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  15-25): 1(20چغندرقند  .تنش شوري و خشكي
  

  چكيده 

كـاهش عملكـرد    بيش از هر عامل ديگـري موجـب  در بسياري از مناطق جهان اي شوري و خشكي هتنش

داشـته   ردند. توليد ارقامي كه اين شرايط را تحمل نموده و عملكرد قابل قبـولي نيـز  گمحصوالت زراعي مي

ا در شـرايط  هاي اوليه آنهبا نسل شدهاي گزينش ههدف از اين تحقيق مقايسه نسل ضرورت دارد. ،باشند

اي اوليـه  هاين بررسي  توده . درودبا هتنش خشكي و شوري، به منظور برآورد ميزان پاسخ به گزينش نسل

اي گزينش شده دوم و سوم (به عنوان متحمـل بـه   هبه همراه نسلچغندرقند  7233و   8001اي هژنوتيپ

ـ ا هدوم آننش شده يگزاي اوليه) و نسل ه(پايه مشهد BP كرج و BPاي در حال اصالح هشوري) و توده ه (ب

تصادفي در شرايط تنش شوري (اميرآباد) و خشكي اي كامل هدر قالب طرح بلوكعنوان متحمل به خشكي) 

نتايج نشان داد كه در شرايط تنش شـوري، پاسـخ بـه     .قرارگرفتند آزمونمورد  1379در سال (كمال آباد) 

و انتخاب موجـب افـزايش عملكـرد     اشدبمي 7233به مراتب بيشتر از  8001اي مختلف هگزينش در نسل

 BP كـرج و   BPايهگزينش در نسـل  ،تنش خشكي طشراي در چنين  هم .گرديده استشكر سفيد ريشه و 

ي ااين تحقيق گزينش تودهج ينتابراساس  ،در نهايت .ه استمشهد، همراه با افزايش تحمل به خشكي بود

  .ه استثر بودؤي استفاده شده ماهدر تودهشوري و خشكي در افزايش تحمل به تنش 

  

  چغندرقند ،ري و خشكيشوتنش  ي،اپاسخ به گزينش توده كليدي : ايههواژ

                                                        

  مؤسسه تحقيقات چغندرقند هيئت علمي ياعضا - 1

   دانشگاه تهران, پرديس ابوريحان – 2

  سسه تحقيقات چغندرقندؤكارشناس م - 3
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  مقدمه 

