
1391) 3(، شماره )19(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش  

 173

 
هاي تولید گیاهی مجله پژوهش  

1391، سوم، شماره نوزدهمجلد   
   http://jopp.gau.ac.ir 

  

   در سه گونه Pythium ultimumپذیري و مقاومت به بیمارگر  تالقی
  Carthamusمختلف از جنس 
  

  2 سیداسماعیل رضوي و2خواه ي، اسداله احمد2محمدهادي پهلوانی*، 1محمدي حامد بگ

  علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان عضو هیأت2، ارشد اصالح نباتات ارشناسیآموخته ک دانش1
  چکیده

هاي  هاي زراعی یکی از روش هاي مطلوب از خویشاوندان وحشی به گونهشناسایی و انتقال ژن
بررسی این مطالعه با هدف . رود شمار میها و آفات به اصالح گیاهان براي ایجاد مقاومت به بیماري

گلرنگ زراعی و دو خویشاوند دیگر آن  در Pythium ultimumپذیري و واکنش به  امکان تالقی
 براي بررسی واکنش به بیمارگر از هشت ژنوتیپ متعلق به گونه زراعی، دو توده از گونه. انجام شد
 C. lanatus از تهران و اصفهان و یک توده از گونه وحشی Carthamus oxyacanthusوحشی 

  عنوان فاکتور فرعی و دو محیط استریل و آلوده به بیمارگر آوري شده از استان گلستان به جمع
P. ultimumبراي ایجاد .  تکرار استفاده شد4هاي خردشده با عنوان فاکتور اصلی در طرح  کرت  به

درصد . ردیدلیتر استفاده گ زئوسپور در هر میلی 105آلودگی، از سوسپانسیون بیمارگر با غلظت نهایی 
 درصد بود، اما در 90هاي گونه زراعی و گونه الناتوس در محیط استریل بیش از  زنی ژنوتیپ جوانه

ها  تالقی گونه. زنی داشته باشند هاي گونه زراعی توانستند همین مقدار جوانه محیط آلوده فقط ژنوتیپ
ادي به انتخاب نوع پایه مادري با یکدیگر نشان داد که موفقیت در تولید بذر دورگ بارور، بستگی زی

که گونه زراعی به عنوان والد مادري بود، بذر  در تالقی گونه زراعی با اکسیاکانتوس، هنگامی. دارد
بذور حاصل از تالقی دو گونه اکسیاکانتوس و زراعی، بارور و داراي قابلیت . دورگ بیشتري تولید شد

مقاومت گونه . توس با گلرنگ زراعی کامالً عقیم بودندزنی بودند، اما بذور حاصل از تالقی النا جوانه
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هاي  اکسیاکانتوس به بیمارگر پیتیوم و موفقیت در تولید بذر دورگ، توانایی این گونه را براي انتقال ژن
  .مقاومت و همچنین سایر صفات مطلوب به گلرنگ زراعی نشان داد

  

  حشی، زئوسپور، بذراي، خویشاوند و گونه  هیبریداسیون بین:هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
دلیل سازگاري و تحمل نسبت به  ، به.Carthamus tinctorius Lگلرنگ زراعی با نام علمی

ترین محصوالت دانه روغنی  عنوان یکی از مناسب شرایط نامساعد محیطی نظیر شوري و خشکی، به
منشا . ی شده استهاي خشک و نیمه خشک در مناطق مختلف جهان از جمله ایران معرفبراي اقلیم

هدف از کشت ). 1999زینلی، (این گیاه، مناطق آسیاي جنوب غربی، نواحی مدیترانه و ایران است 
هاي آن براي  گلرنگ، استحصال گلچه براي مصارف غذایی و دارویی و استخراج روغن موجود در دانه

  درصد45 تا 25اي دار گلرنگ دانه. )1982دوي و همکاران،  (باشد مقاصد خوراکی و صنعتی می
  ).1999زینلی، (باشد  می  درصد پروتئین24 تا 12و  روغن

ترین عامل محدودکننده تولید گلرنگ در مناطق مختلف جهان عوامل بیماریزاي خاکزي، مهم
هاي مهم   یکی از بیماري،Pythium ultimumپوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ناشی از . اند گزارش شده

؛ هوانگ و 1979دیتریج و همکاران، (باشد  زراعی در ایران و سایر نقاط دنیا میگلرنگ و سایر گیاهان 
هاي جوان گلرنگ را مورد  این بیمارگر بذور و گیاهچه. )1995؛ ماندل و همکاران، 1992همکاران، 

عالیم و خسارت . )2004صدروي، (شود  ها میهجوم قرار داده و موجب پوسیدگی بافت و مرگ آن
در شهرستان ورامین گزراش شده ) 1996( توسط ارشاد 1977روي گلرنگ، اولین بار سال این بیمارگر 

 درصد گزارش شده است 90 خسارت این بیمارگر بسیار قابل توجه و در محیط آلوده تا بیش از .است
ل دلی ایجاد ارقام مقاوم به بیمارگر پیتیوم، به. )2010؛ پهلوانی و همکاران، 2010 محمد و همکاران، (

کاهش خطرات زیست محیطی استفاده از سموم شیمیایی به یکی از اهداف مهم اصالح گلرنگ تبدیل 
اولین مرحله در اصالح نباتات، ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود براي صفت مورد بررسی در . شده است

. باشد لی میالمل هاي ژن ملی و بین پالسم موجود در مراکز تحقیقاتی و یا بانک بین ارقام زراعی و ژرم
پس از گزارش اهمیت بیماري مرگ گیاهچه در گلرنگ، مطالعات مختلفی به منظور یافتن منابع ژنتیکی 

رغم وجود گزارشاتی  مقاومت و همچنین شناسایی نحوه کنترل ژنتیکی این بیمارگر انجام شد، اما علی
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احمدي و همکاران، (ست داراي مقاومت به این بیمارگر یافت نشده ا) هاي(در این زمینه، ژنوتیپ
هاي اصالح گلرنگ  ترین روشاز مهم. )2010؛ پهلوانی و همکاران، 2009؛ پهلوانی و همکاران، 2008

