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مقاله پژوهشی

همبستگی عملکرد و صفات کیفی ارقام چغندرقند با شاخص های بیماری ریزومانیا در شرایط
آلودگی مزرعه
مسعود احمدی ، 1حسن حمیدی ،2جمشید سلطانی ایدلیکی ،3جواد رضایی ،4مژده

کاکوئینژاد5

 -1دانشیار ،بخش تحقیقات چغندرقند ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
مشهد ،ایران
 -2محقق بخش تحقیقات چغندرقند ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد،
ایران
 -3مربی پژوهشی ،بخش تحقیقات چغندرقند ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،مشهد ،ایران
 -4استادیار ،بخش تحقیقات چغندرقند ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
مشهد ،ایران
 -5استادیار ،مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

چکیده
بیماری ویروسی ریزومانیا از عوامل محدودکننده زراعت چغندرقند بوده و عملکررد آن را بره شردت کراه میدهرد.
مهمترین راهکار مقابله با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است .به منظور بررسی همبستگی عملکرد و صفات کیفی ارقرام
چغندرقند با شاخصهای بیماری ریزومانیا ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با اسرتفاده از  12رقرم مختلرف
چغندرقند در چهار تکرار در مزرعه با آلودگی طبیعی به بیماری ریزومانیا در منطقه تربت جام طری سرا های  1396و 1397
انجام شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپهای مختلف چغندرقند از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به اسرتننای
میزان سدیم تفاوت معنیداری وجود داشت .تجزیه خوشهای عملکرد ،کیفیت محصو و همچنین شاخص آلودگی به بیماری
ریزومانیا ،ارقام مختلف چغندرقند را به سه گروه مقاوم ،نیمه مقاوم و حساس دستهبندی نمودند .همبستگی برین صرفات در
شرایط آلودگی طبیعی مزرعه و استفاده از ارقام با مقاومت متفاوت به بیماری ریزومانیا ،روند متفاوتی داشت .در ارزیابی کلیه
ارقام با سطوح مختلف مقاومت ،همبستگی بسیار معنیداری بین عملکرد قند خالص با صفات نمره رشرد برر (**،) =0/88
نمره رشد ریشه (** ،) =0/85شدت وقوع بیماری (** ) =-0/84و شاخص آزمون الیزا (** ) =-0/67مشاهده شد .لذا صرفات
مزبور شاخصهای مناسبی برای ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به بیماری ریزومانیا میباشند .عالوه برر ایرن همبسرتگی برین
شاخص آزمون الیزا با شدت وقوع بیماری (** ،) =0/83نمره رشد بر (** ) =-0/61و نمره رشد ریشه (** ) =-0/67بسریار
معنیدار بود.
کلیدواژهها :آزمون الیزا ،شدت وقوع بیماری ،عملکرد قند خالص ،نمره رشد ریشه

 نویسنده مسئو  :مسعود احمدی
رایانامه:
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مقدمه
عوامل بیماریزا کمیت وکیفیتت ریشته چغندرقنتد را
تحت تأثیر قرار میدهنتد .ایت عوامتل را میتتتوان بته دو
گروه بیماریهای برگتی و ریشته چغندرقنتد تقستی بندی
کرد .عوامل اصلی ای بیماریها عمدت ًا قارچها و ویروسهتا
هستند .بیماری ویروستی ریزومانیتا بتهعنوان مخربتتری
بیمتتاری چغندرقنتتد در جهتتان شتتناخته شتتده استتت
) کتته باعتت کتتاهش شتتدید
(
).
عملکترد و کیفیتت آن میشتود (
ای بیماری میتواند باع کاهش بتیش از  50و حتتی تتا
).
 100درصتتد محصتتو شتتود (
ریزومانیتتا بهوستتیله ویتتروس زردی نکروتیتت رگبتترگ
چغندرقند که بهوسیله قتارچ ختاکزی و پارازیتت اجبتاری
منتقتتتل میشتتتوند ایجتتتاد میشتتتود
).
(
بیماری ریزومانیا در ایتران اولتی بتار در ستا 1375
از فتارس گتزارش شتد و
توسط
در پی آن وجود بیماری در مزارع چغندرقند اکثتر منتاطق
کشور گزارش شده و در برخی موارد بته آستتانه خستارت
) .با توجته
اقتصادی رسیده است (
به گسترش سریع بیماری ریزومانیتا در متزارع چغندرقنتد
تولید موفق بدون استفاده از ارقام با تحمل بال به ریزومانیتا
) .استتفاده از
امکانپذیر نیستت (
ارقتتام مقتتاوم نتتهتنها بتته دلیتتل کتتاهش خستتارت بیمتتاری
) بلکته بتهعنوان ستادهتری روش
(
برای امکتان ادامته تولیتد چغندرقنتد توصتیه شتده استت
) .کتتاربرد ارقتتام مقتاوم در جلتتوگیری از
(
گسترش بیمتاری نیتز متؤثر استت (
).
سطح مقاومت ژرم پالس چغندرقند بستگی به مقتدار
ویروس در ریشه آنها دارد و بتر ایت استاس ژنوتیپهتای
مقاوم به بیمتاری شناستایی و گتزینش میشتوند (
) .برای شناسایی ایت گونته ژنوتیپهتا از
روشهای متعتددی استتفاده میشتود کته یکتی از آنهتا
ارزیابیهتتای مزرعتتهای استتت .بتتدی منظتتور ژنوتیپهتتای
موردنظر در مزرعه آلوده به ریزومانیا کاشته شتده و از بتی
آنها ژنوتیپهای مقاوم به بیماری بر اساس ارزیابی عالئت
بیماری ،عملکرد ریشته و مقتدار شتکر گتزینش میشتوند
).
(
در مطالعتتهای بتتا ارزیتتابی هیبریتتدهای چغندرقنتتد در

سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا نشان داده شتد
که با افزایش شدت عالئت آلتودگی بته بیمتاری ،عملکترد
ریشه ،تعتداد ریشته ،عملکترد قنتد ،درصتد قنتد و مقتدار
نیتروژن ریشه بهطور معنیداری کاهش و در مقابل مقتدار
ناخالصتتیهای ستتدی و پتاستتی ریشتته افتتزایش یافتتت.
ه چنی بتا انتختاب ارقتام مقتاوم بته ریزومانیتا میتتوان
عملکتتترد کمتتتی و کیفتتتی چغندرقنتتتد را بهبتتتود داد
).
(
در پژوهشتتی گتتزارش شتتد کتته در شتترایط آلتتوده بتته
بیماری ریزومانیا ،ماده خش ریشته ذخیترهای و شتاخ
سطح بترگ ارقتام حستاس در مقایسته بتا ارقتام متحمتل
بهترتیب  57و  24درصد کمتتر بتود .بتهطورکلی بیمتاری
ریزومانیا از طریق کاهش ستطح ستبز و تتوان فتوستنتزی
ارقام حساس منجر به کاهش سترعت رشتد و تولیتد متاده
).
خش گردید (
در مطالعتتهای نشتتان داده شتتد کتته بیمتتاری ریزومانیتتا
بهشدت صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقتام حستاس
چغندرقند را در منطقه مشهد تحتت تتأثیر قترار داد .ایت
بیماری در دو بخش هوایی و زیرزمینی باع تغییراتتی در
فرآیندهای اندامهای گیاهی شتد بهطوریکته برآینتد ایت
تغییرات از طریق کاهش عملکرد ریشه ذخیترهای در گیتاه
) .پژوهشهای محققتی در
ظاهر شد (
برزیل نشان داد که ریزومانیا بر وزن خشت انتدام هتوایی
چغندرقند پتاییزه اثتری نداشتت امتا باعت کتاهش 27/5
درصتتدی وزن ریشتته شتتد .درحالیکتته ایت بیمتتاری وزن
خش اندام هوایی و ریشه چغندرقند بهتاره را بته ترتیتب
).
 48و  64/6درصد کاهش داد (
محققی گزارش کردند که بیماری ریزومانیتا بتا تتأثیر
منفی بر عملکرد ریشه و درصد قند باع کتاهش عملکترد
شکر میشود .میانگی مقدار کاهش عملکترد شتکر در اثتر
بیماری برای ارقام مقتاوم تجتاری ،ارقتام متحمتل و ارقتام
حستتاس بتتهترتیب  54 ،25و  90درصتتد بتتود .در شتترایط
آلوده به ریزومانیتا میتزان ستدی در تمتامی ارقتام بتهطور
میانگی  165درصد افتزایش یافتت ولتی میتزان نیتتروژن
آمینتته بتتهطور میتتانگی  43درصتتد کتتاهش نشتتان داد
)
(
حدود نیمی از متزارع چغندرقنتد در ایتران آلتوده بته
بیماری ریزومانیتا استت کته شتدت آلتودگی در متزارع بتا
یکدیگر متفاوت استت .لتذا انتختاب ارقامیکته بتواننتد در
شرایط مختلف آلودگی عملکرد قابل قبولی داشتته باشتند
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مه است .هدف از اجترای ایت پتژوهش ،بررستی صتفات
کمی و کیفی و تأثیر بیماری ویروستی ریزومانیتا بتر ارقتام
حساس و متحمل چغندرقند در شرایط مزرعه بتا آلتودگی
طبیعی به بیماری ریزومانیا در منطقه تربت جام است.

