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كمي و كيفي چغندرقند در شرايط  تنش شوري و خشكي صفات  همبستگي بين 

 در مقايسه با شرايط بدون تنش

Correlation between quantitative and qualitative traits under salinity 

and drought in comparison with non-stress conditions in  

sugar beet (Beta vulgaris)  

  1و منصور مصباح 2سعيد واحدي,  1, ذبيح اله رنجي1محمود مصباح ،1خورشيديد عبدالمج

   كيدهچ

در قالب  به شوري و خشكيو دو رقم شاهد حساس چغندرقند توده  10تعداد  ,بررسي همبستگي صفات به منظور

اين  .رار گرفتندمورد ارزيابي ق و شوريتنش خشكي  تصادفي با سه تكرار در شرايط بدون تنش،كامل اي هطرح بلوك

براي شرايط نرمال و تنش خشكي در مزرعه كمال آباد كرج و براي تنش شوري در مزرعه  1379تحقيق در سال 

 رطوبت خاك در اطراف  آبياري در تنش خشكي زماني انجام شد كهاميرآباد هنرستان كشاورزي مردآباد صورت گرفت. 

تر موس بر سانتيمميلي18برابر با  در شرايط شورره اشباع خاك عصاهدايت الكتريكي  .گياه به نقطه پژمردگي رسيد

 ازت،مقادير  عملكرد شكر سفيد، طول و عملكرد ريشه، طول دمبرگ، در اين تحقيق صفات طول و عرض برگ، .بود

و  يري شدندگر و خشك اندام هوائي در هر دو محيط اندازهتوزن وزن خشك ريشه، ،Na/Kشاخص پتاسيم، سديم،

اي ساده هدر شرايط بدون تنش همبستگينتايج نشان داد كه  روش پيرسون تعيين گرديد. اب اهآنبستگي ضرايب هم

، درصد قند مالس  و وزن خشك ريشه مثبت و  با Na/Kعملكرد شكر سفيد، پتاسيم، شاخص  باعملكرد ريشه 

و  درصد قند  Na/Kخص سديم، شا  مقدار با صفاتار بود. همبستگي ساده عيارقند دخلوص شربت منفي و معني

همبستگي  ضرايبار بود.در شرايط خشكي دفي و با عملكرد شكر سفيد و خلوص شربت مثبت و معنينمالس م

در شرايط تنش  ار بود.دوعرض برگ مثبت و معني عملكرد شكر سفيد، وزن خشك ريشه  با صفاتعملكرد ريشه 

ار دوزن خشك ريشه و اندام هوايي مثبت و معني عملكرد شكرسفيد،  با صفاتهمبستگي عملكرد ريشه  شوري نيز

براساس نتايج اين تحقيق همبستگي بين صفات مورد مطالعه با تغيير محيط طبيعي دستخوش تغييرات فراواني  بود.

   د.ومنفي ببرخي اين تغييرات مثبت و برخي از كه  به طوري گرديد

  

  شوري و خشكي تنش ،درجه استحصال ،N,Na,K ايهناخالصي عيارقند، ضريب همبستگي،كليدي: اي هواژه

                                                        

  مؤسسه تحقيقات چغندرقند هيئت علمي ياعضا - 1

   كارشناس مؤسسه تحقيقات چغندرقند - 2
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  مقدمه 

ضريب همبستگي فنوتيپي معياري از ارتباط 

اي هواند به عنوان شاخصتمي بوده وبين صفات 

چنين در  هم .گزينشي مهم مورد استفاده قرار گيرد

شناسايي صفاتي كه در برنامه گزينشي داراي اهميت 

خورشيد و ( اشند مفيد هستندبناچيز يا فاقد اهميت مي

  )1379همكاران 

  and Hachince 1973( هاچينستسودا و 

(Tsuda  نتيجه گرفتند كه بين وزن ريشه و عيارقند

وزن ريشه  وهمبستگي منفي و بين عرض برگ 

همبستگي مثبت ولي با عيارقند همبستگي منفي وجود 

با  (Kapul et al. 1978)كاپول و همكاران داشت.