هاي در حال تفکیک، انتخاب  توان به انتخاب تک بوته و الین در نسل به بیمارگرهاي خاکزي می
 در گلرنگ Pythium ultimumت به در مطالعه توارث مقاوم. اي و تولید ارقام هیبرید اشاره کرد توده

ی و صورت کمهومت به پیتیوم در گلرنگ بها، معلوم شده است که مقا وسیله تجزیه میانگین نسلهب
هر دو . شود و اثرات محیطی در کنترل بیماري نقش قابل توجهی دارند هاي زیادي کنترل می توسط ژن

 بیمارگر پیتیوم نقش دارند و با توجه به نقش اثرات ژنتیکی افزایشی و غالبیت در توارث مقاومت به
دار اثرات ژنتیکی افزایشی، انتخاب را براي پیشرفت سریع مقاومت به پیتیوم در گلرنگ مناسب  معنی

که تنوع ژنتیکی کافی در منابع معمول موجود نباشد، در مواردي. )2011قادري و همکاران، (دانستند 
. کنند اي را پیشنهاد می گونه تنوع نظیر جهش و هیبریداسیون بیناصالحگران استفاده از سایر منابع 

هاي خویشاوند جنس  ها و آفات موجود در سایر گونه هاي مقاومت به بیماري استفاده از ژن
Carthamus هاي هیبریداسیون و تالقی  ها به گونه زراعی با روش و همچنین امکان انتقال این ژن

هاي فوق مورد توجه اصالحگران گلرنگ   براي برطرف نمودن محدودیتعنوان راهکارياي به گونه بین
  . )2010؛ سبزعلیان و همکاران، 1981هیتون و کلیسویچ، (قرار گرفته است 

 زراعی بوده و کشت و C. tinctorius؛ تنها گونه Carthamus گونه متعلق به جنس  18از بین 
هاي  عالوه بر توده). 2005 و 2000ا و همکاران، ویالترسان(کار آن در مناطق مختلف جهان رایج است 

  شود، که دو گونه گونه زراعی، چندین گونه غیرزراعی از این جنس در ایران نیز یافت می
C. oxyacanthus و C. lanatus ترین پراکندگی برخودار بوده و در اکثر مناطق ترتیب از بیش به

؛ ویالترسانا و همکاران، 2008سبزعلیان و همکاران، ؛ 1979دیتریج و همکاران، (شوند  ایران یافت می
هاي وحشی خویشاوند، منبع با ارزشی از  مطالعات نشان داده است که این گونه). 1999؛ زینلی، 2000

تاکنون وجود منابع مقاومت نسبت به مگس گلرنگ و مقاومت به خشکی در گونه . هاي مفید هستند ژن
هاي خاکزي نظیر فوزاریوم و ورتیسلیوم و مقاومت به سرما در گونه  اکسیاکانتوس و مقاومت به بیماري

؛ سبزعلیان و 2011؛ مجیدي و همکاران، 1981هیتون و کلیسویچ، (الناتوس گزارش شده است 
ترین خویشاوندان گلرنگ زراعی نیز یاد شده عنوان نزدیک بهیادشدهاز دو گونه ). 2010همکاران، 

 اظهار کرده است که گونه زراعی از دو گونه اکسیاکانتوس و الناتوس )1961(که چاوان طوريهاست، ب
با این وجود در مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته است، ). 2009رگمن، بماندل و (منشأ گرفته است 
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احمدي و (ترین خویشاوند گلرنگ زراعی معرفی شده است  به عنوان نزدیکC. palestinusگونه 
عالوه بر این، حاصل تالقی بین گونه زراعی با گونه ). 2009و همکاران، سگال ؛ 2008همکاران، 

مایرهوفر (اکسیاکانتوس به نتاج بارور؛ اما تالقی الناتوس و گونه زراعی به نتاج عقیم منتج شده است 
به کمک تکنیک نجات جنین و دو برابر کردن ) 1981(اگرچه هیتون و کلسیویژ . )2011و همکاران، 
و ایجاد دورگ آلوپلوئید بین دو گونه، موانع انتقال ژن بین دو گونه فوق را برطرف کروموزومی 

  . اند نموده
 Pythiumدلیل عدم دسترسی به منابع ژنتیکی داراي مقاومت قابل قبول نسبت به بیمارگر  به

ultimumهاي غیرزراعی و خویشاوند موجود در جنس   در گلرنگ زراعی، ارزیابی واکنش سایر گونه
 مطالعه حاضر با اهداف ارزیابی بنابراین. رسدکارتاموس در مقابل این بیمارگر ضروري به نظر می

 Pythium نسبت به بیمارگر C. lanatus  وC. tinctorius، C.oxyacanthusهاي  واکنش گونه

ultimumها صورت گرفتاي آن پذیري و امکان تولید هیبرید بین گونه بررسی تالقی  و.  
  

  ها روشمواد و 
 در سه گونه از Pythium ultimumپذیري و واکنش به بیمارگر  در این مطالعه تالقی: مکان آزمایش

پژوهشی و آزمایشگاه اصالح نباتات واقع در - در مزرعه آموزشی1389جنس کارتاموس در سال 
 شده با هاي خرد صورت کرتهدانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ب

و فاکتور ) آلوده و استریل(زنی با دو سطح  فاکتور اصلی شامل محیط جوانه.  تکرار صورت گرفت4
  ).1جدول (فرعی شامل ژنوتیپ با یازده سطح بود 

در این مطالعه از یازده ژنوتیپ متعلق به سه گونه مختلف جنس کارتاموس استفاده : مواد گیاهی
، دو توده )Carthamus tinctorius( خالص از گونه زراعی این مواد شامل هشت ژنوتیپ. گردید

  و یک توده از گونه وحشی الناتوس) C. Oxyacanthus(از گونه وحشی اکسیاکانتوس 
)C. lanatus ( بودند) هاي بذري از طبیعت  هاي وحشی مورد مطالعه به صورت توده گونه). 1جدول

