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  چکیده

 انجام عملیات .هاي مختلفی پیشنهاد شده است آب و خاك شور روشمنابع استفاده بهینه از ه منظور ب

هستند که امروز اجرائی هاي عملی و کار  راه ازجملهکارگیري ارقام متحمل به شوري هزراعی و ب  بهمناسب

ارزیابی منابع ژنتیکی در دسترس ، براي تهیه ارقام متحمل به شوري نخستین گام. کاربرد وسیعی دارند

 ژنوتیپ 20عداد هر ساله تبه مدت چهار سال،  1379 از سال همین منظور در این تحقیق به. باشد می

چغندرقند تحقیقات هاي موجود در مؤسسه   تتراپلوئید، اوتایپ و منوژرم چغندرقند شامل مولتی ژرم دیپلوئید،

 سال تحت شرایط تنش شوري در گلخانه و مزرعه ارزیابی 4 چغندرقند در طی  ژنوتیپ 80 تعداد و جمعاً

 به )ds/m( دسی زیمنس بر متر 24 و 16، هشت شوري سطحدر شرایط گلخانه موادژنتیکی در سه . شدند

در این سپس . بررسی شدند هاي کامل تصادفی با دو تکرار  طرح بلوكقالب درصورت آزمایش اسپلیت پالت

 طرح بلوك کامل تصادفی دودر یستگاه تحقیقات شوري رودشت اصفهان  اارقام همان سال در مزرعه 

خاکی با (  ds/m 8  آبیاري با شوري ،یک طرح در. گرفتند قرار  تکرار مورد ارزیابیچهاربا هرکدام  جداگانه،

. گرفتصورت ) 12±1خاکی با شوري اولیه (ds/m 12 طرح دوم آبیاري باشوري درو  ) 8±1شوري اولیه

) EC≥14ds/m( امیرآباد کرج درشرایط خیلی شوراي در  مزرعه هاي مورد آزمایش در چنین هرسال ژنوتیپ هم

زنی گیاه پس از  اي درصد جوانه  گلخانهبررسیدر . هاي کامل تصادفی ارزیابی شدند در قالب طرح بلوك

 20که  جایی از آن. بندي شدند  شور گروهدر شرایط این صفت هفته تعیین و مواد گیاهی ازنظر پنج تا چهار

 ملعواها و حذف اثر سال و سایر  سازي آن ماده ژنتیکی در یک سال بررسی شده بودند، براي یکسان

ملکردنسبی ریشه، درصدقند، عملکردقند و صفات ع ، ماده ژنتیکی80بندي همزمان  هر   گروهمحیطی و نهایتاً

ها  ژنوتیپدر پایان چهار سال  .قرار گرفتاستفاده مورد عملکردقند سفید در محاسبه تحمل به شوري 

                                             
     نویسنده مسئول- *    مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهانچغندرقند  بخش تحقیقاتمربی پژوهشی  - 1

ebrahimianhamid@yahoo.com           
 کرج-قندسسه تحقیقات چقندرؤ ماستادیار - 2



2 ..... شوريتحت تنشچغندرقند هاي  ژنوتیپغربال     

STI) Stress Toleranceبراساس شاخص تحمل به تنش محیطی  Index (نتایج آزمایشات  .ي شدندبند گروه

زنی  درصد جوانه ها، ازنظر  شوري اعمال شده بر ژنوتیپسطوح بین 1380ر سالداي نشان داد که  گلخانه

 ژنوتیپ  واثر متقابل شورياختالف میانگین دار شدن  هم چنین عدم معنی .دار وجود دارد اختالف معنی

سطح شوري مناسبترین  و واکنش یکسان نشان دادندها  گر این بود که با افزایش درجه شوري ژنوتیپ بیان

اي در  برطبق نتایج آزمایشات مزرعه .می باشدمتر زیمنس بر   دسی16براي ارزیابی در شرایط کنترل شده 

ها ازنظر صفات عملکردریشه، عملکرد شکرناخالص و عملکرد شکرخالص در سطح  هر سال ژنوتیپ

EC=8ds/m یا ds/m 12EC= سطح مناسبترین که در شرایط مزرعه دار نشان دادند  معنیالفاختو یا هر دو 

ها فاقد   ژنوتیپ،درصدقند ازنظرجایی که  از آن. دوب  دسی زیمنس بر متر  12ها  شوري براي ارزیابی ژنوتیپ

ثیر می أاز سایر صفات از شوري ت توان نتیجه گرفت که عملکردریشه بیش ، مینددار آماري بود تفاوت معنی

ها براي تحمل به شوري عملکرد شکر خالص  مالك انتخاب ژنوتیپ  بهترین معیار واما نهایتاً .پذیرد

زنی و    ازنظر درصد جوانه،OTYPE 231 و P.11, 9597-P.1-9671  اد ژنتیکیوم STI براساس شاخص  .باشد می

P.24, BP-9669  ادژنتیکیوم KARADJ, 9671-P.10, BP MASHAD9597و-P3 به د شکرسفید ازنظر عملکر

BPها ماده ژنتیکی بین آن که در شدندبه شوري مشخص  متحمل  ادژنتیکیوعنوان م MASHAD  با داشتن

هاي اصالحی  توان از آن در پروژه به عنوان ژنوتیپ برتر شناخته شد که می) STI) 848/1باالترین میزان 

.استفاده کرد

  

    تحملشوري، شاخص ژنوتیپ،  چغندرقند، :هاي کلیدي واژه

  

  

  مقدمه 

ترین عوامل  آب آبیاري از عمده شوري خاك و

 محدودکننده رشد گیاهان در اکثر نقاط کشور خصوصاً

 ). 1385دادخواه (باشد  خشک می مناطق خشک و نیمه

از  مدیریت اراضی شور ازطریق زهکشی و استفاده

، نماید طلب میآبیاري پیشرفته اغلب هزینه هنگفتی را 

هاي  از راه از ارقام متحمل به شوري یکی لیکن استفاده

 متوسط ياراضی با شورزراعت بسیار مؤثر اقتصادي در

Shannon and Noble باشد می زنی   جوانه.)(1990

زنی تحت شرایط  ترین کیفیت بذر است و جوانه بذر مهم

به هم مزرعه خصوصیات  آزمایشگاه و استقرار در

 محیط و ،ثیر ژنتیکأ هستند که تحت تاي وابسته

Sadeghian and Yavari) گیرند فراوري بذر قرار می

زنی، کاهش   ئنش شوري باعث تاخیر در جوانه.(2004

زنی و کاهش  زنی، کاهش سرعت جوانه درصد جوانه

. شود به دنبال آن کاهش عملکرد می رشد گیاهچه و
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اگرچه ...  پنبه، جو و چغندرقند، از گیاهان نظیر برخی

تحمل بیشتري نسبت به  ومت و مقاشورينسبت به 

اما براي هر گیاهی تحمل به شوري  .بقیه گیاهان دارند

براي مثال  .در مراحل مختلف رشد متفاوت است

چه به  زنی و استقرار اولیه گیاه چغندرقند در مرحله جوانه

 متحملشوري حساس و در بقیه مراحل رشد به شوري 

1381Flowersمیبدي و قره یاضی ( است 2004; 

Sing زنی نامناسب از قبیل  شرایط جوانه). ;2002

اثرات جدي روي نتایج   آبی،تنشحرارت پایین و درجه

تست ویگور و استقرار گیاه چغندرقند در مزرعه دارد 

)Van Swaaij et al. 2001(.  

