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  15/10/1394 تاریخ پذیرش: ؛  7/8/1394 تاریخ دریافت:
  چکیده
   رغم توسعه مکانیزاسیون در زراعت چغندر قند و استفاده از ارقام تک جوانه، همچنان قریب به علی

جوانه استوار است. ارقام چندجوانه در مزارع  برپایه ارقام چنددرصد از زراعت این محصول  10–15
متناسب با شرایط  1393ین کاربرد دارد. رقم مطهر در سال یکوچک و مناطقی با سطح مکانیزاسیون پا

 ن در هکتارتُ 40/8 به ریزومانیا عملکرد شکر این رقم در شرایط آلودهفوق معرفی گردید. بر اساس نتایج، 
ن در تُ 65/3( جاممتحمل و بیش از دو برابر رقم بهتر ن در هکتار) تُ 66/7( ارسشاهد مقاوم  که از بود

ن در تُ 62/14عملکرد شکر با این رقم چناران قند  هدر حوزه عمل کارخان 1392در سال هکتار) بود. 
داشت. در  )هکتارن در تُ 82/14(با عملکرد شکر  رقم خارجی تک جوانه ناگانوقبولی با  رقابت قابلهکتار 

ن تُ 4/8برابر با  مطهررقم  شکرعملکرد نیز  جام در کشت نمایشی در حوزه کارخانه قند تربتهمین سال و 
نیز در آزمایش ترویجی در حوزه  1393این رقم در سال ن در هکتار بود. تُ 6/10دوروتی   جوانه و رقم تک

رقم تن شکر در هکتار) تولید کرد.  7( ارسجام عملکرد شکري معادل رقم خارجی   کارخانه قند تربت
  باشد. آلوده به بیماري ریزومانیا میدر مزارع بهاره کشت مطهر دیپلوئید چندجوانه بوده و مناسب 
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  مقدمه
) و در ایـران  1952 (کـانووا،  از ایتالیا 1959بار در جهان در سال  بیماري ویروسی ریزومانیا نخستین

ایزدپنـاه و  ( اولین بار توسط ایزدپناه و همکـاران از اسـتان فـارس گـزارش شـد      براي 1996نیز در سال 
کـاري ایـران در حـال گسـترش      بیشتر مناطق چغنـدر  در این بیماري در حال حاضر .)1375همکاران، 

خسـارت شـدیدي بـه محصـول     ). این بیماري در مناطق انتشار خود 1379فالح و همکاران،  توده( است
صـورت عامـل محدودکننـده کشـت      هتواند ب دلیل کاهش شدید محصول می آورد و به چغندرقند وارد می

). خسـارت آن بـه   1993آشـر،  ( نـد کخسارت زیادي به صنعت قند وارد  ،آن تبع درآمده و به قندچغندر
رسد. این بیمـاري عـالوه    ز میدرصد نی 100درصد و در مواردي به  30ریشه چغندرقند معموالً بیش از 

را به نصف و یا کمتر  مقدار آن ،کاهش عیار قند و راندمان استحصال شکربا بر کاهش شدید وزن ریشه، 
    ).1993آشر، ( دهد کاهش می

جملـه عملیـات زراعـی، مبـارزه شـیمیایی و مقاومـت        متعـددي از هـاي    جهت کنترل بیماري روش
زراعی شامل کاشت زودهنگام چغندرقنـد، اجتنـاب از    هاي ست. روشژنتیکی مورد استفاده قرار گرفته ا

رطوبت باال، کم کردن زمان آبیاري و کاهش فاصله آن، جلوگیري از ورود خاك مزرعه آلـوده بـه مـزارع    
 تواند رعایت عملیات زراعی مناسب خسارت بیماري می رغم . علیباشد می ها سالم و طوالنی کردن تناوب

). 1987آشـر و تامپسـون،   ( که این اقدامات تأثیر چندانی در کـاهش بیمـاري نـدارد   طوري  هزیاد باشد ب
کـه در میـان    انـد   مورد آزمایش قـرار گرفتـه   ریزومانیازیادي علیه  هاي کش جهت مبارزه شیمیایی قارچ

ي بـر  تـأثیر  ها کش (مانند متیل بروماید) سایر قارچ ترکیبات مورد استفاده بجز مواد سترون کننده خاك
ی هاي مبارزه شیمیای محیطی و اقتصادي کاربرد روش هرحال مالحظات زیست به .اند روي بیماري نداشته

مقاومت ژنتیکـی و اسـتفاده از ارقـام مقـاوم تنهـا راهکـار        ،در حال حاضررا با مشکل مواجه کرده است. 
  رود.   شمار می هبریزومانیا مطمئن براي مقابله با بیماري 

