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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي

ارزیابی پارامترهای ژنتیکی ،روابط بین صفات و گروهبندی هیبریدهای جدید چغندر قند از
لحاظ صفات کمی و کیفی درشرایط آلودگی طبیعی رایزومانیا

 -1استادیار ،بخش تحقیقات چغندر قند ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان همدان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،همدان ،ایران،
(نویسنده مسوول)m.hasani@areeo.ac.ir :
 -2استادیار ،بخش تحقیقات چغندر قند ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان همدان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،همدان ،ایران
 -3استادیار ،بخش تحقیقات چغندر قند ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان همدان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،همدان ،ایران
 -0دانشیار ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند ،كرج ،ایران
 -5دانشیار ،بخش تحقیقات چغندر قند ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان كرمانشاه ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،كرمانشاه
 -6مربی ،بخش تحقیقات چغندر قند ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،مشهد ،ایران
 -7مربی ،بخش تحقیقات چغندر قند ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،مشهد ،ایران
 -8استادیار موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند ،كرج ،ایران
تاریخ پذیرش1044/43/42 :
تاریخ دریافت1311/12/16 :
صفحه 101 :تا 151

چکیده
یکی از بیماریهای مهم چغندرقند ) (Beta vulgaris L.بیماری رایزومانیا ) (Rhizomaniaیا ریشه گنایی ) (Root madnessاست در
حال حاضر در تمامی نقاط دنیا شیوع دارد .خسارت این بیماری را در ارقام حساس بیش از  55درصد و در مواردی تا  155درصد
برآورد کردهاند .با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز به شکر ،محصول چغندرقند در میان گیاهان زراعی از جایگاه ویژهای
برخوردار است .با هدف ارزیابی روابط بین صفات و گروهبندی ژنوتیپهای مختلف چغندرقند ،تعداد  44هیبرید چغندرقند در چهار
منطقه (همدان ،کرمانشاه ،مشهد و شیراز) در سال  1338مورد ارزیابی قرار گرفتند .آزمایش در قالب طرح بلوكهای ناقص (آلفا
التیس) در  6تکرار اجرا شد .نتایج نشانداد عیار قند و عملکرد ریشه بهترتیب با  88/24و  53/53درصد بهترتیب باالترین و
پایینترین مقدار وراثتپذیری عمومی را به خود اختصاص دادند .در این مطالعه عملکرد قند خالص با عملکرد ریشه ،عیار قند،
عملکرد قند ناخالص ،ضریب استحصال قند و درصد قند خالص همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی مثبت و معنیدار و با محتوی پتاسیم
ریشه و درصد قند مالس همبستگی منفی و معنیدار نشان داد .بر مبنای تجزیه رگرسیون گام به گام پتاسیم ریشه ،عیار قند و
نیتروژن مضره با تبیین  52درصد از تغییرات به عنوان مؤثرترین صفات در توجیه تغییرات عملکرد قند خالص شناسایی شدند .بر
اساس نتایج تجزیه خوشهای ،ژنوتیپها شامل 44هیبرید و  3شاهد رقم تجاری چغندرقند به چهار خوشه دستهبندی شدند که
خوشه شماره چهار شامل هیبریدهای شماره  24 ،25 ،23 ،31 ،43 ،25و  37و ارقام شاهد خارجی  Succaraو  BTS 213بودند ،و
مناسبترین خصوصیات کمی و کیفی را بهخود اختصاص دادند .در تجزیه به عاملها از طریق تجزیه به مؤلفههای اصلی نیز ،دو
عامل شناسایی شد که  82/52درصد از کل واریانس داده ها را تبیین کردند .دراین مطالعه محتوی پتاسیم ریشه و عیار قند
بهعنوان مؤثرترین صفات و هیبریدهای قرار گرفته در خوشه چهار تجزیه خوشهای بهعنوان مناسبترین هیبرید برای برنامههای
آتی بهنژدای شناسایی شدند.
واژههای کلیدی :تجزیه خوشهای ،چغندر قند ،عملکرد قند خالص ،وراثتپذیری ،همبستگی

مقدمه
چغندرقند ( )Beta vulgaris L.یکی از محصوالت مهم
ریشهاي و منبع اصلی شکر در مناطقی با آب و هواي معتدل
است .در سال  2418سطح زیر كشت و مقدار ریشه آن در
جهان بهترتیب  0/8×146هکتار و  2/7×148تن برآورد شد
( .)1تولید و ارزش اقتصادي محصول چغندر قند تا حد زیادي
به مقاومت مناسب این محصول در برابر بیماري مخرب
ویروسی رایزومانیا بستگی دارد كه براي دههها تأثیر قابل
توجهی بر روي صنعت چغندر قند داشته است ( .)27رایزومانیا
به صورت معنیداري عملکرد ریشه و درصد قند را كاهش
میدهد ( .)23عامل این بیماري ویروس رگبرگ زرد نکروتیک
چغندر ( )Beet necrotic yellow vein virusمیباشد .این
ویروس در طبیعت توسط شبه قارچ Polymyxa betae
 Keskinانتقال مییابد ( .)26در حال حاضر موثرترین روش
كنترل این بیماري استفاده از ارقام مقاوم میباشد .مقاومت