 صفات مرفولوژيك محاسبه ضرايب همبستگي بين

 داراي همبستگي  نشان دادند كه وزن ريشه ،چغندرقند

عرض برگ  /.)،51( برگ  طول  با  اردمثبت و معني

/.) و قطر 42/.)، طول ريشه (58طول دمبرگ ( /.)،39(

همبستگي  از بين اين صفات، اشد.ب/.) مي58ريشه (

ار دعيارقند منفي و معني باطول دمبرگ و قطر ريشه 

ن بدين معني است كه اصالح همزمان وزن اي بود.

ريشه و عيار قند از طريق طول دمبرگ و قطر ريشه 

از طرف ديگر معلوم شد كه عرض برگ و  محدود است.

علت همبستگي منفي و ضعيفي كه با  به ريشه طول

) براي اصالح -/.15و  - /.13(به ترتيب  عيارقند دارند

ارقام با  ، اما براي گزينشمناسب هستنددرصدقند نا

  عملكرد باال كاربرد دارند.

در شرايط بدون  )1378فتوحي و همكاران (

اري بين عملكرد دتنش شوري، همبستگي منفي و معني

قند خالص در هكتار و عناصر سديم، پتاسيم، ازت و قند 

  .مالس به دست آوردند

 ند) نتيجه گرفت1375( آلماني و پرويزيرنجي   

شكرسفيد در هكتار با  كه عملكرد ريشه، درصدقند و

سديم و پتاسيم همبستگي  چنين با ازت، ر و همگيكدي

عملكردقند در هكتار همبستگي مثبتي با عملكرد  دارند.

ثير أو در اراضي شور عملكردقند تحت ت شتريشه دا

از طرف ديگر كاهش  .عملكرد ريشه و درصدقند بود

 معيارعملكرد ريشه موجب باالرفتن درصدقند شد و اين 

به نوبه خود منجر به باال رفتن شكر سفيد در هكتار 

در صورتي كه در اراضي معمولي شكر سفيد  گرديد.

ثير عملكرد ريشه است و همبستگي أبيشتر تحت ت

 اهنآ ) است.-%78درصدقند با ازت به صورت منفي (

ازت مضره با سديم و پتاسيم  ندچنين بيان نمود هم

  همبستگي مثبت دارد.

 شاخص )(Gorham 1993 به نظرگورهام

Na+/K+  وابستگي نزديكي با ميزان ورود نمك دارد و

تنظيم   ه نمك در واقع،ـل بـا تحمـب آنگي ـهمبست

Kواند جايگزين تسديم ميو  ابي يون استـتخـان
+ 

برسان و همكاران  اعتقادبه  .براي جذب شود

(Bressan et  al. 1985) اي مشابهي همكانيسم

Kو يون  انجام پذيرد. سطوح ممكن است براي هر د
+ 

اهي ـاي گيههـونـر گـاي توسعه يافته در اكثهدر بافت

ه نظر ـن بـچني مـهه نمك ارتباط دارد. ـل بـبا تحم
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ممكن  (Clarke et al,1993)كاران ـكالرك و هم

Na/Kاست كه شاخص 
با تحمل به شوري ارتباط  

 سد در داخل گياهان هالوفيترداشته باشد. به نظر مي

+ك همبستگي مثبت بين ميزان ورود ي
Na
و تحمل به   

  .نمك وجود داشته باشد

گياه چغندرقند را  (Dadkhah 1999) دادخواه

وس مميلي 300و  200، 100در سطوح شوري صفر، 

موالر كشت  1: 5نمك طعام و كلريدكلسيم به نسبت 

ز، ـتوسنتــدت فـش لـامــشا هريـيگدازهـود. انـنم

در اين  ول و غيرمحلول بود.اي محلهكربوهيدرات

سطح برگ و فتوسنتز به  ,آزمايش تجمع ماده خشك

ي با افزايش شوري كاهش يافت. در اطور قابل مالحظه

اي محلول و غيرمحلول هكه كربوهيدرات صورتي

  افزايش يافتند.