اي اصالح ارقام مقاوم هانتخاب والدين در برنامه

اي جديـد داراي  هبه خشكي با اين هـدف كـه ژنوتيـپ   

هميشه يكي از  ،باشندتركيبي از خواص مطلوب والدين 

ابزارهـاي اساسـي مـورد اسـتفاده متخصصـين اصـالح       

بـراي متخصصـين    .)1372 ايسـرمدن نباتات بـوده است( 

همواره يك سؤال مطرح بوده اسـت كـه    نباتات اصالح

ذيـر  پگياهي انعطـاف  وان ازطريق اصالح نباتات، تآيا مي

  وجود آورد؟    ه اي محيطي بهنسبت به تنش

اصالح گياهـان بـراي مقاومـت بـه خشـكي و      

اي هشوري موضـوعي اسـت كـه در بسـياري از برنامـه     

اصالحي موردمطالعه قرار گرفته ولـي موفقيـت در ايـن    

ـ   هفقدان ژنوتيـپ  .نه محدود بوده استزمي ه ايـي كـه ب

اي محيطـي  هتوانند در مراحل مختلف رشـد بـه تـنش   

 احتمال اين .نشان دهند نيز مزيد بر علت است واكنش

اي مقاومت به خشكي و شـوري در يـك گيـاه    هكه ژن

شناخته شود  ياي فيزيولوژيكهجمع شده و توسط روش

ثبـات   پايـداري و   ،خيلي كم اسـت. بـه همـين دليـل    

شرايط تنش محيطي ضابطه خاصـي بـراي    درعملكرد 

اي ها در برنامـه هانتخاب گياهان متحمل به ايـن تـنش  

). اصــالح 1377 ان و فضــلييصــادقاصــالحي اســت (

كـه بتواننـد تحـت    ي ابـه گونـه  گياهان مقاوم به تنش 

ده و رشد كننـد و عملكـردي   زشرايط تنش شديد جوانه

مطلـوب داشـته باشـند    برابر و يا قابل مقايسه با شرايط 

تـالش متخصصـين اصـالح     .اسـت انتظاري نـامعقول  

ـ ايي است كـه كم هنباتات در ايجاد واريته رين كـاهش  ت

 عملكـرد را در شـرايط  متوسـطي از تـنش دارا  باشــند    

  .)1376 شاني و شاه نجات بوشهرييعبدم(

) بيان كردنـد  1377و همكاران ( آلماني پرويزي

وان ارقامي تدر كشور ميژنتيكي موجود  از ببن موادكه 

از چغندرقند را كه عملكرد قابل قبولي در شرايط تـنش  

د و كـر باشند، گزينش داشته خشكي و محيط غيرتنش 

مداوم در دو محيط مختلف در  گزينشطبيعي است كه 

 ثر اسـت. ؤافزايش كميت و كيفيت چغندرقنـد بسـيار مـ   

رگه، تـوده   160) تعداد 1371( آلماني همچنين پرويزي

تنش خشكي  درقم ديپلوئيد و تتراپلوئيد چغندرقند را و ر

د كــه  ارقـام ديپلوئيــد تحمــل  كـر ارزيـابي و مشــاهده  

 تنوع ،عالوهه بيشتري نسبت به ارقام تتراپلوئيد دارند. ب

 مشـاهده ژنتيكي ديپلوئيـد   ژنتيكي زيادي در ميان مواد

  شد.

كه گزينش براي عملكرد  ه استنتايج نشان داد

اي متحمل به خشـكي  هدورگولي در  استريشه مؤثر 

تأثير آن به مراتب بيشتر اسـت (صـادقيان و همكـاران    

ــنش خشــكي پتانســيل  نش يگــز). 1377 ــرايط ت در ش

نش يگـز هـد و  دژنتيكي مقاومت را در ارقام افزايش مي

ننده مقاومت بـه  كاي كنترلهتدريجي موجب تجمع ژن

ـ . )1377 ان و فضـلي يصـادق ود (شخشكي مـي  دم راكين

)Akinerdem 1992از  1988 – 89اي هالـ) در ســـ

رقم كـه تحـت شـرايط تـنش خشـكي قـرار        25ميان 

د و از اين طريق تعـدادي  كرتعدادي را گزينش   داشتند،

رگه مقاوم با عيارقند، عملكردريشه و عملكرد قندسـفيد  

  . باال انتخاب شد
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نجـه  يو زراعي رقم 26 (Geng 1995)جنگ 

ـ را از نظـر تحمـل بـه شـوري مورد     ه قــرار داد و مطالع

و  كـرد ا را براي اصالح بيشتر انتخاب هرين آنتمتحمل

اي يونجـه  هانفـرادي  بوتـه  نش يگـز نتيجه گرفت كه 

تحمل به نمك در اين ش يافزامناسبترين روش براي 

  گياه است.

اصالح و اي اخير در مؤسسه تحقيقات هدر سال

ي براي دستيابي ااي گستردههچغندرقند تالشه بذر يته

متحمل به شوري و خشكي  با اسـتفاده  از   ياهتودهبه 

ي) در شـرايط  اي فنوتيپي (گزينش تـوده اگزينش دوره

ـ در ا تنش شوري و خشـكي صـورت گرفتـه اسـت.     ن ي

ان بـه شـوري و   شبرحسب تحمل نسـبي ا هتودهبررسي 

و  8001. دو گروه ( نداخشكي، مورد گزينش قرار گرفته

 BPو دو گـروه  ديگـر (   ) براي تحمل به شوري 7233

 در برنامـه مشهد) براي تحمـل بـه خشـكي    BPكرج و 

(شـوري) بـه    اي اولهگـروه  .گزينش قرار گرفته بودنـد 

 اي دومهو گـروه افتـه  يترتيب داراي دو نسل گـزينش  

هـدف از ايـن    .نـد اشـده (خشكي) يك نسـل گـزينش   

اي گزينش شده (تحـت شـرايط   همقايسه توده ،تحقيق

اوليـه)   تنش شوري و يا خشكي) و گزينش نشده (توده

 اي مختلـف هطي نسـل  اي انتخابي چغندرقند،هژنوتيپ

خشكي و برآورد ميزان پاسـخ   در شرايط تنش شوري و

       .ي  استايي روش سلكسيون تودهآبه گزينش و كار

  

