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 گلوكانازها در ریشه ارقام زیتون-كمي بتا
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 چکیده

از مهمترین عوامل بیمارگر در بسیاری از محصوالت از جمله  ،Verticillium dahliaeقارچ عامل پژمردگي، 
از باغ های زیتون آلوده منطقه گرگان جداسازی شده و بعد از  V. dahliaeدر این آزمایش قارچ . مي باشند زیتون

، كرونیکي و نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغني. تکثیر گردید PDAشناسایي گونه، قارچ روی محیط 
آزمایش بر اساس طرح كامالً . گرم كشت شدند 0222مانزانیال در بستری از خاک لومي شني استریل به میزان 

 22و  5صفر، )شاهد، قارچ در سه سطح : تیمار و پنج تکرار به صورت ذیل طراحي گردید 20تصادفي در 
انازها با استفاده از بافر كربوكسي متیل سلولز و گلوك-میزان فعالیت كمي بتا. و رقم در چهار سطح( میکرواسکلروت

نانومتر در دقیقه در  525میکرولیتر معرف دی نیتروسالیسیلیك اسید، بر حسب تغییر جذب مخلوط واكنش در  022
نتایج نشان داد . روز پس از مایه زني مورد بررسي قرار گرفت 02و 02، 22، 2میلي گرم پروتئین، در مراحل زماني 

روز پس از مایه  02میکرواسکلروت در  22گلوكانازها در نهال های ارقام مختلف دارای -ن فعالیت آنزیم بتاكه میزا
. روز پس از مایه زني به ماكزیمم مقدار خود رسیده است 02میکرواسکلروت در  5زني و در مورد نهال های دارای 

 (. p  ≥25/2)ي، روغني، مانزانیال  و زرد بوده است بیشترین فعالیت این آنزیم به ترتیب در نهال های ارقام كرونیک

 .زیتون، خاک، قارچ، پژمردگي: كلمات كلیدی
 

 مقدمه
 PR)(pathogenic-related proteins)برخي از آنزیم های دفاعي گیاهان پروتئین های مرتبط با بیماریزایي 

proteins) گلوكاناز -0،2-از قبیل بتا(β-1,3-glucanase) لوكاناز گ-1،2-و بتا(β-1,4-glucanase)                  
در این تحقیق به منظور مقایسه عکس العمل (. 0)مي باشند كه سبب تجزیه دیواره سلولي قارچ ها مي شوند 

نسبت به (Manzanilla) و مانزانیال   (Koroneiki)بیوشیمیایي نهال های زیتون ارقام زرد، روغني، كرونیکي
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، تغییرات آنزیم بتاگلوكاناز، كه به عنوان ماركرهای مقاومت مطرح مي باشند، در خالل  V. dahliaeحضور قارچ 
روز پس از مایه زني در  02و  02، 22، 2رشد قارچ عامل بیماری پژمردگي ورتیسیلیومي در زمان های مختلف 

 . ریشه ارقام مورد نظر اندازه گیری و مورد بررسي قرار گرفت

 مواد و روش كار
  V. dahliaeه تلقیح قارچ تهیه مای

پس از جداسازی و كشت قارچ مورد نظر، شناسایي آن بر اساس مشخصات مرفولوژیك و مرفومتریك فیالید، 
پس از انجام (. 1)انجام گرفت ( 2990)اسپور و میکرواسکلروت و با استفاده از كلید ارائه شده توسط هیلوكس 

 (.5)لروت ها با غلظت مشخص در محیط زاپك مایع تهیه شد آزمون بیماریزایي، سوسپانسیوني از میکرواسک

 V. dahliaeآزمون نهال های یکساله زیتون در حضور قارچ 

ریشه دار شده در خاک لومي شني  و مانزانیال زیتون مورد آزمایش از قلمه های ساقه ارقام زرد، روغني، كرونیکي
تیمار و پنج تکرار  20ل بر پایه طرح كامالً تصادفي با جهت محاسبات آماری از آزمایش فاكتوری. سترون تهیه شد

