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  چکیده

 والـد   23صل ازتالقی  هیبرید حا  46  تعداد  صفات کمی و کیفی چغندرقند    پذیري عمومی     ترکیب منظور بررسی ه  ب

 صفت مهـم زراعـی و       10 از نظر  شاهدتیمار    سه عنوان تستر به همراه   ه   والد نرعقیم ب   دوافشان دیپلوئید با     گرده

هـا   هیبرید.  مورد بررسی قرارگرفتند   1383 سال شهر کرج در   در ایستگاه تحقیقاتی کمال    تکنولوژیکی چغندرقند 

ها وجـود   تجزیه واریانس داده.  تکرار کشت شدندچهار در   ربع م  رقمی در قالب طرح التیس     49در یک آزمایش    

حاکی از آن   از تجزیه واریانس     نتایج حاصل .  نشان داد  صفات مورد بررسی   را از نظر  دار بین تیمارها     تفاوت معنی 

قابل ، عملکرد شکرسفید، شکرپتاسیم، سدیم، نیتروژن، عیارقند،ریشهعملکردبراي صفات بین تیمارها است که 

 مـالس  قنـد     درصـد   و بـراي صـفت     درصدیک    احتمال  در سطح  راندمان استحصال و   عملکرد شکر ،  تحصالاس

از   تستر پس  ها از طریق روش تجزیه الین         ارزیابی داده  .دار وجود دارد    اختالف معنی  درصد پنج  احتمال درسطح

 و براي   درصد5ح احتمال   ها براي پتاسیم در سط     پذیري عمومی الین    ترکیب .حذف شاهدهاي آزمایش انجام شد    

 ،ریـشه  و بـراي صـفات عملکرد      درصـد  یـک  و نیتروژن در سـطح احتمـال         قابل استحصال ، شکر عیارقندصفات  

 درصـد 10 در سـطح احتمـال     مـالس قند   درصـد   و   اندمان استحصال ، ر  سدیم ، عملکرد شکرسفید،  عملکردشکر

دار شـده اسـت بنـابراین وجـود          ور معنی ي عمومی براي صفات مذک    رپذی که ترکیب   توجه به این   با. دار بود  معنی

ت عیارقند و شـکر     اپذیري خصوصی براي صف    چنین ترکیب  هم .اثرات افزایشی در کنترل این صفات نقش دارند       

دار   معنـی  درصد پنج و براي صفت نیتروژن در سطح احتمال         درصد  یک قابل استحصال و پتاسیم در سطح احتمال      

  .  شی نیز در کنترل این صفات دخالت دارندبنابراین وجود اثرات  غیرافزای. بود
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مقدمه