Qian et  کویان و همکاران al.  دو )(2001

 هفته در 10 را طی (Poa prateyisl) بلوگراس رقم

، 2/2،2/5هاي  کشت محلول در معرض شوريسیستم 

 و مشاهده کردند ه  قرار دادdS/m 2/14 و 2/11، 2/8

 رقمهر دو  سوختگی برگ درکه با افزایش شوري

 به ارقامچنین دریافتند که در یکی از  هم .افزایش یافت

علت رشد بیشتر ریشه، فشار اسمزي بیشتر، نسبت 

K+/Na+بیشتر و تجمع Cl-تحمل به ،  کمتر در ساقه

عنوان  تواند به  است که این صفات مییشتربشوري 

هاي انتخاب براي تحمل به شوري مفید واقع  شاخص

.شوند

اي، کوایان و همکاران  در یک بررسی گلخانه

)Qian et al.  ازطریق سیستم کشت )2000

 ارقامایشی و ـن آزمــ الی29ک ــونیـدروپـهی

(Zoysia spp.) شوري قرار  را تحت شرایط استرس

تدریج   روز به25 گرم کلریدسدیم در طول 1250. دادند

 dS/m 2/42به محلول غذایی اضافه شد تا به سطح 

هاي ژنتیکی در کلروز  رسید که در این سطح تفاوت

ها  درساقه همه واریته.برگ به طور آشکار ظاهر شد

. گردید +Naافزایش و +k شوري باعث کاهش

، رشد فات سوختگی برگپذیري عمومی براي ص وراثت

این .  بود41/0  و5/0، 67/0بترتیب ساقه و ریشه 

ژنتیکی تحمل به محققین گزارش کردند که پیشرفت 

 مرسوم هاي روشبا  (.Zoysia spp) ارقامشوري 

  .اصالحی عملی خواهد بود

.Jeannette et al (جنیت و همکاران 2002( 

ه زنی و رشد اولی تحمل به شوري را در طول جوانه

دیش بررسی  هاي مختلف لوبیا در پتري گیاهچه در گونه

 شوري باعث تأخیر در تنشها،  در همۀ گونه. کردند

طعام، چندین  متر نمک میلی180در تیمار . زنی شد جوانه

زنی رسید و   درصد جوانه50 روز به ششگونه در طی 

بنابراین توانستند پتانسیل ژنتیکی باالیی را براي تحمل 

  .زنی نشان دهند ر طول جوانهبه شوري د

Steppuhn et (استفان و همکاران al. 2001( 

به ) 1:1نسبت  به ( CaCl2 +NaClبا اضافه کردن

 در سه تیمار نزدیک محلول غذایی هیدروپونیک

 2/11(، متوسط )زیمنس بر متر  دسی2/1(صفر

زیمنس بر   دسی9/24(و شدید  )زیمنس بر متر دسی

 لوبیا و گندم  نخود،ان کلزا،تحمل به شوري گیاه )متر

کاشت تا ظهور زمان م را با بررسی صفات از ودر

 زنی، ظهور نهایی و بقاء هاي اولیه، سرعت جوانه برگ

 باالي سطح خاك، ماده خشک، ارتفاع گیاه، گیاهچه

گندم  .عملکرددانه، عملکرددانه در بوته ارزیابی کردند
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گیاهان در شوري متوسط و شدید نسبت به بقیه  رومود

چنین تحت شوري شدید  هم. ظهور بهتري نشان داد

درصد 1/20 و 4/0کلزا عملکردي برابر  فقط گندم و

بندي  رتبه. تولید نسبت به شرایط غیر شور داشتند

تحمل به شوري براساس همه خصوصیات به ترتیب 

  . لوبیا=  نخود >گندم >کلزا : زیر بود

)Zeng and Shannon 2000(ونننگ و شاز

 اي اثر شوري را روي عملکرد و اجزاي ر مطالعهد

هاي مختلف بوته بررسی کردند   در تراکمبرنج عملکرد

عملکرد تحت شرایط شور با کاهش نتیجه گرفتند که  و

 بیشتر از حد نرمال جبران نخواهد  افزایش تراکم بوته

  .شد

 )Durrant et al. 1974(دورانـت و همکـاران  

 NaClدر غلظـت گـزارش کردنـد اختالفـات کوچـک     

کند،  زده چغندرقند ایجاد نمی    تغییري در تعداد بذور جوانه    

  .ثیر زیادي داردأچه ت رشد گیاه اما روي جذب آب و

ــدیا ــار و پان Iyengar and Pandya) اینگ

پالسـم    موجـود از ژرم    رقم 20 تحمل به شوري     (1977

چغندرقند را مطالعه و نتیجه گرفنتد کـه آبیـاري بـا آب             

 میلـی گـرم در لیتـر در         22000ریا معـادل    رقیق شده د  

هـاي   طـور نـاچیزي در نمونـه       شن، محتـواي شـکر بـه      

ثیر تنش شوري   أدر یک بررسی ت   . متحمل کاهش یافت  

زنی چند واریته چغندرقند مراکشی در محیط        روي جوانه 

اتـیلن گلیگـول     از مـانیتول، پلـی     آزمایشگاه بـا اسـتفاده    

)PEG( العـه قـرار    ها  در پتري دیـش مـورد مط         نمک  و

محققین گـزارش کردنـد کـه درصـد و سـرعت          . گرفت

زنی بذور چغندرقند تیمارشـده بـا کلرورسـدیم بـه            جوانه

ها به شوري    العمل واریته  یابد اما عکس   شدت کاهش می  

  .)Ghoulam and Fares 2001 (متفاوت است

 Abdel-Mawly and) عبدل ماولی و زنونی

Zanouny ح طی دو فصل رشد چهار سط (2004

 چغندرقندهاي کاشته شده در داخل رويشوري  را 

دریافتند که با افزایش غلظت  گلدان اعمال کردند و

استحصال و خلوص  نمک در آب آبیاري شکر قابل

چنین افزایش غلظت  هم. یابد خام کاهش می شربت

نمک در محیط ریشه باعث کاهش جذب پتاسیم توسط 

هاي  اج الیننت )2004(صادقیان و یاوري  .گیاه گردید

که در مزرعه براي عملکرد باال و تحمل به  چغندرقند

زنی بذر و  خشکی غربال شده بودند را در مرحله جوانه

در سه بستر کاغذصافی، پرلیت و چه  رشد اولیه گیاه

مول  3/0  و2/0 ، صفرتیمارتحت سه  محیط آگار،

 در .ارزیابی کردند) عامل استرس خشکی(مانیتول

رشد  زنی و مانیتول سرعت جوانهباالترین غلظت 

چه به شدت کاهش یافت و بیشترین درصد  گیاه

چنین  .دست آمد ه بترین الین زنی نیز در متحمل جوانه

عالوه  اي به گیري کردند که خصوصیات گیاهچه نتیجه

 زنی بذر پروسه جوانه دیگر اجزا فیزیولوژیکی درگیر در 

حی تواند براي اهداف اصال  میتنشتحت شرایط 

  .مدنظر قرار گیرد

در محـــیط  (آزمایـــشی در پتـــري دیـــش    

ــاتور ــپ چغندرقنــد بــه   چهــاربــر روي  )انکوب  ژنوتی

  وp-7233، 29.p- 7233.21 ،هـــاي مادیـــسون نـــام
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ــارتی  ــم تج ــد IC رق ــام ش ــواه(  انج ــا ). 1384 دادخ ب

