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خشکیبهتحملنظرازچغندرقندمونوژرمجدیدهیبریدهايارزیابی

5رضا امیريو4، فرانک روزبه3، علی ایزدي دربندي2، اباذر رجبی1الهه غفاري

چکیده
هايهیبریدگزینشمنظوربه. گرفتانجامچغندرقندمونوژرمجدیدهیبریدهايخشکیبهتحملارزیابیهدفباتحقیقاین

23(چغندرقندژنوتیپ25رويبرتکرارچهارباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرمجزاآزمایشدومتحمل،وامیدبخش
اجرا1391سالدر) کرجشهرکمال(مطهريمهندستحقیقاتیایستگاهدر) معمولیومتحملشاهددوومونوژرمجدیدهیبرید

90ازپسنرمالشرایطدربعديهايآبیاري. شدانجاممعمولطوربه) هابوتهاستقرار(وجینوتنکمرحلهتاهاآبیاري. شد
شاملارزیابیموردصفات. گرفتصورتAکالستبخیرتشتکازتبخیرمترمیلی200ازپستنششرایطدرومترمیلی

مالس،قنددرصدقلیائیت،ضریبمضره،نیتروژنمیزانپتاسیم،میزانسدیم،میزانشکر،عملکردقند،درصدریشه،عملکرد
تمامینظرازخشکیتنششرایطتحتکهدادنشانواریانستجزیهنتایج. بودشکراستحصالضریبوسفیدشکرعملکرد

ریشه،عملکردصفاتگامبهگامرگرسیونتجزیهنتایجاساسبر. داشتوجودداريمعنیبسیاراختالفهاژنوتیپبینصفات
. کردندتوجیهخشکیتنششرایطدرراسفیدشکرعملکردتغییراتدرصد99ازبیشپتاسیممیزانوسدیممیزانعیارقند،

میان،ایندرکهگرفتندقرارگروهچهاردرخشکیتنششرایطتحتبررسیموردهايژنوتیپنیزايخوشهتجزیهاساسبر
شمارههايهیبرید، نهایتدر. شدشناختهکیفیتوعملکردنظرازبرترگروهکه3و25،20شمارههايژنوتیپشاملاولگروه

بودند،برترتنششرایطدريعملکردصفاتلحاظازهمو) STI(تنشبهتحملشاخصلحاظازهمکه19و20،3،8،18،7،13
.شدندمعرفیخشکیتنشبههاهیبریدترینمتحمل

STIشاخصچغندرقند،تنش،خشکی،بهتحملاي،خوشهتجزیه: کلیديهايواژه

مقدمه
کهاستمحیطیهايتنشترینمهمازکییخشکی

درصد40ازبیش. کندمیمختلراگیاهاننموورشد
قرارخشکنیمهیاخشکشرایطدرجهاناراضیاز

جهانخشکنیمهمناطقدرصد90حدودو) 5(دارد
استشدهمتمرکزایرانجملهازدنیاکشور27در
درومترمیلی240ایراندربارندگیمتوسط). 12(

کهباشدمیمترمیلی140- 700چغندرقندتولیدمناطق
اینبرايو) 4(دهدمیرخزمستانفصلطیدرعمدتا

غیرقابلعمالً،شودمیکشتبهارهصورتبهکهمحصول
کامالًایراندرچغندرقندتولیدبنابراین. استاستفاده
برخیدرطرفیاز). 15(باشدمیآبیاريآببهوابسته
چغندرکاري،عمدهمناطقجملهازکشورمناطق

رشدفصلاوایلباغالتآبیاريآخردورزمانیهم
چغندرقندرشدبهآبتخصیصکاهشبهچغندرقند،

50حدودمدتبهگیاهایننتیجهدروشودمیمنجر
ارقامتهیهلذا). 4(گیردمیقرارخشکیتنشتحتروز

ايویژهاهمیتازمناطقاینبرايخشکیبهمتحمل
.استبرخوردار

خشکی،بهمتحملارقامتعیینهايروشازیکی
شرایطوخشکمحیطدرهاآنسازگاريارزیابی

شرایطدرژنوتیپیچنانچهبنابراین.استمعمولی
باشدداشتهارقامسایربهنسبتيبیشترعملکردخشک
تحقیقات. داشتخواهدخشکیتنشبهيبیشترتحمل
شرایطدرچغندرقندهايژنوتیپکهاستدادهنشان

