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 ينرمال و تنش شور طیچغندرقند در شرا یاصالح يهاپیژنوت يبندگروه

  

  2اسدي اکبریعل و *1عبدالمجید خورشید

  

  )8/7/1399 رش:یخ پذی؛ تار 7/2/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

و نرمـال، دو   يشـور  طیو شـرا در د یاصالح يهامختلف چغندرقند حاصل از برنامه يدهایبریو ه هابیسفول يبندو گروه يبندرتبه يبرا

ـ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی میاندوآب انجام شـد. هفـده فـول    1396 یمستقل در سال زراع شیآزما  28و  بیس

شـور و نرمـال مـورد     طینظر صفات مختلف در دو شرا از یو خشک يشور يهامقاوم و حساس به تنش يهمراه شاهدهامختلف به دیبریه

ـ فـول  شینشـان داد کـه در آزمـا    طیدر هر دو شرا يبندرتبه جیقرار گرفتند. نتا یسبرر ـ ژنوت هـا، بیس ـ بریو در ه 22و  18 يهـا پی  دها،ی

تطابق اندکی بین  شیکالستر نشان داد که در هر دو آزما هیبرتر هستند. تجز هاپیژنوت هینسبت به بق 29و شاهد  27، 25، 23، 6 يهاپیژنوت

نرمال  طینشان داد که در شرا هابیسفول شیدر آزما یاصل يهابه مؤلفه هیدارد. تجز ریتأث هايبندارد و محیط روي گروهدو محیط وجود د

ـ رفته برگ، عدست آب از ینسب زانیم شه،یوزن خشک ر د،عملکرد قن شه،یصفات سطح برگ، عملکرد ر يو تنش شور قنـد، خلـوص    اری

صـفات سـطح    دها،یبریه شیاول و دوم داشتند، در مقابل در آزما يهامؤلفه هیرا در توج ریتأث نیشتریشربت و درصد قند قابل استحصال ب

نقـش را داشـتند. اکثـر صـفات مطالعـه شـده در        نیشـتر یاول و دوم ب يهامؤلفه هیو محتواي نسبی آب برگ در توج شهیبرگ، عملکرد ر

 هايبندگروه نی. همچنرندیچغندرقند مورد استفاده قرار گ يهاپیژنوت يبندوهدر گر توانندیتنوع بوده و م يصورت گرفته دارا هايآزمایش

  متفاوت خواهد بود. یطیمح طیبسته به شرا
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   مقدمه

جمله گیاهان متحمل  گیاهان صنعتی و از نیترچغندرقند از مهم

ـ به شوري (حساس در مراحل جوانـه  و سـبز شـدن) اسـت     یزن

تحمـل آن بـدون    آسـتانه هـدایت الکتریکـی قابـل     که يطوربه

). بـا  12کاهش عملکرد حدود هفت دسی زیمنس بر متر است (

در مرحله جوانـه زدن بـه شـوري،     يبه شور تیتوجه به حساس

 يبذر مناسب برا هیو ته يارقام متحمل به شور یاصالح و معرف

توجـه اسـت. یکـی از اهـداف مهـم بخـش        شور، مورد یاراض

اسـت. چـون    يایجاد ارقام متحمل به شور ،ينژادبه يهایبررس

 پدیدة شوري در کشور ایران سابقه زیـادي دارد و مشـکالت آن  

اصـلی در   يیکـی از راهکارهـا   نین اسـت؛ بنـابرا  رو به فزو زین

اصالح و توصیه ارقـام متحمـل بـه     تواندیچغندرقند، م نژاديبه

هـاي مناسـب   روش يریکـارگ دیگـر، بـه   ي. از سـو باشد يشور

تولید محصول  برايکشت، آبیاري، تغذیه و ترویج ارقام متحمل 

  ).25هاي شور کمک خواهد کرد (قبول در زمین قابل

ــرکــی از مهــمی شــوري ــل تأث نیت ــذاریعوام ــد  رگ ــر تولی ب

). علت اصلی شـوري در ایـران،   8است ( يمحصوالت کشاورز

هـاي مـادري   اقلیم خشک (بارندگی اندك و تعرق زیاد)، سـنگ 

بسیار شور، زهکشـی ناکـافی و دسترسـی بـه آب و کیفیـت آن      

 يطوراست به شیدر حال افزا رانی). سطوح شور در ا11( است

ور ایران اعم از شور، قلیا و مناطق غرقابی بـه بـیش   مناطق ش که

)؛ امـا مطالعـات   13میلیون هکتار تخمین زده شده است ( 27از 

انـد  ورد کـرده آجدید میزان سطوح شور را بیشتر از این مقدار بر

میلیـون   25شـور حـدود    نسـبت بههاي سطح زمین که يطوربه

ورد شـده اسـت   آبـر  تارهک ونیهکتار و کامالً شور حدود نه میل

با توجه بـه افـزایش    نی)؛ بنابرا8میلیون هکتار) ( 34(درمجموع 

افزایش عملکرد محصوالت  تیشور و محدود بودن ظرف یاراض

 شیافـزا  يدر منـاطق شـور بـرا    توانیم یفعل طیدر شرا یزراع

اقـدام   ينسبت به توسعه کشت گیاهان متحمـل بـه شـور    دیتول

  کرد.