کشت ارقام تک جوانه در سطح کشور هنوز بخشی از سطح زیرکشت ایـن محصـول   توسعه با وجود 
دسـته از   ایـن  .ي خراسان، فارس و اصفهان به ارقام چندجوانه اختصـاص دارد ها در مناطق مختلف استان

شـان نیـز از قطعـات     و اراضـی تحـت کشـت   یسـتند  اغلب از بضاعت مالی چندانی برخوردار نکشاورزان 
زیادي موجـب افـزایش محصـول و     تواند تا حد . معرفی و آزادسازي این رقم میشود کوچک تشکیل می

تعـداد یـازده    1385در سـال  براي اصالح این رقم،  د.شومان  کش میهن درنتیجه درآمد این قشر زحمت
و طوقه و نماتد مولـد سیسـت    ریشهریزوکتونیائی پوسیدگی  ،هاي ریزومانیا مقاوم به بیماريرقم تجاري 

هاي نرعقیم ژنتیکی موجـود در دو الیـن اوتایـپ تحـت      بوته ایزوله با تک اتافشان در قطع گرده عنوان به
در زمان برداشت بذر، از هریک ). 1389(صادقیان و همکاران،  ندتالقی داده شد 261و  231هاي  شماره
ـ   هاي نـر  بوته از تک  ترکیبـات . تهیـه شـد   F1 ترکیـب  364طـور جداگانـه بـذرگیري و تعـداد      هعقـیم ب
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از نظر میـزان مقاومـت بـه بیمـاري در شـرایط       اي و صرفاً صورت مشاهده هب 1386در سال آمده  دست به
مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد. در     جام در تربت هاي ریزومانیا و پوسیدگی ریشه آلودگی طبیعی به بیماري

ـ  م و خـوش هـاي سـال   ریشه ه وی و انتخاب شدیشناسا F1تعداد بیست  ،پایان فصل زراعی رم هریـک از  فُ
 انتقـال یافتـه و مجـدداً بـه شـکل تـک بوتـه       قطعات ایزوله  به 1387سیلو شدند که در بهار سال  ها آن

). بـر اسـاس مقـدار بـذر     1389(شهبازي و همکاران،  ها  بذرگیري شد هاي نیمه خواهري) از آن (فامیل
در آزمـایش ارزیـابی محصـولی در    از بـذر کـافی جهـت شـرکت     خواهري  فامیل نیمه 45تعداد  تولیدي،

  .ها استفاده شد شرایط آلوده برخوردار بودند که از آن
  

  ها مواد و روش
عنـوان شـاهد    هبـ (دوروتـی)   همراه یک رقم خارجی به خواهري نیمه  فامیل 45تعداد : ارزیابی مقدماتی

هـاي کامـل    بلـوك در قالب طرح  1388عنوان شاهد حساس در سال  هب(جلگه)  مقاوم و یک رقم داخلی
ند. هـر کـرت   مقایسـه محصـولی شـد    جـام  در تربـت به ریزومانیا تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آلوده 

در این آزمایش عالوه بـر   متر بود. سانتی 50آزمایشی شامل سه خط به طول هشت متر و فاصله خطوط 
ها  و در  زینگی برگصفات محصولی، در طول دوره رشد صفات مورفولوژیک شامل نمره رشد، شدت سب

بـرداري   هاي هر کرت به بیماري ریزومانیا یادداشت فرمی ریشه و آلودگی ریشه زمان برداشت نمره خوش
اسـتفاده گردیـد کـه     1-5فرمی ریشه از مقیـاس   گردید. براي صفات نمره رشد، سبزینگی برگ و خوش

هـا بـود. بـراي نمـره      خوب ریشـه ها و فرم یکنواخت و  نمرات بیشتر معرف رشد بهتر، سبزي بیشتر برگ
  ) استفاده شد که به قرار ذیل می باشد:2005(لوترباخر و همکاران، 1-9آلودگی نیز از مقیاس 

  ریشی یا تغییر رنگ)   (فاقد ریشه هاي سالم گیاهان با ریشه          1نمره 
  ریشی محدود و قدري تغییر رنگ یافته هاي با ریشه  ریشه          3نمره 
  ریشی متوسط و تغییر رنگ یافته   هاي با ریشه ریشه          5نمره 
  ریشی شدید، نکروز و به شدت تغییر رنگ یافته  هاي با ریشه ریشه          7نمره 
  هاي نکروز شده و پوسیده  گیاهان مرده، ریشه          9نمره 

