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  (گزارش کوتاه علمی)
  

  اي با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه  Pythium ultimumافزایش مقاومت گلرنگ به قارچ
  

  2و هادي پهلوانی 1منش الهام نیک*

  ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،نباتات اصالحگروه  ارشد کارشناسی دانشجوي1
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،نباتات اصالحدانشیار گروه 2

  18/05/91 ؛ تاریخ پذیرش: 07/09/89تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
. در رود شمار می به گگلرن هاي اصلی در کشت و تولید زا یکی از نگرانی هاي ناشی از عوامل بیماري خسارت

ترین روش  مختلف کنترل و کاهش خسارت ناشی از این عوامل استفاده از ارقام مقاوم مطمئن هاي بین روش
هاي گلرنگ به  منظور کارایی روش اصالحی انتخاب در افزایش مقاومت ژنوتیپ گردد. این مطالعه به محسوب می

در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم  1389و  1388هاي  ی سالدر شرایط مزرعه ط Pythium ultimumبیمارگر 
تر در  ها و انتخاب نتاج مقاوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان انجام شد. این پژوهش شامل دو بخش ارزیابی ژنوتیپ

مایش بار دیگر در سال قبل از این آز سال اول و ارزیابی نتاج انتخاب شده در سال دوم بود. بذور مورد استفاده یک
ژنوتیپ شامل  6هاي کامل تصادفی با  صورت طرح پایه بلوك مورد انتخاب قرار گرفته بودند. آزمایش سال اول به

هاي  دست آمده از بوته هاي مقاوم در خاك آلوده به بیمارگر) و انتخاب نشده (بذور به بذور انتخاب شده (بذور بوته
ترتیب کشت بذور  ها به محیط انجام شد. این محیط 3دوم در  تکرار بود. آزمایش 8کشت شده در خاك استریل) در 

) بودند. 3) و خاك استریل (محیط 2(محیط  1389)، اردیبهشت 1(محیط  1388در خاك آلوده در دو مرحله اسفند 
دست  لیتر استفاده گردید. نتایج به زئوسپور در میلی 105سازي خاك از سوسپانسیون بیمارگر با غلظت  منظور آلوده به

ها گردید. دو  باعث کاهش سرعت سبزشدن بذور همه ژنوتیپ P. ultimumمیري ناشی از  آمده نشان داد که بوته
از  34074و  0/46به  0/37، سیریان از 7/40به  2/29نسل انتخاب موجب شد تا درصد سبزشدن ژنوتیپ زرقان از 

با أثیري بر بهبود مقاومت به این بیمارگر نداشت. ها انتخاب ت افزایش یابد. در مورد سایر ژنوتیپ 2/64به  7/41
، انتخاب P. ultimumو سرعت سبزشدن بذور در خاك آلوده به توجه به تأثیر دو نسل انتخاب بر افزایش درصد 

  باشد. هاي گلرنگ  تواند روش مؤثري در بهبود مقاومت به این بیماري در برخی از ژنوتیپ می
  .ونیسوسپانسسبزشدن، حساسیت،  ،بیمارگربذر،  هاي کلیدي: واژه

                                                
  elhamnikmanesh@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
د. دار علقت 1به خانواده کاسنی n2=x2=24 با  Carthamus tinctoriusگلرنگ با نام علمی

هاي وحشی جنس کارتاموس نیز در بسیاري از مناطق ایران به  هاي زراعی گلرنگ، گونه بر گونه عالوه
ست و بسته به فعالیت حشرات از درصدي د. این گیاه از نظر ژنتیکی خودگشن انشو وفور یافت می

همواره از تهدیدات جدي  ،ها بیماري ،در تولید گلرنگ ).1999(زینلی، دگرگشنی نیز برخوردار است 
، مرگ گیاهچه قبل و یا پس از پوسیدگی بذر اي مانند هاي مختلف گیاهچه بیماري روند. شمار می به

). 2007د (پهلوانی و همکاران، نشو مله محسوب میآلودگی ریشه و محور زیرلپه از این ج شدن وسبز
 از هاي خسارت ترین بیماري گلرنگ از مهمو مرگ گیاهچه هاي گلرنگ پوسیدگی ریشه  ي در بین بیمار

بیماري نقش این در ایجاد  Pythiumو   Phytophthoraبیمارگرجنس هایی از دو  باشد. گونه می
توان به پژمردگی و  م این بیماري مییاز عال .)1984هاریگان، ؛ هریتیژ و1981ویا و همکاران، ا(د دارند

برگ و در نهایت خشک  رپریدگی عمومی د اشاره کرد که باعث رنگ تهاجممورد  هاي بافتتیره شدن 
هایی با  که در خاك ی که بارندگی زیاد است یا هنگامیهای ل. در فصگردد شدن سریع کل بوته می

ی این گیاه زراعی شود، افت عملکرد و خسارت ناشی از این بیماري کشی سطحی اقدام به کشت آب زه
 زا درجه حرارت، شدت نور، تراکم عامل بیماري مانندکلی شرایط محیطی و زراعی طور هشود. ب زیاد می