  اهمواد و روش

  سازي و كاشت آزمايش آماده-الف

اي خشكي در ايسـتگاه  هآزمايش 1379سال در

ـ   زنـده تحقيقاتي   وسـول مطهـري   مهنـدس عبدالر اد ي

هنرســتان كشــاورزي  هشــوري در مزرعــاي هآزمــايش

  كيلومتري جنوب كرج اجرا شد. قبـل 25 اميرآباد واقع در

 مركـب  نمونـه ، مزرعـه از  خشـكي آزمـايش    اجراي  از

تري تهيه و مسانتي 30 – 60و  0 – 30خاك از اعماق 

تجزيه خـاك   رطوبتي و  هيتخلتعيين منحني  نسبت به 

 ,در شـرايط شـوري   خاك نوع  د.شدام اقآزمايشگاه  در

و  8/7 معادل pH ،عمق كم ،رسي سنگينداراي بافت 

EC  30-60و در عمق    7/8برابر  0-30آن در عمق ،

در پاييز جهت تهيه  .بودموس بر سانتيمتر  لييم 17/ 32

د. كـود فسـفره   شـ زمين، نسبت به شخم عميق اقـدام  

از منبــع  كيلـوگرم در هكتــار  300موردنيـاز بــه ميــزان  

تـنش خشـكي    هبه مزرعفسفات آمونيم همراه با شخم 

ار در دو قسـمت، يـك نوبـت    د. كود نيتروژندشاضافه 

زمان با كاشت و نوبت بعدي پس از تنك و وجين و هم

برگي) در مزرعه مصرف  6ا (مرحله هاستقرار كامل بوته

 شـور) (در مزرعه اميرآبـاد  ازي سآمادهعمليات كليه شد. 

 كلكه در اين مزرعه  به استثناء اين ،مشابه خشكي بود

 پـس از . بـود  كيلـوگرم درهكتـار   50مصـرفي  تروژن ين

  8001و  7233اي اصـالحي  هتـوده  ،ازي زمـين سآمـاده 

نسـل  دو بـه همـراه   ) Bو  A (بـه ترتيـب گـروه هـاي    

كـرج و  BP خشـكي  اي هتـوده و  اهـ آن گزينش يافتـه 

BPبه ترتيب گروه هاي  مشهد)C  وD(  در قالب طرح

هـر   دند.شاي كامل تصادفي با سه تكرار كشت هبلوك

عـرض   متـر،  نهخط به طول  سهكرت آزمايشي شامل 
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ا روي خطوط پس هو فاصله بين بوته بود ترمسانتي 61

. عمليـات تنـك و وجـين    بود ترمسانتي 15-16از تنك 

ـ  رحله،ـاي هرز در دو مهعلف  – 6ار در مرحلـه  ـيك ب

انجام شد. كليه برگي  6-8در مرحله  برگي و بار ديگر4

خشـكي شـامل    و هريك از مزارع شـور  داشت عمليات

مبارزه با  وكني) شاي هرز و سلههكولتيواتور ( دفع علف 

ا در موارد ضروري انجام شد. از آنجايي هآفات و بيماري

كه چغندرقند در مراحل اوليـه رشـد بـه تـنش خشـكي      

آبيـاري بـه    ني،زبنابراين در مرحله جوانه ،حساس است

 د تا گياه آسيبي را متحمل نشـود. شه كافي انجام انداز

مال ـمار آبياري اعـ ـاه تيـامل گيـقرار كـلذا پس از است

ور ـاي اوليه به طهاريـل به اين هدف آبيـبراي ني شد.

ـ ـبع .دـجام شـواخت و در حد كافي انـيكن قرار ـد از است

وبت قابـل  ـد از رطـ ـدرصـ  80-85كـه   زمـاني  گيـاه، 

د. شاقدام به آبياري  ،س گياه خارج شداده از دسترـاستف

 WSCيري آب در هر آبيـاري از دسـتگاه   گجهت اندازه

)Washington State Colledge(   د.شـ فلوم اسـتفاده 

اي سيفوني هآبياري به صورت نشتي و با استفاده از لوله

 اهانجام شد تـا مقـادير آب بـه طـور يكسـان در كـرت      

  تقسيم شود.

