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 چكيده
لوده منطقه گرگان جداسازی و بعد از شناسایي گونه، قارچ از باغ های زیتون آ Verticillium dahliaeقارچ 

نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغني، کرونیکي و مانزانیال در بستری از خاک . تکثیر گردید زاپکروی محیط 
تیمار و پنج تکرار  20آزمایش بر اساس طرح کامالً تصادفي در . گرم کشت شدند 0222لومي شني استریل به میزان 

. و رقم در چهار سطح( میکرواسکلروت 22و  5صفر، )شاهد، قارچ در سه سطح : ه صورت ذیل طراحي گردیدب
میزان فعالیت کمي فنیل . ی شدنددرجه سانتیگراد نگهدار 02-05گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعي و دمای 

رومول از فنیل آالنین به عنوان پیش ماده، بر و شش میک Tris-HClمول  5/2آالنین آمونیالیاز با استفاده از محلول 
 02و 02، 22، 2نانومتر در دقیقه در میلي گرم پروتئین، در مراحل زماني  092حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در 

بیشترین میزان فعالیت این آنزیم در تیمارهای نتایج نشان داد که . روز پس از مایه زني مورد بررسي قرار گرفت
بیشترین فعالیت این . روز پس از مایه زني بوده است 02در زمان ( عدد میکرواسکلروت 22)مار قارچ مختلف در تی

 (.p  ≥25/2)در نهال های ارقام کرونیکي، روغني، زرد و مانزانیال بوده است  آنزیم به ترتیب

 .آنزیم، گرگان، پژمردگی :کلمات کليدی
 

 مقدمه
نقش مهمي در مراحل اولیه ( phenylalanine ammonia lyase:PAL)ز در گیاهان آنزیم فنیل آالنین آمونیالیا

-L)فنیل آالنین -این آنزیم تبدیل ال. ایفا مي کند (phenylpropanoides)متابولیسم فنیل پروپانوئیدها 

phenylalanine) یل این واکنش به عنوان اولین قدم در مسیر سنتز فن. کند را  به ترانس سینامیک اسید کاتالیز مي
با توجه به اینکه نقطه آغاز بیوسنتز بسیاری از ترکیبات فنلي و مرتبط با مقاومت از . پروپانوئیدها مطرح مي باشد

این آنزیم در واکنش های دفاعي گیاه از اهمیت زیادی . مي باشد ها از همین مسیر ینجمله لیگنین، فیتوآلکس
آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز در ریشه زیتون ارقام زرد، در این تحقیق میزان تغییرات کمي (. 4) برخوردار است
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  Verticillium dahliaeنسبت به حضور قارچ (Manzanilla) و مانزانیال   (Koroneiki)روغني، کرونیکي
 . روز پس از مایه زني مورد بررسي قرار گرفت 02و  02، 22، 2در زمان های مختلف 

 مواد و روش کار
  V. dahliae تهیه مایه تلقیح قارچ

از منطقه توشن، واقع در جنوب شهر گرگان، از باغ های ( SS-4نژاد غیر برگ ریز ) V. dahliaeجداسازی قارچ 
شناسایي قارچ مورد نظر بر اساس مشخصات مرفولوژیک و مرفومتریک فیالید، اسپور . انجام گرفت زرد زیتون رقم

بیماریزایي، سوسپانسیون میکرواسکلروت در محیط زاپک  پس از انجام آزمون(. 6)و میکرواسکلروت بوده است 
 (.2)مایع بدست آمد که پس از تعیین غلظت به عنوان مایه تلقیح در آزمون بکار گرفته شد 

 تهیه ماده گیاهي و مایه زني

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

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

 02، 22، 2میزان فنیل آالنین آمونیالیاز در مراحل زماني . برای مقایسه میانگینها از روش دانکن استفاده گردید. گردید
 .روز پس از مایه زني بیمارگرها از ریشه استخراج و اندازه گیری گردید 02و 

 فنیل آالنین آمونیالیاز  بررسي تغییرات کمي

 Tris–Hcl 5/2میکرولیتر محلول بافر  2022ارزیابي میزان فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز محلولي شامل جهت 
 22این مخلوط به مدت . میکرولیتر عصاره گیاهي اضافه شده بود، تهیه گردید 022که به آن  µM6مول و فنیل آالنین 

پنج نرمال به هر لوله واکنش  HCIمیکرولیتر  52سپس با افزودن . درجه سانتیگراد تیمار شد 02دقیقه در حمام آب گرم 
 .(0) اندازه گیری شد max=290 nm λمقدار جذب نور برای هر لوله، در . متوقف شد