تركیبی به ویروس و ناقل از طریق اصالح نژاد كالسیک
اقتصاديترین روش جهت مبارزه با این بیماري در صنعت
چغندرقند معرفی شده است (.)16
در برنامههاي بهنژادي گزینش بر اساس صفات متعددي
انجام میشود كه ممکن است بین آنها ارتباط مثبت یا منفی
وجود داشته باشد ،بنابراین روشهاي تجزیه و تحلیل كه
بدون از بین بردن مقدار زیادي از اطالعات مفید ،تعداد صفات
مؤثر بر عملکرد را كاهش دهند ،براي محققان داراي اهمیت
است .در این بین استفاده از همبستگی بین صفات متداول
است اما همبستگیها رابطه علی و معلولی بین صفات را نشان
نمیدهند ،بهدلیل اینکه ارتباط را تعدادي از عوامل ناشناخته
پدید میآورند ( .)2بنابراین زمانی كه بهنژادگر تعداد زیادي
مواد ژنتیکی در اختیار دارد ،تعیین روابط بر اساس تجزیه
علیت میتواند كمک مؤثري براي گزینش سریع و زودهنگام
مواد ژنتیکی باشد ( )18تجزیه علیت ،رگرسیون جزئی
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مهدی حسنی ،1حمزه حمزه ،2حامد منصوری ،3داریوش فتحاهلل طالقانی ،4علی جلیلیان ،5جمشید سلطانی ایدلیکی،6
8
مستانه شریفی 7و مژده کاکوئینژاد
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مواد و روشها
در این پژوهش تعداد  07ژنوتیپ چغندر قند (جدول ،)1
شامل  00هیبرید جدید و  3رقم تجاري بهمنظور ارزیابی
روابط بین صفات و گروهبندي هیبریدهاي از لحاظ صفات
كمی و كیفی درشرایط آلودگی طبیعی رایزومونیا در چهار
منطقه (همدان ،كرمانشاه ،مشهد و شیراز) در سال  1318مورد
ارزیابی قرار گرفتند .آزمایش در قالب طرح بلوكهاي ناقص
(آلفا التیس) در  6تکرار اجرا شد .باتوجه به اینکه مقدار
كارایی طرح بلوك ناقص نسبت به بلوك كامل یکسان بود،
طرح بهصورت بلوك كامل تجزیه واریانس شد .هر كرت
شامل یک ردیف به طول هشت متر و فاصله دو ردیف مجاور
 54سانتیمتر بود .میزان كود مصرفی بر اساس آزمون خاك
انجام شد .كود نیتروژن از منبع اوره ،كود پتاس از منبع
سولفات پتاسیم و كود فسفر نیز از منبع فسفات آمونیوم تأمین
و بطور یکنواخت به كرتهاي آزمایشی اضافه گردید .تمامی
كودها بجز نیتروژن قبل از كاشت و در هنگام تهیه زمین
استفاده شدند ،كود نیتروژن نیز درسه مرحله به صورت سرك
مصرف شد .در هنگام برداشت پس از حذف حاشیهها تعداد
ریشههاي هر كرت برداشت ،شمارش و توزین گردید و پس از
شستشو ،توسط دستگاه اتوماتیک خمیر ریشه تهیه گردید.
براي تعیین میزان درصد قنـد ناخـالص ،سـدیم ،پتاسـیم،
نیتروژن مضره نمونهها از دسـتگاه بتـاالیزر استفاده شد ()10
.

براي تعیین عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص،
عملکرد ریشه در هر كرت به درصد قند ناخالص و درصد
قندخالص مربوط به همان كرت ضرب و سپس ارقام بهدست
آمده بهصورت عملکرد قند ناخالص و قند خالص در هکتار بر
اساس روابط ( )2( ،)1و ( )3ثبت گردید.
(رابطه  )1قند مالس -درصد قند= درصد قند قابل استحصال
(رابطه )2
درصد قند قابل استحصال × عملکردریشه (تندرهکتار) =
عملکرد قند خالص
(رابطه )3
( ×144درصد قند ناخالص/درصد قند خالص)= ضریب
استحصال قند
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استاندارد شدهاي است كه اثر مستقیم و غیرمستقیم یک متغیر
را بر روي متغیرهاي دیگر نشان میدهد ،همچنین میتواند
ضریب همبستگی ساده را به اجزاي آن كه اثرات مستقیم و
غیرمستقیم باشد مجزا نماید ( .)6یکی دیگر از روشهاي
تجزیه و تحلیل چند متغیره ،تجزیه به عاملها است كه حالتی
تعمیمیافته از تجزیه به مؤلفههاي اصلی است ولی برخالف
آن ،بر مبناي یک مدل نسبتاً ویژهي آماري استوار است .در
این روش هدف اصلی توضیح رابطه بین متغیرها از طریق
تعداد كمیت تصادفی غیرقابل مشاهده تحت عنوان عاملها و
درعینحال كاهش حجم دادهها است .در چنین شرایطی،
عوامل پنهانی كه موجب پدید آمدن همبستگی بین صفات
میشوند ،شناسایی گردیده و بر اساس آنها متغیرها به
گروههایی با همبستگی درونگروهی باال دستهبندي میشوند
( .)14در مقایسه با روشهایی كه بر اساس گروههایی از افراد
استوار هستند ،در تجزیه خوشهاي ،هر فرد با وزن مساوي در
تجزیه شركت میكند ،بنابراین هم از صفات كمی و هم از
صفات كیفی میتوان استفاده نمود ،لذا تمام اطالعات مورد
استفاده قرار میگیرد ،ایدهآلترین نتیجه از تجزیه خوشهاي
وقتی بهدست میآید كه واریانس داخل گروهها حداقل و
واریانس بین گروهها حداكثر باشد (.)15
برادران فیروزآبادي و همکاران ( )0نشان دادند در شرایط
نرمال عیار قند ،درصد قند مالس ،عملکرد قند ناخالص و
طول ریشه و در شرایط تنش كم آبی درصد قند مالس،
عملکرد قند ناخالص و عیار قند به صورت معنیداري تغییرات
عملکرد قند خالص را تحتتأثیر قرار دادند .در مطالعه فتوحی
و همکاران ( )11عملکرد قندخالص با صفات عملکرد ریشه،
درصد قند ناخالص و درصد استحصال شکر همبستگی مثبت
و معنیدار و با صفات سدیم ،پتاسیم و درصد قند مالس
همبستگی منفی و معنیدار نشان داد .آنها بر اساس نتایج
تجزیه علیت نشان دادند درصد قندناخالص ،میزان آب نسبی
برگ و شاخص كلروفیل اثر مستقیم و معنیداري بر عملکرد
قندخالص نشان دادند .موسوي و همکاران ( )24نشان دادند
عملکرد ریشه چغندرقند باالترین همبستگی را با درصد ماده
خشک ریشه داشت ،در مطالعه آنها بر اساس نتایج تجزیه
رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت ،وزن خشک دمبرگ و
درصد ماده خشک ریشه بیشترین تغییرات عملکرد ریشه را
تبین كردند .در مطالعهاي دیگر تحت شرایط بیماري
رایزوكتونیا صفات عملکرد قند ناخالص و درصد قند ناخالص
اثر مستقیم مثبت و معنیدار و درصد قند مالس اثر مستقیم
منفی و معنیدار بر عملکرد قند خالص داشتند ،در این مطالعه
بر اساس نتایج تجزیه عاملی پنج عامل شناسایی شدند كه
 81/62درصد از كل واریانس دادها را توجیه نمودند (.)21
بشیري و همکاران ( )5براساس نتایج ضرایب همبستگی بین
صفات ،تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت تحت

شرایط نرمال صفات عملکرد ریشه ،درصد قند خالص و ازت
مضره و تحت شرایط شوري صفات درصد قند خالص و ازت
مضره بهعنوان تأثیرگذارترین صفات بر عملکرد قند خالص
شناسایی كردند .با توجه به مطالب ذكر شده تحقیق حاضر با
هدف شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد ریشه و عملکرد قند
خالص و گروهبندي ،مقایسه و شناسایی ژنوتیپهاي با پتاسیل
عملکرد باال در شرایط آلودگی طبیعی به رایزومانیا انجام شد.
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جدول  -1لیست و شجره ژنوتیپهاي مورد بررسی
شجره

