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تاريخ دريافت 22/3/12 :؛ تاريخ پذيرش23/1/11 :

چكيده

1

سابقه و هدف :يافتن منابع ژنتيکی و اصالح ارقام مقاوم به پوسيدگی بذر ناشی  Pythium ultimumکه يکی از
عوامل مهم بيماريزاي گلرنگ در ايران و ساير نقاط جهان میباشد از اهداف مهم اصالحگران اين گياه
محسوب میگردد .اين بيماري زمانیکه رطوبت هوا پايين و رطوبت درعمق خاك به حد کافی مهيا باشد شيوع
پيدا میکند و اين شرايط دقيقا در زمان کشت گلرنگ حادث میشود .تاکنون خسارت ناشی از گونههاي
مختلف  Pythiumروي بذر و گياهچههاي گلرنگ ،سورگوم ،گندم ،يونجه و چغندرقند گزارش شده است.
هدف اين مطالعه بررسی ميزان پوسيدگی بذر  11ژنوتيپ گلرنگ ناشی از اين عامل بيماريزا در  3شرايط
آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه بود.
مواد و روشها :آزمايشها در قالب طرح کرتهاي خردشده که در آن دو بستر کشت استريل و آلوده بهعنوان
عامل اصلی و  11ژنوتيپ گلرنگ بهعنوان عامل فرعی بودند ،در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان
انجام شدند .مايه زنی مصنوعی در آزمايشگاه با استفاده از سوسپانسيون زئوسپور با غلظت  111در هر ميلیليتر و
در شرايط گلخانه و مزرعه از خاك تلقيح شده با عامل بيماريزا انجام گرديد.

*مسؤل مکاتبهhpahlavani@yahoo.com :
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يافتهها :نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تفاوت معنیداري بين  11ژنوتيپ گلرنگ مورد بررسی از نظر درصد
پوسيدگی بذر در هر سه شرايط آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه وجود داشت .در بستر استريل روند تغييرات
ژنوتيپ ها در آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه تقريبا مشابه بود .بيشرين عدم جوانهزنی بذور بهترتيب در گلخانه،
آزمايشگاه و مزرعه مشاهده شد .کمترين درصد جوانهنزدن در گلخانه ،آزمايشگاه و مزرعه بهترتيب متعلق به
ژنوتيپهاي  Aceteria ،Syrianو  LRV-1111بود ،اما در شرايط بستر آلوده نتايج تا حد زيادي متفاوت از اين
بود .مشاهده تنوع ژنوتيپی معنیدار براي درصد بذور جوانهنزده در شرايط بستر آلوده بهاين قارچ بيانگر وجود
شانس در يافتن ژنوتيپ هايی با درصد پوسيدگی پايين در اين شرايط است .همچنين تفاوت بين دو بستر کشت
استريل و آلوده در شرايط آزمايشگاه و گلخانه معنیدار بود ،که نشان داد که دليل اصلی افزايش بذور جوانهنزده
در بسترهاي آلوده نسبت به بستر استريل ،پوسيدگی بذر ناشی از عامل قارچی بوده است .سه ژنوتيپ
 Hartman ،PI-211132و اراك  2111کمترين درصد پوسيدگی و عدم جوانهزنی بذر بهترتيب در شرايط
گلخانه ،آزمايشگاه و مزرعه نشان دادند.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد که کمترين ميزان اثر متقابل ژنوتيپ × بستر کشت در شرايط آزمايشگاه رخ داده که با
توجه به نامتغير بودن عوامل محيطی در چنين شرايط کامالً منطقی بهنظر میرسد .بهطورکلی تأثير عامل بيماريزا
 P. ultimumدر شرايط آزمايشگاه و گلخانه نسبت به مزرعه بيشتر بود و بيشترين درصد پوسيدگی و عدم
جوانهزنی بذور گلرنگ در شرايط گلخانه مشاهده گرديد.
واژههاي كليدي :گلرنگ ژنوتيپ ،جوانهزنی ،گياهچه ،سوسپانسيون ،زئوسپور
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مقدمه
گلرنگ زراعی ( )Carthamus tinctorius L.گياهی از خانواده مرکبان ،ديپلوييد و داراي  21عددد
کرموزوم میباشد .گلرنگ عموماً جهت استحصال روغن ،تهيه رنگدانه و يا بهعندوان غدذاي پرنددگان
کشت میشود .منشاء اين گياه مناطق آسياي جنوب غربی ،نواحی مديترانه و ايدران اسدت .سدازگاري
گلرنگ با شرايط ايران موجب گرديده تا بتوان آن را در مناطقی کده کشدت سداير گياهدان روغندی بدا
دشواري همراه است مورد بهرهبرداري قرار داد .کشت گلرنگ با هدف استحصال روغن قدمت چندانی
ندارد و اغلب ارقام روغنی آن طی نيم قرن اخير آزاد شدهاند .پايين بودن توليد گلرنگ در ايران بيشدتر
ناشی از عواملی مانند ناکافی بودن پتانسيل توليد ارقام ،بيماريها و آفات ،و علفهاي هرز اسدت .بده
همين دليل ايجاد ارقام مقاوم به بيماريها از اهداف مهم اصالح گلرنگ در محسوب میگردد .تداکنون
عوامل بيماريزاي متعددي در گلرنگ شناسايی و مورد مطالعه قرار گرفته است کده برخدی از آنهدا در
سراسر مناطق کشت گلرنگ در دنيا شايع هستند و برخی بهصورت منطقهاي مشاهده میشدوند ( 12و
 .)21از مهمترين بيماريهاي گلرنگ میتدوان بده پوسديدگی بدذر و مدري گياهچده ناشدی از عوامدل