هاي هیبرید به توانایی بـه       واریتهولید  موفقیت در ت  

هاي خـالص    نژادگر در دستیابی به ترکیب مناسب از الین       

تهیـه   روش. جهت ایجاد هیبریـدهاي برتـر بـستگی دارد        

هـاي   روش.هاي خالص به زمان بیـشتري نیـاز دارد   الین

هـا   هـاي خـالص از طریـق دابـل         تولیـد الیـن    مثل   جدید

 یـاوري ( تـر کـرده اسـت     این مدت زمان را کوتاه پلوئیدي

شـوند   هایی که از این طریـق تولیـد مـی           اما الین  ).1380

هـاي   دنبـال دارنـد، بنـابراین الیـن        همشکل سازگاري را ب   

 راحتی کنار گذاشـت، بلکـه بایـد        هخالص مطلوب را نباید ب    

هـاي مختلـف سـنجید و در     ها را با الین پذیري آن  ترکیب

صورت امکان به بهترین ترکیب جهت تهیه واریته هیبرید         

بررسـی و ارزیـابی   بـراي  . )1373 ادهز ولـی (دست یافـت 

دارد و در صـورت  وجود ی هاي مختلف   روش ،پذیري ترکیب

بـراي  . اي نیـست  هاي زیاد کـار چنـدان سـاده        وجود الین 

 ابتـدا  بایـستی      ،ها و تعیین بهتـرین هیبریـد       ارزیابی الین 

ها  آن) SCA(خصوصی و ) GCA(پذیري عمومی   ترکیب

پـذیري عمـومی و خـصوصی بـه          ترکیب. آورددست   هرا ب 

ـ    سب واریـانس  ـرحـرتیب ب ـت  و  زایـشی ـکی اف ـهـاي ژنتی

ـــشی بــــــزایـرافـغی ــردـگ ر مــیـفــسیـان و تـی  دـن

(Singh and Chaudhary  در تهیـه هیبریـد   و (1979

غیرافزایـشی اسـتفاده    باید از هر دو واریـانس افزایـشی و          

  .شود

بـرآورد   بـا ) Maclachlan (1972 الچالن مک

عملکردریشه، عیـار  براي عمل ژن نوع واریانس ژنتیکی و    

 غیـر  اثـر  کـه  کـرد گزارش   چغندرقند کیفیتي  اجزا قند و 

 اهمیـت بیـشتري      چغنـدر  افزایشی ژن براي عملکردریشه   

و اجزاء   که اثر افزایشی ژن براي عیار قند       در صورتی . دارد

افزایش عملکردریشه به علت افزایش     . بودندتر   کیفی مهم 

 کنی، لاست در هکتار همراه     قند اندازه ریشه با تولید بیشتر    

حدواسط والدین گزارش شده     ها و رگ  درصدقند در د   مقدار

ي ها  اثرات افزایشی ژن   بیشتر دهنده اهمیت  است که نشان  

 .باشـد  مـی کننده عیارقند نـسبت بـه عملکردریـشه          کنترل

Antonov) آنتونف  در بررسی تعیین اثر والدین بر (1985

چغندرقنـد و تقـسیم      روي عملکرد و کیفیت هیبریـدها در      

درعملکـرد ریـشه،   ل ژنواریانس ژنتیکـی و بـرآورد عمـ   

 کـه عمـل     کردگزارش  چغندرقند   کیفیت   يعیارقند و اجزا  

. داردغیرافزایشی ژن براي عملکردریشه اهمیت بیـشتري        

در صورتی که اثر افزایشی ژن براي عیارقند و اجزاء کیفی         

در ارزیــابی ) 1375(حمــديا .تــر بودنــد  ریــشه مهــم 

ــب ــومی و  ترکی ــذیري عم ــصوصی پ ــرايخ ــفات  ب  ص

 اهمیــت اثــرات ،عیــار قنــد در چغندرقنــد و شهعملکردریــ

هـــا را نــسبت بـــه اثــرات غیرافزایـــشی    افزایــشی ژن 

.باالترگزارش کرد 

بـراي   .Doney et al) (1985 دونی و همکـاران 

بررسی توارث میزان تقسیم سلولی در ریشه چغندرقنـد، از          

نتایج نشان . یک تالقی داي آلل با پنج والد استفاده کردند      

 میـزان تقـسیم سـلولی در ریـشه چغندرقنـد            داد که براي  

پـذیري عمـومی و      اثـرات ترکیـب   . هتروزیس وجـود دارد   

پذیري  اما ترکیب . دار بود   خصوصی براي تعداد سلول معنی    
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ــشتري داشــت ــانس ژنتیکــی . خــصوصی اهمیــت بی واری

درصــد کــل واریــانس ژنتیکــی را 95 تــا 75غیرافزایــشی 

قسیم سلولی این موضوع نشان داد که شدت ت . تشکیل داد 

هـا   ها، بیشتر تحت اثـرات غیرافزایـشی ژن        یا تعداد سلول  

ـ        . است خـاطر  ه  هتروزیس ریشه چغندرقند در درجـه اول ب

  .جاي اندازه سلول بود  افزایش در تعداد سلول به

 پـذیري عمـومی و     اثرات ترکیب  )1380(عزیز پور 

جملـه   کیفـی چغندرقنـد از     خصوصی براي صفات کمـی و     

 مـضره،    قند، سدیم، پتاسیم، نیتـروژن    عملکردریشه، درصد 

 درصدقند مالس، درصد قند سـفید، عملکـرد قنـد سـفید،           

ــدي  ــوص و ضــریب آلکالوئی ــه خل ــرددرج ــی ک  .را بررس

 براي صفات عملکردریشه، عملکـرد    پذیري عمومی  ترکیب

ــی ــد، ازت و ضــریب آلکالوئیــدي معن ــسبت  قن ــی ن دار ول

GCA/SCAبــراي چهـار صــفت  . دار نـشد  هـا معنــی   آن

مذکور واریانس غالبیت بیشترین درصد واریـانس ژنتیکـی         

ــشکیل داد ــی .را ت ــرات  ) 1380( زاده اوراض ــی اث ــا بررس ب

 رگـه منـوژرم   6خـصوصی بـین    پذیري عمـومی و   ترکیب

بـه ایـن    دیپلوئید چغندرقند نسبت به بیماري لکـه برگـی          

 دار وجـود   هـا اخـتالف معنـی      نتیجه رسید که بین ژنوتیپ    

تیمارهـا  العمـل   تیجه گرفت که عکسچنین ن  ي هم  و .رددا

ثیر اثرات افزایشی و غیرافزایشی     أبه عامل بیماري تحت ت    

.Rajabi et al) (رجبی و همکاران .باشد ها می ژن 2008 

لل در چغندرقند دریافتند که از بـین        ي آ   با انجام تجزیه دا   

ــصرف آب،  ــدمان م ــی، ران ــورد بررس ــیض  صــفات م تبع

ــوپ ــژ  ایزوت ــربن و وزن وی ــاي ک ــرگ داراي ه  GCAه ب

دهد کنترل این صـفات تحـت        باالتري بوده که نشان می    

  .باشد ها می ثیر اثرات افزایشی ژنأت

هـاي   اسـتفاده از الیـن     تحقیق به منظـور   این  در  

 هـاي  پـذیري  ترکیـب هـاي اصـالحی      در برنامـه   چغندرقند

 صفت مهم زراعی و   10از نظر  ها  الین  و خصوصی  عمومی

 و بررسـی  ز روش الیـن در تـستر   با استفاده ا   تکنولوژیکی

این صفات تعیین   کننده    کنترل هاي نوع عمل ژن  نین  چ هم

  .شد

  