به (. میکرواسکلروت 22)و قارچ ( میکرو اسکلروت 5)، قارچ (بدون مایه تلقیح)شاهد : به این شرح استفاده گردید
م تیمار تنظی 20این ترتیب برای هر رقم زیتون سه تیمار تعیین شد كه مجموعاً برای چهار رقم زیتون مورد آزمایش 

 02، 22، 2میزان تركیبات بتاگلوكاناز در مراحل زماني . برای مقایسه میانگینها از روش دانکن استفاده گردید. گردید
درجه  02-05شرایط گلخانه دمای . روز پس از مایه زني بیمارگرها از ریشه استخراج و اندازه گیری گردید 02و 

 .سانتیگراد و نور طبیعي بود

 بتاگلوكانازها بررسي تغییرات میزان

از نمونه های ریشه تیمارهای های مختلف  (pH=5 , 0.05M)به این منظور ابتدا با استفاده از بافر سدیم استات 
میکرولیتر  02مخلوط واكنش شامل . گرم در درون یك هاون از قبل سرد شده عصاره گیری شد 5/2به میزان 
میکرولیتر عصاره  02و  (0.05M, pH=5)سدیم استات  بوده كه در بافر (Fluka)ساخت فلوكا % 1المینارین 

میکرولیتر  282دقیقه واكنش با اضافه كردن  02پس از . درجه سانتیگراد انکوبه گردید 12گیاه حل شده و در دمای 
 022آماده شده از طریق اضافه كردن ) (DNS: dinitrosalicylic acid)معرف از دی نیترو سالیسیلیك اسید     

گرم دی نیترو سالیسیلیك اسید ساخت مرک و  8/8میلي لیتر محلول دارای  882درصد با  NaOH 5/1تر از میلي لی
و گرم كردن به مدت پنج دقیقه متوقف شد ( (potassium sodium-tartrate)گرم پتاسیم سدیم تارتریت  5/00
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ب رنگ محلول نهایي در میزان جذ. مخلوط واكنش با دو میلي لیتر آب مقطر رقیق و ورتکس گردید(. 2)
max=515nm  λ نانومتر با غلظت گلوكز جهت اندازه  522منحني استاندارد در ارتباط با جذب در . ثبت گردید

میلي گرم پروتئین ( معادل)گیری فعالیت آنزیمي مورد استفاده قرار گرفت كه به صورت میلي گرم گلوكز هم ارز 
 (.0)كل آزاد شده در دقیقه مي باشد 

 جنتای
میزان فعالیت بتاگلوكانازها بر حسب تغییر جذب نور در دقیقه در میلي گرم پروتئین موجود در نتایج نشان داد كه 

بیشترین فعالیت در رقم كرونیکي و كمترین . پس از مایه زني افزایش داشته استارقام مورد بررسي در گرم ریشه 
گلوكانازها در نهال های ارقام مختلف -كه میزان فعالیت آنزیم بتا نتایج نشان داد. آن مربوط به رقم مانزانیال مي باشد

روز  02میکرواسکلروت در  5روز پس از مایه زني و در مورد نهال های دارای  02میکرواسکلروت در  22دارای 
 (. 2جدول ) پس از مایه زني به ماكزیمم مقدار خود رسیده است

 
در ریشه ارقام زیتون در مراحل زماني مختلف پس ( تغییر جذب نور در دقیقه در میلي گرم پروتئین)میزان فعالیت بتاگلوكانازها : 2جدول