رشدمختلفمراحلدرمتفاوتیهايواکنشآبکمبود
صفاتبرايژنتیکیتنوعودهندمینشانخوداز

چغندرقندپالسمژرمدرخشکیبهتحملبامرتبط
) 10(همکارانونیاعروج. )9،14،16(استشدهمشاهده

نیمهخانواده(سیبفهاژنوتیپ15رويآزمایشیدر
شرایطتحتچغندرقنددیپلوئیدژرممولتی) خواهري

سطوحبینراداريمعنیاختالفخشکیتنشونرمال
صفاتنظرازآزمایشموردهايژنوتیپوآبیاريمختلف

در) 7(همکارانوفروزش. کردندگزارشکیفیوکمی
تنششرایطتحتچغندرقندژنوتیپ14رويتحقیقی
موردهايژنوتیپکهداشتنداظهارآبیاريوخشکی
تفاوتسفیدشکرعملکردوریشهعملکردنظرازبررسی
سفیدشکرمحتوايصفتنظرازامانداشتهداريمعنی

)e.gh67@yahoo.com: نویسنده مسوول(، تهرانپردیس ابوریحان دانشگاه ،ارشددانشجوي کارشناسی-1
موسسه اصالح و تحقیقات بذر چغندر قند، کرج    و مربی،استادیار-4و 2

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، و دانشیاراستادیار-5و 3
11/12/92:تاریخ پذیرش14/10/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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11/12/92:تاریخ پذیرش14/10/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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ورجبی.شدمشاهدههاژنوتیپبینداريمعنیتفاوت
نیمههايخانوادهرويبرآزمایشیدرنیز) 17(همکاران
تحتچغندرقندجمعیتدوازهبه دست آمدخواهري

ارقامکهداشتندبیانتنش،بدونوخشکیتنششرایط
عملکردجملهازبررسیموردصفاتنظرازمطالعهمورد

نیتروژنوپتاسیمسدیم،قند،عملکردقند،درصدریشه،
.دادندنشاندارمعنیتفاوتمضره

دربارهقضاوتچنینهموارزیابیهايشاخصتعیین
بااوقاتگاهیواستپیچیدهصفتیکنظرازهاالین
دنبالبهگراننژادبهلذا. باشدمیهمراهمتناقضنتایج

درهاآنازبتوانکههستندخصوصیاتیوهاشاخص
. نموداستفادهخشکیبهمتحملارقاماصالحوانتخاب

بهمقاومتکمیهايشاخصازمحققانمنظوراینبه
بهتحملبررسیبراي. نمایندمیاستفادهخشکی
متفاوتیهايشاخصچغندرقند،يهاژنوتیپدرخشکی

کهاندداشتهاظهارمحققیناکثرامااستشدهپیشنهاد
همبستگیعلتبه) STI(1تنشبهتحملشاخص

شرایطدرسفیدشکرعملکردبامثبتودارمعنی
ومثبتبستگیهمچنینهموخشکیتنشومطلوب

) MP(2عملکردحسابیمیانگینشاخصبادارمعنی
حساسیتشاخصجملهازدیگرهايشاخصبهنسبت

شاخصو) TOL(4تحملشاخص،)SSI(3تنشبه
استتريمناسبپیشنهاد) YSI(5عملکردپایداري

)13،18.(
جدیدهیبریدهايارزیابیپژوهشاینازهدف
خشکیتنشونرمالشرایطتحتچغندرقندمونوژرم

بهمتحملوبخشامیدهیبریدهايگزینشمنظوربه
.باشدمیخشکی

هاروشومواد
دریکهرمجزا،آزمایشدوصورتبهتحقیقاین

وتکرارچهارباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالب
25. شدانجاممترهشتطولبهخطیسههايکرت

دوومونوژرمجدیدهیبرید23شاملچغندرقندژنوتیپ
شرایطتحت) گدوك(معمولیو) IR7(متحملشاهد
ایستگاهدر1391سالدرخشکیتنشوتنشبدون

کرجشهرکمالدرواقعمطهريمهندستحقیقاتی
چغندرقندبذرتهیهواصالحتحقیقاتموسسهبهوابسته
سیبهافهايفامیلتالقیازهیبریدها. شدندکشت

ایجادمشتركکراسسینگلیکبا) خواهرينیمه(
هايتودهداخلازخواهرينیمههايفامیلابتدا. شدند
انتخاببرترفامیل23سپس. شدندانتخاباولیهمتنوع