در این بررسی آمارههاي میانگین ،دامنه تغییرات ،ضریب تنوع
فنوتیپی و ژنتیکی ،وراثتپذیري عمومی براي كلیه صفات با
رویه  Univariateدر نرمافزار  SASمحاسبه شدند.
وراثتپذیري عمومی صفات بر اساس رابطه  0محاسبه شد
(.)21
])h2=[σ2g/ (σ2g)+ (σ2gl/l) + (σ2e /rl
(رابطه )0
در آن  σ2gو  σ2glو  σ2eبهترتیب واریانس ژنتیکی،
واریانس اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و واریانس خطا r ،تعداد
تکرار و  lتعداد محیط بود .ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی با
استفاده از رابطه  5و  6محاسبه شد (.)21
PCV=)σp/X( ×144
(رابطه )5
GCV=( σg/X)×144
(رابطه )6
كه درآنها  σpو  σgبهترتیب انحراف معیارهاي فنوتیپی و
ژنوتیپی و  Xمیانگین صفت در كل جمعیت است.
ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی جهت ارزیابی روابط
بین صفات بـا اسـتفاده از واریانسها و كواریانسهاي فنوتیپی
و ژنتیکی از طریـق فرمولهاي ارائه شده توسط میلر و
همکاران ( )17بـه صورت روابط ( 7و  )8محاسبه گردید.
σpxy/ σpx × σpy= rp
(رابطه )7
σgxy/ σgx × σgy =rg
(رابطه )8
پس از اطمینان جهت محاسبات آماري در مرحله نخست
آزمون نرمال بودن دادهها (آزمون كولموگروف-اسمیرنوف)
انجام گرفت و پس از اطمینان یکنواختی واریانس دادهها
بهكمک آزمون بارتلت ،تجزیه واریانس دادهها و همچنین
برآورد همبستگیهاي فنوتیپی با استفاده از نرمافزار
 SAS 9.2انجام شد .در این بررسی جهت گروهبندي

ژنوتیپها از تجزیه كالستر بهروش وارد 1استفاده شد ،تجزیه
به عاملها از طریق تجزیه به مؤلفههاي اصلی بهكمک
نرمافزار  SPSS var21انجام گرفت.
نتایج و بحث
ضرایب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی

نتایج حاصل از محاسبه ضریب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی
نشان داد در كلیه صفات ضریب تغییرات فنوتیپی بــزرگتر از
ضریــب تغییــرات ژنوتیپــی بـود (جدول  .)2در این مطالعه
باالترین ضریب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی براي محتوي سدیم
ریشه و كمترین مقدار دو شاخص مذكور براي عملکرد قند
خالص برآورد شد .ضریب تغییرات ژنوتیپی صفات نشان
میدهند كه صفات داراي تنوع باالیی میباشند .مسلماً هر چه
تنوع موجود در صفات بیشتر باشد انتخاب در آنها از دقت
باالتـري بــرخــوردار خواهد بود ( .)8در این مطالعه مقدار
وراثتپذیري عمومی متوسط به باالیی براي كلیه صفات مورد
بررسی برآورد شد بهطوريكه مقدار وراثتپذیري محاسبه
شده براي عملکرد ریشه ،درصد قند خالص و عملکرد قند
خالص بهترتیب برابر  87/54 ،51/53و  78/13درصد بود .باال
بودن مقدار وراثتپذیري عمومی در توده ژنتیکی مورد بررسی
بیانگر نقش چشمگیر عوامل ژنتیکی در مقایسه با عوامل
محیطی در كنترل صفات مذكور است .در مطالعه حسنی و
همکاران ( )13و درشیت سینگ و همکاران ( )7وراثتپذیري
عمومی متوسط به باالیی براي عملکرد قند خالص و اجزاي
مرتبط با آن گزارش شد ،در مطالعهاي دیگر عباسی و
همکاران ( )1مقدار وراثتپذیري عمومی را براي عملکرد
ریشه برابر  51درصد برآورد نمودند.
1- Ward
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(7112 * SB36) * S1 – 960222
(7112 * SB36) * S1 – 960223
(7112 * SB36) * S1 – 960224
(7112 * SB36) * S1 – 960227
(7112 * SB36) * S1 – 960234
(7112 * SB36) * S1 – 960241
(7112 * SB36) * S1 – 960258
(7112 * SB36) * S1 – 960279
(7112 * SB36) * S1 – 960281
(7112 * SB36) * S1 – 960283
(7112 * SB36) * S1 – 960284
(7112 * SB36) * S1 – 960290
(7112 * SB36) * S1 – 960294
(7112 * SB36) * S1 – 960295
(7112 * SB36) * S1 – 960309
(7112 * SB36) * S1 – 960313
(7112 * SB36) * S1 – 960318
(7112 * SB36) * S1 – 960328
(7112 * SB36) * S1 – 960334
(7112 * SB36) * S1 – 960336
Succara
BTS 213
Shokofa

شماره ژنوتیپ
25
26
27
28
21
34
31
32
33
30
35
36
37
38
31
04
01
02
03
00
05
06
07

Table 1. List and pedigree of studied genotypes
شماره ژنوتیپ
شجره
1
(7112 * SB36) * S1 – 960004
2
(7112 * SB36) * S1 – 960007
3
(7112 * SB36) * S1 – 960008
0
(7112 * SB36) * S1 – 960011
5
(7112 * SB36) * S1 – 960012
6
(7112 * SB36) * S1 – 960014
7
(7112 * SB36) * S1 – 960015
8
(7112 * SB36) * S1 – 960026
1
(7112 * SB36) * S1 – 960045
14
(7112 * SB36) * S1 – 960046
11
(7112 * SB36) * S1 – 960047
12
(7112 * SB36) * S1 – 960056
13
(7112 * SB36) * S1 – 960061
10
(7112 * SB36) * S1 – 960072
15
(7112 * SB36) * S1 – 960089
16
(7112 * SB36) * S1 – 960090
17
(7112 * SB36) * S1 – 960190
18
(7112 * SB36) * S1 – 960192
11
(7112 * SB36) * S1 – 960195
24
(7112 * SB36) * S1 – 960196
21
(7112 * SB36) * S1 – 960206
22
(7112 * SB36) * S1 – 960212
23
(7112 * SB36) * S1 – 960215
20
(7112 * SB36) * S1 – 960216

ارزیابی پارامترهاي ژنتیکی ،روابط بین صفات و گروهبندي هیبریدهاي جدید چغندر قند از لحاظ صفات كمی و كیفی 152 .......................................................

ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی

جدول  -2پارامترهاي ژنتکی محاسبه شده در ژنوتیپهاي چغندر قند در شرایط آلودگی طبیعی رایزومونیا

Table 2. Genetic parameters calculated in sugar beet genotypes under natural Rhizomonia infection conditions
وراثتپذیري عمومی
ضریب تنوع ژنتیکی
ضریب تنوع فنوتیپی
دامنه تغییرات
میانگین
صفات
51/53
0/65
6/42
11/71
64/54
عملکرد ریشه
88/20
3/38
3/51
8/65
16/22
عیار قند
70/21
7/05
8/60
16/01
1/68
عملکرد قند ناخالص
70/21
37/15
00/43
7/33
1/14
سدیم
70/26
5/42
5/83
8/02
5/05
پتاسیم
66/67
6/42
7/37
2/82
1/82
نیتروژن مضره
78/57
14/24
11/54
11/85
0/64
آلکالیته
71/13
11/82
13/22
28/80
13/11
ضریب استحصال
87/54
1/10
1/77
14/06
7/66
درصد قند خالص
78/13
4/87
4/11
10/10
84/11
عملکرد قند خالص
75/76
6/34
7/20
3/14
2/51
درصد قند مالس

جدول  -3ضرایب همبستگی فنوتیپی (اعداد پایین قطر) و ژنتیکی (اعداد باالي قطر) صفات در چعندرقند تحت شرایط آلودگی طبیعی رایزومانیا

Table 3. Phenotypic ( low numbers) and genetic ( high numbers) correlation coefficients under natural Rhizomonia
infection condition
عملکرد
ریشه

عملکرد ریشه
عیار قند
عملکرد قند
ناخالص
سدیم
پتاسیم
نیتروژن مضره
آلکالیته
ضریب
استحصال
درصد قند
خالص
عملکرد قند
خالص
درصد قند
مالس

عیار قند
*

-4/40ns
**4/13

4/30

عملکرد قند
ناخالص
**4/68
**4/65

*4/31
*

4/16ns
**-4/51
**-4/55
**4/05

-4/71
-4/21ns
-4/45ns
**-4/54

-4/41ns
**-4/64
**-4/54
4/20ns

سدیم

پتاسیم

4/10ns
4/22ns

4/26ns
4/27ns

نیتروژن
مضره
4/22ns
4/26ns

4/41ns
4/16ns

-4/11ns

4/16ns

4/21ns

4/18ns

*

4/28ns
4/18ns

-4/33

آلکالیته

ضریب
استحصال
4/28ns
4/46ns

درصد قند
خالص
4/18ns
4/12ns

عملکرد قند
خالص
**4/55
**4/56

درصد قند
مالس
-4/41ns
-4/12ns

4/24ns

4/25ns

**4/71

*-4/35

*

-4/35
*-4/30
4/48ns
4/22ns

4/47ns
*4/31
4/21ns
4/41ns

4/01
*4/30
4/22ns
4/43ns

**4/51

**4/08

**-4/71

**4/54

**-4/66

4/41ns
4/48ns
**-4/01

**

-4/63
*-4/33
4/48ns
-4/17ns

4/46ns
-4/24ns
**4/50

**4/57
4/13ns

**4/81

4/23ns

**4/81

**4/54

**-4/74

**-4/71

-4/26ns

4/28ns

-4/46ns

**4/17

**4/04

**-4/73

**-4/08

-4/47ns

**-4/03

**4/12

**4/87

*4/33

**4/18

4/21ns

**-4/64

**-4/54

4/16ns

**4/63

**4/53

*-4/35

**-4/64

**-4/50

**4/56

**4/65

**4/03

4/41ns

**-4/10

**-4/76

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سطح  4/45و 4/41

**

**-4/00
**-4/65
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بر اساس نتایج همبستگی بین صفات ،عملکرد قند خالص
با عملکرد ریشه (** rph=4/87و** ،)rg=4/55عیار قند
**
**
*
(  rph=4/33و  ،)rg=4/56عملکرد قند ناخالص ( rph=4/18
**
**
و  ،)rg=4/71ضریب استحصال قند ( rph=4/63
و** )rg=4/08و درصد قند خالص (** rph=4/53و**،)rg=4/54
همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی مثبت و معنیدار نشان دادند ،در
حالیكه همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی عملکرد قند خالص با
محتوي پتاسیم ریشه (** rph=-4/64و* )rg=-4/31درصد قند
مالس(** rph=-4/65و** )rg=-4/00منفی و معنیدار بود.
الزم به ذكر است كه همبستگی فنوتیپی عملکرد قند خالص
با نیتروژن مضره (** )rph=-4/54منفی و معنیدار بود .تفاوت
در مقدار همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی در صفات مورد بررسی
را میتوان به اثر محیط نسبت داد كه میتواند بهصورت مثبت
یا منفی در ایجاد همبستگی بین صفات نقش ایفا كند .وجود
ارتباط مثبت بین عملکرد قند خالص با عملکرد ریشه و
عملکرد قند ناخالص را میتوان به جز مشترك این صفات
یعنی عملکرد ریشه نسبت داد ،همچنین همبستگی مثبت عیار
قند ،ضریب استحصال قند و درصد قند خالص را میتوان به
جزء مشترك این صفات یعنی درصد قند خالص نسبت داد .در

این مطالعه پتاسیم ریشه هم به لحاظ فنوتیپی و هم به لحاظ
ژنتیکی اثر منفی بر عملکرد قند خالص داشت ،بنابراین
میتوان اظهار داشت وجود این ارتباط بیشتر تحت كنترل
عوامل ژنتیکی است تا عوامل محیطی ،همچین بهواسطه
همبستگی ژنتیکی منفی بین این دو صفت بیان ژنهاي
مرتبط با این صفات در جهت عکس یکدیگر عمل كرده و با
افزایش بیان هر یک دیگري كاهش نشان خواهد داد.
نتایج همچنین نشان داد عملکرد ریشه با عملکرد قند
ناخالص (** rph=-4/13و** )rg=-4/68همبستگی فنوتیپی و
ژنتیکی مثبت و معنیدار نشان داد همچنین همبستگی
فنوتیپی عملکرد ریشه با محتوي پتاسیم (**،)rph=-4/51
نیتروژن مضره (** )rph=-4/55و درصد قند مالس
(* )rph=-4/35منفی و معنیدار و با محتوي آلکالیته ریشه
(** )rph=4/05مثبت و معنیدار بود .الزم به ذكر است كه
همبستگی ژنتیکی با عیار قند (* )rg=-4/30منفی و معنیدار
بود .در این بررسی همبستگی فنوتیپی عملکرد ریشه با عیار
قند معنیدار نبود ولی ارتباط ژنتیکی این صفات منفی و
معنیدار بود ،میتوان اظهار داشت عوامل محیطی بر
شکلگیري ارتباط بین این دو صفت اثر تعیینكنندهاي
داشتهاند.
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تجزیه رگرسیون و علیت