بيماريزاي پيتيوم و فيتوفتورا ،زنگ ،پژمردگی ورتيسليومی ،سوختگی آلترناريايی بدري ،لکده قهدوهاي،
سفيدك سطحی ،سفيدك داخلی ،پوسيدگی ذغالی ،پژمردگی فوزاريومی ،فيلودي و بيمارهاي ويروسی
و باکتريايی اشاره نمود ( 1و  .)2برخی از اين عوامل بيماريزا با کاهش جوانهزنی و سبزشدن در مزرعه
بهطور مستقيم يا غيرمستقيم موجب کاهش ميزان محصول گلرنگ میگردند.
بيماري پوسيدگی بذر و مري گياهچه ناشدی از  P. ultimumدر سراسدر دنيدا گسدترش دارد و در
مزارعی که گلرنگ کشت شود جمعيت عامل بيماري و ميزان بيماري بهشدت افدزايش میيابدد (.)12
اين بيماري زمانیکه رطوبت هوا پايين و رطوبت درعمق خاك به حد کدافی مهيدا باشدد شديوع پيددا
میکند و اين شرايط دقيقا در زمان کشت گلرنگ حادث میشود .تاکنون خسارت ناشدی از گوندههاي
مختلف  Pythiumروي بذر و گياهچههاي گلرنگ ،سورگوم ،گندم ،يونجه و چغندرقند گدزارش شدده
است ( 13 ،11 ،1و  .)11خسارت عمدده ايدن عامدل بيمداريزا روي بدذرها و گياهچدههاي در حدال
جوانهزدن مشاهده میشود ( .) 2اولين گزارش از پوسيدگی بذر و ريشده گلرندگ بدا عامدل پيتيدوم در
جنوب آلبرتا در سال  1212ارائه شده است ( .)6در ايران اين بيماري اولين بار در سال  1262توسدط
آلآقا در مزارع آزمايشی دانشکده کشاورزي کرج بهطور پراکنده روي گلرنگ رقم فريو مشاهده گرديد
( .)3از بين گونههاي پيتيومی که از بذرها و گياهچههاي بيمار گلرندگ جداسدازي شدده اسدت ،گونده
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 P. ultimumاز مهمترين آنها بشمار میرود ( .)22هيونگ و همکاران ( )1222تشدخي

دادندد کده

'' ،Pythium sp. ''group Gعامل ايجاد کننده بيماري پوسيدگی بذر و مري گياهچه در گلرندگ اسدت
( .)11گوينداپا و همکاران ( )2111نيز گزارش نمودند که بوتههاي گلرنگ مبتال به پوسيدگی ريشه در
مقايسه با گياهان سالم عملکرد بذر ضعيفتري دارند و گلدهی در آنها يک هفته ديرتر شدروع مدی-
گردد ( .)12پوسيدگی بذر و عدم جوانهزنی بذرها اولين عالئم اين بيماري قدارچی اسدت .البتده عددم
خروج گياهچه از خاك هميشه ناشی از عدم جوانهزنی بذر نيست بلکه میتواند بهدليدل از بدين رفدتن
گياهچه جوان در اثر تهاجم عامل بيماريزا در خاك ايجاد شده باشد ( .)1بهطور کلی فعاليت قارچ P.

