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  زنی بذر و رشد گیاهچه گلرنگ در حضور  بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه
  آلتیموم پیتیوم بیمارگر 

  
1 و سیداسماعیل رضوي2محمدي ، حامد بگ2، مظفر قادري1محمدهادي پهلوانی  

   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانيهیأت علمی و دانشجوبه ترتیب عضو 2و1
  

  چکیده
زنی بذر  اتیلن گالیکول بر خصوصیات جوانه منظور بررسی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی به

   ژنوتیپ4ل با استفاده از یصورت فاکتور  بهی، آزمایشپیتیوم آلتیمومگلرنگ در بستر آلوده به بیمارگر 
 4با   بار-18 و -14، -10، 0 و سطوح تنش خشکی 2811- و اراك5151-آرويجر، الاستریا، دین

زنی بذور، سرعت  خصوصیات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه. تکرار در بستر حوله کاغذي اجرا شد
نتایج نشان . زنی، سرعت مرگ و میر و وزن خشک گیاهچه بود میر به جوانه و زنی، نسبت مرگ جوانه

. داري داشتند اختالف معنی)  بار0سطح (نظر کلیه خصوصیات سطوح تنش خشکی با شاهد داد که از 
که در آن آلودگی قارچی موجب کاهش درصد ) فاقد تنش(بر خالف سطح تنش خشکی صفر بار 

 بار وجود بیمارگر موجب -10زنی و وزن خشک گیاهچه شد، در سطح تنش  زنی، سرعت جوانه جوانه
 بار در محیط -10همچنین افزایش تنش خشکی از سطح صفر به . گردیدافزایش این خصوصیات 

دهد  نتایج نشان می. ها شد ومیر براي کلیه ژنوتیپ آلوده به بیمارگر باعث کاهش نسبت و سرعت مرگ
با وجود اینکه تأثیر جداگانه افزایش تنش خشکی و آلودگی قارچی باعث کاهش خصوصیات 

زنی،  شوند، لیکن تأثیر همزمان آنها باعث افزایش درصد جوانه یزنی بذور و رشد گیاهچه م جوانه
. شد)  بار0( بار نسبت به شاهد -10زنی و وزن خشک گیاهچه در شرایط تنش خشکی  سرعت جوانه

                                                             
 مسئول مکاتبه :hpahlavani@yahoo.com 
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اي خاص مثبت و به نفع  آبی در محدوده نتایج این مطالعه نشان داد که برهمکنش بیمارگر و تنش کم
  .رنگ در چنین شرایطی وجود داردمیزبان است و امکان کشت گل

  

  پلی اتیلن گالیکول، زئوسپور، ژنوتیپ، حساسیت، خشکی: هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 هاي دلیل ویژگی عنوان یک گیاه بومی و به  به1کارتاموس تینکتوریوس با نام علمیگلرنگ 

هایش از اهمیت  نه مطلوب، خواص دارویی و وجود روغن نباتی با کیفیت باال در داسازگاري و زراعی
 درصد اسیدهاي 90وجود بیش از ). 1999زینلی، ( خاصی در تولیدات کشاورزي ایران برخوردار است

چرب غیر اشباع، خصوصاً اسید اولئیک و اسید لینولئیک در روغن دانه، کاربرد کنجاله دانه آن به عنوان 
ي غیرزنده از جمله شوري، خشکی و ها مکمل غذایی مناسب براي دام، مقاومت نسبتاً زیاد آن به تنش

 افزایش فزاینده ).1999زینلی، (گردد  هاي این محصول محسوب می سرماي زمستانه از دیگر مزیت
هاي غیر زیستی موجب  جمعیت جهان از یک سو و محدود شدن تولیدات کشاورزي بدلیل انواع تنش

اف متخصیصن کشاورزي تبدیل ها به یکی از اهد شده است تا کاهش دادن میزان خسارت این تنش
شود  یآبی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشاورزي در سرتاسر دنیا محسوب م تنش کم. گردد

  ).2005ماهاجان و تاتجا، (که تاثیري منفی بر رشد و تولید محصوالت گیاهی دارد 
و از تهدیدات جدي هاي زنده ، قارچ، ویروس از مهمترین انواع تنش عوامل بیماریزا نظیر باکتري

یابی به پتانسیل ژنتیکی  زنده، دست زاي غیر این عوامل به همراه عوامل تنش. شوند تولید محسوب می
ماهاجان و (کنند  تولید گیاهان را غیر ممکن ساخته و تولید وسیع محصوالت زراعی را محدود می