ـ  ينژادبه يهابرنامه در زراعـی چغندرقنـد هـدف مهـم     هو ب

 يهانهیاست که با حداقل هز يو سازگار داریدستیابی به ارقام پا

حداکثر عملکرد قند قابـل استحصـال در واحـد سـطح را      دیتول

ـ داشته باشد. ا ـ اهـداف فقـط از طر   نی  اتیخصوصـ  نشیگـز  قی

 . ازابـد ییو ارزیابی ارقام مختلف تحقق م یکیو تکنولوژ یزراع

قنـد بـاال    اریو ع شهیر دیارقام با عملکرد قند، تول نشیگز رونیا

اسـت.   شـتر یب یکیولـوژ یزیف ییکـارا  يبـرا  نشیگـز  قتیدر حق

 جـاد ینژادگران چغندرقند ابه ییطور که گفته شد هدف نهاهمان

ـ پا شیشده با افزا اصالح يدهایبریه عملکـرد قنـد اسـت.     داری

حسـب  بر يمتعدد یاهداف فرع ،یلهدف ک نیبه ا دنیرس يبرا

 يهـا يمـار یمثال ب يوجود دارد. برا زیمختلف ن یطیمح طیشرا

در مناطق مختلف بـاهم فـرق دارنـد     یطیمح يهاتنش ایمهم و 

) نشـان داد کـه   7و همکـاران (  انیـ میابراه قـات یتحق جی). نتا4(

عملکـرد قنـد    شـه، یارقام چغندرقند ازنظر صــفات عملکـرد ر  

 يهـا يبه شـور  قند خالص در هکتار نسبت لکردناخالص و عم

کـه  ندهست داریمختلف واکـنش نـشان داده و داراي تفاوت معن

به شـوري اسـت و از    هاپیحـاکی از متفاوت بودن تحمل ژنوت

 شـه یـی و کیفـی چغندرقنـد عملکـرد ر  میـان کلیـه صـفات کمّ

شوري قـرار گرفـت و صـفات     ریبیشتر از سایر صفات تحت تأث

  ان ندادند.نش داریارقام تفـاوت معن کیفی

مختلـف   هــاي تـهیاصـالح نباتـات ارقـام و وار نیمتخصص

آنها و اســتفاده از   نیب یکـیبـردن بـه فاصـله ژنت یمنظور پرا به

 کننـد، یم يبنددسته ،یتالق يهادر برنامه آنهاتنـوع موجـود در 

ـ  یکـیروابـط ژنت لیوتحلهیتجز يهااستفاده از روش  نیموجود ب

مختلف  يهاروش نیاسـت، در ب یزامـامـري ال یمواد اصـالح

 يهـا بـه مؤلفـه   هیـ و تجز ياخوشـه  هیـ تجز ـره،یچنـدمتغ زیآنال

ـ ). از اهـداف تجز 15هـا هســتند (  روش نیترمهم یاصـل بـه   هی

را در  یمـورد بررسـ   یاست که صفات کمّ نیا یاصل يهامؤلفه

صفات را  ـنیخالصـه کـرده و نقـش ا یقالب چند مؤلفه اصـل

  ).14( کندمی انیتنوع کل ب نییدر تب

 هـا بیسفول يبندمنظور بررسـی و رتبهحاضـر به پـژوهش

چغندرقند ازنظـر تحمـل بـه شــوري بـر اسـاس        يدهایبریو ه

ی و کیفی چغندرقنـد تحـت شــرایط شــور و     خصوصیات کمّ

  نرمال صورت گرفته است.



  يرمال و تنش شورن طیچغندرقند در شرا یاصالح يهاپیژنوت يبندگروه

  

21  

  هاو روش مواد

 يهاخانواده ي، دو سرشور و نرمال طیمطالعه در دو شرا نیا در

 یجداگانـه در سـال زراعـ    يهـا شیدر آزمـا  دیبریو ه بیسفول

در مزرعه ایستگاه تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی      1396