  شد. داده میهائی که حدوسط نمرات فرد بودند،  همچنین نمرات زوج به بوته
 اًمجـدد  وانتخـاب   هـا  فامیل از میـان آن  دوتعداد  و با توجه به جمیع صفات، اساس نتایج حاصل بر     

فامیل برتـر   اولیه دوبذر  ،1389در بهار سال شد. گذرانی سیلو  هاي سالم هر فامیل جهت زمستان ریشه
  .گردید تکثیردر مشهد هاي انتخابی در قطعات ایزوله  با استفاده از ریشه

شـد   گذاري نام SBSI030و  SBSI029دهاي انتخابی تحت کُ جمعیتدو : آزمون تعیین ارزش زراعی
عنـوان شـاهد    هب -، رقم جام)BR1و  IC(ارقام پرمحصول و غیرمقاوم  همراه دو شاهد حساس داخلی و به
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قالـب یـک آزمـایش    در  -عنوان شاهد چندجوانه مقاوم خـارجی  هب و رقم ارس چندجوانه متحمل داخلی
انجـام آزمـون تعیـین ارزش زراعـی     منظور  (با توجه به کم بودن تعداد رقم) به شش رقمی با شش تکرار

هاي کامل تصادفی در  آزمایش در قالب طرح بلوكمقایسه عملکرد شدند.  1392و  1391هاي  طی سال
و یـک  با آلودگی طبیعـی  (میاندوآب)  غربی  (زرقان) و آذربایجان )، فارسجام (تربت سه منطقه خراسان

هـاي خطـاي    یکنـواختی واریـانس   آزمـون (کرج) طی دو سال به اجـرا درآمـد. پـس از     منطقه غیرآلوده
هـاي حاصـل از دو سـال     اقدام بـه تجزیـه مرکـب داده    ها، دار شدن آن آزمایشی و اطمینان از عدم معنی

ریشه و شکر شد. همچنین نتـایج حاصـل از دو   ارزیابی ارقام در سه منطقه آلوده براي دو صفت عملکرد 
اسـاس نتـایج حاصـل از     د. بـر شـ طـور جداگانـه تجزیـه مرکـب      هسال ارزیابی در منطقه غیرآلوده نیز ب

دلیـل برتـري و مزیـت نسـبی در قیـاس بـا سـایر         بـه  SBSI029ها، رقم  تحلیل آماري کلیه دادهو تجزیه
  د.شمعرفی تحت نام مطهر تیمارهاي آزمایشی 

در کنـار   حیدریه در حوزه عمل کارخانه قند تربترقم مطهر  ،1391در سال : اجراي آزمایش ترویجی
از کشـاورزان   ،دان در مزرعه آقـاي موسـیقی  و   FD136هاي میدوکس و  خارجی به نام  جوانه دو رقم تک

در سـال   د.شـ جوانه ناگانو در سـطح وسـیع کشـت     در کنار رقم تک ،طرف قرارداد کارخانه قند چناران
در روسـتاي   هکتـار  5/1در سـطحی معـادل   همراه رقم خـارجی دوروتـی هـر کـدام      به این رقم ،1392

. دگردیـ کارخانه کشت این داخل زراعی همچنین در اراضی و جام  محمدآباد در حوزه کارخانه قند تربت
ایسـه عملکـرد بـا    در قالب آزمایش مق ICجام و  ،Aras 101همراه ارقام  نیز رقم مطهر به 1393در سال 

جام ارزیابی گردید که هر کرت آزمایشی شامل سه خط بـه طـول    سه تکرار در اراضی کارخانه قند تربت
مربـع   متـر  4متر بود. در زمان برداشت از هر کرت تعداد سه نمونه تصادفی هـر یـک بـه مسـاحت      35

ت کمـی و کیفـی از   هاي هر نمونه شمارش و توزین گردید و جهت تعیین خصوصـیا  برداشت شد. ریشه
 ها نمونه خمیر تهیه شد.  آن
  

 و بحثنتایج 
خـواهري در شـرایط آلـوده     فامیل نیمه 45تعداد  :خواهري در مزرعه آلوده هاي نیمه ارزیابی فامیل

و نمـره   هـا  نمره سبزینگی برگ، اساس صفاتی نظیر عملکرد ریشه، نمره رشد برارزیابی مقاومت شدند و 
در  ).1(جـدول   هـا شـد   بندي فامیـل  ها و گروه ، اقدام به تجزیه واریانس دادهآلودگی به بیماري ریزومانیا