  ها مواد و روش

 افـشان   والد گرده  23 از با استفاده  در تحقیق حاضر  

 بـه عنـوان پایـه       )خانواده برادر خواهري تنی   (تمام فامیلی 

 تستر× الین  تالقی تر والد نرعقیم به عنوان تس     دوپدري و 

به همـراه   ) هیبریدهاي دیپلوئید (بذور مورد نظر     .انجام شد 

طـرح  در قالب    در یک آزمایش      شاهد داخلی و خارجی    سه

 در تکــرار چهــار در  رقمــی49 صــورته  بــ77التــیس 

 کاشـته   شـهر کـرج    در منطقـه کمـال    1383سال  فروردین  

 متـري    هـشت  ردیف   سههاي آزمایشی شامل     کرت .شدند

  بود )85/03(مربع متر 12برابر   مساحت هر کرت  . ندبود

صـفات مـورد    . فاصله بین تکرارها یک متر منظـور شـد    و

ازت  ،)(SCعیار قند    ،)RY( ریشه   عملکرد: بررسی شامل 

 عملکـرد شـکر     ،)K(پتاسیم،  )(Naسدیم ،)α-N(آلفا آمینو 

 قابــــل  شــــکر، )(MSمــــالس ، (WSY)ســــفید

ــصال ــکر  ،)(WSCاستح ــرد ش ــدمان و  (SY)عملک ران

  . بودند(Pur)استحصال
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اصـلی   براسـاس سـاختار    هـا  ه واریانس داده  تجزی

از  .تکـرار انجـام گرفـت      چهار در مربعطرح یعنی التیس    

جایی که سودمندي طرح التیس جهـت تجزیـه طـرح            آن

توجه بـه    لذا با   برآورد گردید،  درصد100مذکور در محدوده    

هـاي   عدم وجود تفاوت تجریه طرح التیس با طرح بلـوك  

هـاي   براساس طـرح بلـوك    ها   تجریه داده  کامل تصادفی، 

  .کامل تصادفی انجام شد

پذیري عمومی و خصوصی  به منظور تعیین ترکیب   

از حـذف     الیـن در تـستر پـس       تجزیـه ژنتیکـی   صفات از   

پارامترهــاي مـورد نظــر   بـرآورد تیمارهـاي شـاهد جهــت   

  .استفاده گردید

البیـت بـه    غدر برآورد واریانس اثرات افزایـشی و        

ضـریب  ( F بودند، میزان    S1هاي والدي    علت اینکه الین  

  . گرفته شد5/0برابر با ) خویشاوندي

  

    و بحثنتایج

از تجزیه واریانس مقدماتی در جدول       نتایج حاصل 

 عملکـرد   بـراي صـفات   بین تیمارهـا     . آمده است  1شماره  

ــار قنــد ریــشه، عملکــرد  ،پتاســیم ،ســدیم وژن،رنیتــ ،عی

رانـدمان  و   عملکرد شـکر   ،قابل استحصال شکر شکرسفید،

  ریشه عملکرد  و براي درصد1  احتمال  در سطح  استحصال

دار   اخـتالف معنـی    درصـد 5  احتمال  درسطح مالسقند  و  

  .ردوجود دا

تجزیه واریانس الین در تستر چغندرقنـد        2جدول  

پذیري  ترکیب. دهد  صفات مورد بررسی نشان می     را از نظر  

 و  درصـد 5در سطح احتمـال      پتاسیم   ها براي  عمومی الین 

 و نیتـروژن در     قابل استحصال ، شکر عیار قند  صفاتبراي  

 ، ریـشه  عملکـرد  و بـراي صـفات       یکدرصـد  احتمال   سطح

ــکر ــرد ش ــفید،عملک ــرد شکرس ــدیم، عملک ــدمان ، ر س ان

دار   معنی درصد10 احتمال  در سطح  مالس و قند    استحصال

پذیري خصوصی براي صفات عیارقند  چنین ترکیب  هم.بود

ــیم در ســطح  ــل استحــصال و پتاس ــال و شــکر قاب  احتم

 درصـد 5 و براي صفت نیتروژن در سطح احتمال         یکدرصد

 پذیري عمومی   ترکیب  مقادیر   برآورد 3جدول. دار بود  معنی

ها براي صفات مورد بررسـی در    الین به تفکیک هریک از   

نتایج ترکیب پـذیري     .دهد تجریه الین در تستر نشان می     

  نـشان داد کـه     براي صفت عملکردریشه     )GCA(عمومی  

 افـشان  گـرده   مربـوط بـه    پذیري عمـومی    ترکیب رینباالت

HM1990 S.P.2)  ــی دار ــت و معنـ ــطح در مثبـ  سـ

مربوط بـه   پذیري عمومی    ترکیبکمترین   و )05/0احتمال

201افـشان گـرده   S.P.5)   در سـطح  دار معنـی و منفـی 

پـذیري   کـه ترکیـب    یئجـا   از آن  .باشـد  می )05/0 احتمال

تـوان    لذا می ،  اشدب  می ژناثر افزایشی   دهنده   نشان عمومی

HM1990افشان گردهگیري کرد که  چنین نتیجه S.P.2

تولید ارقام با   تواند در    میدار     مثبت و معنی   GCAبه دلیل   

 کالسیک اصالحی هاي    ق روش ی از طر  باال  عملکرد ریشه 

در ) 1375( احمـدي  .قـرار گیـرد    اسـتفاده    مورد )گزینش(

لکـرد  خصوصی صفات عم پذیري عمومی و   ارزیابی ترکیب 

ها   عیار قند در چغندرقند اهمیت اثرات افزایشی ژن    و ریشه

ي سـر  . باالتر گزارش کرد   ،را نسبت به اثرات غیرافزایشی    
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.Srivastava et al) (وستاوا و همکاران  با بررسی 1986