ژوهشی شماره یک دانشگاه علوم کشاورزي و آوري، و به مدت یک سال در مزرعه آموزشی و پ جمع
  .منابع طبیعی گرگان کشت و برداشت شده بودند
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  .کار گرفته شده در این مطالعهه نام، گونه و منشأ مواد گیاهی ب-1جدول 
  منشأ  گونه   
  ایران C. tinctorius  2811اراك

51 -51LRV- C. tinctorius  ایران  
Aceteria C. tinctorius  کانادا  

5 -541  C. tinctorius  نامعلوم  
34074  C. tinctorius  نامعلوم  
34040  C. tinctorius  نامعلوم  

50537PI- C. tinctorius  کانادا  
Dinger  C. tinctorius نامعلوم  

  )ایران(اصفهان  C. oxyacanthus  توده وحشی اصفهان
  )ایران(تهران   C. oxyacanthus  توده وحشی تهران
  )ایران(گلستان   C. lanatus  ستوده وحشی الناتو

  
زنی در این آزمایش حوله کاغذي با  بستر جوانه: Pythium ultimumارزیابی واکنش به بیمارگر 

 عدد بذر از هر ژنوتیپ پس از ضدعفونی 100در هر واحد آزمایشی . متر مربع بود  سانتی50×50ابعاد 
 تایی روي 50واصل معین در دو ردیف  دقیقه، با ف3 درصد به مدت 2سطحی با هیپوکلرایت سدیم 

ها و  سپس یک حوله کاغذي دیگر روي بذرها قرار گرفت و سپس حوله. کاغذي قرار داده شدند حوله
در محیط استریل از آب مقطر و در محیط آلوده از سوسپانسیون قارچ با غلظت . بذرها پیچیده شدند

هاي   سوسپانسیون زئوسپور، قطعات مربعی محیطبراي تهیه.  زئوسپور در هر میلی لیتر استفاده شد105
 آب مقطر استریل ریخته شد و در داراي روزه پیتیوم داخل بشرهاي 4هاي خالص  کشت محتوي پرگنه

 10سپس بشر به مدت .  ساعت قرار گرفت72گراد به مدت   درجه  سانتی20شرایط تاریکی با دماي 
پس از مشاهده زئوسپور .  دماي اتاق قرار داده شد ساعت در2گراد و   درجه سانتی5دقیقه در دماي 

شمارش و سوسپانسیون با غلظت ) گلبول شمار(روي اسالید، غلظت زئوسپور با الم هموسایتومتر 
هاي کاغذي محتوي بذر در انکوباتور با دماي  سپس حوله. لیتر تهیه شد  زئوسپور در هر میلی105نهایی 

) متر  میلی2چه به اندازه  خروج ریشه(زده  شمارش بذور جوانه. ندگراد قرار داده شد  درجه سانتی1±25
تعداد .  واحدهاي آزمایشی انجام شدتمامی روز متوالی براي 7بار به مدت  صورت روزانه یکهب

در واحدهاي آزمایشی ) اي داراي عالیم پوسیدگی، لهیدگی یا تغییر رنگ به قهوه(هاي بیمار  گیاهچه
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براي رفع خواب در گونه الناتوس از .  روز به طور روزانه شمارش شد14ر تا محیط آلوده به بیمارگ
  . گراد استفاده شد  درجه سانتی63 ساعت در دماي 7دهی خشک در آون به مدت  تیمار حرارت
زنی  در محیط استریل درصد و سرعت جوانه: ها گیري شده و نحوه محاسبه شاخص صفات اندازه

ها و  زنی بذر، درصد و سرعت مرگ گیاهچه یمارگر درصد و سرعت جوانهبذور و در محیط آلوده به ب
  .دست آمدهزنی از رابطه زیر ب درصد جوانه. گیري شدند شاخص مقاومت اندازه

 GP = ∑ni/N                                                                                             )1رابطه (

 تعداد کل بذور یک Nزده در هر روز و   تعداد بذرهاي جوانهniزنی،   درصد جوانه:GPکه در آن 
فر و سلطانی، قادري(زنی از رابطه زیر استفاده شد  براي محاسبه سرعت جوانه. واحد آزمایشی است

2011.(  
    GR= (∑ni)/∑(ni×ti)                                                                                   )2رابطه (

 تعداد روز از شروع tiزده در هر روز و  تعداد بذرهاي جوانه niزنی،   سرعت جوانه:GR آنکه در 
  .زنی است آزمایش جوانه

ها در گیاهچهروزانه هاي مرگ و میر دادهدرصد و سرعت مرگ و میر در محیط آلوده با استفاده 
  .محاسبه شدند هاي باالابطهاز رفاده محیط آلوده به بیمارگر و با است

استفاده گردید که ) 1978(ر  به بیماري نیز از رابطه فیشر و مایور1ِبراي محاسبه شاخص مقاومت
  .رابطه آن در زیر آمده است

  RI=[1-((SES-SEI)/SES) ]×100                                                                 ) 3رابطه (
زنی   درصد جوانهSEIزنی در محیط استریل و   درصد جوانهSES شاخص مقاومت، RIدر آن که 

 باالتر از مقاومت باالتري نسبت به RIهاي داراي  طورکلی ژنوتیپبه. در محیط آلوده به بیمارگر است
  . بیمارگر برخوردارند

. )SAS ،1996(اده شد  استفSASافزار   در محیط نرمGLMها از رویه  براي تجزیه واریانس داده
هاي خام براي   از دادهبنابراینباشد،  ها نیازي نمی ها نشان داد که به تبدیل داده بررسی نرمال بودن داده

بندي تیمارها، مقایسات گروهی با توجه به ماهیت آزمایش و امکان گروه. ها استفاده شد این تجزیه
ترین اختالف اي مقایسه میانگین از آزمون کمبر. )1998صمدي و همکاران، یزدي(مختلف انجام شد 

