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 چکیده
 سیبفول هایژنوتیپ، و تجزیه ارتباط صفات چغندرقندپذیری صفات مختلف پارامترهای ژنتیکی و وراثتتعیین  منظوربه

در ایستگاه تحقیقات كشاورزی میاندوآب در دو  1396های جداگانه در سال زراعی در آزمایشهیبرید و  (خواهریتمام)

صفات عملکرد ریشه، عملکرد  ،در شرایط شوری هاسیبفولدر آزمایش شرایط شوری و نرمال، مورد بررسی قرار گرفتند. 

و در شرایط نرمال اندام هوایی ریشه به وزن خالص، محتوای نسبی آب برگ، وزن خشک ریشه و نسبت ناو خالص قند 

و وزن ویژه برگ واریانس ژنتیکی بیشتری نسبت به اندام هوایی ریشه به وزن صفات عملکرد ریشه، عملکرد قند، نسبت 

در آزمایش هیبریدها در شرایط شوری پذیری عمومی باالتری نیز بودند. تیجه دارای وراثتواریانس محیطی داشتند و درن

و سطح برگ و در شرایط نرمال  نیتروژنبرای صفات عملکرد قند خالص، میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم، میزان 

نتیجه  و در بود واریانس ژنتیکی باال ،نیتروژنمیزان  و برای صفات عملکرد ریشه، میزان سدیم، نسبت پتاسیم به سدیم

توان این صفات را مدنظر قرار های اصالحی و گزینشی میدر برنامه ،بنابراین ؛مشاهده شد 5/0پذیری عمومی باالی وراثت

پذیری به متغیر بود. بیشترین میزان وراثت 66/0تا  16/0خصوصی از  پذیریوراثتدامنه تغییرات  ،در شرایط شوریداد. 

 ؛بود 38/0و محتوای نسبی آب برگ با  38/0، عملکرد قند با 43/0با  نیتروژنمیزان ، 66/0ترتیب مربوط به قند مالس با 

های اصالحی از درجات توان در برنامهشده و میكنترل هاژناین صفات تا حدودی توسط اثرات افزایشی  ،بدین ترتیب

متغیر بود  29/0تا  01/0پذیری خصوصی از دامنه تغییرات وراثت ،استفاده كرد. در شرایط نرمال آنهامختلف گزینش برای 

پذیری عملکرد وراثت ،در تنش شوری پذیری را نشان داد.بیشترین میزان وراثت 29/0و صفت محتوای نسبی آب برگ با 

های متمادی و انتهایی توان از گزینش در نسلدر اصالح عملکرد ریشه می ،بنابراین ؛د متوسط بودریشه و عملکرد قند در ح

عملکرد  وقتی ،و شوری نرمالنتایج تجزیه رگرسیون و علیت نشان داد كه در شرایط و همچنین تولید هیبرید استفاده كرد. 

تغییرات موجود را  نسبی برگبرگ، سطح برگ و محتوای آب وزن ویژه ، صفات در نظر گرفته شدمتغیر تابع  عنوانبهریشه 

 .بوددارای بیشترین اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد ریشه  سطح برگ آنهاو از بین  كردندتوجیه 
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 مقدمه

 گیاهان در تنوع کاهش باعث شدتبه متداول کشاورزی

 گیاهی خوراکی گونه 30000 حدود میان از است. شده زراعی

 را مردم جهان تغذیه عمده منابع گونه 30 تنها شده، شناسایی

برای سازگاری . (Houssman et al. 2004) دهندمی تشکیل

وجود تنوع وراثتـی کـافی در گیاهـان  ،ژنتیکی گیاهان به شوری

تحمل به شـوری  ازنظرنظر ضروری است و تنوع زیادی  مـورد

. (Epstein et al. 1980)وجـود دارد  هاگونهدر بـین و داخـل 

 اساس و پایه صفات پذیریوراثت و ژنتیکی تنوع از آگاهی

 نباتات اصالح هایبرنامه از بسیاری در مناسب هایطرح انتخاب

 ،به همین علت .(Izadi-Darbandi et al. 2013) باشدمی

 ژنتیکی ارقام پتانسیل افزایش موجب که هاییبه روش دستیابی

 مورد همواره گردد، مطلوب با صفات جدید ارقام و تهیه موجود

نژادی گیاهان زراعی، شـناخت . در بهباشدمیگران توجه اصالح

چنـین خصوصیات و هم آنهاژنتیـک صفات جهـت انتقـال 

گیرند، ها مـورد استفاده قرار میکـه در تالقی هاییالینژنتیکی 

توجه قرار  نژادی است که باید موردهای تحقیقات بهاز اولویت

های مناسـب گیرد. این اطالعات بـرای تعیـین والـدین و روش

 Mohammad Salehi and)اصالحی ضـروری اسـت

Vojdani 1998). 