به) 436×231(مونوژرمنرعقیمکراسسینگلیکباو
تستهیبرید23وشدنددادهتالقیمادريوالدعنوان
ارایه1جدولدرهاژنوتیپاسامی. به دست آمدکراس

ودیپلوئیدمطالعهموردهايژنوتیپتمامی. استشده
.باشندمیمونوژرم

عرضدرمطهريمهندستحقیقاتیایستگاه
طولوشمالیدقیقه59ودرجه35جغرافیایی
وداشتهقرارشرقیدقیقهششودرجه51جغرافیایی

این. باشدمیمتر1300حدوددریاسطحازآنارتفاع
مناطقجزوخشکروز180- 150داشتنبامنطقه
داشتنباوخشکوگرمايمدیترانههوايوآبداراي

جزوخشکوگرمتابستانومرطوبوسردزمستان
).1(شودمیمحسوبخشکرطوبتیرژیم

کاشتازقبلگیاه،غذایینیازتعیینمنظوربه
مزرعهخاكبافت. شدانجامخاكازبردارينمونه
آنالکتریکیهدایتو03/8خاكاسیدیتهرسی،لومی
ds/m92/1شدتعیین.

طبقبذربسترسازيآمادهوزمینتهیهعملیات
عملیات. شدانجامتحقیقاتایستگاهدررایجروش

ردیفیبذرکارازاستفادهباماهاردیبهشت16درکاشت
50هاردیفبینفاصله. گرفتصورت) اویورد(

ازبعد(مترسانتی20هاردیفرويفاصلهمتر،سانتی
گرفتهنظردرمترسانتی5/2- 3کاشتعمقو) تنک
بامبارزهتنک،عملیاتداشت،مرحلهدر طی. شد

مرحلهتا. شدانجامآفاتعلیهسمپاشیوهرزهايعلف
ومعمولطوربههاآبیاري) هابوتهاستقرار(وجینوتنک

.شدانجاماز سیفوناستفادهبانشتیصورتبه
90تنش پس ازشرایط بدوندربعديهايآبیاري
تبخیرمترمیلی200ازپستنششرایطدرومترمیلی

هايآبیاري. گرفتصورتAکالستبخیرتشتکاز
سطحاعمالوقبلیتجربیاتاساسبرتنشتیمار

ووروديآبمقدار. گرفتصورتتنشازمتوسطی
از طریقرشدفصلطولدرآزمایشقطعاتخروجی

WSCآبکلمیزانترتیباینبه. شدگیرياندازهفلوم
درمصرفیآبمیزانمجموع. گردیدمحاسبهمصرفی

تنشتیماردرومکعبمتر9500تنشبدونتیمار
.گردیدبرآوردهکتاردرمکعبمتر6400برابر

باسالهمانماهآبان18دربرداشتعملیات
. شدانجامتراکتوريپشتچغندرکندستگاهازاستفاده
هرانتهايوابتداازمترنیموآزمایشيحاشیهخطوط

وسرزنیازپسچغندرقندهايریشه. گردیدحذفکرت
ریشهنهاییعملکردمیزانوگردیدتوزینشووشست

. شدمحاسبههکتاردرتنحسببر) تروزناساسبر(
خمیر،)VENEMA(ونمااتوماتیکدستگاهباسپس
ازپسریشهخمیرنمونه. گردیدتهیه) پلپ(ریشه

سربسواستاتکنندهشفافمحلولباشدنمخلوط
سواستاتلیترمیلی177باریشهخمیرازگرم26(

کیفیتجزیهدستگاهباوشدگیريعصاره) سرب
1- Stress Tolerance Index 2- Mean Productivity 3- Stress Susceptibility Index
4- Tolerance 5- Yield stability index
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قنددرصدقبیلازصفاتی،)Betalyser(چغندرقند
مقدارپالریمتري،روشبه) SC(قندعیاریاناخالص
وفتومتريفلیمروشبه) (Naسدیمو) K(پتاسیم
بروآبیعددروشبه) a-N(مضرهنیتروژنمقدار
ریشهخمیرگرم100درواالناکیمیلیحسب

قبیلازصفاتیچنینهم. شدگیرياندازهچغندرقند
مالسقند،)SY(شکرعملکرد،)Alc(قلیائیتضریب

)MS(،استحصالقابلشکر)WSC(،شکرعملکرد
ازنیز) ECS(شکراستحصالضریبو) WSY(سفید
:)2(گردیدمحاسبهزیرروابططریق