هدف از اين تحقيق مطالعه ارتباط بين صفات 

 تنش و مقايسه آن باواجد اي هكمي و كيفي در محيط

  شرايط بدون تنش بود.

  

  اهمواد و روش

همبستگي بين صفات كمي و به منظور  مطالعه 

تنش خشكي و  در شرايط بدون تنش،كيفي چغندرقند 

اي كامل تصادفي در سه هطرح بلوكدر قالب  شوري

 10قرار گرفت. تعداد مطالعه مورد  1379در سال تكرار 

كه  و دو رقم شاهد حساس به شوري و خشكي توده

, در اين گي ديپلوئيد، بارور و  مولتي ژرم  بودندهم

اي خشكي و بدون تنش هآزمايش .آزمايش به كار رفتند

در ايستگاه تحقيقاتي مهندس عبدالرسول مطهري 

هنرستان  هزمايش شوري در مزرعو آباد) آ(كمال

كيلومتري جنوب كرج  25كشاورزي اميرآباد واقع در 

رسي سنگين و  بادمزرعه اميرآ خاك بافتد. گردياجرا 

برابر  0-30آن در عمق  شوريو  pH 8/7با عمق  كم

 وس بر سانتيمترمميلي 32/17، 30-60و در عمق   7/8

خشكي آزمايش  ش از مزرعهـقبل از اجراي آزماي .بود

و  0 – 30نمونه مركب خاك از اعماق ال آباد ـدر كم

تعيين منحني  برايو  برداشتتري مسانتي 30 – 60

جزيه خاك به آزمايشگاه مؤسسه خاك و رطوبتي و ت

آب و مؤسسه تحقيقات چغندرقند ارسال شد. در پاييز 

،  نسبت به شخم عميق اقدام بستر كاشتجهت تهيه 

به  براساس تجزيه خاك، گرديد. كود فسفره مورد نياز

از منبع فسفات آمونيم  كيلوگرم در هكتار 300ميزان 

ون تنش به مزارع تنش خشكي و بدهمراه با شخم 

ازي زمين در بهار سدر ادامه عمليات آماده .اضافه گرديد

تسطيح،  نسبت به اجراي شخم سبك، ديسك،

. كود گرديدشي وتهيه خطوط كاشت اقدام كخط

ار در دو قسمت، يك نوبت هم زمان با كاشت دنيتروژن

و نوبت بعدي پس از تنك و وجين و استقرار كامل 

 زرعه مصرف شد.برگي) در م 6ا (مرحله حدود هبوته

كيلوگرم در  150ار دمقدار كل مصرف كودهاي نيتروژن

هكتار ازت خالص از منبع  اوره بود. عمليات زراعي در 

 به ترتيب شامل شخم، روتيواتور(شور)  اميرآبادمزرعه 

دليل وجود سديم زياد ه ا كه به(جهت خردكردن كلوخ

ندي و بشي، پشتهكخط  در خاك به هم چسبيده بودند)،
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خط  سههر كرت آزمايشي شامل  بود. س كاشت بذرسپ

تر و فاصله بين مسانتي 61عرض  متر، نهبه طول 

. بودتر مسانتي  15-16ا روي خطوط پس از تنك هبوته

يك  اي هرز  در دو مرحله،هعمليات تنك و وجين علف

  6-8برگي و بار ديگر در مرحله  4 – 6بار  در مرحله 

مربوط به هر يك   اشتد عمليات برگي انجام شد. كليه

 خشكي و بدون تنش شامل آبياري، ،يمزارع شور  از

اي هرز و سله شكني)، مبارزه با هكولتيواتور (دفع علف 

 ا در موارد ضروري انجام شد. از آنهآفات و بيماري

اي هجايي كه چغندرقند در مراحل اوليه رشد به تنش

بنابراين در مرحله  ,محيطي مانند خشكي حساس است

آبياري به اندازه كافي انجام گرديد تا گياه  ني،زانهجو

لذا پس از استقرار كامل گياه  آسيبي را متحمل نشود.