ژنتیکـی واریـانس بـراي    ي پذیري و ترکیـب اجـزا      ترکیب

 يهـا  صفت عملکردریشه در چغندرقند نشان دادند که ژن       

ا اثرات غیرافزایشی دخالت بیشتري در کنترل این صـفت    ب

  .دارند

  براي عیارقند)GCA(پذیري عمومی  نتایج ترکیب

ــشان داد ــرده نـ ــه گـ ــشان  کـ HM1990 افـ S.P.6  

BP.KARAJ گـرده افـشان  و) GCA(باالترین S.P.2

باتوجـه بـه     .)3جـدول  (باشـد   را دارا می   )GCA(کمترین  

گـرده   اصوال   عیارقندریشه و    عملکرد همبستگی منفی بین  

 مثبت براي عملکردریشه    GCAهایی که داراي اثر      افشان

HM1990 افشان گرده  مانندهستند S.P.2 در صـدقند   از

  201افـشان  گـرده  و بـرعکس  .بر خوردار هـستند  یپایین

S.P.5 براي این صـفت    پذیري عمومی    ترکیبکمترین   با

 نتونـف آ .کـرد درصد قند باالتري را به نتاج خـود منتقـل           

(Antonov  در بررسی تعیین اثر والدین بـر روي  (1985

ها درچغندرقند و تقسیم واریـانس       عملکرد و کیفیت دورگ   

 کیفیـت  يدرعیارقنـد و اجـزا  ژنتیکی و بـرآورد عمـل ژن  

 ي که اثر افزایشی ژن براي عیار قنـد و اجـزا           کردگزارش  

  .باشند تر می کیفی ریشه مهم

HM1990 انافـش  گرده براي عملکردشکر سفید

S.P.2 ــا ــرینال ب ــبت ــومی   ترکی ــذیري عم ــرده و  پ گ

پذیري  ترکیب تریِن پائین BP.MASHAD S.P.1افشان

    رسـد گـرده افـشان      بنظـر مـی    .ندرا به خود اختصاص داد    

HM1990 S.P.2 دلیل  بهGCAدار براي   مثبت و معنی

هـاي    از طریـق روش   عملکردشـکر بـاال    اصالح ارقـام بـا    

دار  عـدم معنـی    زا حاکی 2جدول .دمناسب باش   کالسیک

. باشـد   تستر براي این صفت مـی       الینبودن اثر متقابل    

پـذیري عمـومی و      ترکیـب با آزمـون    ) 1380( زاده اوراضی

 اذعان نمود که اثـرات افزایـشی در مقایـسه بـا             خصوصی

عملکـرد  بـراي   ) غالبیت و اپیـستازي   (اثرات غیر افزایشی    

ار بوده که بـا نتـایج       از اهمیت بیشتري برخورد   شکر سفید   

ـ   مـه. ت دارد ـن تحقیق مطابق  ـای ـ  ـچنین نت دسـت  ه  ایج ب

 مــکاز جملــه ان ـدادي از محققـــ تعــایجـده بــا نتـــآمــ

ــ ــ )Maclachlan (1972 النـالچـ ــتاوا و ي رـسـ وسـ

مطابقـت و بـا    Srivastava et al) .(1986 همکـاران 

et ( تعدادي دیگرنتایج al.1973 Smith، 1377 احمدي (

  .داردمغایرت 

 براي صـفت عملکـرد      نتایج آزمایش نشان داد که    

 HM1990افـشان  گـرده  شکرخام همانند عملکرد ریشه،

S.P.2 گـرده افـشان   و  پذیري عمومی  ترکیبباالترین

BP.MASHAD S.P.1 قدرت ترکیب را بـه   تریِن پائین

گیـري   چنـین نتیجـه   بنـابراین    .خود اختصاص داده اسـت    

دلیـل   بـه HM1990 S.P.2  گـرده افـشان  شـود کـه   می

GCA   عملکـرد   دار براي اصـالح ارقـام بـا          مثبت و معنی 

 مورد استفاده قـرار    هاي کالسیک   از طریق روش   شکر باال 

بـراي صـفت شـکر قابـل استحـصال          بر این    عالوه .گیرد

پـذیري    ترکیـب الترینبـا  HM1990 S.P.6افشان  گرده

کمتـرین    BP.KARAJ S.P.1 افـشان  و گـرده عمـومی  

جـدول   (را براي این صفت داشـتند     ري عمومی   پذی ترکیب

قابـل   شـکر   و  عملکرد همبستگی منفی بین  باتوجه به   ). 3

 مثبـت بـراي     GCAهایی که اثر     گرده افشان  استحصال

HM1990افـشان   گرده ریشه دارند مانند عملکرد S.P.2 

 و برعکس  کنند درصد قند پایین را به نتاج خود منتقل می        
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پذیري عمومی  ترکیبترین  کم باS.P.5 201گرده افشان

