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 چکیده 

  . دهرد ی م   کراه    شردت   بره   را   آن   عملکررد   و   ده بو   رقند چغند   زراعت   کننده محدود   عوامل   از   ومانیا ز ری   ویروسی   بیماری 
  ارقرام   کیفی   صفات   و   عملکرد   همبستگی   بررسی   منظور   به   است.   مقاوم   ارقام   از   استفاده   بیماری   این   با   له اب مق   راهکار   ترین مهم 

  ف مختلر م قرر  12 از  اسرتفاده  با  تصادفی  کامل  ی ها لوک ب  طرح  قالب  در  آزمایشی  ریزومانیا،  بیماری   ی ها شاخص   با   چغندرقند 
  1397  و   1396  ی ها سرا    طری   جام   تربت   منطقه   در   ریزومانیا   اری م ی ب   به   طبیعی   آلودگی   با   مزرعه   در   تکرار   چهار   در   چغندرقند 

  اسرتننای   به   مطالعه   مورد   صفات   کلیه   نظر   از   چغندرقند   مختلف   های ژنوتیپ   بین   که   داد   نشان   واریانس   تجزیه   نتایج   شد.   انجام 
  بیماری   به   گی ود آل   شاخص   چنین هم  و  محصو   کیفیت  عملکرد،  ای خوشه  تجزیه  شت. ا د  وجود  داری معنی  تفاوت  سدیم  میزان 
  در   صرفات   برین   همبستگی   . نمودند   بندی دسته   حساس   و   مقاوم   نیمه   مقاوم،   گروه   سه   به   را   چغندرقند   مختلف   ارقام   ، نیا ما ریزو 

  کلیه   ارزیابی   در   داشت.   متفاوتی   روند   انیا، ریزوم   ی بیمار  به  متفاوت  مقاومت  با  ارقام  از  اده استف  و  مزرعه  طبیعی  آلودگی  شرایط 
  (، = 0/ 88** )   برر    رشرد   نمره   صفات   با   خالص   قند   عملکرد   ن ی ب   ی دار ی معن   ار ی بس   همبستگی   مقاومت،   تلف خ م   سطوح   با   ارقام 
  ات صرف   لذا   شد.   مشاهده   ( = -0/ 67** )   زا ی ال   ن آزمو  شاخص  و  ( = -0/ 84** )  ی مار ی ب  وقوع  شدت  (، = 0/ 85** )  شه ی ر  رشد  نمره 
  ن ی بر  ی همبسرتگ   ن یرا   برر   عالوه   . باشند ی م   ا ی زومان ی ر   ی ر ما ی ب   به   نسبت   ارقام   مقاومت   زیابی ار   برای   مناسبی   ی ها شاخص  ر مزبو 

  ر ا ی بسر   ( = -0/ 67** )   شه ی ر   رشد   نمره   و   ( = -0/ 61** )   بر    رشد   نمره   ، ( = 0/ 83** )   ی مار ی ب  وقوع  شدت  با  زا ی ال  آزمون  شاخص 
   بود.  دار ی معن 
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 مقدمه 
  را  چغندرقنتد   ریشته   وکیفیتت   کمیت   زا بیماری   امل و ع 
  دو   بته   تتتوان می   را   عوامتل   ایت    دهنتد. می   قرار  تأثیر  تحت 
  بندی تقستی    چغندرقنتد   ریشته   و   برگتی   های بیماری   گروه 
  هتا س رو وی  و  ها قارچ  عمدتًا  ها بیماری   ای    اصلی   عوامل   کرد. 

  تتری  مخرب   عنوان بته   ریزومانیتا   ویروستی   بیماری   . هستند 
  استتت   شتتده   شتتناخته   جهتتان   در   چغندرقنتتد   ری بیمتتا 

  شتتدید   کتتاهش   باعتت    کتته   ( ) 
  (. )   شتود می   آن   کیفیتت   و   عملکترد 

  تتا  حتتی  و  50  از   بتیش   کاهش   باع    تواند می   بیماری   ای  
  (. )   شتتود   محصتتو    درصتتد   100

  رگ بتتگ ر   نکروتیتت    زردی   ویتتروس   وستتیله به   ریزومانیتتا 
  اجبتاری   پارازیتت   و   ختاکزی   قتارچ   وسیله به   که   چغندرقند 

  شتتتود می   ایجتتتاد   شتتتوند می   منتقتتتل   
 ( .) 

  1375 ستا   ر د   بتار   اولتی    ایتران   در   ریزومانیا   بیماری 
  و   شتد   گتزارش   رس فتا   از     توسط 
  منتاطق   ر ثتک ا   چغندرقند   مزارع  در  بیماری  وجود  آن  پی  در 

  خستارت   آستتانه   بته   موارد   رخی ب   در   و   شده   گزارش   کشور 
  توجته   با   (. )   است   رسیده   اقتصادی 

  د چغندرقنت  متزارع   در   ریزومانیتا   بیماری   سریع   گسترش   به 
  ریزومانیتا   به   ل با   تحمل   با   ارقام   از   استفاده   بدون  موفق  تولید 
  از   استتفاده   (. )   نیستت   پذیر امکان 
  بیمتتاری   خستتارت   کتتاهش   دلیتتل   بتته   تنها نتته   مقتتاوم   ارقتتام 

  روش   تری  ستاده   عنوان بته   بلکته   ( ) 
  استت   شتده   توصتیه   چغندرقنتد   تولیتد   ادامته   امکتان   برای 
  از   جلتتوگیری   در   م او مقتت  ارقتتام   کتتاربرد   (. ) 

)   استت   متؤثر   نیتز   بیمتاری   گسترش 
 .) 