نتایج تجزیه رگرسیون چندگانه براي مشخص نمودن
اجزاي مؤثر بر عملکرد قند خالص بهعنوان صفت وابسته در
متوسط چهار مکان در جدول( )0درج شده است .در این
مطالعه میزان پتاسیم ریشه ،عیار قند و نیتروژن مضره با تبیین
 52درصد (ضریب تبین تعدیل شده) از تغییرات عملکرد قند
خالص بهعنوان تأثیرگزارترین صفات در توجیه تغییرات
عملکرد قند خالص شناسایی شدند .در بین صفات مذكور
مقدار پتاسیم ریشه ،عیار قند و نیتروژن مضره ریشه بهتنهایی
بهترتیب  0 ،03و  5درصد از تغییرات كل عملکرد خالص را به
خود اختصاص دادند .چنانچه عملکرد قند خالص بهعنوان
متغیر وابسته با  ،Yو پتاسیم ریشه ،عیار قند و نیتروژن مضره
بهعنوان متغیرهاي مستقل بهترتیب با  X2 ،X1و  X3نشان

Y= 6.56- 0.73X1 + 0.46X2- 0.98X3

بر اساس رابطه فوق مشاهده میشود كه عیار قند باعث
افزایش عملکرد قند خالص و پتاسیم و نیتروژن مضره ریشه
موجب كاهش عملکرد ریشه در رابطه خواهند شد.
نتایج تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد قند خالص
(جدول )5نشان داد پتاسیم ریشه درسطح احتمال یک درصد و
نیتروژن مضره در سطح احتمال پنجدرصد اثر مستقیم منفی و
معنیدار بر عملکرد قند خالص نشان دادند ،در حالیكه اثرات
مستقیم عیار قند بر عملکرد قند خالص در سطح احتمال یک
درصد مثبت و معنیدار بود.
در این مطالعه محتوي پتاسیم ریشه بهصورت غیر مستقیم
از طریق افزایش محتوي نیتروژن مضره اثر غیرمستقیم منفی
بر عملکرد قند خالص داشت ،در حالیكه اثر غیرمستقیم صفت
مذكور از طریق عیار قند مثبت بود .عملکرد قند ناخالص نیز
بهواسطه محتوي پتاسیم و نیتروژن مضره ریشه اثر
غیرمستقیم منفی بر عملکرد قند خالص داشت .در نهایت
نیتروژن مضره از طریق محتوي پتاسیم ریشه اثر غیرمستقیم
منفی و از طریق درصد قند ناخالص اثر غیرمستقیم مثبت بر
عملکرد قند خالص نشان داد.
بر اساس نتایج جدول همبستگی صفات بین نیتروژن
مضره ریشه و عملکرد قند خالص همبستگی معنیدار دیده
نشد ،اما تجزیه اثرات صفت مذكور به اثرات مسقیم و
غیرمستقیم توسط تجزیه علیت نشان داد كه این صفت هم
بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم عملکرد قند
خالص را تحتتأثیر قرار میدهد ،وجود ارتباط مستقیم مثبت و
معنیدار بین عیار قند و عملکرد قند خالص در مطالعه شریفی
( )28و فیروزآبادي و همکاران ( )0نیز گزارش شدهاست.
غفاري و همکاران ( )12براساس نتایج تجزیه رگرسیون
گامبهگام نشان دادند صفات عملکرد ریشه ،عیارقند ،میزان
سدیم و میزان پتاسیم بیش از  11درصد تغییرات عملکرد
شکر سفید را توجیه كردند.

جدول  -0نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام صفات مؤثر بر عملکرد قند خالص
متغیرها
عدد ثابت
پتاسیم ریشه
عیار قند
نیتروژن مضره
ضریب تبیین R2
ضریب تبیین تعدیل شده R2

Table 4. Results of stepwise regression analysis of traits affecting white sugar yield
3
2
1
6/56
8/03
15/12
-4/73
-1/41
-1/20
4/06
4/35
-4/18
4/70
4/7
4/66
4/52
4/07
4/03

جدول  -5تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد قند خالص
متغیرها
اثر مستقیم
**
-4/05
پتاسیم
**4/04
عیار قند
*-4/21
نیتروژن مضره
 * ،nsو ** :بهترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سطح  4/45و 4/41

Table 5. Pathway analysis of the traits affecting white sugar yield
اثر غیر مستقیم
همبستگی
نیتروژن مضره
عیار قند
پتاسیم
**-4/64
-4/25
4/41
**4/33
-4/42
-4/48
4/16ns
4/41
-4/16
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در مطالعه نیازیان و همکاران ( )22همبستگی درصد قند
خالص با عیار قند و ضریب استحصال قند مثبت و معنیدار و
با محتوي سدیم ،پتاسیم ،نیتروژن و قند مالس منفی و
معنیدار بود .در این مطالعه عملکرد قند خالص با عملکرد
ریشه ،عیار قند ،عملکرد قند ناخالص ،عملکرد قند خالص و
ضریب استحصال در سطح احتمال یک درصد همبستگی
مثبت و معنیدار و با محتوي پتاسیم ریشه و آلکالیته در سطح
احتمال یک درصد همبستگی منفی و معنیدار نشان داد .با
توجه به نتایج ضرایب همبستگی میتوان اظهار داشت
عملکرد ریشه ،عیار قند ،عملکرد قند ناخالص ،عملکرد قند
خالص ،ضریب استحصال ،پتاسیم ریشه و آلکالیته صفات
تأثیرگذاري بر تغییرات عملکرد قند خالص هستند .در مطالعه
محمدیان و همکاران ( )11همبستگی عملکرد قند خالص با
عملکرد ریشه و درصد استحصال قند مثبت و معنیدار و با
درصد قند مالس ،نیتروژن مضره ،سدیم و پتاسیم ریشه منفی
و معنیدار بود .همچنین در مطالعه رضایی و همکاران ()25
همبستگی عملکرد قند خالص با عملکرد ریشه و عملکرد قند
خالص معنیدار بود .در تحقیقی دیگر رجبی و همکاران ()20
نشان دادند همبستگی عملکرد ریشه با عملکرد قند،
عملکردریشه با عملکرد قند خالص عملکرد قند سفید و
عملکرد قند ناخالص مثبت و معنیدار بود.