ــتفاده ــم  اس ــدیم و ه ــک کلریدس ــوط   از نم ــین مخل چن

هــاي  پتانــسیلکلریدکلــسیم + نمــک کلریدســدیم  

ــفرم    -81/0 و  -0/ 59،  -37/0 ،نفــــــــی صــــــ

ــا . اعمــال گردیــدمگاپاســکال ــایج نــشان داد کــه ب  نت

ــه     ــاهش پتانــسیل آب واکــنش درصــد جوان ــی  ک زن

ــه  ــرعت جوان ــشتراز س ــود بی ــی ب ــد . زن ــشترین درص بی

ــه   ــی ب ــه زن ــسون و ژجوان ــپ مادی  و p-7233.21نوتی

  . مربوط بودICنوتیپ ژن به  آکمترین

ــاوري    الیــــن 200) 1370(مــــصباح و یــ

ــه تحــت شــرایط شــور  ــد را در شــرایط گلخان  چغندرقن

ــد و      ــد کــه ارقــام دیپلویی ــابی کردنــد و دریافتن ارزی

ــولتی  ــد م ــوژرم    رم درژ       تتراپلویی ــام من ــا ارق ــسه ب مقای

ــه      ــل ب ــا تحم ــاط ب ــشتري در ارتب ــی بی ــوع ژنتیک تن

ــد ــد مــولتی .شــوري دارن ــام دییلویی ژرم و  درنتیجــه ارق

ــد ــل  تتراپلویی ــاي حاص ــراي    آناز ه ــا را ب ــزینشه  گ

 .هــاي مرغــوب و متحمــل در نظــر گرفتنــد     الیــن

در ارزیــابی تحمــل بــه شــوري    ) 1374(محمــدیان 

ــنهفــت  ــام  الی ــول نمــک طع ــد از محل و 12 چغندرقن

16  dS/mــرد ــتفاده ک ــن 20) 1376(رنجــی .  اس  الی

زنـی در دو محـیط       نتاج چغندرقنـد را در مرحلـه جوانـه        

زنـی   درصـد جوانـه   کـه   کشت ارزیابی نمـود و دریافـت        

ــ  ــد ب ــول هوگلن ــذور در محل ــیش  هب ــط ب ــور متوس از  ط

زنــی در  چنــین درصــد جوانــه  بــود و هــمMSمحلــول 

ــوري  ــن در dS/m 24ش ــاي  الی ــر دو 7، 3، 4ه  در ه

) 1372(چگینـی    .هـا بـود    الیـن محیط بیشتر از سـایر      

 ریـشه و قطـر هیپوکوتیـل در         براساس پایـداري طـول    

ــد، مقاومــت آن ــا را در  چغندرقن ــنش شــوري ه ــر ت براب

.  متحمـل را گـزینش نمـود       الیـن مطالعه کرد و شـش      

ــی و همکــاران    164در مطالعــه تعــداد  ) 1372(حبیب

ــن ــشهالی ــول ری ــد ط ــار مناســبی چــه  چغندرقن  را معی

ــاج ــزینش نت ــراي گ ــشنهاد  ب ــه خــشکی پی ــل ب  متحم

  .نمودند

ــی از  ــوري یک ــل ش ــد عوام ــده تولی محدودکنن

. باشـد  مـی نیمـه خـشک      چغندرقند در نواحی خـشک و     

آور شـوري خـاك      ثر بـراي کـاهش اثـرات زیـان        ؤراه م 

 بـراي   . بـه شـوري اسـت      ارقـام متحمـل   و آب، توسعه    

تهیه ارقام متحمل بـه شـوري نخـستین گـام، ارزیـابی            

ــی   ــترس م ــی در دس ــابع ژنتیک ــد من ــین  . باش ــه هم ب

 ازنظـر  کـه تـاکنون      هـایی  منظور در این تحقیق الیـن     

 گلخانــه در بودنــد، ارزیــابی نــشدهتحمــل بــه شــوري 

ــه  ــد جوان ــر درص ــی و ازنظ ــایر   زن ــر س ــه ازنظ در مزرع

ـ     سـال غربـال شـدند      چهـار صفات در طی     تـوان   ه تـا ب

هــاي متحمــل  از الیــندر آینــده در برنامــه اصــالحی 

ــه شــوري  در جهــت  ــام متحمــل ب ــد ارق اســتفاده تولی

  .کرد

  

  ها مواد و روش

گیاهان در زنی  به منظور تعیین درصد جوانه

 الین80جمعاً 1382 تا 1379 از سال خاك شور
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اصالحی چغندرقند در محیط کشت با محلول غذایی 

در گلخانه در  dS/m 24 و 16  ،8هوگلند با شوري 

در  ساعت نور 16گراد و   درجه سانتی20 5دماي

 عدد بذر در پنج 50از هر الین . بررسی شدندشبانه روز 

ح متر در قالب طر  سانتی20 و ارتفاع 13گلدان به قطر 

این بذور  .بلوك کامل تصادفی در دو تکرار کاشته شد

ژرم و   درصد براي مولتی80داراي قوه نامیه حداقل 

 درصد براي منوژرم بودند و ازنظر اندازه 90حداقل 

 داراي قطر  بادي ها با ماسه گلدان. یکنواخت شدند

شدند و بذرها نیز با  ، پر  متر استریل شده میلی2/0

ها در  گلدان. ضدعفونی گشتند تاواکسویکش  قارچ

متر قرار داده   سانتی100 ×80× 10هایی به ابعاد   جعبه

هاي موردنظر که ECمحلول غذایی هوگلند با . شدند 

با کلرورسدیم ایجاد شده بود، هر هفته دوبار به ارتفاع 

از تخلیه محلول قبلی با اضافه کردن  متر پس سه سانتی

رنجی  (ندشد  پرها  جعبهطور مساوي به هر گلدان در  به

در . تا تغییرات شوري موردنظر به حداقل برسد) 1376

. گردید زنی یادداشت  طول اجراي آزمایش درصد جوانه

 طرح بلوك دو این ارقام همان  سال در مزرعه دربذر 

 تکرار مورد چهار با هرکدام  جداگانه،کامل تصادفی

ي دریک طرح، آبیاري با شور.گرفتارزیابی قرار 

8dS/m) طرح دوم  درو ) 8±1خاکی با شوري اولیه

) 12±1خاکی با شوري اولیه (12dS/mآبیاري باشوري 

 هاي  زمین، با توجه به اهداف آزمایش. گرفتانجام 

از کشت با کیفیت مناسب در چند نوبت  انتخابی قبل

تا شوري عصاره اشباع ) 1372  باي بوردي(آبیاري شد 

 به ترتیب برابر با dS/m 12 و 8خاك در تیمارهاي 

18 1 و12 dS/m متر خاك   سانتی0-30 در عمق

در اوایل اسفندماه زمین آزمایشی شخم و . گرددتثبیت 

 تحت  هر ژنوتیپبندي و ایحاد فاروها پس از کرت

هاي با   روي پشته متريهشتسه خط  بررسی در

در طی فصل . کشت شدمتري   سانتی50فاصله ردیف 

آب تبخیر از  از تجمع نمک حاصلرشد جهت جلوگیري 

منظور و به مقدار آب درصد سهم آبشویی 20 آبیاري

  ).www.fao.org( دیدگرآبیاري اضافه 

هـا   از تبدیل لگاریتمی داده    زنی پس  درصد جوانی 

مـورد  جداگانه   SASافزار   از نرم  با استفاده براي هر سال    

از شاخص تحمل با استفاده. قرار گرفتتجزیه واریانس 

=p2 RySTI  فرمـول بـا  ، تـنش بـه  [Ryp*Rys] /

در شـرایط بـدون     ژنوتیـپ   ضرب عملکـرد هـر        حاصل(

شوري ضربدر عملکرد در شرایط شور نـسبت بـه مربـع        

) میانگین عملکرد مواد ژنتیکی در شـرایط بـدون تـنش          

 Bocaraton and Fernandez) بنـدي شـدند   گـروه 

مــواد ژنتیکــی در  و کیفــی  خــصوصیات کمــی. (1992

 12( شـور     ،)زیمـنس برمتـر     دسـی  8(  شوري کم  شرایط

زیمـنس    دسـی 14 ≥ ( شور و خیلی )زیمنس بر متر  دسی

 SAS از نـرم افـزار     بـا اسـتفاده    به طور جداگانه     )بر متر 

هـاي مـورد     ژنوتیـپ  به دلیل یکسان نبودن      .تجزیه شد 

پـذیر   هاي مختلف تجزیه مرکب امکـان      در سال مطالعه  

 Excel بـا اســتفاده از نـرم افــزار  . نــشدده تـشخیص دا 
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 به تنش براي کلیه موادژنتیکی محاسبهشاخص تحمل

،  براسـاس ایـن شـاخص      بندي ارقـام   براي گروه  .گردید

میانگین، واریانس و انحراف معیار هر صفت محاسـبه و          

  : روابط زیر گروهبندي شدنداز طریقها  ژنوتیپ

اد   متحمـل، اعـد    X + 2.58Sxاعداد بیشتراز

  نیمـه متحمـل،  X + 2.58Sx و X +1.96 Sxبـین 

-X اعداد بین 2.58Sx و  X- 1.96Sxحساس و   نیمه 

-Xاعداد کـوچکتراز   1.96Sx   جـاي   در گـروه حـساس

 بـه ترتیـب میـانگین و    Sx  وXدر روابط فوق. گرفتند

  .باشند میشاخص تحمل به تنش انحراف معیار 

  

   و بحثنتایج

  رایط گلخانهابی مواد ژنتیکی در شارزی

شوري  سطح  سهي بدست آمدهها بر طبق داده

 سال فقط در (dS/m) بر مترسیمنز  دسی24 و 16 ،8

. )1جدول (دار نشان دادند  تفاوت معنی1380

 در سطح 1380 در سال  نیزموادژنتیکی مورد بررسی

این نتایج  .داري داشتند  درصد تفاوت معنییکاحتمال 

در سال  د آزمایشهاي مور دهد که الین نشان می

هاي ژنتیکی  زنی تفاوت از نظر صفت درصد جوانه 1380

در که موادژنتیکی مورد آزمایش  حالی  در.دارند

 نشان دار ی معن یکدیگر اختالف باي بعدها سال

هاي مورد  که گویاي این است که بین ژنوتیپندادند

 از این جنبه 1382 و1381 ،1379 هاي سال  درمطالعه

  . دار وجود ندارد ی معنیاختالف ژنتیک

  

  

  1379-82هاي  سالچغندرقند  در مورد مطالعه مواد ژنتیکی  زنی درصد جوانه تجزیه واریانس 1جدول 

  
1382سال 1381سال 1380سال 1379سال 

F مربعاتمیانگینF مربعاتمیانگینF مربعاتمیانگینF مربعاتمیانگیندرجه آزادي  منابع تغییرات