1()a -N ( ÷)Na+K = (Alc

2(SC×RY =SY

3(31/0–)a-N(094/0)+Na+K(343/0=MS

4( )6/0 +MS (–SC=WSC

5(RY×WSC =WSY

6(100) *SC ÷WSC = (ECS

پایهطرحواریانستجزیهشاملآماريمحاسبات
بههاژنوتیپمیانگینمقایسهتصادفی،کاملهايبلوك
چنینهمودرصد5احتمالسطحدردانکنروش

انجامSASافزارنرمتوسطگامهبگامرگرسیونتجزیه
سفیدشکرعملکردمبنايبرSTIشاخصمقدار. شد
موردهايژنوتیپخشکیبهتحملمقایسهمنظوربهنیز

.)6(شدمحاسبهزیررابطهطریقازبررسی

7(

Yn:نرمال،شرایطتحتژنوتیپعملکردYs :عملکرد
کلردعملکمیانگین:Ynوتنششرایطتحتژنوتیپ
. باشدمینرمالشرایطدرهاژنوتیپ
تنششرایطتحتهاژنوتیپبنديگروهمنظوربه

کمکباوWardروشبهايخوشهتجزیهنیزخشکی
. شدانجامSPSSافزارنرم

هاي چغندرقند مورد ارزیابیاسامی ژنوتیپ-1جدول
نام ژنوتیپ شماره ژنوتیپ نام ژنوتیپ شماره ژنوتیپ

24.HS-87-RR5 ×)231×436( 14 03.HS-87-RR5 ×)231×436( 1
25.HS-87-RR5 ×)231×436( 15 06.HS -87-RR5 ×)231×436( 2
27.HS-87-RR5 ×)231×436( 16 08.HS-87-RR5 ×)231×436( 3
30.HS-87-RR5 ×)231×436( 17 09.HS-87-RR5 ×)231×436( 4
31.HS-87-RR5 ×)231×436( 18 010.HS-87-RR5 ×)231×436( 5
32.HS-87-RR5 ×)231×436( 19 013.HS-87-RR5 ×)231×436( 6
33.HS-87-RR5 ×)231×436( 20 014.HS-87-RR5 ×)231×436( 7
37.HS-87-RR5 ×)231×436( 21 015.HS-87-RR5 ×)231×436( 8
38.HS-87-RR5 ×)231×436( 22 016.HS -87-RR5 ×)231×436( 9
40.HS-87-RR5 ×)231×436( 23 017.HS-87-RR5 ×)231×436( 10

SBSI-6 شاهد معمولی(گدوك( 24 20.HS-87-RR5 ×)231×436( 11
IR7)شاهد متحمل به خشکی( 25 22.HS-87-RR5 ×)231×436( 12

23.HS-87-RR5 ×)231×436( 13

بحثونتایج
شرایطدرواریانستجزیهازحاصلنتایجاساسبر
اختالفصفاتتمامینظرازهاژنوتیپخشکیتنش
ژنتیکیتنوعوجود). 2جدول(داشتنددارمعنیبسیار

از خشکیتنششرایطتحتچغندرقنديهاژنوتیپبین
).3،16،17(استشدهگزارشنیزمحققینسایرسوي

درهاژنوتیپمیانگینيمقایسهازحاصلنتایج
از. استشدهرایها3جدولدرخشکیتنشآزمایش

عملکردبا8شمارهژنوتیپریشهعملکردصفتنظر
وبودهارزشباالتریندارايهکتاردرتن638/42

کمتریندارايهکتاردرتن073/27با4شمارهژنوتیپ
وینبیشتربیناختالف. باشدمیریشهعملکرد
بررسیمورديهاژنوتیپدر ریشهعملکردکمترین

درنیزریشهعملکردمتوسطوباشدمیددرص5/36
برآوردهکتاردرتن730/34بررسیمورديهاژنوتیپ

داراي20شمارهژنوتیپقنددرصدمورددر.شد
1شمارهژنوتیپو) درصد450/16(مقدارینبیشتر

متوسط. باشدمیمقدارکمترینداراي) درصد363/14(
ودرصد404/15تحت بررسیيهاژنوتیپدرقندعیار

درصد7/12قندعیارکمترینوینبیشتربین اختالف
صفاتازثرأمتکهشکرعملکردنظراز.باشدمی

با8شمارهژنوتیپ،استقنددرصدوریشهعملکرد
. باشدمیمقدارباالتریندارايهکتاردرتن775/6

دارايهکتاردرتن965/3بانیز4يشمارهژنوتیپ
مورديهاژنوتیپبیندرشکرعملکردمقدارکمترین
کمترینوینبیشتربیناختالف. باشدمیبررسی
نیزشکرعملکردمتوسطودرصد48/14شکرعملکرد

