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 Meloidogyne javanicaنماتد ریشه گرهي آلوده به ارقام زیتون در ریشه  گلوكانازها-بتابررسي تغييرات فعاليت كمي 
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در این آزمایش نماتد ریشه . از مهمترین عوامل بيمارگر در بسياری از محصوالت از جمله زیتون مي باشند Meloidogyne javanicaنماتد ریشه گرهي 

نهال . جداسازی شده و بعد از شناسایي گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگي تكثير گردیدمنطقه گرگان ، از نهال های زیتون آلوده M. javanicaگرهي، 
آزمایش بر اساس طرح . گرم كشت شدند 2222های یكساله زیتون رقم زرد، روغني، كرونيكي و مانزانيال در بستری از خاک لومي شني استریل به ميزان 

 .و رقم در چهار سطح الرو سن دوم( 0222و  3222، 2222) شاهد، نماتد در سه سطح: رت ذیل طراحي گردیدتيمار و پنج تكرار به صو 11كامالً تصادفي در 
كربوكسي متيل بافر با استفاده از  گلوكاناز ها-بتازان فعاليت كمي مي. درجه سانتيگراد نگهداری شدند 22-22گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبيعي و دمای 

در مراحل  ،نانومتر در دقيقه در ميلي گرم پروتئين 212، بر حسب تغيير جذب مخلوط واكنش در ميكروليتر معرف دی نيتروساليسيليك اسيد 122و سلولز 
دارای  ارقام مختلف در نهال های گلوكانازها-بتاآنزیم  ميزان فعاليتنتایج نشان داد كه . روز پس از مایه زني مورد بررسي قرار گرفت 32و 22، 12، 1زماني 
به ماكزیمم مقدار خود رسيده یه زني روز پس از ما 32الرو در  2222و در مورد نهال های دارای روز پس از مایه زني  12در ( الور 3222و  0222) نماتد
 (. p  ≥22/2)بوده است و زرد  مانزانيال های ارقام كرونيكي، روغني، نهال در به ترتيب فعاليت این آنزیم بيشترین . است
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Root knot nematode, Meloidogyne javanica, is the most important causal agent on many crops especially olive. In 

this study M. javanica was recovered from infested olive seedlings in Gorgan, and after identification it was 

propagated on tomato seedlings. One-year-old seedlings of olive cultivars, Zard, Roghani, Koroneiki and Manzanilla, 

were transplanted to pots containing 2000g of sterilized sandy loam soil. Experiment was conducted in completely 

randomized design with 16 treatments and five  replications. Treatments were as fallows: control, nematode (2000, 

3000, 4000 J2) and four cultivars according to the treatments. Pots were arranged in glasshouse benches with the 

temperature of 25-27°C and natural light. Quantitative activity of β-glucanases was measured using carboxy methyl 

cellulose and dinitro salicylic acid (600µM)  , according to change in absorbance of the reaction mixture at 515 nm 

per minute per milligram of total protein, on 1,10,20 and 30 days after inoculation. Results showed that PPO activity 

increased in seedlings inoculated with nematode (4000 and 3000 J2) reaching its maximum level at the 10th day, and 

in seedlings inoculated with nematode (2000 J2) reaching its maximum level at the 30th day .Results indicated 

maximum of β-glucanases activity were obtained on Koroneiki, Roghani, Manzanilla and Zard respectively (p≤0.05). 
                               

 