  مقتدار  به   بستگی   چغندرقند   پالس    ژرم   مقاومت   سطح 
  هتای ژنوتیپ   استاس   ایت    بتر   و   دارد   ها آن   ریشه   در   ویروس 
)   شتوند می   گتزینش   و   شناستایی   بیمتاری   به   مقاوم 

  از   هتا تیپ ژنو   گونته   ایت    شناسایی   برای   (. 
  هتا آن  از  یکتی  کته   شتود می   استتفاده   متعتددی   های روش 
  هتتای ژنوتیپ   منظتتور   بتتدی    استتت.   ای مزرعتته   هتتای بی ارزیا 

  بتی    از   و   شتده   کاشته   ریزومانیا   به   آلوده   مزرعه   در   موردنظر 
  عالئت    ارزیابی   اساس   بر   بیماری   به   مقاوم   های ژنوتیپ   ها آن 
  وند شتمی  گتزینش  شتکر  مقتدار   و   ریشته   عملکرد   ری، بیما 
 ( .) 

  در   چغندرقنتتد   های ریتتد ب ی ه   ارزیتتابی   بتتا   ای مطالعتته   در 

  شتد   داده   نشان   ریزومانیا   بیماری   به   آلودگی  مختلف  سطوح 
  عملکترد  بیمتاری،  بته  آلتودگی  عالئت    شدت   افزایش   با   که 

  مقتدار  و  نتد ق  درصتد   قنتد،   عملکترد   ریشته،   تعتداد   ریشه، 
  مقتدار   مقابل   در   و   کاهش   ری دا معنی   طور به   ریشه   نیتروژن 

  یافتتت.   ش افتتزای   ریشتته   پتاستتی    و   ستتدی    های ناخالصتتی 
  تتوان می   ریزومانیتا   بته   مقتاوم   ارقتام   انتختاب   بتا   چنی  ه  

  داد   بهبتتتود   را   چغندرقنتتتد   کیفتتتی   و   کمتتتی   عملکتتترد 
 ( .) 

  بتته   آلتتوده   شتترایط   در   کتته   شتتد   گتتزارش   پژوهشتتی   در 
  شتاخ    و   ای ره ذخیت  شته ی ر   خش    ماده   ریزومانیا،   بیماری 
  متل متح   ارقتام   بتا   مقایسته   در   حستاس   ارقتام   بترگ   سطح 
  بیمتاری  کلی طور بته  بتود.  کمتتر   درصد   24  و   57  ترتیب به 

  فتوستنتزی  تتوان  و  ستبز  ستطح  کاهش  طریق  از  ریزومانیا 
  متاده   تولیتد   و   رشتد   سترعت   کاهش   به   منجر   حساس   ارقام 

(. )   گردید   خش  
  ریزومانیتتا   بیمتتاری   کتته   شتتد   داده   ن نشتتا   ای مطالعتته   در 

  حستاس   ارقتام   ژیکی لو فیزیو   و   مورفولوژیکی   صفات   شدت به 
  ایت   داد.  قترار  تتأثیر  تحتت  مشهد   منطقه   در   را   چغندرقند 
  در  تغییراتتی  باع    زیرزمینی   و   هوایی   بخش   دو   در   بیماری 

  ایت   برآینتد  ه کتطوری به  شتد  گیاهی  های اندام   فرآیندهای 
  گیتاه   در   ای ذخیتره   ریشه   رد عملک   کاهش   طریق   از   تغییرات 
  در   محققتی    ای ه پژوهش   (. )   شد   ظاهر 
  هتوایی  انتدام   خشت    وزن   بر   ریزومانیا   که   داد   نشان   برزیل 

  27/ 5  کتاهش   باعت    امتا   نداشتت   اثتری  پتاییزه  چغندرقند 
  وزن   بیمتتاری   ایتت    کتته درحالی   شتتد.   ریشتته   وزن   درصتتدی 

  ب تیتتر  بته  ا ر  بهتاره  چغندرقند  ریشه  و  هوایی   اندام   ش  خ 
 . ( )   داد   کاهش  درصد   64/ 6  و   48

  تتأثیر  بتا  ریزومانیتا  بیماری  که  کردند   گزارش   محققی  
  عملکترد   کتاهش   باع    قند   درصد   و   ریشه   عملکرد   بر   منفی 
  اثتر   در   شتکر   عملکترد   کاهش   مقدار   میانگی    شود. می   شکر 

  ام ارقت و  متحمتل   ارقتام   تجتاری،   مقتاوم   ارقام   ی برا   بیماری 
  شتترایط   در   بتتود.   درصتتد   90  و   54  ، 25  ترتیب بتته   حستتاس 
  طور بته   ارقتام   تمتامی  در  ستدی   میتزان  نیتا ما ریزو  به  آلوده 

  نیتتروژن   میتزان   ولتی   یافتت   افتزایش   درصد   165  میانگی  
  داد   نشتتان   کتتاهش   درصتتد   43  میتتانگی    طور بتته   آمینتته 

 ( ) 
  بته   وده لتآ   ایتران   در   چغندرقنتد   متزارع   از   نیمی   حدود 
  بتا   متزارع   در   آلتودگی   شتدت   کته   استت   ریزومانیتا   بیماری 
  در  بتواننتد  کته ارقامی   انتختاب   لتذا   استت.   فاوت ت م   یکدیگر 
  باشتند   داشتته   قبولی   قابل   عملکرد   آلودگی   مختلف   شرایط 
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  صتفات   بررستی   پتژوهش،   ایت    اجترای   از   هدف   است.   مه  
  ارقتام   بتر  ریزومانیتا  ویروستی  بیماری  تأثیر  و  کیفی  و  کمی 