.استهکتاردرتن360/5
صددرواالناکیمیلی818/4با17شمارهژنوتیپ

سدیمناخالصیمقدارینبیشتردارايریشهخمیرگرم

2

)(

nY

YsYn
STI
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) 348/2(مقدارکمتریننیز20شمارهژنوتیپوبوده
بیشترینوکمترینبیناختالف. داراستراصفتاین

درنیزآنمیانگینوباشدمیدرصد3/51سدیممقدار
.باشدمی684/3بررسیمورديهاژنوتیپ

با) خشکیبهمتحملشاهد(25شمارهژنوتیپ
دارايریشهخمیرگرمصددرواالناکیمیلی625/5

آنازبعدوبودهپتاسیمناخالصیمقداربیشترین
مقداربیشترینهیبریدهابیندر1شمارهژنوتیپ
910/3بانیز19شمارهژنوتیپ. داراستراپتاسیم

کمتریندارايریشهخمیرگرمصددرواالناکیمیلی
درپتاسیممقدارمیانگین. باشدمیصفتاینمقدار

بیناختالف. باشدمی417/4بررسیمورديهاژنوتیپ
.باشدمیدرصد5/30آنمقداربیشترینوکمترین

باالترینداراي20شمارهژنوتیپدرمضرهنیتروژن
با9شمارهژنوتیپوبوده) 803/1و838/1(مقدار
دارايریشهخمیرگرمصددرواالناکیمیلی675/0

درمضرهنیتروژنمیانگین. باشدمیمقدارکمترین
بیناختالفوباشدمی183/1بررسیمورديهاژنوتیپ
.باشدمیدرصد3/63آنمقداربیشترینوکمترین
9شمارهژنوتیپبهمربوطقلیائیتضریببیشترین

ژنوتیپبهمربوطنیزآنمقدارکمترینو) 154/12(
وکمترینبیناختالف. باشدمی) 750/3(20شماره

. باشدمیدرصد2/69نیزقلیائیتضریببیشترین
مقداربیشترین17شمارهژنوتیپمالسقندنظراز

مقدارکمترین20شمارهژنوتیپو) درصد048/3(
کهاینبهتوجهبا. باشدمیدارارا) درصد170/2(

صورتبهغیرقنديهمراه اجزايبهقندازمقداري
مقدارهرچهبنابراین،شودمیدسترس خارجازمالس
. شدخواهدبهترریشهکیفیتباشدریشه کمترمالس

دلیلبه20شمارهژنوتیپکهگفتتوانمیبنابراین
ترینپایینداشتنچنینهمومالسقندکمترینتولید

بابررسی،مورديهاژنوتیپبیندرقلیائیت،ضریب
قندمیزانمتوسط. نمایدمیتولیدراریشهترینکیفیت
وبیشترینبیناختالفودرصد58/2تولیديمالس

شکرنظراز.باشدمیدرصد8/28آنمیزانکمترین
مقداربیشترین20شمارهژنوتیپاستحصالقابل

مقدارکمتریننیز1شمارهژنوتیپو) درصد680/13(
بیناختالف. باشدمیداراراصفتاین) درصد998/10(

6/19استحصالقابلشکرمقداربیشترینوکمترین
بررسیمورديهاژنوتیپدرنیزآنمتوسطودرصد

.باشدمیدرصد23/12
صفتترینمهمکهسفیدشکرعملکردنظراز

شمارهژنوتیپاست،شدهمعرفیچغندرقنداقتصادي
ژنوتیپارزش وباالترینهکتاردرتن588/5با20

اینمقدارکمترینهکتاردرتن053/3با4شماره
درسفیدشکرعملکردمتوسط. داراستراصفت

اختالفوهکتاردرتن26/4بررسیمورديهاژنوتیپ
.باشدمیدرصد4/45آنمقداربیشترینوکمترینبین
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جزءراگروهاینيهاژنوتیپتوانمیداشتند،
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. باشندمیمیانگینازترکممقادیردارايمضرهتروژننی
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هايژنوتیپچنینهم. گیردقراراستفادهموردبعدي
لحاظازهمکهرا 19و20،3،8،18،7،13شماره

