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چکیده
مطالعات مربوط به ارزیابی اثرات محیط و سال بر عملکرد چغندرقند سابقهای طوالنی در ایران دارد .با این حال ،بهه
دلیل پراکندگی و اختالف موجود در نتایج مطالعات مختلف دستیابی به نتیجهه گیهری کلهی دشهوار میباشهد .در ایهن
مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش فراتحلیل بتوان با تلفیه و آنهالیز مجهدد یافتهههای آزمایشهات مسهتقل بهه
نتیجهای واحد دست یافت .بدین منظور 21 ،آزمایش انجامشده در ایستگاه تحقیقات مهندس مطهری در شههر کهرج در
خالل سالهای  1381تا  1397مورد بررسی قهرار گرفهت .شهرط الزم بهرای اسهتفاده از دادهههای آزمایشهات ،وجهود
اطالعاتی از قبیل تعداد تکرار ،دادههای مربوط به شاهد آزمایش و دادههای مربوط به صفات عملکهرد ریشهه و عملکهرد
شکر بود .در میان سالهای مورد مطالعه ،بیشترین میانگین عملکرد ریشه بهه میهزان  89/1 ،89/5و  87/8تهن در هکتهار بهه
ترتیب در سالهای  1385 ،1397و  1391بدست آمد .تلفی یافتههها نشهان داد کهه در سهالهای  1393 ،1390 ،1385و
 1396عملکرد ریشه چغندرقند به ترتیب  2/8 ،2/3 ،19/2و  18/6درصد روند افزایشی داشته است .نتایج فراتحلیهل نشهان
داد روند افزایش عملکرد شکر ژنوتیپهای چغندرقند نیز مشابه عملکرد ریشه بود با این تفهاوت کهه در سهالهای ،1385
 1393 ،1390و  1396درصد تغییرات نسبت به روند عملکرد ریشه کمتر بود .یکی از نتایج مهم در این تحقی  ،نشهان دادن
کاهش شیب رابطه منفی بین عملکرد ریشه و عملکرد شکر در ارقام تجارتی میباشد.
کلیدواژهها :اثر سال ،اثر محیط ،ارزیابی

مقدمه

طور فزای،دها چالال عملکالال د تالالیری گداشالالته الاله ت زیالاله ت

ام،یت غالالدایی تحالالت تالالیری عوامالالب چسالالیار اا جملالاله

تحلیب جمار عملک د مح والت ن ا میدهد ه ن،یآ

افزایش تقاضا ،ایمت چاال نهادهها ،تخ یب خاک ،نیالالاا

تااعالالها در حالالاص صالالورت پالالدی فتآ اسالالت هالالد

اا

چه محدتد ال د انت الالار گااهالالا گلخانالالها  ،ت افالالزایش

چ نامالالهها اصالال حی گیاهالالا  ،توسالالعه اراالالاا جدیالالد چالالا

رااچت چالال ا امالالیآ ت جر م ال فی غی شالال ر االال ار دارد

تیژگیها چهبود یافته مان،الالد عملکالال د ت یغیالالت غالالدایی

ع ته چ ایآ ،انتظار میرتد ه تدیی ات جر ت هوایی چالاله

است اا جن ا ه ارااا گیاهی تااه مع فیشده در م،الالاط
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ف احت ت همکارا  :ف اتحلیب عملک د ری ه ت عملک د

چا ا ولوژ مختلف اراعی
است ه ژنوتیپها

ت میشالالوند ،چسالالیار مهالال

اندید شده چالال ا مع فالالی چالالهع،وا

جمعیت نق هیاچیشده ش،اسایی

دند جالب توجه است

ه ت،ها دت جایگاه ژنی دخیب در صالالغات مالالی عملکالال د

را جدید در نقاط مختلف جد افیایی م،طقه مورد مطالعه

ری ه را تحت تیری ا ار میدهد ،ه چهطور لی چالالهع،وا

ت در ساصها مختلف جامایش شالالوند ت ارالال متقاچالالب چالالیآ

یص صغت غی افزای ی لحاظ میشالالود (

ژنوتیپ ت محیط چ رسالالی شالالود (

Fasahat et al.,

;Niazian et al., 2012

 )2018چا ف ض ایآ ه ش ایط جر ت هوایی را نتوا تدیی

 )Fasahat et al., 2014چه همالالیآ دلیالالب ،الیآهالالا ت اراالالاا

داد ،در ایآ صورت پتانسیب ژنتیکی گیالالاه عامالالب لیالالد

جدید توسعه یافته در چ نامهها اص حی گیاها معمالالوالً

چ ا عملک د چالقوه است چه م،ظالالور ارایالالاچی ایآ الاله جیالالا

تحت جامای ات ن،دساله ا ار میگی ند

افزایش عملک د دیده شده در ارااا ند،درا،الالد در جی،الالده

ند،درا،الالد یالالص مح الالوص ری الالها مخالالتم م،الالاط

پی فت خواهد

د ،اساس فیزیولوژیکی گیاه چاید مورد

معتدص است ه عمدتاً چه ع،وا م،بع سا ارا چالال ا رژیالال

چ رسی ا ار گی د چ ا

غدایی انسا تولید میشود ند،درا،د را در ه اارها چه

 17تاریته ادیمی ت جدید ند،درا،د را مورد مقایسه ا ار

الالت ال د امالالا چهت ال یآ

ت تعالالداد

غی ال اا اطالالب ج،الالور میتالالوا

عملک د را در جر ت هوا معتالالدص ن الالا میدهالالد تولیالالد
ب ند،درا،د در س اس جها نسبتاً پایالالدار اسالالت تولیالالد
ند،درا،د در تاحالالد سالالط اا اتایالالب دهالاله  1960دت چ اچالال
شده است ت در نتی ه ب مساحت اخت اص داده شده چه
ت ج در س اس جها