 نتایج
ب نور در ميزان فعاليت کمی فنيل آالنين آمونيالياز بر حسب تغيير جذاز نتایج بدست آمده چنين برمی آید که 

. در تيمارهای دارای قارچ افزایش یافته استدقيقه در ميلی گرم پروتئين موجود در گرم ریشه ارقام مورد بررسی 
بيشترین ميزان فعاليت . در رقم کرونيكی و کمترین آن مربوط به رقم مانزانيال می باشداین آنزیم بيشترین فعاليت 

روز پس از مایه زنی بوده است  01در زمان ( عدد ميكرواسكلروت 01)چ این آنزیم در تيمارهای مختلف در تيمار قار
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 (. 0جدول )
 

در ریشه ارقام زیتون در مراحل زماني ( تغییر جذب نور در دقیقه در میلي گرم پروتئین)میزان فعالیت فنیل آالنین آمونیالیاز : 2جدول
 V. dahliaeمختلف پس از   مایه زني قارچ  

 (روز)زني زمان پس از مایه   

  2  22  02  02  

  میانگین  میانگین  میانگین  میانگین تیمار رقم

  4/44a  6/44a  0/44a  0/44a شاهد کرونیکي

  0/40c  4/60b  22a  0/22a (میکرواسکلروت 5)قارچ  

  4/44d  4/69c  29b  04a (میکرواسکلروت22)قارچ  

  40a  0/42a  0/40a  6/40a شاهد مانزانیال

  44c  56b  50ab  0/62a (میکرواسکلروت 5)قارچ  

  6/40c  4/50b  0/62a  62a (میکرواسکلروت22)قارچ  

  5/44a  6/44a  4/44a  6/44a شاهد روغني

  0/44c  4/65ab  60a  62b (میکرواسکلروت 5)قارچ  

  0/44c  0/22b  22ab  4/29a (میکرواسکلروت22)قارچ  

  6/44a  5/44a  5/44a  6/44a شاهد زرد

  6/40d  50c  60b  62a (میکرواسکلروت 5)قارچ  

  0/40c  0/65b  22a  69a (میکرواسکلروت22)قارچ  

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

 بحث و نتيجه گيری
ی بیمارگر از طریق ایجاد سدهای دفاعي مانند کوتیکول های مومي و یا ترکیبات آنتي گیاهان در مقابل ارگانیسم ها

یکي از روش های نوین جهت (. 2) واکنش های دفاعي دارند (antimicrobial components)میکروبیال 
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(. 0) کاهش شدت بیماری استفاده از ارگانیسم های غیر بیمارگر جهت تحریک سیستم دفاعي گیاهان مي باشد
نوعي از این مقاومت ها . مقاومت القا شده در گیاهان در واکنش به بیمارگرها غالباً به صورت غیر اختصاصي است

مي باشد که با افزایش فعالیت   (systemic acquired resistance: SAR)تحت عنوان مقاومت سیستمیک 
دیگر پروتئین های مرتبط با بیماریزایي همراه مي گلوکانازها و -0،2-آنزیم هایي نظیر کیتینازها، پراکسیدازها، بتا

در واکنش متقابل سازگار بین برخي بیمارگرهای  PALمطالعات نشان داده است که فعالیت آنزیم  (.0،9) باشد
خاکزی و گیاه میزبان کاهش یافته است در صورتي که فعالیت این آنزیم در ارقام حساس آلوده شده افزایش نشان 

با توجه به افزایش معني دار ترکیبات مرتبط با مقاومت به ترتیب در ارقام کرونیکي، روغني، زرد و  (.5) داده است
مانزانیال مي توان چنین نتیجه گرفت که در ارقامي مانند کرونیکي که افزایش ترکیبات مرتبط با مقاومت در آن بیشتر 

 .خواهد بودبوده است نهایتا میزان خسارت پژمردگي ورتیسیلیومي نیز کمتر 
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Abstract 
Verticillium dahliae was recovered from infested olive orchards in Gorgan, and after 

identification it was propagated on Czapeck’s Dox Agar 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. Pots 

were arranged in glasshouse benches with the temperature of 25-27°C and natural light. 

Quantitative activity of phenyl alanine amonialyase (PAL) was measured using Tris-HCl (0.5 

M) and phenyl alanine (6 µM) as a substrate, according to change in absorbance of the 

reaction mixture at 290 nm per minute per milligram of total protein, on 1,10,20 and 30 days 

after inoculation. Results showed that PAL activity increased in seedlings inoculated with 

fungus (10 microsclerotia) reaching its maximum level at the 30
th
 day. Results indicated 

maximum of PAL activity were obtained on Koroneiki, Roghani, Zard and Manzanilla 

respectively (p≤0.05). 
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