11559/0177/0رتکرا ns0208/0924/3 ns8452/0333/3  ns7588/08608/0  ns

22577/1291/13شوري ns8561/1943/3746 **9631/0798/3  ns3530/267/2  ns

2)تکرار× شوري (خطاي اصلی 
8813/00053/02536/08815/0

190901/27238/0رقم ns4851/293/57 **6124/0597/0  ns6003/0273/0  ns

385658/15422/0رقمشوري ns6555/321/85 **9856/0961/0  ns4290/16501/0  ns

578876/20429/00254/11980/2 ي فرعیخطا

ns درصد احتمال یک  به ترتبب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح** و.  
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  دراثرمتقابل ماده ژنتیکیاختالف میانگین 

آماري  ازنظر 1382 و 1381 ،1379هاي  الشوري در س

اثرات متقابل اختالف شدن ندار  معنی. نشد دار معنی

 هشتزنی از شوري  میزان جوانهست که  اگر این بیان

هاي مورد  زیمنس بر متر در تمامی ژنوتیپ  دسی24تا 

مواد  یعنی در هر سال .مطالعه کاهش یافته است

 شوري واکنش هـژنتیکی مورد بررسی با افزایش درج

 نتیجه با نتایج سایر محققین مشابه .دادندیکسان نشان 

 ; ;1385Ghoulam and Fares 2001دادخواه ( است

Jeannette et al.  یاوري اما صادقیان و. (2002

(Sadeghian and Yavari 2004) گزارش کردندکه 

هاي مختلف  داري بین ژنوتیپ و غلظت اثر متقابل معنی

ها  آن .زنی وجود دارد ت درصد جوانهمانیتول براي صف

چنین نتیجه گرفتند که در مراحل اولیه رشد چغندرقند 

العمل این گیاه در  اختالفات ژنتیکی بر روي عکس

  . تاثیر داردتنششرایط 

  

  اي ارزیابی مواد ژنتیکی در شرایط مزرعه

  1379سال 

عملکرد  ها ازنظر صفات عملکردریشه، ژنوتیپ

در در سطح احتمال یک درصد شکر ناخالص و خالص 

جدول ( دار نشان دادند تفاوت معنی  =8ds/m EC تیمار

 موادژنتیکی فاقد د، درصدقن ازنظرکه جایی از آن .)2

توان نتیجه گرفت که عملکرد  می ،ندتفاوت آماري بود

ثیر أاز سایر صفات از شوري ت ریشه موادژنتیکی بیش

که با افزایش  ندا هدادمطالعات زیادي نشان  .پذیرد می

 ،اهـل گیـح تحمـر از سطـاالتـه بـوري کـه شـدرج

Flowers( دـابـی یـش مـاهـکرد کـلـعم 2004 

Shani and Dudley  یاضی میبدي و قره؛ ;2001

 حداکثر عملکردریشه =8ds/m EC شوريدر . )1381

عملکرد قندناخالص و عملکرد قندسفید به ترتیب به  و

 04/4  تن در هکتار و42/5ار،  تن در هکت56/30میزان 

BPتن در هکتار به رقم  MASHAD تعلق داشته که 

BPو 463BIGERM ،9626 با ارقام KARADJ 

این ارقام  و )2جدول (آماري نشان نداددار  معنیتفاوت 

 که با سایر در حالی. گروه متحمل را تشکیل دادند

  شوريدر سطح .موادژنتیکی تفاوت آماري داشتند

ds/m EC= عملکرد  حداکثر عملکردریشه و  نیز12

BP هقندناخالص ب MASHAD با  وتعلق داشت 

BIGERM, BP 463 موادژنتیکی KARADJ, 

ها گروه برتر   تفاوت آماري نداشته و با آن9634 ,9637

نیز ) امیرآباد کرج(در شرایط خیلی شور . را تشکیل دادند

  که بین میانگین صفات عملکردریشه، با وجود این

زیادي مشاهده فاصله عملکردقند و عملکرد قندخالص 

یجه نتو در شوري خاك زیاد  اما به دلیل تنوع  شود، می

فاوت بین موادژنتیکی  ت،ضریب تغییراتباالبودن 

.دار نشد معنی
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  1380ال س

 ازنظر صفات ي مورد مطالعهها ژنوتیپ

عملکرد شکرناخالص و خالص در سطح  عملکردریشه،

 تفاوت =8dS/m EC د در سطحاحتمال پنج درص

که درصدقند  از آنجایی.)3جدول( دار نشان دادند معنی

توان نتیجه  می موادژنتیکی فاقد تفاوت آماري بود،

از سایر صفات  گرفت که عملکردریشه موادژنتیکی بیش

در شرایط شوري کم . پذیرد ثیر میأاز شوري ت

)EC=8dS/m(  حداکثر عملکردریشه و عملکرد

عملکرد قندسفید به ترتیب به میزان   وقندناخالص

BP تن در هکتار به 2/8 و 9/9 ،3/49 KARADJ 

 ,MST×7233با موادژنتیکی ولی تعلق داشت 

MST261, 9669-P.24 9669و-P.26  تفاوت

فوق کی ـوادژنتیـ م،راینـابـبن. دادـان نـاري نشـآم

 ورـط شـدر شرای. دـل دادنـل را تشکیـروه متحمـگ

)(EC=12 dS/mداکثر عملکردریشه به میزان ـ ح

ق داشت که ـ تعلP.24-9669 تار بهـن در هکـ ت4/36

BPکی ـوادژنتیـبا م KARADJ, 8150-P.6 و 

9585-P.12از نظر )3جدول(  تفاوت آماري نداشت 

این .  برتر بودP.24-9669  ژنوتیپعملکرد قندخالص

BPماده ژنتیکی با مواد  KARADJ, 8150 - P.6 ، 

9597P12 9597 وP10 9585 و-P.12 فاقد تفاوت

اما با سایر موادژنتیکی تفاوت آماري در . آماري بود

در شرایط خیلی  .سطح احتمال پنج درصد نشان داد

ها ازنظر   ژنوتیپبین) زیمنس بر متر  دسی14≥(شور 

با . مشاهده نشدخصوصیات مورد بررسی تفاوت آماري 

شابه داشتند و ها عملکرد م افزایش شدید شوري ژنوتیپ

، بنابراین، اثر نشان ندادنداختالف آماري با یکدیگر 

 اگر چه به .دار نشد متقابل ژنوتیپ با تنش شوري معنی

 از مزارع شوريرسد گزینش گیاهان متحمل به  نظر می

گامی منطقی براي اکثر محققین شور اي ه و یا کرت

 باشد اما مشکل عمده این است که یاصالح نباتات

که  در صورتی. اك ثابت و یکنواخت نیستشوري خ

با مقادیر ثابت آب شور حفظ را خاك توان شوري  هب

  .هاي گزینش در مزرعه بهبود پیدا می کند رد، روشک

  

  1381سال 

 حداکثر )dS/m) EC=8 در سطح شوري کم

 تن در هکتار به 26/48عملکردریشه به میزان

9570P51 9669 تعلق داشت که با موادژنتیکیP14,

OTYPE231, OTYPE7112  9571و-P.24  تفاوت

ازنظر سایر صفات تفاوت . )4جدول (آماري داشت 

  .آماري بین موادژنتیکی در این محیط مشاهده نشد

 حداکثر )=dS/m 12EC (در شرایط شور

   تن در هکتار به86/44ه به میزان ـردریشـعملک

9572-P.179571 یکیتکه با موادژنتـق داشـ تعل-

P.24, OTYPE231, OTYP7112, 9634و 

9570-P.62 با سایر مواد فاقد لیتفاوت آماري داشت و 



10 ..... شوريتحت تنشچغندرقند هاي  ژنوتیپغربال     

ازنظر عملکرد قندسفید یا . )4جدول (تفاوت آماري بود

. خالص موادژنتیکی با یکدیگر تفاوت نشان دادند

  به مقدارP.3-9597  حداکثر عملکرد قندسفید مربوط به

 به P.3-9597 ماده ژنتیکی . تن در هکتار بود3/6

ها تفاوت آماري نداشت  همراه سایر موادي که با آن

  .گروه برتر را تشکیل دادند

  

  1382سال 

در شرایط شوري کم  حداکثر عملکردریشه به 

 تعلق داشت P.10-9671  تن در هکتار به0/51میزان 

ORBIS, 9570-P.24, 9572-P.25 باولی

9672P.11  9669و-P.21 تفاوت آماري 

 این ارقام گروه متحمل را تشکیل .)5جدول (شتندا

عملکرد  حداکثرP.10-9671  ژنتیکی از ماده. دادند

 .دست آمد ه تن در هکتار ب09/10قندناخالص به میزان 

موادژنتیکی ازنظر عملکرد شکرسفید با هم چنین 

  حداکثر عملکرد شکر سفید براي. یکدیگر تفاوت داشتند

9671-P.10 دست آمد  هب تن در هکتار 52/8 به میزان

-P11, 9671-P.11, 9671-9572 که با موادژنتیکی

P.14, 9669-P.21و رقم  ORBIS تفاوت آماري 

اما با سایر موادژنتیکی داراي تفاوت آماري  .نشان نداد

  .بود

 در شرایط شور حداکثر عملکردریشه براي

9570-P.24دست آمد ه تن در هکتار ب1/37 ر به مقدا .