مواد و روشها
در ای پژوهش 12 ،رق تجتارتی چغندرقنتد (جتدو
،
،
 )1شتتتامل هشتتتت رقتتت ختتتارجی (
)و
و
،
،
،
،
)
و
،
،
چهتتار رق ت داخلتتی (
در مزرعه کارخانه قند تربت جتام بتا آلتودگی طبیعتی بته
بیماری ریزومانیا با طو جغرافیایی  35درجته و  6دقیقته
شمالی و عرض جغرافیایی  60درجته و  41دقیقته شترقی
کشت شد .ای آزمایش در قالتب طترح بلوكهتای کامتل
تصادفی با چهار تکرار طی سا های  1396و  1397انجتام
شد .بهمنظور بررسی مقاومت گیاه چغندرقنتد بته بیمتاری
ریزومانیتتا ،انتختتاب ارقتتام چغندرقنتتد متتورد استتتفاده در
آزمایش به گونهای بود که طیفی از ارقام حساس تا مقتاوم
و
را شامل شوند .در ایت آزمتایش ،ارقتام
بهترتیب بهعنوان رق مقاوم و حساس نسبت بته ریزومانیتا
در نظتتتر گرفتتتته شتتتدند .عملیتتتات کاشتتتت در اوایتتتل
اردیبهشتماه با استفاده از بذرکار ردیفتی صتورت گرفتت.
فاصله بی ردیفها  50سانتیمتر ،فاصله روی ردیفهتا 20
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سانتیمتر (بعد از تن ) و عمق کاشتت  2/5-3ستانتیمتر
در نظر گرفته شد .هر کرت شامل سه ختط بتا فاصتله 50
سانتیمتر و طو  7متر بود .بتهمنظور ایجتاد تتراک 100
هزار بوته در هکتار گیاهچتههای ستبز شتده تنت شتدند.
آبیاری (بر استاس عترف مزرعته) ،کتوددهی (بتر استاس
آزمون خاك و طبق جدو  ،)2کنتر شیمیایی آفات و
بیماریهتتای غیتتر از بیمتتاری ریزومانیتتا (بتتر استتاس
بازدیدهای منظ ) و وجی دستی علفهای هترز انجتام
شد .عملیات برداشت در اوایل آبانمتاه و بتا استتفاده از
دستگاه چغندر ک پشت تراکتوری انجام شتد خطتو
حاشیهی آزمایش و نی متر از ابتدا و انتهای هتر کترت
حذف گردید .ریشتههای چغندرقنتد پت از سترزنی و
شستوشو توزی گردید و میزان عملکرد نهتایی ریشته
(بر اساس وزن تر) بر حسب ت در هکتار محاسبه شتد
) در
س ت بتتا دستتتگاه اتوماتی ت و نمتتا (
آزمایشگاه خمیر ریشه تهیه و صفات کیفی انتدازهگیری
شد صفاتی از قبیل درصد قند یا عیار قنتد ( ) بته روش
پالریمتری ،مقدار پتاسی ( ) و سدی ( ) به روش فلت
به روش عدد آبی و
فتومتری و مقدار نیتروژن مضره
بتتر حستتب میلتتی اکتتیوالن در  100گتترم خمیتتر ریشتته
چغندرقنتتد بتتا استتتفاده از دستتتگاه بتتتالیزر در آزمایشتتگاه
).
اندازهگیری شد (
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صفاتی از قبیل عملکترد قنتد ناختال ( ) ،قنتد متالس
) ،عملکترد قنتد ختال
( ) ،قند قابل استحصا (
) و ضتتریب استحصتتا شتتکر ( ) نیتتز از طریتتق
(
روابط زیر محاسبه گردید (
).

