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   دهيچک

 برجوانـه  ي اثـرات تـنش خـشک   يابيـ به منظورارز.  باشدياهان ميدگيتول و ار مهم درکاهش رشدي بسيتنش ها  ازيخشک 

 يفاکتورهـا  .انجـام گرفـت    درسـه تکـرار  يل درقالب طـرح کـامال تـصادف   ي به صورت فاکتوريشيزماآ  بذرچغندرقند،يزن

  و– ۶ ،‐ ۴ ،‐ ۲، صـفر ( يدرپنج سطح تـنش خـشک   )IC, H5505, PP8 ,7233,BR1(  شامل پنج رقم چغندرقنديشيزماآ

 ي روي دارياثـر معنـ   ،ط بـذر ي محـ يل اسـمز يتانـس پج نـشان دادکـه کـاهش    ينتـا  .بودنـد ) PEG-6000 ز  ايناش  بار‐۸

با افزايش سطح خشكي، درصد جوانه زني بطور معني . رد داي جوانه زنيکنواختي و يسرعت جوانه زن ،يدرصدجوانه زن

 بـار   ‐٨ درصد در تنش خـشكي       ١١ه   درصد در تيمار شاهد ب     ٣٣/٨٦طوري كه درصد جوانه زني از       ه  افت ب يداري كاهش   

 درصد كمترين درصد جوانه زني ۶۶/۴۲با   H5505 درصد بيشترين درصد جوانه زني و رقم ٩/٦٢ با 7233  رقم. رسيد

 كمترين يكنواختي جوانه زني وجود      ر با ‐٨ و   ‐٦در تيمار شاهد بيشترين يكنواختي جوانه زني و در تيمارهاي            .ندرا داشت 

  PP22به رقـم ن آو باالترين )  ساعت ٤٧/٥٣(IC  كمترين يكنواختي جوانه زني به رقم يام مورد بررسان ارقيدر م. اشتد

سه يـ  رشد سـاقه چـه درمقا  ي رويشتريبکننده  اثر ممانعت يل اسمزي پتانسيسطوح باال .شتتعلق دا)  ساعت ۲۸/۳۶ با(

 يرارقام داراينسبت به سا  بوده ويبلندترشه چه ي طول ري دارا 7233رقم يخشکط تنش يتحت شرا. ندشه چه داشتيبار

  .  بوديشتري بي مقاومت به خشکين رقم داراين ايبنابرا  .شه چه به ساقه چه بوديرشتر ي بنسبت 

  

   چغندرقند،ي ، جوانه زن۶۰۰۰کول يلن گلي اتيپل، يتنش خشک :يدي کليه هاژوا
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Abstracts 

Drought stress is one of the most important environmental factors which reduce growth, 

development and production of plants. In order to investigate the effects of drought stress on seed 

germination of sugar beet, a factorial experimental was conducted based on randomized complete 

block design (CRD) with three replications. The experimental factors were five sugar beet cultivars 

(IC, H5505, PP8,7233 ,BR1) and five levels of water stress (0,-2,-4,-6,-8 bar of polyethylene glycol 

6000). The results showed that decreasing osmotic potential had a significant effects on 

germination, speed and uniformity of germination. Increasing osmotic potential decreased 

germination percentage, its amount was 8633% in the control treatment and 11% in the osmotic 

potential -8 bar. The highest germination percentage was belonged to cultivar7233 (629%) and the 

lowes amount was in cultivar H5505 (4266%). Maximum uniformity of germination was obtained 

in the control treatment and the minimum amount was obtained in the osmotic potential -6 and -8 

bar. Minimum uniformity of germination  was obtained in the cultivar IC (with 53.47 hours) and the 

maximum uniformity belonged to the PP22 cultivar (with 36.21 hours). The higher levels of 

osmotic potential had more inhibition effect on plumule growth than on radical growth. Under 

water stress condition cultivar 7233 had longer radicle and higher proportion of radicle to plumule 

than other cultivars. Thus this cultivar was more resistant to water stress.          

 

Keywords: Drought stress, Germination, PEG6000, Sugar beet                                                                                  

  

  مقدمه

سم و رشـد    يـ  متابول يه هـا   از جنبـ   ياري بـس  يتنش خشک 

). ۱۹۹۵ و کـار     يد(  دهـد  ير قـرار مـ    ياهان را تحت تـاث    يگ

اه  اسـت    يـ  گ ين مراحل رشد  ي از مهمتر  يجوانه زن مرحله  

 را  ياهان زراع ي استقرار گ   و ن مرحله دوام  ي که ا  يبه طور 

ت ي بذر اهم  يجوانه زن . )۱۹۹۵ و کار    يد(  کند ين م يتضم

بوته در واحد سـطح      يين تراکم نها  يي در تع  يلعاده ا افوق  

 بدسـت  ي بوته در واحد سـطح زمـان   مناسبدارد و تراکم    

 سـرعت   با کاشته شده به طور کامل و      يد که بذر ها   ي ا يم

). ۱۳۶۷ کـاظم آبـاد و همکـاران         يبـاقر (  جوانه زنند  يکاف

 قـرار   يطـ ير عوامـل مح   ي که تحت تاث   ينوسانات جوانه زن  

 از  يت زراعـ  يريدگاه مـد  ي و از د   يرداز نظر اکولوژ  ي گ يم
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ن عوامـل   ياثرات متقابل بـ   .  برخوردار است  يت خاص ياهم

