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  S.e.farhangju@gmail.com :پغت الکتزًٍیکی

  :چکيذُ

آًتی اکغیذاًی  آًشین هیشاى ثزز تٌؼ ؽَری ثزرعی تأثیجْت  ،کبّؼ هی دّذ رؽذ ٍ عولکزد هحصَالت کؾبٍرسی را ،خبک ٍ آة ِ ؽَری 

ثصَرت فبکتَریل در قبلت طزح کبهالً تصبدفی ثب  در داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ تٌکبثي 1989آسهبیؾی در عبل  ،هزکجبت در آعکَرثبت پزاکغیذاس

رقن  1صًَتیپ ًبؽٌبختِ ٍ 11 در (APX)ًتی اکغیذاًی آعکَرثبت پزاکغیذاس آ  هیشاى فعبلیت آًشینِ کِ، ثذیي صَرت ثِ اجزا درآهذ تکزار  9

 1،4،6ؽبهل صفز، :در چْبر عطح ّبی هختلف کلزیذ عذین غلػتتحت تأثیز ( عَئیٌگل عیتزٍهلَ ارقبم کلئَپبتزا هبًذریي، ) ؽذُ هزکجبت بختِؽٌ

آعکَرثبت  تی اکغیذاًیآً َح ؽَری، ثز فعبلیتِ آًشینصًَتیپ ٍ عط ِ هتقبثل اتاثز در ثزرعی ًتبیجِ .هَرد ثزرعی قزار گزفت  دعی سیوٌظ ثز هتز

 ،ثیز ؽَریأتحت ت ّن چٌیي اثز کلزیذ عذین ثز رٍی صًَتیپْبی هختلفِ. هؾبّذُ ؽذ ( P< 0.01)در عطح اختالف هعٌی داری ،پزاکغیذاس 

فعبلیت آًشیوی  ثیؾتزیي  . ثَجَد آٍرد  (APX)اًی آعکَرثبت پزاکغیذاس آًتی اکغیذ آًشین در هیشاىتغییزات هتفبٍتی ثغتِ ثِ ًَؼ پبیِ ٍ صًَتیپ 

 6اهب در عطح  ،ثَد 11دعی سیوٌظ ثز هتز هزثَط ثِ صًَتیپ 4ٍ 1در عطح  ،ًغجت ثِ ؽبّذ ؽَری در عطَح هختلف تیوبرآعکَرثبت پزاکغیذاس 

ّب  را ًغجت ثِ عبیز صًَتیپ(  P< 0.01)افشایؼ هعٌی داری  6َتیپضً  آًشیوی ًؾبى داد ،  را ثیؾتزیي فعبلیت 6صًَتیپ  ،دعی سیوٌظ ثز هتز

ثطَر کلی ًتبیج ایي تحقیق  .عٌَاى هتحول ٍ ًیوِ هتحول در ًػز گزفت ِ ث 9ٍ11ّبی پثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ هی تَاى صًَتی داد، ًؾبى

ثیؾتزی  یهقذار فعبلیت آًشیو ّوچٌیي َدثسیوٌظ ثز هتز دعی  4هتعلق ثِ عطح عکَرثبت پزاکغیذاس آآًشین ثبالتزیي فعبلیت  ًؾبى داد

 .در هَرفَتبیپ عیتزٍهلَ ًغجت ثِ کلئَپبتزا هالحػِ ؽذ 

 .آعکَرثبت پزاکغیذاس ،ّبی آًتی اکغیذاًی آًشین صًَتیپ،تٌؼ ؽَری، ، هزکجبت :ٍاشگبى کليذی

  :هقذهِ

غلػت ًوکْب در هحلَل خبک یب آة (.5)طی دٍرُ گزم ٍخؾك هی ثبؽذرسی در آثیبری یکی اس هْوتزیي عَاهل هحذٍد کٌٌذُ تَلیذ در کؾبٍ

 (.9)تحت تأثیز ؽَری قزار دارًذ اس سهیي ّبی کؾبٍرسی جْبى% 16در حذٍد  (.1)آثیبری، اس کْي تزیي هؾکالت کؾبٍرسی ٍ هحیط سیغت اعت

ر ًَاحی خؾك ٍ ًیوِ خؾك کزد سهیٌْبی ؽَر ٍ کن ؽَافشایؼ عول ،اس ارقبم هقبٍم ثِ ؽَری یکی اس رٍؽْبی هَثز در ثْزُ ثزداریاعتفبدُ 