اولـد   .دارا اسـت  براي این صفت درصـد قنـد بـاالتري را           

ــر Oldemeyer)می ــب (1994 ــومی   ترکی ــذیري عم پ

او در . هاي اینبرد چغندرقند را مـورد مطالعـه قـرارداد      الین

هـاي مـرتبط بـا     پژوهش خود به این نتیجه رسید کـه ژن     

 یا بوده و ناچیزاثرهاي غالبیت   و افزایشی دارند  عیارقند اثر 

  .اصالً وجود ندارد

نتایج آزمایش نشان داد    در ارتباط با صفت پتاسیم      

201 افـشان   گـرده خـصوصی ي پـذیر  که ترکیب S.P.6 

ــاالترین ــت بـــ ــته اســـ ــزان را داشـــ  GCAو   میـــ

BP.MASHADافـشان  گرده S.P.1     بـراي ایـن صـفت

نتایج تجزیه در ارتباط با ). 3جدول( باشد  می ترین مقدار  کم

ــ ــومی   بترکی ــذیري عم ــدیم GCAپ ــفت س ــراي ص   ب

ــرده ــشان گـ BP.MASHAD افـ S.P.1 ــاالترین  بـ

 افـشان  گـرده  و دار معنـی  پذیري عمـومی مثبـت و      ترکیب

HM1990 S.P.8  منفی پذیري عمومی  ترکیبباالترین 

بـا توجـه    ). 3جدول ( داشتند درصد5در سطح   را   دار و معنی 

ـ  پذیري عمومی تحت تأثیر اثرات       که ترکیب  به این  ه ژنی ب

 صـفات قابـل      نـوع  رث این اباشد و تو    صورت افزایشی می  

گیـري     لذا چنین نتیجه    استانتقال از نسلی به نسل دیگر       

بـا دارا بـودن    HM1990 S.P.8 افـشان  که گردهشود  می

جهت اسـتفاده در ترکیبـاتی کـه         تواند منفی می  GCAاثر

ـ  شـود،  منجربه کاهش این عنصر معدنی مـی        .کـار رود ه ب

ــایج تر ــبنت ــذیري کی ــم  پ ــا ه ــه   ه ــشان داد ک ــین ن چن

ــب ــذیري ترکی ــاي پ ــصوصی ه ــدیم  )SCA( خ ــراي س  ب

ها در کنترل    بنابراین اثرات افزایشی ژن    .باشد نمیدار    معنی

  . نقش دارندمیزان سدیم

 بـراي صـفت     پذیري عمـومی    نتایج تجزیه ترکیب  

HM1990افـشان    والد گردهنشان دادکهنیتروژن  S.P.9  

پذیري عمومی مثبت بیـشتري را نـسبت بـه بقیـه             ترکیب

. داري اسـت   ي اثـر معنـی    او دار ها از خود نشان داده       الین

تواند مقدار نیتروژن زیاد با توانایی باال به نتاج     بنابر این می  

از  201S.P.9چنـین والـد پـدري        هـم  .خود منتقل نمایـد   

 برخوردار  دار معنی ترین ترکیب پذیري عمومی منفی و      کم

دلیـل دارا   ه  بS.P.9 201والد گرده افشان  ).3جدول( بود

مقدار ازت کمتـري را بـه نتـاج خـود             کمتر GCAبودن  

هـاي اصـالحی     توان از آن در برنامه     میکه   کند  منتقل می 

پـذیري   نتایج آزمایشات نشان داد که ترکیب     . استفاده نمود 

ــراي خــصوصی هیبریــدها    احتمــالدر ســطح نیتــروژنب

گـر ایـن     بیانSCAدار شدن     معنی . است دار  معنیدرصد  5

نیـز در   ) غالبیت واپیـستازي  (است که اثرات غیر افزایشی      

 شـدن اثـر متقابـل     دار   معنی. کنترل این صفت نقش دارند    

ین صفت نیز بر این موضـوع داللـت         ا تستر براي    الین  

پـذیري   بـا بررسـی اثـرات ترکیـب       ) 1380(عزیز پور  .دارد

کیفی چغندرقنـد    می و خصوصی براي صفات ک    عمومی و 

ازجمله عملکرد ریشه، درصد قند، سدیم، پتاسیم، نیتروژن        

عملکـرد قنـد     مضره، درصد قند مالس، درصد قند سفید،      

نتیجه گرفت کـه    ضریب آلکالوئیدي، درجه خلوص      سفید،

 براي صفات عملکرد ریشه، عملکرد      SCA و GCAاثرات  

ــی ــسبت قنــد، ازت و ضــریب آلکالوئیــدي معن ــی ن  دار ول

GCA/SCA يهـا  لذا نشان داد کـه ژن     . نیستدار    معنی 

بـراي چهـار    . با اثرات غیر افزایشی نقش بیـشتري دارنـد        

صفت مذکور واریانس غالبیت بیـشترین درصـد واریـانس          

  .ژنتیکی را تشکیل داد 
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نتایج تجزیه   ، صفت راندمان استحصال   ارتباط با در