 V. dahliaeاز   مایه زني قارچ  

 (روز)زمان پس از مایه زني   

  2  22  02  02  

  میانگین  میانگین  میانگین  میانگین تیمار رقم

  A202  A0/200  A0/201  A8/201 شاهد كرونیکي

  Ab202  C258  B1/222  A8/290 (میکرواسکلروت 5)قارچ  

  C0/205  Ab1/282  A0/289  B229 (میکرواسکلروت22)قارچ  

  A202  A0/200  A0/201  A8/201 شاهد مانزانیال

  D202  C258  B1/222  A8/290 (میکرواسکلروت 5)قارچ  

  D205  C200  A8/282  B8/225 (میکرواسکلروت22)قارچ  

  A202  A0/200  A0/201  A8/201 شاهد روغني

  D202  C258  B1/222  A8/290 (میکرواسکلروت 5)قارچ  
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 C8/200 (میکرواسکلروت22)قارچ  
 

B220 
 

A0/280 
 

A0/282 
 

  A202  A0/200  A0/201  A8/201 شاهد زرد

  D202  C258  B1/222  A8/290 (میکرواسکلروت 5)قارچ  

 C0/200 (میکرواسکلروت22)قارچ  
 

B222 
 

A0/228 
 

B222 
 

 .اختالف معني دار نشان نمي دهند%  5میانگین های دارای حروف مشابه در هر ردیف در آزمون دانکن در سطح 

 بحث و نتیجه گیری
این پروتئین . ناسایي شده استنقش پروتئین های مرتبط با بیماریزایي در مقاومت گیاهان به بیمارگرها به خوبي ش

گلوكاناز، پروتئین هایي كد شده توسط میزبان هستند كه مستقیماً -1،2-گلوكاناز و بتا-0،2-ها از قبیل آنزیم های بتا
پروتئین های مرتبط با بیماریزایي . علیه اجزای اصلي دیواره سلولي قارچ ها، انواع متنوعي از گلوكان ها، دارند

تقیم رشد و توسعه بیمارگرهای قارچي و باكتریایي را از طریق واكنش هیدرولیتیك روی دیواره قادرند به طور مس
فعالیت آنزیمي بتاگلوكانازها و كیتینازها . سلولي بیمارگر و یا از طریق فعالیت آنتي میکروبیال متوقف و بلوكه كنند

ن پدیده با آزادسازی محرک های ای. همچنین ممکن است به طور غیر مستقیم منجر به بروز مقاومت گردد
(elicitors) بسیاری از پروتئین های مرتبط با بیماریزایي در . غیر اختصاصي از دیواره سلولي آغاز مي شود

متمركز مي شوند كه این پدیده تماس و دسترسي آنها را به بیمارگرها آسان مي  (apoplast)فضاهای بین سلولي 
ي دار تركیبات مرتبط با مقاومت به ترتیب در ارقام كرونیکي، روغني، زرد و با توجه به افزایش معن(. 0)كند 

مانزانیال مي توان چنین نتیجه گرفت كه در ارقامي مانند كرونیکي كه افزایش تركیبات مرتبط با مقاومت در آن بیشتر 
 .بوده است نهایتا میزان خسارت پژمردگي ورتیسیلیومي نیز كمتر خواهد بود
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A study on effects of verticillium wilt fungus, Verticillium dahliae on quantitative 

activity of β-glucanases in root of olive cultivars 
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Abstract 
Verticillium wilt fungus, Verticillium dahliae, is the most important causal agent on many 

crops especially olive. In this study V. dahliae was recovered from infested olive orchards in 

Gorgan, and after identification it was propagated on PDA medium. 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 12 treatments and five  replications. Treatments were as fallows: 

control, fungus (0, 5, 10 microsclerotia) and four cultivars according to the treatments. 

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 fungus (10 

microsclerotia) reaching its maximum level at the 10
th
 day, and in seedlings inoculated with 

fungus (5 microsclerotia) reaching its maximum level at the 30
th
 day .Results indicated 

maximum of β-glucanases activity were obtained on Koroneiki, Roghani, Manzanilla and 

Zard respectively (p≤0.05). 

Key words: olive, soil, Fungus, wilt. 