 6/19و  4/60ترتیـب معـادل    و شاهد حساس داخلی بهعملکرد ریشه شاهد مقاوم خارجی  ،این آزمایش
را در  هـا  آن ،ساس عملکرد ریشـه ا بر ي مورد مطالعهها بندي آماري فامیل د. گروهدر هکتار برآورد شن تُ

و شـاهد حسـاس    5/2متوسط نمره آلودگی شاهد مقاوم  ).1(جدول  دبندي کر طبقه ،یازده گروه آماري
   ).1(جدول بندي شدند هاي مورد بررسی در چهار گروه آماري طبقه بود و بر اساس آن ژنوتیپ 5/8
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و  ، نمـره آلـودگی  عملکـرد ریشـه، نمـره رشـد    اساس صفات  بر خواهري ي نیمهها بندي فامیل گروه -1جدول 
  .ها سبزینگی برگ

  نمره سبزینگی
)5-1( 

  نمره آلودگی
)9 – 1(  

  نمره رشد
)5-1( 

  عملکرد ریشه
 (تن در هکتار)

 ردیف کد فامیل

a-f 9/3  a-d 0/5   a-c 8/4  h-l 3/17  1535 1 
a-d 4/4 a-d 8/5 a-c 8/4 c-k 7/32  1536 2 
a-e 1/4 a-d 0/5 a-c 8/4 c-l 4/26  1537 3 
a-c 5/4 a-d 8/4 a-c 8/4  b-k 6/36  1538 4 
a-d 4/4 a-d 5/4  a-c 8/4 a-i 7/38  1539 5 
a-e 1/4 b-d 3/4  ab 0/5  ab 8/52  1540 6 
a-f 8/3 b-d 0/4 a-e 4/4 a-h 4/43  1541 7 
d-f 1/3  a-d 0/6 b-e 2/4  d-l 0/25  1542 8 
a-c 5/4 b-d 0/4 a-c 9/4 a-d 3/50  1543 9 
a-d 4/4 b-d 3/3 a-d 6/4  e-l 9/22  1544 10 
c-f 4/3  b-d 0/4 a-e 3/4 a-i 3/39  1545 11 
a-c 6/4 a-d 0/6 a-d 6/4 b-j 8/37  1546 12 
a-f 0/4 a-d 8/4 a-e 5/4 a-i 9/40  1547 13 
a-f 0/4 a-d 5/4 a-c 7/4 a-d 6/51  1548 14 

a-c 5/4 a-d 0/6 a-c 7/4 b-k 2/37  1549 15 
a-d 4/4 a-d 3/6 a-c 8/4 b-k 2/36 1550 16 
a-e 1/4 b-d 0/4 a-c 7/4 a-i 5/42  1551 17 
a-d 4/4 b-d 5/3 a-c 8/4 a-e 5/48  1552 18 
a-f 0/4 a-c 8/6 a-e 4/4 b-k 7/35 1553 19 
a-d 3/4 a-d 0/5 a-c 7/4 b-k 5/35 1554 20 
a 0/5  b-d 5/3 ab 0/5 a-g 7/45  1555 21 

a-f 9/3 a-d 0/5 a-c 8/4 a-d 3/51 1556 22 
a-d 3/4 b-d 3/3 a-c 7/4 f-l 3/21  1557 23 
a-f 9/3 ab 3/7  a-e 3/4 l 1/5  1558 24 
a-e 1/4 a-d 3/5 a-c 7/4 c-k 0/32 1559 25 
a-c 5/4 b-d 3/3 a-c 7/4 a-f 8/47  1560 26 
a-d 4/4 a-d 8/4 a-c 7/4 a-g 7/46 1561 27 
a-f 8/3 a-c 0/7 a-e 4/4 a-d 7/51 1562 28 
f 8/2  b-d 3/4 e 8/3  j-l 3/11  1563 29 

