-159/0 کلشٍفیل کل ns 
CAT 332/0- ** 

ns 1ح داس دس ػغداس ٍ هؼٌیٍ ** بِ تشتیب غیش هؼٌی% 

 کلی گیزیوتیجٍ

ًتایح آصهایؾ ًـاى داد کِ تٌؾ ؿَسی هَخب افضایؾ 

ًؼبت بِ ؿشایظ عبیؼی  CATهیضاى فؼالیت دًؼیَهتشیک 

ّای طًَتیپ لَبیا قشهض ؿذ. بشاػاع كفات هَسد دسگیاّچِ

-هقاٍم ٍبِ تشتیب خض 31165ٍ  31123ّای بشػی طًَتیپ

 ،ٌیيتشیي طًَتیپ بشآٍسد ؿذًذ. ّوچتشیي ٍ حؼاع

تش با ػایش كفات هَسد  بشاػاع سگشػیَى چٌذگاًِ بیي ٍصى

با  CATهغالؼِ دس ؿشایظ ؿَسی، فقظ هیضاى فؼالیت آًضین 

 .ّای لَبیا قشهض استباط ًـاى دادتش گیاّچِ ٍصى
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Abstract 

 

Salinity is one of the major abiotic stresses that limit the plant productivity. In order to evaluate 

salt stress (NaCl) in red common bean, a factorial experiment was carried out on the basis of 

completely randomized design with two replications. All genotypes were exposed to two levels of 

NaCl (0 and 400 mM) in laboratory conditions. Seedling fresh weight, pigment content, and 

catalase (CAT) activity were analyzed in leaves of salt-stressed and non-stressed seedlings. 

Electrophoretic analyses were performed by using 8% slab polyacrylamide gels. The salt stress 

reduced fresh weight, and chlorophyll contents. Salinity was increased anthocyanin, carotenoid, and 

CAT activity. The applied salt stress (400 mM NaCl) increased CAT activity about 24.51 percent. 

Genotypes 31123 and 31165 were higher and lower tolerant, respectively. Of different antioxidant 

isozymes and other characters analyzed, only CAT activity was correlated with fresh weight in the 

set of red common beans examined. 

 

Key words: Catalse, pigment content, red bean, salt stress. 

mailto:smoharramnejad@uma.ac.ir