 ایجاد چغندرقند، ینژادبه هایبرنامه تمام اصلی هدف

 و اقتصادی هایهزینه ترینپایین و محصول بیشترین با ارقام

آگاهی از  .(Pakniyat 2008) است ممکن یطیمحستیز

ژنتیکی صفات زراعی و کیفی چغندرقند و شیوه  هایویژگی

شرط دستیابی به تهیه ارقامی با عملکرد  ترینمهم، آنهاتوارث 

هدف از . باشدمیاین محصول مهم و استراتژیک  در باال

محیطی، دستیابی به ارقام  هایتنشنـژادی در شـرایط به

والدین جمعیت مـورد  کهازآنجاییو  باشدمیمتحمل به تنش 

هدف از  ،باشند تنشمطالعـه باید دارای تحمـل بـاالیی بـه 

ارزیابی  بنابراین،؛ گزینش، انتخاب نتاج متحمل به تنش است

در . باشدمیپارامترهای ژنتیکی، مقدم بر انجام گزینش 

در شرایط محیطی  بایستمی هاژنوتیپ، ینژادبه هایبرنامه

متفاوتی مورد بررسی و ارزیابی  هایمکانمختلف و به عبارتی در 

قرار گیرند تا اطالعات حاصل از تخمین سازگاری و ثبات عملکرد 

ارائه داده و  هاژنوتیپدر توصیه  مئنیـمعیار مط هاپـژنوتی

 Ebdon and)ندنمای کارایی گزینش و معرفی ارقام را فراهم

Gauch 2002; Lin and Bins 1986). همکاران و رجبی 

(Rajabi et al. 2002) هایتوده ژنتیکی تنوع ارزیابی در 

 که دادند محصول، نشان کیفیت و زراعی صفات برای چغندرقند

 ریشه، وزن صفت به مربوط هاتوده بین ژنتیکی تنوع بیشترین

احمدی و آساد بود.  پوشش سبز درصد میانگین و دمبرگ طول

(Ahmadi and Asad 1998)  در تحقیقات خود بر روی

 ،نشان دادند که در صفات کمی و کیفی مورد مطالعه چغندرقند

ولی قابلیت  ،بود دارمعنیعمومی  پذیریترکیبقابلیت 

خصوصی در صفات عملکرد ریشه، درصد قند،  پذیریترکیب

 ،بود. در صفت درصد قند دارمعنیناخالص  و خالص عملکرد قند

تحت  یقندریغداشت. اجزای  تریمهمواریانس افزایشی نقش 

کنترل اثرات افزایشی ژن بوده و دارای بیشترین واریانس 

افزایشی بودند. واریانس افزایشی عملکرد ریشه و درصد قند به 

کل واریانس ژنتیکی بود.  درصد 75و  درصد 54ترتیب 

 73برای عملکرد قندسفید تا  درصد 38عمومی بین  پذیریوراثت

 شدهانجام هایبررسی در .برای پتاسیم برآورد گردید درصد

 برای غالبیت ژنتیکی انسیوار( Curcic 2008)س کرسی توسط

 1F نتاج و شد گزارش دارمعنی قند درصد و ریشه توارث عملکرد

 مقاوم به ریزومانیا، به مقاوم و حساس هایالین تالقی از حاصل

 وکرسیس  .داشتند والدین از باالتر قند درصد و بوده ریزومانیا

 از که دریافتند نتاج بررسی با (Cacic et al. 2013) همکاران

 با باال (GCA) عمومی پذیریترکیب رمقدا والد دارای تالقی

 خصوصی پذیریترکیب نمیزا با نتاج یین،پا GCA یزانم با والد

(SCA) چغندرقند ارقام العملعکس دراست.  حاصل شده االب 

 یشیافزا یرغ و یشیافزا اثر دو هر ی،لکه برگ یماریب عامل به

احمدی  هایبررسی .(Orazizade et al. 2002)داشتند  نقش

(Ahmadi 1996) در هاژن افزایشی اثرات سهم که داد نشان 

 در ولی، است بیشتر چغندرقند در ریشه صفت عملکرد کنترل

 اثرات نقش (Srivastava et al. 1986)دیگری  مطالعه

 بیان ترمهم ریشهعملکرد  صفت کنترل در هاژن غیرافزایشی
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 توانمی را مختلف از مطالعات حاصل نتایج در تفاوت است. شده

 استفاده مورد هایژنوتیپدر  تفاوت و ژنتیکی عوامل از ناشی

 Falconer et al. 1996; Kearsey and Pooney)ت دانس

 در چغندرقند ریشه عملکرد کنترل در اثر غالبیت نقش .(1996

 ;Ahmadi et al. 2011) است شده گزارش نیز دیگر مطالعات

Biancardi et al. 2010; Bosemark 1993)و  . محمودی

 در مطالعات خود (Mahmudi and Abbasi 2018)عباسی 

 عمومی پذیریترکیب زیادی برای ژنتیکی تنوع که دادند نشان

 و ریشه عملکرد ویژهبهکمی  صفات به مربوط خصوصی و

 مورد مطالعه وجود چغندرقند هایژنوتیپ بین در شکر عملکرد

 با تولید هیبریدهای راستای در تنوع این از توانمی که داشت

 .استفاده کرد باال ریشه عملکرد

های ترین روشاستفاده تجزیه رگرسیون یکی از پر

استفاده قرار  ها موردداده تحلیل و تجزیهآماری است که برای 

ها ای از روشمجموعهکلی، تجزیه رگرسیون  طورگیرد، بهمی

 است که برای کمک به درك رابطه بین گروهی از متغیرها مورد

محققین زیادی از این روش در بررسی  .گیرداستفاده قرار می

رابطه بین صفات مورفولوژیکی و عملکرد ریشه و قند در 

 Vahedi et al. 2006; Rajabi et) اندچغندرقند استفاده کرده

al. 2002; Nabizadeh and Fotohi 2018; Ghasemi et 

al. 2010). 

روشی برای تفکیک ضرایب  (علیت)تجزیه ضرایب مسیر 

همبستگی به اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات است که 

تواند اطالعات مفیدی را از نحوه تأثیرپذیری صفات بر می

فراهم کند. سهم هر جزء عملکرد در  آنهایکدیگر و روابط بین 

بقیه  تأثیرنیز تحت  غیرمستقیمطور تواند بهتوجیه عملکرد کل می

های آن پیچیده اجزا قرار گیرد. ارتباط بین عملکرد و مؤلفه

و بدیهی است که برخی از صفات تغییرات عملکرد را  باشدیم

ن . متخصصی(Mansourfar 2008)کنند بهتر از بقیه توجیه می

عنوان ابزاری برای ارزیابی تجزیه علیت را بیشتر به ،اصالح نباتات

کار هاهمیت صفات مؤثر بر عملکرد و تعیین سهم اجزای عملکرد ب

. محققین زیادی از این روش برای بررسی رابطه بین برندمی

 Sharifi 2014; Nasir et)اندصفات در چغندرقند استفاده کرده

al. 2012; Fotohi et al. 2012; Ouda Soheir 2005; 

Younan et al. 1990). 

مشخص نمودن مقادیر واریانس ژنتیکی و بخش 

افزایشی و غالبیت واریانس ژنتیکی در کنترل صفات در دو شرایط 

گیری در مورد نحوه استفاده نرمال و تنش شوری، اساس تصمیم

های موجود در شرایط مختلف است که محققین بر پالسمژرماز 

هدف نمایند. اقدام می آنهاهای مختلف نسبت به برآورد ایه روشپ

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مختلف  ،از این تحقیق

و نرمال و  شوریشرایط تنشدر عملکردی و کیفی چغندرقند 

پذیری عمومی و خصوصی این صفات در این دو محاسبه وراثت

ارزیابی عوامل مؤثر  ونژادی منظور استفاده در برنامه بهشرایط به

 گام به گامبر عملکرد ریشه و قند چغندرقند بر اساس رگرسیون 

 .باشدمیشوری و تنش نرمالو تجزیه علیت در شرایط 
 

 هامواد و روش

در این مطالعه در دو شرایط شور و نرمال، دو سری 

به همراه  (های آزمایشیسیب و هیبریدهای فولخانواده)ژنوتیپ 

در مزرعه  1396های جداگانه در سال زراعی در آزمایششاهد 

 موردایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب 

قرار گرفتند. جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  یبررس

ی موردنیاز، از مزرعه محل اجرامیزان کود  برآورد خاك و

نجام برداری امتری خاك نمونهسانتی 0-30، از عمق آزمایش

شد. برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه و آب 

آورده شده است. هر  2و  1آبیاری محل انجام آزمایش در جداول 

کرت آزمایشی شامل یک ردیف به طول هشت متر و فاصله بین 

متر بوده و بذور توسط دستگاه کارنده بر روی سانتی 50ردیف 

بررسی در آزمایش های مورد ها کشت شدند. ژنوتیپردیف

 سیبفول 13)ژنوتیپ مختلف  25 شاملسیب های فولخانواده

با  1Sژنوتیپ  4با زمینه تحمل به تنش شوری،  8001 از توده

چنین ارقام شاهد و هم 8001، توده زمینه تحمل به تنش خشکی

ژنوتیپ  30 شامل ،و در آزمایش هیبریدها (متحمل و حساس

 کراسنگلیسها با 1Sهیبرید حاصل از تالقی  20)مختلف 

هیبرید تری وی  8، 261و نرعقیم منوژرم  C2ژرم نرعقیم مولتی
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بود  (کراس، به همراه شاهدهای متحمل و حساس به خشکی

 .(3جدول )

نتاج -پذیری خصوصی از طریق رگرسیون والدوراثت

موجود در  )رگرسیون نتاج )هیبریدها( با میانگین والدین )والدین

ها(( محاسبه شد. هیبریدها با استفاده از والد مادری سیببین فول

SC C2 ژرم دارای تحمل نسبی به عنوان الین مادری مولتیبه

عنوان الین منوژرم نرعقیم به SC 261 مادری شوری و الین

سیب منتخب مورد های فولو تعدادی از الینحساس به شوری 

 .(3بررسی در این آزمایش به وجود آمدند )جدول 

در این گیری آنها و نحوه اندازهبررسی  صفات مورد

تحقیق شامل صفات فیزیولوژیکی از قبیل محتوای نسبی آب 

آب  نسبی(، میزان Morant-Manceau et al. 2004برگ )

(، وزن ویژه برگ Yang et al. 1991رفته برگ )ازدست

(Rajabi et al. 2008 میزان پرولین برگ ،)(Bates et al. 