آلودگی ریشه و محور زیرلپه از پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه قبل و یا پس از سبز شدن، ). 2005تاتجا، 
هایی نظیر پیتیوم  قارچ). 2006پهلوانی و همکارن، (اند  زاي گلرنگ گزارش شده مهمترین عوامل بیماري

ها در اکثر گیاهان زراعی  اند عامل اصلی این بیماري و فایتوفتورا که در خاکهاي سرتاسر جهان پراکنده
نشان دادند که عامل ایجاد پوسیدگی بذر ) 1992(ارن هیونگ و همک. گردند و غیر زراعی محسوب می

این عامل بیماریزا، هیپوکوتیل و یا اولین میانگره . باشد   میپیتیوم آلتیموممیري در گلرنگ بیمارگر  و بوته
هاي آلوده را متالشی و  دهد و با ایجاد پوسیدگی، بافت هاي گلرنگ را مورد حمله قرار می گیاهچه

                                                             
1- Carthamus tinctorius L. 
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هاي آلوده، بسته به ژنوتیپ، موجب مرگ و میر بذور و  این بیماري در خاك. برد میگیاهچه را از بین 
  ).2008احمدي و همکاران، (شود  هاي گلرنگ می گیاهچه

هاي زنگ سیاه در شرایط گلخانه بر روي قنطوریون  تاثیر تنش خشکی و خسارت ناشی از جدایه
گیاهان تلقیح شده و تلقیح نشده با .  شدبررسی) 1996(شیشکوف و بروکارت توسط  2 و ارغوانی1زرد

تنش رطوبتی . بیمارگر در شرایط تنش رطوبتی و گیاهان شاهد تحت آبیاري منظم روزانه قرار گرفتند
 گونه کاهش داد، اما 2هاي مرحله روزت را در هر  وزن خشک ریشه، طول عمر برگ و تعداد کل برگ

همچنین . د تحت تاثیر خشکی قرار گرفتخصوصیت بیوماس ریشه تنها در گونه قنطوریون زر
 .دار بود  معنیاثرمتقابل بین تنش خشکی و آلودگی به زنگ براي طول عمر برگ در قنطوریون ارغوانی

فرنگی  آبی، شوري و آبسزیک اسید را روي گوجه هاي کم تاثیر همزمان تنش) 2006(اَچو و همکاران 
آبی باعث  تنش کم.  مورد ارزیابی قرار دادند4س سینرابوتیری و 3اُولیوم نئولیکوپرسکیدر حضور قارچ 

 و کاهش بوتیریس سینرا درصدي آلودگی ناشی از 50دو برابر شدن میزان آبسزیک اسید و نیز کاهش 
بوتیریس تنش شوري تاثیري بر رشد . فرنگی شد  روي گوجهاُولیوم نئولیکوپرسکیدار تاثیر قارچ  معنی
همچنین . داري کاهش یافت  به طور معنیاُولیوم نئولیکوپرسکی از  نداشت، اما آلودگی ناشیسینرا
کنندگی تنش شوري و خشکی متفاوت است، ولی  فرنگی اثرات تحریک گیري شد که در گوجه نتیجه

طوریکه سطوح  به. باشد ها می این امر مرتبط با میزان تولید اسید آبسزیک در زمان وقوع این تنش
 را بوتیریس سینرا و اُولیوم نئولیکوپرسکیفرنگی به قارچ   مقاومت گوجهمعمولی اسید آبسزیک داخلی،

  .دهد کاهش می
بینی نیز بر رشد و توسعه بیمارگر  تنش رطوبتی عالوه بر تأثیر بر رشد گیاه، اثرات غیر قابل پیش

میسلیوم،  را بر رشد گالیکول اتیلن پلیتاثیر پتانسیل اسمزي ناشی از ) 2006(چی و همکاران  ریت. دارد
زمینی را بر روي محیط کشت   سیب5رایزوکتونیا سوالنیهاي  زنی سویه تولید اسکلروت و جوانه

اي تیمار نشده ديها در محیط کشت پی رشد میسلیوم همه سویه. اي را مورد بررسی قرار دادنددي پی
زنی و تولید  جوانهسریع بود، و با کاهش پتانسیل اسمزي رشد عمومی میسلیوم، )  مگاپاسکال-4/0(