  

فيزيولوژيك  لوژيك،يري صفات مرفوگاندازه -ب

  و تكنولوژي قند

ــرا ــ يب ــري گدازهان و  كصــفات مرفولوژيــ ي

در طول فصـل رشـد    تنش،تحت درمزارع  فيزيولوژيك

ايي كه از هر چهار طـرف  هبوته در حال رقابت (بوته 12

ـ   هوسيله بوتهه ب ه اي در حال رشد احاطه شـده بودنـد) ب

ذاري شـد و   گهر كرت انتخاب و اتيكت طور تصادفي در

از در نهايـت   د.شيري گا اندازههت ذيل در اين بوتهصفا

  د. شبوته براي محاسبات آماري استفاده  12ميانگين 

  و عرض برگ وطول دمبرگ طول -الف

از هر بوته تعداد سه بـرگ كـه بـه بلـوغ كامـل      

ا هعرض بـرگ  طول وميانگين رسيده بودند انتخاب و 

  يري شد. گش اندازهكو طول دمبرگ به وسيله خط

  

  ول ريشهط-ب

ا، از فاصله محـل بـرش   هپس از برداشت ريشه

ي كه قطر ريشه به حـدود  اطوقه تا انتهاي ريشه (نقطه

  گرديد.يري گتر برسد) اندازهميك سانتي

  

  وزن خشك ريشهدرصد يري گاندازه – پ

مقـداري از خميـر    صـفت يري ايـن  گبراي اندازه

 آونر) و سپس در تگرم)، توزين (وزن100ريشه (حدود 

دو   بـه مـدت  راد گسانتيدرجه  105رجه حرارت  و در د

ن يزتو دوباره  اين مدت   از  پس  وشد  اري دروز نگه

ر تگرديده (وزن خشك) و درنهايـت بـا اسـتفاده از وزن   

  ا درصد وزن خشك محاسبه  شد.هغده

  

  وزن خشك اندام هواييدرصد  –ج 

م هوايي (اجزاي انـدام  ايري ماده خشك اندگبراي اندازه

گـرم از انـدام    300ايي بـه وزن  هطوقه) نمونه هوايي +

هوايي مربوط به هر كرت آزمايشي برداشت و به مـدت   



19 1383/  20 / شماره 19چغندرقند/ جلد

 اريدراد در آون نگـه گدرجه سانتي 85دماي  دو روز در

همانند وزن خشـك ريشـه درصـد مـاده      ، سپسگرديد

  خشك اندام هوايي تعيين  شد.

 اواسط آبان ماه براي تعيين عملكـرد ريشـه،   در

تمـامي   نيم متر از ابتدا و انتهاي هر كرت،پس از حذف 

ا وزن هشمارش و پس از سرزني ريشـه  ا برداشت،هبوته

و  يمساحت برداشت هر كرت در شرايط خشك گرديدند.

هـر كـرت    ايهتمامي ريشـه  مترمربع بود. 6/12 يشور

بـه آزمايشـگاه    براي تهيه خمير ريشه و تجزيـه كيفـي  

ال ـنـد ارسـ  چغندرقتحقيقـات  ولوژي قند مؤسسه ـكنـت

ــ ــه رديدـگـ ــ كـ ـــبـ ـــراي تـ ـــعيين درصـ ند و ـد قـ

 ) ازα- amino-Nو K, Na( ي ريشـه اهيـصـ ـالـاخـن

تهيـه و درصـد قنـد و مـواد      هر كرت خميـر  ايهريشه

مقـداري از   يري شـد.  گدستگاه بتاليزر اندازه ناخالصي با

خشك ريشه مـورد   درصد مادههمين خمير براي تعيين 

اي هريـانس بـراي گـروه   تجزيـه وا استفاده قرار گرفت. 

اي تحت تنش با استفاده از نرم افزار همختلف در محيط

اي مختلـف  هواكنش نسلانجام گرفت و  SASآماري 

صـفات عملكـرد    برايشوري و خشكي  براي تحمل به

ازت  پتاسـيم،  سديم، شكرسفيد، عيارقند، ريشه، عملكرد

، طول و عرض بـرگ،  خلوص شربت، طول ريشه ،رمض

مورد  خشك ريشه و اندام هوايي ر وتطول دمبرگ، وزن

درنهايــت پاســخ بــه گــزينش از  بررســي قــرار گرفــت.