ؽَری ثب کبّؼ عٌتش .ّبی ؽَر ثب دٍ خصَصیت اصلی یعٌی پتبًغیل اعوشی کن ٍ غلػت ثبالی اهالح هؾخص هی ؽَد  هحیط .(7)جْبى اعت

ّؼ فعبلیت آًشیوْبی پزٍتئَلیتیك هیشاى پزٍتئیي ٍ افشایؼ فعبلیت آًشیوْبی ّیذرٍلیش کٌٌذُ آى ٍ در هَاردی ثب عٌتش پزٍتئیٌْبی جذیذ ٍ یب کب

عبسگبری . (6)حغبعیت گیبُ ثِ ؽَری اس یك هزحلِ رؽذ ثِ هزحلِ دیگز تغییز هی کٌذ. پزٍتئیي را در گیبُ ثِ تزتیت کبّؼ یب افشایؼ هی دّذ 

 

 .ًگبرًذُ اٍل هی ببؼذ ايي هقبلِ هعتخرج از بخؽی از پبيب ى ًبهِ کبرؼٌبظی ارؼذِ
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ثزای ثزقزاری  ،ُ ًغجت ثِ تٌؼدٌّذ ایي هکبًیغوْبی پبعخ.گیبّبى ًغجت ثِ تٌؾْبی هحیطی ثَعیلِ ؽجکِ ّبی هَلکَلی آثؾبری کٌتزل هی ؽَد 

هزکجبت ًبم گزٍّی اس گیبّبى هتعلق ثِ خبًَادُ  .(8)هی ؽًَذٍ غؾبّبی آعیت دیذُ فعبل  هجذد َّهئَعتبسی ٍ حفبغت ٍ تزهین پزٍتئیٌْب

Rutaceae  ُسیز خبًَاد ٍAurantioideae جٌظ ، هی ثبؽذcitrus جٌظ دارای گًَِ ایي  .عینؽٌب  ؽبهل کلیِ هزکجبتی اعت کِ هب در ایزاى هی

بی تخزیجی در ثزرعی ّب ًؾبى هی دّذ کِ هزکجبت هَجت کبّؼ خطز اثتالء ثِ ثیوبریْبی قلت ٍ عزٍقی ،عزطبى ،فزآیٌذّ. ّبی هختلفی اعت

بی آساد جلَگیزی هی ایي آثبر ثیَلَصیکی هزثَط ثِ تزکیجبت آًتی اکغیذاًی  هی ثبؽذ کِ اس تخزیت ثبفتْب تَعط رادیکبلْ. ثبفتْبی ثذى هی ؽَد

ّب   ّبی دفبعی آًتی اکغیذاى کِ حفبغت علیِ آعیت ثیؾتز فزاّن هی کٌٌذ ثِ طیف ٍعیعی اس تٌؼ گیبّبى هی تَاًٌذ اس طزیق القبء آًشین. (1)کٌذ

َجَد آهذُ ٍ هی تَاًذ تٌؼ اکغیذاتیَ یك تٌؼ ثبًَیِ اعت کِ در ًتیجِ  تٌؼ ؽَری ث .پبعخ دٌّذ ،دهب ٍ حولِ پبتَصًْب ،خؾکی ،ؽَری :هبًٌذ

ّب یك  ّبیی ّغتٌذ کِ اس ًػز ؽیویبیی ثغیبر فعبل ٍ تَلیذ ایي رادیکبل ّبی آساد هَلکَل رادیکبل. هٌجز ثِ تؾکیل رادیکبلْبی آساد هی گزدد

آًتی اکغیذاًی هْن ؽٌبختِ ّبی  اس آًشین .ّبی آًتی اکغیذاًی حذف هی ؽًَذ ّب اس طزیق آًشین ایي رادیکبل. زایٌذ طجیعی هتبثَلیغوی هی ثبؽذف

 .(4)الس ،عَپز اکغیذ دیغوَتبس را ًبم ثزدبؽذُ هی تَاى آعکَرثبت پزاکغیذاس،کبت

  :ّب هَاد ٍ رٍغ

اس دعتگبُ اعپکتَفتَهتز اًجبم ثب اعتفبدُ   ( Nakano and Asada.,1981 )رٍػ اس  ( APX )عٌجؼ فعبلیت آًشین آعکَرثبت پزاکغیذاس 