a-f 8/3 a-d 8/5 a-e 5/4 a-i 5/42 1564 30 
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 -1جدول ادامه 
ef 9/2  a-d 3/6 de 9/3  k-l 8/10  1565 31 
a-f 0/4 b-d 3/4 a-d 6/4 ab 6/60  1566 32 
a-c 5/4 a-d 8/5 a-c 8/4 b-k 3/35 1567 33 
a-c 5/4 a-d 5/4 a-d 6/4 j-l 3/11 1568 34 
b-f 6/3  a-d 3/6 a-e 5/4 c-k 8/32 1569 35 
a-d 3/4 a-d 5/5 a-c 8/4 a-h 8/43  1570 36 
a-c 6/4 b-d 8/3 a-c 8/4 a 8/64  1571  37 
a-c 6/4 a-d 5/6 a-d 6/4 f-l 0/21 1573 38 
a-c 5/4 a-d 8/5 a-e 4/4 b-k 6/34 1575 39 
a-f 0/4 a-d 3/5 a-e 5/4 c-k 8/32 1576 40 
a-c 5/4 b-d 8/3 a-c 8/4 a-g 8/44 1577 41 
a-f 9/3 a-d 3/6 c-e 1/4  l 0/16 1578 42 
a-c 5/4 a-d 5/4 ab 9/4 a-g 0/46 1579 43 
a-c 5/4 d 5/2  ab 9/4 b-k 6/34 1581 44 
ab 9/4 cd 0/3  a-c 7/4 a-i 9/40 1584 45 
ab 8/4 d 5/2 ab 0/5 ab 4/60 46 مقاوم شاهد 

d-f 1/3  a 5/8  e 8/3 g-l 6/19  47 حساس شاهد 
 داري نشان ندادند. داراي یک حرف مشترك هستند در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی  در هر ستون، اعدادي که 

  
هاي سه منطقـه آلـوده در دو    از تجزیه مرکب داده اساس نتایج حاصل بر: آزمون تعیین ارزش زراعی
 د، درحـالی کـه اثـر   شـ دار  اثر سال و مکان هـر دو غیرمعنـی  )، 2(جدول  سال براي صفت عملکرد ریشه

دار شـدن اثـر تیمـار     د. معنیگردیدار  یک درصد معنیاحتمال مکان و اثر تیمار در سطح × متقابل سال 
تولید محصـول  و پتانسیل به شرایط آلودگی حاکم بر مزارع مطالعه  حاکی از اختالف واکنش ارقام مورد

نشـان  و  شـد دار ن تیمار نیـز معنـی  × تیمار و همچنین سال × متقابل مکان  . اثرها در این شرایط بود آن
واکنش  ،هاي اجراي آزمایش ا سالیو  ها نامکهاي مورد آزمایش طی  رقمداد، تغییرات عملکرد ریشه در 

که عالوه بـر   ییاز آنجا  ).2(جدول  ستبوده ا ارقاماساس پتانسیل ژنتیکی خود  برتنها و مشابهی داشته 
رود،  شمار مـی  هتوجه در زراعت چغندر قند ب  عملکرد ریشه، مقدار شکر تولیدي نیز از صفات مهم و قابل

. هاي حاصل از سه منطقه آلوده براي این صفت نیز صورت پذیرفت اساس داده تجزیه واریانس مرکب بر
متقابـل   دار ولـی اثـر   در سطح یـک درصـد معنـی    مکان× سال براي این صفت نیز اثر تیمار و اثرمتقابل 

  ).  2(جدول  دار بود غیرمعنی تیمار× تیمار و سال × مکان 
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حاکی از  دو سال اجراي آزمایش در مناطق آلودهبر اساس نتایج حاصل از آزمایشی  موادبندي  گروه
بود. این رقم در هر دو سال و در اغلـب منـاطق آزمایشـی از لحـاظ صـفات مهـم        SBSI029برتري رقم 

 عاري از آلـودگی در شرایط ). 3(جدول  عملکرد ریشه و شکر نسبت به سایر مواد آزمایشی برتري داشت
رمحصول و غیرمقـاوم  با ارقام پ ها نظر و مقایسه آن بررسی پتانسیل تولید محصول ارقام موردنیز  (کرج)

دانکـن در سـطح    اي  دامنـه  بندي ارقام براساس متوسط عملکرد شکر توسـط آزمـون چنـد    گروهو  یداخل
  د.را در دو گروه آماري قرار دا ها آن ،پنج درصداحتمال 

ـ  8/64معـادل    با عملکرد ریشـه  1571خواهري  فامیل نیمهبر اساس نتایج ارزیابی مقدماتی،  ن در تُ
ی یهـاي بـاال   بررسـی نیـز رتبـه    برترین ژنوتیپ آزمایش بود. این فامیل از نظر سایر صفات مـورد  ،هکتار

). دومـین ژنوتیـپ   1  (جدول آزمایش انتخاب شد هاي برتر عنوان یکی از فامیل هبخود اختصاص داد و  به
ـ  6/60بود که با عملکرد ریشه  1566خواهري  فامیل نیمه ،برتر آزمایش ن در هکتـار بـا شـاهد مقـاوم     تُ

