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  چکیده

های مهم گلرنگ در ایران   از بیماری یکیPythium ultimumناشی از قارچ  بیماری مرگ گیاهچه  
 عالئم مـشکوک در مزرعـه تحقیقـاتی         دارای از گیاهان    1385در سال   نظر به اهمیت بیماری،     . باشد می

های قارچی جدا گردیـد      دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پرگنه          
در سـال  .  تـشخیص داده شـد  Pythium ultimumزایـی، قـارچ    که پس از جداسازی و اثبات بیماری

، Syrian ،2811اراک ،259- محلی اصفهان، زرقان   های  ژنوتیپ گلرنگ با نام    17 ارزیابی واکنش    1386
Dinger  ،250537PI-  ،5-541  ،74CW-  ،111IL-  ،Aceteria  ،Hartman  ،295-55-LRV  ،51-

51-LRV، 12IUTM ،34062 ،34074آزمــایش .  گرفــتنــسبت بــه ایــن قــارچ صــورت 34040  و
 بـا دو محـیط بـه عنـوان فـاکتور             تصادفی های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل          بصورت کرت 

 تکـرار در محـیط حولـه        4به عنـوان فـاکتور فرعـی و         )  ژنوتیپ 17(، ژنوتیپ   )آلوده و استریل  (اصلی  
 105مل بیماری با غلظت سپور قارچ عااُاُزنی مصنوعی با استفاده از سوسپانسیون      مایه. کاغذی انجام شد  

زنی بذور و وزن خشک گیاهچـه و در           سرعت جوانه  ،زنی در محیط استریل درصد جوانه    . انجام گردید 
، تعداد گیاهچه بیمار و تعداد بذور جوانه نـزده           درصد جوانه زنی واقعی    ،زنی محیط آلوده درصد جوانه   
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هـا از لحـاظ تمـام صـفات و           ن ژنوتیـپ  داری بی  که تفاوت معنی   نتایج آزمایش نشان داد      .تعیین گردید 
یـپ  ژنوتمقایـسه میـانگین صـفات مـورد بررسـی نـشان داد کـه        . العمل به بیماری وجود داشت     عکس

Dinger   و  34062 هـای  ژنوتیـپ  وزنی واقعی در محـیط آلـوده         درصد جوانه   درصد بیشترین  7/79 با 
کمترین تعداد گیاهچه بیمار     .ندت داش  بعدی قرار    درصد در رتبه   2/14 و   4/24ترتیب با    همحلی اصفهان ب  

  Dingerو  )  گیاهچـه  8/6 (34062،  ) گیاهچـه  IL) 3/6-111هـای    در محیط آلوده مربوط بـه ژنوتیـپ       
مواد اصالح شده غیر بومی منبـع       بطورکلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که          . بود)  گیاهچه 3/8(

هـای     از ژنوتیـپ   همچنین برخی . باشند  گیاهچه می  های مقاومت به بیماری مرگ     بسیار مناسبی برای ژن   
مرگ  مربوط به آن ضعیف بوده ولی از لحاظ مقاومت به بیماری خصوصیاتزنی و     ایرانی از نظر جوانه   

، Dingerهـای    ژنوتیپتوان   میبنابراین  . بودندهای موجود در این مطالعه        برتر از سایر ژنوتیپ    گیاهچه
مـرگ  برای تولید ارقـام مقـاوم بـه بیمـاری      گلرنگ  های اصالحی    امهدر برن  را   34062محلی اصفهان و    

   .ورد استفاده قرار داد مگیاهچه
  

         .زئوسپورمقاومت، حساسیت،  ،زنی  بذر، جوانه:کلیدی های واژه
  

  مقدمه
 احتمـاالً روغنی است کـه   هدان ان گیاهی ازیک .Carthamus tinctorius L گلرنگ با نام علمی  
 بطوریکه ایران از لحاظ ذخایر ژنتیکی گلرنـگ یکـی از            ؛ه است ، ترکیه و ایران منشاء گرفت      هندوستان از

درصـد   24 تـا    12 درصـد روغـن و       45 تا   25 دارای    گلرنگ دانه. رود ترین مناطق جهان بشمار می     غنی
و  هـا   غـذای دام   در   مهمـی عالوه بر تولید روغن، کنجاله آن نیز نقش         ). 1999زینلی،  ( باشد  پروتئین می 

. باشـد  هـای گونـاگون ایـن گیـاه مـی      یکی از مـشکالت اصـلی در تولیـد گلرنـگ بیمـاری      . داردطیور  
 آلـودگی   ،بز شـدن  ای نظیر پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه قبل و یا پس از س           های مختلف گیاهچه   بیماری