براي نيل به اين هدف  تيمار آبياري اعمال شد.

اي اوليه به طور يكنواخت و در حدكافي انجام هآبياري

(مقاديرآب مصرفي تا استقرار كامل گياه  براي هر  شد

ود). در شرايط بدون تنش بعد از دو شرايط يكسان ب

 50-55كه  زماني ي)گبر4- 6استقرار گياه (در مرحله 

رس ـاده از دستـفـل استـابـت قـوبـد از رطـدرص

ت و در ـرفـورت گـاري صـد آبيـارج شـاه خـيـگ

كه  زماني رايط تنش خشكي بعد از استقرار گياه،ـش

 درصد از رطوبت قابل استفاده از دسترس گياه 85-80

يري آب گاقدام به آبياري گرديد. جهت اندازه خارج شد،

 WSC )Washington آبياري از دستگاه نوبت در هر

State Colledge(  فلوم كه توسط مؤسسه تحقيقات

آبياري به  فني مهندسي كاليبره شده بود استفاده گرديد.

اي سيفوني انجام شد هصورت نشتي و با استفاده از لوله

 تقسيم شود. اهطور يكسان در كرتتا مقادير آب به 

قبل از هر آبياري  رطوبت خاك آن تعيين  و  به 

محض رسيدن به رطوبت مورد نظر، مزرعه آبياري 

و  صفات مرفولوژييري گدازهان يبرا گرديد.

بوته در حال  12در طول فصل رشد  فيزيولوژيكي

وسيله ه ايي كه از هر چهار طرف بهرقابت (بوته

طور ه شد احاطه شده بودند) باي در حال رهبوته

ذاري شده و  گهر كرت انتخاب و اتيكت تصادفي در

مجموع  يري گرديدند.گا اندازههصفات ذيل در اين بوته

ا براي هر ژنوتيپ با احتساب سه تكرار هيريگانداره

  نمونه بود. 36برابر 

طول دمبرگ : از  و عرض برگ و طول -الف

امل رسيده بودند هر بوته تعداد سه برگ كه به بلوغ ك

ا و طول دمبرگ به هعرض برگ انتخاب و طول و

سپس از ميانگين  يري شدند.گش اندازهكوسيله خط

دمبرگ اين سه برگ براي طول و برگ عرض  طول و

  انجام محاسبات آماري استفاده گرديد. 

ا، از هطول ريشه: پس از برداشت ريشه -ب

كه ي افاصله محل برش طوقه تا انتهاي ريشه (نقطه

يري و گتر برسد) اندازهمقطر ريشه به حدود يك سانتي

بوته براي محاسبات آماري استفاده  12از ميانگين 

  گرديد. 

يري وزن خشك ريشه: براي گاندازه – پ

ريشه  تراز خميرگرم  100صفت حدود يري اين گاندازه
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راد گسانتيدرجه  105  مايتوزين و سپس در اتو و در د