                                                             
1- Yellow starthistle 
2- Purple starthistle 
3- Oidium neolycopersici 
4- Botrytis cinerea 
5- Rhizoctonia solani 
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زنی اسکلروت در محدوده پتانسیل اسمزي  بیشترین بازدارندگی از جوانه. اسکلروت قارچ کاهش یافت
تاثیر جداگانه دما و رطوبت خاك را بر ) 2003(دورانس و همکاران .  مگاپاسکال اتفاق افتاد-4 تا -3

 درصد وزن 75 و 50رفیت نگهداري در ظ.  مورد بررسی قرار دادندرایزوکتونیا سوالنیرشد و توسعه 
  .     درصد بیشتر بود100 و 25ریشه و نسبت میانگین استقرار نسبت به سطوح 

 در گلرنگ پیتیوم آلتیموماگرچه گزارشی مبنی بر بررسی اثرات توأم تنش رطوبتی و بیمارگر 
 در حضور و یا غیاب دهد که اثر قارچ بر رشد گیاه باشد ولی نتایج سایر مطالعات نشان می موجود نمی

آگاهی از این موضوع به توسعه کشت . بینی است تنش رطوبتی متفاوت و تا حدي غیرقابل پیش
آب شمال استان گلستان کمک میري پیتیومی در اراضی کمگلرنگ به عنوان یک گیاه حساس به بوته

گالیکول بر  اتیلن پلیآبی ناشی از   این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تنش کمبنابراین. خواهد نمود
  .انجام شد پیتیوم آلتیمومزنی بذر و رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط آلوده به قارچ  خصوصیات جوانه

  
  ها مواد و روش

این مطالعه در آزمایشگاه اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
در چهار سطح ( فاکتوریل با سه فاکتور ژنوتیپ آزمایش به صورت.  انجام شد1388گرگان، در سال 

در چهار سطح شامل صفر به (، تنش خشکی )2811-  و اراك51513-ويآر،ال2، دینجر1شامل استریا
در قالب طرح کامالً ) سطوح آلوده و استریل(و آلودگی قارچی )  بار-18 و - 14، -10عنوان شاهد، 

ابتدا .  عدد بذر بود50هر واحد آزمایشی حاوي . م شد تکرار در بستر حوله کاغذي انجا4تصادفی با 
 مرتبه شستشو 3 ثانیه ضدعفونی و سپس با آب مقطر 90 درصد به مدت 5بذور با هیپوکلرات سدیم 

 با غلظت پیتیومبراي ترکیب سطوح مختلف قارچ و تنش خشکی، ابتدا سوسپانسون قارچ . داده شدند
براي ایجاد هر یک از ) 6000( الزم از پلی اتیلن گالیکول لیتر تهیه شد، سپس مقادیر در میلی 105
محاسبه و با سوسپانسیون به ) 1973(میشل و کافمن  هاي خشکی مختلف با استفاده از فرمول تنش

براي سطح صفر تنش خشکی در محیط استریل از آب مقطر و در محیط آلوده فقط . حجم رسانده شد
نجام بذور در بستر حوله کاغذي آغشته به سطوح مختلف تنش سرا. از سوسپانسیون قارچ استفاده شد

                                                             
1- Aceteria 
2- Dinger 
3- LRV-5151 
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گراد به مدت زمان   درجه سانتی25خشکی و سوسپانسیون حاوي زئوسپور قارچ در انکوباتور با دماي 
واحدهاي آزمایشی هر روز رأس ساعتی معین به ). 2009پهلوانی و همکاران، ( روز قرار داده شدند 7

در . هاي داراي عالئم بیماري بررسی و شمارش گردیدند زده و گیاهچه منظور ثبت تعداد بذور جوانه
 درجه 70 هر واحد آزمایشی پس از قرار گرفتن در آون با دماي يها روز هفتم وزن خشک کل گیاهچه

خصوصیات مورد بررسی . گیري شد  ساعت با استفاده از ترازوي دقیق اندازه48مدت  گراد به سانتی
ومیر و  زنی، سرعت مرگ ومیر به جوانه زنی بذر، نسبت مرگ  بذر، سرعت جوانهزنی شامل درصد جوانه

ومیر گیاهچه از فرمول زیر  زنی و سرعت مرگ براي محاسبه سرعت جوانه. وزن خشک گیاهچه بود
  ): 1962مگیور، (استفاده شد 