  ). 2006، پهلوانی و همکاران( شده است گزارشاین گیاه ترین بیماریهای  از مهملپه   ریشه و محور زیر
 مـورد توجـه     همـواره هـای مختلـف      یافتن مقاومت بـه بیمـاری     های گلرنگ برای     ارزیابی ژنوتیپ   

هـای مقـاوم بـه بیمـاری         عنـوان الیـن    های ایرانی بـه     طوری که بعضی از ژنوتیپ     ، به محققین بوده است  
. )1981ان،  داویـا و همکـار     (پوسیدگی ریشه جهت تولید ارقام مقاوم مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت             
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. گـزارش شـده اسـت   ) 1949( نبراسکا توسـط کالسـن   درمیری گلرنگ اولین بار     بوتهمرگ گیاهچه یا    
هندوسـتان، مکزیـک و ایـران گـزارش شـده اسـت       ، استرالیا، آرژانتین، تاکنون این بیماری از افغانستان 

بـرای   Phytophthora drechselriبـا عامـل    گلرنـگ  مرگ گیاهچـه ). 2004 و سعیدی، بین شریف(
) 1994( مُنـدل . گـزارش شـده اسـت     1روی واریته فریـو   در کرج از    ) 1970(آقا    نخستین بار توسط آل     

ه تحـت  دکه گلرنگ کشت شدنباش میعامل این بیماری  های نامشخصی از پیتیوم      گونهنمود که   گزارش  
ت بـذور، گیاهچـه،      پیتیوم و فیتوفتورا ممکـن اسـ        قارچی  گونههر دو    .کند آبیاری را به شدت آلوده می     

پیتیـوم قـارچ    . دنـ گیاهان جوان یا گیاهان مسن را در طی گلدهی و تشکیل طبق مورد حملـه قـرار ده                 
ر کاشت شده یکی از     وسبزشدن بذ عدم  . شود  زایی است که باعث پوسیدگی و مرگ گیاهچه می          بیماری

 ایـاالت متحـده و جکـس        در) 1948(کلیتـون   . )2001،  نیـا  ابـرین  (باشد   می  قارچاین  عالیم آلودگی به    
به (قبل از رویش معرفی کردند      گیاهان زراعی    را عامل مرگ گیاهچه      P.ultimumدر انگلیس   ) 1951(

  ).1999منش،  علوی و آهوننقل از 
 .Pythium spمیـری گلرنـگ    دادند که عامل ایجاد بیماری بوتهنشان ) 1992(هیونگ و همکاران   

"group G"   شکلی ازP. ultimumیـا اولـین میـانگره    و پوکوتیـل   هی،امـل بیمـاریزا  اشـد کـه ع  ب  می
الشی کرده و های آلوده را مت ، بافتدهد و با ایجاد پوسیدگی میهای گلرنگ را مورد حمله قرار  گیاهچه

روی بـر   زایـی چنـد قـارچ خـاکزی را            بیماری) 1976(نژاد و اخوت      احمدی. برد گیاهچه را از بین می    
، Pythium ultimum، Pythium aphanidermatium کـه  نمودندرش گلرنگ آزمایش کردند و گزا

Phytophthora drechselri و Rhizoctonia solani  بــه نقــل از(زا هــستند  در گلرنــگ بیمــاری 
       مـرگ گیاهچـه   مـا، رطوبـت، خـاک و قـارچ عامـل            اثـر د  ) 1994(مُندل و همکاران     ).1995عبدالهی،  

)P. ultimum (کـه  نمودنـد  گـزارش  ی گلرنگ مورد بررسی قرار دادند وی بذرهازن را بر روی جوانه 
داری   گراد در خاک آلوده به پیتیوم بطور معنـی         سانتی   درجه 25 به   10 با افزایش دما از      زنی  درصد جوانه 

بـذور  بـا تحقیـق روی        دیآل سـع  . شـود    مـی  مرگ گیاهچه یابد و افزایش دما باعث افزایش         کاهش می 
 ارتباط دارد   اهچهی با خروج گ   ماًیمستقاندازه بذر    یژگی که و  دی رس جهی نت نید در سودان ب   یگلرنگ محل 

زنی از مهمترین مراحل رشد گیـاه        جوانه .شود ی بذور مرتبط م   نی به بزرگتر  نیز  درصد جوانه  نیشتریو ب 
 داویا و   به نقل از  ( شود  تضمین می  لرنگ گ است بطوریکه در این مرحله دوام، استقرار و عملکرد نهایی         
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زنی کامـل، یکنواخـت و خـروج        در جهت جوانه  گلرنگ  بنیه بذر   بدین دلیل افزایش     .)1981مکاران،  ه
پهلـوانی و   ). 2006جمشیدمقدم و پورداد،    (سریعتر تعداد کافی گیاهچه، همواره مورد توجه بوده است          