  آلتودگی  بتا  مزرعه  شرایط  در  چغندرقند  متحمل  و  حساس 
 است.  جام  تربت   منطقه  در   انیا وم ریز  بیماری  به  طبیعی 

 ها روش   و   مواد 
  جتدو  )  چغندرقنتد  تجتارتی  رق   12 پژوهش،  ای    در 

  ،   ، )   ختتتارجی   رقتتت    هشتتتت   شتتتامل   ( 1

  و   (   و     ،   ،   ،   ، 

  (   و     ،   ، )   داخلتتی   رقتت    چهتتار 

  بته  طبیعتی  آلتودگی  ا بت جتام  تربت  قند  کارخانه  مزرعه  در 

  دقیقته   6  و   درجته   35  جغرافیایی   طو    با   ریزومانیا   بیماری 

  شترقی   دقیقته   41  و   درجته   60  جغرافیایی   عرض  و  شمالی 

  کامتل   هتای بلوك   طترح   قالتب   در   آزمایش   ای    شد.   کشت 

  انجتام   1397  و  1396 های سا   طی  تکرار  چهار  با  تصادفی 

  ری متا بی   بته   چغندرقنتد   گیاه   مقاومت  بررسی  منظور به  شد. 

چغندرقنتتد متتورد استتتفاده در    ارقتتام   انتختتاب   ریزومانیتتا، 

  مقتاوم ای بود که طیفی از ارقام حساس تا گونه   آزمایش به 

  و    را شامل شوند. در ایت  آزمتایش، ارقتام  

بته ریزومانیتا  س نسبت عنوان رق  مقاوم و حسا ترتیب به به 

  اوایتتتل   در   کاشتتتت   عملیتتتات در نظتتتر گرفتتتته شتتتدند.  

  گرفتت.   صتورت   ردیفتی   بذرکار   از   استفاده   با   ماه شت یبه د ر ا 

  20  هتا ردیف   روی   فاصله   متر، سانتی   50  ها ردیف   بی    فاصله 

  متر ستانتی   2/ 5-3  کاشتت   عمق   و   تن (   از   )بعد   متر سانتی 

  50  له فاصت  بتا  ختط  سه  شامل  کرت  هر  شد.  گرفته  ظر ن  در 

  100  تتراک    ایجتاد   منظور بته   بود.   متر   7  طو    و   متر ی نت ا س 

  شتدند.   تنت    شتده   ستبز   های گیاهچته   هکتار   در   ته و ب   هزار 

 استاس  )بتر  دهیکتود  (،مزرعته   عترف   استاس   )بر   آبیاری 

 و  آفات  شیمیایی  کنتر   (،2  جدو   طبق  و  خاك  آزمون

 استتاس )بتتر ریزومانیتتا ریبیمتتا از غیتتر هتتایبیماری

 انجتام  هترز  هایعلف  دستی  وجی   و  منظ (  بازدیدهای

 از  استتفاده  بتا  و  هامتآبان  اوایل  در  برداشت  عملیات  شد.

 خطتو  شتد انجام تراکتوری  پشت  ک   چغندر  دستگاه

 کترت  هتر  انتهای  و  ابتدا  از  متر  نی   و  آزمایش  یحاشیه

 و  سترزنی  از  پت   چغندرقنتد  هایریشته  گردید.  حذف

 شتهیر  نهتایی  عملکرد  میزان  و  گردید  توزی   وشوشست

 شتد محاسبه هکتار در ت  حسب بر  تر(  وزن  اساس  )بر

 در () نمتتا و دستتتگاه اتوماتیتت   بتتا ستت  

 گیریانتدازه کیفی صفات  و  تهیه  ریشه  خمیر  آزمایشگاه

( بته روش  صفاتی از قبیل درصد قند یا عیار قنتد )   شد

( به روش فلت   ( و سدی  ) سی  ) پالریمتری، مقدار پتا 

به روش عدد آبی و    ر نیتروژن مضره ا ی و مقد فتومتر 

گتترم خمیتتر ریشتته    100ن در  ال و بتتر حستتب میلتتی اکتتی 

استتتفاده از دستتتگاه بتتتالیزر در آزمایشتتگاه    بتتا   چغندرقنتتد 

 (. گیری شد ) اندازه 

  

  
 

 

 
 

 
 

   



 ...  چغندرقندارقام  عملکرد و صفات کیفی    همبستگی  و همکاران:  احمدی                                          20

 

(، قنتد متالس  ناختال  )   نتد صفاتی از قبیل عملکترد ق 
(، عملکترد قنتد ختال   (، قند قابل استحصا  ) ) 
( نیتتز از طریتتق  شتتکر ) ( و ضتتریب استحصتتا   ) 

روابط زیر محاسبه گردید ) 
  .)