( K+و  Na+های، محتوای یونی برگ )غلظت یون1973(

(Chaparzadeh et al. 2003 ،) میزان قندمالس

(Reinefeled et al. 1974 عملکرد قندناخالص، ضریب ،)

، عملکرد قندخالص، میزان نیتروژن مضره، شکراستحصال 

 Abdollahian)بر مبنای رابطه پوالخ  قلیائیتضریب 

Noghabi et al. 2011)  خلوص شربت و

((Sheikholeslami 1997  و صفات مورفولوژیک شامل سطح

برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک 

ن خشک ریشه به ریشه، نسبت وزن به حجم ریشه، نسبت وز

 .Romano et al)وزن خشک اندام هوایی، نسبت جرمی ریشه 

 بود. (Kolaee et al. 2010و شاخص شادابی برگ ) (2013

نسبت الزم به ذکر است که صفات نسبت وزن به حجم ریشه، 

ماده خشک ریشه به حجم ریشه، وزن تر اندام هوایی، وزن 

خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، نسبت جرمی ریشه و 

ریشه به اندام هوایی تنها در آزمایش مربوط به وزن نسبت 

گیری گیری شد و در آزمایش هیبریدها اندازهها اندازهسیبفول

 .نشد

ها بررسی شد. نرمال بودن داده ،قبل از تجزیه واریانس

های ها در هر محیط در قالب طرح بلوكتجزیه واریانس داده

امید ریاضی  کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد و با توجه به

های میانگین مربعات در جدول تجزیه واریانس و بر اساس فرمول

 Hallauer and Miranda)پذیری محاسبه شدوراثت (1رابطه )

1982). 

(1) 

𝛿2𝑔 واریانس ژنتیکی =
𝑀𝑆2 −𝑀𝑆1

𝑟
 

  𝜎2A = 4𝜎2g واریانس افزایشی

=H2b پذیری عمومیوراثت
𝜎2g

𝜎2p
 

=H2n پذیری خصوصیوراثت
𝜎2A

𝜎2p
  

 

 
 شوری(خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش )شرایط نرمال و تنش 1جدول 

 

 شرایط
 آزمایش

هدایت 
 الکتریکی

منس یز)دسی
 بر متر(

 پتاسیم فسفر کلسیم آمونیوم نیترات منیزیم  نیترات کل کربن آلی شونده مواد خنثی
بافت 
 خاك

  گرم در کیلوگرممیلی   درصد

 سیلت لوم 417 16/13 33/5 42/13 67/20 6/3  41/1 18/0 9/7 2/1 نرمال

 سیلت لوم 250 3/8 14 42/7 51/12 16  72/0 21/0 5/8 84/18 شوری

 
 آب آبیاری های موجود دریون مشخصات کیفی 2جدول 

 
 کربنات کربناتبی کلر سولفات منیزیم کلسیم پتاسیم سدیم

 
 هدایت الکتریکی

 زیمنس بر متر()دسی
 اسیدیته

 اکی واالن بر لیترمیلی

7/3 - 0/15 2/3 2/1 2/1 4/4 -  548 5/8 
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 های شوری و نرمالبررسی در آزمایش های موردسیبهیبریدها و فول 3جدول 

 
 هیبریدهاآزمایش  هاسیبفولآزمایش 

 کد نام هیبرید کد نام هیبرید کد سیبنام فول کد سیبنام فول

SD.21 16 خشکی S-P.1 1 SC 261×S6 16 SC C2×S1 1 
SD.10 17 خشکی S-P.2 2 SC 261×S7 17 SC C2×S2 2 

 S-P.3 3 SC 261×S9 18 SC C2×S3 3 18 191حساس شاهد 
 p.29×msct 19 S-P.5 4 SC 261×S10 19 SC C2×S5 4-7233هیبرید متحمل به شوری 
 GAZALE 20 S-P.6 5 SC 261×S11 20 SC C2×S6 5شاهد متحمل به شوری 

 IR7 21 S-P.7 6 32994 21 SC C2×S7 6شاهد متحمل به خشکی 
 MSC2 22 S-P.8 7 32950 22 SC C2×S8 7 کراس نگلیسژرم پایه مادری مولتی

 MS261 23 S-P.9 8 32970 23 SC C2×S9 8 کراس نگلیسپایه مادری منوژرم 
 S-P.10 9 32975 24 SC C2×S10 9 24 8001پایه اولیه 

 JOLGEH 25 S-P.11 10 32952 25 SC C2×S11 10داخلی رقم پر محصول 
  S-P.14 11 32994 26 SC 261×S8 11 
  S-P.15 12 32976 27 SC C2×S15 12 
  S-P.17 13 32991 28 SC C2×S17 13 
  SD.44 29 191شاهد حساس  14 خشکی SC 261×S2 14 
  SD.7 شاهد متحمل به شوری 15 خشکی GHAZALE 30 SC 261×S5 15 

 

ر جمعیت از سه پارامتر دگیری تنوع ژنتیکی برای اندازه

 و فنوتیپی( ECV) ، محیطی(GCV) ضریب تغییرات ژنوتیپی

(PCV)  .( 3) و( 2روابط )این ضرایب با استفاده از استفاده شد

 :اسبه گردیدندمح

(2) 100×(σp

�̅�
) PCV= 

(3) 100×GCV=(
σg

�̅�
) 

به ترتیب انحراف معیار فنوتیپی و  gσو  pσ آنهاکه در 

 کل جمعیت است. نگین صفت دریام  �̅�ژنوتیپی و

سیون ، رابطه بین صفات از طریق تجزیه رگردر انتها نیز

 درو شوری  نرمالو تجزیه علیت در دو شرایط  گام به گام

ها از ام تجزیهبرای انج .گردید محاسبه هاسیبفولهای آزمایش

 شد. استفاده Excelو  SPSS ،SASافزارهای آماری نرم

 

 یج و بحثنتا

 هایخانوادهدر برآورد پارامترهای ژنتیکی و تنوع صفات 

نشان داد که به دلیل عدم در دو شرایط نرمال و شوری  سیبفول

میزان  ،هاسیبفولدار در اکثر صفات بین وجود تفاوت معنی

. در شرایط شوری (4واریانس ژنتیکی بسیار پایین است )جدول 

 نیتروژنبرای صفات عیار قند، میزان سدیم، میزان پتاسیم، 

مضره، درصد قند قابل استحصال، خلوص شربت، قند مالس و 

مضره و  نیتروژنوزن ویژه برگ و در شرایط نرمال برای صفات 

ع ژنتیکی مشاهده نسبت ماده خشک ریشه به حجم ریشه تنو

در شرایط شوری صفات عملکرد ریشه،  ،حالنگردید. بااین

، محتوای نسبی آب برگ، خالصخالص، عملکرد قندناعملکرد قند

دارای اندام هوایی ریشه به وزن وزن خشک ریشه و نسبت 

واریانس ژنتیکی بیشتر نسبت به واریانس محیطی و بالطبع دارای 

توان از این می ،بنابراین ؛یز بودندپذیری عمومی باالتری نوراثت

 ،استفاده کرد. در شرایط نرمال اصالحیهای صفات در برنامه

صفات عملکرد ریشه، عملکرد قند، نسبت جرمی ریشه، نسبت 

و وزن ویژه برگ واریانس ژنتیکی  اندام هواییریشه به وزن 

بیشتری نسبت به واریانس محیطی داشتند و درنتیجه دارای 

 پذیری عمومی باالتری نیز بودند.وراثت

ضریب تنوع محیطی از ضریب تنوع  هر دو شرایط،در 

اختالف در شرایط نرمال تا حدودی  میزانولی  ،ژنتیکی بیشتر بود

ریشه به اندام هوایی، وزن در صفات عملکرد ریشه و قند، نسبت 

 وزن ویژه برگ و خلوص شربت کمتر بود.
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 ها در آزمایش شوریسیبهای ژنتیکی مربوط به فولتجزیه 4جدول 
 