1  (a-b) 
D  ×  

N   =زنی یا مرگ و میر سرعت جوانه  

  
a = در روز شمارش) ا مرگ و میر گیاهچهی(زده  تعداد بذور جوانه  
b = در روزهاي قبلی شمارش) یا مرگ و میر گیاهچه(زده  مجموع تعداد بذور جوانه  
N = تعداد کل بذور در هر واحد آزمایشی  
D =  تعداد روزهاي شمارش پس از اعمال تیمار  

 4 خالص هاي هاي کشت محتوي پرگنه براي تهیه سوسپانسیون زئوسپور، قطعات مربعی محیط
لیتر محتوي آب مقطر ریخته شد و در شرایط   میلی500هاي  روزه بیمارگر با ابعاد مساوي داخل بشر

 دقیقه در 10سپس بشر به مدت .  ساعت قرار گرفت72گراد به مدت   درجه سانتی20تاریکی با دماي 
. مزمان آزاد گردند ساعت در دماي اتاق قرار داده شد تا زئوسپورها ه2گراد و   درجه سانتی5دماي 

گیري و سوسپانسیون زئوسپور  اندازه) هموسایتومتر(شمار  سپس غلظت زئوسپورها با اسالید گلبول
  ).2009پهلوانی و همکاران، (لیتر تهیه شد  زئوسپور در هر میلی 105با غلظت ) مایه تلقیح(

 خشک گیاهچه زنی و وزن زنی، سرعت جوانه تجزیه و تحلیل طرح براي خصوصیات درصد جوانه
اما براي خصوصیات . به صورت فاکتوریل با سه فاکتور ژنوتیپ، سطوح تنش خشکی و آلودگی بود

. نسبت و سرعت مرگ و میر تجزیه و تحلیل به صورت فاکتوریل تنها در محیط آلوده صورت گرفت
همچنین ). 1996اس، يااس( انجام شد 1اسايافزار اس ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل آماري داده

                                                             
1- SAS 
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ومیر به  هاي خصوصیات نسبت مرگ براي داده.  استفاده شد1افزار اکسل براي ترسیم نمودارها از نرم
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار  ومیر ابتدا تبدیل جذري استفاده شد و سپس داده زنی و سرعت مرگ جوانه

  .گرفتند
  

  نتایج و بحث
داري بود  گین مربعات اثر متقابل ژنوتیپ در تنش خشکی معنیبراي کلیه صفات مورد ارزیابی میان

ها در سطوح مختلف تنش خشکی در سطح احتمال  نتایج مقایسه جداگانه میانگین ژنوتیپ). 1جدول(
ومیر، داراي  ومیر و سرعت مرگ هاي مورد بررسی از نظر نسبت مرگ  درصد نشان داد که ژنوتیپ1

لی با افزایش سطوح تنش خشکی، از میانگین هر دو صفت کاسته داري بودند و بطور ک اختالف معنی
بیشترین ) فاقد تنش خشکی(گردد در سطح صفر   مشاهده می2همانطور که در جدول ). 2جدول (شد 

بود ) 8133/0 (استریا و ) 9497/0( 2811- هاي اراك زنی متعلق به ژنوتیپ نسبت مرگ و میر به جوانه
بود که ) 3883/0(و دینجر ) 4287/0 (2811-ها متعلق به ژنوتیپ اراك  بار این رتبه-10ولی در سطح 

نشان دادند که مرگ و ) 1997(ماندل و همکاران . ها است مبین تأثیر اثر متقابل در تغییر رتبه ژنوتیپ
. با کاهش میزان رطوبت خاك کاهش یافت 2آلترناریا کارتامیمیر گیاهچه گلرنگ ناشی از بیمارگر 

زنی   روي جوانهگالیکول اتیلن پلیبا بررسی اثر پتانسیل خشکی ناشی از ) 1978(خواه مفتون و سپاس
 21 بار در دماي -8/16دو رقم گلرنگ نشان دادند که با افزایش سطح پتانسیل خشکی از صفر به 

افزایش تولید .  درصد به صفر کاهش یافت94 از 3151زنی در رقم محلی  گراد، جوانه درجه سانتی
هاي   بافت میوه دریوم و ایجاد آلودگی توسط بیمارگر فیتوفتورا تحت تأثیر افزایش رطوبتاسپرانژ

نیز ) 2006(چی و همکاران  ریت. گزارش شده است) 2000(مرکبات نیز توسط تیمر و همکاران 
زنی اسکلروت در  گزارش نمودند که با کاهش پتانسیل خشکی رشد عمومی میسلیوم و جوانه