                                                             
1- Resistance Index 
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دار شدند، سطوح مختلف  در مواردي که اثرات متقابل معنی. )2007سلطانی، (دار استفاده شد  معنی
  . فاکتور فرعی در هر سطح فاکتور اصلی مقایسه شدند

عنوان نماینده   به34074اي، از ژنوتیپ  گونهپذیري بین براي بررسی تالقی: ها پذیري گونه بررسی تالقی
  ، دو توده تهران و اصفهان از گونه34074بذور ژنوتیپ . گونه زراعی استفاده شد

C. oxyacanthus  و توده گلستان از گونهC. lanatus متري 6 خط 5 روي 1389 در اسفند ماه سال 
پس . شدنددر مزرعه آموزشی و پژوهشی شماره یک دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان کشت 

افشانی با استفاده از  کردن و آماده کردن پایه مادري و روز بعد از آن، گرده دهی، عملیات اختهاز شروع گل
ها، در هر تالقی تعداد طبق  پس از انجام تالقی. )1980ناولز، (هاي والد مورد نظر صورت پذیرفت  گرده

دست آمده، میانگین درصد تولید بذر و در هذر بتالقی داده شده، تعداد گلچه تالقی داده شده، تعداد کل ب
هاي گونه زراعی و گونه  فقط براي بذر دورگ حاصل از تالقی(زنی بذور دورگ  نهایت درصد جوانه

 25 تکرار شامل 3 از تالقی از آمدهدستبهزنی بذور  براي بررسی درصد جوانه. محاسبه شد) اکسیاکانتوس
  .ر واحد آزمایشی استفاده شداي در ه گونه عدد بذر هیبرید بین

  
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که : هاي جنس کارتاموس زنی بذر گونه درصد و سرعت جوانه
داري داشت، اما این اختالف براي  زنی بذور در دو محیط آلوده و استریل اختالف معنی درصد جوانه

زنی  دار دو محیط از نظر درصد جوانه عنیتفاوت م). 2جدول (دار نبود  زنی معنی سرعت جوانه
 بر P. ultimumدار بیمارگر  تأثیر معنی. باشد زنی بذور می دهنده تأثیر بیمارگر بر درصد جوانه نشان

  .نیز گزارش شده است) 1995(زنی بذور گلرنگ زراعی توسط ماندل و همکاران  درصد جوانه
هاي زراعی در  یط و مقایسات گروهی ژنوتیپ مح×میانگین مربعات ژنوتیپ، اثر متقابل ژنوتیپ 

که  جایی از آن). 2جدول (دار بود  زنی نیز معنی هاي وحشی براي درصد و سرعت جوانه مقابل توده
هاي مختلف است، بنابراین  هاي زراعی و چندین توده وحشی از گونه منبع تغییر ژنوتیپ شامل ژنوتیپ

یکی موجود در جنس گلرنگ براي این صفات است که ها نشانه وجود تنوع ژنت تفاوت بین ژنوتیپ
  ..هاي اصالحی مورد استفاده قرار گیرد تواند در برنامه می
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هاي مختلف جنس کارتاموس در دو محیط  زنی بذور گونه  تجزیه واریانس براي درصد و سرعت جوانه-2جدول 
 P. ultimumاستریل و آلوده به بیمارگر 

  یانگین مربعاتم
  درجه آزادي  منابع تغییرات

  زنی جوانه سرعت   زنی درصد جوانه
  ns012/0  909/418**  1  محیط

  004/0  848/26  6  1خطاي 
  308/0**  745/1736**  10  ژنوتیپ
  851/2**  121/10764**  1  هاي وحشی هاي زراعی در مقابل توده ژنوتیپ

  052/0**  021/5830**  1  هاي اکسیاکانتوس در مقابل توده الناتوس توده
  011/0**  562/612**  1  هاي اکسیاکانتوس اصفهان و تهران در مقابل هم توده

  004/0**  259/44**  10   محیط×ژنوتیپ 
  001/0  857/9  60  2خطاي 

CV  80/3  58/3  -  (%) خطا  
ns ،* درصد1 و 5دار در سطح  دار، معنی ترتیب فاقد اختالف معنی  به** و .  

  
ها در دو محیط  بندي ژنوتیپ دهنده تغییر رتبهمحیط نشان × دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ معنی

) 2009(پهلوانی و همکاران . باشد زنی بذر می استریل و آلوده به بیمارگر از نظر درصد و سرعت جوانه
 محیط براي درصد ×زنی بذور گلرنگ زراعی نشان دادند که اثر متقابل ژنوتیپ  نیز در با بررسی جوانه

هاي  هاي زراعی در مقابل توده دار بودن مقایسه ژنوتیپ معنی. دار بود ذر معنیزنی ب و سرعت جوانه
 باشدمیاي از نظر این صفات  گونه وجود تفاوت بینگر بیانزنی  وحشی از نظر درصد و سرعت جوانه

هاي وحشی  زنی توده گردد، درصد و سرعت جوانه  مشاهده می3گونه که در جدول همان). 2جدول (
نکته جالب توجه دیگر آن . تر بودهاي زراعی کم ناتوس و اکسیاکانتوس نسبت به ژنوتیپدو گونه ال

زنی بذور تفاوت  بود که دو گونه غیر زراعی الناتوس و اکسیاکانتوس نیز از نظر درصد و سرعت جوانه
نی ز نتایج مقایسات گروهی همچنین نشان داد که درصد و سرعت جوانه). 2جدول (داري داشتند  معنی

جدول (داري داشتند  بذور دو توده اصفهان و تهران از گونه اکسیاکانتوس نیز با یکدیگر تفاوت معنی
2.(  

ها در دو محیط  دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ در محیط، مقایسه میانگین ژنوتیپ با توجه به معنی
 و Dingerهاي  در محیط استریل ژنوتیپ). 3جدول (صورت جداگانه انجام شد هآلوده و استریل ب
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-ترتیب داراي بیش درصد، به5/53 و توده اکسیاکانتوس تهران با 0/98 هر دو از گونه زراعی با 34074