 يلـومتر یک 5مرکـز در   نیقرار گرفتند. ا یمیاندوآب مورد بررس

 90درجـه و   46 ییایـ جغراف تیدر موقع اندوآبیم یشمال غرب

و در  یعـرض شـمال   قهیدق 58ه و درج 36و  یطول شرق قهیدق

 مینظر تقس آزاد قرار دارد. از يایاز سطح در يمتر 1314ارتفاع 

ـ فر ییدمـا  میرژ يکشور دارا ییآب و هوا  ي(متوسـط دمـا   کی

ـ ) و رژگـراد یدرجه سـانت  15 تا 8 نیخاك ب انهیسال  یرطـوبت  می

بافـت   يدارا شیآزمـا  محـل ) هست. خـاك  خشکمهی(ن کیزر

 اتیاز خصوصـ  یهست. برخ 3/7ن حدود آ pHو  یلوم یلتیس

ــیزیف ــ یک ــ  ییایمیو ش ــه و خصوص ــاك مزرع ــیزیف اتیخ  ،یک

ــ ــفیو ک ییایمیش ــدازه تی ــگآب ان ــ يری ــدول  دش  ).2و  1(ج

صــورت در دو شــرایط تــنش شــوري و نرمــال بــه هــاشیآزمــا

کرت آزمایشی  رتکرار اجرا شد. ه 3هاي کامل تصادفی با بلوك

 50فاصــله بــین ردیــف  متــر و 8طــول شــامل یــک ردیــف بــه

 25تعـداد   بیسـ فـول  يهـا خـانواده  شیمتر بود. در آزمـا سانتی

تحمـل بـه تـنش     نهیبا زم 8001 بیسفول 17مختلف ( پیژنوت

 نیو همچن یتحمل به تنش خشک نهیبا زم 1S پیژنوت 4 ،يشور

دو  ) در هـر تلـف مخ يهـا ارقام شاهد مقاوم و حساس به تـنش 

 30تعــداد  دهایــبریه شیاو نرمــال و در آزمــ يشــور شیآزمــا

ــژنوت ــف ( پی ــبریه 20مختل ــی   دی ــل از تالق ــا 1Sحاص ــا ت  ب

، 261×231و نرعقیم منوژرم  2C ژرمینرعقیم مولت کراسنگلیس

متحمل و حسـاس   يهمراه شاهدهاکراس، به يو يتر دیبریه 8

 يهـا شیو نرمـال در آزمـا   يشـور  شی) در هردو آزمايبه شور

  ).3(جدول وارد شدند  يامزرعه

ــفات ــورد ص ــ م ــدر ا یبررس ــتحق نی ــفات   قی ــامل ص ش

)، میزان نسبی 16نسبی آب برگ ( يمحتوا لیاز قب یکیولوژیزیف

)، میـزان  21)، وزن ویـژه بـرگ (  29رفتـه بـرگ (   دسـت  آب از

 )K+و  Na+هـاي یـون (غلظـت  )، محتواي یـونی  3پرولین برگ (

قند  )، عملکرد23)، میزان قند مالس (17( ینشت الکترولیت )،6(

 زانیـ ضریب استحصال قند و عملکرد قنـد خـالص، م   ص،ناخال

ـ ائیقل بی، ضرهمضر تروژنین ) و 1رابطـه پـوالخ (   يبـر مبنـا   تی

) و صـفات مورفولوژیـک، شـامل صـفات     26خلوص شـربت ( 

سطح برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هـوایی، وزن  

خشک ریشه، نسبت وزن به حجم ریشـه، نسـبت مـاده خشـک     

) و شـاخص  24نسـبت جرمـی ریشـه (    یشـه، حجـم ر ریشه به 

) بود. الزم به ذکر است که صفات نسـبت وزن  19شادابی برگ (

به حجم ریشه، نسبت ماده خشک ریشه به حجم ریشه، وزن تر 

اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، نسبت 

جرمی ریشه و نسبت ریشه به ساقه تنها در آزمایش مربـوط بـه   

گیـري  شد و در آزمایش هیبریدها اندازه گیرياندازه هابیسفول

  .شدن

 یهـا بررسـ  ها نرمـال بـودن داده  داده انسیوار هیاز تجز قبل

کامـل   يهـا بلوك هیها در قالب طرح پاداده انسیوار هیشد. تجز

 يبنـد صورت مرکـب انجـام شـد. رتبـه    تکرار و به 3با  یتصادف

) صـورت  2( ایوپادیم و بانـد ها با استفاده از روش آروناچاالداده

ـ  آنهـا  در انسیـ وار هیـ کـه تجز  یگرفت. در صفات شـد   داریمعن

بـر اسـاس    ژنوتیـپ صورت گرفت و رتبـه هـر    نیانگیم سهیمقا

شـد.   نیـی هر صفت و تعداد حروف آن تع نیانگیم سهیمقا جینتا

ــه ــوانب ــال در صــفت عن ــه دارا یمث ــا  aحــروف  يک باشــد،  cت

 bحـرف   يباشند رتبه سـه، دارا  a حرف يکه دارا ییهاپیژنوت

ـ باشند رتبه  cحرف  يباشند رتبه دو و دارا و  رنـد یگیرا مـ  کی

حروف را خواهند داشـت. الزم   نیانگیم یچندحرف يهاپیژنوت

شدند. صـفات مثبـت    میبه ذکر است که صفات به دو دسته تقس

 يهـا بـا ارزش بـاال رتبـه    يهـا پیهستند که در آن ژنوت یصفات

 یمثـل عملکـرد قنـد و صـفات منفـ      کنندیا کسب مر يترنییپا

 يهـا بـا ارزش بـاال رتبـه    يهاپیژنوت آنها رهستند که د یصفات

ـ کنندیرا کسب م يشتریب  زانیـ م یصـفات مـورد بررسـ    نی. از ب

ـ ائیقل بیمضـره، ضـر   تـروژن ین م،یسد  میـزان نسـبی آب از   ت،ی

 درنظـر  یرفته برگ و شاخص شادابی بـرگ صـفات منفـ    دست

کمتـر بـودن مطلـوب اسـت      آنهاکه در  یند. در صفاتگرفته شد

 نیشـتر یداده شـد و ب  aعدد حرف  نیبه کمتر میسد زانیمانند م
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  )ي. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش (شرایط نرمال و تنش شور1جدول 

 EC پتاسیم فسفر کلسیم آمونیوم نیترات منیزیم نیترات کل کربن آلی شونده یمواد خنث 
 ت خاكباف

  dS/m  )%(  (ppm)    

 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 شوري

  

  ياریآب آب یفی. مشخصات ک2جدول 

+Na +K 2+Ca 2+Mg -2
4SO -Cl -

3HCO -2
3CO Ec (mmhos/cm) pH 

7/3  -  0/15  2/3  2/1  2/1  4/4  -  548  5/8  

  .واالن بر لیتر هست)اکی ها برحسب میلیها و کاتیون(واحد آنیون

  

  و نرمال يشور يهاشیدر آزما یبررس مورد يهابیسو فول دهایبری. ه3جدول 

  هیبریدها  هاسیبفول

  کد شجره هیبرید /نام   کد شجره هیبرید /نام   کد سیبنام فول  کد سیبنام فول

SD.21 16  یخشک  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  191شاهد حساس 

  p.29×msct  19  S-P.5  4  SC 261×S10 19  SC C2×S5 4-7233هیبرید متحمل به شوري 

  GAZALE  20  S-P.6  5  SC 261×S11 20  SC C2×S6 5 يشاهد متحمل به شور

  IR7  21  S-P.7  6  32994 21  SC C2×S7 6 یشاهد متحمل به خشک

  MSC2  22  S-P.8  7  32950 22  SC C2×S8 7 کراسینگلس ژرمیپایه مادري مولت

  MS261  23  S-P.9  8  32970 23  SC C2×S9 8 کراسینگلس پایه مادري 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 10 یداخل پر محصول رقم

  26  S-P.14  11  32994 26  SC 261×S8 11  

  27  S-P.15  12  32976 27  SC C2×S15 12  

  28  S-P.17  13  32991 28  SC C2×S17 13  

  29  SD.44 29 191شاهد حساس   14  خشکی  SC 261×S2 14  

  30  SD.7 يشاهد متحمل به شور  15  خشکی GHAZALE 30  SC 261×S5 15  

  

ــه ــارزش را ب ــا جمــعدادیخــود اختصــاص م  يآور. در انتهــا ب

 یشده رتبه کل داریصفات معن یتمام يبرا پیهر ژنوت يهارتبه

  شد. نییتع

اصـلی و   يهـا تجزیـه بـه مؤلفـه    هاپیژنوت يبندگروه يبرا

 طیهـر شـرا   يطـور جداگانـه بـرا   بـه  ياهمچنین تجزیه خوشـه 

انتخـاب بهتـرین    بـراي انجـام گرفـت.    شیهـر آزمـا  و  یطیمح

کالستر از تجزیه واریـانس چنـدمتغیره بـر     هیبندي در تجزگروه

هـا  گـروه  هد. در این تجزیـ شمبناي طرح کامالً تصادفی استفاده 

 درنظرعنوان تکرار ها بههاي داخل گروهعنوان تیمار و ژنوتیپبه

ــت  ــدند. در حال ــه ش ــدروگ  گرفت ــرش دن ــف ب ــاي مختل رام، ه
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 Fانجام شـد کـه مقـادیر آمـاره ویلکـس المبـدا و        هايبندگروه

 يبـراي هـر دو سـر    8و  7جـدول  هاي مختلف برش در حالت

برشـی کـه در آن    حالتنشان داده شده است. در هر  هاپیژنوت

بنـدي بـود. در   دست آمد، بهترین نوع گـروه به Fبیشترین مقدار 

شتر از اخـتالف درون  ها خیلی بیاین حالت اختالفات بین گروه

انجـام   يبـرا  تري انجـام شـد.  بندي صحیحو گروه ها بودهگروه

 يآمـار  يافزارهـا از نـرم  رهیـ چنـد متغ  يهـا هیـ و تجز يبندرتبه

SPSS ،SAS  وExcel شد. استفاده  

  