وضعیت رشدی برگ گیاهان در هر کرت بر استاس
مقیتاس  1-5نمرهدهتتی شتتد .بتته ایت صتتورت کتته بتته
کرتهای با گیاهتان دارای رشتد کتامالً مطلتوب انتدام
هوایی و ستبز بتودن آن عتدد  5و رشتد ضتعیف و زرد
بودن برگ آن عدد  1اختصاص داده شد .اعتداد  3 ،2و
 4حالتهای حد واسط بی  1تا  5در نظر گرفته شدند.
ه چنی وضعیت رشدی ریشه گیاهان در هر کرت
بتتر استتاس مقیتتاس  1-5نمرهدهتتی شتتد بهطوریکتته
کرتهای با گیاهان دارای رشد ریشه مطلوب عتدد  5و
رشد ک عدد  1اختصاص داده شتد .در زمتان برداشتت
هتتر کتترت مستتاحت  10/5مترمربتتع برداشتتت گردیتتد.
بهمنظور بررسی رونتد توستعه بیمتاری در ریشته ارقتام
مورد آزمایش در زمان برداشت ،شدت وقوع بیمتاری در
ریشه ارقتام بتا استتفاده از شتاخ بیمتاری لوتربتاخر
) مورد مقایسه قترار گرفتت.
(
در ای روش بر اساس میزان ریشه ریشی ،تغییر رنگ و
نکروزه شتدن ریشته ذخیترهای در اثتر شتدت بیمتاری
ریزومانیا ،میتوان ریشه ارقام مختلتف را درجهبنتدی و
بهطور نسبی مقاومت ارقام را ارزیابی کرد .ای روش بتا
مقیاس از  1الی  9طراحی شتده استت کته بتا افتزایش
نمره بیماری تتا  9بتر شتدت آلتودگی و خستارت رقت
افزوده خواهد شد .عالوه بتر ایت روش ،جهتت بررستی
دقیقتر میزان آلتودگی ارقتام بته بیمتاری ریزومانیتا در
زمان برداشت از ریشه هر ی از ارقام نمونه لزم بترای
آزمون الیزا تهیه و در آزمایشگاه گیاه زشکی موسسته
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قنتد (کترج) میتزان
) بتا استتفاده از
جذب نوری نمونهها (
دستگاه قرائت خوان الیزا در طتو متوج  405نتانومتر
نتایج شتاخ ایت آزمتون متورد
تعیی گردید .س
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پ از نمونهبرداری و ثبت اطالعتات در برنامته

نسبت به تجزیته و تحلیتل دادههتا بتا استتفاده از نرمافتزار
اقدام شد .پ از انجام آزمتون یکنتواختی
آماری
واریان ها از طریتق آزمتون بارتلتت نستبت بته تجزیتهی
مرکب دادههای دو سا اقدام گردید .با استفاده از ضترایب
همبستگی بی صفات روابط آنها با یکدیگر مقایسته شتد.
بهمنظور گروهبندی متواد آزمایشتی از تجزیته کالستتر بته
استفاده شد .بترای مقایسته میتانگی صتفات
روش
در سطح احتما پتنج و یت
مورد مطالعه از آزمون
درصد استفاده گردید.

نتایج و بحث
نشانههای بیماری ریزومانیا در انتدام هتوایی و ریشته
ارقام مورد مطالعه در مزرعه با آلتودگی طبیعتی بته ایت
بیماری در شکل  1نشان داده شده است .ای نشانهها در
ریشتته ارقتتام حستتاس شتتامل کتتاهش رشتتد و افتتزایش
ریشههای فرعی ریشکی شدن ریشه) بود (شکل .)1