 بـذر   يک بذر، جوانه زنـ    ي ي درون يسم ها ي و مکان  يطيمح

 يزيـ ا و عز  يسرمدن(  کند ين م ييط خاص تع  يرا تحت شرا  

  ).۱۹۹۲ و برادفورد و همکاران ۱۳۷۴

 اسـت   ي فعال کننده جوانه زن    ي اصل  از عوامل  يکيب  آ

بـــذرجهت دارنـــده بازن عامـــل يمهمتـــر ازنآو کمبـــود 

ن تـنش   يـ ا رايـ ز .باشـد   يط مزرعـه مـ    ي درشـرا  يزن  جوانه

 يمـ  متوقـف    ايداده   كاهش را يزن  جوانه درصد و سرعت

ان و  ي و صـادق    رائـو    ۱۹۸۷نا واسـا    يهـات و سـر    ( سازد

 رابــــه اهچهياســــتقرارگ تيــــنها در و )۲۰۰۴ ياوريــــ

ــدازد يرميتــأخ ــابرا. )١٩٩٢سکو و همکــاران يــپر (ان ن يبن

اهچـه  ي و اسـتقرار گ    ي جوانه زن  ي برا يافوجود رطوبت ك  

 يكنــواختي .)۱۹۹۰ يش و هــاردگريامــر (ضــرورت دارد

 درصـد ١٠ ازيزن  كه جوانهيزماناست  عبارت يزن جوانه

 .برسـد ) D90  تاD10 يعني (ي نهائيزن درصد جوانه٩٠به 

ن يير پـا  ي است که مقاد   يک عدد منف  ي يزن   جوانه يكنواختي

 از  ين حـاک  آ ير بـاال  ي مقـاد   کمتر و  يکنواختيانگر  يان نما 

 و همکـاران    يسلطان( باشد  ي م يزن  شتر جوانه ي ب يکنواختي

٢٠٠١.(  

 يط خاك، كـار يدرمحب الزم آل يحفظ پتانس و جاديا

ط تـنش   ي شرا يساز  هيشبن راستا يدرا. باً مشكل است  يتقر

جـاد  ي ا يك مختلـف بـرا    يتومستفاده ازمواد اس   ا  با يخشك

 ر متـداول بـوده و     اي مـورد نظـر بـس      ي اسمز يها  ليپتانس

 يرتنش خــشكي مطالعــه تــأثيهــا ن روشي ازمهمتــريكــي

 گر  .)٢٠٠٤ ياوريان و   يصادق( شود  ي م ي تلق يزن  برجوانه

 ياهيـ  گيجاد تنش در بافت ها  ي ا ي برا يچه از مواد مختلف   

ط ي در محـ يجاد تنش خشک ي ا يبرا يد ول گرد ياستفاده م 

ن يـ ا . شود يکول  استفاده م   يلن گل ي ات  يپل از   يشگاهيازما

ط ي محـ  يه بـه تـنش هـا      ي شـب  يطيجاد شرا يل ا يماده به دل  

 ي  هـاردگر   وش  يامـر (  دارد ياديـ  ، کاربرد ز   يعي طب يها

-PEG( بـزرگ    يکول با وزن مولکول   يلن گل ي ات يل پ ).٢٠٠١

سه بـا مولکـول     يـ  درمقا يجاد تـنش خـشک    يجهت ا ) 6000

را يمناسب تر است ز   ) PEG-4000( مثلان   کترچ کو يها

 ۶۰۰۰کـول   يلن گل ي ات يلپبذر درمحلول    يدرصد جوانه زن  

 و  افمنکـ (  برابـر اسـت    بايتقرل  يتانسپ با همان    يودرخاک

  ).۱۹۹۰ش ي و امري و هاردگر۱۹۷۱اکارد 

 يزراعت چغندر قند عمدتا در مناطق خـشک انجـام مـ    

 از مشکالت عمـده     يکي ي تنش خشک  ،)۱۳۷۷ نام   يب(شود  

ب آود رود و کمبـ    يران به شمار مـ    يد چغندر قند در ا    يتول

ن عامـل محـدود کننـده رشـد     يل دوره رشد مهمتريدر اوا 

ل دوره رشـد    ي شود چون در اوا    يچغندر قند  محسوب م    

 ي غـالت اختـصاص مـ      ي منابع محدود اب را برا     ،اهين گ يا

ان و همکـاران  يصـادق ). ۲۰۰۰ان و همکاران   يصادق( دهند

گـــزارش کردنـــد ) ۱۹۹۸(و عبـــدالهيان نوقـــابي ) ۲۰۰۰(

 ي متفاوت ي چغندر قند عکس العمل ها      مختلف ياپ ه يژنوت

ــشک   ــنش خ ــل ت ــشان مــ يدر مقاب ــدي ن ــ.  دهن  ياز طرف

د کـه  يـ  نمايجاب مي اقندش مصرف يب و افزاآت  يمحدود

 و مرتفع   يي شناسا  ، اهين گ يموانع و مشکالت در زراعت ا     

مطالعـات  . ابـد يش  يد در واحـد سـطح افـزا       يـ د تا تول  نگرد

اهچه چغندرقند  يگ و استقرار    ينشان داده اند که جوانه زن     

 ييايميبـات شـ   ير ترک ي تحـت تـاث    ياديـ ز ممکن است تاحد  

 و نفـوذ    ي در پوسته بذر، سـخت     يممانعت کننده جوانه زن   

ره و  يزان ذخ يز م يژن و ن  يب و اکس  آ ان نسبت به     يريناپذ

جـاد  ي سـبب ا د تواننـ ين عوامل مـ يا .ردياندازه بذر قرار گ   

 گردند که   بذر يجوانه زن ل  ي در پتانس  يترده ا سرات گ ييتغ

ت اســتقرار مناســب جوانــه هــا در مزرعــه را بــا يــدر نها

 .)۲۰۰۴ ياوريــان و يصــادق(  ســازنديمــشکل مواجــه مــ

 نـسبتا سـخت در پوسـته چغنـدر        يه پوشش يک ال يوجود  

 ياه بـرا  يـ ن گ يـ  ا  ،  شود که در زمان کشت     يقند موجب م  

 ياز داشته باشد بـه طـور      ي ن يي به رطوبت باال   يجوانه زن 

از يـ با دو برابر ن   ين مرحله تقر  ي الزم در ا   که مقدار رطوبت  

 و خـدا بنـده      ۱۳۷۷ نام   يب(اهان است   ير گ ي سا يجوانه زن 

ــود ) ۱۳۷۲ ــذور نمــيب بعــضآو در صــورت کمب  ي از ب

 است که سبز    ين در حال  ي جوانه زده و سبز کنند ، ا       دتوانن

ــد  مناســب کــردن  ــدر قن از عوامــل مهــم در زراعــت چغن

ک زراعـت  يـ از يـ نش يقـت پـ  ي شـود و در حق    يمحسوب م 

بـا  ش  يآزمان  يا ).۱۳۷۲خدا بنده   ( دي ا يموفق به حساب م   

 و  يزنـ    جوانـه  ياجزا  بر يتنش خشك   اثرات يبررسهدف  
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 ي رقـم چغنـدر قنـد مـولت        پـنج اهچه  يک گ يرشد هتروتروف 

 انجـام   يخـشك  رقم نسبت به   نيتر   مقاوم ييشناساژرم و   

  . شد

  

  ها مواد و روش

 يژکنولـو تشگاه  يدرآزما ١٣٨۴ درسال شيزماآ 

ــي دانــشگاه محقــق اردبيدانــشكده كــشاورزبــذر    بــهيل

ســه در يتــصادف ه كــامالًيــل بــاطرح پايــصــورت فاكتور

پــنج رقــم را  ي موردبررســيفاكتورهــا .تكرارانجــام شــد

 پنج سطح   و)IC,H5505, PP8 ,7233,BR1( چغندرقند

ل يتـشک )  بـار  ‐٨ و   ‐٦ ،   ‐٤ ،   ‐٢صـفر،    (ي اسمز  ليپتانس

ش از موســسه يزمــاآن يــتفاده درا بــذر مــورد اســ.نــدداد

 ي برخـ .ديه گرديه بذر چغندر قند ته   يقات اصالح و ته   يتحق

ورده آ ١ در جـدول     يرقام مـورد بررسـ    ات ا ياز خصوص 

  .شده است

  