ــب   نـــشان داد کـــه GCAپـــذیري عمـــومی   ترکیـ

HM1990   هـاي  افـشان  گـرده  S.P.6 و HM1990

S.P.8 و دار معنی پذیري عمومی مثبت و     ترکیب باالترین 

پذیري   ترکیبترین کم BP.KARAJ S.P.1افشانگرده 

ــومی ــی راعم ــددا  منف ــدول (رن ــی  ).3ج ــین  م ــوان چن ت

HM1990هـاي  افشان گرده گیري کرد که نتیجه S.P.6 

HM1990 و S.P.8  ـ  دار  معنـی GCAدلیـل داشـتن   ه ب

ــزایش د نــتوان مــی ــه منظــور اف ــدمان استحــصال در ب ران

. اســـتفاده شـــوندچغندرقنـــد هـــاي اصـــالحی  برنامـــه

پــذیري خــصوصی والــدین در مــورد ایــن صــفت  ترکیــب

پذیري عمومی بـر     نسبت واریانس ترکیب  . دار نبودند  معنی

مد که   آ دسته   ب 16/1 به میزان    GCA/SCA)(خصوصی

ن صفت  ی بیان ا  در واریانس ژنتیکی افزایشی   سهم گر بیان

 دار نبـود  معنـی   نیـز   تـستر  الیـن اثـر متقابـل     . باشـد  می

.)2جدول(

 بـراي   GCAپذیري عمـومی      نتایج تجزیه ترکیب  

 نــــــشان داد کــــــه قنــــــد مــــــالس صــــــفت

 بــــاالترین BPMASHAD S.P.1افــــشان گــــرده

افـشان   گـرده  نیز  و دار معنی پذیري عمومی مثبت و    ترکیب

HM1990 S.P.6  منفی مومیپذیري ع  ترکیبترین مک 

HM1990 افشان گرده ).3جدول (را هستندرادا S.P.6  بـا 

 براي اصالح ارقـام بـا       تواند  منفی می   GCAدارا بودن اثر  

 هاي اصالحی مورد استفاده قرار   در برنامه متر  قند مالس ک  

دار   تستر براي ایـن صـفات معنـی        اثر متقابل الین   .گیرد

ر کنتـرل ایـن     هـا د   بنابر این تنها اثرات افزایـشی ژن       نبود

عمومی  پذیري نسبت واریانس ترکیب  . صفت نقش داشتند  

ـ  10/1 به میزان     نیز GCA/SCA)(بر خصوصی  دسـت   ه ب

 واریـانس ژنتیکـی     گـر سـهم بیـشتر      د بیان توان آمد که می  

  . )4جدول (باشد ن صفت یافزایشی در بیان ا

  

  جمع بندي

یا صفت دار براي   معنیGCAارقامی که داراي

شند اینگونه والدین به آسانی انتقال با صفات خاص می

عبارت ه سازند و ب صفت موردنظر را به نتاج خود میسر می

دیگر ارقامی مناسب در برنامه اصالحی براي صفات 

 مثبت GCA تعدادي از والدین داراي .باشند موردنظر می

، بودنددار   منفی و معنیGCAدار و تعدادي دیگر  و معنی

توان والدین  و هدف اصالحی میبنابراین بستگی به جهت 

عنوان مثال براي دستیابی به ه ب. موردنظررا انتخاب نمود

 که از اهداف اصالحیبا سدیم کمتر  چغندرقندارقام

توانند  دار می منفی و معنی GCAوالدین با  باشد می

HM1990گرده افشانوالد(موردتوجه باشند  S.P.8( .در 

افشان  گردهشه ریعملکردکه براي صفاتی مانند  حالی

HM1990 S.P2 با GCAتوانند  دار می  مثبت و معنی

 چنین براي صفت عملکردشکر مجدداً هم .موردتوجه باشند

HM1990افشان   گردهوالد S.P2با GCA مثبت و 

  . باشدمناسبتواند  دار می معنی

   



  )1383 (کرج در یبریدهاي آزمون شده چغندرقندنتایج تجزیه واریانس برخی از صفات کمی و کیفی در ه میانگین مربعات 1جدول 
  

منابع تغییر
درجه آزادي عملکرد ریشه عملکرد شکرسفید عملکرد شکر

قنددرصد  شکر قابل درصد 

استحصال
پتاسیم سدیم نیتروژن آلکالیته

راندمان 

استحصال

قند درصد 

مالس

تکرار
3 **514/5435 **014/195 **124/159 **445/73 **429/127 **579/0 **474/79 **489/0 **986/1551 **277/1502 **08/8

تیمار
48 *289/99 **208/3 **795/2 **664/2 **613/4 **241/0 **705/2 **074/0 182/77ns  **452/61 *328/0

اشتباه
  

144 396/66 929/1 635/1 503/1 596/2 101/0 603/1 023/0 103/60 379/35 204/0

C.V.% %62/16 %58/21 %26/27 %53/9 %47/17 %44/7 %89/23 %56/25 %15/32 %91/7 %85/14

n.s,**,* : دار معنیوجود اختالف  در صد و عدم 1 و5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال.