هاي گونه  ، سایر ژنوتیپ34040به غیر از ژنوتیپ ). 3جدول (زنی بودند  ترین درصد جوانهترین و کم
.  درصد بود4ها تنها زنی بین آن وانهداري با یکدیگر نداشته و دامنه تغییر درصد ج زراعی تفاوت معنی

دار  از گونه اکسیاکانتوس معنی)  درصد0/77(و اصفهان )  درصد5/53(تفاوت میانگین دو توده تهران 
هاي   درصد بود و با ژنوتیپ25/93زنی توده الناتوس در محیط استریل  درصد جوانه). 3جدول (بود 

  ). 3جدول (زراعی تفاوت محسوسی نداشت 
  

با  P. ultimumهاي جنس کارتاموس در دو محیط استریل و آلوده به  هاي گونه  مقایسه میانگین ژنوتیپ-3جدول 
  .LSDآزمون 

  محیط آلوده    محیط استریل
  ژنوتیپ

  زنی جوانه سرعت  زنی درصد جوانه    زنی جوانه سرعت  زنی جوانه درصد
PI-250537 ab75/96  ab95/0   a93  a93/0  

5 -541  abc94  d82/0   a25/90  d75/0  
Aceteria  abc94  ab95/0   a25/94  ab92/0  
Dinger  a98  bc92/0   a25/95  c84/0  

LRV-5151  ab97  a97/0   a95  ab91/0  
  ab75/96  c91/0   a5/90  abc89/0  2811اراك

34074  a98  a95/0   a25/94  ab91/0  

  
  

 زراعی

34040  c75/90  d83/0   a25/94  bc87/0  
  e5/53  f41/0   d75/41  f45/0   تهراناکسیاکانتوس

  d77  e54/0   c72  e56/0  اکسیاکانتوس اصفهان
  

  وحشی
  bc25/93  e52/0   b5/85  f47/0  الناتوس

  77/0  55/85    80/0  91/89  میانگین
  .داري با هم ندارند  درصد اختالف معنی5هاي داراي حرف مشترك در سطح احتمال  ژنوتیپ

  
 و 25/95ترتیب با  زنی بذور به ترین درصد جوانهترین و کم بیشP. ultimumدر محیط آلوده به 

مقایسه میانگین ). 3جدول ( و توده اکسیاکانتوس تهران بود Dinger درصد متعلق به ژنوتیپ 75/41
 36/4دهد که آلودگی موجب کاهش  زنی در هر دو محیط استریل و آلوده نشان می درصد جوانه
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زنی و  ه است و با توجه به اینکه این کاهش ناشی از عدم جوانهها شد زنی ژنوتیپ درصدي در جوانه
 درصد 36/4طور متوسط موجب   بهP. ultimumتوان بیان نمود که بیمارگر  پوسیدگی بذور است می

 در Aceteria و 34040ها به استثناي   ژنوتیپتمامیزنی  جوانه). 3جدول (پوسیدگی بذر شده است 
ستریل بود که تأیید کننده تأثیر بیمارگر از طریق ایجاد پوسیدگی بذر قبل تر از محیط امحیط آلوده کم

زنی دو ژنوتیپ مزبور در محیط آلوده نسبت به محیط  باال بودن درصد جوانه. باشد زنی می از جوانه
در مطالعه ). 3جدول (محیط دانست ×توان یکی از دالیل مشاهده اثر متقابل ژنوتیپ استریل را می

زنی یکی از  درصد جوانه) 2011(کی مقاومت به پیتیوم در گلرنگ توسط قادري و همکاران تجزیه ژنتی
تر از محیط استریل بود که با نتایج حاضر چهار ژنوتیپ مورد استفاده در محیط آلوده به قارچ بیش

ت زا و واکنش میزبان در جهتوان ناشی از تحریکات عامل بیماريعلت این امر را می. مطابقت دارد
زنی در محیط آلوده نسبت به محیط  ترین کاهش درصد جوانهبیش. فرار از شرایط آلودگی بیان نمود

این درحالیست که متوسط افت . در توده اکسیاکانتوس تهران مشاهده شد)  درصد75/11(استریل 
د بود  درص5زنی براي توده اکسیاکانتوس اصفهان در محیط آلوده نسبت به محیط استریل  درصد جوانه

  ).         3جدول (
 گروه مختلف 5هاي مورد مطالعه در  ها و توده زنی در محیط استریل ژنوتیپ از لحاظ سرعت جوانه

  هاي ترتیب متعلق به ژنوتیپ  درصد به95 و 97زنی با  ترین سرعت جوانهبیش. قرار گرفتند
LRV-5151 3جدول (انتوس تهران بود درصد مربوط به توده اکسیاک 41ترین آن با ، و کم34074 و .(
باشد، و هرچه باالتر باشد آن ژنوتیپ از سرعت باالتري  زنی معیاري از قدرت بذر می سرعت جوانه

رو و با توجه به پایین ازاین). 2011فر و سلطانی، قادري(براي استقرار در بستر کشت برخوردار است 
توان گفت که قدرت بذر در این توده  ، میزنی توده اکسیاکانتوس تهران بودن درصد و سرعت جوانه

زنی  هاي اکسیاکانتوس اصفهان و الناتوس از لحاظ درصد جوانه اگرچه تفاوت توده. پایین است
  ). 3جدول (زنی اختالفی بین آن دو وجود نداشت  دار بود، اما از لحاظ سرعت جوانه معنی

 درصد بود که ژنوتیپ 48ها در محیط آلوده به بیمارگر  زنی ژنوتیپ دامنه تغییرات سرعت جوانه
PI-250537 ترین سرعت درصد کم 45 ترین و توده اکسیاکانتوس تهران با درصد بیش 93 با

تر از زنی توده اکسیاکانتوس اصفهان در محیط آلوده بیش سرعت جوانه). 3جدول (زنی را داشتند  جوانه
هاي دفاعی بذور گلرنگ در  عنوان یکی از واکنشزنی به سرعت جوانه). 3 جدول(محیط استریل بود 