  . کاهش یافتنیرایزوکتونیا سوال
ها در هر یک از  دار بودن اثرات متقابل تنش خشکی و ژنوتیپ، مقایسه ژنوتیپ با توجه به معنی

هاي  ژنوتیپ)  بار0(در سطح بدون تنش خشکی . طور جداگانه صورت گرفت سطوح تنش خشکی به
) 949/0 و 813/0یب ترت به(زنی  ومیر به جوانه ن میانگین نسبت مرگیداراي بیشتر 2811-  اراكاستریا و

                                                             
1- Excel 
2- Alternaria carthami 
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در همین سطح، براي ). 2جدول (بودند ) 604/0( داراي کمترین میانگین 5151-آرويو ژنوتیپ ال
ها  و سایر ژنوتیپ) 381/0( داراي بیشترین میانگین 2811- اراكومیر ژنوتیپ خصوصیت سرعت مرگ

 بار -10در سطح تنش . )2جدول (دار با همدیگر بودند  داراي کمترین میانگین و فاقد اختالف معنی
و ژنوتیپ ) 428/0(زنی  میر به جوانه و  داراي بیشترین میانگین نسبت مرگ2811 -ژنوتیپ اراك

 بار -10ومیر در سطح  براي صفت سرعت مرگ. بودند) 183/0( داراي کمترین میانگین 5151-آروي ال
ها با یکدیگر تفاوت  ژنوتیپبود و سایر ) 134/0( داراي بیشترین میانگین 2811 -نیز ژنوتیپ اراك

 بار بدلیل عدم وجود مرگ و میر در این سطح، تفاوت -14خشکی  در ).2جدول (داري نداشتند  معنی
زنی و سرعت مرگ و میر مشاهده نشد  ومیر به جوانه ها براي صفات نسبت مرگ دار بین ژنوتیپ معنی

ومیر به  راي صفات نسبت مرگها ب دار بین ژنوتیپ  تفاوت معنی بار-18در سطح . )2جدول (
هیچ بذري در این سطح زنی و سرعت مرگ و میر مشاهده نشد زیرا بعلت پتانسیل خشکی  جوانه

  .)2جدول (جوانه نزد 
دار   عامل تنش خشکی و آلودگی معنی2همچنین تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل سطوح 

به عبارتی در . وح مختلف تنش خشکی یکسان نبود در سطپیتیوم آلتیموم روند آلودگی). 1جدول (بود 
زنی و  زنی، سرعت جوانه سطح صفر بار تنش خشکی، آلودگی پیتیومی موجب کاهش درصد جوانه

در محیط آلوده به قارچ، )  بار-14 و -10(وزن خشک گیاهچه شد، اما در سطوح داراي تنش خشکی 
به . آبی اثرات قارچ افزایش یافتیش تنش کمبه عبارتی با افزا. افتیمقدار این خصوصیات افزایش 

زنی و وزن  زنی، سرعت جوانه انگین صفات درصد جوانهیدار بودن اثر متقابل، مقایسه م دلیل معنی
  ). 3جدول (خشک گیاهچه در سطوح مختلف تنش اسمزي به طور جداگانه صورت گرفت 

زنی  بیشترین میانگین جوانه) ارچعاري از سوسپانسیون ق(در محیط استریل : زنی بذر درصد جوانه
 375/3( بار -14و کمترین میانگین مربوط به سطح )  درصد75/82( بار 0بذور مربوط به سطح 

و )   درصد00/76(هاي آلوده به بیمارگر بیشترین میانگین را سطح صفر بار  براي محیط. بود) درصد
 هیچ بذري جوانه نزد -18 در سطح .دارا بودند)  درصد125/4( بار -14کمترین میانگین را سطح 

زنی بذر هر دو گیاه گلرنگ و  نیز جوانه) 1978(بر اساس مطالعه مفتون وسپاسخواه ). 3جدول (
اتیلن گالیکول بیشتر از نمک طعام بود آبی محدود شد ولی تاثیر بازدارندگی پلی آفتابگردان در تنش کم

نزد و نتیجه گرفتند که این پدیده احتماالً به  جوانه  بار منفی به باال هیچ بذري -6/12و در تنش سطح 
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) 2006(کایا و همکاران . آبی بوده است  در ایجاد بیشتر تنش کمگالیکول اتیلن پلیدلیل ماهیت عاملی 
زنی بذر آفتابگردان  آبی طی مرحله جوانه هاي شوري و کم با پیش تیمار بذر با هدف غلبه بر تنش