شيزماآات ارقام مورد استفاده در ي از خصوصيبرخ ‐١جدول   

 
فيرد  رقم 

شهيعملکرد ر درصد قند پيت  )بت خامم و شريتاسپ ازت مضره،(ات يخصوص   

١ IC  توسط بهم  باال    متوسط  نرمال        
ن و خلوص يياپم يتاسپازت مضره و مقدار 

   شربت خام باال

٢ H5505 باال           باال 
 يل به قنديمتمانرمال  

     

ن و خلوص ييا پميتاسپازت مضره و مقدار 

   شربت خام باال

٣ PP8 لنرما متوسط            متوسط به باال       
م و خلوص شربت خام يتاسپازت مضره ، مقدار 

 متوسط

 متوسط             متوسط 7233 ٤
نرمال                     

  

ن ، خلوص يياپم يتاسپازت مضره متوسط ، 

   شربت خام باال

٥ BR1 يل به قنديمتمانرمال  باال           باال  
م و خلوص شربت خام يتاسپمقدار  ، ازت مضره

توسطم  

 
لن ياتـ   ي مختلـف از پلـ     ي اسـمز  يل هـا  يجاد پتانـس  ي ا يبرا

کـول  يلن گل ي اتـ  يپل يغلطت ها  . استفاده شد  ٦٠٠٠كول  يگل

 الزم بـود بـا اسـتفاده از         يل اسـمز  ي هـر پتانـس    يکه بـرا  

ر محاســبه يـ  زبـه شــرح ) ١٩٧١( اکــارد كـافمن و فرمـول  

اسـتفاده   از آب مقطـر  ا شاهديصفر  ماري تيد و برايگرد

  .شد

  

   S=-(  ١٨/١ × ١٠ ‐٢ C – ( ۴‐ ١٨/١ × ١٠ ) C  ۴‐ ( ٢) + ٦٧/٢ × ١٠ CT  + ( ٣٩/٨ × ١٠ ‐٧  )C٢ T 

                      S و  ) گـراد يبرحـسب درجـه سـانت   ( دمـا   T، ) تـر  يبـر حـسب گـرم در ل    (٦٠٠٠کـول  يلن گلي اتـ يلـ پ غلظـت  Cکه در آن 

         بود)بر حسب بار (يل اسمزيتانسپ

ــا در ــن تحقي ط مختلــف اســتفاده يق از دو محــي

 جوانـه   ي اجـزا  يري اندازه گ  يب که برا  ين ترت ي به ا  .ديگرد

 يکنـواخت ي و   ي سرعت جوانه زن   ،يحداکثر جوانه زن   (يزن

 نــام يبــ( ن داري چــي از روش کاغــذ صــاف )يجوانــه زنــ

شه چه  ي وزن خشک ر   ،طول(اهچه  ي رشد گ  ي و برا  )١٣٧٧

ــه   ــاقه چـ ــذ  )و سـ ــه کاغـ ــتفاد گردياز حولـ ــ اسـ . ديـ

بره شده کـه    ي عدد بذرسالم، استاندارد وکال    ٥٠درهرتكرار

ط کـشت  بااسـتفاده از محلـول     يش از قرارگرفتن درمح   يپ
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 ۱۳۸۷سال / ۲ شماره ۱۸جلد / مجله دانش کشاورزی...                                                              فرزانه، سيد شريفی و                  ٨٥

 

 يعفونه ضـد  يـ  ثان ٣٠ به مدت     درصد ٥م  يت سد يپوكلرايه

 کـاظم آبـاد و همکـاران        يبـاقر ( شده بودند استفاده شـد    

 و فــروزان يي و آســتارا١٣٧٧ و همکــاران يانيــ، ک١٣٦٧

 يوني اکارد يا کاغذ ها  ين دار   ي چ يکاغذ صاف  .)١٣٧٩گهر  

 متـر  يلي م١٨خانه بوده که ارتفاع خانه ها        عدد   ٥٠ يحاو

 و ينسبت وزن محلول مصرف. متر بودي سانت ٢ن   آ و طول 

ــذ  ــه شــد ١: ٨/٠کاغ ــر گرفت ــ(  در نظ ــراوال و دادالن  يآگ

١٩٩٢.(  

 سـاعت   ١٢ يزده درفواصـل زمـان      شمارش بذور جوانه    

 يزده تلقـ     جوانـه  يهنگـام شـمارش، بـذور     . انجام گرفـت  

. متـر بـود   يلـ يم ٢ شه چـه آنهـا حـداقل   يـ شدند كه طول ر

ــان  ــمارش تازم ــه يش ــرا ي ادام ــه ب ــت ك ــه  ياف ــدت س  م

نمونـه ثابـت    نـه زده درهـر  جوا بـذور   تعـداد يروزمتـوال 

شرفت يـ  پ يمنحنـ  ،يزنـ    جوانه ي اجزا يابي ارز يبرا. بماند

 يش شروع آزما   درمقابل زمان از   ي تجمع يزن  درصدجوانه

هـا   ين منحنـ يـ ا م شـد وسـپس از  يترسـ )برحسب ساعت(

 جوانـه  درصـد  ١٠دن بـه يرسـ  تا شيشروع آزمازمان از

ــ ــدجوانه ٥٠،(D10)  يزنـ ــ درصـ  ٩٠و (D50) يزنـ

حـداكثر   و دنـد يمحاسـبه گرد  (D90) ينـ ز درصـدجوانه 

 محاسـبه  ي خطـ يابي استفاده از روش درون  بايزن جوانه

ــدند ــزا  .ش ــبه اج ــه   يمحاس ــتفاده ازبرنام ــذكور بااس  م

 و همکـاران  يسـلطان ( ديـ  انجام گرد Germinيوتريكامپ

  ويزن  جوانهيكنواختي ،يزن زمان تاشروع جوانه). ٢٠٠١

  .شدندن ير معي به صورت زيزن سرعت جوانه

D10 =ساعت( يزن زمان تا شروع جوانه(  

D90‐D10 =ساعت( يزن  جوانهيكنواختي(  

1/D50 =در ساعت( يزن سرعت جوانه (  

   