 اي متمادي محاسبه گرديد.هاختالف بين ميانگين نسل

كـه در  اسـت    R = XI-X0 پاسخ به گزينش عبارت از

  پاسخ  Rو  اوليه  نسل X0و  نسل گزينش يافته XIن آ

  )1371عرشي (. مي باشد  (Response) گزينش   به

  

  نتايج و بحث 

  يشورتنش شرايط  -الف

  به گزينش  براي  عملكرد  ريشه  پاسخ 

نتايج حاصل از اجراي طرح درخصـوص پاسـخ   

به گزينش در شرايط شوري در جدول يك ارائـه شـده   

 Bردد كه در گروه گمالحظه مي مذكور لجدو است. در

وجـود  زيادي ا اختالف هبين ميانگين توده) 8001(توده 

بين ميـانگين  اختالف ) 7233(توده  Aما در گروه دارد ا

كمتر است اگر چه در هـر   Bا در مقايسه با گروه هتوده

 بـا ايـن وجـود،    .ار نشـد دا معنـي هدو مورد اختالف آن

و  اولاي هبيشـتر از نسـل   سـوم ميانگين عملكرد نسل 

پاســخ بــه گــزينش  Bچنــين در گـروه   بـود. هــم  دوم

بـه  ، يـر نمـود  اي متمـادي تغي همحاسبه شـده در نسـل  

طوري كه بعد از اولين گزينش مقدار جزئي پاسخ منفي 

افـزايش قابـل     سـوم ولـي در نسـل    همشاهده گرديـد 

   دومو  اولاي هنســل البتــه د.شــي مشــاهده امالحظــه

اري با هم نداشتند و در نتيجه داين گروه اختالف معني

ي اسـد گـزينش تـوده   ربه نظر مـي  ار نبود.دپاسخ معني

ميـز  آموفقيـت  Bلكرد ريشه در گـروه  براي افزايش عم

 14ل نسـ ، به طـوري كـه متوسـط پاسـخ هر    ه استبود

درصد نسبت به ميانگين آزمـايش افـزايش نشـان داده    

است. در نتيجه پس از دو نسل گزينش عملكرد ريشـه   
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درصد نسبت به ميانگين آزمايش افزايش نشان داده  27

  است.  

متوسـط افـزايش در    Aدر گـروه   اين وجود، با

 درصد نسبت به ميـانگين آزمـايش   5/2 ،ريشه عملكرد

در نتيجه پس از دو نسل گزينش، عملكـرد   .بوده است

درصد نسبت به ميانگين آزمـايش افـزايش    هفتريشه 

اي همين جـدول مشـاهده    هيافته است. با توجه به داده

به خشكي  متحملي درگروه اگزينش تودهكه ردد گمي

BP  گروهكرج) C (     سبب افـزايش عملكـرد ريشـه بـه

سـبب   )D(گـروه   مشـهد  BPولي در  ،درصد 23ميزان 

آزمـايش   درصـد  10كاهش  عملكرد ريشـه بـه مقـدار    

 گـزينش ر اين است كه گگرديده است. اين مطلب بيان

ط تنش خشـكي موجـب افـزايش تحمـل بـه      ـدر شراي

بـه   لـتحماهش ـ(پاسخ مثبت) و ك Cوده ـشوري در ت

 نگـجـ ت. ـده اسـش Dوده ـمنفي) در تخ ـشوري (پاس

(Geng 1995)   ي بـراي  انيز استفاده از انتخـاب تـوده

  افزايش تحمل به شوري در يونجه را مؤثر دانست.

  

  به گزينش براي عملكرد شكر سفيد پاسخ 

اي هنسل ردد كه درگمشاهده مي يكجدول  در

ا بـراي عملكـرد شكرسـفيد    هآنبين ميانگين   B گروه

 Aگـروه  در حالي كه در  ,ري وجود دارداداختالف معني

سـد تـأثير   ربه نظر ميين اختالف معني دار نمي باشد. ا

ي بـراي افـزايش عملكـرد شكرسـفيد در     اگزينش توده

 دورهميز بوده است. متوسط پاسخ هـر  آموفقيت Bگروه 

درصــد نســبت بــه ميــانگين  B ،17 گــزينش در گــروه

عملكرد آزمايش  بود. در نتيجه پس از دو نسل گزينش 

 درصــد نسـبت بــه ميـانگين آزمــايش   34 شـكر سـفيد  

به  متحملي در گروه اافزايش يافته است. گزينش توده

كرج سبب افزايش عملكرد شـكر  ) C(گروه  BPخشكي

مشـهد)   D )BPدرصد ولي در گروه  32سفيد به ميزان 

درصـد   نـه سبب كاهش عملكرد شكرسـفيد بـه مقـدار    

 گـزينش است كه ر اين گگرديده است. اين مطلب بيان

در شرايط تنش خشكي موجب افزايش تحمل به شوري 

بـه شـوري    تحمـل (پاسخ مثبت) و كـاهش   Cدر توده 

  شده است.  D(پاسخ منفي) در توده 

  