و پس از اين مدت دوباره  اريدبه مدت دو روز نگه

ريشه محاسبه  خشك و درصد مادهن گرديده يوزت

مقدار ماده ا هر غدهتوزنآن و با استفاده از  رديد وگمي

  .گرديدمحاسبه  ا هريشهخشك 

يري گوزن خشك اندام هوايي: براي اندازه – ت

م هوايي (اجزاي اندام هوايي + طوقه) اماده خشك اند

از اندام هوايي مربوط به  گرم 300ايي به وزن هنمونه

دماي  هر كرت آزمايشي برداشت و به مدت دو روز در

 بهاشمسپس  و اريدراد در آون نگهگدرجه سانتي 85

  ماده خشك اندام هوايي تعيين  شد. ,خشك ريشه ماده

ين يدر زمان برداشت (اواسط آبان ماه) براي تع

پس از حذف نيم متر از ابتدا و انتهاي  عملكرد ريشه،

شمارش و پس از  ا برداشت،هريشهتمامي  ر كرت،ه

مساحت برداشت هر كرت در  گرديدند. توزينسرزني 

اي هر هتمامي ريشه مترمربع بود. 6/12شرايط هر سه 

كرت براي تهيه خمير ريشه و تجزيه كيفي به 

در  آزمايشگاه تكنولوژي چغندرقند ارسال گرديد.

دستگاه ده از استفاپس از تهيه خمير ريشه با آزمايشگاه 

موجود در  پتاسيم و ازت مضر سديم، درصدقند، بتااليزر

اي ها مشخص شد و سپس با استفاده از روشهريشه

قند مالس و  عملكردقند خالص، تجربي عملكرد قند،

ضرايب در نهايت  درصدقند خالص تعيين گرديد.

از با استفاده و ا هدادههمبستگي با استفاده از ميانگين 

  راورد شدند. بروش پيرسون 

  

  نتايج و بحث

  نشتهمبستگي بين صفات در شرايط بدون -الف

همبستگي بين صفات براساس ميانگين 

درج شده  شماره يكا در جدول هژنوتيپهاي تكرار

عملكرد  بااي ساده عملكرد ريشه هاست. همبستگي

، درصدقند سديم به پتاسيمفيد، پتاسيم، شاخص سشكر 

و  با خلوص شربت مالس و وزن خشك ريشه مثبت 

 درجه استحصالهمبستگي ساده  .بود اردمنفي و معني

و درصدقند مالس  سديم به پتاسيمسديم، شاخص   با

مثبت  درجه استحصالبا عملكرد شكر سفيد و  منفي و

 با درجه استحصالار بود. همبستگي ساده دو معني

عيارقند  مثبت و با پتاسيم، سديم،  عملكرد شكر سفيد و

منفي مالس قند و  سديم به پتاسيمنسبت ازت مضره، 

ار بود. همبستگي ساده وزن خشك ريشه با دمعني و

چنين  هم ار بود.دازت و عرض برگ مثبت و معني

طول  همبستگي وزن ريشه با طول و عرض برگ،

 دمبرگ و طول ريشه مثبت ولي با عيارقند منفي بود.

تسودا و  اين تحقيق با نتايج بدست آمده از نتايج

مطابقت  )1978كاپول و همكاران ( و )1973هاچينس (

  دارد.
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 در شرايط بدون تنشچغندرقند همبستگي بين صفات مختلف  -1جدول 

Table 1 Simple relationship between different sugar beet traits under non-stress condition 

  