 يحولـه هـا   ن بخـش كـشت بـذوردر   يا در:اهچهي رشدگ  

  بـه ابعـاد    يه حوله کاغـذ   يکه ازسه ال   انجام گرفت  يکاغذ

ا  ري کاغذيدا حوله ها ت اب .متر استفاده شد  يسانت ۴۰× ۲۵

 يل اسـمز  يکـول بـا پتانـس     يلن گل ي اتـ  يدر داخل محلول پل   

ن غو طـه ور سـاخته و پـس از خـارج شـدن محلـول            يمع

 هم قرار داده و ي را روي ، دو قطعه از حوله کاغذياضاف

مـاده شـده    آ يبذور مثل روش قبلـ    ( عدد بذر    ۲۵به تعداد   

 ين به طـور   ي و با فواصل مع    يک خط طول  يرا در   ) بودند  

متر فاصــله داشــت کــشت ي ســانت۱۰ ييکــه از ضــلع بــاال

 بـا همـان     يگريلن د ي ات يغشته به محلول پل   آکاغذ  . ديگرد

.  بذر ها قرار داده شد     ي رو يل اسمز يابعاد و همان پتانس   

 و چانـده شـدند   ي بـذر پ   ي محتـو  ي کاغـذ  يسپس حوله ها  

 قرار  يلوني نا يکت ها پار در داخل    ي از تبخ  يريجهت جلوگ 

چانـده شـده بـه صـورت        ي پ ي کاغذ يحوله ها  .داده شدند 

گراد ي درجـه سـانت    ۲۰ يدر اتاقـک رشـد در دمـا        يعمود

د يـ  باز گرد  ي کاغذ ي روز حوله ها   ۱۴پس از   . گذاشته شد 

ن يـي  تع يبرا.  شدند يري مورد نظر اندازه گ    يو پارامتر ها  

) ١٩٧٨( شرومورريـ ازفرمـول ف  ت به تـنش     يزان حساس يم

ــه ــرح ز ب ــش ــد ي ــتفاده ش                             :ر اس

                                          D/)
Y
Y

1(S
Pi

Di
i −=   

  YDiت بـه تـنش،   ي شـاخص حـساس  Si  ،کـه در آن       

ط يشـرا  در نظـر  رقم مـورد   اهچهيوزن خشک گن يانگيم

 نظـر   مـورد  قمراهچه يوزن خشک گن يانگيم YPiتنش ، 

 كه مقدار باشد يشدت تنش م D  بدون تنش و طيشرا در

در  .شـود  ي محاسـبه مـ     D= 1-(YD/YP) رابطه ازآن 

وزن ن يگنايـ ب عبـارت ازم يـ  بـه ترت YP و YDن رابطـه،  يا

 ط تـنش وبـدون تـنش   يهـا درمحـ    تمام رقم اهچه  يخشک گ 

شتر بـه  يـ كـوچكتر نـشان دهنـده تحمـل ب     SIمقدار  .است

 .باشد يتنش م
 
  جياتن

 )٢ جـدول (هـا   دادهانسيه واريتجز :يزن درصد جوانه ‐  

 وارقـام ازنظردرصـد     ين سـطوح خـشك    ي كـه بـ    دادنشان  

 ك درصـد  يـ  درسطح احتمال     دار يمعن اختالف   يزن  جوانه

 ي معنـ ياثر متقابل ارقام با در سـطوح خـشک     .وجود دارد 

 يزنـ  درصـدجوانه  ،يش سـطح خـشك  يافـزا  بـا . دار نبـود 

 كـه   يطـور ه  بـ ،  )٣ جـدول (فـت   اياهش   ك يدار  يبطورمعن

 ١١بـه  شاهد ماريت در  درصد٣٣/٨٦ ازيزن جوانه درصد

  رقـم  ارقام، نيب در .ديرس بار– ٨يخشك تنش در درصد
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                   ٨٦                                               ...                                  بررسي تاثير تنش خشكي بر  جوانه زني و رشد گياهچه ارقام چغندر قند

 