  و بحث جینتا

  يبندو رتبه انسیوار هیتجز

  هابیسفول

بـرگ،   جـز محتـواي آب نسـبی   اثر محیط براي تمامی صفات به

وزن ویژه برگ، نسبت مـاده خشـک ریشـه بـه حجـم ریشـه و       

دار درصد معنـی  پنجو  یکنسبت جرمی ریشه در سطح احتمال 

و هیبریدها براي صفات  هابیس. در آزمایش فول)4(جدول بود 

هـا نشـان   محیط هعملکرد ریشه و قند، مقایسه میانگین مربوط ب

شده است  ردشوري باعث کاهش شدیدي در عملک داد که تنش

و هیبریـدها در شـرایط نرمـال میـانگین      هـا بیسـ و تمامی فول

عملکرد ریشه و قند باالتري نسبت بـه شـرایط شـوري داشـتند     

نظـر صـفات    از هـا بیسـ اند). بـین فـول  (اعداد نشان داده نشده

عملکرد ریشه، عملکرد ناخالص قند، محتواي آب نسـبی بـرگ،   

ک ریشـه و نسـبت   ضریب شادمانی برگ، سطح برگ، وزن خش

ـ  دار مشاهده مـی جرمی ریشه اختالف معنی اثـر   نیشـود. همچن

عملکـرد   شـه، یصفات عملکرد ر يبرا طیدر مح پیمتقابل ژنوت

وزن خشـک   ،ییقند، عملکرد قند خالص، وزن خشک اندام هوا

 انسیوار هیشد. پس از تجز داریمعن شهیر یو نسبت جرم شهیر

جداگانه (در هر  يهاطیحصفات مختلف در م نیانگیم سهیو مقا

کـه   یمتقابل)، در صفات اثر يداریمعنریو غ يداریدو حالت معن

ـ  يداریاختالف معنـ  وجـود داشـت    ي آنهـا هـا پیـ ژنوت نیدر ب

 يحجـم بـاال   لیدلانجام شد. الزم به ذکر است که به يبندگروه

 يصفات خـوددار  نیا نیانگیم ساتیاطالعات از نشان دادن مقا

ـ ا نیانگیـ م هسـ یبـر اسـاس مقا   نیاشده است؛ بنـابر  صـفات،   نی

صـفات   درمجمـوع  يشـور  طیانجام گرفت. در شرا هايبندرتبه

 يهـا رتبـه  25و شـاهد   18و  6، 5، 4، 2، 1 يهابیسمثبت فول

 يهابیسفول ینظر مجموع صفات منف از یرا داشتند ول يبهتر

 يهـا رتبـه  25و  22، 19 يو شاهدها 18، 17، 16، 15، 4، 2، 1

 یصــفات مثبــت و منفــ درمجمــوع نیرا داشــتند؛ بنــابرا يتـر به

را  25و  22، 18 يو شـاهدها  4و  2، 1 يهـا بیسـ فول توانیم

 طیکـرد. در مقابـل در شـرا    ییبرتر شناسـا  يهاپیعنوان ژنوتبه

 13 ،6، 5، 3، 2، 1 يهـا بیسصفات مثبت فول درمجموعنرمال 

ـ  را نشـان د  يرتبه بهتر 22و  18 يو شاهدها 16و   از یادنـد ول

و  17و  16، 15، 8 يهـا بیسـ فـول  ینظر مجموع صـفات منفـ  

 نیرا داشتند؛ بنـابرا  يبهتر يهارتبه 25و  22، 21، 18 يشاهدها

و شاهد  18و  16 يهابیسفول یصفات مثبت و منف درمجموع

کرد. با توجـه   ییشناسا ربرت يهاپیعنوان ژنوتبه توانیرا م 22

 هیـ نسـبت بـه بق   22و شـاهد   18 بیسـ فول ط،یدو شرا جیبه نتا

را  يبهتـر  طینرمـال و تـنش شـرا    طیدر هـر دو محـ   هاپیژنوت

  ).6(جدول داشتند 

  

  دهایبریه

جز نسبت پتاسیم به سدیم، درصد اثر محیط براي تمامی صفات به

قند قابل استحصال، محتواي نسبی آب بـرگ، شـاخص شـادمانی    

درصـد   پـنج و  یـک بـرگ و وزن ویـژه بـرگ در سـطح احتمـال      

نظـر تمـامی    . بین هیبریـدهاي انتخـابی از  )5(جدول دار بود معنی

 دسـت  آب از نسـبی  زانیجز محتواي نسبی آب برگ، مصفات به

 یـک دار در سطوح احتمـال  رفته برگ و سطح برگ اختالف معنی

اثر متقابل در صفات عملکرد  نیدرصد وجود داشت. همچن پنجو 

ـ ائیقل بیضـر  مضره، تروژنیعملکرد قند، ن شه،یر و شـاخص   تی

مشـاهده شـد کـه در     يبنـد بود. پس از رتبه داریبرگ معن یشاداب

ـ بریصفات مثبت ه درمجموع يشور طیشرا ، 19، 13، 7، 6 يدهای

نظر مجمـوع   از یداشتند ول يرتبه بهتر 29و شاهد  27و  25، 23

 29و شــاهد  27، 25، 23، 8، 6، 3 يدهایــبریه یصــفات منفــ 

خــــود اختصــــاص دادنــــد؛ بــــهرا  يبهتــــر يهــــارتبــــه
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  ایوپادیروش آروناچاالم و باندبه يشور شیدر آزما دهایبریو ه هابیسفول يبند. رتبه6جدول 