 Macrophominaمیـری بـا عامـل     ژنوتیپ گلرنگ بـه بوتـه  19ای  در ارزیابی مزرعه) 2007 (رضوی

phaseolina ،     های مقاوم در گلرنگ      عنوان شاخصی برای انتخاب مستقیم ژنوتیپ       قطر پائین ساقه را به
ها بـه     معرفی کردند و نشان دادند که در بین ارقام مورد مطالعه ارقام مقاوم وجود نداشت بلکه ژنوتیپ                

  . بندی شدند مقاوم و حساس گروه نیمه
مـرگ  ها از جمله      بیماریتر به     ابی به منابع ژنتیکی متحمل    ی  های گلرنگ برای دست     ارزیابی ژنوتیپ   

های انجام  که در بررسی طوری مورد توجه محققین بوده است، به P. ultimum ناشی از قارچ گیاهچه
هـای     ژن .اند  های مقاوم به پوسیدگی ریشه گزارش شده        عنوان الین  های ایرانی به    شده بعضی از ژنوتیپ   

گلرنـگ موجـود بـوده و در تولیـد          جهانی  در ذخایر ژنتیکی     پیتیومی   یاهچهمرگ گ ومت به بیماری    امق
مـرگ  های مختلف عامل      رغم اینکه در ایران قارچ      علی ).2000ویس،  (ارقام تجاری استفاده شده است      

 ها میری گلرنگ گزارش شده است ولی بررسی و تحقیقات چندانی در زمینه این بیماری               بوتهگیاهچه و   
ایـن  اهمیت و سازگاری    به این دلیل و با توجه به        ). 2004 و سعیدی،    بین شریف (صورت نگرفته است  

ضـروری  این مطالعه   انجام   ، و خسارت ناشی از آن     مرگ گیاهچه  با شرایط گرم و خشک و وجود         گیاه
 ژنوتیپ گلرنـگ    17  و رشد گیاهچه   زنی   جوانه ارزیابی واکنش  مطالعهاز این   اصلی   هدف   .به نظر رسید  
ـ  پیـ  ژنوتنیتـر   مقـاوم منظـور یـافتن   هب ،P. ultimum ،مرگ گیاهچهرچ عامل بیماری نسبت به قا  ای

تواند به ایجاد ارقـام مقـاوم بـه بیمـاری      ها می  شناسایی این ژنوتیپ.بود یی با واکنش مناسب   ها پیژنوت
  .مرگ گیاهچه در گلرنگ کمک نماید

     
  ها روشو مواد 
  برداری نمونه
در دانـشکده کـشاورزی دانـشگاه علـوم کـشاورزی و            واقـع      گلرنـگ  مزرعـه  از   1385در تابستان     
هایی قرار داده شـد       طور جداگانه در پاکت    های مشکوک به بیماری انتخاب و به        طبیعی گرگان بوته   منابع

زا، ریشه و طوقـه       منظور جداسازی عامل بیماری    به .و پس از ثبت مشخصات به آزمایشگاه منتقل شدند        
 بـا محلـول      گردیـد و پـس از ضـدعفونی        متری تفکیـک     میلی 5 تا 3طعات کوچک   های آلوده به ق     بوته

 بـا آب مقطـر سـترون روی محـیط           شستـشو  بار   و سه  یک دقیقه مدت   بههیپوکلریت سدیم نیم درصد     
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. کـشت گردیـد   ) CMA(و محـیط کـشت آرد ذرت آگـار          ) PDA(آگار  -دکستروز-زمینی  کشت سیب 
 بـرای   هـا   سـپس جدایـه   . راد انکوبه شـدند   گ   درجه سانتی  25 روز در دمای     4های پتری به مدت       تشتک

هـا از روش نـوک      سـازی جدایـه     برای خالص . های کشت اختصاصی منتقل گردیدند       محیط شناسایی به 
  . )1992سینگلتون و همکاران،  (آگار استفاده شد-دکستروز-مینی ریسه روی محیط کشت سیب

  
   و تهیۀ مایۀ تلقیحشناسایی عامل بیماری

زای پیتیوم از محیط کشت اختصاصی آرد ذرت آگار استفاده شـد              های بیماری   ناسایی جدایه ش برای  
و خصوصیات ماکروسکوپی مانند اندازه آنتریدی، اُاُگونی، اُاُسپور، قطر اُاُپالست، حضور یا عدم حضور              