 
 

 
 

 استاس  بر  کرت  هر  در  نهاگیا  برگ  رشدی  وضعیت
 بتته کتته صتتورت ایت  بتته شتتد. دهتتینمره 1-5 مقیتاس
 انتدام  مطلتوب  کتامالً  رشتد  دارای  گیاهتان  با  هایکرت
 زرد  و  ضتعیف  رشتد  و  5  عتدد  آن  بتودن  ستبز  و  هوایی
 و  3  ،2  اعتداد  شد.  داده  اختصاص  1  عدد  آن  برگ  بودن
   شدند. رفتهگ نظر در  5  تا 1 بی  واسط  حد  هایحالت 4

 کرت  هر  در  گیاهان  ریشه  رشدی  وضعیت   چنیه 
 کتتهطوریبه شتتد دهتتینمره 1-5 مقیتتاس استتاس بتتر
 و  5  عتدد  مطلوب  ریشه  رشد  دارای  گیاهان  با  هایکرت
 برداشتت زمتان در شتد.  داده  اختصاص  1  عدد  ک   رشد
 گردیتتد. برداشتتت مترمربتتع 5/10 مستتاحت کتترت هتتر
 ارقتام ریشته در یبیمتار توستعه رونتد بررسی  منظوربه
 در بیمتاری وقوع شدت  برداشت،  زمان  در  آزمایش  ردمو

 لوتربتاخر  بیمتاری  شتاخ   از  استتفاده  بتا  ارقتام  ریشه
 گرفتت. قترار مقایسه مورد ()
 و  رنگ  تغییر  ریشی،  ریشه  میزان  اساس  بر  روش  ای   در

 بیمتاری  شتدت  اثتر  در  ایذخیتره  ریشته  شتدن  نکروزه
 و  بنتدیدرجه  را  مختلتف  مقاار  ریشه  توانمی  نیا،ریزوما
 بتا  روش  ای   کرد.  ارزیابی  را  ارقام  مقاومت  نسبی  طوربه

 افتزایش بتا کته استت شتده طراحی  9  الی  1  از  مقیاس
 رقت   خستارت  و  آلتودگی  شتدت  بتر  9  تتا  بیماری  نمره
 بررستی  جهتت  روش،  ایت   بتر  عالوه  شد.  خواهد  افزوده
 در اریزومانیت بیمتاری بته ارقتام  آلتودگی  میزان  تردقیق
 بترای  لزم  نمونه  ارقام  از  ی   هر  ریشه  از  برداشت  زمان
 موسسته  گیاه زشکی  آزمایشگاه  در  و  تهیه  الیزا  آزمون

 میتزان )کترج( قنتد  چغندر  بذر  تهیه  و  اصالح  تحقیقات
 از استتفاده بتا () هانمونه نوری جذب
 نتانومتر  405  متوج  طتو   در  الیزا  خوان  قرائت  دستگاه
 متورد  آزمتون  ایت   شتاخ   نتایج  س    د.دیگر  تعیی 
گرفت. قرار تحلیل و تجزیه

  برداری و ثبت اطالعتات در برنامته  پ  از نمونه 

افتزار  هتا بتا استتفاده از نرم نسبت به تجزیته و تحلیتل داده 
پ  از انجام آزمتون یکنتواختی    اقدام شد.   آماری  
ی  جزیته ت   متون بارتلتت نستبت بته ها از طریتق آز واریان  

با استفاده از ضترایب   دو سا  اقدام گردید.   های مرکب داده 
ها با یکدیگر مقایسته شتد.  همبستگی بی  صفات روابط آن 

بندی متواد آزمایشتی از تجزیته کالستتر بته  منظور گروه به 
استفاده شد. بترای مقایسته میتانگی  صتفات    روش  

   سطح احتما  پتنج و یتدر    مورد مطالعه از آزمون  
 درصد استفاده گردید. 

بحث  و نتایج
های بیماری ریزومانیا در انتدام هتوایی و ریشته  نشانه 

ارقام مورد مطالعه در مزرعه با آلتودگی طبیعتی بته ایت   
ها در  نشان داده شده است. ای  نشانه   1بیماری در شکل  

ریشتته ارقتتام حستتاس شتتامل کتتاهش رشتتد و افتتزایش  
  (. 1شکل ) د ریشکی شدن ریشه( بو های فرعی  ریشه 
 

 
 

  ( 3دو   نتایج تجزیته واریتان  مرکتب دو ستا  )جت
  ای کلیته صتفات بته نشان داد که اثر رق  در دو ستا  بتر 

دار بی   دار بود. اختالف معنی میزان سدی  معنی   ثنای ست ا 
هتا تحتت  دهنده وجود تنوع کافی بی  آن ها نشان ژنوتیپ 

شرایط ای  آزمایش )مزرعه با آلودگی طبیعی به بیمتاری  
ریزومانیا( و متؤثر بتودن انتختاب از لحتاا صتفات متورد  

× رقت  بترای  عالوه بر ای  اثر متقابتل ستا    بررسی است 
د ختال ، پتاستی ،  قند ناخال ، درصد قنت  صد صفات در 

نیتروژن مضره، ضریب قلیائیت، ضریب استحصا  شتکر و  
دار شتد و بترای ستایر صتفات  شاخ  آزمون الیزا معنی 

 (. 3)جدو   دار نشد  مورد مطالعه معنی 

 در  آزمتایش  متورد  ستا   دو  طتی  میتانگی   مقایسه

 (4  جدو )  ریزومانیا  بیماری  به  طبیعی  آلودگی  با  مزرعه

 در تت  15/104) ریشته عملکرد بیشتری   که  داد  نشان

   هکتار(، در ت  22/17)  ناخال   قند  عملکرد  هکتار(،
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ت  در هکتار(، نمره رشد برگ   14/ 03عملکرد قند خال  ) 
وجود داشتت.   ( در رق  5( و نمره رشد ریشه ) 5) 

عالوه بر ای  رق  مزبور دارای کمتری  شدت وقوع بیمتاری  
     رقتلتذا  ( بود.  0/ 09) ا  یز ( و شاخ  آزمون ال 1) 
تری  رق  نسبت بته بیمتاری ریزومانیتا در  عنوان متحمل به 

  بی  کلیه ارقام مورد مطالعه شناستایی شتد. رقت  
(، درصتد قنتد  18/ 04دارای بیشتری  درصد قند ناخال  ) 