 آزمایش نرمال آزمایش شوری صفت

GV EV PV b2H GCV ECV PCV GV EV PV b2H GCV ECV PCV 
93/0 68/0 عملکرد ریشه  61/1  6/68  3/20  8/23  5/24  24/1 43/1  57/2  2/72  1/13  1/14  5/15  

97/0 11/0 _ _ _ _ _ _ _ عیار قند  08/1  1/26  2/2  5/6  4/4  

41/1 عملکرد قندخالص  14/4  55/5  5/50  1/33  8/56  6/46  43/1 85/9  28/11  4/30  1/7  6/18  8/12  

11/0 عملکرد قند ناخالص  22/0  33/0  8/61  6/19  6/26  9/24  2/0 21/0  41/0  1/74  6/13  14 8/15  

 3/19 2/27 2/11 9/33 34/1 15/1 19/0 - - - - - - - سدیم
 97/5 5/7 09/4 1/47 25/0 19/0 06/0 - - - - - - - پتاسیم

3/0 004/0 6/9 9/11 7/6 9/48 023/0 018/0 005/0 نسبت پتاسیم به سدیم  304/0  5/3  7/3  8/33  9/19  

 - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ نیتروژن مضره

 82/6 41/9 12/4 5/36 023/0 019/0 004/0 9/9 7/16 53/1 37/2 121/0 12/0 0009/0 قلیائیتضریب 
77/1 35/0 - - - - - - - درصد قند قابل استحصال  12/2  4/37  4/5  12 78/8  

 72/4 74/5 4/3 8/50 38/23 4/17 98/5 - - - - - - - خلوص شربت
 6/9 3/11 1/7 2/54 21/0 15/0 06/0 - - - - - - - درصد قند مالس

7/99 61/3 2/8 26/7 07/7 74 1/47 4/33 7/13 برگ محتوای آب نسبی  3/103  8/9  6/2  5/13  2/8  

رفته میزان نسبی آب ازدست
 برگ

002/0 019/0 021/0 6/19 62/5 8/19 7/12 0004/0 002/0 0024/0 9/40 6/3 5/7 62/5 

 41/9 7/12 9/5 5/39 0023/0 002/0 0003/0 2/16 5/21 4/10 1/41 007/0 006/0 001/0 شاخص شادابی برگ
 38/10 3/13 7 3/45 3495 2738 757 5/26 5/39 4/13 6/25 1814 1627 187 مساحت سطح برگ

0003/0 0 7/16 3/25 8 1/23 0011/0 001/0 0001/0 نسبت وزن به حجم ریشه  0003/0  47/5  7/1  2/12  28/7  

 86/7 9/11 77/3 1/23 006/0 005/0 001/0 11 1/15 68/6 37 008/0 007/0 001/0 وزن تر اندام هوایی
 89/8 5/12 2/5 1/34 15/0 13/0 02/0 3/22 6/34 99/9 20 314/0 29/0 024/0 وزن خشک اندام هوایی

 1/9 1/13 1/5 9/30 03/0 026/0 004/0 7/37 6/44 5/27 3/53 097/0 07/0 027/0 وزن خشک ریشه
 4/15 2/14 13 6/71 717/0 39/0 327/0 4/16 27 15/5 9/9 389/0 375/0 014/0 نسبت جرمی ریشه

001/0 001/0 3/5 6/5 14/4 62 004/0 003/0 001/0 نسبت ریشه به اندام هوایی  002/0  80 09/4  54/3  57/4 
6/20 1/16 3/18 4/79 55/0 24/0 31/0 - - - - - - - وزن ویژه برگ  

 

در در هیبریدها نشان داد که  برآورد پارامترهای ژنتیکی

برای صفات محتوای نسبی آب برگ و در شرایط  ،شرایط شوری

نرمال برای عیار قند، عملکرد قند خالص، محتوای نسبی آب 

رفته برگ، شاخص شادابی برگ و وزن ویژه برگ واریانس ازدست

برای صفات  ،. در شرایط شوری(5)جدول  وجود نداردژنتیکی 

میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم، میزان  عملکرد قندخالص،

و سطح برگ و در شرایط نرمال برای  قلیائیت، ضریب نیتروژن

سدیم،  بهصفات عملکرد ریشه، میزان سدیم، نسبت پتاسیم 

واریانس ژنتیکی باال و درنتیجه  ،قلیائیتو ضریب  نیتروژنمیزان 

در  ،بنابراین ؛شدمشاهده  5/0پذیری عمومی باالی وراثت

توان این صفات را مدنظر قرار های اصالحی و گزینشی میبرنامه

 ،که در اکثر صفات مشخص شدداد. در مقایسه بین دو شرایط 

در تخمین درست  .وجود نداردکافی بین هیبریدها  ژنتیکیتنوع 

اجزای واریانس ژنتیکی عوامل زیادی ازجمله اندازه نمونه برگرفته 

گیری این پارامترها، شرایط محیطی، از جامعه، نوع روش اندازه

میزان نوترکیبی والدین انتخابی از جامعه، لینکاژ ژنی و وجود 

اپیستازی نقش دارند. شرایط مطلوب یک محیط ممکن است 

های موردبررسی افزایش نوتیپدامنه تغییرات صفات را در بین ژ

دهد و یا شرایط محیطی نامطلوب موجب کاهش بروز تنوع 

وجود  ،. در کل(Stancis et al. 2014)ژنتیکی صفات گردد 

د ناشی از شرایط محیطی توانمی شدهانجام برآوردهایتفاوت در 

دیگری که  شدهانجامدر همین راستا در آزمایش  .مختلف باشد

 نیزانجام شد  هاژنوتیپدر دو شرایط نرمال و خشکی با همین 

منتشر  یهاداده) آمد به دستنتایج متفاوتی برای این پارامترها 

 .(نشده
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 های ژنتیکی مربوط به هیبریدها در آزمایش شوریتجزیه 5جدول 
 

 نرمالآزمایش  شوریآزمایش  

 GV EV PV b2H GCV ECV PCV GV EV PV b2H GCV ECV PCV صفت
9/77 5/43 عملکرد ریشه  4/121  6/26  9/33  3/45  8/42  17 7/46  7/63  1/52  8/5  6/9  8 

73/4 18/1 عیار قند  91/5  9/42  68/5  3/11  7/8  - - - - - - - 

49/0 عملکرد قندناخالص  55/1  04/2  5/48  4/34  4/61  4/49  13/0 65/1  78/1  7/18  22/5  8/18  1/12  

66/1 عملکرد قندخالص  92/2  58/4  63 35 4/46  1/44  - - - - - - - 

13/1 سدیم  1/7  23/8  4/32  16/9  9/22  1/16  44/0 13/1 57/1 9/53 66/0 06/1 9/0 
89/0 پتاسیم  49/1  38/2  3/64  3/10  2/13  8/12  028/0 66/0 688/0 5/11 14/4 8/19 2/12 

036/0 02/0 2/18 7/22 6/12 1/48 051/0 04/0 011/0 نسبت پتاسیم به سدیم  056/0  8/63  3/17  6/22  7/21  

69/1 نیتروژن مضره  41/2  1/4  9/67  7/22  27 6/27  084/0  228/0  312/0  6/52  9/10  9/17  1/15  

 2/11 5/13 8 4/51 089/0 066/0 023/0 7/20 4/20 9/16 7/67 32/0 19/0 13/0 قلیائیتضریب 
46/0 استحصالدرصد قندقابل   71/8  17/9  5/33  7/11  6/28  3/20  14/0 13/2  27/2  1/17  98/3  2/15  6/9  