داده شوند ،معادله خط رگرسیون بهصورت ذیل تببین خواهد
شد.
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دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهاي  07ژنوتیپ چغندر قند
درمجموع چهار مکان در شکل ( )1آمده است .بر اساس
تجزیه واریانس چند متغیره در این شرایط برش دندروگرام از
فاصله اقلیدوسی  54بیشترین مقدار  Fو در نتیجه بیشترین
نسبت واریانس بین گروهی به درونگروهی را فراهم كرد
(شکل  .)1بر این اساس ،ژنوتیپها به چهار گروه تقسیم شدند
(جدول  .)6نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختالف بین چهار
گروه ایجاد شده از نظر عملکرد ریشه ،محتوي پتاسیم ریشه،
نیتروژن مضره ،آلکالیته ،ضریب استحصال قند ،عملکرد قند
خالص و درصد قند مالس در سطح احتمال یک درصد و از
نظر عیار قند ،محتوي سدیم ریشه ،و درصد قند خالص در
سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول .)6
در گروه اول ژنوتیپهاي شماره ،15 ،10 ،13 ،11 ،0 ،1
 17 ،16و ( 07رقم شاهد داخلی شکوفا) قرار داشت كه 10/12
درصد از كل جمعیت مورد بررسی را تشکیل دادند،
ژنوتیپهاي واقع در خوشه اول از مقادیر عملکرد ریشه،
عملکرد قند خالص ،آلکالیته ریشه ،درصد استحصال قند و
عملکرد قند خالص كمتر و عیار قند ،مقدار سدیم ،پتاسیم،
درصد قند خالص و درصد مالس قند باالتر از دیگر گروهها و
متوسط هر چهار خوشه برخوردار بود.
با توجه به پایین بودن عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص
در این گروه گزینش ژنوتیپها بر اساس خوشه اول قابل
توصیه نیست.
گروه دوم در بر گیرنده  21/78درصد از جمعیت ژرمپالسم
مورد بررسی بود ،در این گروه ژنوتیپهاي شماره ،18 ،5 ،2
 30 ،21 ،36 ،12 ،7 ،1 ،8 ،26 ،38 ،21و  3قرار داشت،
ژنوتیپهاي خوشه دوم از عملکرد ریشه ،عیار قند ،عملکرد
قند ناخالص ،محتوي سدیم ،آلکالیته ،ضریب استحصال قند،
درصد قند خالص و عملکرد قند ناخالص كمتر از میانگین كل
كالسترها برخوردار بود ،درصورتیكه مقدار پتاسیم و نیتروژن
مضره و همچنین درصد قند مالس در ژنوتیپهاي قرار گرفته
در خوشه دوم باالتر از میانگین كل خوشهها بود .مقایسه
خوشه یک با خوشه دو نشان داد عملکرد ریشه ،عملکرد قند
ناخالص و عملکرد قند خالص در خوشه دوم بهصورت
معنیداري باالتر از خوشه اول بود ،بنابراین میتوان گفت
ژنوتیپهاي خوشه دوم در مقایسه با خوشه اول كه رقم شاهد

داخلی شکوفا در آنها قرار داشت از عملکرد و اجزاي عملکرد
قند باالتري برخوردار هستند.
در خوشه شماره سه ژنوتیپهاي شماره ،14 ،6 ،00 ،22
 28 ،31 ،27 ،32 ،34 ،35 ،33 ،11 ،02 ،01و  04قرار گرفتند،
ژنوتیپهاي خوشه مذكور با  31/11درصد از كل ژرمپالسم
مورد بررسی را بهخود اختصاص دادند ،ژنوتیپ هاي كالستر
سوم از عملکرد ریشه ،محتوي سدیم ،آلکالیته ،عملکرد قند
خالص و قند مالس باالتر از میانگین كل خوشهها و از عیار
قند ،عملکرد قند ناخالص ،محتوي پتاسیم و نیتروژن مضره،
درصد استحصال قند ،درصد قند خالص و عملکرد قند خالص
كمتر از میانگین كل خوشهها برخوردار بود ،تفاوت بین دو
خوشه شماره یک و دو با خوشه سه بدینصورت بود كه خوشه
شماره سه در مقایسه با دو خوشه مذكور از عملکرد ریشه و
عملکرد قند خالص باالتري برخوردار بود و ژنوتیپهاي خوشه
شماره سه در مقایسه با دو خوشه شماره یک و دو ژنوتیپهاي
مناسبتري بهشمار میروند.
در نهایت  11/10درصد از جمعیت مورد بررسی در خوشـه
شماره  0قرار داشتند كه شامل ژنوتیـپهـاي شـماره ،03 ،24
)BTS
 )Succara( 05 ،37 ،20 ،25 ،23 ،31و 213( 06
بودند .ژنوتیپ هاي كالستر مذكور از عملکرد ریشه ،عیار قنـد،
عملکرد قند ناخالص ،آلکالیته ریشـه ،درصـد استحصـال قنـد،
درصد قند خالص و عملکرد قند خالص باالتر ازمیـانگین كـل
خوشه ها و همچنـین بـاالتر از میـانگین سـه كالسـتر دیگـر
برخوردار بود ،همچنـین مقـدار ناخالصـیهـا سـدیم ،پتاسـیم،
نیتروژن مضره و درصد قند مـالس در خوشـه چهـار كمتـر از
میانگین كل و میانگین سه خوشه دیگر بود.
بر اساس نتـایج همبسـتگی و تجزیـه رگرسـیون و علیـت
محتوي پتاسیم ریشه و عیار قند بهعنوان مؤثرترین صـفات در
توجیه تغییرات عملکرد قند خالص شناسایی شدند ،باال بـودن
عملکرد قند خالص در ژنوتیپهاي خوشه چهار را میتوان بـه
كم بودن محتوي پتاسـیم ریشـه و بـاالبودن عیـار قنـد ایـن
ژنوتیپها در مقایسه با سایر خوشهها نسبت داد .بـا توجـه بـه
اینکه ژنوتیپهاي شـماره  20 ،25 ،23 ،31 ،03 ،24بـا ارقـام
شاهد خارجی در یک خوشه قرار داشتند و خصوصیات كمی و
كیفی یکسانی با شـاهد خـارجی نشـان دادنـد ،گـزینش ایـن
ژنوتیپ ها بهخصوص والد گرده افشان آنها براي برنامـههـاي
آتی بهنژادي قابل توصیه است.
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ژنوتیپ چغندرقند در آلودگی طبیعی رایزومونیا
شکل  -1دندروگرام حاصل از تجزیه كالستر 07
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Figure 1. dendrogram of cluster analysis of 47 sugar beet genotypes under natural Rhizomonia infection conditions