درصتد(    83/ 41( و ضریب استحصا  شکر ) 15/ 06خال  ) 
  100  والن در اکتی میلی   3/ 99بود. بیشتری  میزان سدی  ) 

و بیشتری  مقادیر پتاسی     رق   گرم وزن ریشه( در  
گترم وزن ریشته( و ضتریب    100والن در  اکی میلی   6/ 27) 

گرم وزن ریشته( در    100والن در  اکی میلی   7/ 63قلیائیت ) 
مشاهده گردید. بیشتری  مقادیر از نظر میزان    رق   

زن  و   گتترم   100والن در  ی اکتتمیلی   2/ 34نیتتتروژن مضتتره ) 
( و شتاخ  آزمتون الیتزا  8بیمتاری )   ریشه(، شدت وقوع 

  ایت    در   (. 4وجتود داشتت )جتدو     ( در رق   0/ 42) 
  هکتتار(،  در   تت    24/ 09)   ریشته   عملکرد   کمتری    پژوهش، 
  قنتد  درصتد  هکتتار(،  در  تت   3/ 46)  ناختال   قند   عملکرد 
  در   تتت    2/ 60)   ختتال    قنتتد   عملکتترد   (، 10/ 78)   ختتال  

  رشد   نمره   درصد(،   74/ 98)   ر ک ش   استحصا    ضریب   ر(، تا هک 
   رقت   در  ( 2/ 63)  ریشته  رشتد  نمتره  و   ( 1/ 88)   برگ 

  بتالتری    دارای   مزبتور   رقت    که ای   به  توجه  با  شد.  مشاهده 
  بته   نستبت   الیتزای   آزمتون   شاخ    و   بیماری   وقوع   شدت 
  رقت    تری  حستاس   عنوان بته     رق    لذا   بود.   ارقام   سایر 
  مطالعته  مورد  ارقام  کلیه    ی ب   در   ریزومانیا   ماری ی ب   به   نسبت 

  قنتتد   درصتد   کمتتری    دارای     رقتت    شتد.   شناستایی 
  3/ 00)   ستتدی    میتتزان   کمتتتری    بتتود.   ( 14/ 34)   ناختتال  
  قلیائیتت   ضتریب   و   ریشه(   وزن   گرم   100  در   والن اکی میلی 
  ترتیب بته   ریشته(  وزن  گترم  100 در  والن اکی میلی  4/ 64) 
  نیتز       رقت  شد.   مشاهده     و     رق    در 

  در   والن اکتتی میلی   4/ 92)   پتاستتی    میتتزان   کمتتتری    دارای 
  1/ 37)   مضتتتتره   نیتتتتتروژن   و   ریشتتتته(   وزن   گتتتترم   100
  ایت    بتر   عالوه   بود.  ریشه(  وزن  گرم  100 در  والن اکی میلی 
  و   ( 1)   بیمتاری   وقتوع   شتدت   کمتری    دارای     رق  

  کته  استت   ذکتر   بته   م ز ل   بود.   ( 0/ 09)   الیزا   آزمون   شاخ  
  دارای     و     ،   ،   م قتتتتتتتا ار 

  قنتد   عملکترد   ناختال ،  قند  عملکرد  ریشه،  عملکرد  مقادیر 
  از   بیشتتتر   ریشتته   رشتتد   نمتتره   و   بتترگ   رشتتد   نمتتره   ختتال ، 
  ارقتام  ایت   چنی  ه   بودند.  مطالعه   مورد   ارقام   کل   میانگی  
  زا یتال  آزمتون  شتاخ   و  بیماری  وقوع  شدت  مقادیر  دارای 

  مزبتور  ارقتام  رو  ایت   از  بودنتد.  ارقتام   کل   ی  میانگ   از   کمتر 
  شتدند   شناسایی   ریزومانیا   بیماری   به   متحمل   ارقام   عنوان به 
 (. 4  جدو  ) 

  بته  مقتاوم  های ژنوتیپ  غربا   مناسب  روش  با  رابطه   در 
  انتختاب   دارد.   وجود   متفاوتی   های گزارش   ریزومانیا،   بیماری 
  ه رعتمز   یتا   و   گلخانته   در   ند وا ت می   ریزومانیا   به   مقاومت   برای 
  استت   داده   نشتان   ها پژوهش   (. )   شود   انجام 
  تتر   وزن   و   ریشته   ظتاهری   عالئ   بی   مثبتی  همبستگی  که 

  در   ارقتتام   مقاومتتت   ستتطح   و   ویتتروس   غلظتتت   بتتا   ریشتته 
  (. )   دارد   وجتتود   چغندرقنتتد 
  بع نتا م  برختی   در   کته ای    بتر   مبنی   دارد   وجود   نیز   گزارشی 
  کمتتر   عملکترد   ویتروس،   بتالی   ظتت غل   رغ  علتی   مقاومت 
  طترف   از   (. )   است   گرفته   قرار   تأثیر   تحت 
  مقاومتت   برای   ارقام   ارزیابی   جهت   که   است   شده   اعالم   دیگر 
  هستتند   مناستبی   معیتار   قنتد   و   ریشته   عملکرد  بیماری،  به 
  کته   کردنتد   گتزارش   محققی    (. ) 

  رقت    نتوع   بته   بیمتاری   ر ثتا   در   شتکر   عملکرد   هش کا   میزان 
  بیمتاری   به   آن   مقاومت   یا   حساسیت   میزان   نیز   و   چغندرقند 
  حاضتر،   پتژوهش   در   (. )   دارد   بستتگی 
  ایت    دلیتل   از   یکی   ارقام،   بی   ژنتیکی  اختالف  از  نظر صرف 
  ریزومانیا  بیماری  از  ناشی   خسارت   به   مربو    عملکرد   تفاوت 
  ستبز،   ستطح   ش ه ا کت  رستد می   نظتر   بته   (. 4  )جدو    است 
  کرب  اکستید دی   تثبیتت   کتاهش  و  فتوسنتزی  توان  کاهش 
  در   اقتصتادی   عملکرد   شدید   کاهش  دلیل  تری  مه   از  گیاه 