مهمصفاتاغلبلحاظازهموتنشبهتحملشاخص
شرایطتحتسفیدشکروشکرریشه،عملکردجملهاز

ازتوانمیراداشتندقرارباالییسطحدرتنش
.کردمعرفیخشکیتنشبههاژنوتیپترینمتحمل

.خشکیتنششرایطتحتشدهگیرياندازهصفاتمبنايبرWardروشبهايخوشهتجزیهازحاصلدندروگرام- 1شکل

12....... .......................................................................................................................خشکیبهتحملنظرازچغندرقندمونوژرمجدیدهیبریدهايارزیابی

. کردبنديدستهمطلوبکیفیتوعملکردباهايژنوتیپ
7و19،18،8،13شمارههايژنوتیپشاملدومگروه
عملکردریشه،عملکردلحاظازهاژنوتیپاین. باشدمی

لحاظازوباالارزشدارايسفیدشکرعملکردوشکر
. باشندمیمیانگینازترکممقادیردارايمضرهتروژننی

جزءتوانمیراگروهاینهايژنوتیپبنابراین
سومگروه. کردبنديدستهباالعملکردباهايژنوتیپ
4و12،9،22،11،2،1،17شمارههايژنوتیپشامل

درصدشکر،عملکردلحاظازهاژنوتیپاین. باشدمی
ومیانگینازترپایینسطحدرسفیدشکرعملکردقند،

واستحصالقابلشکرریشه،عملکردهايصفتلحاظاز
. دارندقرارپایینیتقریباًسطحدراستحصالضریب

ازباالترسدیممیزاندارايهاژنوتیپاینهمهچنینهم
راگروهاینهايژنوتیپبنابراین. هستندمیانگین

قرارپایینکیفیتوعملکردباهايژنوتیپجزءتوانمی

،14،10،15،5هايژنوتیپشاملنیزچهارمگروه. داد
صفاتاغلبلحاظازکهباشدمی16و6،23،21،24

درهمگیضریب قلیائیتلحاظازومتوسطسطحدر
توانمیبنابراین. دارندقرارمیانگینازترپایینسطح

کیفیتوعملکردباهايژنوتیپراگروهاینهايژنوتیپ
. نامیدمتوسط

موردهايژنوتیپبینحاضر،نتایجبهتوجهبا
بهتحملنظرازتوجهیقابلژنتیکیتنوعبررسی
اصالحیهايبرنامهدرتواندمیکهشدمشاهدهخشکی

هايژنوتیپچنینهم. گیردقراراستفادهموردبعدي
لحاظازهمکهرا 19و20،3،8،18،7،13شماره

مهمصفاتاغلبلحاظازهموتنشبهتحملشاخص
شرایطتحتسفیدشکروشکرریشه،عملکردجملهاز

ازتوانمیراداشتندقرارباالییسطحدرتنش
.کردمعرفیخشکیتنشبههاژنوتیپترینمتحمل

.خشکیتنششرایطتحتشدهگیرياندازهصفاتمبنايبرWardروشبهايخوشهتجزیهازحاصلدندروگرام- 1شکل

12....... .......................................................................................................................خشکیبهتحملنظرازچغندرقندمونوژرمجدیدهیبریدهايارزیابی

. کردبنديدستهمطلوبکیفیتوعملکردباهايژنوتیپ
7و19،18،8،13شمارههايژنوتیپشاملدومگروه
عملکردریشه،عملکردلحاظازهاژنوتیپاین. باشدمی

لحاظازوباالارزشدارايسفیدشکرعملکردوشکر
. باشندمیمیانگینازترکممقادیردارايمضرهتروژننی

جزءتوانمیراگروهاینهايژنوتیپبنابراین
سومگروه. کردبنديدستهباالعملکردباهايژنوتیپ
4و12،9،22،11،2،1،17شمارههايژنوتیپشامل

درصدشکر،عملکردلحاظازهاژنوتیپاین. باشدمی
ومیانگینازترپایینسطحدرسفیدشکرعملکردقند،

واستحصالقابلشکرریشه،عملکردهايصفتلحاظاز
. دارندقرارپایینیتقریباًسطحدراستحصالضریب

ازباالترسدیممیزاندارايهاژنوتیپاینهمهچنینهم
راگروهاینهايژنوتیپبنابراین. هستندمیانگین