 ultimumموجب میگردد تا ابتدا بذر نرم و پورهاي شده ،سپس قهوهاي ،پالسيده و در نهايدت تجزيده
شود .گاهی اوقات نقطه آلودگی اوليه بهصورت لکهاي کوچک ،آبکی ،تقريباً سياه و آب سوخته اسدت
که به رنگ قهوهاي روشن بر روي هيپوکوتيل و اولين ميانگره گياهچه پديد میآيدد .ايدن لکدههدا بده
سرعت گسترش میيابند و موجب از بين رفتن سلولهاي مورد تهاجم میگردندد و در نهايدت قدارچ
تمام جوانه داخل بذر را فرا میگيرد و پس از مدت کوتاهی گياهچه میميرد .به هر دو حالت فوق کده
آلودگی قبل از خروج گياهچه از خاك صورت میگيرد ،مري گياهچه قبل از سبزشدن مینامند (.)1
با توجه به نوع آسيبهاي اين عامل بيماريزا به بذرها و يا گياهچدههداي جدوان ،نتدايج حاصدل از
بررسی ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ در شرايط آزمايشگاهی (بستر حولده کاغدذي) ،گلخاندهاي (بسدتر
خاك با شرايط کنترل شده) و يا مزرعهاي (بستر خاك با شرايط واقعی) متفاوت خواهد بدود .ارزيدابی
ژنوتيپها در شرايط حوله کاغذي آلوده بده عامدل بيمداريزاي  P. ultimumبدهدليدل تواندايی تفکيدک
پوسيدگی بذر از مري گياهچه جوان و همچنين بررسی ژنوتيپها در شرايط واقعی خاك مزرعه آلوده
بهاين عامل بيماريزا به نتيجه گيري دقيق ،جامع و با درجه اطمينان بدا خواهدد انجاميدد .تغييدر ميدزان
خسارت قارچ  P. ultimumتحت شرايط محيطی متفاوت توسط محققين متعددي گزارش شده اسدت
( .)11لذا اندازهگيري پتانسيل جوانهزنی بذرها و سبزشدن گياهچه ،شناسدايی ندوع خسدارت و تعيدين
حساسترين مرحله رشدي گياه بهويژه در محيطهاي آلوده به قارچ  P. ultimumاهميدت زيدادي دارد.
به همين دليل سبزشدن سدريع و اسدتقرار مناسدب گياهچده در شدرايط مزرعدهاي کده در آن بدذرها و
گياهچهها با عوامل زنده و غيرزنده موجود در خاك مواجه میشوند ،به يکی از اهداف مهم برنامههاي
اصالح گلرنگ تبديل شده است .اين تحقيق بهمنظور بررسی کاهش ميزان درصد جوانهزنی و سبزشدن
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ژنوتيپهاي مختلف گلرنگ در سه شرايط آلودگی به عامل بيماريزاي  P. ultimumروي بسدتر حولده
کاغذي در آزمايشگاه ،بستر خاك در گلخانه و مزرعه انجام گرديد.
مواد و روشها
در اين تحقيق درصد بذرهاي جوانهنزده پانزده ژنوتيپ گلرنگ در شرايط بستر کشت متفداوت (از
نظر آلودگی به قارچ  )P. ultimumو محيط آزمايش (آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه) طی سالهاي 1312
و  1311در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان مورد مقايسه قرار گرفت.
تهيه ماده تلقيح :براي تهيه جدايههاي  ،Pythium sp.در ارديبهشت ماه سال  ،1311قطعدات  3الدی 1
ميلیمتري از بافتهاي آلوده بذرهاي آلوده جدا گرديد .بهمنظور ضددعفونی سدطحی ،قطعدات برشدی
آلوده بهمدت يک دقيقه در داخل محلول هيپوکلريت سديم  1/1درصد قرار گرفتند .آنگاه اين قطعدات
بر روي محيط کشت عمومی سيبزمينی -دکستروز -آگار 1کشت داده شدند .براي ممانعدت از رشدد
باکتريها ،از دو نوع آنتیبيوتيک پنیسيلين و سولفات استرپتومايسين استفاده شد ( .)23همچنين براي
جلوگيري از رشد ساير قارچها ،پيماريسين و بنوميل به محيط کشت افزوده شد تا محيط کشت کدامالً
انتخابی تهيه شود .پس از کشت ،محيطهاي کشت محتوي قارچ بدهمددت  1روز در دمداي  21درجده
سانتیگراد نگهداري شدند و بعد از رشد قدارچ قطعداتی از پرگندههاي توليدد شدده در شدرايط کدامالً
استريل به ظروف پتري حاوي آب آگار  2درصد انتقال يافتند .ايدن ظدروف بدهمددت  21سداعت در
دماي اتاق نگهداري شده و پس از آن با روش نوك ريسه خال

شددند ( .)23تشدخي

جدايدههاي

قارچ  P. ultimumبدر اسداس موندوگراف وانددرپالتس ( )1211صدورت گرفدت ( .)21همچندين در
مواردي براي اطمينان بيشتر از کليد ديک ( )1221استفاده شد ( .)2براي تهيه سوسپانسديون زئوسدپور،
قطعات مربعی محيطهاي کشت محتوي پرگنههاي خال