زنی باالتر باشد زئوسپور قارچ  که هر چه سرعت جوانه طوريهبرابر بیمارگر پیتیوم گزارش شده است، ب
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زمان کافی براي ایجاد پوسیدگی نداشته و در نتیجه درصد مرگ گیاهچه و پوسیدگی بذور کاهش 
 و توده اکسیاکانتوس اصفهان از 34040بنابراین ژنوتیپ زراعی ). 2008 و همکاران، احمدي(یابد  می

  .تري داشتند لحاظ این صفت وضعیت مناسب
  

هاي مختلف جنس کارتاموس در محیط آلوده به   تجزیه واریانس براي مرگ و میر و شاخص مقاومت گونه-4جدول 
 .P. ultimumبیمارگر 

    میانگین مربعات
  منابع تغییرات

درجات 
میر  و درصد مرگ  آزادي

  گیاهچه
ومیر  مرگ سرعت 

  گیاهچه
شاخص 
  مقاومت

  355/184**  001/0**  61/772**  10  ژنوتیپ
  468/1130**  004/0**  51/2155**  1  زراعی در مقابل وحشی

  ns63/297  ns0004/0  **582/325  1  اکسیاکانتوس در مقابل الناتوس
  ns556/105  0009/0*  84/1322**  1  سیاکانتوس تهراناکسیاکانتوس اصفهان در مقابل اک

  ns63/267  ns0007/0  **685/1249  1  زراعی در مقابل الناتوس
  264/379**  0044/0**  48/2368**  1  زراعی در مقابل اکسیاکانتوس

  ns771/58  0048/0**  86/3662**  1  زراعی در مقابل اکسیاکانتوس اصفهان
  ns65/144  ns0008/0  **461/456  1  انزراعی در مقابل اکسیاکانتوس تهر

  425/34  0002/0  454/99  33  خطا
CV  20/6  71/4  87/15  -  (%) خطا  

ns ، * درصد1 و 5دار در سطح  دار، معنی ترتیب فاقد اختالف معنی به** و .  
  

در : ها  و شاخص مقاومت ژنوتیپP. ultimumمرگ و میر گیاهچه در محیط آلوده به بیمارگر 
 به بیمارگر درصد و سرعت مرگ و میر گیاهچه و شاخص مقاومت به بیماري محاسبه و محیط آلوده

 توده از گونه 2 ژنوتیپ از گونه زراعی، 8 ژنوتیپ شامل 11در قالب طرح کامالً تصادفی با 
اثر ژنوتیپ براي درصد و سرعت مرگ ). 4جدول ( توده از گونه الناتوس تجزیه شد 1اکسیاکانتوس و 

). 4جدول (دار بود   درصد معنی1ه و شاخص مقاومت در محیط آلوده در سطح احتمال و میر گیاهچ
ها نشان دهنده تفاوت در میزان  دار شدن میانگین مربعات درصد مرگ و میر گیاهچه بین ژنوتیپ معنی

مقایسه گروهی . هاي مورد استفاده در برابر بیمارگر است ها و توده مقاومت ژنتیکی بین ژنوتیپ
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هاي وحشی و  ها در هفت حالت بین ژنوتیپ تر آن منظور ارزیابی مقایسه دقیق و کاربرديها به پژنوتی
زراعی صورت گرفت، که تفاوت بین دو توده از گونه اکسیاکانتوس با یکدیگر و تفاوت توده 

هاي  اهمیت این مقایسات در این است که گونه). 4جدول (دار بودند  اکسیاکانتوس با گونه زراعی معنی
هاي  ها و آفات براي انتقال به گونه هاي مقاومت به بیماري وحشی خویشاوند یکی از منابع مهم ژن

  .هاي مطلوب است  وجود این تنوع اولین گام در یافتن منبع ژنبنابراینشوند  زراعی محسوب می
  

وس در محیط آلوده به هاي مختلف جنس کارتام میر و شاخص مقاومت گونه و  جدول مقایسه میانگین مرگ-5جدول 
 .LSD با آزمون P. ultimumبیمارگر 

  شاخص مقاومت  میر گیاهچه و  سرعت مرگ  میر گیاهچه و درصد مرگ  ژنوتیپ
PI-250537  abc65/80  abc32/0  ab17/96  

5 -541  a39/93  a34/0  ab02/96  
 

Aceteria  dc17/67  bcd31/0  ab32/100  
  Dinger  d02/63  de30/0  ab12/97 زراعی

LRV-5151  d50/61  de30/0  ab99/97  
  abcd70/77  abcd32/0  bc58/93  2811اراك

34074  ab17/84  ab32/0  ab16/96  

 

34040  a03/88  a33/0  a93/103  
  bcd28/68  bcd30/0  d92/78  اکسیاکانتوس تهران  

  e86/44  e28/0  bc60/93  اکسیاکانتوس اصفهان  وحشی
 bcd58/70  cd30/0  cd 34/86  الناتوس  

  56/95  31/0  67/72  میانگین
  .داري با هم ندارند  درصد اختالف معنی5هاي داراي حرف مشترك در سطح احتمال  ژنوتیپ

  
تر باشد آن ژنوتیپ داراي مقاومت باالتري هرچه درصد مرگ و میر ژنوتیپی در حضور بیمارگر کم  

 Dinger و LRV-5151ي ها هاي زراعی درصد مرگ و میر گیاهچه در ژنوتیپ در بین ژنوتیپ. است
ها در برابر پاتوژن  تر آندهنده تحمل و یا مقاومت بیش درصد بود که نشان02/63 و 50/61ترتیب به