  .)1999(زینلی،  دنمزارع گلرنگ دخالت داراین قارچ در بافت خاك در شدت آلودگی و 
و مرگ گیاهچه هایی است که سبب پوسیدگی ریشه  ترین قارچ ماز مه Pythium ultimumبیمارگر 

از طریق  Pythium بیمارگر ).2008احمدي و همکاران، ؛ 1992شود (هیونگ و همکاران،  در گلرنگ می
 Pythium بعضی اوقات .شود وسیعی از گیاهان می دامنهپوسیدگی شدید ریشه، باعث از بین رفتن 

گسترده بودن دامنه . )2000 ،شود (ندرهوف و تغییر در ظاهر آن می باعث به تأخیر افتادن رشد گیاه
ی زیاد در باقی یوانا، انگل اختیاري بودن و تباال ییزا ، قدرت بیماريییمیزبانی، انتشار وسیع جغرافیا

با اهمیت  ییزا یماريب را از نظر P. ultimum ماندن به حالت ساپروفیتی در غیاب گیاه میزبان، قارچ
). در مناطق بسیاري از دنیا چون کانادا (هیونگ و همکاران، 2003، و همکاران (احمدزاده ستانموده 
میري ناشی از  جود بوتهو )2002ایالت کلرادو (پیغامی،  و) 2004، آمریکا (هیگنباتم و همکاران، )1992

P. ultimum .گونه گزارش شده است P. ultimum  رمناطق ایران سبب پوسیدگی بذ تر بیشدر 
هاي استان گلستان  ر خاكت بیشعامل مرگ گیاهچه گلرنگ در  P. ultimum. شود می محصوالت زراعی

                                                
1- Composietae (Asteraceae) 
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 بذر و قسمت اعظم خسارت این بیماري در گلرنگ متوجه). 2008، احمدي و همکارانوجود دارد (
  ).2008 ،احمدي و همکاران( باشد ن و قبل از خروج از خاك یا بعد از آن میدز ها هنگام جوانه گیاهچه

د ارقام مقاوم از اایجهاي گوناگون کنترل بیماري مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه  از بین روش
نباتات براي ایجاد   در اصالحگردد.  ترین و پایدارترین روش محسوب می مناسب، اصالح ژنتیکیطریق 

یابد (هان  کاهش میشود یا  فع میمیزبان د ت دری بیمارگر توسط ژن مقاومزای مقاومت، توانایی بیماري
یکی از نیازهاي کننده مقاومت  و شناسایی منبع مقاومت و عمل ژن کنترل ر از این). 2006و همکاران، 

 میزان بروزبر نیز عوامل محیطی ). 2008هاي اصالحی است (آنگراوي و همکاران،  برنامهاساسی 
باسکاران، د (کالکارنی و نگذار یاثر مها  از جمله مقاومت به بیماريی کننده صفات کم هاي کنترل ژن

دلیل وجود اثر متقابل ژنوتیپ در  شوند، به هاي مختلف مطالعه می ها در محیط وقتی ژنوتیپ ).2003
ه ب). 1991(کوزیک و همکاران،  را مشخص نموداز عوامل محیطی و ژنوتیپی سهم هر یک محیط باید 

پذیري  بت به عوامل محیطی که همان توارثنتیکی نسژگران با تعیین سهم عوامل  ین ترتیب اصالحا
باشد را  دار میی در بهبود صفت برخوریکه از حداکثر کارامناسب  یباشد، روش اصالح صفات می
  نمایند. تعریف می

گردد.  هاي اصالحی محسوب می ه برنامهناپذیر هم جدایی اجزايانتخاب افراد برتر یکی از 
قارچ پیتیوم در پنبه نشان دادند که اختالف بین والدین و نتاج،  اثر  ) در مطالعه1985انسون و پالمر (ج

ها در  بعد از دو نسل متوالی انتخاب و خودگشن کردن گیاهان ظاهر شد و مقاومت برخی ژنوتیپ
دند که در گلرنگ ) نیز گزارش کر2004نبی و سعیدي ( شریفتر شده بود.  مقایسه با نسل والدین بیش

هاي مقاوم به بیماري پوسیدگی ریشه فوزاریومی مؤثر است.  ژنوتیپ دندست آور انتخاب براي به
در در اصالح براي مقاومت به قارچ نیز  تالقی برگشتیاي، بالک و  شجرههاي اصالحی مانند  روش

براي  1960). روش بالک براي اولین بار در سال 1996(نانکام و پاتاکی،  شود گلرنگ استفاده می
و بالیت باکتریایی  Alternaria carthamiلرنگ، به بالیت برگی که توسط اي در گ مقاومت مزرعه

شود با تالقی ارقام تجاري انجام شد. در اصالح  د مییجاا Pseudomonas syringae وسیله هکه ب
هاي  یا نسل 2F ها در نسل اي، صفات اصلی مانند مقاومت به بیماري وسیله روش شجره هگلرنگ ب

 گیري دورگ ، استفاده از1982عقیمی ژنتیکی در گلرنگ در سال  با شناسایی نر .شوند بعدي انتخاب می
 پوسته نازكبراي تولید ارقامی با عملکرد باال مطرح شد. با استفاده از سیستم نرعقیمی مربوط به ژن 