  شناسایی کلیدبا استفاده از    . و اسپورانژیوسپور مورد بررسی قرار گرفت      ، اسپورانژیوم تاژک در زئوسپور  
برای تهیه سوسپانسیون زئوسپور  . شناسایی شدPythium ultimumقارچ عامل بیماری ) 1990 (دیک
ـ بـه   Pythium ultimumهای خالص  ای از جدایه های دایره پرگنه هـای حـاوی محـیط کـشت      شتکت

CMA       10 مـدت  های پتری به    شتکتسپس   . ساعت در تاریکی قرار گرفتند     24 منتقل شدند و به مدت 
 ساعت در دمـای اتـاق قـرار داده تـا زئوسـپورها همزمـان آزاد                 2گراد و      درجه سانتی  5دقیقه در دمای    

 بـا   تلقـیح نـسیون   اگیری و سوسپ    اندازه) سایتومترهمو(شمار    سالید گلبول غلظت زئوسپورها با ا   . گردند
  .لیتر تهیه شد زئوسپور در هر میلی 105غلظت 

  
   زنی  جوانهآزمونزنی و  مایه
 طـرح    در قالب  های خرد شده    کرت بصورت   در آزمایشگاه تحقیقات بذر    1386این تحقیق در سال       

سـطح   زنـی بـا دو     محیط جوانه  اصلی شامل    فاکتور.  تکرار صورت گرفت   چهارکامل تصادفی با    بلوک  
محلـی   به اسامی  (های داخلی و خارجی     ژنوتیپاز    ژنوتیپ 17شامل  و فاکتور فرعی    ) آلوده و استریل  (

ــ ــان اص ، Syrian  ،Dinger ،250537PI- ،74CW- ،111IL- ،Aceteria،2811اراک ،259فهان، زرق
Hartman ،295-55-LRV ،51-51-LRV، 12IUTM، 5-541 ، 34062 ،34074بـــود )34040  و 

  . )1جدول (
پـس از ضـد   از هـر ژنوتیـپ   بـذر   عـدد    50آزمایش  برای اجرای این     :اجرای آزمایش در محیط استریل    

 بـا   تـایی 10پـنج خـط طـولی        درصد به مدت یک دقیقـه، در         5/0حی با هیپوکلریت سدیم     عفونی سط 
  هـکه از لب  بطوری،دندـشرار داده ـقهای کاغذی مرطوب شده با آب مقطر  بر روی حولهفواصل معین 
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. ر قرار داده شـد    و سپس حوله کاغذی دیگری با همان ابعاد روی بذ         .متر فاصله داشتند     سانتی 10باالیی  
ده شدند و جهت جلـوگیری از تبخیـر در داخـل            یهای کاغذی محتوی بذرهای کشت شده پیچان        حوله

 20 با دمای اقک رشدتا بطور عمودی در محتوی بذرهای  سپس حوله. پاکت پالستیکی نگهداری شدند 
بـا   بار بصورت روزانه یک  زده  شمارش بذور جوانه   ساعت   48بعد از    .گراد قرار داده شدند    درجه سانتی 

با اسـتفاده    .)1993ایستا،  (  روز متوالی آغاز شد    هفت مدت هب متر  میلی 2چه به اندازه      روج ریشه معیار خ 
بـذور  زنـی      درصـد و سـرعت جوانـه       ،زنـی روز آخـر      زنی روزانه و جوانـه      های مربوط به جوانه     از داده 

ز قرار دادن آنها بـه       گیاهچه از هر واحد آزمایشی پس ا       5در پایان آزمایش وزن خشک      . محاسبه گردید 
  . گردیدتعیین  گرم 001/0با ترازوی گراد  درجه سانتی 70دمایآون با  ساعت در 24مدت 

بذر از هر ژنوتیپ به مدت یک       عدد   50 برای اجرای این آزمایش تعداد       :اجرای آزمایش در محیط آلوده    
. شستـشو شـد   طـر    درصد ضدعفونی سطحی شده و سه بـار بـا آب مق            5/0دقیقه با هیپوکلریت سدیم     

بـذور بـه مـدت یـک دقیقـه در سوسپانـسیون زئوسـپور قـارچ                 بمنظور ایجاد آلودگی مصنوعی     سپس  
Pythium ultimum  تـایی بـا   10بذور آلوده شده در پنج خـط طـولی   . خیسانیده شدند 105با غلظت

سـپس حولـه کاغـذی      . های کاغذی مرطوب شده با آب مقطر کشت شدند          فواصل معین بر روی حوله    
هـای کاغـذی      سـپس حولـه   . طوب شده با آب مقطر دیگری با همان ابعاد روی بـذر قـرار داده شـد                مر