  اي برگ هيگي بر روي ويژاتأثير گزينش توده

ود كـه  شمشـاهده مـي   يـك با توجه به جـدول  

بر روي صفات طول و عـرض بـرگ و طـول     ,گزينش

به جـزء  به طوري كه است داشته چنداني ن ثيرأدمبرگ ت

در سـاير صـفات    Cدر مورد صفت طول برگ در گروه 

 يكسـاني اي هگـروه نسل هاي اوليه و انتخاب شـده در  

اي مختلف هند. اگر چه گزينش در تودهاندي شدهبدسته

 براي افزايش عملكرد ريشه صورت گرفته است با وجود

چــار اي مختلــف صــفات برگــي نيــز ده، در گــروهايــن

اشـند.  بار نميدا معنيهاكثر تفاوت وليند. اتغييراتي شده

بـراي صـفات طـول و     "، اگر انتخاب صـرفا حالبا اين 

د در آن صورت شعرض برگ و طول دمبرگ انجام مي

ا در تحمل به شوري بهتر نمايـان  هسهم هر كدام از آن

  مد.آبود و نتايج بهتري به دست مي
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ازت  سـديم،  پتاسـيم،  براي صـفات عيـار قنـد،   

درصـدقند   ،درجـه استحصـال   ، Na/Kشاخص  مضره،

وزن خشــك ريشــه، وزن  وزن خشــك كــل، مــالس،

طـول ريشـه   و  ر اندام هـوايي توزن خشك اندام هوايي،

اي مختلـف مشـاهده   هاري بـين گـروه  داختالف معنـي 

  نگرديد.

 

  1ه گزينش)پاسخ ب =Rصفات مختلف در شرايط تنش شوري (  رايا بهپاسخ به گزينش نسل ميزان 1جدول 

Table 1 Response to selection of sequential generations for different traits  

in salt stress condition
1 

  گروه                 نسل   

Group  Generation 

  3عملكردريشه

Root 

yield(%)3 

 پاسخ به

  4گزينش(%)

R4 

  عملكردشكر

Sugar 

yield(%) 

 پاسخ به

 گزينش

R 

عملكرد 

  شكرسفيد

White 
sugar 

yield(%) 

 پاسخ به

 گزينش

R 

 طول برگ

Leaf 
length 

(cm) 

 پاسخ به

 گزينش

R 

 عرض برگ

Leaf 
width 

(cm) 

 پاسخ به

 گزينش

R 

 دمبرگ طول

Petiole 
lenght 

(cm) 

 پاسخ به

 گزينش

R 

A 
وليه  X0        نسل ا

 X1        دوم نسل 

  X2        سومنسل 

96 ab 

94 ab 

101 ab 

 

-2 

7 

93 ab 

96 ab 

97 ab 

 

3 

1 

92 bc 

97 abc 

97 abc 

 

5 

0 

19.9 ab 

17.2bcd 

20.0 a 

 

-2.72 

3.17 

15.4 a 

15.5 a 

13.8 ab 

 

0.15 

-1.67 

20.5 a 

17.2 ab 

20.4 a 

 

-3.30 

3.22 

 FRS2 2نهايي به گزينش پاسخ
 5  4  5  0.45  -1.52  -0.08 

B 
وليه  X0        نسل ا

 X1        نسل دوم 

  X2        منسل سو

108 ab 

107 b 

135 a 

 

-1 

28 

107 b 

111 ab 

140 a 

 

4 

29 

106 abc 

113 abc 

140 a 

 

7 

27 

16.9 cd 

15.7 d 

16.1 d 

 

-1.22 

0.39 

9.7 c 

9.9 c 

10.3 bc 

 

0.27 

0.40 

16.4 abc 

13.7 bc 

18.1 abc 

 

-2.72 

4.44 

 FRS   نهايي به گزينش پاسخ
 27  33  34  -0.83  0.67  1.72 

C 
وليهن  X0        سل ا

  X1        نسل دوم 

81 bc 

104 ab 

 

23 

77 bc 

106 ab 

 

29 

75 c 

107 abc 

 

32 

19.2abc 

16.2 d 

 

-3.02 

11.9abc 

10.4 bc 

 

-1.52 

19.1 ab 

16.9 abc 

 

-2.20 

D 
وليه  X0        نسل ا

  X1        نسل دوم 

105 ab 

95 ab 

 

-10 

104 b 

96 ab 

 

-8 

105 abc 

96 abc 

 

-9 

15.0 d 

15.1 d 

 

