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  بررسي پديده تحريك رشد چغندرقند تحت تنش ماليم شوري
  3يوان فتوحكي، 2ير محمودي، تورج م1وروش ناظمك

 واحد مهاباد يارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالم يارشناسك يدانشجو -1

 واحد مهاباد يدانشگاه آزاد اسالم يشاورزكده كدانش يئت علميعضو ه -2

 يجان غربياستان آذربا يعيبع طبو منا يشاورزكقات يز تحقكمر يئت علميعضو ه -3

  دهكيچ
شرايط نرمال و شرايط تنش شوري ماليم چغندرقند تحت تنش ماليم شوري، آزمايشي در دو  به منظور بررسي پديده تحريك رشد

)1-ds/m4=Ec(  رار در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مياندوآب كدر سه ت يامل تصادفك كدام در قالب طرح بلوكهر
شه، يرد ركصفات عمل يدار يرشد چغندر قند شده و به صورت معن يكم موجب تحريمال ياعمال شورش ين آزمايدر ارا شد. اج

زان يم ميمال ين شوريش داد. همچنيرد قند خالص را افزاكرد قند ناخالص و عملكدرصد قند ناخالص، درصد قند خالص، عمل
ش داد. يط نرمال افزايدرصد نسبت به شرا 20و  5/10، 15ب يخالص را به ترترد قند ناكرد قند خالص و عملكشه، عمليرد ركعمل
رد قند ناخالص و كشه، عمليرد ركن عمليسب باالتركبا  16و  15، 14شماره  يپ هايپ ها نشان داد.  ژنوتين ژنوتيانگيسه ميمقا
  شدند.  ييپ ها شناساين ژنوتيترم به عنوان مناسب يمال يط شوريط نرمال و هم در شرايرد قند خالص هم در شراكعمل
  م.يچغندرقند، سد ،ميمال هاي كليدي: شوريواژه

  مقدمه
 7ي تحمل اين گياه به شوري باال است (است. آستانه 2داراي نياكان شورپسند 1) از تيره كنوپودياسه.Beta vulgaris Lقند (چغندر

اثرات كود سديم روي رشد و عملكرد همانند پتاسيم است. سديم ) اعالم كردند كه 2دراي كوت و فارلي( ).5دسي زيمنس برمتر) (
گسترش برگ را در اوايل فصل رشد افزايش مي دهد، باعث افزايش تناسب ماده خشك ريشه به اندام هوايي و غلظت قند در ريشه را 

گزارش كردند ) 1كريستنسون ( )، دراي كوتن و3) ، دورانت و همكاران (4حاجي بلند و همكاران ( موقع برداشت بهبود مي بخشد.
شوري ماليم مي تواند در رشد چغندرقند مفيد باشد و اضافه كردن سديم اثر مثبت روي فيزيولوژي و عملكرد چغندرقند خواهد 

انجام  ميمال يپ به شورين ژنوتيمتحمل تر ييرشد و شناسا يكده تحريپداز نظر   پ هايژنوت يابيارزق حاضر به منظور يتحق. داشت
  .شد

   مواد و روش ها
منطقه مياندوآب از نظر اقليمي  در ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي شهرستان مياندوآب انجام شد 1390-91اين تحقيق در سال زراعي 

درجه سانتي گراد است.  12/6انه برابر يسال ين دمايانگيو مميلي متر  297انه منطقه يسال داراي اقليم نيمه خشك و متوسط بارندگي
با ) ds/m4=Ec-1(تكرار در دو شرايط نرمال و شرايط تنش شوري ماليم  3هاي كامل تصادفي با در قالب طرح پايه بلوك آزمايش

متر از هم بود و بذور بر سانتي 60متر و به فواصل  8هر كرت شامل سه رديف به طول  پ چغندر قند به مرحله اجرا درآمد.يژنوت 16
متري كاشته شد. به منظور جلوگيري از اثرات واحدهاي آزمايشي همجوار برسانتي 3-4و در عمق متر سانتي 17روي رديف با فاصله 
انجام گرفت. پس از كاشت و  1391متر در نظر گرفته شد. عمليات كاشت در فروردين ماه  1ها ي بين بلوكروي يكديگر فاصله

عبارت از  يريمتر از يكديگر تنك شدند. صفات مورد اندازه گتيسان 17ها به فاصله برگي، بوته 4- 8ها، در مرحله استقرار بوته
 ير است جهت پكالزم به ذ بودند. رد قند خالصكرد قند ناخالص و عملك، درصد قند خالص، درصد قند ناخالص، عملشهيرد ركعمل

                                                            
1 chenopodiaceae 
2Halophyte  
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 ييدار بود شناسا يط بر آنها معنيمح ه اثرك يب داده ها انجام گرفت و صفاتكه مريط بر صفات مورد مطالعه ابتدا تجزيبردن به اثر مح
انجام  يامل تصادفك يها كانس بر اساس طرح بلويه واريتجز يط ها بر اساس صفات مورد بررسياز مح يكهر  يشدند سپس برا