براي صفات نمـره  ترتیب  به 0/4و  6/4هاي  با کسب نمره  د. این فامیلشگروه  هم 1571فامیل  وخارجی 
 و شاهد مقاوم از وضـعیت بسـیار خـوبی برخـوردار بـود.      1571ها همچون فامیل  رشد و سبزینگی برگ

(معـادل نمـره آلـودگی شـاهد      1581امیل در ف 5/2ها از حداقل  متوسط نمره آلودگی به بیماري فامیل
ها نمـره آلـودگی بـاالئی     متغیر بود. تعداد کمی از فامیل 1558در فامیل  3/7مقاوم آزمایش) تا حداکثر 

بـود. متوسـط نمـره     5/4فامیـل کمتـر از    16فامیل مورد بررسی متوسط نمره آلـودگی   45داشتند و از 
  .  )1(جدول  بدست آمد 8/3و  3/4ترتیب معادل  نیز  به 1566و  1571آلودگی دو فامیل منتخب 

  
  .1392و  1391  تجزیه واریانس مرکب آزمون تعیین ارزش زراعی در سه منطقه آلوده در سال -2جدول 

 منابع تغییر درجه آزادي عملکرد ریشه عملکرد شکر
ns 502/36  ns391/527  1 سال 
 ns704/21  ns 011/706  2 مکان 

 مکان ×سال  2 005/2576 ** 628/67 **

 مکان) ×بلوك (سال  1خطاي  30 538/100 754/2
 تیمار 3  877/6385 ** 761/175 **
ns 764/21  ns 984/781  6  مکان ×تیمار 

ns 123/4  ns 715/110  3  سال ×تیمار 
 سال ×مکان  ×تیمار  6 628/206 ** 085/6 **

 2خطاي  90 304/60 912/1
ns  دار در سطح احتمال یک درصد دار و معنی ترتیب غیرمعنی به **و  
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هـاي   در سه منطقه آلوده در سـال (تن در هکتار) ارقام مورد بررسی  میانگین عملکرد ریشه و شکر -3جدول 
  .1392و  1391

  رقم

میانگین  1392  1391
عملکرد 

  ریشه

میانگین
عملکرد 

  شکر

  غربی آذربایجان  خراسان  فارس  غربی آذربایجان  خراسان  فارس
عملکرد 

  ریشه
عملکرد 

  شکر
عملکرد 

  ریشه
عملکرد 

  شکر
عملکرد 

  ریشه
عملکرد 

  شکر
عملکرد 

  ریشه
عملکرد 

  شکر
عملکرد 

  ریشه
عملکرد 

  شکر
عملکرد 

  ریشه
عملکرد 

  شکر
SBSI029 90/54  43/8  98/61  53/1110/4914/8  17/62  16/9  41/38  06/7  27/34  22/5  14/50  26/8  
SBSI030  82/49  62/8  55/49  28/9  33/4462/7  56/61  64/9  98/37  35/7  18/36  50/5  57/46  00/8  
Arsa101  14/45  39/8  18/38  58/7  85/46  74/7  48/5852/10  75/27  54/5  70/45  20/7  85/43  83/7  
Jaam 57/3  63/0  46/28  20/5  79/36  13/6  58/2268/3  18/24  56/4  00/10  61/1  93/20  63/3  
IC 71/5  92/0  23/26  66/4  76/40  79/6  49/6  99/0  14/17  04/3  21/3  48/0  59/16  81/2  
BR1 81/3  66/0  94/30  63/5  89/4076/6  39/6  00/1  04/18  30/3  66/6  01/1  79/17  06/3  
LSD 5%  603/4  750/0  859/7  490/1  166/7  219/1  569/8  478/1  045/6  179/1  991/7  319/1      

  
 دار ژنوتیپ اختالف عملکرد معنیاساس متوسط عملکرد ریشه حاکی از  آزمایشی بر موادبندي  گروه

SBSI029  را در دو گروه جداگانـه   ها آنبود که  مقاوم خارجی در سطح پنج درصد شاهد(رقم مطهر) با
خـود   رتبـه نخسـت را بـه   ، هکتار ن درتُ 14/50با متوسط عملکرد ریشه  ژنوتیپاین ). 1(شکل  قرار داد

ـ  57/46اي معـادل   بـا عملکـرد ریشـه    SBSI030 ، ژنوتیپصاص داد و پس از آناخت ن در هکتـار قـرار   تُ
ن در هکتـار  تُ 93/20 ،متحمل جام ن در هکتار و رقمتُ 85/43 ،شاهد خارجیرقم  گرفت. عملکرد ریشه