0.11 

9.0 c 

9.6 c 

 

0.56 

16.8 abc 

15.4 abc 

 

-1.39 

 شاهد حساس
44 c  44 c  43 d  11.4 e  9.8 c  13.5 c  

 

  )P≤ 0.05ي دانكن، ا(آزمون چند دامنه .اشندبر نميادمعني داراي اختالف اي داراي حروف يكسان از نظر آماريه، ميانگينو هر گروه در هر ستون-1

  به دست آمده است. RX2و  RX1ايي به گزينش از جمع جبري كميت هاي پاسخ نه  -2

 بدست آمده است. 100و مقايسه عملكردها با  100با تبديل ميانگين كل آزمايش به مقادير صفات عملكرد ريشه, عملكرد شكر و عملكرد شكر سفيد  – 3

 است. X2-X0و  X1-X0تفاوت نسل   Rاعداد زير ستون  - 4

1-In each column and group, the mean values with the same letter are not significantly different 

(Duncan’s multiple range test  P≤ 0.05) 

2- Final response to selection (FRS) was obtained by summation of RX1 and RX2 

3- Trial means of root, sugar and white sugar yield were considered as 100 percent and other mean values 

were compared with them. 

4 – The values in R column are differences between X1-  X0 and  X2- X0 generations. 
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  شرايط تنش خشكي 

ا به گزينش براي مقاومت به هنتايج پاسخ نسل

  شده است.ه ئارا دوخشكي در صفات مختلف در جدول 

  

  ا به گزينش براي عملكرد ريشههپاسخ نسل

ندي بـه عمـل آمـده بـه روش     بباتوجه به گروه

 اي گـزينش شـده  هاي اوليه و نسـل هدانكن, بين نسل

  تـا A اي هگروه هيكلدر  درخصوص مقاومت به خشكي

D  با وجـود ايـن,   گرديد. ناري مشاهده داختالف معني

ث افزايش باع Dو  Cاي هگزينش در هر دوره در گروه

به  Bو   Aاي هدرصد و  در گروه 19عملكرد  به ميزان 

درصد نسبت به ميـانگين   18و  16كاهش سبب ترتيب 

آزمــايش گرديــده اســت. افــزايش عملكــرد در شــرايط 

, ميز بوده استآموفقيت Dو  Cاي هخشكي براي گروه

ار داگرچه اين افزايش تحت شرايط اين آزمـايش معنـي  

 و همكـاران  تحقيقـات پرويـزي   اين نتايج بـا . اشدبنمي

) و اكينــــردم 1377( و فضــــلي ), صــــادقيان1377(

(Akinerdem 1993) .اي مقـاوم  هگـروه  مطابقت دارد

در شرايط تنش خشكي تـا حـدودي    Bو   Aبه شوري 

  ند. اكاهش عملكرد نشان داده

  اي برگ هيگي بر روي ويژاتأثير گزينش توده

ي بـرا كـه  ردد گميمالحظه  2باتوجه به جدول 

نيـز بـا اسـتفاده از    ريشـه  طـول  و طـول بـرگ   صفات 

 يارداخـتالف معنـي  ا به روش دانكن, هندي نسلبگروه

كه  انتخاب ارقام مقـاوم   جائي از آن .ودشمينمالحظه 

در اين تحقيق (براي خشكي و شوري) براساس صفات 

مهم اقتصادي به خصوص عملكرد ريشه انجـام گرفتـه   

قابـل   رفولوژيـك، بنابراين عـدم تغييـر صـفات م    است،

اگـر انتخـاب براسـاس     ،بـا وجـود ايـن    اشد.بانتظار مي

ا در هي از صفات به ويژه با توجه به سـهم آن امجموعه

ــنش،  ــه ت ــت ب ــك و   مقاوم ــفات مرفولوژي ــه ص از جمل

ممكن بود بهبود بيشـتري   رفت،گفيزيولوژيك انجام مي

  د.شدر مقاومت به تنش حاصل مي

 سـفيد، براي صفات عملكرد شكر، عملكرد شكر

 ،Na/Kشـاخص   ازت مضـره،  سـديم،  پتاسيم، عيارقند،

طـول   عرض بـرگ،  درصدقند مالس، ،درجه استحصال

وزن خشـك ريشـه،   درصد وزن خشك (كل)،  دمبرگ،

هـيج گونـه   نيـز  انـدام هـوايي    و تر وزن خشكدرصد 

اي مختلـف مشـاهده   هاري بـين گـروه  داختالف معنـي 

  .نگرديد
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  1پاسخ به گزينش) =R(  خشكيصفات مختلف در شرايط تنش  رايا بهنش نسلبرآورد پاسخ به گزي 2جدول 