9/20 خلوص شربت  117 9/137  9/34  6/8  4/20  6/14  57/4 9/26 47/31 7/33 98/2 22/7 13/5 
51/0 درصد قندمالس  14/2  65/2  6/41  9/8  8/17  5/13  02/0 27/0 29/0 6/18 61/4 7/16 7/10 

53/98 93 53/5 - - - - - - - برگ محتوای آب نسبی  14/15  97/2  2/12  6/7  

 دست میزان نسبی آب از
 رفته برگ

001/0 015/0 016/0 4/14 1/6 9/25 2/16 - - - - - - - 

 - - - - - - - 6/16 5/20 6/11 1/49 004/0 003/0 001/0 شاخص شادابی برگ

 2/16 9/24 45/7 2/21 11944 10964 980 8/3 4/3 24/3 4/73 1676 873 803 سطح برگ
 - - - - - - - 3/14 9/18 3/9 1/42 0007/0 0006/0 0001/0 وزن ویژه برگ

 

مکان  یک و سال یک در حاضر پژوهش اینکه به نظر

 است، شده اجرا (شوری و نرمال) یطیمحبرای هرکدام از شرایط 

 همچنین و محیط و ژنوتیپبین  متقابل اثر احتمالی وجود علت به

 ،ژنتیکی واریانس بودن باال و هاتعداد ژنوتیپ زیاد بودن دلیل به

واقعی  مقدار از تربزرگ حدی تا هاپذیریشده وراثت برآورد مقادیر

 و چند سال چند در آزمایش چنانچه بنابراین، ،است آمدهدستبه

 جدا ژنوتیپاثر  از ژنوتیپ×محیط متقابل اثر شود، تکرار مکان

 واقعی مقادیر ها بهپذیریوراثت شده برآورد مقادیر و شودمی

گونه باید دقت کرد که در این ،شد. همچنین خواهد ترنزدیک

مطالعات تا حد امکان تعداد تکرار و مشاهدات درون هر تکرار را 

 افزایش داد.

و هیبریدها قابلیت توارث  هاسیبفولبا استفاده از 

گیری شده در دو شرایط نرمال و خصوصی برای صفات اندازه

. برای برخی از صفات به دلیل (6جدول )شوری محاسبه شد 

پذیری خصوصی صفر وراثت ،منفی شدن شیب خط رگرسیون

پذیری صفات عیار قند، میزان وراثت ،منظور شد. در شرایط شوری

، قلیائیتسدیم، میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم، ضریب 

برگ  شادابیدرصد قند قابل استحصال، خلوص شربت، شاخص 

گونه استنباط توان اینمی ،بنابراین ،بودو سطح برگ برابر صفر 

کرد که این صفات در این محیط توسط اثرات افزایشی کنترل 

 16/0برای صفات دیگر از  پذیریوراثت شوند. دامنه تغییراتنمی

پذیری به بیشترین میزان وراثت ،این میان در. بودمتغیر  66/0تا 

، 43/0مضره با  نیتروژن، 66/0ترتیب مربوط به قند مالس با 

 ؛بود 38/0و محتوای نسبی آب برگ با  38/0عملکرد قند با 

تا حدودی گرفت که این صفات  گونه نتیجهتوان اینمی ،بنابراین

های توان در برنامهشده و میکنترل هاژنتوسط اثرات افزایشی 

استفاده کرد. در  هاآناصالحی از درجات مختلف گزینش برای 

مضره،  نیتروژنپذیری صفات میزان پتاسیم، وراثت ،شرایط نرمال

، درصد قند قابل استحصال و سطح برگ برابر قلیائیت ضریب

نیز برای  شدهانجام شوری. بیشتر این صفات در آزمایش بودصفر 

. دامنه تغییرات را نشان دادندپذیری صفر محیط نرمال وراثت

 متغیر 29/0تا  01/0برای صفات دیگر از خصوصی پذیری وراثت

 29/0برگ با صفت محتوای نسبی آب  ،این میان دربود که 

 ژنتیکی واریانس .دادپذیری را نشان بیشترین میزان وراثت

افزایشی جزئی از واریانس ژنتیکی است که در یک برنامه 

اصالحی، برای اصالحگر ارزشمند است چون جزء تثبیت شده 
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 بوده است بدین معنی که واریانس افزایشی وابسته به فراوانی ژن

باشد؛ اما واریانس غالبیت جزء می نتاج به انتقالقابل بنابراین و

بوده و  هاژناست که مربوط به اثر متقابل  ایغیر تثبیت شده

، بنابراین هاژنوتیپرسند، نه هستند که به ارث می هاژنچون 

پذیری تغییرات شدید وراثت ،ذکرنکته قابلارزش اصالحی ندارد. 

در شرایط نرمال و تنش برای برخی از صفات مانند عملکرد ریشه 

پذیری هر دو صفت وراثت ،و عملکرد قند است. در محیط شور

در اصالح این صفات در این محیط  ،در حد متوسط بود. بنابراین

های متمادی و انتهایی استفاده کرد توان از گزینش در نسلمی

پذیری تنها باید ولی در شرایط نرمال به دلیل پایین بودن وراثت

 از روش تولید هیبرید استفاده کرد.

 

 و نرمال شورینتاج در دو شرایط  -پذیری خصوصی با استفاده از روش رگرسیون والدمحاسبه وراثت 6جدول 

 

شرایط 
 آزمایش

 عملکرد

 ریشه

 عیار

 قند
 عملکرد

 قندخالص

 عملکرد

 ناخالص

 قند
 پتاسیم سدیم

نسبت 
پتاسیم 

به 
 سدیم

نیتروژن 
 مضره

ضریب 
 قلیائیت

درصد قند 
قابل 

 استحصال

 خلوص

 شربت

درصد 
قند 
 مالس

محتوای 
آب 
 نسبی

میزان 
نسبی آب 

رفته ازدست
 برگ

شاخص 
شادابی 

 برگ

 مساحت

 سطح

 برگ

 0 0 16/0 38/0 66/0 0 0 0 43/0 0 0 0 38/0 18/0 0 34/0 شوری
 0 14/0 24/0 29/0 04/0 04/0 0 0 0 13/0 0 19/0 06/0 01/0 06/0 05/0 نرمال

 

در رابطه با توارث تحمل به شوری در چغندرقند گزارشی 

های که در رابطه با تنش خشکی گزارشباشد، درحالیموجود نمی

 .Rajabi et al)محدودی در منابع وجود دارد. رجبی و همکاران 

آب در چغندرقند را با از صفات مربوط به استفاده مؤثر  (2008

دند و نتیجه گرفتند که آلل کامل مورد آنالیز قرار داطرح دی

تبعیض و  (SLW)، وزن ویژه برگ (WUE)کارایی مصرف آب 

پذیری خصوصی باالئی داشته و بیشتر وراثت ،کربن هایایزوتوپ

در بسیاری از مطالعات  .دنشوبا عمل افزایشی ژن کنترل می

شده است که محتوی قند با اثر گذشته در چغندرقند گزارش

گردد کنترل میژن افزایشی و عملکرد ریشه با اثر غالبیت 

(Scaracis et al. 1984) در نتایج اشنایدر و همکاران .