 1روزه  P. ultimumبا ابعاد مساوي داخدل

بشرهاي  111ميلیليتر محتوي آب مقطر ريخته شد و در شرايط روشنايی با دماي  21درجه سانتیگراد
بهمدت  22ساعت نگهداري گرديد .سپس بشرها بهمدت  11دقيقه در دماي  1درجده سدانتیگراد و 2
ساعت در دماي اتاق قرار داده شد تا زئوسپورها همزمان آزاد گردند .پس از تهيده اسداليد و مشداهده
زئوسپورها ،غلظت زئوسپورها با اسداليد گلبدول شدمار (هموسدايتومتر) انددازهگيري و سوسپانسديون
زئوسپور (مايه تلقيح) با غلظت  111زئوسپور در هر ميلیليتر تهيه شد (.)21
1- PDA
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كشت و ارزيابی ژنوتيپها در آزمايشگاه :ارزيابی واکنش بذر و گياهچه ژنوتيپهاي گلرنگ به قارچ
 P. ultimumدر آزمايشگاه تحقيقات بذر بهصورت طرح کرتهاي خرد شده با چهار تکرار در سال
 1312صورت گرفت .عامل اصلی شامل بستر کشت با دو سطح استريل و آلوده به قارچ  P. ultimumو
عامل فرعی نيز شامل  11ژنوتيپ گلرنگ از ژنوتيپهاي داخلی و خارجی بود (جدول  .)2ارزيابی
ژنوتيپ ها در شرايط آزمايشگاهی بر اساس روش حوله کاغذي با ماده تلقيحی سوسپانسيون زئوسپور
به غلظت  111در هر ميلیليتر صورت گرفت.
براي اجراي آزمايش جواندهزنی بدذرها در محديط اسدتريل 11 ،عددد بدذر ضدد عفدونی شدده بدا
هيپوکلريت سديم  1/1درصد از هر ژنوتيپ گلرنگ در پنج خط طولی  11تايی بدا فواصدل معدين بدر
روي حوله هاي کاغذي مرطوب شده با آب مقطر قرار داده شدند .سپس حوله کاغذي ديگري با همان
ابعاد ( 11سانتیمتر در  11سانتیمتر) روي بذرها قرار داده شد .حولدههاي کاغدذي محتدوي بدذرهاي
کشت شده پيچانيده شدند و جهت جلوگيري از تبخير در داخل پوشش پالسدتيکی نگهدداري شددند.
حولههاي محتوي بذر بهطور عمودي در اتاقک رشد با دماي  21درجه سانتیگراد قرار داده شدند11 .
ساعت پس از مرطوب نمودن ،شمارش بذرهاي جوانهزده بهصورت روزانه يکبدار بدا معيدار خدروج
ريشهچه به اندازه  3ميلیمتر براي هفت روز متوالی آغاز شد ( .)16با استفاده از تعداد بدذرهاي جوانده
نزده در روز آخر شمارش ،درصد بذرهاي جوانه نزده براي هر واحد آزمايشی تعيين گرديد .مراحل کار
براي بستر آلوده نيز بههمين صورت بود .فقط براي محيط آلوده  11عدد بذر پس از ضدعفونی شده با
هيپوکلريت سديم از هر ژنوتيپ بهمدت يک دقيقه در سوسپانسيون زئوسپور قارچ  P. ultimumبا غلظت
 111خيسانيده شدند .در نهايت نيز درصد بذرهاي جوانهنزده در بستر آلوده تعيين گرديد.
كشت و ارزيابی ژنوتيپها در گلخانه :ارزيابی گلخانهاي بهصورت طرح کرتهاي خرد شدده بدا دو
نوع بستر کشت استريل و آلوده بهعنوان عامل اصلی و پانزده ژنوتيپ گلرنگ بهعنوان عامل فرعی در 1
تکرار در سال  1312اجرا شد .براي تهيه مايه تلقيح از عصاره شاهدانه اسدتفاده شدد ( .)21تعدداد 11
کيسه پالستيکی (فالسک) محتوي  1/1کيلوگرم ماسه تهيه و پس از اضافه نمودن  311ميلیليتر عصاره
جوشانده شاهدانه به هر کيسه ماسه 3 ،بار بهمدت يک ساعت در دماي  121درجه سانتیگراد با فشدار
 1/2کيلوگرم بر سانتیمتر مربع مورد اتوکالو قرار گرفتند .کيسههاي ماسه سه بار استريل شده همراه با
عصاره شاهدانه توسط دو قرص  1ميلیمتري از قارچ پيتيوم تلقيح شدند .سپس براي توليدد زئوسدپور
تمام کيسهها در داخل انکوباتور با دماي  21درجه سدانتیگراد و شدرايط تداريکی بدهمددت يدک مداه
نگهداري شدند تا بها ين ترتيب ماده تلقيحی تهيه شود .هر واحد آزمايش يک پالت دايدرهاي شدکل از
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نوع پالستيک با قطر  11سانتیمتر و ارتفداع  11سدانتیمتر (سدطح مقطدع  1/121مترمربدع يدا 216/1
سانتیمتر مربع) بود .براي هر واحد آزمايشی حدود  1کيلوگرم خاك در نظر گرفته شدد و  136کيسده
نايلونی محتوي خاك تهيه و  2بار بهمدت يک ساعت در دماي  121درجه سدانتیگدراد بدا فشدار 1/2
کيلوگرم بر سانتیمتر مربع استريل شدند .ماده تلقيحی با خاك  2بار استريل شدده بده نسدبت  1بده 1
مخلوط شد .پس از اضافه کردن مخلوط ماسه و ماده تلقيحی و خاك در هر يدک از پالتهدا ،جهدت
تأمين شرايط رشد عامل بيماري به هر پالت  111ميلیليتر آب مقطر اضافه شد و پالتها  22سداعت
در زير روپوش پالستيکی در دماي  21درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
 11عدد بذر از هر ژنوتيپ براي ضدعفونی سطحی در هيپوکلريت سديم  11درصد بهمددت يدک
دقيقه قرار گرفته و سپس سه بار با آب مقطر شستشو شده و در سطح دايرهاي هدر پدالت بدهصدورت
دواير متحدالمرکز کشت شد و براي پوشش بذور از يک يه خاك  2بار استريل به ارتفاع  3سانتیمتر
استفاده شد .در پالتهاي مربوط به محيط استريل براي کل پالت از خاك  2بار استريل استفاده شدد.
کشت بذرها در فروردين  1312و آبياري در طول دوره آزمايش با دور  3روز و هر بار به مقددار 111
ميلیليتر آب مقطر در هر پالت صورت گرفت .تعداد گياهچههاي سبز شده از ابتدا تا  3هفتده پدس از
کشت ثبت گرديد و بهاين ترتيب درصد بذور جوانهنزده در هر دو شرايط آلوده و استريل حاصل شد.
كشت و ارزيابی ژنوتيپها در مزرعه :ارزيابی مزرعهاي نيز مشابه با مطالعه گلخانهاي بهصورت طرح
کرتهاي خرد شده با دو نوع بستر کشت آلوده و استريل بهعنوان عامل اصلی و پانزده ژنوتيپ گلرنگ
بهعنوان عامل فرعی در  1تکرار در فروردين ماه سال  1311انجام گرديد .هدر واحدد آزمايشدی قطعده