  ن انجام شد. كپ ها بر اساس آزمون دانين ژنوتيانگيسه ميشده و مقا
  ج و بحثينتا 

پ ها از نظر ين ژنوتيم بيمال يط نرمال و شوريط مجزا نشان داد در هر دو شرايدو شراانس داده ها در يه واريرد دانه: تجزكعمل
شماره  يپ هاير از ژنوتيه به غكاز آن بود  كيط حايپ ها در دو شراينش ژنوتكسه وايده شد. مقايد يدار يرد دانه اختالف معنكعمل
ور كمذ يپ هايژنوت يريردند قرار گكسب كم يمال يط شورياشه را تحت شريرد ركن عمليباالتر يپ هايگر ژنوتيد 8و  7،  9، 10

پ ين ژنوتياهش داد. در بكدرصد  3و  51/4، 91/6، 23ب يشه را به ترتيرد ركط نرمال عمليم نسبت به شرايمال يط شوريدر شرا
ط يشه را در شرايد رركش عملين درصد افزايدرصد باالتر 33/23و  57/23ب با يبه ترت 6و  14پ شماره يژنوت يمورد بررس يها

نش مثبت كوا ين شورييت است به سطوح پاياه هالوفيگ يكه چغندر قند كردند. از آنجا كسب كط نرمال يم نسبت به شرايمال يشور
قات حاجي يج تحقيج نتايجه همسو با نتاين نتيا شود. ياه مشاهده مين گيدر ا ين شورييرشد در سطوح پا يكده تحرينشان داده و پد

  است.) 1كريستنسون ()، دراي كوتن و 3) ، دورانت و همكاران (4همكاران (بلند و 
 يدار ياز نظر صفت درصد قند ناخالص اختالف معن يطيط محيدر هر دو شرا يمورد بررس يپ هاين ژنوتيب درصد قند ناخالص:

ط نشان دادند به ير شراييبه تغ يمتفاوتنش كپ ها وايط مشاهده شد ژنوتيپ ها در دو محيسه درصد قند ناخالص ژنوتيمقا ده شد.دريد
 يپ هايم در ژنوتيمال يط نرمال نشان دادند شورين درصد قند ناخالص را در شرايباالتر 16و  4، 2، 3شماره  يپ هايه ژنوتك ينحو
ط ير شرايي، با تغپ هايگر ژنوتياهش داد اما در دكدرصد  64/5و  96/12، 16/18، 94/27ب يور مقدار درصد قند ناخالص را به ترتكمذ
شماره   يپ هايم مقدار درصد قند ناخالص را در ژنوتيمال يط شوريه شراك يط بر مقدار درصد قند ناخالص افزوده شد به طوريمح
  .ش داديدرصد افزا 21/18و  98/19ب يبه ترت 14و  5
ده شد.. يد يدار يالص اختالف معنرد قند خكط از نظر عمليدر هر دو شرا يمورد بررس يپ هاين ژنوتي: برد قند خالصكعمل 

رد قند كط نرمال عمليتحت شرا 10و  7، 3شماره  يپ هايط نشان داد ژنوتيپ ها در دو شرايرد قند ناخالص ژنوتكسه عمليمقا
درصد  56/2با  10پ شماره يپ ژنوتين سه ژنوتين ايه در بك يم بروز داده اند به نحويمال يط شورينسبت به شرا يشتريناخالص ب

ن يم نشان داد با ايمال يط شوريپ ها نسبت به شرايگر ژنوتيسه با ديرا در مقا ينش منفكن وايرد قند ناخالص باالتركاهش در عملك
ش به ين مقدار افزايش داد باالتريشه را افزايرد قند ناخالص ركزان عمليم ميمال يشور يمورد بررس يپ هايشتر ژنوتيوجود در ب

گر يد10و  7، 3 يپ هاير از ژنوتيتوان اظهار داشت به غ ي). م5- 4بود (جدول  14پ شماره يدرصد متعلق به ژنوت 54/37زان يم
د يش توليو افزا يشيش رشد رويرشد افزا يكم موجب تحريمال ياز شور يلر ناشكم و يسد يمكپ ها وجود مقدار يژنوت

هاي اختصاصي رشد نسبت به سديم در ميان سديم گريزها و سديم پسندها اسخشه شده است. تفاوت در پيالت ها و قند ريفتوآسم
هاي هوايي تواند ناشي از تفاوت در جذب و انتقال سديم به اندام هوايي باشد. مثالً چغندرقند سديم را جذب و به آساني به انداممي

تواند نسبت به گياهاني كه در اين شرايط، ميزان رشد مي تواند به آساني جايگزين پتاسيم شود.دهد و در آنجا، سديم ميانتقال مي
  .اند، بيشتر باشدپتاسيم در اختيار داشته

رد قند كمورد مطالعه از نظر صفت عمل يپ هاين ژنوتيانش داده ها  مشاهده شد بيه واريرد قند خالص:  براساس جدول تجزكعمل 
ان مشاهده كرد قند خالص در دو مكپ ها از نظر صفت عملين ژنوتينگايسه مين در مقايده شد همچنيد يدار يخالص اختالف معن