جدول  -6تجزیه كالستر و مقایسه میانگین گروه ها از لحاظ صفات مورد بررسی در آلودگی طبیعی رایزوكتونیا

Table 6. Cluster analysis and comparison of mean groups in terms of under natural Rhizomonia infection conditions
sov
قند
عملکرد
درصد قند
ضریب
آلکالیته
نیتروژن
پتاسیم
سدیم
عملکرد
عیار قند
عملکرد
درجه
قند خالص مالس
خالص
استحصال
مضره
قند
ریشه
آزادي
ناخالص
**4/13
**5/28
*1/11
**1/14
*1/43** 4/21** 4/61** 4/18
*7/46
*4/60
**206/65
3
بین
گروهها
4/41
4/41
4/28
1/54
4/21
4/42
4/48
4/45
4/41
4/11
2/61
03
درون
گروه
2/86a
6/72d
12/10b
78/61b
0/24c
2/22a
6/32a 2/31b
8/38d
16/04ab
51/26d
خوشه 1
2/77a
7/01c
12/13b
71/12b
0/28bc
2/10a
6/47ab 2/33b
1/11c
16/34b
56/52c
خوشه 2
2/78a
7/84b
12/70b
78/78b
0/84a
1/18b
5/17b 2/52a
1/71b
16/13b
04/21a
خوشه 3
2/57b
8/50a
13/52a
84/77a
0/66ab
1/14b
5/66c 2/23b
14/00a
16/74a
62/13a
خوشه 0
2/70
7/61
13/43
71/30
0/08
2/46
6/44
2/30
1/03
16/38
57/75
میانگین
 * ،nsو ** :بهترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سطح  4/45و 4/41

بر اساس نتایج تجزیه خوشهاي میتوان اظهار داشـت كـه
 10/12درصد هیبریدهاي اصالحی مورد بررسی از خصوصیات
كمی و كیفی یکسانی با آخرین رقم اصـالحی ثبـت شـده در
كشور (رقم شکوفا) برخوردار بودند ،در حالیکـه  85/88درصـد
دیگر از جامعه اصالحی بهصـورت معنـیداري از خصوصـیات
كمی و كیفی باالتري نسبت به رقم شـاهد داخلـی برخـوردار
بودند ،همچنین  11/10درصد از هیبریدهاي تهیه شده و مورد
مطالعه از لحاظ خصوصـیات كمـی و كیفـی بـا ارقـام شـاهد
خارجی در یک گروه یکسان قرار گرفتنـد ،كـه بیـانگر امکـان
رقابت هیبریدهاي اصـالحی مـورد بررسـی بـا ارقـام خـارجی
متــــداول در جهــــان اســــت .در مطالعــــه احمــــدي و
همکاران ( 12 )2424رقم مختلف چغندرقند از لحاظ عملکـرد،
كیفیــت محصــول و همچنــین شــاخص آلــودگی بــه بیمــاري
ریزومانیا ،به سه گروه دستهبنـدي شـدند فتـوحی و همکـاران
( )11با استفاده از تجزیه خوشهاي  37فامیل ناتنی را بـه سـه
گروه دستهبندي كـرد و اظهـار داشـت  HSF-883در هـر دو
شرایط نرمال و كمآبی بهترین خصوصـیات كمـی و كیفـی را
بهخود اختصاص داد.

تجزیه به عاملها و بایپالت

در تجزیه به عاملها مقدار آماره  KMOبرابر  4/81بود و
همچنین در هر دو شرایط آزمون اسفریستی بارتلت معنیدار
شد كه بیانگر كافی بودن مقادیر همبستگی متغیرهاي اولیه
براي تجزیه به عاملها بود .در تجزیه به عاملها از طریق
تجزیه به مؤلفههاي اصلی با درنظر گرفتن مقادیر ویژه
بزرگتر از یک ،دو عامل شناسایی شد كه  82/52درصد از
تغییرات دادهها را تبیین كردند (جدول  .)7در این مطالعه
ضرایب عاملی بزرگتر از  4/5صرفنظر از عالمت مربوطه
بهعنوان ضرایب معنیدار در نظر گرفته شدند.
عامل اول كه بیشترین مقدار از تغییرات دادهها را تبیین
كرد ( 51/72درصد) داراي ضرایب عاملی بزرگ و مثبت براي
صفات درصد قند خالص ،عیار قند و ضریب استحصال قند و
ضرایب عاملی بزگ و منفی براي سدیم ریشه ،درصد قند
مالس و آلکالیته بودند .عامل اول را میتوان عامل
خصوصیات كیفی نامید .عامل دوم نیز كه  34/71درصد از
كل تغییرات دادهها را تبیین كرد داراي ضرایب همبستگی
درونی مثبت با عملکرد ریشه ،عملکرد قند خالص ،عملکرد
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نتیجهگیری کلی

در این بررسی صفات عیار قند و محتوي پتاسیم ریشه از
مقدار وراثتپذیري باالیی برخوردار بودند و نقش چشمگیري
در توجیه تغییرات عملکرد قند خالص داشتند ،میتوان نتیجه
گرفت كه در توده ژنتیکی مورد مطالعه گزینش بر اساس عیار
قند باال و محتوي پتاسیم كم ما را در دستیابی به ژنوتیپهاي
با عملکرد قند خالص باال یاري خواهد كرد ،همچنین در این
مطالعه هیبریدهاي شماره  20 ،25 ،23 ،31 ،03 ،24و  37و
ارقام شاهد خارجی  Succaraو  BTS 213از لحاظ
خصوصیات كمی و كیفی در یک گروه قرار داشتند ،بنابراین
گزینش هیبریدهاي مذكور براي برنامههاي آتی بهنژادي و
معرفی رقم قابل توصیه میباشند.