نتایج تجزیته واریتان مرکتب دو ستا (جتدو )3
نشان داد که اثر رق در دو ستا بترای کلیته صتفات بته
استثنای میزان سدی معنیدار بود .اختالف معنیدار بی
ژنوتیپها نشاندهنده وجود تنوع کافی بی آنهتا تحتت
شرایط ای آزمایش (مزرعه با آلودگی طبیعی به بیمتاری
ریزومانیا) و متؤثر بتودن انتختاب از لحتاا صتفات متورد
بررسی است عالوه بر ای اثر متقابتل ستا × رقت بترای
صفات درصد قند ناخال  ،درصد قنتد ختال  ،پتاستی ،
نیتروژن مضره ،ضریب قلیائیت ،ضریب استحصا شتکر و
شاخ آزمون الیزا معنیدار شتد و بترای ستایر صتفات
مورد مطالعه معنیدار نشد (جدو .)3
مقایسه میتانگی طتی دو ستا متورد آزمتایش در
مزرعه با آلودگی طبیعی به بیماری ریزومانیا (جدو )4
نشان داد که بیشتری عملکرد ریشته ( 104/15تت در
هکتار) ،عملکرد قند ناخال ( 17/22ت در هکتار)،
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عملکرد قند خال ( 14/03ت در هکتار) ،نمره رشد برگ
وجود داشتت.
( )5و نمره رشد ریشه ( )5در رق
عالوه بر ای رق مزبور دارای کمتری شدت وقوع بیمتاری
( )1و شاخ آزمون الیزا ( )0/09بود .لتذا رقت
بهعنوان متحملتری رق نسبت بته بیمتاری ریزومانیتا در
بی کلیه ارقام مورد مطالعه شناستایی شتد .رقت
دارای بیشتری درصد قند ناخال ( ،)18/04درصتد قنتد
خال ( )15/06و ضریب استحصا شکر ( 83/41درصتد)
بود .بیشتری میزان سدی ( 3/99میلیاکتیوالن در 100
و بیشتری مقادیر پتاسی
گرم وزن ریشه) در رق
( 6/27میلیاکیوالن در  100گترم وزن ریشته) و ضتریب
قلیائیت ( 7/63میلیاکیوالن در  100گرم وزن ریشته) در
مشاهده گردید .بیشتری مقادیر از نظر میزان
رق
نیتتتروژن مضتتره ( 2/34میلیاکتیوالن در  100گتترم وزن
ریشه) ،شدت وقوع بیمتاری ( )8و شتاخ آزمتون الیتزا
وجتود داشتت (جتدو  .)4در ایت
( )0/42در رق
پژوهش ،کمتری عملکرد ریشته ( 24/09تت در هکتتار)،
عملکرد قند ناختال ( 3/46تت در هکتتار) ،درصتد قنتد
ختتال ( ،)10/78عملکتترد قنتتد ختتال ( 2/60تتت در
هکتار) ،ضریب استحصا شکر ( 74/98درصد) ،نمره رشد
برگ ( )1/88و نمتره رشتد ریشته ( )2/63در رقت
مشاهده شد .با توجه به ای که رقت مزبتور دارای بتالتری
شدت وقوع بیماری و شاخ آزمتون الیتزای نستبت بته
بتهعنوان حستاستری رقت
سایر ارقام بود .لذا رق
نسبت به بیماری ریزومانیا در بی کلیه ارقام مورد مطالعته
دارای کمتتری درصتد قنتتد
شناستایی شتد .رقت
ناختتال ( )14/34بتتود .کمتتتری میتتزان ستتدی (3/00
میلیاکیوالن در  100گرم وزن ریشه) و ضتریب قلیائیتت
( 4/64میلیاکیوالن در  100گترم وزن ریشته) بتهترتیب
نیتز
مشاهده شد .رقت
و
در رق
دارای کمتتتری میتتزان پتاستتی ( 4/92میلیاکتتیوالن در
 100گتتتترم وزن ریشتتتته) و نیتتتتتروژن مضتتتتره (1/37
میلیاکیوالن در  100گرم وزن ریشه) بود .عالوه بتر ایت
دارای کمتری شتدت وقتوع بیمتاری ( )1و
رق
شاخ آزمون الیزا ( )0/09بود .لزم بته ذکتر استت کته
دارای
و
،
،
ارقتتتتتتتام
مقادیر عملکرد ریشه ،عملکرد قند ناختال  ،عملکترد قنتد
ختتال  ،نمتتره رشتتد بتترگ و نمتتره رشتتد ریشتته بیشتتتر از
میانگی کل ارقام مورد مطالعه بودند .ه چنی ایت ارقتام
دارای مقادیر شدت وقوع بیماری و شتاخ آزمتون الیتزا