مندل و . هیچ بذري جوانه نزد)  مگاپاسکال-2/1( باالي خشکی در سطوحمشاهده نمودند که 
 کیلو پاسکال از نظر درصد 1500 و 30آبی  اشاره نمودند که دو سطح تنش کم) 1997(همکاران 

زنی طور کلی جوانهبه. داري ندارند زنی بذور گلرنگ در حضور بیمارگر آلترناریا تفاوت معنی جوانه
  .بذر گلرنگ با افزایش سطح تنش اسمزي و حضور بیمارگر پیتیوم کاهش یافت

  
هاي گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی و آلودگی به قارچ  زنی ژنوتیپ  تجزیه واریانس خصوصیات جوانه-1جدول 

 .پیتیوم آلتیموم

 میانگین مربعات  

 منابع تغییرات
df زنی درصد جوانه  

سرعت 
زنی    انهجو

)در روز(  

نسبت 
میر به  و مرگ

زنی جوانه  

سرعت 
میر  و مرگ

)در روز(  

وزن خشک 
گیاهچه 

)گرم(  
031/925** 3 ژنوتیپ  **079/0  **099/0  **027/0  **252/0  

365/43089** 3 تنش خشکی  **141/2  **852/0  **128/0  **498/6  
531/47 1 آلودگی  ns **006/0  - - **099/0  
تنش خشکی×ژنوتیپ  9 **976/301  **050/0  **024/0  **003/0  **108/0  
آلودگی×ژنوتیپ  3 698/67  ns **004/0  - - ns 015/0  

آلودگی× تنش خشکی  3 **865/429  **028/0  - - **365/0  
× تنش خشکی ×ژنوتیپ
920/51 9 آلودگی  ns **003/0  - - *030/0  

740/33 96 خطا  001/0  008/0  001/0  015/0  

CV % - 78/19  17/19  24/20  05/22  48/33  
  دار فاقد اختالف معنی: ns.   درصد1 و 5دار در سطح  به ترتیب معنی**: و * 

  

زنی بذور در محیط استریل مربوط به سطح بدون  بیشترین میانگین سرعت جوانه: زنی سرعت جوانه
در . ودب) 0068/0( بار -14و کمترین میانگین مربوط به تنش سطح ) 5938/0( بار 0تنش خشکی 
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 بار - 14و سطح ) 4972/0(بیشترین میانگین )  بار0(محیط آلوده به قارچ نیز سطح بدون تنش خشکی 
زنی بذر گلرنگ  به عبارتی سرعت جوانه.را دارا بودند) 0086/0(زنی  کمترین میانگین سرعت جوانه

  .با افزایش سطح تنش اسمزي و حضور بیمارگر پیتیوم کاهش یافت
  

  .ومیر بذور گیاهچه گلرنگ در سطوح مختلف تنش خشکی  میانگین مرگ مقایسه-2جدول 
  )در روز(میر  و سرعت مرگ  زنی میر به جوانه و نسبت مرگ

  خشکی تنش سطوح
0  10-  14-  18-  0  10-  14-  18-  

                  ژنوتیپ
  _  _  a8133/0  bc 2184/0 _  _  b2577/0  b0585/0  استریا
  _  _  ab7571/0  ab 3883/0  _  _  b2711/0  b0788/0  دینجر

  _  _  b6043/0  c 1830/0  _  _  b2237/0  b0422/0  5151-آرويال
  _  _  a9497/0  a4287/0  _  _  a3813/0  a1348/0  2811-اراك

LSD ) = 05/0( 1937/0  174/0  0  0  0786/0  0451/0  0  0  
  .باشند  درصد می5 در سطح دار  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك از لحاظ آماري فاقد اختالف معنی در هر ستون میانگین

  
  پیتیوم آلتیمومزنی گلرنگ در سطوح مختلف تنش خشکی و آلودگی به قارچ   مقایسه میانگین جوانه- 3جدول 

  )گرم(وزن خشک گیاهچه   )در روز(زنی  سرعت جوانه  زنی درصد جوانه  

 استریل  محیط
آلوده به 
 بیمارگر

 استریل آلوده به بیمارگر  استریل
آلوده به 

 رگربیما

            سطوح تنش خشکی
0  a7500/82  a0000/76  a5938/0  a4972/0  a1569/1  a7951/0  

10-  b7500/28  b7500/39  b0809/0  b1226/0  b3819/0  b5173/0  
14-  c3750/3  c1250/4  c0068/0  c0086/0  c0513/0  c0572/0  
18-  c000/0  c0000/0  c000/0  c0000/0  c000/0  c0000/0  