قرارپایینکیفیتوعملکردباهايژنوتیپجزءتوانمی

،14،10،15،5هايژنوتیپشاملنیزچهارمگروه. داد
صفاتاغلبلحاظازکهباشدمی16و6،23،21،24

درهمگیضریب قلیائیتلحاظازومتوسطسطحدر
توانمیبنابراین. دارندقرارمیانگینازترپایینسطح

کیفیتوعملکردباهايژنوتیپراگروهاینهايژنوتیپ
. نامیدمتوسط

موردهايژنوتیپبینحاضر،نتایجبهتوجهبا
بهتحملنظرازتوجهیقابلژنتیکیتنوعبررسی
اصالحیهايبرنامهدرتواندمیکهشدمشاهدهخشکی

هايژنوتیپچنینهم. گیردقراراستفادهموردبعدي
لحاظازهمکهرا 19و20،3،8،18،7،13شماره

مهمصفاتاغلبلحاظازهموتنشبهتحملشاخص
شرایطتحتسفیدشکروشکرریشه،عملکردجملهاز

ازتوانمیراداشتندقرارباالییسطحدرتنش
.کردمعرفیخشکیتنشبههاژنوتیپترینمتحمل

.خشکیتنششرایطتحتشدهگیرياندازهصفاتمبنايبرWardروشبهايخوشهتجزیهازحاصلدندروگرام- 1شکل

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
jc

b.
8.

17
.1

6 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
95

.8
.1

7.
2.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jcb.8.17.16
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1395.8.17.2.3
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-590-en.html


.باشندمیمربوطهصفتبرايمقدارباالتریناستشدهکشیدهخطهاآنزیرکهاعدادي-1
.ندارندداريمعنیتفاوتدرصد5و1احتمالسطحدردانکنآزموناساسبرآماريلحاظازستونهردرمشتركحروفدارايهايمیانگین-2

خشکیتنششرایطتحتارزیابیموردصفاتواریانستجزیه-2جدول
میانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییر

ضریب ستحصالشکر سفیدعملکردشکر قابل استحصالمالسقند ضریب قلیائیتنیتروژن مضرهپتاسیمسدیمشکرعملکردقنددرصدریشهعملکرد
3ns42/38ns99/0*39/1**55/1**51/0**55/0**04/29ns06/0ns06/1*08/1ns00/5بلوك
02/13**72/1**71/1**17/0**67/17**37/0**48/0**30/1**28/2**11/1**75/70**24تیمار
7277/1852/051/037/010/009/015/506/081/038/077/5خطا

ضریب 
(%)تغییرات

48/1269/429/1357/1614/723/2515/2952/936/751/1403/3
دارغیرمعنی:nsدرصد1و5احتمالسطوحدردارمعنیترتیببه: **و*

خشکیتنششرایطتحتارزیابیموردصفاتمیانگینمقایسه-3جدول

شماره ژنوتیپ
صفات

ریشهعملکرد
شکرعملکرددرصد قند)تندر هکتار(

)تندر هکتار(
سدیم

)اکی واالنمیلی(
پتاسیم

)اکی واالنمیلی(
نیتروژن مضره

)کی واالنمیلی(
ضریب 
قلیائیت

مالسقند
(%)

قابل شکر
(%)استحصال 

شکرسفیدعملکرد
(%)ضریب استحصال)تندر هکتار(

1148/30 fh363/14 f335/4 hi980/3 ae765/4 b843/0 fh435/10 ac765/2 ac998/10 f320/3 gh398/76 fg

2240/34 bh663/14 ef030/5 ei563/4 ab113/4 dg818/0 fh640/10 ac743/2 ad320/11 ef890/3 eh183/77 d-g

3793/38 ad250/16 ab302/6 ac543/2 fg695/4 bc283/1 cg693/5 eh293/2 ef358/13 ab175/5 ac185/82 ab

4073/28 h713/14 df965/3 i790/3 ae733/4 bc625/1 ac303/5 fh765/2 ac348/11 df053/3 h958/76 eg

5403/31 eh238/15 af793/4 fi273/3 dg395/4 bg395/1 ae835/5 dh450/2 cf188/12 af830/3 eh978/79 ag

6073/35 bg413/15 af415/5 ch220/4 ad445/4 bg395/1 ae933/6 ch793/2 ac020/12 bf230/4 cg915/77 cg

7375/39 ac988/14 cf915/5 af443/4 ac018/4 eg020/1 dh565/8 ag690/2 ae698/11 cf628/4 af015/78 cg

842/638a963/15 ad6/775a635/3 be223/4 bg103/1 dh988/8 af490/2 bf873/12 ae460/5 ab605/80 ae

9055/35 bg238/15 af345/5 ch013/4 ae053/4 dg675/0 h12/154a518/2 bf120/12 bf253/4 cg478/79 ag