)1383( در کرج کمی و کیفیچغندرقند از نظربرخی صفات هاي  تالقیتجزیه واریِانس الین در تستر  میانگین مربعات 2جدول 
      

منابع تغییر
درجه 

آزادي
عملکرد ریشه عملکرد شکر  عملکرد شکرسفید

درصد قند درصد شکر قابل 

استحصال
پتاسیم سدیم نیتروژن

راندمان 

استحصال

درصد قند 

مالس

تکرار 3 **577/4787 **71/173 **827/141 **566/67 **961/116 **659/0 355/74 ** **459/0 **565/1371 **466/7

قابلیت ترکیب عمومی 

)ماده ها(  تسترها
1 062/0 ns 313/3 ns +038/5 **713/15 **251/24 051/0 ns *561/7 *136/0 *42/212 *923/0

ن مومی الیعقابلیت ترکیب 

)نرها (ها
22 +481/102 +009/3 +541/2 *954/1 * *656/3 * *188/0 +574/2 **108/0 +426/55 +304/0

قابلیت ترکیب خصوصی 22 825/74 ns 166/2 ns 823/1 ns 83/1 ** 205/3  ** **253/0 ns 169/2 044/0 * 574/47  ns 276/0  ns

اشتباه 135 94/63 92/1 632/1 557/0 679/1 1/0 628/1 024/0 844/35 206/0

C.V% %37/16 %63/21 %39/27 %69/9 %73/17 %35/7 %18/24 %59/25 %96/7 %93/14

n.s,**,*, +:دار معنیاختالف  و عدم درصد1 ، 5، 10ی دار در سطح به ترتیب معن.  
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  )1383(درکرج  کمی و کیفیصفات  برخی از  براي چغندر قند هاي  الین عمومی  ترکیب پذیريبرآورد مقادیر 3 جدول

ها الین
عملکرد   عملکرد شکر   عملکرد ریشه

شکرسفید

  درصد

ها الین قند عملکرد ریشه عملکرد شکر 
عملکرد 

رسفیدشک
درصد قند

HM1990 S.P.10 026/0-  ns 326/0-  ns 395/0-  ns 442/0-  ns BP.MASHAD S.P.2 433/3  ns 294/0   ns 070/0 ns 452/0- ns

HM1990 S.P.9 996/4  ns 714/0  ns 590/0  ns 198/0  ns BP.MASHAD S.P3 618/0-  ns 141/0-  ns 195/0-   ns 087/0- ns

HM1990 S.P.7  317/5 944/0  ns 925/0  ns 628/0  ns 201.P.2 247/3-  ns 551/0-  ns 505/0- ns 617/0- ns

HM1990 S.P.4 255/0-  ns 034/0  ns 080/0  ns 268/0  ns 201P.1 938/1  ns 294/0  ns 230/0  ns 123/0 ns

HM1990 S.P.6  463/1  ns 614/0  ns 705/0  ns 023/1  ns 201P.3 622/0-  ns 039/0  ns 155/0  ns 178/0 ns

HM1990 S.P.5  341/0  ns 089/0  ns 140/0  ns 243/0  ns 201P.4 939/5-  ns 916/0-  ns 760/0-  ns 172/0- ns

HM1990 S.P.3 218/0  ns 134/0  ns 170/0  ns 067/0-  ns 201P.5 *454/6- 916/0-  ns 725/0-  ns 117/0- ns

HM1990 S.P.8  145/4  ns 914/0  ns 905/0  ns 833/0  ns 201P.6 265/0  ns 179/0  ns 180/0  ns 303/0 ns

HM1990 S.P2  *621/6 *129/1 935/0  ns 558/0  ns 201P.7 431/0-  ns 161/0-  ns 185/0-  ns 166/0- ns

BP.KARAJ S.P.1  053/0-  ns 331/0-  ns 435/0-  ns 782/0-  ns 201P.8 771/1-  ns 086/0-  ns 010/0  ns 273/0 ns

BP.KARAJ S.P.2  825/0-  ns 346/0-  ns 375/0-  ns 427/0-  ns 201P.9 100/0-  ns 306/0-  ns 330/0-  ns 782/0-  ns

BP.MASHAD S.P.1  397/7- ns 301/1- ns *190/1- 517/0-  ns

SE(GCA) الین 827/2 490/0 452/0 441/0 SE(GCA) الین 827/2 490/0 452/0 441/0

SE(gi-gj)الین 998/3 693/0 639/0 624/0 SE(gi-gj)الین 998/3 693/0 639/0 624/0

n.s,**,*, +: دار معنیاختالف  و عدم 1 ، 5، 10به ترتیب معنی دار در سطح.  