LSD 05/0( ) 5622/5  8875/6  0602/0  0570/0  1159/0  1262/0  
  

دار بودن اثرات متقابل دوطرفه و سه طرفه در مورد برخی از خصوصیات مورد  با توجه به معنی
، 2، 1اشکال (تر از فاکتورها از تجزیه و تحلیل گرافیکی استفاده گردید  بررسی و به منظور درك عمیق
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درصد ) صفر بار(ینکه در سطح فاقد تنش خشکی ، با وجود ا2 و 1با توجه به اشکال ). 5 و 4، 3
ها در محیط استریل بیشتر از محیط آلوده بود، اما در  زنی براي تمام ژنوتیپ زنی و سرعت جوانه جوانه
ها در محیط آلوده نسبت به محیط استریل افزایش   بار مقدار این دو صفت در تمام ژنوتیپ-10سطح 

نی در  زنی و سرعت جوانه  کم آبی بر افزایش درصد جوانهیافت که نشان دهنده تأثیر مثبت تنش
  .حضور بیمارگر است

  
Aceteria    سرعت جوانه زنی براي ژنوتیپ

-10 -10
-14 -14-18 -18
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0.600

آلوده  استریل  
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سر
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ج
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 در(ی 
  )روز

Dinger    سرعت جوانه زدنی براي ژنوتیپ
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  )روز

سرعت جوانه زنی براي ژنوتیپ اراك   - 2811
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  )روز

  .پیتیوم آلتیموم به بیمارگر هاي آلوده و استریل نسبت هاي گلرنگ در محیط زنی بذر ژنوتیپ  سرعت جوانه-2شکل 
 

داراي بیشترین میانگین وزن )  بار0(در محیط استریل سطح بدون تنش خشکی : وزن خشک گیاهچه
در محیط آلوده . بود)  گرم0513/0( بار داراي کمترین آن -14و سطح )  گرم1569/1(خشک گیاهچه 

و کمترین )  گرم7951/0( بار 0 به بیمارگر نیز بیشترین میانگین وزن خشک گیاهچه مربوط به سطح
نیز ) 2008(در مطالعه سید شریفی و سید شریفی . مشاهده شد)  گرم0572/0 (-14میانگین در سطح 

چه کاهش  چه و وزن ریشه ک ساقهبا افزایش سطح تنش خشکی وزن خشک کل گیاهچه، وزن خش
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ر و استریل بیش از محیط ها وزن خشک گیاهچه در سطح صفر با براي تمام ژنوتیپ. داري یافت معنی
). 3شکل ( بار مقدار این صفت در محیط آلوده بیشتر از استریل بود -10آلوده بود ولی در سطح 

 بار وزن خشک -18 و - 14گردد با افزایش تنش اسمزي به سطوح همانطور که در شکل مشاهده می
توان به اثرات ه را میدلیل بروز این پدید. گیاهچه در محیط آلوده کمتر از محیط استریل بود

چه را افزایش آبی رشد ریشهکنندگی تنش اسمزي اشاره کرد زیرا گیاهان در پاسخ به تنش کم تحریک
  ).2010کاکماك و همکاران، (دهند تا جذب آب را افزایش دهند می
  

Aceteria  وزن خشک براي ژنوتیپ
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Dinger  وزن خشک براي ژنوتیپ
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LRV-5151  وزن خشک براي ژنوتیپ
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وزن خشک براي ژنوتیپ اراك - 2811
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  .پیتیوم آلتیمومهاي آلوده و استریل نسبت به بیمارگر  هاي گلرنگ در محیط ک بذور ژنوتیپ وزن خش-3شکل 

  
 بار در محیط آلوده، مقدار صفات -10با افزایش سطح تنش از صفر به : میر و  سرعت و نسبت مرگ

زنی کاهش  ومیر به جوانه ومیر و نسبت مرگ زنی افزایش ولی سرعت مرگ درصد و سرعت جوانه
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تحت تأثیر تنش خشکی است  پیتیوم آلتیموماین نتیجه نشان دهنده کاهش فعالیت بیماریزایی . دیافتن
چی و همکاران  کاهش فعالیت قارچ در اثر افزایش تنش خشکی در مطالعه ریت). 5 و 4اشکال (
 در مطالعه اثر) 2004(ج رامیرز و همکاران ینتا.  مشاهده شده استرایزوکتونیا سوالنیروي ) 2006(