)th th( داجو و ماندل،  الین) توجه  با ).1996هایی با مقاومت باال به پوسیدگی ریشه فیتوفترا ایجاد شد
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 حدودکنندهپیتیوم و فایتوفتورا که م به بیمارگرهایی مانند هاي استان گلستان ر خاكت به آلودگی بیش
هاي مقاومت به بیماري  ، این مطالعه با هدف افزایش فراوانی ژنباشد کشت گلرنگ در این منطقه می

 چنین نبودهمجامعه گلرنگ صورت گرفت.  6در  P. ultimumمرگ گیاهچه ناشی از بیمارگر 
تواند به  روش انتخاب می این بیمارگر، موفقیت یا موفق نشدن اطالعات ژنتیکی در مورد مقاومت به

 ر در بهبود این ویژگی کمک نماید.یافتن روش اصالحی مناسب این ویژگی د

  
  ها مواد و روش

 P. ultimum از دست آمده هاي گلرنگ در برابر اثرات به یپمنظور بررسی نحوه واکنش ژنوت به
منابع طبیعی  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و 1389و  1388هاي  طی سالاین مطالعه 

) و 1388(سال نتاج مقاوم و انتخاب  ها ژنوتیپشامل دو بخش ارزیابی  انجام شد. این پژوهشگرگان 
کامل تصادفی هاي  صورت طرح بلوك ) بود. بخش اول آزمایش به1389ارزیابی نتاج انتخاب شده (سال 

محیط انجام شد. طرح  3در  1389 و 1388تکرار اجرا شد. بخش دوم آزمایش در سال  8تیمار در  12با 
تیمار شامل  12تکرار بود.  4تیمار در  12کامل تصادفی با  هاي صورت طرح بلوك ها به هر کدام از محیط

، 34074، 2هارتمن، 1سیریانژنوتیپ  6از  (والدین) نشده (نتاج) و انتخاببراي دو نسل  شده بذر انتخاب
بذور نتاجی  ،نشده انتخاب و شده انتخاببودند. منظور از بذور  259-و زرقان 34040محلی اصفهان، 

دست آمده  همزرعه در سال قبل بدر استریل خاك ترتیب از بخش آلوده به بیمارگر و بخش  که به بودند
، یک نسل قبل مورد انتخاب براي در سال اول این مطالعهکه بذور مورد استفاده  توضیح این بودند.

  همین بیمارگر قرار گرفته بودند. مقاومت به
ژنوتیپ گلرنگ  6هاي مقاوم و تهیه بذر از  در سال اول؛ شناسایی و انتخاب بوته :سال اول آزمایش

 کشاورزي و انجام گردید. خاك مورد نیاز به شکل تصادفی از سطح مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم
درجه  121ضدعفونی خاك از دستگاه اتوکالو در دماي  دست آمد. براي  منابع طبیعی گرگان به

هاي  ساعت استفاده گردید. بلوك 1مدت  مترمربع (اتمسفر) به سانتی کیلوگرم بر 2/1گراد و فشار  سانتی
ك ضدعفونی شده پر ها با خا سیمانی طبق نقشه طرح در مزرعه تحقیقاتی مستقر شدند. درون پالت

تکثیر قارچ از محیط کشت آرد ذرت آگار استفاده شد. براي تهیه سوسپانسیون زئوسپور  برايشد. 

                                                
1- Syrian 
2- Harthman 
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محیط کشت آرد ذرت آگار منتقل و در  هاي شامل دیش به پتري ultimum Pythiumاي  هاي دایره پرگنه
ها  ژنوتیپ ن استفاده گردید. بذورتهیه سوسپانسیو اده شد. پس از رشد قارچ از آن برايانکوباتور قرار د

دقیقه در  1مدت  هدرصد، در آب مقطر شستشو و ب 5سدیم  پس از ضدعفونی در محلول هیپوکلریت
شدند.  سوسپانسیون تهیه شده از بیمارگر قرار گرفته و سپس در محیط حوله کاغذي کشت داده

وگیري از تبخیر در داخل جل برايبذر کشت شده پیچانده شدند و  100هاي کاغذي محتوي  حوله
منظور اطمینان از تلقیح با بیمارگر  هاي محتوي بذر به پاکت پالستیکی نگهداري شدند. سپس حوله

 4-5گراد نگهداري شدند. سپس این بذور در عمق  درجه سانتی 22±2ساعت در دماي  12مدت  هب
قبل از کشت آبیاري  خاك مزرعه یک هفتههاي مورد آزمایش کشت شدند.  متري خاك پالت سانتی

از زمان  که کشت زمانی انجام شد که رطوبت خاك در حد ظرفیت زراعی بود. طوري هشده بود ب
یاري بارانی فراهم شد. پس از کاشت تا زمان سبزشدن بذرها شرایط رطوبتی مناسب با استفاده از آب

ید. قبل از باز شدن صورت معمول رعایت گرد ها عملیات داشت به و ثبت داده ها شدن گیاهچهسبز
افشانی (حشرات) توسط تور  منظور تهیه بذر خودگشن و دفع عوامل دگرگرده ها به ها تمامی پالت گل