  صفات

Properties 

عملكرد 

 ريشه

عملكرد 

  ازت سديم پتاسيم عيار قند شكرسفيد

سديم به 

 پتاسيم

درجه 

 استحصال

مالس 

  قند

وزن خشك 

 ريشه

وزن خشك 

 اندام هوايي

طول 

 برگ

عرض 

 برگ

طول 

 دمبرگ

RY WSY SC K Na N Na/K Yield MS RDW SDW LL LW PL 

RY 1.00              

WSY 0.45** 1.00        

SC -0.23  0.75** 1.00       

K 0.38* -0.12 -0.25 1.00           

Na 0.28 -0.61** -0.88** 0.22 1.00          

N 0.09 -0.05 0.01 0.42** -0.18 1.00         

Na/K 0.38* -0.62** -0.89** 0.6** 0.88** 0.09 1.00        

Yeild -0.38* 0.59** 0.83** -0.69** -0.77** -0.37* -0.96** 1.00       

MS 0.4* -0.43** -0.62** 0.83** 0.60** 
0.53*
* 0.85** 

0.95*
* 1.00      

RDW  0.44* 0.20 -0.06 0.21 0.04 0.41* 0.12 -0.23 0.3 1.00     

SDW 0.26 0.16 -0.09 -0.32 0.11 -0.04 -0.08 0.09 -0.13 -0.02 1.00    

LL 0.24 0.11 -0.02 0.22 -0.01 0.26 0.07 -0.14 0.22 0.33 -0.12 1.00   

LW 0.28 -0.02 -0.23 0.19 0.12 0.11 0.20 -0.22 0.21 0.37* 0.04 

0.69*

* 1.00  

PL 0.02 -0.01 -0.07 -0.20 0.03 0.06 -0.03 0.01 -0.06 0.27 0.06 

0.52*

* 0.41* 1.00 

RL 0.22 0.02 -0.15 -0.09 0.10 0.00 0.08 -0.07 0.01 0.16 -0.27 0.22 0.01 0.11 

  Significant at the 5 and 1 % level ** ,  *             دار در سطح پنج ويك درصد  به ترتيب معني  **و  *

  

  

  همبستگي صفات در شرايط تنش خشكي  -ب

ــفات   ــين صـ ــتگي بـ ــدازههمبسـ ــري گانـ يـ

ا هژنوتيـپ  تكراررداري شده بر اساس ميانگين بيادداشت

اي هاسـت. همبسـتگي  درج شـده   شـماره دو در جدول 

عملكرد شكرسفيد، وزن خشـك   باساده  عملكرد ريشه 

چنـين   هـم  بود. اردعرض برگ مثبت و  معني ريشه و

خلـوص  و همبستگي عيارقنـد بـا عملكـرد شكرسـفيد     

پتاسـيم، شـاخص    ،با سـديم  ار ودشربت مثبت  و معني

بـرگ و وزن    درصدقند مالس طـول  سديم به پتاسيم،

بـه عـالوه     بـود.  اردو معنـي  اندام هوايي منفي  خشك

همبستگي ساده خلوص شـربت و عملكـرد شكرسـفيد    

با پتاسيم،  همبستگي خلوص شربت و اردمثبت و معني

و درصــدقند  ســديم بـه پتاسـيم  سـديم، ازت، شـاخص   

همبسـتگي وزن خشـك    ار بـود. دمالس منفي و معني

ولـي بـا   ر ادعملكرد شكر سفيد مثبـت و معنـي   باريشه 

ــدام هــو ايي و طــول دمبــرگ منفــي و وزن خشــك ان

  ار بود.دمعني
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 خشكيدر شرايط تنش چغندرقند بين صفات مختلف ساده همبستگي  - 2جدول 

Table 2  Simple relationship between different sugar beet traits under drought stress condition 

 

  صفات

Properties 

 عملكرد ريشه

عملكرد 

 ازت سديم مپتاسي عيار قند شكرسفيد

سديم به 

 پتاسيم

درجه 

 مالس قند استحصال

وزن 

خشك 

 ريشه

وزن خشك اندام 

 طول برگ هوايي

عرض 

 برگ

طول 

 دمبرگ

 