،ORBIS رقم ،OTYPE7112 مواد این رقم با

9634،8150-P15 9570-P.22, 9671-P.5,

9671-P.10 , 9570-P.55 ,9671 ,9671-P.14,  و

8150-P.11بنابراین ازنظر . تفاوت آماري نشان نداد 

عملکردریشه در شرایط شور گروه برتر آزمایش بودند 

 .که تحمل خوبی نسبت به شوري از خود نشان دادند

عملکرد شکرناخالص نگین میاموادژنتیکی ازنظر 

بیشترین میزان شکرناخالص به . متفاوت بودند

این .  حاصل شدP.24-9570 تن در هکتار از6/6میزان

-9671 ژنتیکی ازنظر عملکرد شکرسفید بامواد ماده

P.10 ,9634, 8150-P.15, 8150-P.11, 9570-

P.55 9671-P.5,  و رقمORBIS تفاوت آماري در 

 اما با سایر مواد ،دادننشان سطح احتمال پنج درصد 

  .ددار بو معنیتفاوت داراي 

) زیمنس بر متر  دسی14≥( درشرایط خیلی شور

ORBIS از نظر عملکرد شکرناخالص و شکرسفید به 

 تن در هکتار رقم برتر آزمایش 37/4 و 3/5ترتیب با 

بود که با تمامی موادژنتیکی در سطح احتمال پنج 

.درصد تفاوت آماري نشان داد

درهمه حاصله نتایج بر طبق به طورکلی 

ثیر را بر روي عملکردریشه أ شوري بیشترین ت،ها سال

 تنش توان توجیه کرد که چنین می. داشتها  ژنوتیپ

جلوگیري توسط ریشه اسمزي از جذب آب در خاك 

نتیجه گیاه مجبور خواهد شد که از انرژي  کرده و در
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 استفاده یتاسمولهاي  کربوهیدرات براي ساختن محلول

 در شرایطچنین   هم.شودکند تا پتانسیل اسمزي تنظیم 

هاي   گیاه به منظور کاهش تعرق تعدادي از روزنهتنش

کاهش عملکرد  از دارد که بخشی خود را بسته نگه می

 شود  روزنه هاي بسته ناشی میاز کاهش فتوسنتز در اثر

)Shani and Dudley 2001(.  

  

س شاخص تحمل به ها براسا بندي ژنوتیپ گروه

  ) STI(شوري 

دهنده واکنش موادژنتیکی   نشانSTIشاخص

 STIافزایش شاخص . باشد به شرایط شوري می

شوري ه مقاومت و تحمل بدهنده افزایش  نشان

ها به چهار  در این مطالعه ژنوتیپ. باشد میموادژنتیکی 

حساس، نسبتاً متحمل و متحمل  دسته حساس، نیمه

بندي  گروه. بندي شدند وه گرSTIبراساس شاخص 

دهد   نشان میSTIژنتیکی مورد مطالعه براساس  منابع

 ,ORBIS ,26470  ،موادژنتیکیکه ) 6جدول (

در گروه متحمل قرار  OTYP231 و25369 ,25382

 نیمه متحمل و هاي  ماده ژنتیکی در گروه18 .گرفتند

 واقعحساس و حساس  سایر موادژنتیکی در گروه نیمه

  .شدند

 براي STIمل موادژنتیکی براساس شاخص تح

  در گروه که) 7جدول ( دهد عملکردریشه نشان می

 11 در گروه نیمه متحمل  و ماده ژنتیکیهشتمتحمل 

 ماده ژنتیکی 25ماده ژنتیکی، در گروه نیمه حساس 

 گروه جزءمانده   ماده ژنتیکی باقی34و قرار گرفتند 

 را   ژنتیکیوادبندي م گروه 8جدول . ندباش میحساس 

براساس اطالعات . دهد درصدقند نشان میصفت براي 

و  76-24313 ,78-2500این جدول سه ماده ژنتیکی 

 ماده ژنتیکی در گروه 22در گروه متحمل،  12051

حساس و   ماده ژنتیکی در گروه نیمه34نیمه متحمل و 

 9جدول در . بقیه در گروه حساس قرار گرفتند

ارائه عملکرد شکرسفید راساس موادژنتیکی ببندي  گروه

هاي  برطبق شاخص محاسبه شده ژنوتیپ. شده است

25018 و25366 ,25360 ,25383 ,25019-78

ژنتیکی به عنوان   ماده13. گروه متحمل را تشکیل دادند

 ژنوتیپ در گروه حساس و بقیه به 40  نیمه متحمل،

ها  بندي این گروه .بندي شدند حساس گروه عنوان  نیمه

خصصین اصالح نباتات را قادر می سازد تا براي مت

هاي اصالح ارقام متحمل به شوري از منابع  پروژه

دوره اصالحی  و مدت زمان هودبرداري نم متحمل بهره

.دهندکاهش را رسیدن به ارقام متحمل 



12 ..... شوريتحت تنشچغندرقند هاي  ژنوتیپغربال     

  1379ال س مورد بررسی در موادژنتیکی و کیفی  کمیبرخی صفات  و میانگین نتایج آزمون فیشر  2جدول 

  
EC>14ds/mشوري زیاد    EC=8ds/m شوري کم  EC=12ds/mشوري متوسط

درصد 

قند

عملکرد شکر 

  )درهکتار تن(خالص

عملکرد 

)درهکتار تن(شکر

عملکرد 

  )درهکتار تن(ریشه

درصد 

قند

عملکرد شکر 

)درهکتار تن(خالص

عملکرد 

)درهکتار تن(شکر

عملکرد 

 ریشه

  )درهکتار تن(

درصد 

قند

د شکر عملکر

)درهکتار تن(خالص

عملکرد 

)درهکتار تن(شکر

عملکرد 

 ریشه

  )درهکتار تن(

منابع تغییرات

99/17 72/2 45/3 25/19 88/19 99/2 34/3 81/16 95/17 02/3 98/3 29/22 میانگین آزمایش

25/17 8/2 76/3 4/22 02/19 64/3 03/4 18/21 3/17 84/3 05/5 17/29
25018-78  BP 

KARADJ

15/18 17/3 07/4 7/22 5/19 32/4 82/4 65/24 65/17 04/4 42/5 56/30
25019-78  BP 

MASHAD

58/18 29/3 4 8/21 5/20 61/3 06/4 79/19 1/18 76/3 89/4 08/27
25027-78  436

BIGERM

52/17 64/4 7/5 3/31 92/16 46/2 89/2 01/17 35/17 13/2 9/2 7/16
25007-78  436

MONOGERM
02/18 24/4 32/5 2/29 08/20 16/2 37/2 81/11 3/19 4/2 96/2 28/15 24313-76  7112

18,45 3,39 3/4 6/23 25 52/3 9/3 27/15 8/18 59/2 27/3 36/17 12049      7832
6/18 45/4 36/5 1/28 08/24 43/3 85/3 97/15 67/18 02/3 84/3 83/20 12051      9572
33/17 66/2 79/3 5/23 08/20 99/2 28/3 32/16 58/18 18/3 13/4 22/22 12053      7852
48/17 96/1 78/2 9/16 52/19 72/2 98/2 27/15 33/17 08/2 88/2 67/16 12054      8150
25/18 67/1 1/2 5/11 98/18 94/2 29/3 36/17 05/17 83/2 9/3 92/22 24400      9648
48/17 87/1 49/2 9/13 35/19 42/2 68/2 89/13 95/17 91/2 8/3 18/21 24399      9621
8/18 03/3 67/3 5/19 75/20 43/3 88/3 75/18 85/16 93/2 03/4 96/23 24407      9634

17 63/1 34/2 1/15 42/19 59/2 84/2 58/14 9/18 93/2 8/3 14/20 22917-74 9603
4/18 34/4 27/5 35/28 25/19 91/2 28/3 01/17 35/17 07/3 22/4 31/24 22927-74 9590
83/17 51/1 99/1 2/11 05/21 81/2 06/3 59/14 2/18 8/2 78/3 83/20 22916-74 9602
05/18 86/0 09/1 6 2/20 62/2 88/2 23/14 05/19 22/3 02/4 18/21 22922-74 9594
52/17 49/0 64/0 68/3 73/18 98/2 38/3 06/18 65/18 43/3 41/4 61/23 22926-74 9637
33/18 05/2 63/2 3/14 35/19 11/3 43/3 71/17 13/17 87/2 87/3 57/22 22928-74 9525