مانده بودند  هاي باقی هاي آلوده به بیمارگر همان بذور بوته پوشانده شدند. بذور برداشت شده در پالت
  باشند. منزله بذور انتخاب شده میکه به 

(جوامع نشده  ر سال قبل و بذور انتخابشده د انتخاب جوامعنش و میزان مقاومت واک، در سال دوم
محیط یک ) و 2و  1آزمایش در دو محیط آلوده (محیط  ،در این مرحلهمورد ارزیابی قرار گرفت. پایه) 

 1389) و اردیبهشت 1(محیط  1388خاك آلوده در اسفند در کشت  صورت گرفت.) 3استریل (محیط 
سازي و  مایه تلقیح و آلوده ،سازي پالت و بستر کشت، تهیه محیط کشت نجام شد. آماده) ا2(محیط 

 از نیز پسبذور  ،در محیط استریلکشت بذور در محیط آلوده همانند سال قبل انجام گردید. 
انتخاب خاك استریل کشت شدند. بذور  هاي شامل درصد در پالت 5سدیم  تضدعفونی در هیپوکلری

  بودند. 1387  ذور کشت شده در خاك استریل در سالب )شاهدنشده (
پس از کشت  از روز چهارم ها شدن بذور، شمارش گیاهچهبا شروع سبز :ارزیابی صفات در مزرعه

نیز با ظاهر شدن اولین در خاك استریل شمارش بذور  روز بعد ادامه داشت. 15آغاز شد و تا 
شدن صفات مورد بررسی شامل درصد سبزم گردید. ها انجا ها تا ثابت ماندن تعداد گیاهچه گیاهچه

  بود. شدن بذورسرعت سبز و بذور
بذور تعداد در هر پالت نسبت به  در هر روزهاي سبز شده  تعداد تجمعی گیاهچه :شدندرصد سبز
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  صورت درصد بیان گردید. کشت شده هر پالت محاسبه و به
  زیر محاسبه شد. رابطهو با استفاده از ده شدن با شمارش روزانه بذور سبز شسرعت سبز: شدنسرعت سبز

  

DN
ba 1*)( سرعت سبزشدن =  

  

جمع تعداد بذور سبز شده در روزهاي قبلی  :b، تعداد بذور سبز شده در روز شمارش :aکه در آن، 
  شدن پس از کشت.تعداد روزهاي شمارش سبز :Dو  تعداد کل بذور در هر واحد آزمایشی :N، شمارش

شدن مورد تجزیه و در این مطالعه درصد سبزشدن و سرعت سبز :و تحلیل آماري صفات تجزیه
 1دار آزمون حداقل اختالفات معنیشامل تجزیه واریانس و آماري  هاي محاسبهتحلیل قرار گرفت. 

پیش از تجزیه واریانس، با استفاده از آزمون بارتلت از متجانس بودن  انجام شد. SAS افزار توسط نرم
  د.دست آم اطمینان به هاي ها خطاي آزمایش یانسوار
  

  نتایج و بحث
م بیماري ناشی از یعالهاي آلوده  در کرت: Pythium ultimumمشاهده عالئم ناشی از بیمارگر 

، پوسیدگی ریشه و مرگ شدنسبزصورت پوسیدگی بذر و کاهش  به Pythium ultimumبیمارگر 
یم مرگ ولی عال مرحله دو برگی قابل مشاهده بود دن ازمرگ گیاهچه پس از سبزشگیاهچه ظاهر شد. 

 هاي استریل قابل استنباط بود شدن نسبت به کرتصورت کاهش درصد سبز شدن تنها بهقبل از سبز
  .)1(شکل 

                                                
1- LSD 
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  .، عامل بیماري مرگ گیاهچه گلرنگPythium ultimum ایجاد خسارت قارچم یعال -1 شکل
  

شدن هاي درصد و سرعت سبز اریانس دادهو: فات مورد ارزیابیتجزیه واریانس و مقایسه میانگین ص
). مقایسه 1 تجزیه شد (جدولمرکب صورت  محیط استریل به و 2 ،1هاي آلوده  بذور در محیط

دار  آزمون حداقل اختالف معنیا استفاده از آلوده و استریل ب هاي در محیط این خصوصیاتمیانگین 
LSD  3 و 2  لاودرصد انجام شد (جد 5در سطح.(  

هاي آلوده  محیطبا   محیط استریل شدن بیناز نظر درصد سبزنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
لقیح خاك با بیمارگر بر ت داد. این نشان )1(جدول  وجود داشتدرصد  1 در سطحداري  اختالف معنی

درصد سبزشدن در  ها براي ثیر داشته است. تفاوت ژنوتیپأهاي مورد بررسی ت شدن ژنوتیپدرصد سبز
تفاوت در  .باشد میبه آلودگی ها  مختلف ژنوتیپ  پاسخ  دهنده دار بود که نشان رصد معنید 1 سطح

. بود ها اختالف ژنوتیپعامل اصلی زنی بذور در زیر خاك و یا از بین رفتن گیاهچه  جوانه نبودمیزان 
طور  ها در هر محیط به میانگین ژنوتیپدار شدن اثر متقابل ژنوتیپ در محیط، مقایسه  با توجه به معنی