  هاسیبفول  هیبریدها

 شماره

  ژنوتیپ

  شرایط شوري  شرایط نرمال  شرایط شوري  شرایط نرمال

 رتبه در

 صفات منفی

رتبه در 

 صفات مثبت

رتبه در 

 صفات منفی

رتبه در 

 صفات مثبت

رتبه در 

 صفات منفی

رتبه در 

 صفات مثبت

رتبه در 

  صفات منفی

رتبه در 

  صفات مثبت

81/1 7/7 06/3 44/9 58/3 26/13 94/2 94/9  1  

83/1 43/7 42/3 25/9 64/3 59/12 14/3 86/8  2  

02/2 36/7 68/3 23/9 47/3 13 77/2 39/10  3  

47/1 55/7 98/2 44/9 37/3 64/13 88/2 93/9  4  

61/1 49/8 83/2 69/9 37/3 41/12 23/2 57/9  5  

21/2 93/6 74/3 44/7 58/3 15/13 51/2 63/9  6  

52/1 37/6 11/3 82/7 65/3 07/14 78/2 39/10  7  

02/2 05/7 82/3 6/8 01/4 99/13 73/2 45/10  8  

87/1 23/8 37/3 39/9 59/3 51/14 67/2 54/10  9  

58/2 38/7 58/3 62/9 77/3 47/13 77/2 14/10  10  

88/1 25/7 3 47/10 54/3 65/13 84/2 18/10  11  

94/1 46/9 73/2 83/10 59/3 68/13 54/2 19/10  12  

91/1 85/6 35/3 71/6 58/3 11/13 85/2 18/10  13  

83/1 17/7 33/3 58/8 44/3 39/13 7/2 82/10  14  

86/1 9/7 16/3 49/9 76/3 01/15 17/3 37/11  15  

61/1 95/7 11/3 01/10 75/3 2/13 26/3 66/10  16  

81/1 44/7 07/3 11/9 8/3 34/14 29/3 89/10  17  

83/1 88/7 24/3 93/8 8/3 85/12 08/3 55/9  18  

08/2 09/7 55/3 75/7 47/3 44/13 4/3 24/10  19  

16/2 18/8 25/3 33/9 1/3 62/15 05/2 17/12  20  

12/2 09/7 58/3 04/9 03/4 86/13 94/2 5/10  21  

74/1 55/7 06/3 5/9 97/3 1/13 39/3 9/9  22  

14/2 78/5 82/3 86/6 69/3 82/13 53/2 06/11  23  

95/1 89/6 56/3 15/9 59/3 47/14 95/2 07/11  24  

19/2 96/5 82/3 26/6 8/3 53/13 1/3 08/10  25  

89/1 14/7 47/3 17/8      26  

1/2 6/6 94/3 68/7      27  

12/2 26/8 46/3 03/8      28  

25/2 27/6 18/4 28/7      29  

15/2 86/7 98/2 91/10      30  

  .ندهستاي اعداد درون جدول بر مبناي مقیاس رتبه
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ـ بریه یصفات مثبت و منف درمجموع نیبنابرا ، 25، 23، 6 يدهای

کرد.  یبرتر معرف يهاپیژنوت نعنوابه توانیرا م 29و شاهد  27

ـ برینرمال درمجموع صفات مثبـت ه  طیدر مقابل در شرا  يدهای

ــر 29و شــاهد  27، 25، 24، 23، 13، 7، 6 ــه بهت را نشــان  يرتب

ـ بریه ،ینظر مجموع صفات منفـ  از یدادند ول ، 10، 6، 3 يدهای

 يهـا رتبـه  30و  29 يو شاهدها 28، 27، 25، 23، 21، 20، 19

 یدرمجمــوع صــفات مثبــت و منفــ نیرابنــاب د؛را داشــتن يبهتـر 

عنــوان بــه تــوانیرا مــ 29و شــاهد  27، 25، 23، 6 يدهایــبریه

نرمـال و   طیکرد. با توجـه بـه دو شـرا    یبرتر معرف يهاپیژنوت

 29و شـاهد   27، 25، 23، 6 يدهایبریه طیدر هر دو مح يشور

  ).6را داشتند (جدول  يبهتر طیشرا

  

  کالستر هیتجز

هـا  هاي موجود در هر یک از گـروه نوتیپاي ژتجزیه خوشه در

هـاي موجـود در   داراي قرابت ژنتیکی بیشتري نسبت به ژنوتیپ

گیـري  هاي دیگر هستند، بنابراین در صورت نیاز به دورگگروه

هاي مختلـف و  هاي موجود در گروهتوان با توجه به ژنوتیپمی

 وري بیشـتر از ارزش میانگین صفات براي هر گروه، براي بهـره 

). 20هایی مانند هتروزیس و تفکیک متجاوز استفاده کرد (پدیده

هاي بندي ژنوتیپبسیاري از تجزیه کالستر در گروه پژوهشگران

 ،10، 9، 5، 1انـد ( هاي خود اسـتفاده کـرده  چغندرقند در بررسی

اي برحسـب میـانگین داده بـا    ). تجزیه خوشه28و  27، 22، 18

انجام گرفـت. ایـن    هاخوشه نیمتوسط ب اتصالاستفاده از روش 

بنــدي بهتــري را بــراي هــا گــروهروش نســبت بــه دیگــر روش

ـ تعیین فاصله بین ژنوت براينشان داد.  هاپیژنوت از مربـع   هـا پی

گیري شده اسـتفاده شـد.   فاصله اقلیدسی بر اساس صفات اندازه

 هاپینرمال ژنوت طیدر شرا هابیسفول شیاساس در آزما نیبر ا

(جـدول  شدند  میگروه تقس 2به  يشور طیو در شراگروه  3به 

نرمــال  طیدر شــرا دهایــبریه شیدر آزمــا بیــترت نیهمــ. بــه)7

 میگـروه تقسـ   3بـه   يشـور  طیگروه و در شـرا  2به  هاپیژنوت

  ).8(جدول شدند 

گـروه   3بـا مشـخص شـدن تعـداد      هابیسفول شیآزما در

 13و  6، 9، 15، 8، 11، 10، 14، 17، 12، 1 يهابیسمجزا، فول

ــه ــاهد  ب ــام ش ــراه ارق ــروه اول،  25و  22، 21، 20، 19هم در گ

در گـروه دوم و   25همـراه شـاهد   بـه  16و  5، 2 يهـا بیسفول

 گرفتنـد در گـروه سـوم قـرار     23با شـاهد   4و  3 يهابیسفول

با مشـخص شـدن دو گـروه     يشور طی). در شراالف -1 شکل(

 10و  16، 6، 12، 5 ،3، 7، 9، 18، 2، 8، 1 يهـا بیسمجزا، فول

ــه ــاهد   ب ــام ش ــراه ارق ــدر  25و  23، 21، 19هم ــروه و  کی گ

، 24همراه ارقام شـاهد  به 13، 17، 4، 11، 14، 15 يهابیسفول

 سـه یب). بـا مقا  -1قرار گرفتند (شکل  گریدر گروه د 22و  20

ـ  یکـه تطـابق انـدک    شودیمشخص م یطیمح طیدو شرا دو  نیب

 ریتـأث  هـا بیسـ فول يبندگروه يرو طیوجود دارد و مح طیشرا

ـ تول براي هابیسدر استفاده از فول نیدارد؛ بنابرا ـ بریه دی و  دهای

  د.شونکته توجه  نیبه ا دیبا یاصالح يهابرنامه ای

ـ بریه شیآزما در )، الـف  -2شـکل  نرمـال (  طیدر شـرا  دهای

اسـاس   نیـ شـدند و بـر ا   میرا به دو گروه مجـزا تقسـ   دهایبریه

ـ بریه ، 15، 14، 5، 11، 26، 23، 24، 8، 28، 1، 12، 10، 2 يدهای

ـ بریگـروه و ه  کیدر  8و  20، 16 ، 4، 19، 3، 6، 22، 17 يدهای

در گـروه   30و  29 يهمراه شـاهدها به 7و  27، 25، 9، 21، 13

گروه مجـزا   3در  دهایبریه يشور طیاند. در شراگرفته دوم قرار

ـ بریاساس ه نیا ب) بر -2قرار گرفتند (شکل  و  23، 14 يدهای

ـ بریگروه، ه کیدر  15  2و  8، 21، 17، 18، 13، 24، 12 يدهای

ـ بریه هیدر گروه دوم و بق 29همراه شاهد به و شـاهدها در   دهای

ـ  یانـدک  طابقگروه سوم قرار گرفتند. ت  یطـ یمح طیدو شـرا  نیب

و نرمـال   يشـور  طیمثال در هر دو مح عنوانبه شودیمشاهده م

گروه قـرار   کیدر  20و  16، 11، 26، 10، 28، 5، 1 يدهایبریه

متفـاوت بودنـد کـه     يبندگروه يدارا دهایبریه هیبق یگرفتند ول

ــا ــع نی ــاک تیوض ــأث یح ــ ریاز ت ــاوت مح ــا طیمتف در  شیآزم

  ها هست.يبندگروه

  