18 61/4 47/5 30 48/19 8/2 11/3 98/15 58/17 66/2 53/3 14/20 22929-74 9592
67/18 76/1 24/2 12 3/16 3/2 74/2 67/16 15/17 71/3 98/4 17/29 22931-74 9626
63/0 75/0 71/0 68/0 09/1 03/1 14/1 79/1 56/1 38/3 21/4 14/5 F واریته 

ns ns ns ns 428/0 473/0 392/0 108/0 171/0 006/0 002/0 00/0 سطح احتمال واریته 

98/1 37/4 32/5 24/29  58/7 14/2 26/2 58/8 83/1 87/0 03/1 58/5 LSD    5%
71/2 98/5 28/7 97/39 88/19 99/2 34/3 81/16 49/2 18/1 4/1 63/7 LSD    1%
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   1380هاي مورد بررسی در سال  و کیفی ژنوتیپ کمی برخی صفات  تجزیه واریانس و میانگین 3جدول 

(EC>14ds/m)شوري زیاد EC=12ds/m)(شوري متوسط EC=8ds/m)(کم شوري

درصد قند عملکرد شکر 

 خالص

)درهکتار تن(

 عملکرد شکر

)درهکتار تن(

عملکرد 

 ریشه

  )درهکتار تن(

درصد قند عملکرد شکر 

 خالص

)درهکتار تن(

عملکرد 

 شکر

  )درهکتار تن(

 عملکرد ریشه

  )درهکتار تن(

درصد قند عملکرد شکر 

 خالص

)درهکتار تن(

عملکرد 

 شکر

)درهکتار تن(

 عملکرد ریشه

  )درهکتار تن(

منابع تغییرات

26/16 26/2 9/2 82/17 74/17 54/2 41/3 33/19 08/19 48/5 87/6 83/35 میانگین آزمایش

88/15 1/2 66/2 83/16 77/17 66/1 18/2 29/12 19/19 6 38/7 57/38 25359-78   9669-P.26
53/15 92/1 65/2 14/17 19/17 59/4 33/6 43/36 04/19 41/6 02/8 14/42 25360-78   9669-P.24
73/15 61/2 24/3 16/20 17,26 2/3 01/4 22/23 83/17 14/5 74/6 62/37 25364-78   9597-P.12
43/16 06/2 68/2 35/16 08/18 08/3 13/4 85/22 75/19 67/5 09/7 95/35 25365-78   9597-P.10
17/16 91/1 37/2 6/14 72/18 37/1 75/1 28/9 07/20 4/5 58/6 86/32 25371-78   9671-P.19
37/16 07/3 94/3 12/24 57/17 85/2 87/3 78/21 35/18 44/5 76/6 43/36 25372-78   9671-P.15
4/16 89/1 38/2 6/14 84/17 56/0 76/0 28/4 53/19 63/4 85/5 30 25374-78   9572-P.2
2/16 17/2 8/2 3/17 68/17 16/1 62/1 07/9 85/19 89/4 06/6 48/30 25375-78   9572-P.3
28/16 17/2 74/2 67/16 91/17 97/2 86/3 57/21 75/19 94/4 22/6 67/31 25385-78   9570-P.89
98/15 1/2 71/2 14/17 52/17 79/2 8/3 79/21 37/17 22/4 48/5 19/31 25386-78   9570-P.82
25/16 3/2 95/2 1/18 03/18 45/2 27/3 57/18 92/17 26/5 62/6 71/35 25393-78   9585-P.14
7/16 74/2 5/3 95/20 98/16 54/3 94/4 28/29 64/16 72/4 21/6 43/36 25394-78   9585-P.12
47/16 28/2 3 25/18 16/17 01/3 98/3 22/23 81/18 48/4 98/5 67/31 25398-78   8150-P.5
23/16 57/2 28/3 32/20 44/17 05/3 34/4 25 51/19 52/5 97/6 72/35 25399-78   8150-P.6
85/16 78/2 45/3 63/20 75/17 77/3 05/5 22/28 1/20 17/8 87/9 29/49 25018        BP KARADJ
9/16 69/2 43/3 32/20 7/18 76/1 21/2 78/11 82/19 65/5 95/6 24/35 25019        BP MASHAD
58/15 2 68/2 46/17 76/17 18/2 97/2 78/16 48/19 5/4 58/5 57/28 25012-79   OTYPE 261
4/16 15/2 78/2 67/16 95/17 39/2 16/3 5/17 52/19 34/6 86/7 24/40 25475-79   MST 261
35/16 55/1 03/2 86/12 85/17 71/1 23/2 57/12 87/18 23/4 33/5 33/28 25577-79   OTYPE 7112
57/16 11/2 66/2 87/15 7/17 78/2 73/3 07/21 3/20 07/8 86/9 57/48 25481-79   MST×7233*
57/0 89/0 85/0 77/0 58/0 67/2 49/3 4 82/0 05/2 9/1 98/1 Fواریته 

ns ns ns ns ns 019/0 005/0 022/0 ns 029/0 045/0 036/0 سطح احتمال واریته 

42/1 13/1 42/1 61/8 74/1 75/1 11/2 57/11 14/3 2/2 61/2 91/11 LSD    5%
91/1 51/1 9/1 53/11 38/2 39/2 89/2 82/15 21/4 95/2 5/3 96/15 LSD    1%
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14 ..... شوريتحت تنشچغندرقند هاي  ژنوتیپغربال     

  1381و کیفی مواد ژنتیکی مورد بررسی در سال  کمی برخی صفات نگین  تجزیه واریانس و میا4جدول 

(EC>14ds/m)شوري زیاد EC=12ds/m)(شوري متوسط EC=8ds/m)(کم شوري

درصد قند عملکرد شکر 

 خالص

)درهکتار تن(

عملکرد 

 شکر

)درهکتار تن(

عملکرد 

 ریشه

  )درهکتار تن(

درصد قند عملکرد شکر 

 خالص

)درهکتار تن(

لکرد عم

 شکر

  )درهکتار تن(

 عملکرد ریشه

  )درهکتار تن(

درصد قند  عملکرد شکر خالص

)درهکتار تن(

 عملکرد شکر

)درهکتار تن(

 عملکرد ریشه

  )درهکتار تن(

منابع تغییرات

07/16 75/3 62/4 78/28 12/18 79/4 34/6 98/34 42/18 46/5 89/6 41/37 میانگین آزمایش

17/16 8/3 56/4 12/28 68/18 85/5 6/7 57/40 6/18 49/3 48/4 94/23 25362   9669-P.14
29/16 13/4 06/5 81/30 82/17 67/4 15/6 53/34 24/18 9/5 51/7 53/41 25363   9669-P.12
39/17 75/5 74/6 61/38 08/18 04/5 8/6 86/37 87/17 73/5 44/7 9/41 25367   9597-P.7
96/15 36/4 29/5 37/33 22/18 3/6 8 85/43 42/18 66/6 27/8 52/44 25368   9597-P.3
5/16 18/5 33/6 4/38 12/18 72/4 17/6 53/34 42/18 84/5 44/7 03/40 25369   9597-P.1
38/16 42/3 07/4 75/24 97/17 47/3 59/4 48/25 97/18 53/4 65/5 93/29 25373   9571-P.24
8/16 79/3 61/4 32/27 18 13/6 91/7 95/43 16/19 73/5 17/7 78/37 25376   9572-P.10
51/13 71/2 92/3 47/29 78/17 85/5 96/7 86/44 24/18 3/5 96/6 78/37 25378   9572-P.17
56/17 84/2 35/3 01/19 3/18 89/3 05/5 38/27 42/18 68/5 1/7 53/38 25387   9570-P.62
9/16 13/4 94/4 98/29 08/17 91/4 73/6 52/39 05/18 93/6 75/8 26/48 25389   9570-P.51
13/17 17/3 88/3 88/22 4/18 64/4 07/6 14/33 42/18 46/5 82/6 04/37 25393   9585-P.14
95/15 63/3 5/4 28 45/18 81/4 21/6 57/33 68/17 3/5 68/6 78/37 25395   9585-P.9
31/14 58/2 5/3 59/29 82/18 48/5 31/7 81/38 16/19 22/6 79/7 78/40 25400   8150-P.9
66/14 07/3 98/3 12/27 52/18 9/4 56/6 38/35 5/17 79/5 58/7 02/43 25401   8150-P.10
99/16 97/3 84/4 7/28 73/17 01/4 51/5 19/31 68/17 46/5 03/7 03/40 25405   9585-P.19
23/16 21/3 22/4 21/26 68/18 79/5 53/7 28/40 97/18 84/5 23/7 78/37 25406   9585-P.20
34/15 51/3 33/4 77/27 17 36/3 73/4 1/28 5/17 08/5 61/6 16/38 24071   9634
75/14 39/3 29/4 78/28 13/18 3 14/4 86/22 6/18 88/3 82/4 81/25 OTYPE   7112
11/16 62/3 4/4 42/27 73/17 39/3 69/4 43/26 97/18 59/4 65/5 3/30 OTYPE   231
4/16 8/4 66/5 34/34 97/18 59/5 08/7 38/37  71/19 68/5 68/6 04/34 ORBIS