ژنوتیپ مورد بررسی و بزرگی آن نسبت به یکدیگر  6). درصد سبزشدن 2جداگانه انجام شد (جدول 
ها  . مقایسه میانگین ژنوتیپتغییر نموده است P. ultimum در شرایط محیطی استریل و آلوده به قارچ

شود در  که مشاهده میطور همانآمده است.  2 هاي مختلف در جدول از نظر این خصوصیات در محیط
درصد  7/42و  2/62ترتیب با  و محلی اصفهان به 34074هاي  ژنوتیپشده  انتخاببذور محیط استریل 
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بذور ها به  که در محیط آلوده یک این رتبه زنی را دارا بودند در حالی ترین جوانه ترین و کم بیش
درصد) و در محیط آلوده دوم  0/39صد) و محلی اصفهان (در 3/76( 34040هاي  ژنوتیپشده  انتخاب
ترین  درصد) اختصاص داشت. بیش 7/30درصد) و زرقان ( 2/64( 34074هاي انتخاب شده  ژنوتیپ

بود ها  نوتیپژشده  ) متعلق به بذور انتخاب2و  1درصد سبزشدن گیاهچه در بستر آلوده (محیط 
نسل انتخاب بر افزایش سبزشدن گیاهچه گلرنگ در محیط آلوده  2تأثیر  گر نابی). این یافته 2(جدول 

  است. P. ultimumبه بیمارگر 
  

گلرنگ در محیط   ژنوتیپ 6نشده  شده و انتخاب شدن بذور انتخابتجزیه واریانس درصد و سرعت سبز - 1جدول 
  .Pythium ultimumاستریل و آلوده به 

  درجه  میانگین مربعات
  آزادي

  منبع تغییرات  
 شدندرصد سبز شدنسرعت سبز

 محیط   2  620/2829**   009/0* 

 001/0   520/41  خطا   9 

  ژنوتیپ   5  190/2294**   040/0** 
 انتخاب   1  900/107*  010/0* 

  سیریان 1   550/4902**   050/0**

شده در  انتخابمقایسه گروهی: بذر 
  نشده براي هر ژنوتیپ مقابل انتخاب

  هارتمن 1   540/1966**   040/0**
0003/0 ns  220/2 ns  1 محلی اصفهان  

**030/0   *010/580  1 34074  
  زرقان 1   740/2383**   030/0**
*010/0   *740/643   1 34040  

 053/0 ns  *770/130  10   متقابل ژنوتیپ در محیط اثر  
 004/0 ns  **430/212 5   متقابل ژنوتیپ در انتخاب اثر 

  متقابل محیط در انتخاب اثر   2  790/947**  040/0* 
 002/0 ns  **290/143  10   اثر متقابل محیط در ژنوتیپ در انتخاب  
 002/0   280/52   خطا    90 
 670/24   800/14   (%) ضریب تغییرات    

  باشد. داري می درصد و عدم معنی 5درصد و  1داري در سطح  ترتیب معنی به nsو  *،  **
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 .P. ultimumژنوتیپ گلرنگ در محیط استریل و آلوده به بیمارگر  6شدن رصد سبزمقایسه میانگین د -2جدول 

 ژنوتیپ

  1آلوده محیط 
  )1388(اسفند 

  2محیط آلوده 
  )1389(اردیبهشت 

  محیط استریل
  )1389(اردیبهشت 

  نشده انتخاب
  شده انتخاب

(دو نسل 
 انتخاب)

  نشده انتخاب
  شده انتخاب

(دو نسل 
 انتخاب)

  نشده انتخاب
  شده تخابان

(دو نسل 
 انتخاب)

7/52  سیریان a* 7/53 a 0/37 b 0/46 a 7/64 a 0/58 a 

3/54  هارتمن a 5/55 a 2/40 a 7/40 a 2/69 a 2/52 b 

2/33  محلی اصفهان a 0/39 a 0/28 a 2/31 a 2/37 a 7/42 a 

34074 0/51 a 0/61 a 7/41 b 2/64 a 7/60 a 2/62 a 

2/29  زرقان b 7/40 a 7/29 a 6/30 a 2/41 a 2/43 a 

34040 7/62 a 3/76 a 5/44 a 2/48 a 2/80 a 7/48 b 

  باشند. درصد می 5داري در سطح  هاي داراي حروف یکسان در هر ستون بدون تفاوت معنی میانگین * 
  

  .P. ultimumژنوتیپ گلرنگ در محیط استریل و آلوده به بیمارگر  6شدن مقایسه میانگین سرعت سبز -3جدول 

 ژنوتیپ

  1محیط آلوده
  )1388(اسفند 

  2یط آلوده مح
  )1389(اردیبهشت 

  محیط استریل
  )1389(اردیبهشت 

  نشده انتخاب
  شده انتخاب

(دو نسل 
 انتخاب)

  نشده انتخاب
  شده انتخاب

(دو نسل 
 انتخاب)

  نشده انتخاب
  شده انتخاب

(دو نسل 
 انتخاب)