 EDTA (ethylene diamine tetra acetiهیلی هَالر ؽبهل  51تبًت آًشیوی ثزگْبی هزکجبت ،اس ثبفز پتبعین فغفبت ثزای تْیِ عَپزًب .ؽذ

acid )1   ٍ هیلی هَالرPVPP(Polyvinyl poly pyrrolidone  )1  فعبلیت .درصذ اعتفبدُ ؽذAPX  ِثِ دًجبل اکغیذاعیَى آعکَرثبت ث

mM 2/8 )  دی ّیذرٍآعکَرثبت ثب ضزیت خبهَؽی
-1 

cm
-1 

تجشیِ ٍ تحلیل  ، ّوچٌیيًبًَهتز هحبعجِ گزدیذ 191دقیقِ در  1ثِ هذت (

ثعٌَاى عطح هعٌی دار ثَدى   p≤0.05 ٍ آهبری دادُ ّبی حبصل ثِ رٍػ تجشیِ ٍاریبًظ ثز پبیِ طزح کبهال تصبدفی صَرت گزفت

 .ش ٍاریبًظ یك طزفِ قزار گزفت تحت آًبلی Excelثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  ٍ اختالفبت در ًػز گزفتِ ؽذ

  :ًتبيج ٍ بحث

 (APX)اعکَرثبت پزاکغیذاس  آًتی اکغیذاًی فعبلیت آًشین ثز (عطَح هختلف ؽَری)اثز غلػتْبی هختلف کلزیذ عذین ًتبیج ثزرعی

ی ٍ ایي صفت هؾبّذُ هی گزدد کِ ًؾبى هی دّذ ثیي عطَح هختلف ؽَر (1جذٍل)در ایي آسهبیؼ در جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ

  .درصذ هؾبّذُ گزدیذ 1در عطح  چٌیي اثزات هتقبثل هَرفَتبیپ ٍ ؽَری اس ًػز فعبلیت آعکَرثبت پزاکغیذاس تفبٍت هعٌی داریّو

 (هيبًگيي هربعبت)هَرد اًذازُ گيری  فتتجسيِ ٍاريبًط ص -1جذٍل
Table1.Variance  analysis on measured character(MS)                

 راکعيذاز پ آظکَرببت

(APX) 

 درجِ آزادی

(df) 

 هٌببع تغييرات

(s.o.v) 

 فبکتَر

(Factor) 

 t تیوبر 47 4813/1** 

 v رقن 11 8374/2 **

 s ؽَری 3 0702/2**

 v*s ؽَری* رقن  33 9757/0 **

 e خطبی آسهبیؼ 33 0719/0

 %CV ضزیت تغییزات  95 5607/14

    
 .and**:Significant at 0.05 and 0.01 Probability level , respectively*                                        .هعٌی دار ّغتٌذ% 1ٍ  %5ثِ تزتیت در عطح ** : ٍ*
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تٌؼ ؽَری هَجت افشایؼ فعبلیت آًشین آعکَرثبت پزاکغیذاس ثزگ هی ؽَد ٍ در توبم  ،آهذُ هؾبّذُ هی ؽَد ثز طجق ًتبیج ثذعت

هقذار فعبلیت آًشین اعکَرثبت پزاکغیذاس در ّز عطح ؽَری .  ( p≤0.05)اس لحبظ آهبری هعٌی دار اعت عطَح کلزیذ عذین 

هقذار . ثَد( s3)دعی سیوٌظ ثز هتز  4ًغجت ثِ عطح ؽبّذ اس اختالف هعٌی داری ثز خَردار ثَدُ ٍ ثبالتزیي فعبلیت هتعلق ثِ عطح 

  .(1ًوَدار)ثِ کلئَپبتزا هالحػِ ؽذ فعبلیت آًشین ثیؾتزی در هَرفَتبیپ عیتزٍهلَ ًغجت

 
 فعبلیت آعکَرثبت پزاکغیذاستحت غلػتْبی هختلف ؽَری ًوَدار کلی فعبلیت آًشین – 1ًوَدار 

دعی سیوٌظ ثز هتز ثِ ؽزح سیز هی  4،1ٍ6افشایؼ هیشاى فعبلیت آًشین اعکَرثبت پزاکغیذاس ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذ در عطَح ؽَری 