محتوی بذرهای کشت شده پیچانده شدند و جهـت جلـوگیری از تبخیـر در داخـل پاکـت پالسـتیکی          
 درجـه   20 بـا دمـای      اطاقـک رشـد   های کـشت شـده بطـور عمـودی در             سپس حوله . نگهداری شدند 

هـای سـالم و تعـداد        هچـه های بیمار، تعداد گیا     تعداد گیاهچه   روز 7پس از    .دندگراد قرار داده ش    سانتی
 از فرمـول    زنـی در محـیط آلـوده          درصـد واقعـی جوانـه     تعیـین   بـرای    .شمارش شـد  نزده   بذور جوانه 

100)( ×=
s

i
r N

NG  در آن  که ؛استفاده شد  Grزنـی در محـیط آلـوده         درصـد واقعـی جوانـه      ؛  ،Niتعـداد   ؛

ـ   Gr از . استتعداد کل بذور جوانه زده در محیط استریل؛ Ns و یمار در محیط آلودهگیاهچه ب  عنـوان   هب
زده در شـرایط آلـوده را بـه     نسبت بذور جوانـه   Grها استفاده شد زیرا معیاری برای حساسیت ژنوتیپ

رصـد  د یعنـی  باشـد  بیـشتر   Grهر چـه مقـدار  پس . دهد نشان میزنی در شرایط استریل  پتانسیل جوانه
   . یا به عبارت دیگر حساسیت ژنوتیپ به آلودگی بیشتر است استکمترزنی در محیط آلوده  جوانه

هـای    از گیاهچـه  های تحت تیمـار آلـودگی،        بر روی گیاهچه  قارچ عامل بیماری    وجود  برای اثبات     
ی هـا   در آزمایـشگاه بیمـاری     PDAبر روی محیط کشت     ها   نمونهبرداری صورت گرفت و       بیمار نمونه 
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 Pythiumهـا قـارچ     عامـل آلـودگی در تمـام نمونـه    اثبات گردید کهبا این عمل . منتقل شدندگیاهی 

ultimum افزار آماری   از نرم ها   برای تجزیه و تحلیل آماری داده      . بود SAS   های    برای داده  .استفاده شد
زنـی،                               جوانـه  زنی واقعی، درصـد     زنی در محیط استریل و همچنین درصد جوانه          سرعت جوانه  ودرصد  

 بـا  لـی  و.نزده در محیط آلوده از تبدیل لگاریتمی استفاده گردیـد  تعداد گیاهچه بیمار و تعداد بذر جوانه      
نظر گردیـد و تجزیـه و تحلیـل     ها صرف بر نتایج حاصله از تبدیل داده     ها   تبدیل داده توجه به عدم تأثیر     

  .  گرفتها با استفاده از اعداد خام صورت داده
   

  نتایج و بحث
همانطور . است   نشان داده شده   1در جدول   ت مورد بررسی    امیانگین و خطای معیار برای خصوصی       

هـای داخلـی و وزن خـشک      بیشتر از ژنوتیپبومیغیرهای  دانه ژنوتیپ وزن هزارگردد   که مشاهده می  
 90 تا   40محیط استریل بین    ها در     ور ژنوتیپ زنی بذ  درصد جوانه  .بودگیاهچه متناسب با وزن هزاردانه      

مورد اسـتفاده   گیاهی  یانگر قوه نامیه مناسب مواد      ببذور  زنی    سرعت جوانه که همراه با     درصد متغیر بود  
 درصـد بیـشترین     00/64بـا   منشاء غیرایرانی  دارای Dingerژنوتیپ  لوده  در محیط آ   .بوددر این مطالعه    

) درصـد 45/11 (34062 ژنوتیپو  ) درصد15/12( محلی اصفهان     و پس از آن ژنوتیپ     زنی  مقدار جوانه 
 34062 و   Aceteria هـای  پژنوتیـ همچنین  . زنی را داشتند    هر دو با منشاء ایران بیشترین مقادیر جوانه       

-74هـای    ژنوتیـپ   دارای بیشترین و کمترین تعداد گیاهچه بیمـار بودنـد و           37/6 و   25/37ترتیب با    به
CW   111 و-IL  بودنددر شرایط آلودگی    نزده   ر جوانه وین تعداد بذ  ب دارای کمترین و بیشتر    ترتی  نیز به 

های گلرنگ تحت تنش رطوبتی در شرایط کنترل شده و مزرعـه    مطالعۀ ارزیابی ژنوتیپ   در   ).2جدول  (
 در تمـام سـطوح رطـوبتی کمتـرین سـرعت            CW-74ژنوتیـپ   ) 2006(جمشیدمقدم و پورداد    توسط  
   .زنی را داشت جوانه