کمتر از میانگی کل ارقتام بودنتد .از ایت رو ارقتام مزبتور
بهعنوان ارقام متحمل به بیماری ریزومانیا شناسایی شتدند
(جدو .)4
در رابطه با روش مناسب غربا ژنوتیپهای مقتاوم بته
بیماری ریزومانیا ،گزارشهای متفاوتی وجود دارد .انتختاب
برای مقاومت به ریزومانیا میتواند در گلخانته و یتا مزرعته
) .پژوهشها نشتان داده استت
انجام شود (
که همبستگی مثبتی بی عالئ ظتاهری ریشته و وزن تتر
ریشتته بتتا غلظتتت ویتتروس و ستتطح مقاومتتت ارقتتام در
).
چغندرقنتتد وجتتود دارد (
گزارشی نیز وجود دارد مبنی بتر ای کته در برختی منتابع
مقاومت علتیرغ غلظتت بتالی ویتروس ،عملکترد کمتتر
) .از طترف
تحت تأثیر قرار گرفته است (
دیگر اعالم شده است که جهت ارزیابی ارقام برای مقاومتت
به بیماری ،عملکرد ریشته و قنتد معیتار مناستبی هستتند
) .محققی گتزارش کردنتد کته
(
میزان کاهش عملکرد شتکر در اثتر بیمتاری بته نتوع رقت
چغندرقند و نیز میزان حساسیت یا مقاومت آن به بیمتاری
) .در پتژوهش حاضتر،
بستتگی دارد (
صرفنظر از اختالف ژنتیکی بی ارقام ،یکی از دلیتل ایت
تفاوت عملکرد مربو به خسارت ناشی از بیماری ریزومانیا
است (جدو  .)4بته نظتر میرستد کتاهش ستطح ستبز،
کاهش توان فتوسنتزی و کتاهش تثبیتت دیاکستیدکرب
گیاه از مه تری دلیل کاهش شدید عملکرد اقتصتادی در
شرایط آلوده به بیماری هستند .ه چنی در شرایط آلوده،
تتتنف گیتتاه در بختتش ریشتته اصتتلی و ریشتتههای فرعتتی
افزایش یافته و بخشتی از متواد فتوستنتزی صترف تولیتد
ویتتروس و قتتارچ ناقتتل ریزومانیتتا در ایت ناحیتته میشتتود،
درنتیجه ذخیره و خلتوص قنتد در ریشته کتاهش مییابتد
) .در آزمایش حاضر،
(
کمتتری و بیشتتتری خستارت ناشتتی از آلتودگی بیمتتاری
وارد شده
و رق
ریزومانیا بهترتیب به رق
است .افزایش شدت وقوع بیماری (شاخ لوترباخر) نشانه
افزایش میتزان ریشتههای فرعتی ،افتزایش میتزان نکتروزه
شدن آوندهای ریشه و از بی رفت سیست جذب و انتقا
آب و مواد غذایی در ریشه است .ای پدیده درنهایتت گیتاه
را در بخش زیرزمینی بهشدت تضتعیف کترده و اثترات آن
درنهایت تمام انتدامهای گیتاه را تحتت تتأثیر منفتی قترار
).
خواهد داد (
تجزیه خوشهای میانگی ژنوتیپها بر اساس صفات
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کمی و کیفی محصو و شتاخ آلتودگی در دو ستا
(شکل  )2نشان داد که ارقام مورد بررسی در سه گتروه
عمده مقاوم ،نیمه مقاوم و حساس قرار گرفتند .لزم بته
ذکر است که از نظر صفات کمی دامنه تغییرات صفاتی
همچون عملکرد ریشه از  104/15ت در هکتار بترای ر
) تا  24/09ت در هکتار برای رقت
ق مقاوم (
) متغیر بود .ای امر نشاندهنده وجتود
حساس (
تنوع ژنتیکی کافی در بی ژنوتیپها از نظر ایت صتفت
بود نتایج حاصل از تجزیه خوشهای نشان داد گروه او
،
(مقاوم بته بیمتاری ریزومانیتا) شتامل ارقتام
بتتود کتته دارای مقتتادیر
و
،
عملکترد ریشتته ،عملکتترد قنتد ناختتال  ،عملکتترد قنتتد
خال  ،نمره رشد بترگ و نمتره رشتد ریشته بیشتتر از
میانگی کل ارقام مورد مطالعه بودند .گروه دوم شتامل
و
،
،
،
،
ارقام
بود که در بی ارقتام متورد مطالعته از تحمتل نستبی و
متوسطی نسبت به بیماری ریزومانیتا برختوردار بودنتد.
گروه سوم (حساس به بیماری ریزومانیتا) شتامل ارقتام
بود که دارای مقادیر عملکترد ریشته،
و
عملکرد قند ناخال  ،عملکرد قند ختال  ،نمتره رشتد
برگ و نمره رشد ریشه کمتر از میانگی کل ارقام مورد
مطالعه بودند (شکل  .)2در پژوهش حاضر ،میزان شدت
تتا  8بترای
وقوع بیماری از  1برای رق مقاوم
متغیر بود ای تفتاوت نشتاندهنده
رق حساس
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آلودگی مزرعه و اعتماد به ارزیابی ارقام در ی مزرعه با
آلودگی طبیعی است در کتل ارقتام گتروه او را بترای
کشت در مناطق با آلودگی طبیعی به بیماری ریزومانیتا
میتوان توصیه نمود.
تجزیتته خوشتتهای یکتتی از روشهتتای آمتتاری بتترای
بررسی تنوع ژنتیکی در بی ارقام مختلف است کته از آن
برای گروهبندی صفات و گروهبنتدی ژنوتیپهتا استتفاده
میشتتود .محققتتی بتتا استتتفاده از تجزیتته خوشتتهای،
ژنوتیپهای مورد بررسی را بر اساس شباهت آنها از نظر
تعدادی از صتفات گروهبنتدی مینماینتد .در ایت حالتت
افرادی که در ی گروه قرار میگیرنتد ،نزدیت بته هت
بوده و افتراد گروههتای دورتتر ،تفتاوت بیشتتری بتا هت
) .محققتی صتفات
خواهند داشتت (
مربو به عملکرد در هیبریتدهای چغندرقنتد مقتاوم بته
ریزومانیتتا را متتورد ارزیتتابی قتترار دادنتتد و نتتتایج تجزیتته
خوشهای نشتان داد کته ژنوتیپهتای متورد مطالعته بتر
مبنای میانگی صفات عملکردی و کیفیت در چهار گروه
).
قرار گرفتند (
با توجه به ای که ارقتام متورد مطالعته چغندرقنتد بتر
اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشهای در سه گروه مقتاوم،
نیمه مقاوم و حستاس نستبت بته بیمتاری ریزومانیتا قترار
گرفتند ،ضرایب همبستتگی در کلیته ارقتام ،ارقتام مقتاوم،
نیمه مقاوم و حساس به بیمتاری ریزومانیتا بته تفکیت در
جدو های  7 ،6 ،5و  8ارائه شده است.
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نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی بی صفات
در کلیتته ارقتتام متتورد مطالعتته (جتتدو  )5نشتتان داد کتته
عملکرد قند ختال بتا کلیته صتفات بهاستتثنای ضتریب
قلیائیتتت همبستتتگی معنتتیداری نشتتان داد .بتتالتری
همبستتتگی (** )0/99نیتتز بتتی عملکتترد قنتتد ختتال و
عملکرد قند ناخال مشاهده شد .همبستگی عملکرد قنتد
ختتال بتتا صتتفاتی از قبیتتل عملکتترد ریشتته ،درصتتد قنتتد
ناخال  ،عملکرد قند ناخال  ،درصد قند ختال  ،ضتریب
استحصا شکر ،نمره رشد برگ و نمره رشد ریشه مثبت و
معنیدار بود؛ ولی با سدی  ،پتاسی  ،نیتروژن مضره ،شتدت
وقوع بیماری و شاخ آزمون الیزا منفی و معنتیدار بتود.
عالوه بر ای بی شدت وقتوع بیمتاری و شتاخ آزمتون
الیزا همبستگی مثبت و معنیداری (** ) =0/83مشتاهده
شد (جدو  .)5در گروه ارقام مقتاوم ،همبستتگی عملکترد
قند خال با صفاتی از قبیل عملکترد ریشته ،درصتد قنتد
ناخال  ،عملکرد قند ناخال  ،درصد قند ختال  ،ضتریب
استحصا شکر و نمره رشد برگ مضره مثبتت و معنتیدار
بود؛ اما همبستگی عملکرد قنتد ختال بتا میتزان ستدی
منفی و معنیدار بود (جدو  .)6در گروه ارقام نیمه مقاوم،
بی عملکرد قند خال با صفاتی از قبیل عملکترد ریشته،
درصد قند ناختال  ،عملکترد قنتد ناختال  ،درصتد قنتد
خال  ،ضریب استحصا شکر ،نمتره رشتد بترگ و نمتره
رشد ریشه همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد؛ اما
همبستگی عملکرد قند خال با میزان پتاستی  ،نیتتروژن
مضره و شدت وقوع بیماری منفی و معنیدار بتود (جتدو
 .)7در گروه ارقام حساس ،همبستگی عملکرد قند ختال
با صفاتی از قبیل عملکرد ریشته ،عملکترد قنتد ناختال و
درصد قند خال مثبت و معنتیدار بتود؛ امتا همبستتگی
معنیداری بی عملکرد قند خال بتا ستایر صتفات متورد
مطالعه مشاهده نشد (جدو  .)8لزم به ذکر است که در
گروه ارقام مقاوم و حساس ،عملکرد ریشه با درصد قنتد
ناخال همبستگی منفی نشان داد درحالیکته در کتل
ارقام و ه چنی ارقام نیمه مقاوم ای همبستگی مثبت
بود .عالوه بر ای بالتری همبستگی مثبت و معنتیدار
(** ) =0/83بی شدت وقوع بیماری و شتاخ آزمتون
الیزا در کل ارقام مشاهده گردید و بی دو صفت مزبور
در گروه ارقام حساس همبستتگی معنتیداری مشتاهده
نشد (جتدو های  7 ،6 ،5و  .)8نتتایج پتژوهش حاضتر