جدول  -7ضرایب تجزیه به عاملها براي صفات مورد مطالعه بعد از چرخش وریماكس در مجموع چهار مکان

Table 7. Factor analysis results of under studied traits After the Verimax rotation of four locations
PC 2
PC1
واریانس مشترك
صفات
4/10
4/24
4/10
درصد قند خالص
4/85
4/45
4/12
عیار قند
4/16
4/01
4/81
ضریب استحصال قند
4/73
4/10
-4/85
سدیم ریشه
4/85
-4/06
-4/73
درصد قند مالس
4/77
4/04
-4/60
آلکالیته
4/81
4/81
-4/48
عملکرد ریشه
4/82
4/87
4/25
عملکرد قند ناخالص
4/87
4/85
4/38
عملکرد قند خالص
4/71
-4/83
4/15
نیتروژن مضره
4/68
-4/70
-4/38
پتاسیم ریشه
3/38
5/64
ریشه مشخصه
34/71
72/51
درصد واریانس توجیه شده
82/52
72/51
درصد تجمعی واریانس توجیه شده

Downloaded from jcb.sanru.ac.ir at 23:51 +0330 on Sunday September 26th 2021

قند ناخالص و ضرایب همبستگی درونی منفی و معنیدار با
نیتروژن مضره و محتوي پتاسیم ریشه بود ،عامل دوم را
میتوان عامل عملکرد و اجزاي عملکرد ریشه نامید (شکل .)2
گروهبندي ژنوتیپها بر اساس دو مؤلفه تحلیل عامل
ژنوتیپها را در چهار منطقه قرار داد ،در منطقه اول كه داراي
مقادیر مثبت با هر دو عامل بود ژنوتیپهاي شماره ،24 ،20
 )Succara( 05 ،30 ،36 ،35 ،31 ،21 ،11 ،32 ،34 ،37و 06
( )BTS 213قرار گرفتند ،قرارگیري این ژنوتیپها در این
ناحیه بیانگر آن بود كه این ژنوتیپها از خصوصات كیفی
(عامل اول) و عملکرد و اجزاي عملکرد (عامل دوم) مناسبی
برخوردارند ،با اینصورت كه درصد قند خالص ،عیار قند،
ضریب استحصال قند ،عملکرد ریشه ،عملکرد قند خالص،
عملکرد قند ناخالص در این ژنوتیپها باال و محتوي سدیم
ریشه ،درصد قند مالس ،آلکالیته ،نیتروژن مضره و محتوي
پتاسیم ریشه در این ژنوتیپها در مقایسه با دیگر ژنوتیپها
پایین بود .قسمت اعظم ژنوتیپهاي قرار گرفته در ناحیه اول
بايپالت در خوشه شماره  0تجزیه خوشهاي قرار داشتند
(شکل .)2
در ناحیه دو ژنوتیپهاي شماره ،17 ،1 ،5 ،12 ،2 ،3 ،7
 10 ،13 ،0 ،11و  16قرار گرفت ،این ژنوتیپها داراي ضرایب
مثبت با عامل اول و ضرایب منفی با عامل دوم بودند ،یعنی
در مقایسه با دیگر ژنوتیپها از درصد قند خالص ،عیار قند،
ضریب استحصال قند ،نیتروژن مضره و محتوي پتاسیم ریشه
باال و عملکرد ریشه ،عملکرد قند خالص ،عملکرد قند
ناخالص ،سدیم ریشه ،درصد قند مالس و آلکالیته كم
برخوردار بودند (شکل .)2
نامناسبترین ژنوتیپها در ناحیه سه بايپالت قرار داشتند
این ژنوتیپها شامل ژنوتیپهاي شماره ،18 ،14 ،21 ،38 ،6
 1 ،15 ،8 ،17و  07بودند ،ژنوتیپهاي مذكور داراي ضریب
منفی با هر دو عامل بودند .درصد قند خالص ،عیار قند،
ضریب استحصال قند ،عملکرد ریشه ،عملکرد قند خالص،

عملکرد قند ناخالص در این ژنوتیپها پایین و محتوي سدیم
ریشه ،درصد قند مالس ،آلکالیته ،نیتروژن مضره و محتوي
پتاسیم ریشه در این ژنوتیپها در مقایسه با دیگر ژنوتیپها
باال بود.
در ناحیه چهار بايپالت ،ژنوتیپهاي شماره ،00 ،03 ،33
 28 ،01 ،04 ،26 ،31 ،27 ،23 ،25 ،22و  02قرار داشتند ،این
ژنوتیپها داراي ضرایب منفی با عامل اول و ضرایب مثبت با
عامل دوم بودند ،یعنی در مقایسه با دیگر ژنوتیپها از درصد
قند خالص ،عیار قند ،ضریب استحصال قند ،نیتروژن مضره و
محتوي پتاسیم ریشه كم و عملکرد ریشه ،عملکرد قند خالص،
عملکرد قند ناخالص ،سدیم ریشه ،درصد قند مالس و آلکالیته
باال برخوردار بودند (شکل .)2
نیازیان و همکاران ( )22در تجزیه عاملی ،پنج عامل
مختلف را شناسایی كردند كه در مجموع  82/52درصد از كل
تغییرات دادهها را تبین نمودند ،آنها این عوامل را بهترتیب
اهمیت عامل قند خالص ،عامل عملکرد (ریشه و قند)،
خصوصیات مورفولوژیک ریشه ،مقاومت به بولتینگ و
سركوسپورا نامگذاري كردند.
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Figure 2. Biplot of 47 sugar beet genotypes under natural Rhizomonia infection conditions
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Abstract
One of the most important diseases of sugar beet (Beta vulgaris L.) is Rhizomania or Root
madness, which is currently prevalent in all parts of the world. The damage of this disease in
susceptible cultivars has been estimated at more than 50% and in some cases up to 100%. Due
to the increase in the country's population and the need for sugar, sugar beet crop has a special
place among crops. To evaluate genetic parameters, relationships between traits, and grouping
of different sugar beet genotypes, 44 sugar beet hybrids in four regions (Hamedan, Kermanshah,
Mashhad, and Shiraz) was evaluated in 2019. The experiment was conducted in the form of an
incomplete block design (alpha latest) in 6 replications. The results showed that sugar content
and root yield with 88.24 and 59.53%, respectively, had the highest and lowest values of
broad-sense heritability. In this study, white sugar yield with root yield, sugar content, sugar
yield, sugar extraction coefficient, and white sugar content showed a positive and significant
phenotypic and genetic correlation, and with root potassium content and molasses sugar had a
negative and significant correlation. Based on stepwise regression analysis root potassium,
sugar content, and nitrogen content were explained 52% of the white sugar yield variation and
identified as the most effective traits in justifying white sugar yield variation. Cluster analysis
classified 44 hybrids and 3 controls of sugar beet cultivar into four clusters in four locations.
Cluster number four included hybrids No. 20, 43, 31, 23, 25, 24, and 37 and foreign control
cultivars Succara and BTS 213, and had the most suitable quantitative and qualitative
characteristics. In factor analysis through principal component analysis, two factors were
identified that explained 82.52% of the total variance of the data. In this study, root potassium
content and sugar content were identified as the most effective traits, and hybrids located in the
cluster of four identified as the most suitable hybrid for future breeding programs.
Keywords: Cluster analysis, Genetic correlation, Heritability, White sugar yield