و  بـذور  کاهش نـشان داد؛ ایـن  نامیه پائین  دلیل قوه ها به ژنوتیپرخی از بزنی   جوانهیط آلوده   محدر    
دچـار   عامـل بیمـاری مواجـه شـده و           هایزنی با زئوسـپور     در هنگام جوانه  های حاصل از آنها      گیاهچه
آلـودگی  دارای  ها عاری از آلودگی و یا         گیاهچه بعضی از ژنوتیپ   همچنین   .گی و مرگ گردیدند   پوسید
جدول ( اشاره نمود Dinger و   IL  ،34062-111 های ژنوتیپ توان به  که از مهمترین آنها می     بودند کمی

 موجـب شـده اسـت تـا         یبـذور چنـین   رشـد و نمـو      بـاالی   سرعت  توان چنین تصور کرد که        می. )3
هـای    هچههمچنین وجود گیا  . نداشته باشند های گیاهچه     زئوسپورها زمان کافی برای فعالیت روی بافت      
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هـم   P. ultimumدهد که مکانیسم وقوع بیماری در گلرنگ با عامـل   نزده نشان می آلوده و بذور جوانه
این موضوع در اتخـاذ  ). 1شکل (د باش پس از سبز شدن میصورت  هبقبل از سبز شدن و هم     صورت   هب

زنـی واقعـی       جوانـه  با توجه به نتـایج درصـد      . باشد   گلرنگ بسیار مهم می    ارقامسیستم اصالح و بهبود     
محلی اصفهان دارای بیشترین مقاومت به بیمـاری مـرگ گیاهچـه بـا               و   Dinger  ،34062های    ژنوتیپ
  .ها قرار گرفتند ترین های مورد بررسی در گروه ضعیف بودند و بقیه ژنوتیپ P. ultimumعامل 

د شـده بـا دو      های خر  برای دو محیط به صورت طرح کرت      بذور  زنی    تجزیه واریانس درصد جوانه     
 صـورت  بلوک   4در  ) ها ژنوتیپ(فاکتور فرعی    سطح   17و  ) محیط آلوده و استریل   (سطح فاکتور اصلی    

در هر یـک از دو محـیط اسـتریل و آلـوده تجزیـه و تحلیـل                  سایر صفات   در مورد   . )2جدول   (گرفت
 تکـرار  4بـا   ) ژنوتیپ گلرنگ ( تیمار   17دارای  طرح بلوک کامل تصادفی      ای در قالب   جداگانهواریانس  

بررسی های مورد مطالعه از نظر تمام صفات         ژنوتیپنتایج تجزیه واریانس نشان داد که       . صورت گرفت 
، جمـشیدمقدم و پـورداد      )2004(نبـی و سـعیدی       شـریف  .داری داشـتند   دیگر اختالف معنی  یک با   شده

روی گلرنـگ   خـود  نیز در مطالعات) 2006 (همکارانو پهلوانی و ) 1981(دیوی و همکاران   ،)2006(
  . گزارش نمودندرا های قارچی  وجود تنوع ژنتیکی برای واکنش به بیماری

  

  
به   عامل بیماری مرگ گیاهچه گلرنگ در محیط آلوده،Pythium ultimum  ایجاد خسارت قارچ -1شکل 

  ).چپ(گیاهچه بیمار و ) وسط(، گیاهچه سالم )راست(بذر بیمار و جوانه نزده  ؛ 105سوسپانسیون زئوسپور با غلظت 
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 برای صـفات درصـد      Dinger نشان داد که ژنوتیپ      LSDها با آزمون     نتایج حاصل از مقایسه میانگین      
برتـرین  )  درصد 68/79(زنی واقعی در محیط آلوده       و درصد جوانه  )  درصد 5/72(زنی در دو محیط      جوانه

زنی واقعی در    جوانه درصد   22/14هان با    و محلی اصف   44/24 با   34062های    بوده است و ژنوتیپ     ژنوتیپ
 در شـرایط    Dingerعبـارت دیگـر ژنوتیـپ         به. )3جدول   (داشتند  بعدی قرار  های شرایط آلودگی در رتبه   

در شرایط بدون آلودگی را نـشان       خود  زنی    درصد پتانسیل جوانه   80است حدود    آلودگی قارچی قادر بوده   
 و محلـی اصـفهان نـسبت بـه          34062دو ژنوتیـپ    زنی   وانهتیمار آلودگی قارچی موجب گردید تا ج      . دهد