 H5505  رقم و يزن جوانه درصدن يشتريب ٩/٦٢با 7233

 بـه خـود   را ري مقـاد ن يكمتر ،يزن جوانه درصد ٦٦/٤٢ با

 حـساس  H5505درضمن رقم .)۴جدول( اختصاص دادند

تمـام   در  و  شـود  يمحسوب مـ   ين رقم به تنش خشك    يتر

ن يشتريـ ب گـر يد ارقـام سه بـا  يـ مقا يح تـنش خـشك  وسط

 كـه  يحـال  در . نـشان داد ديگر ارقامسه با يمقات يحساس

جـدول  ( بـود  ين رقم به تنش خشك    يتر   متحمل 7233رقم  

٥.( 

ــه  ــرعت جوان ــ س ــا: يزن ــج تجزينت ــه واري  انسي

 رقـم بـر     و يخـشك تنش  دار    ير معن ي نشانگر تأث  )٢جدول(

ن يـ ن حال اثـر متقابـل ا      يدر ع . باشد  ي م يزن  سرعت جوانه 

 سـرعت   يش تنش خـشك   ي با افزا  . دار نبود  يدو عامل معن  

ل ين کـاهش در پتانـس  يـ زان ا يـ  و م  افتي كاهش   يزن  جوانه

) صـفر (نسبت به شاهد    بار ‐٨ و ‐٦، ‐٤،   ‐٢ ي اسمز يها

 در .د بـود  درص٩٨/٥١ و ٩/٤٤  ،٣٣/٣٥ ،٩٩/١٧ب  يبه ترت 

 بـه   ي حداکثر سـرعت جوانـه زنـ       ين ارقام مورد بررس   يب

 و) درســاعت٠١٢٧/٠يزنــباســرعت جوانــه  (7233رقــم 

ــه رقــم   ــق ) درســاعت ٠١٠٦/٠( H5505حــداقل ان ب تعل

  7233  رقـم  يزنـ  سرعت جوانـه  نظر از. )۴جدول (داشت

 يتـنش خـشك   در H5505 ها بوده و رقم ن رقميتر متحمل

جـدول  (محسوب شـد    ن رقم   يستر بار حسا  ‐٦ و   ‐٤ ،   ‐٢

 ن مؤلفـه در   يـ انس ا يـ ه وار يتجز :يزن   جوانه يكنواختي  )۶

 وارقـام در    ي ازآن است كـه اثـرات خـشك        يحاك ٢ جدول

پـس اثـر متقابـل    . دار است يمعن ك درصدياحتمال سطح 

 درسـطوح   ن صفت يا نيانگيسه م يمقا.  دار نبود  يآنها معن 

 يكنواختين  يشتريب شاهد ماريكه ت  دادنشان  مختلف تنش   

 يكنــواختين يبــار كمتــر‐٨ و‐ ٦ يمارهــاي وتيزنــ جوانــه

ن ارقـــام ي در بـــ)۳جـــدول ( بودنـــد دار را يزنـــ جوانـــه

 IC بـه رقـم      يزنـ    جوانـه  يكنـواخت ي  حـداقل  يموردبررس

ــاعت٤/٥٣( ــداکثر و)  ســ ــم آحــ ــه رقــ  PP22   ن بــ

 ).٤جدول ( شتتعلق دا) ساعت٢٨/٣٦(

 ريثن صفات تحت تـا    يا: چه  چه وساقه   شهيطول ر 

 يبررســ  وارقــام مــورديســطوح تــنش خــشک دار يمعنــ

 اثـر متقابـل     يقرار گرفتاند ول  ک درصد   يدرسطح احتمال   

  از يل اسمز يكاهش پتانس ). ٢جدول  (.  دار نبود  يآنها معن 

چـه    شهيدار درطول ر    ي بارمنجر به كاهش معن    ‐٨تا   صفر

ل يزان كـاهش در پتانـس  يـ  م.ديـ ارقام گرد چه همه ساقه و

ن يـ کـه درا  ن آ بارقابل توجه بـود ضـمن     ‐٨ و ‐٦ ياسمز

شتر از  يچه به مراتب ب     زان كاهش طول ساقه   يها م   ليپتانس

 .)٣جدول ( چه بود شهير

ــ: اهچــهيوزن خــشك گ ــاميب ــف  ن ارق ــد و مختل  چغندرقن

از نظـر   يدار ي اخـتالف معنـ   يسطوح مختلف تنش خـشك    

ــه  ــزاي گياهچ ــشك اج ــودوزن خ ــاهش .  داشــت وج باك

افـت  يداً كاهش   يچه شد   وزن خشك ساقه   يل اسمز يپتانس

مــار يگــرم درت يلــي م٣٨/٢١ن از  آزان يــ كــه ميبــه طــور

ــه  ــي م٢٧/٠ و ٤٤/١، ٠٥/١١، ١٤/ ٧٢شــاهد ب ــه  يل ــرم ب گ

-همـان . دي بـار رسـ    ‐٨  و ‐٦، ‐٤ ، ‐٢ يمارهايب درت يترت

ن كـاهش دروزن  يشتريـ گـردد ب  يكـه مالحظـه مـ    يطـور 

 بار  ‐٤از   يل اسمز ي است كه پتانس   يچه زمان   خشك ساقه 

 ي اختالف معنـ   ن حال يدر ع . ابدي ي باركاهش م  ‐٨ و ‐٦به  

چـه     بـارازنظر طـول سـاقه      ‐٨ و  ‐٦ يمارهاين ت ي ب يدار

ن وزن خـشك    يانگيـ سه م يـ قام ).٣جدول(د  يمشاهده نگرد 

دهد كه رقـم     ينشان م  )٤جدول (چه درارقام مختلف      ساقه

چـه و رقـم    ن وزن خشك ساقهيشتري بيدارا  ICو 7233

PP8 زان يـ م. چـه بودنـد     ن وزن خشك ساقه   ي كمتر يرادا

 يل اسـمز يشه چـه باكـاهش پتانـس    يكاهش وزن خشك ر   

 بـا  ).٣جـدول ( چه كمتر بود سه باوزن خشك ساقهيدرمقا

 باركــاهش ‐٢ از صــفر تــا  يل اســمزيكــاهش پتانــس 

كن يلـ . امـد يچـه بوجـود ن      شهي دروزن خشك ر   يدار  يمعن

 مقـداروزن   ،دي باركمترگرد ‐٢ از يل اسمز ي كه پتانس  يوقت

ن يشتريـ  افـت كـرد و ب  يدار يچه بطـور معنـ    شهيخشك ر 

ن ارقام  يبارتعلق داشت درب   ‐٨ يل اسمز يكاهش به پتانس  

ن يشتريـ ب ازب يبه ترت  H5505 و 7233  رقم يمورد بررس 

ــر و ــشك ريكمت ــن وزن خ ــد   شهي ــوردار بودن ــه برخ  چ

زان يـ مده اسـت م   آ ۴ که در جدول   ي همان طور  ).٤جدول(

شتر از يــ گــرم بيلــي م۳۳/۱۹  بــا7233وزن خــشک رقــم 

 ت و ي شاخص حساس  ينکه بررس آضمن  . گر ارقام بود  يد

اهچه ارقام مختلـف درسـطوح مختلـف        يوزن خشك كل گ   
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  اهچه ارقام چغندر قندي و رشد گي جوانه زني بر مولفه هاير سطوح مختلف تنش خشکيتاث تجزيه واريانس  ‐٢جدول 

    ن مربعاتيانگيم

  نابع تغيير
 درجه 

  يزادآ
وزن خشک 

 يليم(اهچه يگ

  )گرم

وزن خشک ساقه 

  )  گرميليم(چه 

وزن خشک 

شه چه ير

  ) گرميليم(

 

طول ساقه چه 

  ) متريليم(

  
شه چه يطول ر

  ) متريليم(

 جوانه يکنواختي

  )ساعت( يزن

سرعت جوانه 

در  (يزن

 )ساعت
  يدرصد جوانه زن

                         

    يخشک
٧٣/١٥٦٦٥٥ **  ٢٢٠    **  ٢١/٣٧٢٧**  ٨/٢٥٥٨ **  ٤/١٢٨٠٦**  ٣١/١٣٥**   ٦٦/١٤٤٢  **  ٢٢/٢٤٤٧  **  ٤  

  ١٢/٧١٠ **  ٥/١٠ **  ١٨/٥٢٦**  ٨٤/١٥١**  ٣١/٢٨٦**  ٦٧/١٩**  ٠٠/٤٩ **  ٥٥/١٢٦**  ٤  رقم

  ٠٨/٥٦  ٢٣  ١٦/٨٠  ٠٤/١٥  ٣٥/١٩  ٧٩/١  ٤٣/١٠  ٨٠/١٨  ١٦  رقم × يخشک

  ١٦/٧٨  ٠٤/٤  ٢٢/١٠  ٥٧/٢٢  ٥٠  يشياشتباه ازما

  

٥٣/٥٢  ٦٣/١  ٦٨/١٠٢  ٨١/٣٦  

  به ترتيب معني دار در سطح احتمال پنج و يک درصد** و*  
 

 رشد گياهچه در سطوح مختلف تنش خشکي جوانه زني و متغيرهای مقابسه ميانگين ‐٣جدول 

    )بار (يخشک  ميانگين مربعات  

  اهچهيوزن خشک کل گ

  )  گرميليم (

  چهساقهوزن خشک 

  ) گرميليم(

  شه چهيروزن خشک 

  گرميليم(
   چهطول ساقه

  )متر يليم(

  