(Schneider et al. 2002) پنج ( مکان ژنیQTL) به  مربوط

کروموزوم چغندرقند  نهکروموزوم از  پنجمحتوی قند بر روی 

شده  یابی شد. گاهی نیز نتایج متفاوتی در این زمینه گزارشمکان

منظور به (Stancic et al. 2014)است. استانسیس و همکاران 

آگاهی از نحوه عمل ژن در عملکرد ریشه و محتوی قند، پنج 

دیپلوئید  ژرممولتیافشان الین نرعقیم مونوژرم و سه گرده

 طی دو سال و دو مکان مورد تجزیهرا چغندرقند را تالقی و نتاج 

اثر دار معنینقش  آنهاتحلیل ژنتیکی قرار دادند. نتایج  و

در هر دو سال برای عملکرد ریشه و محتوی قند غیرافزایشی ژن 

که بخش کوچکی از واریانس ژنتیکی به نشان داد، درحالیرا 

کمتر شدن میزان  یافته بود. عمل افزایشی ژن اختصاص

تنش نسبت به شرایط  شرایطپذیری خصوصی تحت وراثت

 .Shiri et al)استشده  معمول در بیشتر تحقیقات گزارش

ها حاکی از بیشتر بودن مقدار بعضی گزارش ،حالاین . با(2010

پذیری و افزایش واریانس افزایشی تحت شرایط تنش بوده وراثت

 Hoffman and Parsons 1991; Kacser and) تاس

Burns 1981) پایین بودن  بهنیز  (2008). رجبی و همکاران

کل ماده خشک  (درصد 20میزان وارثت پذیری خصوصی )

 حاضر، در آزمایش .چغندرقند تحت شرایط تنش اشاره کردند

بررسی  پذیری خصوصی صفات موردبرآوردهای پایینی از وراثت

نسبت به مطالعات دیگر مشاهده گردید. با توجه به اینکه 

تحت  شدهارزیابیهای پذیری هر صفت مختص ژنوتیپوراثت

، (Falconer and Mackey 1996)باشد شرایط آن آزمایش می

انتظار است. در مواردی که  بنابراین برآوردهای متفاوت قابل

توجه  زرگ و قابلپذیری در اثر واریانس خطا بمقدار وراثت

نتایج  تفسیر  (Falconer and Mackey 1966)باشدمی

 .(Rao and McNeilly 1999)احتیاط انجام گیرد  بایست بامی
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 تجزیه رگرسیون

 دهنده صفاتبرای تفکیک نقش اجزای تشکیل

ر گام د .استفاده گردید گام به گامن ، از روش رگرسیوعملکردی

عنوان متغیر تابع و سایر متغیرها متغیر عملکرد ریشه به ،اول

عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. همین وضعیت برای به

 ،قلتغیرهای مستم عملکرد قند نیز تکرار شد. برای هر یک از

ین محاسبه و معلوم گردید که ب (VIF)فاکتور تورم واریانس 

فات صتمامی  ،ابراینبن .دمتغیرهای مستقل، هم خطی وجود ندار

کرد مطالعه در هر دو شرایط محیطی و هر دو متغیر عمل مورد

 ود.زیر ب به شرح نتایجریشه و عملکرد قند وارد مدل شدند. 

 نرمالشرایط  -الف

 شدعنوان متغیر تابع در نظر گرفته وقتی عملکرد ریشه به

برگ و محتوای آب  سطحوزن ویژه برگ، صفات  ،(8)جدول 

 نددرصد از تغییرات ریشه را توجیه نمود 64مجموع  در نسبی برگ

درصد تغییرات موجود در عملکرد ریشه  64که نشان از توجیه 

محتوای صفت  از غیربه. وسیله رابطه خطی این صفات داشتبه

. داشتند عملکرد ریشهدار بر بقیه صفات اثر معنی ،برگ آب نسبی

با ضرایب  ،که روی عملکرد ریشه دارند تأثیری نظر ازین ضرایب ا

؛ دار بودن در توافق نیستندمعنی نظر از (7)جدول  همبستگی ساده

)جدول  شدعنوان متغیر تابع در نظر گرفته وقتی عملکرد قند به اما

، درصد قند قابل استحصال، قند مالس ریشهعملکرد صفات  ،(9

عملکرد درصد از تغییرات  99مجموع  در و شاخص شادابی برگ

 داشتند.داری بر آن و تمامی صفات اثر معنی ندرا توجیه نمود قند

 تأثیری ازنظر (ریشهجز عملکرد ین ضرایب )بهشود امشاهده می

 نظر ازدارند با ضرایب همبستگی ساده  قندکه روی عملکرد 

 دار بودن در توافق نیستند.معنی

 شرایط تنش -ب

 شدعنوان متغیر تابع در نظر گرفته وقتی عملکرد ریشه به

برگ و محتوای آب  وزن ویژه برگ، سطحصفات  ،(8)جدول 

ریشه را عملکرد درصد از تغییرات  54مجموع  در نسبی برگ

اثر  به مدل، وزن ویژه برگ واردشدهکردند. از بین صفات توجیه 

بین . ازنظر همبستگی نیز نداشت ریشهی بر عملکرد داریمعن

مثبت و همبستگی  عملکرد ریشه و محتوای آب نسبی برگ

که این  داشتنددار دار و دو صفت دیگر همبستگی غیر معنیمعنی

 راستا بودن نتایج همبستگی و رگرسیونوضعیت حاکی از هم

(.7)جدول  است برای این صفت
 

 شوری( باالی قطر: شرایط تنشبهینه و  ین قطر: شرایطبهینه و شوری )پای شرایطدر همبستگی صفات  7جدول 
 

 RY SC SY WSY Na K K/Na N ALC WSC ECS Ms RWC RWL SucI LA SLW 

RY 00/1 22/0 **88/0 **95/0 **51/0- 14/0- **48/0 04/0- 08/0- 05/0 22/0 *39/0- *37/0 28/0 34/0 06/0 24/0 

SC *37/0- 00/1 20/0 07/0 13/0- 20/0 25/0 **71/0 **77/0- **86/0 **58/0 05/0 31/0- 32/0- 09/0 14/0- 14/0 

SY **76/0 15/0 00/1 **96/0 **67/0- 19/0 **61/0 15/0 31/0- *45/0 **57/0 **54/0- 29/0 19/0 26/0 06/0 26/0 

WSY **97/0 32/0 11/0- 00/1 **56/0- 12/0- **54/0 14/0 27/0- 26/0 36/0 **39/0- 31/0 2/0 31/0 03/0 27/0 

Na 27/0 **57/0- 19/0- 12/0- 00/1 20/0 **83/0- 02/0 15/0 **53/0- **76/0- **08/0 20/0- 18/0- 25/0- 16/0- 24/0- 

K 26/0- 12/0 10/0- 18/0- 06/0- 00/1 33/0 40/0 33/0- 10/0- 32/0- **58/0 *39/0- 23/0- 29/0- 06/0 24/0- 

K/Na *36/0- **58/0 04/0 03/0 **80/0- **59/0 00/1 24/0 33/0- *45/0 **55/0 *45/0- 09/0 07/0 07/0 16/0 08/0 

N 12/0- *44/0 33/0 19/0 **58/0 23/0 **51/0 00/1 **95/0- *45/0- 16/0 35/0 22/0- *46/0- 14/0- 13/0- 09/0 

ALC 23/0 **55/0- 31/0- 16/0- **83/0 08/0- **62/0- **91/0- 00/1 **06/0- 33/0- 17/0- 22/0 *42/0 12/0 11/0 08/0 

WSC 33/0- **95/0 19/0 32/0 **76/0- 08/0- **60/0 *46/0- **66/0- 00/1 **90/0 **47/0- 15/0- 11/0- 04/0 07/0- 21/0 

ECS 21/0- **76/0 20/0 32/0 **85/0- 30/0- **05/0 *46/0- **72/0- **92/0 00/1 **76/0- 03/0 07/0 10/0 07/0 20/0 

Ms 10/0 *42/0- 19/0- 19/0- **84/0 **49/0 *39/0- 31/0 **62/0 **69/0- **90/0- 00/1 24/- 33/0- 24/0- 10/0- 17/0- 