 :ثبؽذ 

G2 ;;;;;;> ٍهلَ عیتز 

G8;;;;;;>  کلئَپبتزا 

G3< G1< G9< G12<G6<G5< G8< G4< G2< G7< G11< G10  : 2ds/m  
 G5< G12< G9< G4< G7< G3< G8< G11< G6<G10<G2 : 4ds/m G1< 

G1< G5< G7< G12< G4< G11< G8<G3<G9<G10<G2<G6 : 6ds/m 
ًِ ّبی گیبّی در ٍاکٌؼ ثِ ؽزایط ًبهغبعذ هحیطی ٍ تٌؼ ّبی تغییز در ثیبى ٍ فعبلیت آًشیوْبی آًتی اکغیذاًی در ثغیبری اس گَ

ثیبى ثیؼ اس حذ صى آعکَرثبت پزاکغیذاس پزاکغیشٍهی گیبُ آراثیذٍپغیظ در  . سًذُ ٍ غیز سًذُ ٍ هحزکْبی ًوَ هؾبّذُ ؽذُ اعت

 . گیبُ تٌجبکَ حفبغت علیِ تٌؼ اکغیذاتیَ را در ایي گیبُ افشایؼ هی دّذ 

یوْب اس هیشاى تٌؼ اکغیذاتیَ کبعتِ ٍ اس فزایٌذّبی هتبثَلیکی کِ ضبهي ثقبی علَل ٍ گیبُ ّغتٌذ هحبفػت هی کٌٌذ فعبلیت  ثیؾتز آًش

  .تحت ؽزایطی کِ در آى فعبلیت هْبر هی ؽَد ثبفت تحت اعتزط فؾبر ؽذیذ قزار گزفتِ ٍ هتبثَلیغن کل عزکَة خَاّذ ؽذ . 

 :ًتيجِ گيری کلی
دعی سیوٌظ ثز هتز هزثَط ثِ 4ٍ 1در عطح  ،ًغجت ثِ ؽبّذ ؽَری در عطَح هختلف تیوبرَرثبت پزاکغیذاس فعبلیت آًشیوی آعک ثیؾتزیي

(  P< 0.01)افشایؼ هعٌی داری  6ضًَتیپ  را آًشیوی ًؾبى داد ،  ثیؾتزیي فعبلیت 6صًَتیپ  ،دعی سیوٌظ ثز هتز 6اهب در عطح  ،ثَد 11صًَتیپ 

 .عٌَاى هتحول ٍ ًیوِ هتحول در ًػز گزفت ِ ث 9ٍ11ّبیپ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ هی تَاى صًَتی داد، ّب ًؾبى را ًغجت ثِ عبیز صًَتیپ

عطح ؽبّذ اس عکَرثبت پزاکغیذاس در ّز عطح ؽَری ًغجت ثِ آیت آًشین فعبل هقذارثطَر کلی ًتبیج ایي تحقیق ًؾبى داد کِ 

هقذار فعبلیت آًشین  ّوچٌیي ثَد( s3)دعی سیوٌظ ثز هتز  4ق ثِ عطح خَردار ثَدُ ٍ ثبالتزیي فعبلیت هتعلاختالف هعٌی داری ثز

 .ثیؾتزی در هَرفَتبیپ عیتزٍهلَ ًغجت ثِ کلئَپبتزا هالحػِ ؽذ 
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Abstract: 

In order to study the impact of salinity application, on Ascorbate peroxidase activity in the two 

varieties of citrus (Cleopatra Mandrrin and Swingle citromelo) than citrus varieties unknown, an 

experiment was carried out in Completely randomized design with three replications in the research 

farm, the Islamic Azad University, Tonekabon Branch. In this experiment the amount of ascorbate 

peroxidase activity of antioxidant enzymes (APX) in the two varieties of citrus  and ten unknown 

genotypes were investigated. The results obtained showed that the enzyme ascorbate peroxidase at 

different levels of treatment, compared with control at 2 dS/m and 4 dS/m related to the genotype is 

ten
th

, but the level of 6 dS/m, genotype 6 highest activity of an ascorbate peroxidase enzyme has 

been shown. 

Key Words : citrus, salinity stress, genotype, antioxidant enzymes, ascorbate peroxidase. 
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