Table 2  Response to selection of sequential generations for different traits  

in drought stress condition
1
 

 
  گروه          نسل   

Group  Generation 

  3عملكردريشه

Root 

yield(%)3 

 پاسخ به

  4گزينش(%)

R4 

 طول برگ

Leaf 

length 

(cm) 

 پاسخ به

 گزينش

R 

 ريشه طول

Root 

lenght 

(cm) 

 پاسخ به

 گزينش

R 

A 
 X0        نسل اوليه

 X1        نسل دوم 

  X2        نسل سوم

112 ab 

100 abc 

96 abc 

 

-12 

-4 

17.06 a 

17.39 a 

17.39 a 

 

0.33 

0.00 

17.77 cde 

16.20. c 

17.08 de 

 

-1.75 

0.88 

 FRS2 2نهايي به گزينش خپاس
 -16  0.33  -0.70 

B 
 X0        نسل اوليه

 X1        نسل دوم 

  X2        نسل سوم

102 abc 

115 a 

84 bc 

 

13 

-31 

16.44 abc 

15.22 c 

16.78 abc 

 

-1.22 

1.56 

21.00 ab 

19.83 bc 

18.92 bcd 

 

-1.17 

-0.91 

 FRS   نهايي به گزينش پاسخ
 -18  0.33  -2.08 

C 
 X0        نسل اوليه

  X1        نسل دوم 

85 bc 

104 abc 

 

19 

16.06 abc 

16.11 abc 

 

-0.06 

22.59 a 

18.54 bcd 

 

-4.05 

D 
 X0        نسل اوليه

  X1        نسل دوم 

102 abc 

121 a 

 

19 

17.33 a 

16.94 ab 

 

-0.39 

20.18 bc 

18.75 bc 

 

-1.43 

  شاهد حساس
78 c  15.5 bc    

 
 

  )P≤ 0.05ي دانكن، ااشند (آزمون چند دامنهبر نمياداي داراي حروف يكسان از نظر آماري معنيه، ميانگينو هر گروه هر ستون در -1

  به دست آمده است. RX2و  RX1پاسخ نهايي به گزينش از جمع جبري كميت هاي   -2

 بدست آمده است. 100و مقايسه عملكردها با  100گين كل آزمايش به با تبديل ميانمقادير صفات عملكرد ريشه, عملكرد شكر و عملكرد شكر سفيد  – 3

 است. X2-X0و  X1-X0تفاوت نسل   Rاعداد زير ستون  - 4

1-In each column and group, the mean values with the same letter are not significantly different 

(Duncan’s multiple range test  P≤ 0.05) 

2- Final response to selection (FRS) was obtained by summation of RX1 and RX2 

3- Trial means of root, sugar and white sugar yield were considered as 100 percent and other mean values 

were compared with them. 

4 – The values in R column are differences between X1-  X0 and  X2- X0 generations. 
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  ينشزيري نهايي ازپاسخ به گگنتيجه

پاسخ به گزينش در شرايط تنش شـوري بـراي   

)  7233 تـوده ( A) نسبت به گـروه  8001 توده( Bگروه 

  Bگـروه  به عبارت ديگر، . بيشتري داشته استموفقيت 

پاسخ بيشتري به گزينش از خود نشـان داده در نتيجـه   

ايش تحمل به شـوري در ايـن گـروه    گزينش باعث افز

 ،تـنش خشـكي   طشـراي  چنـين در  هـم  گرديده اسـت. 

اي هگزينش باعث افزايش تحمل بـه خشـكي در تـوده   

BP ا ه, اگرچه ايـن اخـتالف  كرج و مشهد گرديده است

هنــده دنشـان وانــد تايـن امــر مـي  كــه  ار نبـود, دمعنـي 

ا هبودن اين روش در جهت بهبود اين توده ميزآموفقيت

چنين با توجه به نتايج  هم .باشدبه خشكي براي تحمل 

مقاومـت بـه    وان اسـتدالل نمـود كـه    تاين مقاله مـي 

افزايش مقاومت بـه شـوري    باعثخشكي ممكن است 

وانـد  تنمـي  "شود ولي افزايش تحمل به شـوري الزامـا  

  .گرددتحمل به خشكي  منجر به
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