زمينی به ابعاد  11 × 11سانتیمتر بود که تا عمق  21سانتیمتري سطح آنها خاك  2بار اسدتريل قدرار
گرفته بود .جهت جلوگيري از انتشار آلدودگی و حفدش شدرايط اسدتريل و همچندين ايجداد مدرز بدين
واحدهاي مجاور از بلوكهاي سيمانی به قطر  3سانتیمتر استفاده شد 111 .عدد بدذر از هدر ژنوتيدپ
براي ضدعفونی سطحی در هيپوکلريت سديم  11درصد به مدت يک دقيقده قدرار گرفتده (ابدريننيدا،
 )2111و سپس سه بار با آب مقطر شستشو شده و در سطح هر پالت روي خطوط موازي کشت شدد
و براي پوشش بذرها از يک يه خاك  2بار استريل به ارتفاع  3سانتیمتر استفاده شد ( .)1تمام حجم
پالتهاي مربوط به محيط استريل تنها با خاك  2بار استريل پر گرديد ( .)1براي جلوگيري از خشک
شدن خاك سطحی و حفش رطوبدت بسدتر کشدت در طدی دوره آزمدايش از سيسدتم آبيداري بدارانی
بهصورت روزانه استفاده گرديد و تعداد گياهچههاي سبز شده از ابتدا تا  3هفتده پدس از کشدت ثبدت
گرديد و بها ين ترتيب درصد بذرهاي جوانه نزده محاسبه گرديد .براي بستر آلوده از خاك استريل کده
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به نسبت  1به  1با ماده تلقيحی مخلوط شده بود استفاده گرديدد .نحدوه تهيده مداده تلقيحدی و خداك
استريل همانند آزمايش گلخانه بود.
در هر سه آزمايش فوق براي اثبات وجود قارچ عامل بيماري بر روي ماده آزمايشی ،کشت مجددد
بذور جوانهنزده و بخشی از بستر کشت در محيط کشت عمومی ذرت -آرد -آگار 1انجام شد و قدارچ
عامل بيماري جدا گرديد.
تجزيه و تحليل آماري درصد بذور جوانهنزده :نرمالبدودن دادههداي بدهدسدت آمدده در آزمايشدگاه،
گلخانه و مزرعه با استفاده از بررسی  Q-Qپالت و آزمون کولموگروف -اسميرنوف ارزيدابی شدد .از
تبديل دادههاي راديکالی براي درصد بذرهاي جوانهنزده يا سبزنشده در شرايط آزمايشدگاه ،گلخانده و
مزرعه استفاده شد و سپس اعداد بهدست آمده در محاسبات آماري مورد استفاده قدرار گرفتندد .بدراي
نمايش دادههاي جدول مقايسه ميانگين و شکلها نيز از دادههاي تبديل شده (ريشه دوم دادههاي خام)
استفاده گرديد (جدول  2و شکل هاي  1و  .)2همچنين با توجه بده نداچيزبودن خطداي اول در طدرح
کرتهاي خرد شده در هر سه آزمايش دادهها با آزمايش فاکتوريل تجزيه شدند .تجزيه و تحليل آماري
دادهها شامل تجزيه واريانس و مقايسه ميانگينها در محيط نرمافزار آماري  SASصورت گرفت .براي
رسم نمودارها از نرمافزار  SIQMA-PLOTاستفاده گرديد.
نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين  11ژنوتيدپ گلرندگ مدورد بررسدی از نظدر درصدد بدذور
جوانهنزده در هر سه محيط آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه تفداوت معندیدار وجدود داشدت (جددول .)1
وجود تفاوت ژنوتيپی براي درصد جوانهزنی بذرهاي گلرنگ در شرايط معمول و يا شدرايط آلدوده بده
قارچ  P. ultimumتوسط ساير محققين نيز گزارش شده است ( .)12تفاوت بين دو بستر کشت استريل
و آلوده به قارچ  P. ultimumدر شرايط آزمايشگاهی و گلخانهاي معنیدار بود ،که بيدانگر تدأثير تيمدار
آلودگی در کاهش جوانهزنی بذر و يا افزايش پوسيدگی آنها بود .همانطور که در جدول  2نشان داده
شده است متوسط ريشه دوم درصد بذرهاي جوانهنزده در محيط آلدوده نسدبت بده محديط اسدتريل در
شرايط آزمايشگاه از  1/12به  1/13و در محيط گلخانه از  1/11به  2/12افزايش يافدت .ايدن افدزايش
معنیدار همچنين نشان میدهد که دليل اصلی افزايش بذرهاي جوانهنزده در بسترهاي آلوده نسدبت بده
بستر استريل ،پوسيدگی يا مري بذر ناشی از عامل قارچی بوده است .وقوع پوسديدگی بدذر يدا عددم
1- CMA
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جوانهزنی آن در محيطهاي آلوده به قارچ  P. ultimumدر گلرندگ ( )2و سداير گياهدان زراعدی ()11
پيش از اين نيز گزارش شده است ( 16 ،2و  .)11اما در شرايط مزرعه تفاوت معنیداري بين دو سطح
بستر کشت استريل و آلوده به  P. ultimumمشاهده نشدد (جددول  .)1عددم تدأثير مداده آلدودگی بدر
پوسيدگی بذر و جوانه نزدن بذرهاي گلرنگ در شرايط مزرعه نسبت به شرايط آزمايشگاه و گلخانه را
می توان فاکتورهاي متفاوتی ربط داد .فراهم بودن شرايط مناسب و بدون نوسان دما و رطوبدت در هدر
دو محيط آزمايشگاه و گلخانه نسبت به شرايط مزرعه موجب بهينه شدن شرايط رشد و توسدعه قدارچ
میگردد ( .)1در حالیکه در شرايط مزرعهاي دماي گرم طی ساعات نزديک ظهر و پايين بودن دمدا در
خالل ساعات شب موجب وارد شدن خلل به رشد و توسعه سريع قارچ میگدردد ( .)11نتدايج سداير
مطالعات نيز همگی حاکی از وجود حساسيت زياد رشد و توسعه قارچ  P. ultimumبه دما و رطوبدت
است ( .)1بنابراين میتوان اينگونه نتيجهگيري نمود که شرايط مزرعهاي محيطی مناسب براي بررسی
ميزان خسارت و بيماريزايی قارچ  P. ultimumبر روي بذر نمیباشد و در مراحل بعدد ممکدن اسدت
قارچ توسعه يافته و مري گياهچه را باعث شود .در اين مطالعه نيز با گذشت زمدان ،افدزايش آلدودگی
موجب مري گياهچه پس از سبزشدن گرديد و اين موضوع اعمال صحيح تيمار آلودگی و وجود قارچ
 P. ultimumرا در بستر کشت تأييد نمود (نتايج نشان داده نشدهاست).
جدول  -1تجزيه واريانس درصد پوسيدگی بذر  11ژنوتيپ گلرنگ زراعی در بستر كشت استريل و آلوده به قارچ
 Pythium ultimumدر سه شرايط محيطی آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه.