  یاصل يهابه مؤلفه هیتجز

بـر   یاصل يهابه مؤلفه هیتجز ،يشور طیدر شرا هابیسفول در

 انسیـ کووار انسیـ وار سیلعـه و مـاتر  مطا اساس صفات مـورد 
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  هاسیبشده در فول یريگبندي بر مبناي اندازهمختلف گروه يهاویلکس المبدا براي حالت يهاو آماره F یرمقاد .7جدول 

  شوريشرایط   شرایط نرمال
  هاتعداد گروه

  آماره المبدا Fمقدار   آماره المبدا Fمقدار 

383/0  74/0  356/1  591/0  2  

183/1  383/0  036/1  42/0  3  

  

  دهایبریشده در ه يریگبر مبناي اندازه يبندمختلف گروه يهاالمبدا براي حالت لکسیو يهاو آماره F ری. مقاد8جدول 

  شرایط شوري  شرایط نرمال
  هاتعداد گروه

  آماره المبدا Fمقدار   آماره المبدا Fمقدار 

866/2  596/0  066/1  799/0  2  

357/2  409/0  287/1  584/0  3  

  

   
  ها در شرایط شوريسیبکالستر مربوط به فول )ب  ها در شرایط نرمالسیبکالستر مربوط به فول الف)

  شده یريگها بر اساس صفات اندازهسیببندي فولگروه .1شکل 

  

کـل، توسـط دو    راتییدرصد از تغ 018/88صفات نشان داد که 

ـ . بـر ا شوندیم هیمؤلفه اول توج  079/73س مؤلفـه اول  اسـا  نی

ـ کـل را   راتییدرصد از تغ 939/14درصد و مؤلفه دوم  خـود  هب

 مثبت بـاال  بیضرا يمؤلفه اول دارا ).9(جدول اختصاص دادند 

 آب از يخلوص شربت، محتوا شه،یسطح برگ، عملکرد ر يبرا

بود.  هشیبرگ و وزن خشک ر یرفته برگ، شاخص شاداب دست

د قند خلوص شربت، درص يبرامثبت  بیضرا يمؤلفه دوم دارا

 شـه یر دعملکـر  يبرا یمنف بیقند و ضرا اریقابل استحصال و ع

ــود  ــدول ب ــابرا)11(ج ــز نی؛ بن ــا  نشیگ ــر مبن ــه اول  يب مؤلف

 ت،خلـوص شـرب   شـه، یبا سطح بـرگ، عملکـرد ر   ییهاپیژنوت

زن بـرگ و و  یرفته برگ، شاخص شـاداب  دست آب از يمحتوا

ـ  نشیاشـت. بـرعکس گـز   همراه خواهد دباال به شهیخشک ر رب  
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  کالستر مربوط به هیبریدها در شرایط شوري )ب  کالستر مربوط به هیبریدها در شرایط نرمال )الف

  گیري شده در آزمایشبندي هیبریدها بر اساس صفات اندازهگروه .2شکل 

  

  يشور شیر آزماد هابیسفول شیدر آزما ژهیو ریمقاد یو درصد تجمع ژهیو ریمقاد انسی. وار9جدول 

    نرمال  شوري

  هاعامل  درصد مقادیر ویژه از واریانس کل  درصد مقادیر تجمعی  درصد مقادیر ویژه از واریانس کل  درصد مقادیر تجمعی

079/73  079/73  096/82  096/82  PC1 

018/88  939/14  049/96  953/13  PC2  

  

ـ  دبا خلوص شربت، درصد قن ییهاپیمؤلفه دوم ژنوت يمبنا ل قاب

همـراه  انـدك را بـه   شـه یقنـد بـاال و عملکـرد ر    اریاستحصال و ع

 يهـا بـر مبنـاي مؤلفـه    شده میخواهد داشت. بر اساس پالت ترس

در  یمورد بررس يهابیسفول نی)، از بالف - 3(شکل اول و دوم 

 23و  21 يو شـاهدها  18، 2، 8، 1 يهـا بیسـ فـول  طیشـرا  نیا

آب  يبت، محتـوا سطح برگ، خلـوص شـر   شه،یعملکرد ر يدارا

  باال خواهند بود. شهیبرگ و وزن خشک ر یشاخص شاداب ،ینسب

نشـان داد کـه    یاصـل  يهـا به مؤلفه هینرمال تجز طیشرا در

 هیـ کـل، توسـط دو مؤلفـه اول توج    راتییـ درصد از تغ 049/96

درصد و مؤلفـه دوم   096/82اساس مؤلفه اول  نی. بر اشوندیم

 دهنـد یخـود اختصـاص مـ   کل را به راتییدرصد از تغ 953/13

 طحسـ  يمثبـت بـاال بـرا    بیضـرا  ي). مؤلفه اول دارا9(جدول 

بـود.   شـه یعملکـرد قنـد و وزن خشـک ر    شه،یبرگ، عملکرد ر

عملکـرد   شـه، یعملکـرد ر  يمثبت برا بیضرا يمؤلفه دوم دارا

 شـه یو نسبت ر شهیبرگ، وزن خشک ر یآب نسب يقند، محتوا

)؛ 11بـود (جـدول   سـطح بـرگ    يبـرا  یمنف بیبه ساقه و ضرا

با  ییهاپیهر دو مؤلفه اول و دوم ژنوت يبر مبنا نشیگز نیبنابرا

همراه خواهد داشـت. بـر   باال را به شهیعملکرد قند و عملکرد ر

اول و دوم (شـکل   يهـا بر مبناي مؤلفه شده میاساس پالت ترس

 طیشـرا  نیـ در ا یمـورد بررسـ   يهـا بیسـ فول نیب)، از ب -3

نظــر  از 25و  23 يو شــاهدها 16، 5، 4، 2، 3 يهــابیســفــول

  بهتر خواهند بود. يصفات عملکرد
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  نرمال شرایط در اصلی هايمؤلفه به تجزیه )ب  شوري شرایط در اصلی هايمؤلفه به تجزیه )الف