  آلوده،   شرایط   در   چنی  ه    هستند.   بیماری   به   آلوده   شرایط 
  فرعتتی   های ریشتته   و   اصتتلی   ریشتته   بختتش   در   گیتتاه   تتتنف  
  تولیتد   صترف   زی نت وستفت   متواد   از   بخشتی   و   یافته   افزایش 
  شتتود، می   ناحیتته   یتت  ا   در   ریزومانیتتا   ناقتتل   قتتارچ   و   وس ویتتر 

  یابتد می   کتاهش   ریشته   در   قنتد   خلتوص   و   ذخیره   درنتیجه 
  حاضر،   آزمایش   در   (. ) 

  بیمتتاری   آلتودگی   از   ناشتتی   خستارت   بیشتتتری    و   کمتتری  
  شده   رد ا و     رق    و     رق    به   ترتیب به   ریزومانیا 
  نشانه   لوترباخر(   )شاخ    بیماری   وقوع   شدت   ش افزای   است. 
  نکتروزه   میتزان   افتزایش   فرعتی،   های ریشته   میتزان   افزایش 
  انتقا   و  جذب  سیست   رفت   بی   از  و  ریشه  آوندهای   شدن 
  گیتاه   نهایتت در   پدیده   ای    است.   ریشه   در   غذایی   مواد   و   آب 
  آن   اثترات   و   کترده   تضتعیف  شدت به  زیرزمینی  بخش  در  را 
  قترار   منفتی  تتأثیر  تحتت  را  گیتاه  های ام انتد  تمام  نهایت در 

 (. )  داد  خواهد 
 صفات  اساس  بر  هاژنوتیپ  میانگی   ایخوشه  تجزیه
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 ستا   دو  در  آلتودگی  شتاخ   و  محصو   کیفی  و  کمی
 گتروه  سه  در  بررسی  مورد  ارقام  که  داد  نشان  (2  )شکل
 بته لزم گرفتند. رقرا حساس و  مقاوم  نیمه  مقاوم،  عمده
 صفاتی  تغییرات  دامنه  کمی  صفات  نظر  از  که  است  رذک

 ر بترای هکتار در ت  15/104  از  ریشه  عملکرد  همچون
 رقت   برای  هکتار  در  ت   09/24  تا  ()  مقاوم  ق 

 وجتود  دهندهنشان  امر  ای   بود.  متغیر  ()  حساس
 فتصت ایت  نظر از هاژنوتیپ بی   در  کافی  ژنتیکی  تنوع
 او   گروه  داد  نشان  ایخوشه  تجزیه  زا  حاصل  نتایج  بود

 ،  ارقتام  شتامل  ریزومانیتا(  بیمتاری  بته  )مقاوم
 مقتتادیر دارای کتته بتتود  و  ،
 قنتتد عملکتترد ناختتال ، قنتد عملکتترد ریشتته، عملکترد
 از  بیشتتر  ریشته  رشتد  نمتره  و  بترگ  رشد  نمره  خال ،
 شتامل  مود  گروه  بودند.  مطالعه  دمور  ارقام  کل  میانگی 
   و    ،  ،  ،  ،ارقام
 و نستبی تحمتل از مطالعته متورد ارقتام  بی   در  که  بود

 بودنتد.  برختوردار  ریزومانیتا  بیماری  به  نسبت  متوسطی
 ارقتام  شتامل  ریزومانیتا(  بیماری  به  )حساس  سوم  گروه

 ریشته،  عملکترد  رمقادی  دارای  که  بود    و  
 رشتد  نمتره  ختال ،  قند  عملکرد  ناخال ،  قند  دعملکر
 مورد  ارقام  کل  میانگی   از  کمتر  ریشه  رشد  نمره  و  برگ

 شدت میزان حاضر،  پژوهش  در  (.2  )شکل  بودند  مطالعه
 بترای 8 تتا  مقاوم رق  برای 1 از  بیماری  وقوع
 دهندهنشتان تفتاوت ای  بود متغیر    حساس  رق 

 با مزرعه ی  در ارقام  ارزیابی  به  داعتما  و  مزرعهگی  ودآل
 بترای را او  گتروه  ارقتام  کتل  در  است  طبیعی  آلودگی
 ریزومانیتا بیماری  به  طبیعی  آلودگی  با  مناطق  در  کشت
  نمود. توصیه توانمی

  بتترای   آمتتاری   هتتای روش   از   یکتتی   ای خوشتته   تجزیتته 
  آن   ز ا   کته   است   مختلف   ارقام   بی    در  ژنتیکی  تنوع  بررسی 
  استتفاده   هتا ژنوتیپ   بنتدی گروه   و   ات صف   بندی گروه   برای 
  ای، خوشتته   تجزیتته   از   استتتفاده   بتتا   محققتتی    شتتود. می 

  نظر  از  ها آن  شباهت  اساس  بر  را  بررسی   مورد   های ژنوتیپ 
  حالتت   ایت    در   نماینتد. می   بنتدی گروه   صتفات   از  تعدادی 
  هت    بته   نزدیت    گیرنتد، می   قرار   گروه   ی    در   که   افرادی 
  هت   بتا  بیشتتری   ت او تفت  دورتتر،   هتای گروه   د را افت  و   بوده 