از طرفی دیگر تیمار آلودگی قارچی موجب گردید        .  درصد کاهش یابد   85 و   75شرایط بدون قارچ حدود     
 درصـد کـاهش     100 نیز نسبت به شرایط بدون قـارچ         34040 و 34074،  541-5سه ژنوتیپ   زنی   تا جوانه 

 و  34074،  541-5هـای     و حـساسیت ژنوتیـپ     Dinger ژنوتیـپ    تتوان بـه مقاومـ     این نتایج را می   . یابد
دارای  تـوان  را  مـی    و محلـی اصـفهان       34062های   ژنوتیپگیری   با توجه به این نتیجه    .  نسبت داد  34040

همچنـین بـا توجـه نتـایج جـدول مقایـسه       .  معرفـی نمـود  Pythium ultimumمقاومت نسبی به قـارچ  
گیاهچه بیمار در محیط آلوده برای ژنوتیپ        و تعداد    محیط استریل  در   زنی  صفات سرعت جوانه   ها میانگین

Aceteria       در مقایـسه میـانگین صـفات تعـداد بـذر            .ها بـوده اسـت      با منشاء کانادا بیشتر از سایر ژنوتیپ 
 و Hartman بیـشترین و  0/36 و   50/43ترتیب با مقادیر     ه ب 34040و  ) با منشاء ایران   (IL-111نزده    جوانه

74-CW تـا   011/0ها بین    وزن خشک گیاهچه ژنوتیپ   ). 3جدول  ( کمترین بودند    0/8 و   5/4رتیب با   ت ه ب 
با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس و جدول         .  متغیر بود  Syrian و   34040ب برای   یترت   گرم به  024/0

ت بـه   تنـوع ژنتیکـی بـرای مقاومـ       چنین نتیجه گرفت کـه      توان    می) 3 و   2 های  جدول(ها   مقایسه میانگین 
 تولیـد ارقـام مقـاوم بـه بیمـاری مـرگ گیاهچـه       ها وجود دارد و بنابراین انتخاب برای      بیماری در ژنوتیپ  

 کـه یـک رقـم اصـالح شـده      Dingerژنوتیپ  .تواند مؤثر باشد  میPythium ultimum گلرنگ با قارچ
از بین مـواد  . گردد یهای مقاومت به این بیماری محسوب م       برای ژن باشد منبع بسیار باارزشی      غیربومی می 

بومی ژنوتیپ محلی اصفهان نیز دارای مقاومت قابل توجهی بود که در صورت برطـرف نمـودن مـشکل                   
های  از بین ژنوتیپ  . عنوان یک رقم مقاوم مورد استفاده قرار گیرد        هند ب اوت زنی بذور آن می    بودن جوانه  پایین

 حـائز  Pythium ultimum مقاومـت بـه قـارچ     با منشاء ناشناخته نیـز از نظـر  34062الین مورد بررسی 
 هـایی از جملـه پوسـیدگی       مقاومت به بیماری  های دیگر نیز تنوع ژنتیکی برای        در بررسی . باشد اهمیت می 
کـه    طـوری   ، بـه  )1995عبـدالهی،   (نیز وجود داشته اسـت      گلرنگ  میری فوزاریومی     ریشه و بوته  فیتوفترایی  

های اصالحی گلرنگ برای     در برنامه بندی و    های مقاوم طبقه   وتیپهای ایرانی در گروه ژن     بعضی از ژنوتیپ  
  ).2006پهلوانی و همکاران، ؛ 2004نبی و سعیدی،  شریف(اند  تولید ارقام تجاری مقاوم استفاده شده
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واقعـی  زنـی   درصد جوانهبین  دهد که ضریب همبستگی      جدول ضرایب همبستگی صفات نشان می       
زنی در محـیط اسـتریل       ، جوانه )=99/0r**(محیط آلوده   بذور  زنی    جوانه درصد در محیط آلوده با      بذور

، وزن هزاردانـه بـا وزن خـشک گیاهچـه           )=r-82/0**(با تعـداد بـذر جوانـه نـزده در محـیط آلـوده               
)**82/0r= (زنی در محیط استریل با تعداد گیاهچه بیمار          جوانه)**72/0r=( اد بذر جوانه نزده بـا      ، تعد

و ) =76/0r**(زنـی    زنی در محیط استریل بـا سـرعت جوانـه          جوانه ،  )=r-71/0**(زنی   سرعت جوانه 
 ضـریب   .دار بـود    در سـطح یـک درصـد معنـی         )=63/0r**(زنـی     سرعت جوانه  باتعداد گیاهچه بیمار    