28/2 58/1 31/1 07/1 47/1 29/3 8/2 36/2 16/1 25/1 34/1 66/1 F واریته 

009/0 094/0 215/0 405/0 154/0 001/0 003/0 012/0 342/0 27/0 215/0 091/0 سطح احتمال واریته 

2 83/1 15/2 98/12 22/1 57/1 09/2 09/12  89/1 65/1 02/2 47/13 LSD    5%
66/2 44/2 87/2 28/17 64/1 11/2 8/2 21/16 21/2 04/2 56/2 95/17 LSD   1%
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   1382 و کیفی مواد ژنتیکی مورد بررسی در سال   کمیبرخی صفات  تجزیه واریانس و میانگین 5جدول 

(EC>14ds/m)شوري زیاد EC=12ds/m)(شوري متوسط EC=8ds/m)(م کشوري

درصد قند عملکرد شکر 

 خالص

)درهکتار تن(

عملکرد 

 شکر

  )درهکتار تن(

 عملکرد ریشه

  )درهکتار تن(

عملکرد شکر   درصد قند

 خالص

)درهکتار تن(

عملکرد 

 شکر

)درهکتار تن(

 عملکرد ریشه

  )درهکتار تن(

درصد قند عملکرد شکر 

 خالص

)درهکتار تن(

عملکرد 

 شکر

)درهکتار تن(

رد عملک

 ریشه

  )درهکتار تن(

منابع تغییرات

82/14 34/2 93/0 79/19 18 4 79/4 73/26 85/18 01/6 19/7 08/38 میانگین آزمایش

45/15 69/2 26/3 93/20 15/18 46/3 11/4 58/22 88/18 65/6 02/8 6/42 25361   9669-P.21
18/15 06/2 49/2 43/16 03/19 61/3 26/4 98/22 93/18 57/5 74/6 38/35 25366   9597-P.9
8/14 34/2 3 20 22/18 7/3 43/4 09/24 98/18 46/4 29/5 82/27 25370   9597-P.2
66/14 28/2 9/2 86/19 62/17 1/4 5 53/28 77/19 91/6 07/8 83/40 25381   9671-P.14
96/13 81/2 62/3 43/26 25/18 77/3 45/4 32/24 45/20 06/7 16/8 89/39 25382   9671-P.11
35/14 28/2 95/2 43/20 2/19 14/5 02/6 47/31 9/19 52/8 09/10 02/51 25383   9671-P.10
15/15 34/2 9/2 29/19 38/18 5/4 32/5 97/28 45/19 3/5 26/6 19/32 25384   9671-P.5
45/14 88/1 42/2 93/16 68/17 91/2 48/3 52/19 03/18 52/6 02/8 54/44 25377   9572-P.11
75/14 38/2 3 35/20 45/17 36/3 08/4 61/23 15/19 21/6 48/7 13/39 25379   9572-P.24
02/15 96/1 48/2 57/16 33/18 65/2 18/3 34/17 57/18 2/6 43/7 33/40 25380   9572-P.25
84/14 28/2 85/2 29/19 98/17 54/4 38/5 92/29 8/18 13/6 29/7 86/38 25388   9570-P.55
36/15 7/1 06/2 36/13 17/18 39/3 03/4 14/22 42/19 33/5 3/6 5/32 25390   9570-P.41
45/14 92/2 7/3 57/25 47/17 02/4 89/4 06/28 65/18 86/5 99/6 37/37 25391   9570-P.22
98/13 21/1 42/1 14/10 82/17 51/5 59/6 1/37 88/17 2/6 61/7 59/42 25392   9570-P.24
81/14 15/2 69/2 07/18 68/18 47/4 3/5 61/28 45/18 74/5 93/6 43/37 25402   8150-P.11
38/14 53/2 21/3 35/22 8/17 15/3 79/3 39/21 2/18 59/4 58/5 6/30 24704   8150-P.12
11/15 27/2 83/2 85/18 48/17 5/4 49/5 47/31 83/18 45/5 63/6 04/35 25404   8150-P.15
39/14 72/2 45/3 14/24 78/17 64/4 58/5 27/31 32/18 47/5 64/6 37/36 24071  9634*
25/15 74/1 1/2 78/13 23/18 08/4 83/4 27/26 7/17 29/4 16/5 98/28 24670   OTYPE 7112
11/16 37/4 3/5 00/33 2/16 52/4 6/5 92/34 7/18 68/7 14/9 06/48 ORBIS شاهد

57/2 74/2 52/2 16/2 56/0 16/2 43/2 84/2 44/1 97/1 04/2 93/1 F واریته 

279/0 113/0 055/0 063/0 ns 002/0 001/0 001/0 15/0 ns ns ns سطح احتمال واریته 

93/0 09/1 4/1 73/9 46/2 44/1 62/1 78/8 66/1 14/2 46/2 47/12 LSD   5%
24/1 45/1 86/1 94/12 29/3 93/1 17/2 76/11 22/2 87/2 3/3 71/16 LSD   1%
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  زنی درصد جوانهصفت  از نظر STIاز طریق مورد بررسی  هاي بندي ژنوتیپ  گروه6جدول 

نیمه حساس STI حساس STI

25364-78   9597-P.12 325/1 25371-78  9671-P.19 486/0

22916-74   9602

288/1

25387       9570-P.62 468/0

25380        9572-P.25 262/1 25406       9585-P.20 461/0

24399        9621 149/1 25384       9671-P.5 449/0  

25394-78   9585-P.12 101/1 25359-78  9669-P.26 449/0

25019-78   BP MASHAD 059/1 25374-78  9572-P.2 449/0

25379        9572-P.24 044/1 12054       8150 403/0

24407        9634 973/0 25385-78  9570-P.89 364/0

25018        BP KARADJ 957/0 24071       9634 357/0

25399-78   8150-P.6 948/0 OTYPE     112 213/0

25386-78   9570-P.82 924/0 25362       9669-P.14 027/0

25404        8150-P.15 899/0 25376       9572-P.10 011/0

25393        9585-P.14 896/0 25368       9597-P.3 0

25375-78   9572-P.3 893/0 25373       9571-P.24 0

25395        9585-P.9 883/0 25366       9597-P.9 0

22917-74   9603 829/0 25370       9597-P.2 0

25398-78   8150-P.5 786/0 25381       9671-P.14 0

25007-78   436 MONOGERM 744/0 25383       9671-P.10 0

12053        7852 716/0 25377       9572-P.11 0

#REF! 713/0 25392       9570-P.24 0

24071        9634- TOLERANCE شاهد 713/0 25402       8150-P.11 0

25405         9585-P.19 693/0 24704       8150-P.12 0

24313-76    7112 669/0

25475-79    MST 261 666/0 متحمل

25389         9570-P.51 636/0 25369    9597-P.1 36/3

25365-78    9597-P.10 61/0 25382    9671-P.11 309/3

22928-74    9525 584/0 ORBIS  شاهد 268/3

25363         9669-P.12 564/0 ORBIS 141/3

25372-78    9671-P.15 564/0 OTYPE  231 727/2

25018-78    BP KARADJ 531/0

25401         8150-P.10 526/0

12049         7832 517/0

12051         9572 508/0

25390   9570-P.41 497/0

نیمه متحمل

25019        BP MASHAD 539/1 25367      9597-P.7 212/2

22929-74   9592 482/1 25391      9570-P.22 138/2

25577-79   OTYPE 7112 473/1 25360-78 9669-P.24 03/2

22927-74   9590 429/1 25378      9572-P.17 011/2

25027-78   436 BIGERM 428/1 25481-79 MST* 7233 815/1

25388        9570-P.55 425/1 25400      8150-P.9 764/1

24400        9648 394/1 22926-74 9637 684/1

25393-78   9585-P.14 393/1 22922-74 9594 628/1

25012-79  OTYPE 261 624/1

22931-74  9626 563/1
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  عملکردریشه صفت از نظر  STIشاخص  براساس هاي چغندرقند پتیوبندي ژن  گروه7جدول 