این یافته با نتایج احمدي و همکاران . گرفتها براي تهیه ارقام مقاوم بهره توان از آن باشد و می می
اي تولید ارقام مقاوم گلرنگ در برابر بیمارگر  برDingerتوان از ژنوتیپ  که عنوان کردند می) 2008(
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تري نسبت توده وحشی اکسیاکانتوس اصفهان درصد مرگ و میر کم. پیتیوم استفاده نمود، مطابقت دارد
زنی قابل  رو و با توجه به اینکه این توده در محیط استریل نیز از جوانهها داشت، ازاین به سایر ژنوتیپ

سبزعلیان و همکاران . هاي مقاومت است توان گفت که منبع ژن ، می)3 جدول(قبولی برخوردار بود 
مجیدي و . اند عنوان منبع مقاومت به مگس گلرنگ یاد کردهاز گونه وحشی اکسیاکانتوس به) 2010(

  .هاي مقاومت به خشکی را در گونه اکسیاکانتوس گزارش نمودند نیز وجود ژن) 2011(همکاران 
  

  هاي دو گونه وحشی از جنس کارتاموس ذیري بین گلرنگ زراعی و تودهپ  نتایج تالقی-6جدول 
زنی  درصد جوانه

  بذور
  تالقی

  )مادر×پدر(
تعداد طبق 
تالقی داده 

  شده

تعداد گلچه 
تالقی داده 

  شده

تعداد کل بذر 
  به دست آمده

متوسط درصد 
  تولید بذر

  دامنه  میانگین
34074C.oxy(Isf)*  44  595  191  13/27  33/41  56 -32  

C.oxy(Isf) *34074  68  947  454  11/48  33/85  88 -80  
34074C.oxy(Teh)*  13  99  20  14/19  -  -  

C.oxy(Teh) *34074  10  123  76  4/64  -  -  
C.oxy(Isf)*C.oxy(Teh) 5  68  38  58/59  -  -  
C.oxy(Teh) * C.oxy(Isf) 3  23  7  5/27  -  -  

C.oxy(Teh) * C.lan 7  50  -  -  -  -  
C.oxy(Isf) * C.lan 4  29  -  -  -  -  

* C.Lan33/2  2*  129  15 گونه زراعی  -  -  
  -  -  C.Lan* 9  87  *19  14/22گونه زراعی

  
دار بود ولی تفاوت دو   درصد معنی1شاخص مقاومت مواد گیاهی مورد استفاده در سطح احتمال 

جدول (دار نبود  نیتوده گونه اکسیاکانتوس با یکدیگر و گونه زراعی در مقابل اکسیاکانتوس اصفهان مع
تر تر باشد، مقاومت آن ژنوتیپ نسبت به بیمارگر بیشهر چه شاخص مقاومت یک ژنوتیپ بیش). 4

هاي  تر از ژنوتیپهاي مورد مطالعه از دو گونه وحشی پایین میزان شاخص مقاومت توده. باشد می
باشد، البته توده  زراعی میهاي  تر ژنوتیپ از مقاومت بیشگربیاناین یافته ). 5جدول (زراعی بود 

ها در یک گروه دار نداشت و همراه با آن هاي زراعی اختالف معنی اکسیاکانتوس اصفهان نیز با ژنوتیپ
، از مقاومت باالیی C. lanatusاعالم کردند که گونه وحشی ) 1981(هیتون و کلیسویژ . قرار گرفتند
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  حالی و پژمردگی فوزاریومی برخوردار است، در 3 و ذدوموناس2هاي برگی آلترناریا نسبت به بیماري
زنی بذر در حضور  شاخص مقاومت، پتانسیل جوانه. ها حساس بود که گونه زراعی به این بیماري

زمان آن با  استفاده همبنابراینگیرد،  دهد و میزان مرگ و میر گیاهچه را در بر نمی بیمارگر را نشان می
بدین ترتیب هرچه . تر است لوده براي تعیین مقاومت مناسبدرصد مرگ و میر گیاهچه در محیط آ

شاخص مقاومت یک ژنوتیپ بیشتر و همزمان درصد مرگ و میر گیاهچه آن در محیط آلوده کمتر 
دار از لحاظ شاخص  بدین ترتیب توده اکسیاکانتوس اصفهان که فاقد تفاوت معنی. تر است  باشد، مقاوم

اراي کمترین درصد مرگ و میر گیاهچه در محیط آلوده بود را هاي زراعی و د مقاومت با ژنوتیپ
  .  هاي مقاومت در نظر گرفت عنوان منبع مناسبی از ژن توان به می

-هداده شده، تعداد گلچه تالقی داده شده، تعداد کل بذر ب تعداد طبق تالقی: اي پذیري بین گونه تالقی
زنی بذور دورگ حاصل از  ن و دامنه درصد جوانهدست آمده، متوسط درصد تولید بذر به همراه میانگی

در ). 6جدول ( محاسبه شد C. lanatus و C. tinctorius ،C. oxyacanthusتالقی سه گونه 
پایه مادري ( با اکسیاکانتوس اصفهان، تعداد کل بذر دورگ تولید شده در تالقی مستقیم 34074تالقی 

براي همین تالقی متوسط درصد ). 1 شکل(دد بود  ع191 و در تالقی معکوس 454، )از گونه زراعی
زنی بذور  متوسط درصد جوانه.  بود11/48 و روي پایه زراعی 13/27تولید بذر روي پایه وحشی 

  ).6جدول ( بود 33/85 و 33/41دورگ حاصل روي دو پایه وحشی و زراعی به ترتیب 
. تر بودد بذر روي پایه زراعی بیش نیز میانگین درصد تولی34074در تالقی اکسیاکانتوس تهران با 

 دستبهپذیر بوده ولی براي   امکانباالآید که انجام هیبریداسیون بین دو گونه  از این نتایج چنین برمی

زنی، انتخاب گونه زراعی به عنوان پایه مادري بسیار اهمیت   بذر دورگ و داراي قابلیت جوانهآوردن
 گربیانَ نیز یادشدهپذیري بین دو گونه  در بررسی تالقی) 2010(ان نتایج مطالعه سبزعلیان و همکار. دارد

