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Improvement and breeding safflower (Carthamus tinctorius L.) using relative species

گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.به خانواده  Compositaeیا  Asteraceaeتعلق دارد .این گیاه زراعی دیپلوئید ( )2N= 2X= 24و تنها گونه
زراعی جنس  Carthamusاست .گلرنگ به دلیل تحمل به سرما ،خشکی و شوری ( ،)WEISS, 2000از محصوالت مهم دانه روغنی در مناطق خشک
و نیمه خشک جهان است .گلهای این گیاه به طور سنتی در رنگ آمیزی ،به عنوان طعمدهنده غذاها ،تهیه رنگ و مصارف دارویی کشت میشود .از سالهای
دور ،این محصول به عنوان منبع روغن نباتی برای مصرف انسان و یا با اهداف صنعتی کشت میگردید .مشخص شده است خویشاوندان وحشی گیاه اهلی
شده گلرنگ ،یک خزانه ژن متنوع و با پتانسیل باالی از خصوصیات ژنتیکی مطلوب را در خود جای داده است .یکی از راههای افزایش تنوع ژنتیکی برای
تحمل به تنش های غیر زنده در گیاهان زراعی ،استفاده از خویشاوندان نزدیک گیاهان اهلی با هدف بهبود ژنتیکی مد نظر طی برنامههای اصالحی است.
مطالعات بسیاری برای بهبود محصوالت زراعی از طریق انتقال ژن خویشاوندان وحشی صورت گرفته است.

حدود  25گونه گلرنگ وحشی توسط ( Ashri )1960و  Knowlesشناسایی شدند که بر اساس تعداد کروموزوم تقسیمبندی میشوند .در این تقسیم بندی،
گونههایی با  12جفت کروموزوم میتواننـد بـا همدیگـر تالقی کننـد کـه بـه هیبریدهـای بـارور منجـر میگـردد .این امر نشـاندهنده جفت شـدن زیاد
کروموزومها و ارتباط نزدیک آنها اسـت .این گونهها شامل گلرنگ زراعی C. oxyacanthus ،C. persicus Desf. Ex Willd ،C. tinctorius
و  C. palaestinusمیباشند .بررسیها نشان میدهد در میان خویشاوندان وحشی گلرنگ ،تنها دو گونه (  Carthamus oxyacanthus Bieb.و
 )Carthamus palaestinus Eig.به راحتی با گونه زراعی قابل تالقی هستند ( Ashri, 1960و  .)Knowlesاین دو گونه برای بهبود و اصالح
گلرنگ زراعی مناسب میباشند .گونه وحشی ) ،)C. oxyacanthusبه طور گسترده در ترکیه ،غرب عراق ،ایران ( ،)Dittrich et al., 1979شمال غربی
هند ،قزاقستان ،ترکمنستان ،و ازبکستان گزارش شده است ( .)Knowles and Ashri, 1995این گونه تنوع ژنتیکی قابل توجهی در ایران داشته
( )Sabzalian et al., 2009و از نظر کیفیت روغن قابل برابری ا گلرنگ زراعی دارد ( Mundel and Bergman, 2009, Sabzalian et al.,
 .)2008همچنین همبستگی زیادی بین رنگ قهوهای-سیاه پوسته دانه  C. oxyacanthusو مقاومت در برابر مگس گلرنگ( از مهمترین آفت این گیاه)
یافت شده است که این ویژگی امکان استفاده از این صفت در برنامههای اصالحی گلرنگ را با اهمیت می سازد ( .)Sabzalian et al., 2010تعدادی
دیگر از گونههای وحشی گلرنگ مانند ) C. lanatus ،C. persicus (syn. C. flavescensو  .C. palaestinusتوسط کومار و آگراوال ()1989
به عنوان منبع خوبی برای مقاومت یا تحمل در برابر بیماریهای مختلف و آفات شناسایی شدند .مقاومت به خشکی و یا مقاومت در برابر لکه برگی آلترناریا
تا حدی با استفاده از روشهای بککراس و انتخاب ،در ارقام زراعی وارد شده است .مجیدی و همکاران ( )2011نشان دادند سطح باالیی از تحمل به خشکی
در خویشاوندان وحشی گلرنگ وجود دارد و احتماال این ژن به گلرنگ زراعی وارد شده است .تحمل گیاهان در برابر تنش های آب به برخی از صفات کمی
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با وراثت پذیری کم مربوط میشود .معموالً انتخاب از نظر عملکرد تحت تنش آب از شرایط بدون تنش به دلیل وراثت پذیری پایینتر عملکرد در شرایط
تنش آبی کارایی کمتری دارد ( .)Kirigwi et al., 2004; Blum, 2018بنابراین خویشاوندان وحشی گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.با
دارا بودن ژنهای مقاومت ،میتوانند عملکرد بهتری نسبت به گلرنگ زراعی در شرایط تنش آبی داشته باشد .همچنین گونههای وحشی  Carthamusدارای
میزان اسید لینولئیک باال از  58تا  82درصد و مقدار اسید اولئیک کم از  7/3تا  22/8درصد هستند ( )Arslan and Hacioglu, 2018نتایج برخی
گزارشات از تنوع در اسید چرب گلرنگ زراعی تحت تاثیر تنشهای خشکی و شوری حکایت می کند( Bagheri et al., 2012; Yeilaghi et al.,
 .)2012نظری و همکاران ()2017گزارش دادند که ترکیب اسید چرب گونههای C. ،C. oxyacanthus ،C. palaestinus ،C. tinctorius
 ،lanatus L.و  C. glaucus M. Bieb.تقریباً مشابه و در شرایط تنش خشکی پایدار بودند .نتایج بررسیها نشان میدهد که ورود ژن از خویشاوندان
وحشی به خزانه ژن گلرنگ زراعی تنوع ژنتیکی برای صفات را افزایش داده و شناسایی ژنوتیپهای برتر را برای برنامه های اصالحی آینده فراهم میکند.
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