و دار داشـت   اخـتالف آمـاري معنـی    ،. رقم متحمل جام نیز با هر سـه رقـم دیگـر   )3(جدول  برآورد شد
رقم متحمل اولین نسبت به  رقم مطهربرتري  ،نکته حائز توجه ي قرار گرفت.اهنای در گروه جداگیتنها به

کـه نشـان از    بـود بیش از دو برابر رقم جـام   SBSI029بود. متوسط عملکرد ریشه  )جام(رقم  چندجوانه
ه به لـزوم دسترسـی بـه    . با توجشتنسبت به رقم پیشین دا آن مقاومت بیشتر و پتانسیل عملکرد باالتر

کشور که از بذر چندجوانـه   مقاوم که بتواند محصولی مطمئن در اختیار چغندرکاران  یک رقم چندجوانه
ـ    (مطهر)  SBSI029جدید  ژنوتیپرسد  نظر می قراردهد به کنند، استفاده می طـور   هبتوانـد ایـن نیـاز را ب

  سازد.کامل مرتفع 
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  ساس متوسط عملکرد ریشه اارقام بر مقایسه میانگین - 1شکل 

  .(آزمون تعیین ارزش زراعی در مناطق آلوده)
  

  
  اساس متوسط عملکرد شکر ارقام بر مقایسه میانگین -2شکل 

  .(آزمون تعیین ارزش زراعی در مناطق آلوده)
       

جدیـد   ژنوتیپنشان داد که هر دو نیز بندي ارقام براساس متوسط عملکرد شکر در واحد سطح  گروه
که رقم متحمل جـام بـه   بود درحالی این  .شاهد مقاوم خارجی در یک گروه آماري قرار گرفتند همراه به

 26/8(SBSI029  رقـم  ). بیشترین عملکرد شکر مربـوط بـه  2شکل ( تنهائی در گروه دیگري قرار گرفت
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در شـرایط   .)3(جـدول   گرفـت قـرار  پس از آن  )ن در هکتارتُ 83/7(Aras101 بود و رقم  )ن در هکتارتُ
در یـک گـروه   از نظر متوسـط عملکـرد شـکر     ICو  SBSI029 ،SBSI030 ،Aras101ارقام غیرآلوده نیز 

 معـادل  SBSI029 ژنوتیـپ ). عملکرد شکر 3شکل ( در گروه دوم قرار گرفتند BR1آماري و ارقام جام و 
د. شـ کتار بـرآورد  ن در هتُ Arsa101،( 97/10( متوسط عملکرد شکر رقم خارجی ون در هکتار ت48/11ُ

ن در هکتـار  تُ 37/10نیز معادل  ـ  عنوان اولین رقم چندجوانه متحمل داخلی هبـ عملکرد شکر رقم جام  
توانسـت  (رقـم مطهـر)    SBSI029 ژنوتیـپ شـکر در واحـد سـطح نیـز      بود. خوشبختانه از نظر محصول

ند و از این نظر هـیچ  کمقاوم داخلی و همچنین رقم شاهد خارجی رقابت  با ارقام محصولی غیر خوبی به
 SBSI029 ژنوتیـپ بندي نتایج حاصـل از ارزیـابی    جمع فت و کاهشی در شرایط غیرآلوده نداشته باشد.اُ
غیرآلـوده حـاکی از پتانسـیل    و ریزومانیا در شرایط آلوده  و مقاوم به بیماري  عنوان یک رقم چندجوانه هب

بـه بیمـاري   بـاال و باثبـاتی نسـبت    . این رقـم از مقاومـت   استین رقم از نظر تولید ریشه و شکر باالي ا
  شود. فت محصول نمیو حتی در شرایط عاري از آلودگی و یا آلودگی کم نیز دچار اُبوده برخوردار 

  

  
  اساس عملکرد شکر طی دو سال  ارقام بر مقایسه میانگین - 3شکل 

  .غیرآلوده در کرجآزمایش در شرایط 
  

  نتایج آزمایش ترویجی 
برآورد ن در هکتار تُ 2/36معادل رقم مطهر عملکرد ریشه حیدریه،  قند تربت در حوزه عمل کارخانه

ـ ) FD136( 1/41و (میـدوکس)   3/30که عملکرد ریشه دو رقـم خـارجی معـادل     د. درحالیگردی ن در تُ
ـ  19/7و  29/6 ،06/7ترتیب معـادل   هاي مورد بررسی به در مجموع، عملکرد شکر رقمهکتار بود.  ن در تُ