  صتفات   محققتی    (. )   داشتت   خواهند 
  بته   مقتاوم   چغندرقنتد   هیبریتدهای   در   عملکرد   به   مربو  

  تجزیتته   نتتتایج   و   دادنتتد   قتترار   ارزیتتابی   متتورد   را   ریزومانیتتا 
  بتر   مطالعته   متورد   هتای ژنوتیپ   کته   داد   نشتان   ای خوشه 
  گروه   چهار   در   یت کیف   و   عملکردی   صفات   میانگی    مبنای 
   (. )  گرفتند  قرار 
  بتر  چغندرقنتد   مطالعته   متورد   ارقتام   که ای    به   توجه   با 
  مقتاوم،   گروه   سه  در  ای خوشه  تجزیه  از  حاصل  نتایج  اساس 
  ر قترا   ریزومانیتا  بیمتاری  بته  نستبت  حستاس  و  مقاوم  نیمه 

  مقتاوم،   ارقتام   ارقتام،   کلیته  در  همبستتگی  ضرایب  گرفتند، 
  در   تفکیت    بته   ریزومانیتا   بیمتاری   به   حساس   و   مقاوم   نیمه 
 است.  شده   ارائه   8  و   7 ، 6 ، 5  های و  جد 
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نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی بی  صفات  

( نشتتان داد کتته  5جتتدو   در کلیتته ارقتتام متتورد مطالعتته ) 

استتثنای ضتریب  عملکرد قند ختال  بتا کلیته صتفات به 

تری   بتتال   داری نشتتان داد. ی معنتت  قلیائیتتت همبستتتگی 

( نیتتز بتتی  عملکتترد قنتتد ختتال  و  0/ 99** همبستتتگی ) 

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  

  ت و ب استحصا  شکر، نمره رشد برگ و نمره رشد ریشه مث 

ا سدی ، پتاسی ، نیتروژن مضره، شتدت  لی ب دار بود؛ و معنی 

دار بتود.  وقوع بیماری و شاخ  آزمون الیزا منفی و معنتی 

عالوه بر ای  بی  شدت وقتوع بیمتاری و شتاخ  آزمتون  

( مشتاهده  = 0/ 83** داری ) الیزا همبستگی مثبت و معنی 

در گروه ارقام مقتاوم، همبستتگی عملکترد    (. 5جدو   شد ) 

ل عملکترد ریشته، درصتد قنتد  قبی  خال  با صفاتی از ند ق 

ناخال ، عملکرد قند ناخال ، درصد قند ختال ، ضتریب  

دار  استحصا  شکر و نمره رشد برگ مضره مثبتت و معنتی 

بود؛ اما همبستگی عملکرد قنتد ختال  بتا میتزان ستدی   

(. در گروه ارقام نیمه مقاوم،  6  جدو  دار بود ) منفی و معنی 

یل عملکترد ریشته،  ز قب خال  با صفاتی ا   قند   بی  عملکرد 

درصد قند ناختال ، عملکترد قنتد ناختال ، درصتد قنتد  

خال ، ضریب استحصا  شکر، نمتره رشتد بترگ و نمتره  

داری مشاهده شد؛ اما  رشد ریشه همبستگی مثبت و معنی 

همبستگی عملکرد قند خال  با میزان پتاستی ، نیتتروژن  

دو   دار بتود )جتی معن   مضره و شدت وقوع بیماری منفی و 

همبستگی عملکرد قند ختال   ،  در گروه ارقام حساس   (. 7

با صفاتی از قبیل عملکرد ریشته، عملکترد قنتد ناختال  و  

دار بتود؛ امتا همبستتگی  درصد قند خال  مثبت و معنتی 

داری بی  عملکرد قند خال  بتا ستایر صتفات متورد  معنی 

 در  که  است  ذکر  به  لزم  (. 8جدو   مطالعه مشاهده نشد ) 

 قنتد درصد با ریشه  عملکرد  حساس،  و  اوممق  ارقام  گروه

 کتل  در  کتهحالیدر  داد  نشان  منفی  همبستگی  ناخال 

 مثبت  همبستگی  ای   مقاوم  نیمه  ارقام  چنی ه   و  ارقام

 دارمعنتی  و  مثبت  همبستگی  بالتری   ای   بر  عالوه  بود.

 آزمتون شتاخ  و بیماری وقوع  شدت  بی   (=83/0**)