نشان داد که در شرایط آلتودگی و استتفاده از ارقتام بتا
مقاومت متفاوت به بیماری ریزومانیتا همبستتگی بتی
صفات روند متفتاوتی دارد .نتتایج همبستتگی شتاخ
آزمون الیزا نشان دادکه ای صتفت در شترایط آلتودگی
مزرعه در صورتی که تنها از ارقام حساس استفاده شود
نمیتواند شاخ مناستبی بترای ارزیتابی مقاومتت بته
ریزومانیا باشد .شدت وقوع بیماری در گروه ارقام مقتاوم
با کلیه صفات به استثنای شدت وقوع بیماری و شاخ
آزمون الیزا همبستگی معنتیداری نداشتت و در گتروه
نیمه مقاوم ای صتفت بتا عملکترد ریشته ،درصتد قنتد
ناخال  ،عملکترد قنتد ناختال  ،درصتد قنتد ختال ،
عملکرد قند خال  ،نمره رشد برگ و نمره رشتد ریشته
همبستگی منفتی و معنتیداری نشتان داد امتا در بتی
ارقام حساس ،صفت مزبور با هیچ کدام از صتفات متورد
مطالعه همبستگی معنیداری نشان نداد .درحالیکه در
ارزیابی کلیه ارقام با سطوح مختلف مقاومت ،همبستگی
معنیداری بی شدت وقوع بیماری با کلیته صتفات بته
استتتثنای ستتدی  ،نیتتتروژن مضتتره و ضتتریب قلیائیتتت
مشاهده شتد کته نشتان میدهتد صتفت شتدت وقتوع
بیماری شاخ مناسبی برای ارزیابی کلیه ارقام نستبت
به بیماری ریزومانیا است .نمره رشد برگ و نمتره رشتد
ریشه به دلیل وجود همبستگی معنیدار بتی عملکترد
قند ختال بتا آنهتا نیتز شتاخ های مناستبی بترای
ارزیابی کلیه ارقام نسبت به بیماری ریزومانیا هستند.
محققی نشان دادنتد کته همبستتگی منفتی بتی
شاخ آزمون الیزا ( میتزان جتذب نتوری) در ریشته
چغندرقند و عملکرد ریشه وجتود دارد ،بته طتوری کته
افزایش میتزان غلظتت ویتروس ریزومانیتا در ریشته بتا
کاهش وزن ریشه اصلی (درصورتیکه وجود اثرات دیگر
بیماریها و تأثیرات مربو به خود ارقام وجود نداشتته
باشد) همراه است .ه چنی واکنش ارقام را نستبت بته
ریزومانیا میتتوان بتا امتیتازدهی و تتوزی ریشتهها بتا
اطمینان کامل متورد ارزیتابی قترار داد (
) .در مطالعهای نیز ضم ارزیابی ارقام در شترایط
مزرعه با آلودگی طبیعی از آزمون الیزا استتفاده شتد و
نتایج بیانگر ارتبا مستقی بی آزمون الیزا و عملکترد
) برخی از پژوهشها
در مزرعه بود (
نشان داده است که علیرغ وجود غلظت بالی ویروس
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نیتروژن مضره و ضریب قلیائیت مشتاهده شتد کته نشتان
میدهد صفت مزبور شاخ مناسبی بترای ارزیتابی کلیته
ارقام نسبت به بیماری ریزومانیا است .بتا توجته بته نتتایج
بهدستآمده چون آزمون الیتزا و تعیتی غلظتت ویتروس
هزینتتهبر استتت و از طرفتتی همبستتتگی مثبتتت و بستتیار
معنیداری ای شاخ بتا شتدت وقتوع آلتودگی بیمتاری
داشت ،لذا میتوان از شاخ شدت وقتوع بیمتاری جهتت
ارزیابی ارقام برای مقاومت بته بیمتاری ریزومانیتا استتفاده
کرد.