10053/28 gh025/16 ac498/4 hi073/3 eg230/4 bg185/1 cg750/6 ch305/2 ef120/13 ac683/3 fh858/81 ac

11350/31 eh250/15 af770/4 fi720/3 be425/4 bg965/0 dh728/9 ad575/2 bf075/12 bf775/3 eh148/79 ag

12850/32 ch338/15 af040/5 ei520/3 cf205/4 cg868/0 fh525/9 ae420/2 cf318/12 af050/4 dh080/80 af

13125/39 ac600/15 af093/6 ae105/4 ae545/4 be958/0 dh538/9 ae748/2 ad253/12 af793/4 ae523/78 bg

14703/30 eh750/15 ae840/4 fi448/3 cf963/3 fg053/1 dh388/7 bh333/2 df818/12 ae940/3 eh310/81 ad

15668/31 dh925/14 cf760/4 fi808/3 ae415/4 bg388/1 ae988/5 dh640/2 ae685/11 cf745/3 eh005/78 cg

16263/36 af300/15 af550/5 bh388/3 df473/4 bf320/1 bf768/6 ch510/2 bf190/12 af423/4 cf673/79 ag

17725/31 dh150/15 bf803/4 fi4/818a575/4 bd453/1 ad813/6 ch3/048a503/11 df643/3 fh868/75 g

18943/39 ac650/15 ae258/6 ad225/3 dg375/4 bg123/1 ch598/7 bh403/2 cf648/12 ae063/5 ad808/80 ae

19128/40 ac500/15 af223/6 ae960/3 ae910/3 g795/0 gh948/10 ab465/2 cf435/12 af990/4 ad233/80 af

20850/40 ab16/450a720/6 ab348/2 g383/4 bg1/838a750/3 h170/2 f13/680a5/588a83/123a

21478/33 ch238/15 af100/5 di673/3 be290/4 bg260/1 cg223/7 bh543/2 bf095/12 bf045/4 dh268/79 ag

22200/31 eh875/14 cf640/4 gi795/3 ae538/4 be938/0 eh005/9 af638/2 ae638/11 cf628/3 fh138/78 bg

23083/34 bh388/15 af270/5 ch028/4 ae353/4 bg145/1 ch955/7 bg670/2 ae118/12 bf170/4 cg470/78 bg

24600/37 ae450/15 af810/5 ag485/3 cf673/4 bc328/1 bf148/6 dh613/2 be238/12 af600/4 af198/79 ag

25353/35 bg388/16 ab778/5 ag245/3 dg4/625a803/1 ab055/5 gh900/2 ab888/12 ad540/4 bf608/78 bg

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
 /

سال هشتم
 /

شماره 
17

 /
بهار 
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Evaluation of New Sugar Beet Monogerm Hybrids for Drought Tolerance

Elahe Ghafari1, Abazar Rajabi2, Ali Izadi Darbandi3, Faranak Rozbeh4 and Reza Amiri5

Abstract
This study was conducted to evaluate the drought tolerance of new sugar beet monogerm

hybrids. In order to select promising drought tolerant hybrids, two separate field experiments
were conducted based on a randomized complete block design (RCBD) with four replications
on 25 genotypes of sugar beet (23 new monogerm hybrids and two tolerant and normal controls)
at Motahari Research Station, Kamal Shahr, Karaj, in 2012. Irrigation was done routinely up to
the thinning and weeding stage. Subsequent irrigations were done after 90 mm and 200 mm
evaporation from the class A evaporation pan in non-stress and stress conditions, respectively.
The measured traits included root yield, sugar content, sugar yield, sodium content, potassium
content, alpha-amino nitrogen content, alkalinity, molasses sugar, white sugar yield and
extraction coefficient of sugar. Analysis of variance showed that there was a significant
difference between genotypes for all of the traits under drought stress. According to the results
of the stepwise regression analysis, more than 99 percent of white sugar yield variation was
explained by root yield, sugar content, sodium content and potassium content in drought stress
conditions. Also, according to the results of the cluster analysis, the genotypes were classified in
four groups under drought stress condition among which the first group including the genotypes
25, 20 and 3 were identified as superior group in terms of yield and quality. Finally, the hybrids
20, 3, 8, 18, 7, 13 and 19, which were superior in terms of stress tolerance index (STI) and also
in terms of yield traits in stress condition, were introduced as the most drought tolerant hybrids.

Keywords: Cluster analysis, Drought tolerance, Stress, Sugar beet, STI
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