21/0 سیریان a* 22/0 a 18/0 a 20/0 a 24/0 a 23/0 a 

22/0  هارتمن a 30/0 a 17/0 a 17/0 a 28/0 a 20/0 b 

14/0  محلی اصفهان a 21/0 a 15/0 a 14/0 a 17/0 a 12/0 b 

34074 17/0 b 34/0 a 26/0 a 30/0 a 22/0 a 24/0 a 

11/0 زرقان b 21/0 a 15/0 a 16/0 a 18/0 a 15/0 a 

34040  23/0 a 34/0 a 22/0 a 25/0 a 28/0 a 18/0 a 

  باشند. درصد می 5 داري در سطح هاي داراي حروف یکسان در هر ستون بدون تفاوت معنی میانگین * 
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منبع  ه بود،هاي دیگر صورت گرفت که انتخاب در هر ژنوتیپ مستقل از ژنوتیپ با توجه به این
). 1به شش مقایسه مستقل هر یک مربوط به یک ژنوتیپ تفکیک گردید (جدول تغییرات انتخاب 

، 34074ان، هارتمن، هاي سیری شدن ژنوتیپداري بر درصد سبز ثیر معنیأنتایج نشان داد که انتخاب ت
هاي  اول مربوط به ژنوتیپمحیط ثیر انتخاب در خاك آلوده أترین ت بیش .ه استداشت 34040زرقان و 

دار در هر  . تفاوت معنیبود 34074 هاي سیریان و دوم در مورد ژنوتیپمحیط زرقان و در خاك آلوده 
توان به  را می دارندنشده قرار  انتخاب گروه بذورشده در مقابل  ها گروه بذور انتخاب مقایسه که در آن

اثرات  یی باها ژن احتماالًتوان بیان کرد که  ثیر انتخاب مرتبط دانست. با توجه به اثر انتخاب میأت
دار شدن اثر متقابل محیط در انتخاب در  . معنیشدن بذور گلرنگ نقش دارنددر کنترل سبزافزایشی 

است. این یافته یکسان نبوده انتخاب در شرایط محیطی مختلف،  تأثیرست که ا گر این درصد بیان 1سطح 
تنها ها  شدن ژنوتیپهبود درصد سبزثیر انتخاب بر بأت گر گردد ولی بیان مري بدیهی محسوب میاگرچه ا

دار نبود ولی در  معنی باشد. زیرا اثر انتخاب در محیط استریل می Pythiumآلوده به قارچ  هاي در محیط
توان استنباط نمود که  ). می2دار شده بود (جدول  ي آلوده به قارچ بیمارگر معنیها شرایط محیط

در شرایط آلودگی به قارچ ثر بر افزایش سبزشدن بذر ؤفراوانی ژن(هاي) مانتخاب موجب تغییر 
  نداشته است.در شرایط استریل شدن جامعه ی این تغییرات نقشی در میزان سبزول هدیگرد

دهد  ). این نشان می1(جدول  دار شد درصد معنی 1ر انتخاب در محیط در سطح اثر متقابل ژنوتیپ د
هاي آلوده و  شدن در محیطاز نظر درصد سبزها  ژنوتیپنشده  شده و انتخاب انتخابتفاوت بذور که 

هاي  ) در مطالعات خود وجود اختالف بین ژنوتیپ1997ماندل و همکاران ( .ثابت نبوده استاستریل 
ن نشارا  Alternaria carthami دو محیط استریل و آلوده به بیمارگر شدن درر میزان سبزاز نظگلرنگ 

  .دادند
). 1د (جدول بودار  درصد معنی 5شدن در سطح ر محیط بر سرعت سبزاثدر این مطالعه همچنین 

 همچنین تفاوت هاي استریل و آلوده متفاوت بود. ها در محیط شدن بذر ژنوتیپعبارتی سرعت سبز به
دار بود. بین سطوح مختلف انتخاب در سطح  درصد معنی 1ها براي سرعت سبزشدن در سطح  ژنوتیپ

شدن داري بر سرعت سبز ثیر معنیأکه انتخاب ت طوري هداري مشاهده گردید ب درصد اختالف معنی 5
ست ا گر این درصد بیان 1دار شدن اثر متقابل محیط در انتخاب در سطح  معنی ).1داشت (جدول بذور 

به جدول مقایسه میانگین و است. با توجه بوده هاي مختلف، متفاوت  محیطدر که اثر انتخاب 
اثر  34074سیریان، هارتمن، زرقان و  هاي ژنوتیپ شدن برايسرعت سبزاز نظر گروهی  هاي مقایسه



 ي پهلوانیمنش و هاد الهام نیک

 213

). 1 دار بود (جدول درصد معنی 5اثر انتخاب در سطح  34040درصد و در ژنوتیپ  1انتخاب در سطح 
 انتخاب و ژنوتیپ به شش مقایسه مستقل هر یک مربوط به یک ژنوتیپ منبع تغییرتفکیک مجموع دو 

هاي سیریان، هارتمن،  ژنوتیپ شدنداري بر سرعت سبز ثیر معنیأنشان داد که دو نسل انتخاب ت
و تفاوت دار نبود  ژنوتیپ محلی اصفهان اثر انتخاب معنیمورد داشت. ولی در  34040، زرقان، 34074