Table 1. Analysis of variance for seed rot (%) in 15 safflower genotypes at sterile and infected
media with Pythium ultimum under lab, greenhouse and field conditions.

ميانگين مربعات درصد پوسيدگی بذر

منابع تغييرات

درجه آزادي

ژنوتيپ Genotype
بستر کشت Media
ژنوتيپ × بستر کشت Media×Genotype
خطا Error

14
1
14
90

Lab
**0.141
**0.304
*0.014
0.008

—

16.8

S.O.V

( CVدرصد)
* و ** :بهترتيب معنیدار در سطح  1و  1درصد.

DF

† :از ريشه دوم دادهها در تجزيه واريانس استفاده شدهاست.

)Mean squares of seed rot (%

آزمايشگاه

گلخانه

مزرعه

Greenhouse
**0.038
**3.890
**0.040
0.697

Field
**0.035
0.002
0.010
0.874

11.6

24.9

* and **: Significant at 5 and 1 %, respectively.

†: Square root of data were used in the analysis.
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جدول  -2مقايسه ميانگين پوسيدگی بذر  11ژنوتيپ گلرنگ زراعی در بستر كشت استريل و آلوده به قارچ
 Pythium ultimumدر سه شرايط محيطی آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه با استفاده از آزمون .LSD

Table 2. LSD comparison of means for seed rot (%) in 15 safflower genotypes at sterile and
infected media with Pythium ultimum under lab, greenhouse and field conditions.

درصد پوسيدگی بذر (درصد) †
)Seed rot (%

ژنوتيپ

منشاء

آزمايشگاه

Genotype

Origin

Lab

IL-111
LRV-25295
LRV-5151
Arak-2811
Isfahan
Zarghan-259
Syrian
Aceteria
CW-74
Hartman
Dinger
34074
324040
5-541
PI-250537
)LSD (0.05
ميانگين Mean

Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Syria
Canada
America
America
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown

—
—

مزرعه

گلخانه

Field

Greenhouse

استريل

آلوده

استريل

آلوده

استريل

آلوده

Sterile
7.50a
4.28bc
4.58bc
5.23b
4.24bc
3.73c
4.55bc
2.32d
4.35bc
4.66bc
4.30bc
4.55bc
7.71b
5.36b
4.95b
1.148

Infected
9.32a
4.89cde
5.47bcde
6.44b
5.44bcde
6.22bc
5.44bcde
4.76de
4.27e
4.19e
4.36e
5.86bcd
8.45a
6.20bc
6.14bcd
1.398

Sterile
8.64a
4.77fg
5.56cdefg
6.74bcd
5.78cdef
6.85bc
4.18g
4.99fg
4.65fg
5.12efg
4.78fg
6.61cde
8.26ab
5.13efg
5.17defg
1.584

Infected
9.50a
9.42a
9.23a
9.56a
9.42a
9.69a
9.48a
9.42a
9.56a
9.77a
9.61a
9.36a
9.13a
9.74a
8.04b
0.796

Sterile
3.84cde
3.10e
2.98e
3.55de
3.94bcde
5.15ab
4.07bcde
3.51de
5.38a
3.41de
4.20abcde
3.47de
4.56abcd
5.04abc
3.89bcde
1.289

Infected
4.23abcd
3.19dc
3.02dc
2.83d
3.06dc
4.36abc
5.11ab
3.55dc
5.52a
4.32abcd
4.23abcd
4.06abcd
3.66bcd
3.61bcd
4.07abcd
1.510

4.82

5.83

5.81

9.42

4.00

3.92

† :از ريشه دوم دادهها در مقايسه ميانگينها استفاده شده است.
†: Square root of data were used in the analysis.

وجود اثر متقابل معنیدار بين سطوح دو عامل ژنوتيپ و بستر کشت در آزمايشگاه و گلخانه بيانگر
تغيير رتبه ژنوتيپها از نظر ميزان بذرهاي جوانهنزده در بستر استريل نسبت به بسدتر آلدوده بده قدارچ
 P. ultimumبود (جدول  .)1به طوري که در آزمايشگاه و شرايط استفاده از بستر حوله کاغذي استريل
ژنوتيپ  Aceteriaبا  2/32درصد کمترين و گروه ژنوتيپهاي  31111و  IL-111بهترتيب بدا  2/21و
 2/11بيشترين درصد بذور جوانهنزده را دارا بودند (جدول  .)2از طرفی در آزمايشگاه با بستر آلوده به
قارچ  P. ultimumگروه ژنوتيپهاي  Hartman ،Dingerو  CW-74بهترتيب بدا  1/12 ،1/36و 1/22
کمترين و گروه ژنوتيپهاي  IL-111و  31111بهترتيدب بدا  2/32و  1/11بيشدترين درصدد بدذرهاي
جوانهنزده را دارا بودند (جدول  .)2در حالیکه در شرايط اسدتريل گلخانده ژنوتيدپ  Syrianبدا 1/11
766