RWC 08/0- 14/0- 04/0 18/0- 05/0 23/0- 23/0- 23/0 13/0 08/0- 01/0 10/0- 00/1 2/0 06/0 15/0 06/0- 

RWL 09/0 06/0- 29/0- 04/0 20/0 24/0- 22/0- 16/0- 21/0 06/0- 08/0- 04/0 19/0- 00/1 20/0 *39/0 03/0 

SucI 15/0- 20/0 11/0 00/0 05/0 01/0 04/0- 00/0 09/0 14/0 03/0 05/0 08/0 2/0 00/1 *42/0- **91/0 

LA 02/0 21/0- 10/0 12/0- 03/0 27/0- 20/0- 11/0- 06/0 12/0- 00/0 13/0- 25/0 29/0 02/0 00/1 **54/0- 

SLW 13/0- 23/0 24/0 05/0 06/0 18/0 06/0 04/0 05/0 13/0 00/0 15/0 06/0 *39/0- **06/0 33/0- 00/1 

RY ،عملکرد ریشه :SC ،عیار قند :WSY ،عملکرد قند خالص :SYناخالص : عملکرد قند ،Na : ،میزان سدیم:K    ،میزان پتاسیم: K/Na ،نسبت پتاسیم به سدیم N  ،نیتروژن مضره :Alc : ،ضریب قلیائیتWSC درصد قند قابل :
 .وزن ویژه برگ:  SLW،برگ سطح :LAشاخص شادابی برگ،  :SucIرفته برگ، میزان نسبی آب ازدست : RWL، برگ محتوای آب نسبی :RWC، : درصد قند مالس  MS، ضریب استحصال شکر: ECS استحصال، 

 درصد 5و  1 ** و *: به ترتیب معنی دار در سطح
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 و نرمال گام صفات با عملکرد ریشه در شرایط شوریبهرگرسیون گام 8دول ج

 
 شرایط شوری  نرمالشرایط 

Adjust 2R منبع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات  Adjust 2R منبع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات 

 رگرسیون 3 9/232** 54/0  رگرسیون 3 9/702** 64/0

 5/146 
 

21 
24 

 باقیمانده
 کل

 17/42 
 

21 
24 

 باقیمانده
   کل

 صفات واردشده به مدل ضریب رگرسیون  صفات واردشده به مدل ضریب رگرسیون

 ضریب ثابت -22/57±34/33  ضریب ثابت 17/43±05/19

 برگ محتوای آب نسبی 77/0**0±/296  برگ وزن ویژه -7/1169**±490/8

 سطح برگ 125/0*0±/560 سطح برگ 19/0**±0/073

 برگ وزن ویژه 6/237±11/170 برگ محتوای آب نسبی 41/0±574/0

 
 

 شوری و نرمال صفات با عملکرد قند در شرایط گامبهگامرگرسیون  9جدول 
 

 شرایط شوری  نرمالشرایط 

Adjust 2R منبع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات  Adjust 2R  منبع تغییر درجه آزادی مربعاتمیانگین 

 رگرسیون 7 088/9** 99/0 رگرسیون 4 75/32** 99/0
 باقیمانده 17 029/0  باقیمانده 20 014/0 

 کل 24   کل 24 

 صفات واردشده به مدل ضریب رگرسیون صفات واردشده به مدل ضریب رگرسیون

 ضریب ثابت -839/3**0±/787  ضریب ثابت -46/14**±1/57

 عملکرد ریشه 183/0**0±/050 عملکرد ریشه 156/0**±0/002

 درصد قند قابل استحصال 221/0**0±/180 درصد قند قابل استحصال 89/0**±0/075

 قند مالس 207/0**0±/058 قند مالس 129/1**±0/237

 رفته برگمیزان نسبی آب ازدست -779/0**0±/282 شاخص شادابی برگ 11/3*±1/655

 قلیائیتضریب  -05/0±101/0  
 شاخص شادابی برگ -776/2*±1/209  

 : نسبت پتاسیم به سدیم -489/0±82/0   

 

 شدعنوان متغیر تابع در نظر گرفته وقتی عملکرد قند به

درصد قند قابل استحصال، قند صفات عملکرد ریشه،  ،(9)جدول 

شاخص  ،قلیائیتضریب ، رفتهازدستمالس، میزان نسبی آب 

درصد  99وارد مدل شده و  شادابی برگ و نسبت پتاسیم به سدیم

و  قلیائیتضریب  جزتغییرات را توجیه کرده و تمامی صفات به

. ازنظر همبستگی داشتنددار معنینسبت پتاسیم به سدیم تأثیر 

درصد قند قابل تنها عملکرد ریشه و  ،این صفات با عملکرد قند

ولی بقیه  دادند،دار نشان معنیو مبستگی مثبت ه استحصال

 .نداشتند داریصفات همبستگی معنی

همبستگی با متغیر  این نتایج حاکی از آن است که وجود

. غفاری و نیسترابطه با این صفت  بر وجود مستقل دلیلی

اده از تجزیه ـبا استف (Ghafari et al. 2016)همکاران 

دیم ـریشه، عیار قند، میزان س رگرسیون نشان دادند که عملکرد

درصد تغییرات عملکرد قند سفید را در  99و پتاسیم بیش از 

. واحدی و همکاران کنندیمخشکی توجیه شرایط تنش

(Vahedi et al. 2006) با استفاده از روش تجزیه رگرسیون گام 

عنوان متغیر تابع در گام دریافتند زمانی که عملکرد ریشه به به

صفات عملکرد شکرسفید، عملکرد شکر، عیار  ،شودگرفته مینظر 

درصد از  91/99مجموع  قابل استحصال در درصد قندقند و 

داری بر آن ریشه را توجیه نموده و اثر معنیعملکرد تغییرات 

با مطالعه  (Ghassemi et al. 2010)دارند. قاسمی و همکاران 

بهترین مدل برازش ارقام مونوژرم چغندرقند نشان دادند که در 

شده، متغیرهای میانگین قطر ریشه در مرحله استقرار و رشد 

برگ، سطح مخصوص برگ در مرحله استقرار، وزن خشک ریشه 
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در مرحله توسعه ریشه  دمبرگدر مرحله استقرار و وزن خشک 

 دار را روی عملکرد قند سفید داشتند.معنی تأثیربیشترین 

 

 تجزیه علیت

 نرمالشرایط  -الف

وابسته  متغیرعنوان با در نظر گرفتن عملکرد ریشه به

محتوای آب  آن از پسو  برگ سطحکه شد مشاهده  (10)جدول 

دارای بیشترین اثر مثبت و مستقیم بر روی عملکرد  نسبی برگ

نیز دارای اثر مستقیم منفی نسبتاً  وزن ویژه برگ. بودندریشه 

 متغیرعنوان . وقتی عملکرد قند بهبودعملکرد ریشه  برباالیی 

درصد قند  ازآنپسعملکرد ریشه و  شدوابسته در نظر گرفته 

مستقیم بر عملکرد و دارای بیشترین اثر مثبت  قابل استحصال

 قند مالسصفت عملکرد ریشه از طریق  ،. همچنینبودقند 

و از طریق شاخص شادابی برگ  مثبتو بیشترین اثر غیرمستقیم 

یونان  .داشتبر عملکرد قند  و منفی را میرمستقیغبیشترین اثر 

نشان دادند که وزن برگ  (Younan et al. 1990)و همکاران 

تواند در بر عملکرد ریشه است و می زیادیدارای اثر مستقیم 

عنوان معیار گزینش جهت بهبود عملکرد به ینژادبههای برنامه

قرار گیرد. واحدی و همکاران  موردتوجه قندریشه در چغندر

با انجام تجزیه علیت مشاهده کردند صفات عملکرد  (2006)