RY WSY SC K Na N Na/K Yield MS RDW SDW LL LW LP 

RY 1.00                      

WSY 0.87** 1.00               

SC -0.04 0.44* 1.00          

K -0.12 -0.35* -0.45* 1.00                          

Na 0.04 -0.4* -0.84* 0.39* 1.00                

N -0.20 -0.38* -0.31 0.14 0.35* 1.00                  

Na/K -0.03 -0.49** -0.91** 0.65** 0.93** 0.34* 1.00             

Yeild 0.07 0.52** 0.9** -0.61**  -0.92** -0.51** -0.98** 1.00              

MS -0.09 -0.5** -0.79** 0.71** 0.87** 0.57** 0.94** -0.97** 1.00          

RDW 0.87** 0.88** 0.26 -0.13 -0.21 -0.23 -0.27 0.29 -0.24 1.00          

SDW -0.31 -0.43* -0.44* 0.00 0.36 0.40 0.36 -0.42 0.35 -0.47* 1.00       

LL 0.21 0.03 -0.34* .0.9 0.23 -0.18 .032 -0.26 0.18 -0.12 0.22 1.00      

LW 0.35* 0.24 -0.16 -0.12 0.15 -0.02 0.08 -0.07 0.03 0.18 0.12 0.62** 1.00    

LP -0.19 -0.24 -0.16 0.03 0.13 -0.22 0.12 -0.06 0.02 -0.40* 0.03 0.23 0.26 1.00 

LR -0.29 -0.34 -0.24 0.32 0.16 -0.15 0.23 -0.18 0.20 -0.19 0.20 -0.08 -0.10 -0.05 

  Significant at the 5 and 1 % level ** ,  *             دار در سطح پنج ويك درصد  به ترتيب معني  **و  *

  

همبستگي صفات مختلف در شـرايط تـنش     -ج

  شوري 

شده براساس يري گاندازههمبستگي بين صفات 

درج شده است.  ره سهشماا در جدول هميانگين ژنوتيپ

وزن  ،همبستگي عملكرد ريشه با عملكرد شكرسفيد

 ار بود. همدخشك ريشه و اندام هوايي مثبت و معني

چنين  همبستگي عيارقند با خلوص شربت مثبت و 

  ،، پتاسيمسديم به پتاسيمبا شاخص لي ار ودمعني

. ار بوددو درصد قند مالس منفي و معني ، ازتسديم

ار دعيارقند مثبت و معني بابت همبستگي خلوص شر

سديم به شاخص  ولي با صفات پتاسيم، سديم، ازت و

با  پژوهش بود. نتايج اين اردمثبت و معنيپتاسيم 

) مطابقت 1375(پرويزي آلماني رنجي و  مطالعات

 داشت.
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 در شرايط تنش شوريچغندرقند همبستگي بين صفات مختلف  - 3جدول 

Table 3 Relationship between different sugar beet traits under salinity stress condition 

 

  صفات

Properties 

 عملكرد ريشه

عملكرد 

 ازت سديم پتاسيم عيار قند شكرسفيد

ه  سديم ب

 پتاسيم

درجه 

 مالس قند استحصال

وزن 

خشك 

 ريشه

وزن خشك 

 طول برگ اندام هوايي

عرض 

 طول دمبرگ برگ

RY WSY SC K Na N Na/K Yield MS RDW SDW LL LW PL 

RY 1.00              

WSY 0.98** 1.00        

SC -0.04 0.16 1.00       

K -0.06 -0.19 -0.52** 1.00           

Na -0.13 -0.28 -0.78** 0.41 1.00          

N -0.11 -0.22 -0.38* 0.60** 0.39* 1.00         

Na/K -0.07 -0.25 -0.83** 0.86** 0.46** 0.58** 1.00        

Yeild 0.08 0.26 0.80** -0.87** -0.76** -0.73** -0.98** 1.00       

MS -0.11 -0.27 -0.67** 0.90** .070** 0.78** 0.94** -0.98** 1.00      

RDW 0.72** 0.71** -0.06 0.03 0.05 0.01 0.04 -0.03 0.04 1.00     

SDW 0.55** 0.56** 0.08 -0.09 -0.49** 0.06 -0.23 0.21 -0.23 0.15 1.00    

LL 0.29 0.24 -0.26 0.19 -0.13 0.04 0.14 -0.13 0.08 0.04 0.51* 1.00   

LW 0.05 0.04 -0.07 0.05 -0.28 -0.01 -0.05 0.05 -0.07 -0.20 0.34 0.67** 1.00  

PL 0.31 0.27 -0.18 0.05 -0.19 -0.18 0.01 0.03 -0.09 0.03 0.48* 0.78** 0.67** 1.00 

RL 0.19 0.23 0.30 -0.15 -0.08 -0.02 -0.22 0.20 -0.12 0.01 0.11 0.06 0.00 0.05 

  Significant at the 5 and 1 % level ** ,  *             دار در سطح پنج ويك درصد  به ترتيب معني  **و  *