  هاسیبهاي اصلی در آزمایش شوري براي فولتجزیه به مؤلفه .3شکل 

  

  يشور شیدر آزما دهایبریه شیدر آزما ژهیو ریمقاد یتجمعو درصد  ژهیو ریمقاد انسی. وار10جدول 

    نرمال  شوري

  هاعامل  درصد مقادیر ویژه از واریانس کل  درصد مقادیر تجمعی  درصد مقادیر ویژه از واریانس کل  درصد مقادیر تجمعی

74/71  74/71  169/98  169/98  PC1 

16/85  42/13  956/98  788/0  PC2  

  

 بر اساس صـفات مـورد   ،يشور طیشرا در دهایبریه شیآزما در

صفات مشاهده شـد کـه    انسیکووار انسیوار سیمطالعه و ماتر

 هیــکــل، توســط دو مؤلفــه اول توج راتییــدرصــد از تغ 16/85

درصـد و مؤلفـه دوم    74/71اساس مؤلفـه اول   نی. بر اشوندیم

 دهنـد یخـود اختصـاص مـ   کل را بـه  راتییدرصد از تغ 42/13

سـطح   يمثبـت بـاال بـرا    بیضرا يل دارا. مؤلفه او)10(جدول 

آب بـرگ بـود.    ینسـب  يبـرگ و محتـوا   یبرگ، شاخص شاداب

 يو محتـوا  شـه یعملکرد ر يمثبت برا بیضرا يمؤلفه دوم دارا

بـرگ بـود    یشاخص شاداب يبرا یمنف بیآب برگ و ضر ینسب

 ییهـا پیـ مؤلفه اول ژنوت يبر مبنا نشیگز نی)؛ بنابرا11(جدول 

آب بـرگ   ینسـب  يبرگ و محتوا یشاداببا سطح برگ، شاخص 

مؤلفـه   يبر مبنـا  نشیگز نیهمراه خواهد داشت. همچنباال را به

آب بـرگ   ینسـب  يمحتـوا  شـه، یبا عملکـرد ر  ییهاپیدوم ژنوت

همراه خواهد داشـت.  را به ترنییبرگ پا یباالتر و شاخص شاداب

اول و دوم  يهـا بـر مبنـاي مؤلفـه    شـده  میبر اساس پالت ترسـ 

 طیشـرا  نیدر ا یمورد بررس يدهایبریه نی، از بالف) -4شکل (

نظـر   از يتا حدود 12و  16، 5، 7، 3، 9، 6، 25، 19 يدهایبریه

 برگ و سـطح بـرگ   یآب نسب يمحتوا شه،یر يصفات عملکرد

 یاصل يهابه مؤلفه هینرمال، تجز طیبهتر بودند در مقابل در شرا

سـط دو مؤلفـه   کـل، تو  راتییتغ ازدرصد  956/98نشان داد که 

ـ . بر اشوندیم هیاول و دوم توج  169/98اسـاس مؤلفـه اول    نی

خـود  کـل را بـه   راتییـ درصـد از تغ  788/0درصد و مؤلفه دوم 

 طیشرا نیکه در ا شودی). مشاهده م10اختصاص دادند (جدول 

 اریو سـهم بسـ   شـود یم هیتوسط مؤلفه اول توج راتییتغ شتریب

 يه دوم اسـت. مؤلفـه اول دارا  انس مربوط به مؤلفیاز وار یاندک

آب بـرگ   ینسـب  يسطح برگ و محتـوا  يمثبت باال برا بیضرا

 یآب نسـب  يمحتـوا  يمثبت برا بیضرا ياست. مؤلفه دوم دارا

  )؛ 11بود (جدول  شهیعملکرد ر يبرا یمنف بیبرگ و ضر
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  يشور شیمطالعه در آزما مورد يدهایبریو ه بیسولها ف. بردارهاي ویژه دو مؤلفه اصلی مهم و ضرایب تبیین صفات در این مؤلفه11جدول 

  هیبریدها    هاسیبفول  

  نرمال  شوري    نرمال  شوري  

  PC1 PC2  PC1 PC2    PC1 PC2  PC1 PC2  

RY 112/3 733/2-  381/6  21/13   45/0 26/4  118/0  121/4-  

SC  615/0  096/1  109/0  077/0 -   225/0-  225/0-  154/0-  176/0  

WSY  693/0  017/0  316/0  249/0-   059/0  489/0  082/0  136/0  

SY  741/0  233/0-  095/1  99/1   039/0  752/0  092/0 -  425/0-  

Na  003/0  007/0  002/0  004/0-   002/0  006/0  001/0  006/0  

K  001/0  002/0  001/0-  0   0  005/0  01/0  001/0-  

K/Na  016/0  046/0  033/0  012/0 -   023/0  032/0  037/0 -  026/0  

N  004/0-  005/0  0  002/0-   01/0  01/0  008/0  0  

ALC  016/0  018/0  003/0-  001/0-   007/0-  007/0-  003/0-  005/0  

WSC  838/0  923/1  113/0  123/0-   127/0-  082/0 -  111/0-  239/0  

Pur  726/1  792/10  178/0  492/0-   428/0  916/0  005/0-  819/0  

Ms  001/0  01/0  0  003/0-   002/0  006/0  004/0  006/0  

RWC  463/0  374/0-  019/0 -  656/2   697/1  778/8  519/1  379/4  

RWL  115/0-  058/0 -  096/0  022/0   548/0-  387/0-  03/0-  023/0  

Suc I  091/1  068/0 -  12/0  56/0   937/2  112/2-  024/0  264/0-  

La  855/24  416/0- 44/34  699/0-   08/23  493/0- 08/68  09/0-  

Ryg/Ryvol  001/0  005/0-  019/0 -  003/0-           

Density  023/0 -  034/0 -  018/0  0           

SFW  164/0  336/0-  421/0  0           

SDW  032/0 -  052/0 -  133/0  116/0-           

RDW  018/1  694/0-  831/0  437/3           

RMR  009/0  001/0  034/0  06/0-           

SLW  005/0-  001/0-  001/0  003/0-   002/0-  001/0  0  0  

RYه، : عملکرد ریشSC ،عیار قند :WSY ،عملکرد قند خالص :SY ،عملکرد ناخالص قند :Na ،میزان سدیم :K ،میزان پتاسیم :K/Na نسبت پتاسیم :