مستقیم و صفات  و قندناخالص و درصد قندخالص دارای اثر مثبت

دار منفی و معنی و عیار قند و عملکرد قندخالص دارای اثر مستقیم

 Ouda)بر عملکرد ریشه هستند. نتایج تجزیه علیت اودا سوهیر 

Soheir 2005) تابع در  متغیرعنوان بهرا که عملکرد قند هنگامی

عملکرد ریشه و درصد ساکارز دارای که نظر گرفت، نشان داد 

 .باشندیم یبیشترین اثر و سایر صفات دارای اثرات ناچیز

 شرایط تنش -ب

وابسته  متغیرعنوان با در نظر گرفتن عملکرد ریشه به

 سطحمحتوای آب نسبی برگ و که  شدمشاهده  (11)جدول 

دارای بیشترین اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد ریشه  برگ

وابسته در نظر گرفته متغیر عنوان . وقتی عملکرد قند بهباشندیم

عملکرد ریشه بیشترین اثر مثبت و مستقیم را بر  (9)جدول  شد

 باصفت در مرحله دوم و  نیازاپس. نشان دادروی عملکرد قند 

. عملکرد قند داشتقرار  صفت قند قابل استحصالزیاد،  فاصله

دارای  درصد قند قابل استحصال و قند مالسخالص از طریق 

شاخص شادابی برگ مثبت و از طریق و بیشترین اثر غیرمستقیم 

 برمنفی  و بیشترین اثر غیرمستقیم دارایقلیائیت و ضریب 

چنین، درصد قند قابل استحصال از طریق قند بود. همعملکرد 

و منفی باالیی بر روی  میرمستقیغدارای اثر قلیائیت ضریب 

نشان  (Nasri et al. 2012)نصری و همکاران . عملکرد قند بود

دادند که صفت وزن تر برگ باالترین اثر مستقیم مثبت را بر 

 .Bashiri et al)عملکرد ریشه داشت. بشیری و همکاران

عملکرد ریشه، درصد قند خالص و  ،نرمالدر شرایط  (2015

صفات درصد قند خالص  ،مضره و تحت شرایط شوری نیتروژن

بر عملکرد قند  عنوان تأثیرگذارترین صفاتمضره را به نیتروژنو 

در بررسی  (Sharifi 2014)شریفی خالص معرفی کردند. 

همبستگی و تجزیه علیت عملکرد شکرسفید با برخی صفات 

های چغندرقند نشان داد در های آبیاری در ژنوتیپتحت رژیم

سدیم، ضریب استحصال غلظت شرایط بدون تنش، درصد قند، 

انداز گیاهی اثرات مستقیم باالیی بر عملکرد شکر و دمای سایه

در شرایط تنش مالیم عالوه بر صفات ذکرشده،  دارند.سفید 

بودند. در  ییپتانسیل اسمزی و فشاری دارای اثرات مستقیم باال

انداز و دمای سایه مضرهنیتروژن  رازیغبه ،شرایط تنش شدید

بر عملکرد شکر گیاهی، سایر صفات دارای اثرات مستقیم باالیی 

 سفید بودند.

 

 گیرینتیجه

صفات عملکرد  ،در شرایط شورینتایج این تحقیق نشان داد که 

 ، ، محتوای نسبی آب برگ، وزن خشک ریشهشه، عملکرد قندری

میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به ، ریشه به اندام هواییوزن نسبت 

پذیری عمومی راثتدارای و برگسدیم، میزان نیتروژن و سطح 

توان این های اصالحی میدر برنامه ،بنابراین باالتری بودند.

بیشترین میزان  ،صفات را مدنظر قرار داد. در شرایط شوری



 ارتباط بین صفات ... وبررسی پارامترهای ژنتیکی   150

، 66/0پذیری خصوصی به ترتیب مربوط به قند مالس با وراثت

و محتوای نسبی  38/0، عملکرد قند با 43/0نیتروژن با  میزان

این صفات تا حدودی توسط اثرات  ،بنابراین ؛بود 38/0با آب برگ 

های اصالحی از توان در برنامهشده و میکنترلها ژنافزایشی 

 ،درجات مختلف گزینش برای آنها استفاده کرد. در تنش شوری

در  ،بنابراین ؛در حد متوسط بود پذیری عملکرد ریشهوراثت

های انتهایی و نسلتوان از گزینش در اصالح عملکرد ریشه می

های رگرسیون و یهتجزنتایج همچنین تولید هیبرید استفاده کرد. 

علیت نشان داد که در گزینش صفات برای اصالح عملکرد ریشه 

قرار گیرند، ولی  مدنظردر هر دو شرایط، صفات یکسانی باید 

برای بهبود عملکرد قند، صفات انتخابی متفاوت هستند 

که در شرایط شوری عالوه بر صفات عملکرد ریشه، یطوربه

درصد قند قابل استحصال، قند مالس و شاخص شادابی برگ، 

برگ، ضریب قلیائیت و نسبت  رفتهازدستصفات میزان آب 

باشند و باید در گزینش یمپتاسیم به سدیم نیز دارای اهمیت 

قرار گیرند. مدنظربرای عملکرد قند 
 

 برای عملکرد ریشه و قند در شرایط نرمال تجزیه علیت 10جدول 

 
 عملکرد ریشه

 همبستگی برگ محتوای آب نسبی سطح برگ برگ وزن ویژه صفات

-394/0 -057/0 083/0 -419/0 برگ وزن ویژه  

362/0 -007/0 447/0 -077/0 سطح برگ  

328/0 243/0 014/0 099/0 برگ محتوای آب نسبی  

 عملکرد قند

 همبستگی گشاخص شادابی بر قند مالس درصد قند قابل استحصال عملکرد ریشه صفات

-006/0 0173/0 -0206/0 983/0 عملکرد ریشه  97/0  

-003/0 -138/0 356/0 -057/0 درصد قند قابل استحصال  158/0  

005/0 148/0 048/0 115/0 قند مالس  064/0-  

-27/0 0/022 034/0 -055/0 -271/0 گشاخص شادابی بر  

 باشند.اثرات مستقیم میخط کشیده شده است  هاآنزیر اعدادی که 
 

 

 قند در شرایط شوری عملکرد تجزیه علیت برای عملکرد ریشه و 11جدول 
 

 عملکرد ریشه

 همبستگی برگ وزن ویژه برگ سطح برگ محتوای آب نسبی صفات

395/0 -1565/0 1397/0 411/0 برگ محتوای آب نسبی  

38/0 -1728/0 411/0 1397/0 برگ سطح  

-09/0 326/0 -2178/0 -1973/0 برگ وزن ویژه  

 عملکرد قند

 صفات
 عملکرد
 ریشه

 قابل قند درصد
 استحصال

 قند
 مالس

 آب نسبی میزان
 برگ رفتهازدست

 ضریب
 قلیائیت

 شادابی شاخص
 برگ

 به پتاسیم نسبت
 سدیم

 همبستگی

95/0 -004/0 023/0 015/0 004/0 017/0 074/0 846/0 ریشه عملکرد  

47/0 022/0 0 -034/0 -0096/0 -018/0 386/0 162/0 استحصال قابل قند درصد  

19/0 025/0 0 -005/0 -001/0 094/0 -073/0 154/0 مالس قند  

 رفتهازدست آب نسبی میزان
 برگ

056/0- 058/0 002/0 064/0- 005/0- 004/0 006/0 06/0-  

-4/0 011/0 -014/0 058/0 006/0 -008/0 -225/0 -222/0 قلیائیت ضریب  
-35/0 015/0 -06/0 013/0 -004/0 0 004/0 -33/0 برگ شادابی شاخص  
15/0 -05/0 017/0 -013/0 008/0 -046/0 17/0 062/0 سدیم به پتاسیم نسبت  

 .باشنداثرات مستقیم می خط کشیده شده است هاآنزیر اعدادی که 
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