نیز گزارش کردند که میزان ) 2011(مایرهوفر و همکاران . تر روي پایه زراعی بودتشکیل بذر بیش
که طوريهباشد، ب شدت تحت تأثیر نوع پایه مادري میپذیري بین گونه زراعی و اکسیاکانتوس به تالقی

تري تولید عنوان والد مادري باشد، بذر دورگ بیشکه گونه زراعی بهدو گونه هنگامیدر تالقی این 
. هاي دیگر نیز گزارش شده است پذیري در گونه نقش والد مادري در میزان موفقیت تالقی. شود می

                                                             
2- Alternaria 
3- Pseudomonas  
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پذیري بین لوبیاي چشم بلبلی و خویشاوندان وحشی آن،  در بررسی تالقی) 2010(محمد و همکاران 
  . یابد که گونه زراعی والد مادري است، افزایش میپذیري هنگامی ه کردند درصد تالقیمشاهد

 
  

  
  و) باال (C. oxyacanthus تشکیل بذر دورگ روي پایه وحشی -1شکل 

  )پایین(پایه گلرنگ زراعی 
 

در . نقش پایه مادري در تولید بذر دورگ بین دو توده گونه وحشی اکسیاکانتوس نیز مهم بود
قی دوطرفه دو توده گونه اکسیاکانتوس با منشأهاي مختلف، متوسط درصد تولید بذر هنگامی که تال

در این تالقی متوسط درصد . تر بودعنوان والد مادري مورد استفاده قرار گرفت، بیشتوده اصفهان به
در دو توده تفاوت در قدرت تولید بذر .  بود5/27 و روي پایه تهران 58/59تولید روي پایه اصفهان، 
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توان به تفاوت در میزان تنوع ژنتیکی براي صفات کنترل کننده باروري، یا به عبارتی  این گونه را می
پذیري  در بررسی موانع تالقی) 2008(رام و همکاران . تفاوت موانع باروري بین دو گونه نسبت داد

نی گرده و دیگر خصوصیات ز  گونه وحشی این گیاه، تفاوت درصد جوانه4بین گونه زراعی پنبه با 
  .دار گزارش نمودند مربوط به تلقیح مصنوعی نظیر ناحیه مورد استفاده کالله در تالقی را معنی

  

  
، بذر تلقیح نشده گونه )باال سمت راست(بذور دورگ .  بذور تولید شده در تالقی گونه زراعی و الناتوس-2شکل 

  ).پایین(اتوس و بذور طبیعی گونه الن) باال سمت چپ(الناتوس 
  

). 2 شکل(تالقی دو گونه زراعی و الناتوس به تولید بذور چروکیده با دو لکه در انتها منجر شد 
اما در تالقی . عنوان پایه مادري بود، بذر بیشتري تولید شدکه گونه وحشی بهدر این تالقی هنگامی
رچه تولید هیبرید بارور در تالقی اگ. هاي گونه اکسیاکانتوس بذري مشاهده نشد گونه الناتوس با توده

با دو برابر کردن ) 1981(گونه زراعی و الناتوس گزارش نشده است، اما هیتون و کلیسویژ 
مایرهوفر و همکاران . ها، گیاهان آلوپلوئید بارور دو گونه زراعی و الناتوس را تولید کردند کروموزوم

. قی گونه زراعی و گونه الناتوس عقیم هستند از تالدست آمدهبهنیز گزارش کردند که بذور ) 2011(
تواند ناشی از تفاوت سطح  تر از هر عاملی میعقیم بودن تالقی بین دو گونه زراعی و الناتوس بیش

  . پلوئیدي دو گونه باشد
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باشد و ایجاد ارقام مقاوم و  هاي گلرنگ زراعی می ترین بیماري یکی از مهمP. ultimumبیمارگر 
هاي خویشاوند وحشی یکی از اهداف مهم اصالح این گیاه  ع ژنتیکی مقاومت در گونهیافتن مناب

هاي مختلف جنس کارتاموس در این مطالعه نشان داد که تنوع بین  ها و توده ارزیابی ژنوتیپ. باشد می
توده اکسیاکانتوس به لحاظ درصد و سرعت مرگ و . اي براي مقاومت به این بیمارگر وجود دارد گونه

پذیري آن  یر گیاهچه و همچنین شاخص مقاومت در محیط آلوده به بیمارگر و همچنین امکان تالقیم
هاي   استفاده از تودهبنابراینتري نسبت به سایرین برخوردار بود، با گونه زراعی از وضعیت مطلوب

ی، قابل هاي مقاومت در گونه زراع عنوان منبع قابل استفاده ژن  بهC. oxyacanthusگلرنگ وحشی 
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Abstract  
Identification and transfer of desirable genes from wild relatives to crop species 

is one of the breeding solutions for producing resistance to pathogens and pests. 
This study was conducted to evaluate crossability and the response to Pythium 
ultimum in three species of the genus Carthamus. To assess response to the 
pathogen, eight cultivated safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes, two 
ecotypes of wild species C. oxyacanthus collected from Tehran and Isfahan, and 
one ecotype of wild species C. lanatus collected from Golestan province as sub 
factor were cultured on pathogen-free and infested medium with zoospore 
suspension of P. ultimum as main factor in a split plot design with 4 replications. 
Suspension of 105 zoospore per milliliter was used for inoculation. At the 
pathogen-free media, seed germination of cultivated and C. lanatus genotypes was 
higher than 90%, but at the infested media just cultivated genotypes had 
germination to this extent. The crossability experiment shows that, success in 
interspecific hybrid seed production is highly depended on choosing the seed 
producing parent. In the cross of cultivated species with C. oxyacanthus; more 
hybrid seed was obtained when C. oxyacanthus was female parent. Produced seeds 
on the cross of cultivated species and C. oxyacanthus had enough germination 
ability, but it was nothing for seeds obtained from cross of cultivated species and 
C. lanatus. Resistance of C. oxyacanthus to the pathogen Pythium and success in 
hybrid seed production show the potential of this species for transferring of 
resistance and other favorable traits to cultivated safflower. 
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