  شه چهيطول ر

  )متر يليم (

 جوانه يکنواختي

  )ساعت( يزن

  يزنسرعت جوانه

 )در ساعت( 
  يد جوانه زندرص

  ٨٦/ ٣٣ a  ٠/.۰ ١٦٧  a  ‐٣٣/a ۳۲  ٨٣/٣٨ a  ٥٢/٦٣ a  ١٦/٨   a  ٣٨/٢١ a  ٢٩ / ٥٥  a    صفر

٢‐    b ٠٠/٢٢  b ٧٣/١٤   a٢٧/٧  b٤٤/٥٢  b ۲۷/٣٢   b٨٤/٣٩‐  b ١٣٧ ۰ /٠  b٤٤/٧١  

٤‐    c ١١/١٦  c ٠٥/١١  b ١١/٥  c٠٠/٣١   c٠٠/٢٨   c ۷۷/٥٣‐  c ۰۱۰۸ /٠  c١١/٥٦  

٦‐    d ۹۴/٤   d٤٤/١   c٥٠/٣  d ١١/٨   d۷۵/١٦  c ٤٠/٥٧‐   d٠٠٩٢/٠  d ٠٠/٣٧  

٨‐     e۵۵ /١  d ٠/ ٢٧   d٤٤/١  d٦١/٢  e ۲۷/۹  c ٢٤/٥٥‐  e ٠٠/٠ ٨٠   e٠٠/١١  

   ٨٩/٥  ٠٣/١  ١٣/٢  ١٦/٣  

  

  

  

٢٤/٤  ٠٠٠٩/٠  ٧٦/٦  ٠٤/٤  

  )LSD ٠٥/٠آزمون  ( با هم دارندي داري معنير مشترک در هر ستون اختالف اماري حروف غي داراين هايانگيم   
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  ياهچه در سطوح مختلف تنش خشکي و رشد گي جوانه زنمتغيرهاین يانگي مقابسه م‐۴جدول 

    رقم    

وزن خشک 

  اهچهيکل گ

 )  گرميليم (

وزن خشک 

  ساقه چه

  ) گرميليم (

وزن خشک 

  شه چهير

  گرميليم (

 طول ساقه چه

  ) متريليم(

  

  شه چهيطول ر

  ) متريليم (

 جوانه يکنواختي

  )ساعت( يزن

 يسرعت جوانه زن

 )در ساعت(

  يدرصد جوانه زن

IC   ab  ١٦/ ٥٣  ab ٠٦/١١  b  ٤٦/٥  ab ٨٢/٣٢  b٧٦/٢٥  c۴۷/٥٣‐  cd ١١٢ ۰./٠  c٠٠/٥٠  

H5505    c٨٦/١٠  c  ١٣/٧  c٧٣/٣  c٩٣/٢٥  c۷۳/۲۰  ab٨٨/٤٥‐  d ١٠٦ ۰ /٠  d٦٦/٤٢  

PP22    b ٤٠/١٤  cb ٣٣/٩  bc ٠٦/٥  abc٦٠/٣١  b٤٦/٢٥  a٢٨/٣٦‐  ab۰۱۲۶ /٠  b٩٣/٥٦  

PP8    bc ۰۶/١٣  bc٠٠/٩  bc١٣/٤  bc٧٠/٢٧  bc۸۶/۲۲  bc٤٧ /٤٦‐  cd٠١١٣/٠  c٨٠/٥٠  

7233    a١٩ /٣٣  a١٢/ ٤٠  a٠٠/٧  a٣٨  a۲۰/۳۰  b٨١/٤٢‐  a ٠١٢٧/٠  a٩٠/٦٢  

BR1   b١٦/٣  b٧٣/٩  ab  ۲۰/٥  ab ۴۴/٣٣  

  

  

  

bc ١٣/٢٥  bc ۵۹/٤٩  bc ٠١١٧/٠  c ٥٠/ ٩٣  

   .)LSD ٠٥/٠آزمون   ( با هم دارندي داري معنيرک در هر ستون اختالف امارر مشتي حروف غي داراين هايانگي م
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رتمــام د7233 ن اســت کــه رقــمآتــنش خــشكي بيــانگر 

 H5505ن رقـم و رقـم         يتـر    متحمـل  ي اسمز يها  ليپتانس

   .)٧جدول ( باشد ي مين رقم به تنش خشكيحساستر

  

