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  يط تنش شوريچغندر تحت شرا يپ هاين صفات در ژنوتيروابط ب يابيارز
  3يوان فتوحكي، 2ير محمودي، تورج م1يريتا بشيب

  Bita_ bashiri@ yahoo.comواحد مهاباد يدانشگاه آزاد اسالم يشاورزكده كارشد زراعت دانش يارشناسك يدانشجو -1

 واحد مهاباد يد اسالمدانشگاه آزا يشاورزكده كزراعت دانش يئت علميعضو ه -2

  اندوآبيم يعيو منابع طب يشاورزكقات يز تحقكمر يئت علميعضو ه -3
  دهكيچ
ط نرمال و يهاي تحمل، آزمايشي در دو شراهاي مختلف چغندرقند براساس شاخصمنظور ارزيابي تحمل به تنش شوري ژنوتيپبه  

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مياندوآب اجرا  رار دركدر سه ت يامل تصادفك كدام در قالب طرح بلوكهر  يتنش شور
شه، درصد قند ناخالص، درصد قند خالص درصد استحصال يرد ركرد قند خالص با صفات عملكط نرمال صفت عمليتحت شراشد.

رد قند كعمل يط تنش شوريدر شرا .نشان داد يدار يو معن يمنف يشه همبستگيم ريدار و با صفت مقدار سد يمثبت و معن يهمبستگ
 يمنف يشه، ازت مضره همبستگيم ريدار و با صفات سد يمثبت و معن يشه و درصد قند خالص همبستگيرد ركخالص با صفت عمل

شه، درصد قند خالص و يرد ركط نرمال نشان داد سه صفت عمليون گام به گام در شرايه رگرسيج تجزينتا. نشان داد يدار يو معن
درصد از  61صفت درصد قند خالص و ازت مضره در مجموع  يط شوريرات و در شرايياز تغ درصد 75ازت مضره در مجموع 

ط نرمال يت صفات، در شرايه عليج تجزيماندند. بر اساس نتا يه نموده و در مدل باقيرد قند خالص را توجكرات صفت عملييتغ
  رد قند خالص نشان دادند.كعمل يت را بر روم مثبين اثر مستقيصفت درصد قند باالتر يط شوريشه و در شرايرد ركصفت عمل

  ، چغندر قند، روابط.ي: شوريديلكلمات ك
  

  مقدمه
خصوصا در مناطق خشك و نيمه خشك است. در اين مناطق عواملي از  شوري خاك يكي از مسايل عمده كشاورزي در سراسر دنيا

نادرست زراعي همچون آبياري با آب هايي با امالح باال، قبيل ميزان كم بارندگي، تبخير زياد از سطح خاك، به كارگيري روش هاي 
). 1380خاك ها و غيره باعث تجمع نمك و شوري خاك مي شود (كافي و همكاران،  آبياري بدون شستشوي خاك و عدم زهكشي

ته هاي متحمل به راه موثر براي كاهش اثرات زيان آور شوري خاك و آب، توسعه ارقام متحمل به شوري است از اين رو ايجاد واري
شوري در گياهان زراعي نظير چغندرقند و غيره كه بتوانند در شرايط تنش رشد نموده و عملكرد قابل قبولي داشته باشند يكي از 

 قند ردكعمل و شهير ردكعمل ولوژيك،يب ردكعمل شامل چغندرقند در عملكرد ).1(اهداف مهم به نژادي اين قبيل گياهان زراعي است.
 هك ديآيم دستبه يهنگام قند يباال ردكعمل و است شهير كخش ماده ردكعمل از يبخش قند ردكعمل چغندرقند در اام. باشديم

 ميان در عليت اصل روشهاي مطالعه از يكي عليت تجزيه).2005لن يميابراه( باشد باال شهير در شده ديتول كخش ماده ردكعمل

 2است ( مفيد بسيار صفات مستقيم ,.غير  و مستقيم اثرات به بردن پي و همبستگي تجزيه براي باشد و مي متغيرها از اي مجموعه
 عملكرد داد نشان شد، گرفته نظر در تابع صفت عنوان به قند عملكرد كه ) هنگامي5مطالعات اوداسوهير ( اساس بر عليت تجزيه نتايج)