شدن مشاهده نگردید از نظر سرعت سبزاین ژنوتیپ نشده  شده و انتخاب انتخاببذور داري بین  معنی
فرنگی نشان دادند که بیش از  ) در بررسی اثر فیتوفتورا در گوجه1991کوزیک و همکاران ( ).3(جدول 

  . در مطالعهباشد می ها علت اثرات افزایشی ژن ها به درصد از واریانس ژنتیکی کل در بین نسل 95
حساسیت محور زیر لپه پنبه به قارچ پیتیوم بعد از دو نسل متوالی انتخاب، بین والدین و نتاج تفاوت 

 تري نشان دادند که برخی از نتاج نسبت به والدین مقاومت بیش طوري داري مشاهده شد. به معنی

در مطالعه اثر قارچ اسکلروتینا در  ) نیز2005سورث و همکاران ( ). هالینگ1985(جانسون و پالمر، 
به  شود نشان دادند که بعد از دو نسل متوالی انتخاب، حساسیت یونجه که باعث پوسیدگی ریشه می

پذیر بیان کردند.  صفتی وراثتمقاومت به این قارچ در یونجه را  گران بیماري کاهش یافت. این پژوهش
مقاومت و یا کاهش حساسیت  ش انتخاب در بهبودکارایی رو گر نابیگران دیگر نیز  پژوهشنتایج 

گیاهان زراعی به بیمارگرهاي مختلف است. در مطالعه توارث مقاومت به فوزاریوم در گندم امکان 
ژانگ و گوسن  ).2004گزینش نتاج براي مقاومت به قارچ اثبات شده است (برنوسی و همکاران، 

با انتخاب نتاج مقاوم به بیماري که  ندنخود بیان کرد) در مطالعه اثر قارچ مایکوسفرال بر روي 2007(
میري فوزازیومی در گلرنگ، نشان داده شد که  هاي مقاوم را ایجاد کرد. در بررسی بوته توان الین می

نبی  ثر باشد (شریفؤتواند م هاي مقاوم به بیماري پوسیدگی ریشه فوزاریومی می انتخاب براي ژنوتیپ
  ).2004و سعیدي، 

  
  یري کلی گ نتیجه

قابل بعد از دو نسل نشان داد که تأثیر انتخاب (تفاوت بین والدین و نتاج) العه نتایج این مط
ثیر انتخاب بر أتبا توجه به . تري نشان دادند برخی از نتاج نسبت به والدین مقاومت بیشمشاهده بود و 

براي انتخاب الحی روش اص ،هاي افزایشی اثر ژناهمیت نقش و  Pythium ultimumمقاومت به 
نتخاب بر ادار  معنیثیر أبا توجه به تباشد.  می این بیمارگر قابل توصیه بهگلرنگ افزایش مقاومت 

ثري ؤانتخاب روش م ،34074زرقان، سیریان و  يها ژنوتیپبذور شدن افزایش درصد و سرعت سبز
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استفاده در ي مورد ها ژنوتیپ باشد. در برخی از میها  در بهبود مقاومت به این بیماري در این ژنوتیپ
محتمل شدن بذور در خاك آلوده زهایی با اثرات افزایشی در کنترل مقاومت و سب ژنوجود  مطالعهاین 

استفاده  يثرؤنحوه م ها به ژن غیرافزایشیهایی که اثرات  روش ،ها در مورد سایر ژنوتیپ رسد. نظر می به
  نمود.پیشنهاد توان  یمرا هاي هیبرید  تولید واریته کنند مانند می
  

  منابع
1.Ahmadi, A., Pahlavani, M.H., Razavi, S.E., and Maghsoudlo, R. 2008. Evalution 

of safflower genotype to find genetic sources of resistance to damping-off 
(Pythium ultimum). EJCP. 1: 1-16. 

2.Ahmadzadeh, M., Sharifi-Tehrani, A., Hejaroud, Gh., Zad, J., Okhovvat, M., and 
Mohammadi, M. 2003. Effects of fluorescent pseudomonads on Pythium 
ultimum casual agent of seed rot of common bean. Iranian, J. Agric. Sci. 
34: 793-807. 

3.Angarawai, I.I., Kadams, A.M., and Bello, D. 2008. Gene effects controlling 
heritability of downy mildew resistance in Nigerian elite pearl millet lines. 
World J. Agric. Sci. 4: 545-549. 

4.Bernusi, I., Ghanada, M.R., Omidi, M., Yazdi, B., Hosseinzadeh, A., and Mardi, 
M. 2004. Inheritance of resistance to Fusarium within a spike of wheat. 
Pajouhsh & Sazandegi, 63: 57-62. 

5.Dajue, L., and Mundel, H.H. 1996. Safflower. International Plant Genetic 
Resources Institute. 83p. 

6.Davia, D.J., Knowles, P.F., and Klisiewicz, J.M. 1981. Evaluation of the world 
safflower collection for resistance to Phytophthora. Crop Sci. 21: 226-228. 

7.Han, Y., Bonos, S., Clarke, B.B., and Meyer, W.A. 2006. Inheritance of resistance 
to gray leaf spot disease in perennial ryegrass. Crop Sci. 46: 1143-1148. 