، نشان داد که کاهش 1زنی و رشد دو سویه فوزاریوم گرامیناروم  بر جوانهخشکی و شوريتنش 
پتانسیل آب محیط باعث کاهش شدید میزان آب میسلیوم قارچ و در نتیجه کاهش رشد و توسعه آنها 

  .شود می
 

Aceteria سرعت مرگ ومیر براي ژنوتیپ
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Dinger سرعت مرگ و میر براي ژنوتیپ
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LRV-5151 سرعت مرگ ومیر براي ژنوتیپ
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سرعت مرگ ومیر براي ژنوتیپ اراك- 2811
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  هاي آلوده و استریل هاي گلرنگ در محیط سرعت مرگ و میر گیاهچه ژنوتیپ - 4شکل 

 .پیتیوم آلتیمومنسبت به بیمارگر 

  

                                                             
1- Fusarium graminearum 
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Aceteria ــپ نسبت مرگ و میر به جوانه زنی براي ژنوتی
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Dinger     نسبت مرگ و میر به جوانه زنی براي ژنوتیپ
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  هاي آلوده و استریل  هاي گلرنگ در محیط زنی بذور ژنوتیپ  نسبت مرگ و میر به جوانه- 5شکل 

  پیتیوم آلتیمومنسبت به قارچ 
  

 در گلرنگ و سایر گیاهان زراعی پیتیوم آلتیمومآبی و بیمارگر  اگرچه اثرات نامطلوب تنش کم
 بار - 10هد که افزایش تنش خشکی از صفر به د گزارش شده است، ولی نتایج این تحقیق نشان می

زنی و افزایش درصد و سرعت  باعث کاهش سرعت مرگ و میر و نسبت مرگ و میر به جوانه
دلیل مشاهده این وضعیت احتماالً این . زنی و وزن خشک گیاهچه در محیط آلوده شده است جوانه

 فراوان نیاز دارد، ولی وجود است که پاتوژن براي ایجاد حداکثر بیماریزایی خود به رطوبت
زا موجب کاهش پتانسیل آب در محیط شده و در نتیجه حرکت  گالیکول به عنوان عامل تنش اتیلن پلی

با توجه به نتایج فوق ). 1990باورز و همکاران، (افته است یزئوسپورها و درنتیجه بیماریزایی کاهش 
 هستند با تمهیدات زراعی پیتیوم آلتیمومي هایی که حاو رسد امکان کشت گلرنگ در خاك به نظر می
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توان خسارت ناشی از بیمارگر فوق را در  به عبارتی با کنترل میزان رطوبت خاك می. امکانپذیر است
 در شرایط آزمایشی گالیکول اتیلن پلیزایی  با توجه به اینکه شدت تنش. مزارع گلرنگ کاهش داد

. شود مطالعات بعدي در شرایط واقعی انجام گیرد مینسبت به شرایط واقعی بیشتر است، پیشنهاد 
شود در آینده تاثیر  آبی و فعالیت بیمارگر پیشنهاد می همچنین با توجه به نقش دما در القاي تنش کم

  .درجه حرارت محیط نیز بررسی شود
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Abstract 

This study was performed to evaluate the effect of osmotic stress due to PEG on 
seed germination of safflower in Pythium ultimum infested environment. The 
experiment was conducted in factorial fashion in which four safflower genotypes 
(Dinger, Aceteria, LRV- 5151, and Arak 2811), and four osmotic stress levels (0, -
10, -14, and -18 bar) were treated on paper towel media. The evaluated traits that 
were included, percent and speed of seed germination, speed of damping off, ratio 
of damping off to germination, and seedling dry weight. Results indicated that for 
the all traits, levels of osmotic stress had significant difference from control (0 bar). 
Unlike zero levels of osmotic stress (control) that fungal infection caused reduction 
in percent and speed of seed germination and seedling dry weight, in osmotic stress 
level (-10 bar) pathogen caused increases these traits. Increasing of osmotic levels 
from zero to -10 bar in infested environment caused reduction in speed of damping 
off, ratio of damping off to germination. Results showed that, although individual 
effects of osmotic stress and pathogen infection caused decrease in seeds 
germination and seedling growth properties, but their interactions improved percent 
and speed of germination in -10 bar in relation to control. Results of this study 
indicated that interaction between pathogen and osmotic stress had positive to 
some extant and could be useful for crop, so safflower could be cultivate in these 
conditions. 
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