  

  

  )1383(درکرج  کمی و کیفیصفات  برخی از  براي چغندر قند هاي  الین عمومی  ترکیب پذیريبرآورد مقادیر 3 جدولدنباله  

       

ها الین

درصد شکر 

قابل 

استحصال

مپتاسی سدیم نیتروژن ها الین
درصد شکر 

قابل استحصال
پتاسیم سدیم نیتروژن

HM1990 S.P.10
535/0- ns 164/0 ns 088/0 ns 245/0 **

BP.MASHADS.P.
2! ! - 680/0 ns - 031/0 ns 708/0 ns - 680/0 **

HM1990 S.P.9
320/0 ns - 031/0 ns - 327/0 ns 255/0 **

BP.MASHADS.P.
3 - 245/0 ns - 071/0 ns 488/0 ns - 245/0 **

HM1990 S.P.7! ! 965/0 ns - 111/0 ns - 882/0 ns 105/0 ns 201  S.P.2! ! - 850/0 ns 054/0 ns 628/0 ns - 850/0 **
HM1990 S.P.4 385/0 ns - 046/0 ns - 222/0 ns - 055/0 ns 201 S.P.1 145/0 ns 199/0 ns - 237/0 ns 145/0 *
HM1990 S.P.6! ! 375/1 * - 036/0 ns - 037/1 * 085/0 ns 201 S.P.3 350/0 ns - 356/0 ns - 132/0 ns 350/0 **
HM1990 S.P.5! ! 440/0 ns - 076/0 ns - 287/0 ns - 045/0 ns 201 S.P.4 - 280/0 ns - 181/0 ns 513/0 ns - 280/0 **
HM1990 S.P.3 060/0 ns 149/0 ns - 197/0 ns 030/0 ns 201 S.P.5 - 220/0 ns 104/0 ns 188/0 ns - 220/0 **
HM1990 S.P.8! ! 150/1 ns 009/0 ns - 002/1 * 105/0 ns 201 S.P.6 360/0 ns 299/0 * - 432/0 ns 360/0 **
HM1990 S.P2! ! 655/0 ns 009/0 ns - 462/0 * 130/0 ns 201 S.P.7 - 240/0 ns - 181/0 ns 343/0 ns - 240/0 **

BP.KARAJ S.P.1! ! 030/1 ns 104/0 ns 578/0 * 005/0 ns 201 S.P.8 340/0 ns 034/0 ns - 217/0 ns 340/0 **
BP.KARAJ S.P.2! ! - 690/0 ns 184/0 ns 558/0 * - 015/0 ns 201 S.P.9 - 860/0 ns - 051/0 ns 258/0 ns - 860/0 **

BPMASHAD S.P.1! ! - 800/0 ns - 226/0 ns 078/1 * - 215/0 **

SE(GCA)!الین 579/0 112/0 451/0 055/0 SE(GCA)579/0 الین 112/0 451/0 055/0

SE(gi-gj)الین 818/0 158/0 638/0 077/0 SE(gi-gj)! â! 818/0 158/0 638/0 077/0

 n.s,**,*      : و عدم وجود اختالف معنی داردرصد1 و 5دار در سطح  به ترتیب معنی .
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  )1383(درکرج  کمی و کیفیصفات  برخی از براي چغندر قند هاي الین عمومی  ترکیب پذیريبرآورد مقادیر 3 جدولدنباله 

ها الین راندمان استحصال
درصد قند مالس

ها الین ستحصالراندمان ا
درصد قند مالس

HM1990 S.P.10 - 000/1 ns 097/0 ns BP.MASHAD S.P.2  - 545/2 ns 227/0 ns

HM1990 S.P.9 695/1 ns - 123/0 ns BP.MASHAD S.P.3 - 445/1 ns 147/0 ns

HM1990 S.P.7  205/4 ns - 338/0 ns 201  S.P.2  - 055/3 ns 237/0 ns

HM1990 S.P.4 565/1 ns - 123/0 ns 201 S.P.1 750/0 ns - 023/0 ns

HM1990 S.P.6  720/4 * - 353/0 ns 201 S.P.3 525/1 ns - 163/0 ns

HM1990 S.P.5  695/1 ns - 193/0 ns 201 S.P.4 - 085/1 ns 107/0 ns

HM1990 S.P.3 - 530/0 ns - 003/0 ns 201 S.P.5 - 465/1 ns 102/0 ns

HM1990 S.P.8  565/4 * - 318/0 ns 201 S.P.6 720/1 ns - 053/0 ns

HM1990 S.P.2  270/2 ns - 098/0 ns 201  S.P.7 - 740/0 ns 072/0 ns

BP.KARAJ S.P.1  - 930/3 ns 242/0 ns 201 S.P.8 625/0 ns - 078/0 ns

BP.KARAJ S.P.2  - 625/3 ns 267/0 ns 201  S.P.9 - 720/2 ns 077/0 ns

BP.MASHAD S.P.1  - 460/3 ns 282/0 ns

SE(GCA) الین 117/2 160/0 SE(GCA)117/2 الین 160/0

SE(gi-gj)الین 993/2 227/0 SE(gi-gj)الین 993/2 227/0

n.s,**,*     : دار و عدم وجود اختالف معنیدرصد  1 و 5به ترتیب معنی دار در سطح.

!!

)1383( در کرجپذیري عمومی برخصوصی  نسبت واریانس ترکیببرآورد 4جدول 

عملکرد شکر  ریشهعملکرد عملکرد شکرسفید
  درصد

 قند

درصد شکر 

قابل 

استحصال

پتاسیم سدیم نیتروژن
راندمان 

استحصال

درصد قند 

مالس
واریانس ترکیب 

پذیري عمومی بر 

خصوصی

GCA/SCA
370/1 389/1 394/1 068/1 141/1 743/0 187/1 455/2 165/1 101/1

!!
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