   هستند. اغماض قابل و چيزاثرات نا داراي صفات ساير و اثر بيشترين داراي ساكارز و درصد ريشه
شه يرد ركچغندر قند گزارش نمودند عمل يفكيو  يمكرد كت عمليه عليصفات و تجز ي) در در مطالعه همبستگ4اران (كو هم ينصر

شان با ين ايمثبت نشان داد همچن يهمبستگ يگر صفات مورد بررسيو با د يمنف يبا صفات درصد قند خالص و ناخالص همبستگ
 99ل، وزن تر برگ و وزن تر طوقه حدود كشه، وزن تر ير كون گام به گام مشخص نمودند صفات وزن خشيدل رگرساستفاده از م

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٢

ن اثر يت مشخص نمودند صفت وزن تر برگ باالتريه عليتا با استفاده از تجزيردند و نهاكن ييشه را تبيرد ركرات عملييدرصد از تغ
  شه داشت.يرد ركعمل يم مثبت را بر رويمستق

  
  واد و روش هام
ط نرمال يدر شرا مياندوآبكشاورزي شهرستان در ايستگاه تحقيقاتي  1390-91سال زراعي رقم بذر چغندر قند  در  12ن پژوهش با يا

ن مطالعه يدر ا رار به مرحله اجرا گذاشته شد.كدر سه ت يامل تصادفك يها كدام در قالب طرح بلوك) هر ds/m2 14تا  12( يو شور
متر در نظر گرفته يسانت 15ف يرد يمتر و فاصله رويسانت 60ف يه فاصله ردكمتر بود  8اشت به طول كخط  3رت شامل كاندازه هر 

  بود. يط نرمال و تنش شوريچغندر قند در شرا يفكيو  يمكات يشامل صفات مؤثر بر خصوص يريصفات مورد اندازه گ شد.
  ج و بحثينتا
 شه، درصد قند ناخالص،  درصد قند خالصيرد ركرد قند خالص با صفات عملكعملط نرمال صفت يتحت شرا  ط نرمال:يشرا 

ده يد نگرديج قينشان داد (نتا يدار يو معن يمنف يشه همبستگيم ريدار و با صفت مقدار سد يمثبت و معن يدرصد استحصال همبستگ
  است).

وان متغير وابسته و بقيه صفات به عنوان متغيرهاي مستقل به عن خالصدر تجزيه رگرسيون چند گانه به روش گام به گام، عملكرد قند 
ون گام به گام يه رگرسيج تجزينتا تري در توجيه عملكرد ريشه دارند مشخص شود.مورد بررسي قرار گرفتند تا صفاتي كه نقش مهم

رات ( ييدرصد از تغ 57شه، درصد قند خالص و ازت مضره در مجموع يرد رك) نشان داد سه صفت عمل1(جدول  ط نرماليدر شرا
75/0=2R ماندند. يه نموده و در مدل باقيرد قند خالص را توجكر وابسته عمليي) متغ  

رد قند كعمل يدار را بر رو يم مثبت و معنين اثر مستقيشه باالتريرد رك) صفت عمل2ت صفات نشان داد (جدول يه عليج تجزينتا 
ش داد يرد قند خالص را افزاكش درصد قند خالص عمليق افزايم و از طرير مستقين به صورت غين صفت همچنيخالص نشان داد ا

اهش داد. درصد قند خالص به كرد قند خالص را كشه عمليش ازت مضره ريق افزايم و از طرير مستقيور به صورت غكاما صفت مذ
ور كشد صفت مذ ييشه داشت شناسايرد ركرد قند خالص بعد از عملكعمل يم مثبت بر رويه اثر مثبت و مستقكن صفت يعنوان دوم

رد كم عملير مستقيش ازت مضره به صورت غيق افزايم مثبت و از طرير مستقيشه اثر غيرد ركش عمليق افزايم از طريبه صورت مستق
اهش وزن غده و كق يم از طرير مستقيم و هم به صورت غيت صفت ازت مضره هم به صورت مستقياهش داد. در نهاكقند خالص را 