محمدهادي پهلواني و همکاران

کمترين و ژنوتيپ  IL-111با  1/61بيشترين درصد بذرهاي جواندهندزده را نشدان داد (جددول  .)2در
شرايط بستر آلوده به قارچ  P. ultimumدر گلخانه نيز تمام ژنوتيپها به استثناي  ،PI-211132درصدد
بذرهاي جوانهنزده با يی داشتند (جدول  .)2در شرايط خاك استريل مزرعه ژنوتيپ  CW-74با 1/31
بيشترين و دو ژنوتيپ  LRV-1111و  LRV-21221بههمدراه  1ژنوتيدپ ديگدر کمتدرين درصدد بدذر
جوانهنزده را داشتند (جدول  .)2در مقابل در شرايط خاك مزرعه آلوده به عامل بيماريزا ،ژنوتيپ اراك
 2111با  2/13کمترين و ژنوتيپ ( CW-74با  1/12درصد) بههمراه  11ژنوتيپ ديگر بيشترين مقادير
درصد بذرهاي جوانهنزده را در بين ژنوتيپهاي مورد بررسی دارا بودند (جدول .)2
اثر متقابل معنیدار بين ژنوتيپ و بستر کشت در اين مطالعه نشان میدهد که تنوع ژنتيکی معنیداري
براي درصد بذرهاي جوانهنزده در شرايط بستر استريل و يا آلوده به قارچ  P. ultimumوجدود داشدت
(جدول  .)1تنوع ژنوتيپی براي درصد بذرهاي جوانهنزده در شرايط بستر آلوده به قارچ بيدانگر وجدود
شانس در يافتن ژنوتيپهايی با درصد پايين بذور جواندهندزده در ايدن شدرايط اسدت .از نظدر عدددي
کمترين درصد بذرهاي جوانهنزده در شرايط آلوده در آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه بهترتيدب متعلدق بده
ژنوتيپهاي  PI-211132 ،Dingerو اراك  2111بود (جددول  .)2بدهعبدارت ديگدر بهتدرين ژنوتيدپ
گلرنگ از نظر ميزان پوسيدگی بذر ناشی از قارچ  P. ultimumدر شرايط محيطی آزمايشگاه ،گلخانه و
مزرعه تغيير نموده بود .تغيير واکنش ژنوتيپها نسبت به عوامل بيماريزاي قارچی در شدرايط محيطدی
متفاوت که به اثر متقابل ژنوتيپ × محيط نيز تعبير میگردد پيش از اين نيز توسدط محققدين متعدددي
گزارش شده است ( 1 ،2و  .)11وجود اين نوع اثر متقابلها تصدميمگيدري در مدورد معرفدی بهتدرين
ژنوتيپ را دشوار میسازد و متخصصين اصالح نباتات را وادار می سازد تا بدراي هدر شدرايط محيطدی
خاص يک ژنوتيپ را انتخاب و معرفی نمايند .اما گاهی اوقات هدف يافتن يدک يدا تعدداد معددودي
ژنوتيپ براي کشت در دامنه اي از شدرايط محيطدی اسدت .در چندين شدرايطی بهتدرين راه شناسدايی
ژنوتيپ(هاي) برتر تجزيه و تحليل گرافيکی روند تغييرات سطوح دو عامل ژنوتيپ و محيط است.
روند تغييرات  11ژنوتيپ گلرنگ از نظر درصد بذرهاي جوانهنزده در بسدتر اسدتريل و آلدوده بده
قارچ  P. ultimumدر آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه در تصاوير  1و  2نمايش داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود در بستر کشت استريل روند تغييرات ژنوتيپهدا در آزمايشدگاه ،گلخانده و مزرعده
تقريبا مشابه است (شکل  .)1بيشرين عدم جوانهزنی بذور بهترتيدب در گلخانده ،آزمايشدگاه و مزرعده
مشاهده شد .کمترين درصد جوانهنزدن در گلخانه ،آزمايشدگاه و مزرعده بدهترتيدب بده ژنوتيدپهداي
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 Aceteria ،Syrianو  LRV-1111مربوط بود (شکل  ،1جدول  .)2اما در شرايط بستر آلوده نتدايج تدا
حد زيادي متفاوت از اين بود (شکل  .)2همانطور که در شکل  2نيز مشاهده میشود روندد تغييدرات
ژنوتيپها در سه محيط آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه متفاوت بود .بهعبدارتی رتبده ژنوتيدپهدا از نظدر
درصد پوسيدگی بذر در آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه تفداوت داشدت .بيشدترين تفداوت بدين واکدنش
ژنوتيپها بهترتيب در آزمايشگاه ،مزرعه و گلخانده وجدود داشدت (شدکل  .)2اگرچده بيشدرين عددم
جوانهزنی بذرها ،باز هم به ترتيب در گلخانه ،آزمايشگاه و مزرعه مشداهده شدد ولدی کمتدرين درصدد
پوسيدگی بذر در گلخانه ،آزمايشگاه و مزرعه بهترتيب متعلق به ژنوتيپهاي  Hartman ،PI-211132و
اراك  2111بود (شکل  ،2جدول  .)2تغيير ميزان خسارت قارچ بر جواندهزندی و رشدد گياهدان و يدا
واکنش ژنوتيپها به آلودگیهاي قارچ پيتيوم در شرايط متفداوت محيطدی پديش از ايدن نيدز گدزارش
شدهاست ( 11و .)21

Safflower genotypes

شكل  -1درصد بذور جوانهنزده ژنوتيپهاي مختلف گلرنگ در بستر كشت استريل در آزمايشگاه (
(

) و مزرعه (

) ،گلخانه

).