نیمه حساس STI حساس STI

25383         9671-P.10 578/1  25373      9571-P.24 048/1

25392         9570-P.24 578/1 25391      9570-P.22 031/1

25394-78    9585-P.12 578/1 25475-79 MST 261 017/1

24071         9634 578/1 25385-78  9570-P.89 986/0

25481-79    MST* 7233 478/1 25386-78  9570-P.82 981/0

25387         9570-P.62 459/1 12053       7852 968/0

25027-78    436 BIGERM 431/1 25393-78   9585-P.14 958/0

25362         9669-P.14 348/1 25382        9671-P.11 953/0

22931-74    9626 298/1 25361        9669-P.21 945/0

25399-78    8150-P.6 29/1 25384        9671-P.5 916/0

25364-78    9597-P.12 261/1 25379        9572-P.24 908/0

24407         9634 199/1 12051        9572 888/0

25365-78    9597-P.10 186/1 22929-74   9592 859/0

25372-78    9671-P .15 146/1 25377        9572-P.11 854/0

25381         9671-P.14 145/1 OTYPE     7112 812/0

25388         9570-P.55 143/1 22916-74   9602 811/0

22926-74    9637 138/1 22922-74   9594 805/0

24071 9634-TOLERANCE 118/1 25366        9597-P.9 799/0

OTYPE  231 105/1 24399        9621 785/0

22927-74   9590 104/1 22917-74   9603 784/0

25404        8150-P.15 084/1 25007-78  436MONOGERM 757/0

22928-74   9525 067/1 24670        OTYPE 7112 748/0

24400        9648 062/1 12049       7832 708/0

25398-78   8150-P.5 062/1 25390       9570-P.41 707/0

25402        8150-P.11 052/1 25012-79  OTYPE 261 692/0

25380       9572-P.25 687/0

متحمل 25359-78   9669-P.26 684/0

25368  9597-P.3 698/2 12054        8150 68/0

25389  9570-P.51 643/2 25370        9597-P.2 659/0

25378  9572-P.17 314/2 24704        8150-P.12 643/0

25376  9572-P.10 285/2 25019        BP MASHAD 599/0

25360-78 9669-P.24 217/2 25577-79   OTYPE 7112 514/0

25400  8150-P.9 183/2 24313-76   712 482/0

25367  9597-P.7 182/2 25371-78   9671-P .19 482/0

25406  9585-P.20 163/2 25375-78   9572-P.3 482/0

25374-78   9572-P.2 482/0

نیمه متحمل STI نیمه متحمل STI

ORBIS 759/1 25401    8150-P.10 107/2

25395   9585-P.9 745/1 25019-78   BP MASHAD 011/2

25405   9585-P.19 724/1 25018    BP KARADJ 009/2

25393   9585-P.14 701/1 25363    9669-P.12 977/1

25018-78   BP KARADJ 649/1 25369    9597-P.1 909/1
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  )SC (درصد قندصفت  از نظر STIشاخص  براساس هاي چغندرقند پتیوژنبندي  گروه 8جدول 

  
نیمه حساس STI حساس STI

22917-74  9603 135/1 24407   9634 454/1

25012-79  OTYPE 261 132/1 25389   9570-P.51 391/1

25475-79  MST 261 132/1 25383   9671-P.10 391/1

25384       9671-P.5 126/1 25381   9671-P.14 033/1

25393       9585-P.14 125/1 25402   8150-P.11 027/1

25395       9585-P.9 125/1 24704   8150-P.12 027/1

24071       9634 125/1 25366   9597-P.9 019/1

OTYPE     7112 125/1 25370   9597-P.2 016/1

24670   OTYPE 7112 125/1 24400   9648 016/1

25019   BP MASHAD 125/1 25388   9570-P.55 01/1

ORBIS 125/1 25390   9570-P.41 01/1

25367        9597-P.7 117/1 25404   8150-P.15 001/1

22931-74   9626 116/1 25359-78   9669-P .26 996/0

25360-78   9669-P.24 116/1 24071 9634* 996/0

25399-78   8150-P.6 114/1 22929-74   9592 97/0

25018        BP KARADJ 114/1 ORBIS شاهد 97/0

25369       9597-P.1 109/1 25379  9572-P.24 96/0

25481-79  MST* 7233 103/1 25380   9572-P.25 955/0

25382       9671-P.11 1/1 951/0

25377       9572-P.11 1/1 25392  9570-P.24 94/0

25400       8150-P.9 091/1 25394-78   9585-P.12 94/0

24399       9621 081/1 25398-78   8150-P.5

22916-74  9602 08/1 TOLERANCE شاهد

22926-74  9637 08/1

25376       9572-P.10 075/1

25387       9570-P.62 075/1 متحمل

25363       9669-P.12 073/1 24313-76    712 454/1

25368       9597-P.3 073/1 25007-78 436MONOGERM 391/1

22928-74  9525 059/1 12051         9572 391/1       

25393-78  9585-P.14 058/1

25365-78  9597-P.10 055/1

25371-78  9671-P.19 055/1

25372-78  9671-P.15 055/1

12054       8150 046/1

25401       8150-P.10 045/1

25391       9570-P.22 04/1

نیمه متحمل

12053    7852 154/1 OTYPE    231 238/1

25385-78   9570-P.89 149/1 25361       9669-P.21 238/1

25018-78   BP KARADJ 148/1 25364-78  9597-P.12 23/1

25019-78   BP MASHAD 148/1 22922-74  9594 19/1

25027-78   436BIGERM 148/1 22927-74  9590 185/1

25405       9585-P.19 179/1

25577-79    OTYPE 7112 147/1 25406       9585-P.20 179/1

25373  9571-P.24 146/1 25362       9669-P.14 176/1

25378  9572-P.17 146/1 25374-78  9572-P.2 158/1

25375-78   9572-P.3 14/1 25386-78  9570-P.82 158/1

12049       7832 154/1



138719/ 1شماره / 24جلد / چغندرقندمجله 

  )WSY (عملکرد شکر سفیدصفت  ازنظر STIشاخص  براساس هاي چغندرقند پتیوژنبندي   گروه9جدول  

نیمه حساس STI حساس STI

25382       9671-P.11 301/1 25390        9570-P.41 752/0

25367       9597-P.7 284/1 25393-78   9585-P.14 751/0

12051       9572 212/1 24399        9621 745/0

22926-74  9637 182/1 24670        OTYPE 7112 728/0

25401       8150-P.10 179/1 25370        9597-P.2 687/0

25402       8150-P.11 158/1 25386-78   9570-P.82 686/0

24407       9634 107/1 25380        9572-P.25 684/0

24071       9634* 101/1 24071        9634 647/0

25369       9597-P.1 097/1 24704        8150-P.12 602/0

25363       9669-P.12 082/1 12054        8150 599/0

25404       8150-P.15 079/1 OTYPE      231 596/0

25365-78  9597-P .10 068/1 25373        9571-P.24 592/0

12053       7852 064/1 25019        BP MASHAD 58/0

25384       9671-P.5 056/1 25012-79   OTYPE 261 572/0

25399-78  8150-P.6 054/0 25007-78   436MONOGERM 555/0

25391       9570-P.22 054/1 24313-76   712 549/0

25394-78  9585-P.12 02/1 OTYPE      7112 446/0

25395       9585-P.9 018/1 25371-78   9671-P.19 431/0

25393       9585-P.14 007/1 25577-79   OTYPE 7112 422/0

12049       7832 992/0 25359-78   9669-P.26 35/0

25364-78  9597-P .12 981/0 25375-78   9572-P.3 331/0

25361       9669-P.21 98/0 25374-78   9572-P.2 151/0

22927-74  9590 974/0

22928-74  9525 97/0 متحمل

25372-78  9671-P.15 969/0 25019-78   BP MASHAD 848/1

22931-74  9626 965/0 25383        9671-P.10 822/1

22922-74  9594 959/0 25018        BP KARADJ 796/1

25475-79  MST 261 957/0 25360-78   9669-P .24 715/1

24400       9648 946/0 25368        9597-P.3 604/1

25379       9572-P.24 945/0 25019-78   BP MASHAD 848/1

25385-78  9570-P.89 904/0 848/1

25387       9570-P.62 903/0 * TOLERANCE شاهد

25366       9597-P.9 893/0

25405       9585-P.19 883/0

22916-74  9602 881/0

22917-74  9603 868/0

25377       9572-P.11 855/0

22929-74  9592 845/0

25398-78  8150-P.5 837/0

25362       9669-P.14 833/0

STI                                                       نیمه متحمل

25389   9570-P.51 301/1 25018-78  BP KARADJ 48/1

25406   9585-P.20 284/1 ORBIS      شاهد 444/1

ORBIS 212/1 25027-78  436BIGERM 437/1

25378   9572-P.17 182/1 25392       9570-P.24 421/1

25381   9671-P.14 179/1 25400       8150-P.9 384/1

25388   9570-P.55 158/1 25376       9572-P.10 346/1

25481-79  MST* 7233 308/1
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