ر بـ مـورد اسـتفاده   رقـم  دو عملکـرد ریشـه   دان،  در مزرعه آقاي موسیقی ).4 جدول( شدهکتار محاسبه 
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ر هکتار دن تُ 6/69جوانه و مقاوم ناگانو و ن در هکتار براي رقم تکتُ 73معادل اساس اعالم کارخانه قند 
، 1392جـام در سـال    قند تربتشده توسط کارخانه   اساس نتایج ارائهر ب .)4(جدول  جدید بود رقمبراي 

عملکرد ریشـه   ودرصد  5/17عیار  بان در هکتار تُ 48معادل  رقم جدید در حوزه کارخانهعملکرد ریشه 
ریشـه  عملکرد در اراضی داخل کارخانه نیز درصد بود.  7/19ن در هکتار و درصد قند تُ 54رقم دوروتی 

ن در هکتار تُ 6/42 ،دوروتیریشه رقم و عملکرد درصد  16ن در هکتار با عیار تُ 3/41معادل  رقم مطهر
جـام، رقـم    در اراضی کارخانـه قنـد تربـت    1393در آزمایش ترویجی سال  .)4(جدول  بود 5/18با عیار 

  ).4(جدول  در هکتار عملکرد شکر بود نتُ 56/7ریشه و در هکتار عملکرد  نتُ 83/55مطهر داراي 
  

 هـاي قنـد   (تن در هکتار) رقم جدید در شرایط زارعین طـرف قـرارداد بـا کارخانـه     عملکرد ریشه -4جدول 
  .1393 لغایت 1391هاي  در سال جام یدریه، چناران و تربتح تربت

  1393سال   1392سال   1391سال   رقم
  جام تربت  جام تربت  (محمدآباد) جام تربت  چناران  حیدریه تربت

Motahar 2/36  6/69  0/48  3/41  83/55  
Aras101  -  -  -  -  84/47  
Nagano  -  0/73  -  -  -  
Dorotea -  -  0/54  6/42  -  
Midox 3/30  -  -  -  -  
FD136 1/41  -  -  -  -  

  

  ترویجی  توصیه
انـدك اسـت. ایـن گـروه از     خصیصه بارز کشاورزي معیشـتی دسترسـی کمتـر بـه منـابع و درآمـد       

هایی هستند که از نظر کیفیت زراعی بسیار نامناسب و فاقد کـارآیی اسـت و روز   کشاورزان داراي زمین
شود. عدم رعایت برنامه تنـاوبی مشـخص و همچنـین عـدم     ها کاسته می به روز نیز از قدرت بازدهی آن

شود تا عوامـل بیمـارگر در ایـن مـزارع شـیوع بیشـتري        اعمال روش کشت و آبیاري مناسب موجب می
هاي متحمل و متناسب با شـرایط حـاکم بـر اراضـی کوچـک      اصالح و معرفی رقم بنابراینداشته باشند. 

با مقاومت باال به بیمـاري    افشان چند جوانه گرده ک جمعیت آزادیاین رقم   باشد. بسیار حائز اهمیت می
مناسب گیري از ذخایر ژنی  . با توجه به بهرهاستسیدگی ریشه چغندرقند تحمل نسبی به پو ریزومانیا و
 حال  عین و دراست در اصالح این رقم، عملکرد ریشه آن زیاد هاي مقاومت، عملکرد و کیفیت  شامل ژن

ی آن در یزنی خـوبی برخـوردار بـوده و انـدام هـوا      این رقم از قدرت جوانهنیز دارد. قبولی   عیار قند قابل
این رقم را مناسب کشت  ،زنی باال بودن و قدرت جوانه  جوانه کمتر است. چند ،با سایر ارقام داخلی قیاس

و زمین زراعی از کیفیـت و  است آالت کشاورزي محدود  که امکان استفاده از ماشین کند در مناطقی می
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آلوده به بیمـاري   این رقم مناسب کشت بهاره چغندرقند در اراضی سازي مناسبی برخوردار نیست. آماده
  گردد.  ریزومانیا است و تاریخ کشت آن بسته به شرایط اقلیمی منطقه در اولین زمان ممکن توصیه می

  
 سپاسگزاري

هاي ستادي موسسه و ایستگاه تحقیقات کشاورزي مهندس مطهري که در اجراي ایـن   از کلیه بخش
مراکـز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی      شـود. از   اند تشکر و قـدردانی مـی   تحقیق ما را یاري داده

این تحقیـق همکـاري    هاي هاي خراسان، آذربایجان غربی، اصفهان و فارس نیز که در اجراي پروژه استان
  گردد. اند سپاسگزاري می نموده
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