: محتواي RWC: درصد قند مالس،Ms: خلوص شربت، Pur: درصد قند قابل استحصال، WSC: ضریب قلیائیت، Alcمضره،  نیتروژن: Nبه سدیم، 

: نسبت RYg/RYvol: وزن ویژه برگ، SLW: سطح برگ، LA: شاخص شادابی برگ، Suc Iرفته برگ،  دست آب از : میزان نسبیRWLآب نسبی، 

: وزن RDW: وزن خشک اندام هوایی، SDW: وزن تر اندام هوایی، SFW: نسبت ماده خشک ریشه به حجم ریشه، Densityوزن به حجم ریشه، 

  : مؤلفه اصلی دومPC2: مؤلفه اصلی اول، PC1، ه به ساقه: نسبت ریشR/S: نسبت جرمی ریشه، RMRخشک ریشه، 
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  هاي اصلی در شرایط نرمالتجزیه به مؤلفه )ب  هاي اصلی در شرایط شوريتجزیه به مؤلفه )الف

  یبریدهاهاي اصلی در آزمایش شوري براي هتجزیه به مؤلفه .4شکل 

  

سطح برگ و با  ییهاپیمؤلفه اول ژنوت يبر مبنا نشیگز نیبنابرا

بـر   نشیهمراه خواهد داشت. گـز آب برگ باال به ینسب يوامحت

ـ   شـه یبـا عملکـرد ر   ییهـا پیـ مؤلفه دوم ژنوت يمبنا  یکمتـر ول

ـ   را به شتریآب برگ ب ینسب يمحتوا  یهمراه خواهـد داشـت. ول

ـ از وار يزیمؤلفه سهم ناچ نیطور که گفته شد اهمان کـل   انسی

بـر   شـده  میپـالت ترسـ   . بر اسـاس دهدیخود اختصاص مرا به

 نیب)، از بـــ -4اول و دوم (شـــکل  يهـــامبنـــاي دو مؤلفـــه

ـ بریه طیشرا نیدر ا یبررس مورد يدهایبریه ، 17، 22، 6 يدهای

ــه 19و  21، 27، 1، 34، 9 ــاهد  ب ــام ش ــراه ارق ــا  30و  29هم ت

آب بـرگ   ینسـب  ينظر صفات سطح برگ و محتـوا  از يحدود

ـ بریه دها،یبریه نیا نیاز ب رسدینظر مبرتر بودند. به ، 27 يدهای

 شـه یاز نظـر عملکـرد ر   30همراه شاهد به 25و  7، 19، 21، 17

  را داشته باشند. يبهتر طیشرا زین

  

  یکل يریگجهینت

 2، 1هـاي  سیبلدر شرایط شوري فو ها،بیسبندي فولرتبه در

هاي سیبو در شرایط نرمال فول 25و  22، 18و شاهدهاي  4و 

هـاي برتـر   عنـوان ژنوتیـپ  تـوان بـه  را می 22د و شاه 18و  16

 هاپینسبت به بقیه ژنوت 22و شاهد  18سیب شناسایی کرد. فول

را داشتند. همچنین  هتريدر هر دو محیط نرمال و تنش شرایط ب

، 25، 23، 6بندي هیبریدها، در هر دو محیط هیبریـدهاي  در رتبه

  شرایط بهتري را داشتند. 29و شاهد  27

 3در شـرایط نرمـال    ها،بیسستر در آزمایش فولکال تجزیه

گروه مجزا را نشان داد. بـا مقایسـه    2گروه و در شرایط شوري 

شود کـه تطـابق انـدکی بـین دو     دو شرایط محیطی مشخص می

 ریتـأث  هـا بیسبندي فولمحیط وجود داشته و محیط روي گروه

بریدها و تولید هی براي هابیسداشت. بنابراین در استفاده از فول

هاي اصالحی دیگر باید به این نکتـه توجـه داشـت. در    یا برنامه

گروه و در  2آزمایش هیبریدها، تجزیه کالستر در شرایط نرمال، 

چنـد   از ریـ غگروه مجـزا را تشـخیص داد. بـه    3شرایط شوري 

هیبرید خاص، تطابق انـدکی بـین دو شـرایط محیطـی مشـاهده      

متفاوت محـیط آزمـایش    ریحاکی از تأث تشود که این وضعیمی

  .است دهایبریه بنديدر گروه

در شرایط  هابیسهاي اصلی در آزمایش فولبه مؤلفه تجزیه

صـفات   ينرمـال و شـور   طیشوري نشان داد که در هر دو شـرا 

را  ریتأث نیشتریب شهیو وزن خشک ر شهیسطح برگ، عملکرد ر

ـ ن رگـ یصـفات د  طیها داشتند و بسته بـه شـرا  مؤلفه نییدر تب  زی

اصـلی در   يهـا نقش داشته باشـند. تجزیـه بـه مؤلفـه     توانندیم
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صـفات   طینشـان داد کـه در هـر دو شـرا     زیآزمایش هیبریدها ن

 کننـده  نیـی صفات تب نیتربرگ مهم ینسب يسطح برگ و محتوا

ماننـد شـاخص    گـر یصـفات د  طیها هستند و بسته به شرامؤلفه

در  جـه یهـا و درنت مؤلفـه  نیـی در تب تواننـد یمـ  زیـ شادابی برگ ن

  .دنقش داشته باشن هاپیژنوت يبندگروه
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Abstract 

For ranking and grouping of full-sibs and hybrids of sugar beet obtained from breeding programs, two separate 
experiments were carried out at the farm of the Agricultural and Natural Resources Research Station of Miandoab in 
2017 under saline and normal conditions. For this purpose, 17 full-sibs and 28 hybrids differing in resistance and 
susceptibility to environmental stresses were investigated in for different traits. The ranking results in both conditions 
indicated that genotypes 18 and 22 in full-sibs test and, genotypes 6, 23, 25, 27 and 29 in the hybrid test were superior 
to all other genotypes. Cluster analysis showed that in both experiments (full-sibs and hybrids), there was a slight 
matching between the normal and saline environments and the environment affects the grouping of genotypes. Principle 
Components Analysis in the full-sibs test indicated that in both conditions, leaf area, root yield, sugar yield, root dry 
weight, relative water loss, sugar content, purity of syrup and extractable sugar content had the highest contribution in 
the first and second components. In contrast, in the hybrid test, leaf area, root yield and leaf water content had the 
highest role in the first and second components. Most of the traits studied in the experiments contained diversity and 
can be used for grouping sugar beet genotypes. Also, groupings will vary depending on environmental conditions. 
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