  بحث

 ش دهـد كـه تـن      يمـده نـشان مـ      آ ج به دست  ينتا

درصـد،   (ي جوانـه زنـ    ي اجزا ي دار ي به طور معن   يخشك

شه چـه،   يـ طـول ر  (اهچـه   يو رشد گ   ) يكنواختيسرعت و   

ر قـرار   يرا تحت تـاث   ) اهچه  يه و وزن خشك كل گ     چساقه  

 يل اسـمز  ي كـاهش پتانـس    ياثرات منف ). ۲جدول  ( دهد   يم

 ي روقيـ تحق  در چنـد   يو سرعت جوانـه زنـ     درصد   يرو

 يان مشهد يميرح(گر گزارش شده است     ي د ياهان زراع يگ

ار و  يـ ، بوخت ۱۹۹۰ و همکـاران     ي، بعلبکـ  ۱۳۷۰و همکاران   

ــا ــاران  ۱۹۹۰کوا يش ــالرک و همک ــار و  ي و د۱۹۹۳، ک ک

 منجـر بـه     يش تـنش رطـوبت    ين مطالعه افـزا   يدر ا . )۱۹۹۵

 همه ارقـام    ي جوانه زن  يكنواختيسرعت و    كاهش درصد، 

 ي به تنش خـشك   ي جوانه زن  يلعمل اجزا اما عكس ا  . ديگرد

 ارقــام مختلــف يزان كــاهش بــرايــ ميعنــيكــسان نبــود ي

ر درصد  دن كاهش را    يشتري ب H5505متفاوت بود و رقم     

 از خود نشان داد و رقـم        ي و سرعت جوانه زن    يجوانه زن 

 يط تـنش رطـوبت  ي تحت شـرا ي در مرحله جوانه زن  7233

ن يا. دي گرد يابي ارز ي مقاوم به تنش خشك    يبه عنوان رقم  

ه ارقـام از  يـ  مختلـف نـسبت بـه بق     يرقم در تـنش رطـوبت     

مشابه .  برخوردار بود  ي كمتر اهچهيكاهش وزن خشك گ   

نگ يسـ ( ماننـد گنـدم      ياهـان زراعـ   ير گ يج در سـا   ين نتا يا

ــ لوب،)۲۰۰۱ ــپر(ا يـ ــاران يـ ــو) ۱۹۹۲سکو و همکـ  ايو سـ

تـنش  . گـزارش شـده بـود     ) ۱۹۹۰ و همکـاران     يپوگومو(

ر بـر   ياثبا ت  ب توسط بذر،  آردن جذب    با محدود ک   يخشک

  ،  نين در جنـ   يروتئپـ ر بـذر و سـنتز       يحرکت و انتقال ذخا   

دد و دونـوان    ( دهـد    ير قـرار مـ    ي را تحـت تـاث     يجوانه زن 

 باعـث   يجـاد تـنش خـشک     يکـول بـا ا    يلن گل ي ات يلپ). ۱۹۹۹

جه کاهش  ي دانه و در نت    يز مواد اندوخته ا   يدروليکاهش ه 

عكس ). ۱۹۷۸ و مورر    شريف(  شود ي م يدرصد جوانه زن  

 ارقام چغنـدر قنـد      ي جوانه زن  يي نها العمل متفاوت درصد  

 از جملـه    ي توان بـه عوامـل مختلفـ       ي را م  يبه تنش خشك  

جـه كــاهش  يب در ارقــام حـساس و در نت آكـاهش جـذب   

ن تحمـل   يـي  بـذر هـم در تع      يسـخت .  نسبت داد  يجوانه زن 

ه يـ ك ال ي كه دارا بودن     يارقام به تنش موثر است به طور      

 گردد كه مقـدار رطوبـت   ي سخت موجب م    نسبتا يششوپ

 رطوبـت   رابـر  بذور چغندر قند دو ب     ي جوانه زن  يالزم برا 

 دهمانن). ۱۳۷۲خدا بنده   (  باشد ياهان م يگ ريازسايمورد ن 

 ارقـام متحمـل بـه       ي سرعت جوانه زنـ    ،يصد جوانه زن  رد

 7233شتر از ارقام حـساس بـود و رقـم           ي ب يتنش رطوبت 

 را دارا   ين سـرعت جوانـه زنـ      يتر كم H5505ن و   يشتريب

 در 7233 رقـم  ي كـه سـرعت جوانـه زنـ     يبه طور . بودند

 ين در حـال   يـ ا.  بود H5505شتر از   ي درصد ب  ۵/۱۶حدود  

 از  يكـ ي ي جوانـه زنـ     سـرعت  تاساست كه گزارش شده     

بـه   ، باشـد  ي مـ  ي تحمـل بـه خـشك      يابيـ  ارز يشاخص ها 

 تحـت   ،شتريـ  ب ي سرعت جوانه زنـ    ي كه ارقام دارا   يطور

 سـبز شـدن     ي برا يشتري از شانس ب   ي تنش حشك  طيشرا

 جوانه  يكنواختي). ۱۳۷۴ يزيا و عز  يسرمدن( برخوردارند

 در  ي تـنش بـه علـت همزمـان        يژه در دوره هـا    ي به و  يزن

ت داشـته   يـ اهمت مزرعـه    ي توانـد در مـدبر     يسبز كردن م  

  .باشد

 ي دار يل اب طول ساقه چه كاهش معنـ       يبا كاهش پتانس    

 ‐۸ب از صـفر بـه    آليش پتانس  كه با كاه   يداشت به نحو  

. )۳جـدول  (افـت   ي درصد كـاهش     ۹/۹۵بار طول ساقه چه     

ــ ــايــگــر نين ديمحقق ــد يج مــشابهيز نت  گــزارش كــرده ان

ــبوخت( ــدر ا). ۱۹۹۰کوا يار و شــاي ان يــش در ميمــاز آني

ت ي طول ساقه چه حـساس     يري مورد اندازه گ   يپارامتر ها 

ققـان  گـر مح يج د ي را به تنش نشان داد كه بـا نتـا          يشتريب

ال ، ۱۹۷۷ال شـــارکاوي و اســـپرينگوئل ( مطابقـــت دارد

ــارکاو ــاليش ــارکاو۱۹۸۵ ي و فرک ــاران ي، ال ش  و همک

ش يبـا افـزا   ). ۱۹۷۷نگوئل  ي و اسـپر   ي و ال شارکاو   ۱۹۸۹

 يه ارقـام بـه طـور معنـ        يـ شه چـه كل   ي طول ر  يتنش خشك 

 صفر در   يل اسمز ي كه پتانس  يافت به طور  ي كاهش   يدار

 ۸۳/۳۸ از  راشه چـه يـ ن طـول ر ينگايبار ، م‐ ۸سه با   يمقا

   رسد يبه نظر م.  متر كاهش داديلي م۲۷/۹ متر به يليم
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   در ارقام چغندر قنديدرصد جوانه زن ) Si (يت به خشکيشاخص حساس ‐۵جدول 

   بار‐۸ ي در خشکSi   بار‐۶ ي در خشکSi   بار‐۴ ي در خشکSi   بار‐۲ ي در خشکSi  رقم

IC ۹۸/۰  ٠٣/١  ١٠/١  ١٣/١  

H5505  ٠٨/١  ٢٥/١  ٤٢/١  ٦٧/١  

PP22  ٨٣/٠  ٦٧/٠  ٥٠/٠  ۹۶/۰  

PP8  ٠٠/١  ٩٤/٠  ٩٠/٠  ٧٢/٠  

7233  ٨٩/٠  ٧٥/٠  ٦١/٠  ٦٤/٠  

BR1  ٠٣/١  ١٤/١  ٢٧/١  ٤٦/١  

  

  

   در ارقام چغندر قنديسرعت جوانه زن ) Si (يت به خشکيشاخص حساس ‐۶جدول 

   بار‐۸ ي در خشکSi   بار‐۶ ي در خشکSi   بار‐۴ ي در خشکSi   بار‐۲ ي در خشکSi  رقم

IC ۰۶/۱  ٠٦/١  ٠٢/١  ٠٧/١  

H5505  ٨٠/٠  ١٣/١  ١٠/١  ٠٧/١  

PP22  ٠٠/١  ٩٩/٠  ٠٧/١  ۰۰/۱  

PP8  ٠٠/١  ٩٥/٠  ٩٦/٠  ٩٤/٠  

7233  ٨٥/٠  ٩١/٠  ٨٧/٠  ٧٧/٠  

BR1  ٩٦/٠  ٩٦/٠  ٠٠/١  ٩٣/٠  

 
  