  

  

  

  يري كلي  گنتيجه

همبستگي بين صفات در شـرايط تـنش   مقايسه 

  و نرمال خشكي 

همبسـتگي عملكـرد    در شرايط تـنش خشـكي  

 ،سديم بـه پتاسـيم  شاخص  ،مضر ازت ريشه با پتاسيم،

طول ريشـه   وزن خشك اندام هوايي، درصدقند مالس،

ولــي در شــرايط بــدون تــنش بــوده و دمبــرگ منفــي 

صفات ذكر شده با عملكرد ريشه مثبـت  بين همبستگي 

ه مقـادير پـايين   ننده اين است ككاين موضوع بيان بود.

تـا حـدودي در    در شرايط خشـكي  ندنواتاين صفات مي

توصـيه  بنـابراين   د.نثر باشـ ؤافزايش عملكرد ريشـه مـ  

اي هاي اصالحي براي خشكي، ريشههدر برنامهود شمي

ايي با فرم هاين موضوع در مورد بوته ل وارد نشوند.يطو

 بـا بلند دمبرگ نيز صادق است. همبسـتگي عيـار قنـد    

طـول   زن خشك اندام هوايي، عرض برگ،ارهاي ومعي

 .بودريشه و دمبرگ در شرايط تنش و بدون تنش منفي 

شرايط تـنش تحـت    دراين صفات لذا عيارقند در قبال 

  يرد.گمينتاثير قرار 
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 دو و يـك  چنين با توجه به نتـايج جـداول   هم

 بـا  درجـه استحصـال  ردد كه همبسـتگي  گمالحظه مي

پتاسـيم و عيـار    ،سديم ازت، ,سديم به پتاسيم شاخص

 دو شرايط تنش و بدون تنش يكسـان بـود.   قند در هر

بـا عملكـرد    درجـه استحصـال  مورد همبستگي  ولي در

به طوري كه در شرايط نرمال  شتريشه تفاوت وجود دا

واجـد  ار ولـي در شـرايط   داين همبستگي منفي و معني

  .ار حاصل نشددهمبستگي معني

  

تنش همبستگي بين صفات در شرايط  مقايسه

   و نرمال  شوري

با  درجه استحصالافزايش  نشتبدوندر شرايط 

كه در شرايط  بود در حاليهمراه كاهش عملكردريشه 

با افزايش سديم،   ,صفت اينتنش شوري عالوه بر

عملكرد ريشه كاهش يافت.  نيز مضر پتاسيم و  ازت

چنين در شرايط تنش شوري وزن خشك اندام  هم

عملكرد شكرسفيد، قطر ريشه  هوايي با عملكرد ريشه،

و طول دمبرگ همبستگي مثبت داشت اما رابطه منفي 

چنين  مالس نشان داده است. همقند با سديم و درصد 

بين عيار قند و سديم هم در باالئي همبستگي منفي 

. وجود دارد بدون تنشهم شرايط تنش شوري و 

ژادي ناي بههافزايش عيارقند در برنامه براي بنابراين,

به دنبال ارقامي بود كه داراي كمترين ميزان تجمع ايد ب

كه عملكرد ريشه  با توجه به اين سديم باشند.

 و همبستگي مثبت با عرض برگ، وزن خشك ريشه

است لذا بايستي اين صفات را  داشتهعملكرد شكرسفيد 

نكته ديگر قابل  .اي اصالحي منظور  نمودهدر برنامه

صفات عملكرد ريشه و  بينمالحظه وجود ارتباط منفي 

 است.در شرايط تنش ت سديم و از شكرسفيد با پتاسيم،

كه اين ارتباط در شرايط بدون تنش مثبت  در صورتي

نيز به چنين نتايجي ) 1378فتوحي و همكاران ( .بود

 د.ندست يافت
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