 کـه دهد  زنی در محیط استریل و تعداد گیاهچه بیمار نشان می    برای صفات جوانه   نفیهمبستگی باال و م   
هـا در شـرایط آلـودگی         تواند به بهبود واکنش ژنوتیپ      های فاقد آلودگی می     نی در محیط  ز  افزایش جوانه 

افزایش مقاومت به بیماری در گلرنگ      با هدف   تواند در انتخاب غیرمستقیم        می موضوعاین  . منجر گردد 
  .کمک مؤثری نماید

 ولـی د  دهـ    گلرنـگ قبـل و پـس از سـبز شـدن روی مـی               مرگ گیاهچه چه نتایج نشان داد که       اگر  
هـا در مراحـل اولیـه         بـودن گیاهچـه    دلیـل ضـعیف    هبمرگ گیاهچه قبل از سبز شدن       خسارت ناشی از    

دهنـد    نشان می  زا از خود تحمل     ها یا بذور در مقابل عامل بیماری        گاهی گیاهچه . استبیشتر  زنی    جوانه
. ومس مـؤثر اسـت    یابد و بیشتر در تولید عملکرد و بیـ          میندر این نوع واکنش عملکرد گیاه کاهش        که  

زایـی کـه      و هر عامل بیماری    گردد محسوب می  مهمترین مرحله رشد     چه گیاه بذر و استقرار   زنی  جوانه
 .کنـد   زنی شود بر سایر پارامترهای رشد گیاه نیز خـسارت قابـل تـوجهی وارد مـی                  باعث کاهش جوانه  

در کـاهش میـزان   می بسیار مـؤثر  تواند گا ر عاری از بیماری و استفاده از ارقام مقاوم، می واستفاده از بذ  
نتایج این مطالعه نـشان داد      .  گلرنگ باشد  های مختلف از جمله مرگ گیاهچه       ماریخسارت ناشی از بی   

عنوان مواد خارجی   ه ب Dingerعنوان مواد بومی و ژنوتیپ       ه محلی اصفهان ب    و IL-111های    که ژنوتیپ 
های مقاومت و یـا تحمـل بـه بیمـاری             رای ژن منابع خوبی ب   با منشاء ناشناخته     34062و همچنین الین    

های اصالحی مـورد اسـتفاده    توانند در طرح هستند که می  Pythium ultimumمرگ گیاهچه با عامل 
  .قرار گیرند
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 آقایان مربوطههای  وسیله از زحمات مسئولین محترم آزمایشگاه  که بدین استه انجام شدطبیعی گرگان
      .شود زاهدی تشکر و قدردانی میعلیرضا سیرانی و مهندس سهیل مهندس 
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Abstract 
 Damping-off is an important disease of safflower in Iran, that caused by 
Pythium ultimum. Because of its importance, fungi isolates were sampled from 
infected plants grown in research farm of the College of Agriculture, Gorgan 
University of Agricultural Sciences and Natural Resources, in 2006. Also it has 
been proved that the disease caused by Pythium ultimum. Evaluation of seventeen 
safflower genotypes (Zarghan-259, Arak-2811, Isfahan, Syrian, Dinger, Hartman, 
Aceteria, CW-74, LRV-55-295, LRV-51-51, IUTM12, PI-250537, IL-111, 34062, 
34074, 34040 and 541-5) for their response to causal agent were performed in 
2007. The experiment was conducted in paper towel environment was done as split 
plot design in a complete randomized blocks in which two environments (sterile 
and infected) were included as main plot and also seventeen genotypes were as sub 
plot in four replicates. Artificial inoculation was conducted with 105 per mL 
oospore suspension of fungi agent. In sterile media percent and speed of seed 
germination and also dry weight of seedling and in infected media percent, real 
percent and speed of germination, number of infected seedlings and number of 
non-germinated seeds was recorded. Results showed that there was significant 
difference among the genotypes for all evaluated traits and also for reaction to 
disease. Comparison of means indicated that genotype Dinger with 79.7% had the 
highest real germination in infected media, and genotypes 34062 and Isfahan with 
24.4 and 14.2 % were in the next rank in this regard, respectively. The lowest 
diseased seedling in infected media were belonged to IL-111 (6.3 seedlings), 34062 
(6.8 seedlings) and Dinger (8.3 seedlings), respectively. Overall, the results of this 
study showed that some of non-Iranian genotypes were a good source for resistance 
to damping-off. Additionally, some of Iranian genotypes in respect to seed 
germination and related parameters were weak, however for resistance to the 
disease were superior to others. So, genotypes Dinger, Isfahan and 34062 could be 
used in breeding program of safflower to produce cultivars with resistance to 
damping-off. 
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