سب ك ييرد قند خالص باالكم عمليمال يط شوريمورد مطالعه در مح يپ هايژنوت يمابق 10و  7، 3پ شماره ير از سه ژنوتيشد به غ
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 ينش مثبت را به شوركن وايباالتر درصد 79/36و  39/42، 5/45ب با يبه ترت 15و  5، 14شماره  يپ هاين ژنوتين بينمودند در ا
  .پ ها نشان دادنديگر ژنوتيم نسبت به ديمال

 

 ستند.ن هكآزمون دان يدرصد  آمار 5در سطح  يدار يفاقد اختالف معن كحروف مشتر ين دارايانگيم

  

 ميماليط نرمال و شوريتجزيه واريانس صفات مورد مطالعه تحت شرا-1جدول

   ن مربعاتيانگيم   

 ميمال يشور نرمال ميماليشور نرمال ميماليشور نرمال ميماليشور نرمال  

منابع
 رييتغ

درجه 
 يآزاد

درصد قند عملكرد ريشه عملكرد ريشه
 ناخالص

درصد قند
 ناخالص

عملكرد قند 
 ناخالص

عملكرد قند 
 ناخالص

ملكرد قند 
 خالص

عملكرد قند 
 خالص

17/17 75/7 2 راركت  95/0 33/1  46/0 55/0  53/0 24/0  

 69/21** 25/5* 17/26* 05/7* 58/18** 58/3* 63/604* 81/283* 15پيژنوت

61/167 37/118 30 خطا  03/1 65/1  06/3 39/7  52/2 87/4  

%22/19 رات (%)ييب تغيضر  12/18% 38/5%62/18%57/20%  28/20%  43/20%  94/20% 

ns،و%5، معني داري در سطح  احتماليدار ي*و** به ترتيب  عدم معن
1 

     

 ميماليط نرمال و شورين  صفات مورد مطالعه تحت شرايانگيسه ميمقا -2جدول

  شماره
 پيژنوت

 ميمال يشور نرمال ميمال يشور نرمال ميماليشور نرمال ميماليشور نرمال

عملكرد ريشه 
 تار)ك(تن در ه

عملكرد ريشه
 تار)ك(تن در ه

درصد قند
 ناخالص

درصد قند
 ناخالص

عملكرد قند 
 ناخالص

عملكرد قند
 ناخالص

ملكرد قند 
 خالص

عملكرد قند 
 خالص

1 bc54  ce83/69 ad43/18 df88/18 ac93/9  ce23/13 be78/9  ce35/7  
2 bc58 bd66/73 ab08/19 h15/16 ac2/11  ce8/11 cd27/8  ae38/4  
3 bc53 cf66/67 a15/19 h96/14 ac01/10  e06/10 e21/7  be73/7  
4 ac33/59  ad66/74 ad75/17 h75/15 ac66/10  ce83/11 be83/8  be93/7  
5 c44  ad66/74 ad28/18 a85/22 c8  ce66/12 be77/9  e63/5  
6 bc66/53  ce70 ad8/17 fg41/18 bc5/9  ce9/12 be77/9  be86/7  
7 bc54  ef33/65 ad1/18 eg55/18 ac8/9  e63/9 be33/9  ae11/8  
8 bc57  df55 d8/16 cf05/20 be03/11 de5/9 be33/9  ce4/7  
9 ab67  df66/62 ad18 ac28/21 ab06/12 ce4/13 bd03/11  ac90/9  
10 bc57  f33/76 ac56/18 ab55/22 ac4/10 e66/10 be53/8  ad94/8  
11 bc66/53  df33/65 cd1/17 bf43/20 be2/9  ce13/4 be82/10  ce28/7  
12 bc54  ce33/68 cd88/16 bf43/20 be03/14 ce1/9 be97/9  de09/7  
13 bc57  bd33/73 cd17/17 ad91/20 ac83/9  ce26/15 b06/12  be71/7  
14 ab67  ac66/87 ad03/18 ac05/22 ab03/12  ab26/19 a59/16  ad04/9  
15 a33/77  a66/95 cd28/17 be66/20 a36/13  a83/19 a37/16  ab34/10  
16 a8/77  ab66/94 bd45/17 gh51/16 a73/15 ac4/13 bc93/11  a81/10  
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Study growth induce phenomenon of sugar beet growth under mild salinity 
Abstract 
In order to study Cheek phenomenon of sugar beet (Beta vulgaris L.) growth under mild salinity a field study 
was conducted in Agriculture research center in miandoab during year of 2013 in two separated normal and 
mild salinity. The experimental design was RCB design with three replications. In this excrement mild 
salinity condition induced sugar beet growth and increased trait such as on root yield,  sugar content, white 
sugar content sugar yield and white sugar yield.  Genotypes compare means revealed in to conditions 
genotypes number of 14, 15 and 16, achieved highest root yield, sugar root yield and white root yield  
Key words: mild salinity, sugar beet, genotypes  
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