Figure 1. Percent of ungerminated seeds of various safflower genotypes at sterile media under lab
(
( ), greenhouse
( ) and field
) conditions.

† :از ريشه دوم دادهها در رسم شکل استفاده شده است.
†: Square root of data were used in drawing the graph.

761

محمدهادي پهلواني و همکاران

Safflower genotypes

شكل  -2درصد بذور جوانهنزده ژنوتيپهاي مختلف گلرنگ در بستر كشت آلوده به قارچ  Pythium ultimumدر
آزمايشگاه (

) ،گلخانه (

) و مزرعه (

).

Figure 2. Percent of ungerminated seeds of various safflower genotypes at infected media under lab
(
( ), greenhouse
( ) and field
) conditions.

† :از ريشه دوم دادهها در رسم شکل استفاده شده است.
†: Square root of data were used in drawing the graph.

بهمنظور درك صحيح تر از مشابهت نتايج حاصل در شرايط آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعده ضدرايب
همبستگی بين درصد بذرهاي جوانهنزده در بستر استريل و آلدوده بده قدارچ  P. ultimumدر شدرايط
آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه محاسبه شد (جدول  .)3همدانطدوري کده مشداهده مدیشدود هدي گونده
همبستگی بزري و قابل توجهی بين آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه از نظر درصد بذور جوانهنزده در بستر
آلوده وجود نداشت (جددول  .)3تنهدا ضدريب همبسدتگی منطقدی و معندیدار بدين درصدد بدذرهاي
جوانهنزده در بستر استريل و بستر آلوده در آزمايشگاه مشداهده گرديدد (** ،)r=1/12کده بيدانگر ايدن
واقعيت است که کمترين ميزان اثر متقابل ژنوتيپ × بستر کشت در شرايط آزمايشگاه رخ داده است که
با توجه به نامتغير بودن عاملهاي محيطی در چنين شرايط کدامالً منطقدی بدهنظدر مدیرسدد .ضدريب
همبستگی نشان داد که رابطه قابل توجه و معنیداري بين درصد پوسيدگی بدذر در شدرايط اسدتريل و
آلوده خاك مزرعه وجود نداشت ( .)r=1/12از طرفی تفاوت معنیداري بين دو سطح بسدتر کشدت در
شرايط مزرعه از نظر همين صفت مشاهده نشد (جدول  .)1اين دو نتيجه نشان مدیدهدد کده دليدل از
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بينرفتن بذرها در دو بستر کشت اسدتريل و آلدوده بده قدارچ  P. ultimumدر شدرايط مزرعده کدامال
متفاوت بوده است و اين وجود اثر متقابل بين ژنوتيپها و بستر کشت را در اين شرايط تأييد میکند.
بهطور کلی نتايج اين مطالعه نشان داد که تأثير قارچ  P. ultimumدر شرايط محيطی آزمايشدگاه و
گلخانه نسبت به محيط مزرعه بهطدور معندیداري بيشدتر بدود و بدا ترين درصدد پوسديدگی و عددم
جوانه زنی بذرهاي گلرنگ در شرايط گلخانه مشاهده شد .هي ژنوتيپی يافت نگرديدد کده در هدر سده
شرايط محيطی آلوده به قارچ  P. ultimumبرتري خويش را نسبت به سايرين از نظدر پوسديدگی بدذر
حفش نمايد .بنابراين امکان معرفی يک ژنوتيپ گلرنگ بهعنوان بهترين در همه شرايط محيطی وجدود
نداشت .بهطور کلی سه ژنوتيپ  Hartman ،PI-211132و اراك  2111از نظر کمترين درصد پوسيدگی
و عدم جوانهزنی بذر بهترتيب براي شرايط گلخانه ،آزمايشگاه و مزرعه مناسبتدر از سدايرين بودندد.
همچنين با توجه به احتمال وجود اثر متقابل شديد ژنوتيپ × بستر کشت در شدرايط مزرعده پيشدنهاد
میگردد ،اين موضوع در مطالعات آتی مورد بررسی دقيقتر قرار گيرد.
جدول  -3ضرايب همبستگی درصد پوسيدگی بذر  11ژنوتيپ گلرنگ زراعی در بستر كشت استريل و آلوده به
قارچ  Pythium ultimumدر سه شرايط محيطی آزمايشگاه ،گلخانه و مزرعه.
Table 2. Coefficient of correlation for seed rot (%) in 15 safflower genotypes at sterile and infected
media with Pythium ultimum under lab, greenhouse and field conditions.

ضرايب همبستگی†
Coefficient of
correlation

آزمايشگاه
Lab

استريل
Sterile

آلوده
Infected

گلخانه
Greenhouse

استريل
Sterile

آلوده
Infected

مزرعه
Field

استريل
Sterile

آلوده
Infected

آزمايشگاه

گلخانه

مزرعه

Lab

Greenhouse

Field

استريل

آلوده

استريل

آلوده

استريل

آلوده

Sterile

Infected

Sterile

Infected

Sterile

Infected

1
**0.82

1

**0.71

**0.88

1

-0.15

-0.22

-0.05

1

0.14

0.14

0.15

0.04

-0.02

-0.16

-0.22

-0.04

1
0.12

1

** :معنیدار در سطح احتمال  1درصد.
**: Significant at 1 %, respectively.

† :از ريشه دوم دادهها در محاسبه ضرايب همبستگی استفاده شده است.

†: Square root of data were used in the correlation analysis.
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