  اهچه در ارقام چغندر قنديوزن خشک گ ) Si (يت به خشکيشاخص حساس ‐۷دول ج

   بار‐۸ ي در خشکSi   بار‐۶ي در خشکSi   بار‐۴ ي در خشکSi   بار‐۲ ي در خشکSi  رقم

IC ۰۳/۱  ٠٢/١  ٠١/١  ١٠/١  

H5505  ٠١/١  ٠٦/١  ٢٦/١  ٦٢/١  

PP22  ٩٤/٠  ٥٣/٠  ٥٣/٠  ۹۷/۰  

PP8  ٠٢/١  ٠٦/١  ٢٢/١  ٦٠/١  

7233  ٩٦/٠  ٩١/٠  ٦٩/٠  ٥٤/٠  

BR1  ٠٠/١  ٠٠/١  ١٨/١  ٧٤/٠  
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كه با افزايش تنش ، آب قابل دسترس بذور جهـت جوانـه             

زني كاهش يافته و لذا سرعت فعاليت هاي متـابوليكي در           

  . داخل بذر جهت جوانه زني كاهش مي يابد

 يشه چــه در اثــر تــنش خــشكيــكــاهش طــول ر

ــط  ــشگران ن يدتوس ــر پژوه ــگ ــت  ي ــده اس ــزارش ش  ز گ

 و همکاران   ي، الشارکاو ۱۹۷۷نگوئل  ي و اسپر  يالشارکاو(

).  ۲۰۰۱نگ  ي و جها و سـ     ۱۹۹۰کوا  يار و شا  ي، بوخت ۱۹۸۹

ه چـ شه چـه و سـاقه   يشتر ري رسد علت طول ب   يبه نظر م  

 شتري خشك ب  وزنل  ي دل بهط تنش   يار در ش  7233در رقم   

 معتقدنـد در    يبرخـ . )۴جـدول   ( رقم باشد ن  ياهچه ا يکل گ 

شه چـه و    ي ر يط تنش تجمع ماده خشك در بافت ها       يشرا

 شتر از ارقـام حـساس اسـت       يـ ساقه چـه ارقـام متحمـل ب       

ــشاکاو( ــ و ايالــ ــشا۱۹۷۷نگوئل يپترســ  و يکاور و الــ

 که درصـد جوانـه      يق ارقام ين تحق يدر ا ). ۱۹۸۹همکاران  

ل تر و مـاده     ينان طو آ ياهچه ها ي داشتند ، گ   يشتري ب يزن

کار    و  ين موضوع توسط د   ي ا .شتر بود ي ب زي ن نهاآخشک  

  . د شده استييز تاين) ۱۹۹۵(

چغند ر قند از نظر عکس      ن ارقام   يبن که   يجه ا ينت

اهچـه  ي و رشـد گ    ي در مرحله جوانـه زنـ      يالعمل به خشک  

له وجود تنوع   ئن مس يا.  وجود داشت    ي دار ياختالف معن 

ن ي بـ   در يکـ يع ژنت ووجود تنـ  .  دهد   يدر ارقام را نشان م    

 قـبال  يام چغندر قند از نظر عکس العمل به تنش خـشک    قار

رشـد  ). ۲۰۰۰ان و همکـاران     يصـادق (گزارش شده اسـت     

 برخـوردار   يت خاصـ  يـ شه چه و ساقه چه بـذر از اهم        ير

شه چـه و    يـ  از رشد ر   يط حشک ي که در شرا   يبذور.است  

 تواننـد اسـتقرار     ي مـ  ، برخـوردار باشـند    يساقه چه خوب  

ط نامناسـب   يا کننـد و در شـرا      ديـ پ يع تـر  يشتر و سـر   يب

بـا کـاهش    .  باشند   ين کننده عملکرد باالتر   ي تضم يطيمح

اهچـه  ي در وزن خـشک گ ي داري کاهش معنـ  ،بآل  يتانسپ

اهچه در اثـر تـنش      يکاهش وزن خشک گ   . ها مشاهده شد  

 و  ي د . گزارش شده اسـت    ياهان زراع ي در اغلب گ   يخشک

) ۱۹۹۸ (و و همکـاران   سـ مووپن ،اياه لوب يدر گ ) ۱۹۹۵(کار  

ــه پندر  ــوب ــاران ي بعلبک ــا ) ۱۹۹۰( و همک ــدم نت ج يدر گن

ن ارقـام از نظـر وزن       يدر ب .  را گزارش کرده اند      يمشابه

 وجـود داشـت کـه علـت ان بـه            ي دار يخشک تفاوت معن  

 کـم  يبآ يل هايتانسپشه چه دريب توسط ر  آ قدرت جذب 

 است و ارتبـاط    يکيده ژنت يدپک  ين مسئله   يا.  گردد   يبر م 

هـر چنـد    ). ۱۹۹۵ و کار    يد(اه دارد   يمقاومت گ م با   يمستق

ست يـ کـسان ن ي در طول مراحل رشـد  يکه تحمل به خشک 

 کـه قادرنـد     ي توان استناد کرد ان دسته از ارقـام        ي م يول

 کــم اب جــذب نمــوده و بــه رشــد يبــآ يل هــايدر بتانــس

ز در  يـ  رشـد ن   ي خود ادامـه دهنـد در مراحـل بعـد          يعيطب

 ييخانبـا (داشـت    خواهنـد    يشتريـ  تحمـل ب   ير خـشک  اببر

 نمـود كـه ارقـام       يريـ جـه گ  ي تـوان نت   ين م يبنابرا). ۱۳۷۴

 از  ي نسبت به تنش خشك    يچغندر قند در مرحله جوانه زن     

 رسـد  ي برخوردار اسـت و بـه نظـر مـ        يت باالتر يحساس

ط يگـر ارقـام نـسبت بـه شـرا         يسه با د  ي در مقا  7233رقم  

  . تنش متحمل تر باشد
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  .۱۲۹ ي ال۱۱۸ يها صفحه .۲ شماره ،۵ جلد ،ابانيمجله ب

 مختلف اسپرس نسبت به ي عكس العمل توده هايبررس. ۱۳۶۷ ، شحاج رسولها و  حغا ي سرمدن باد ع،آ  كاظميباقر
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  .۵۵ ي ال۴۱

ه بـذر   يـ قـات اصـالح و ته     ي موسـسه تحق   يات علمـ  يـ  ه ياعـضا توسط  . ترجمه چغندر قند از علم تا عمل      .۱۳۷۷ نام، يب
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  .٤٥ ي ال٣٦ يهاصفحه

کـول  يلن گال ي ات يلپ از   ي ناش ي عدس به تنش خشک    ي ها يپعکس العمل ژنوت   .۱۳۷۷ ي الف،  ع و نظام   يباقر ر،    م يانيک
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