در ریشه ،عملکرد رق کمتر تحتت تتأثیر بیمتاری قترار
).
گرفته است (

نتیجهگیری
نتایج حاصل از ای پژوهش نشان داد که در بی ارقام
مورد مطالعته چغندرقنتد در شترایط آلتودگی طبیعتی بته
ریزومانیا در دو سا از نظر کلیه صفات بهاستتثنای میتزان
سدی اختالف بسیار معنتیداری وجتود دارد .ارقتام متورد
بررستتی چغندرقنتتد بتتر استتاس نتتتایج حاصتتل از تجزیتته
خوشهای در سه گروه مقاوم ،نیمه مقاوم و حساس نستبت
به بیماری ریزومانیا قرار گرفتند .همبستگی بی صتفات در
شرایط آلودگی و استفاده از ارقام بتا مقاومتت متفتاوت بته
بیماری ریزومانیا رونتد متفتاوتی داشتت .در ارزیتابی کلیته
ارقام با سطوح مختلف مقاومت ،همبستگی معنیداری بی
شدت وقوع بیماری با کلیته صتفات بته استتثنای ستدی ،

سپاسگزاری
بدینوسیله از مؤسسته تحقیقتات اصتالح و تهیته بتذر
چغندر قند ،مرکز تحقیقات و آمتوزش کشتاورزی و منتابع
طبیعی خراسان رضوی و کارخانه قند تربتت جتام کته در
انجام ای تحقیق همکاری نمودند ،قدردانی میگردد.
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