  اهش داد.كرد قند خالص را كدرصد قند خالص عمل اهشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شه به عنوان متغير تابع و ساير متغير ها به عنوان مستقل يمراحل رگرسيون گام به گام براي عملكرد قند ر  1جدول 
 مراحل رگرسيون گام به گام

 متغير اضافه شده به مدل 1 2 3
 عدد ثابت 25/25 53/5 79/0

 شهيرد ركعمل -79/2  - 27/2  - 94/1
 درصد قند خالص  22/1 79/1
 ازت مضره     - 94/2
 )2Rضريب تبين ( 50/0 62/0 75/0
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 يمثبت و معن يشه و درصد قند خالص همبستگيرد ركرد قند خالص با صفت عملكعمل يط تنش شوريدر شرا: يشور تنشط يشرا
  ده است).يد نگرديج قينشان داد (نتا يدار يو معن يمنف يشه، ازت مضره همبستگيم ريدار و با صفات سد

نشان داد صفت درصد قند خالص و ازت  يط شوريرد قند خالص در شراكون گام به گام از نظر صفات مؤثر بر عمليج رگرسينتا
ن يت صفات با ايه عليتجز ند.ماند يه نموده و در مدل باقيرد قند خالص را توجكرات صفت عملييدرصد از تغ 61مضره در مجموع 

) نشان داد صفت درصد قند 4(جدول   يط شوريدر شرا يت صفات مورد بررسيه عليج تجزينتا ).3جدول  صفات انجام شد (جدول
شه از يزان ازت مضره ريش ميق افزايرد قند خالص داشت اما از طركعمل يبر رو يدار يم مثبت و معنياثر مستق يخالص دارا

رد قند خالص داشت هم به صورت كر گذار بر عمليصفت تأثن يه به عنوان دومكاست صفت مقدار ازت مضره كرد قند خالص كعمل
  اهش داد.كرد قند خالص را كم عملير مستقيم و هم به صورت غيمستق
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 رد قند خالصكت صفات مؤثر بر عمليه عليتجز -2جدول 

 مياثر مستق مير مستقياثر غ

 صفات اثر مستقيم شهيرد ركعمل  درصد قند خالص  ازت مضره

 شهيرد ركعمل 51/0** -  13/0  - 01/0
 درصد قند خالص 37/0** 11/0  -  - 14/0

 ازت مضره -35/0** -01/0 - 19/0 -

 يط شوريدر شراشه به عنوان متغير تابع يمراحل رگرسيون گام به گام براي عملكرد قند ر  -3جدول 

 مراحل رگرسيون گام به گام

 متغير اضافه شده به مدل  1 2
 عدد ثابت  23/12 29/10

 درصد قند خالص 53/1 46/1
 ازت مضره    - 85/0
 )2Rضريب تبين ( 42/0 61/0

 رد قند ريشه با صفات مرتبط در چغندر قندكت عمليه عليتجز-4جدول

 مياثر مستق مير مستقياثر غ

 صفات اثر مستقيم  درصد قند خالص  ازت مضره

 درصد قند خالص 42/0** -  - 04/0
 ازت مضره -25/0** -13/0 - 
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Abstract 
In order to study response of deference Sugar Beet (Beta vulgaris L.)  in salinity conditions by use of 
tolerance index a field study was conducted in Agriculture research center in miandoab. The experimental 
design was RCB design with three replications. Result showed in normal conditions sugar yield had positive 
and significant correlation with root yield, pure and impure sugar contain and coefficient of sugar extraction 
and had negative and signification correlation with root sodium contain. In saintly conditions sugar yield had 
positive and significant correlation with root yield and pure sugar contains and negative and significant 
correlation with sodium harm root nitrogen. Result of step by step regression showed in normal condition 
root yield, pure sugar contains and sodium harm root nitrogen justify near 75 percent and in saintly 
conditions pure sugar contains and sodium harm root nitrogen justify near 61 percent of sugar yield 
variation. Finally result of path analysis showed in normal conditions root yield and in saintly conditions 
pure sugar contains had highest positive effect on sugar yield. 
Key word: saintly, sugar beat, association 
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