 مزبور  صفت  دو  بی   و  یدگرد  مشاهده  ارقام  کل  در  الیزا

 مشتاهده داریمعنتی همبستتگی حساس  ارقام  گروه  در

 حاضتر  پتژوهش  نتتایج  (.8و    7،  6،  5  هایو جتد)  نشد

 بتا ارقتام از  استتفاده  و  آلتودگی  شرایط  در  که  داد  نشان

 بتی   همبستتگی  ریزومانیتا  بیماری  به  متفاوت  مقاومت

 شتاخ   ستتگیهمب  نتتایج  دارد.  متفتاوتی  روند  صفات

 آلتودگی شترایط در صتفت ای  دادکه نشان  االیز  آزمون

 شود  استفاده  حساس  ارقام  از  تنها  که  صورتی  در  مزرعه

 بته  مقاومتت  ارزیتابی  بترای  مناستبی  شاخ   تواندنمی

 مقتاوم ارقام گروه در بیماری وقوع شدت باشد.  ریزومانیا

 شاخ  و بیماری وقوع شدت استثنای به صفات  کلیه  با

 گتروه  در  و  نداشتت  داریعنتیم  همبستگی  الیزا  ونمآز

 قنتد درصتد  ریشته،  عملکترد  بتا  صتفت  ای   مقاوم  نیمه

 ختال ،  قنتد  درصتد  ناختال ،  قنتد  عملکترد  ناخال ،

 ریشته رشتد نمره و برگ رشد نمره خال ،  قند  عملکرد

 بتی  در امتا داد نشتان  داریمعنتی  و  منفتی  همبستگی

 متورد فاتصت زا کدام هیچ  با  مزبور  صفت  حساس،  ارقام

 در  کهحالیدر  نداد.  نشان  داریمعنی  تگیهمبس  مطالعه

 همبستگی  مقاومت،  مختلف  سطوح  با  ارقام  کلیه  ارزیابی

 بته  صتفات  کلیته  با  بیماری  وقوع  شدت  بی   داریمعنی

 قلیائیتتت ضتتریب و مضتتره نیتتتروژن ستتدی ، استتتثنای

 وقتوع  شتدت  صتفت  دهتدمی  نشتان  کته  شتد  مشاهده

 نستبت رقاما کلیه ارزیابی یبرا  مناسبی  شاخ   بیماری

 رشتد  نمتره  و  برگ  رشد  نمره  است.  ریزومانیا  بیماری  به

 عملکترد  بتی   دارمعنی  همبستگی  وجود  دلیل  به  ریشه

 بترای مناستبی هایشتاخ  نیتز هتاآن بتا  ختال   قند

 هستند.  ریزومانیا بیماری به نسبت ارقام کلیه  ارزیابی

 بتی   منفتی  همبستتگی  کته  دادنتد  نشان  محققی 

 ریشته  در  نتوری(  جتذب  انمیتز  )  الیزا  آزمون   شاخ

 کته طتوری بته  دارد،  وجتود  ریشه  عملکرد  و  چغندرقند

 بتا  ریشته  در  ریزومانیتا  ویتروس  غلظتت  میتزان  افزایش

 دیگر  اثرات  وجود  که)درصورتی  اصلی  ریشه  وزن  کاهش

 نداشتته  وجود  ارقام  خود  به  مربو   تأثیرات  و  هابیماری

 بته  تنستب  را  ارقام  کنشوا   چنیه   است.  همراه  باشد(

 بتا  هاریشته  تتوزی   و  امتیتازدهی  بتا  تتوانمی  ریزومانیا

) داد قترار ارزیتابی متورد کامل اطمینان

 شترایط  در  ارقام  ارزیابی  ضم   نیز  ایمطالعه  در  .(

 و  شتد  استتفاده  الیزا  آزمون  از  طبیعی  آلودگی  با  مزرعه

 لکتردعم و الیزا  زمونآ   یب  مستقی   ارتبا   بیانگر  نتایج

 هاپژوهش از برخی () بود مزرعه در

 ویروس  بالی  غلظت  وجود  رغ علی  که  است  داده  نشان
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 قترار بیمتاری ثیرأ تت تحتت کمتر رق   عملکرد  ریشه،  در

   (.) است گرفته

گیری نتیجه 
  قام ار    بی  در  که  داد  نشان  پژوهش  ای   از  حاصل   نتایج   

  بته   طبیعتی   آلتودگی   شترایط   در   رقنتد چغند   مطالعته   مورد 

  میتزان   استتثنای به   صفات   کلیه   نظر  از  سا   دو  در  ریزومانیا 

  متورد  ارقتام  دارد.   وجتود   داری معنتی   بسیار   اختالف   سدی  

  تجزیتته   از   حاصتتل   نتتتایج   استتاس   بتتر   چغندرقنتتد   بررستتی 

  نستبت  حساس   و   مقاوم   نیمه   مقاوم،   گروه   سه   در   ای خوشه 

  در   صتفات   بی    همبستگی   د. رفتن گ   قرار   ریزومانیا   ری ا بیم   به 

  بته  متفتاوت  مقاومتت  بتا  ارقام  از  استفاده   و   آلودگی   شرایط 

  کلیته   ارزیتابی   در   داشتت.   متفتاوتی   رونتد  ریزومانیا  بیماری 

  بی   داری معنی  همبستگی   مقاومت،   مختلف   سطوح   با   ارقام 

  ستدی ،   استتثنای   بته   صتفات   کلیته   با   بیماری   وقوع   شدت 

  نشتان   کته   شتد   ه شتاهد م   قلیائیت   ضریب   و   ره ض م   نیتروژن 

  کلیته   ارزیتابی   بترای   مناسبی   شاخ    مزبور   صفت   دهد می 

  نتتایج   بته   توجته   بتا   است.   ریزومانیا   بیماری   به   نسبت   ارقام 

  ویتروس  غلظتت   تعیتی    و   یتزا ال   آزمون   چون   آمده دست ه ب 

  بستتیار   و   مثبتتت   همبستتتگی   طرفتتی   از   و   استتت   بر هزینتته 

  بیمتاری   آلتودگی   وع قتو  شتدت  بتا  شاخ   ای   داری معنی 

  جهتت   بیمتاری   وقتوع   شدت   شاخ    از   توان می   لذا   شت، دا 

  استتفاده   ریزومانیتا   بیمتاری   بته   مقاومت   برای    ارقام   ارزیابی 

 کرد. 

 گزاریسپاس
سسته تحقیقتات اصتالح و تهیته بتذر  ؤ بدینوسیله از م 

و آمتوزش کشتاورزی و منتابع   چغندر قند، مرکز تحقیقات 

ربتت جتام  کته در  د ت ن ق   طبیعی خراسان رضوی و کارخانه 

 گردد. قدردانی می   ، ای  تحقیق همکاری نمودند  نجام ا 
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