8.Heritage, A.D., and Harrigan, E.K.S. 1984. Enviromental factors influencing 
safflower screening for resistance to Phytophthora cryptogea. Plant Dis.  
68: 767-769. 

9.Higginbotham, R.W., Paulitz, T.C., Campbell, K.G., and Kidwell, K.K. 2004. 
Evaluation of adapted wheat cultivars for tolerance to Pythium root rot. Plant 
Dis. 88: 1027-1032. 

10.Hollingsworth, C.R., Gray, F.A., and Groose, R.W. 2005. Evidence for the 
heritability of resistance to brown root rot of Alfalfa, caused by Phoma 
sclerotioides. Can. J. Plant Pathol. 27: 64-70. 

11.Huang, H.C., Morrison, R.J., Muendel, H.H., Barr, D.J.S., Klassen, G.R., and 
Buchko, J. 1992. Pythium sp. “group G”, a form of Pythium ultimum causing 
damping-off of Safflower. Can. J. Plant Pathol. 14: 229-232. 

 



 ي پهلوانیمنش و هاد الهام نیک

 215

12.Johnson, L.F., and Palmer, G.K. 1985. Symptom variability and selection for 
reduced severity of Cotton seedling disease caused by Pythium ultimum. Plant 
Dis. 69: 298-300. 

13.Kozik, E., Foolad, M.R., and Jones, R.A. 1991. Genetic analysis of resistance to 
Phytophthora root rot in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Plant Breed. 
106: 27-32. 

14.Kulkarni, R.N., and Baskaran, K. 2003. Inheritance of resistance to Pythium 
dieback in the medicinal plant periwinkle. Plant Breed. 122: 184-187.  

15.Mundel, H.H., Hung, H.C., Kozub, G.C., and Daniels, C.R.G. 1997. Effect of 
soil moisture, soil temperature and seed-born Alternaria carthami, on 
emergence of Safflower (Carthamus tinctorius L.). Bot. Bull. Acad. Science,  
38: 257-262. 

16.Nankam, C., and Pataky, J.K. 1996. Resistance to kernel infection by Fusarium 
moniliforme in the sweet corn inbred IL125b. Plant Dis. 80: 593-598. 

17.Nederhoff, E. 2000. Pythium only successful in stressed plants, Commercial 
Grower. 55: 41-42. 

18.Pahlavani, M.H., Razavi, S.E., Mirizadeh, I., and Vakili, S. 2007. Field 
screening of Safflower genotypes for resistance to charcoal rot disease. EJCP. 
1: 45-52. 

19.Paygami, E. 2002. Increased growth of Wheat and biocontrol of Pythium 
ultimum trow with strains of Trichoderma harzianum Rifai. J.Agric. Sci. Natur. 
Resour. 9: 31-38.  

20.Sharif-Nabi, B., and Saiedi, G. 2004. Preliminary evaluation of different 
genotypes of Safflower (Carthamus tinctorius L.) to Fusarium root rot disease. 
J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. 8: 219-226. 

21.Zeinali, E. 1999. Safflower (characteristics, production & utilization), Gorgan 
University Press. 137p. 

22.Zhang, R.X., and Gossen, B.D. 2007. Heritability estimates and response to 
selection for resistance to Mycosphaerella blight in Pea. Crop Sci. 47: 2303-2307. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1392)، 2( مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد ششم

 216

 

EJCP., Vol. 6 (1): 203-216 
http://ejcp.gau.ac.ir 

 
 

(Short Technical Report) 
 

Improvement of resistance to Pythium ultimum 
in safflower by selection under field conditions 

 
*E. Nikmanesh1 and H. Pahlevani2 

1M.Sc. Student, Dept. of Plant Breeding, Gorgan University of Agricultural Sciences and 
Natural Resources, Gorgan, Iran, 2Associate Prof., Dept. of Plant Breeding, Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
Received: 11/28/2010; Accepted: 08/08/2012 

 
Abstract1 

Damage of the pathogens is one of the main limitations for cultivating and 
production of safflower. This study was performed to investigate reaction of 
safflower genotypes to Pythium ultimum during 2009 and 2010 under field 
conditions. The study was done in two parts, selection and evaluation of parents 
(part 1; 2009) and evaluation of the progenies (part2; 2010). In the first year, the 
experiment was performed as a randomized complete block design including 
selected seeds (seeds obtained on plants at infested soil) and unselected seeds 
(obtained seeds at sterilized soil) of 6 genotypes in 8 replications. In the second 
year, experiment was conducted in 3 different conditions. These conditions were 
included of two infested environments (environment 1 and 2) and one sterile 
environment. The suspension of 105 per ml zoospore was used for infection. 
Results showed that P. ultimum damping-off decreased speed of emergence. 
Selection increased percent of emergence of genotype Zargan from 29.25% to 
40.75%, of Syrian from 37.0% to 46.0% and of 34074 from 41.7% to 64.2%. 
Improving of percent and speed of emergence in infested soil with P. ultimum 
showed that selection is an effective way for breeding resistance to this disease in 
some of safflower genotypes. 
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