اهش یافته است ( McGrath

 )and Townsend, 2015چ نامالالهها اصالال حی چالال رت
عملک ال د شالالک متم الالز شالالده اسالالت ،الاله حاصبض ال ر
عملکالالال د ری الالالاله در نسالالالالبت سالالالالا ارا در ری الالالالهها

ایآ م،ظالالورLoel et al. )2014( ،

داد ج هالالا دریافت،الالد الاله سالال عت ت الالکیب چالال
حلقهها

امبیوا گسالالت ر یافتالاله در ری الاله خیالال ها در

دتره ربت ارااا اا ساص  1964تا  2003تدیی نک ده اسالالت
اا ایآرت ،علت چهبود در عملک د ،نه م چالالوط چالاله افالالزایش
جالالدر نالالور ت فعالیالالت م،بالالع (چالال

) اسالالت ت نالاله افالالزایش

ظ فیت مخز (ری ه خی ها )؛ در عوض ،اص و گیالالاه
چه چاالچ د توایالالع مالالواد فتوسالال،تز در داخالالب ج

مالالص

ده است ()Hoffmann and Kenter, 2018
رتر ف اتحلیالالب یالالص تک،یالالص جمالالار رسالالمی چالال ا

چ داشتشده م،ها تلغات سالالا ارا چالاله شالالکب مالال س (چالاله

خ صه د نتالالای جامای الالات مسالالتقب چالاله م،ظالالور ارایالالاچی

علالالت تجالالود ناخال الالیها) اسالالت تاریتالالهها ند،درا،الالد

یص تیمالالار اسالالت ( Huang et al.,

می مستقی ت شدت ار

چالالهطور مالالداتا چال ا عملکالال د شالالک ت عیالالار ا،الالد اصال و

 )2013چا اسالالتغاده اا ایالالآ رتر میتالالوا چال رت مطالعالالات

میشوند ،ت پیشچی،ی شده است ه نیاا چه شک در جی،ده

مختلف متعدد ،پ ا ،ده ت حتالالی مت،الالاام ان ااشالالده چال رت

چا هما تعداد هکتار ند،درا،الالد ت یالالا متالال
حاض

الاله در حالالاص

یص موضوع خاص تحلیب جمار ان الالاا داده ت نتی الهگی

ت میشوند ،چ جترده شالالود تولیالالد سالالا ارا در

ااچالالب اعتمالالاد چدسالالت جترد ( Barker et al. )2019اا رتر

ند،درا،الالد مان،الالد سالالای گیاهالالا اتغالالا میافتالالد ،اگ نالاله

ف اتحلیب چ ا چ رسی  352م موعه (داده) ژنتیکی ،محیطالالی

مکانیزا مولکولی انباشت ج در ری ه چه تااگی در حالالاص

ت ار متقاچب ژنوتیپ در محیط جمعجتر شالالده اا  72مطالعالاله

امالالب اسالالت ()Fasahat et al., 2018

م چوط چه چیدیا ( )Salicaceaeچال ا مقایسالاله ارال ایالالآ م،الالاچع

تاریتهها حاصب اا گزی،شها مک ر چ ا سا ارا چاال

تدیی در صغات گیالالاهی (رشالالد ،نیتال تژ چ گالی ت ت یبالالات

مییاچ،الالد ت

دفاعی) ،معیارها عملک د ح ات گیاهخوار (مان،الالد چقالالا،

ش ال،اخته شالالد

در جمعیتهالالا اصالال حی نالالاهمگو تغالال

درصد سا ارا چه صالالورت مالالی چالالا ترارالالت پالالدی

چالالاال

،ت ص میشالالود ( Schneider et al. )2002پالال ،جایگالالاه

رشالالد ت چالالارتر ) ت ش ال ایط محیطالالی (اا ابیالالب مالالواد مدالالد
خاک ،جر ،ت چ

ریز ) استغاده دنالالد نتالالای حالالا ی اا

ژنی دخیب در صغات می م تبط چا درصد سا ارا را در

ج چود ه تدیی ات در سالالطوو ت یبالالات دفالالاعی ت عملکال د

جامای الالات ن،دم،طقالالها مزرعالالها چالالا اسالالتغاده اا یالالص

ح ات گیاهخوار عمدت ًا تحالالت تالالیری عوامالالب ژنتیکالالی اال ار
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داشت در حالی ه ت،وع در رشالالد گیالالاهی ت نیتال تژ چ گالالی

استغاده شالالد دادههالالا سالالاصها  1384ت  1388در دسالالت س

چی ت تحت تیری محیط ا ار داشت ع ته چ ایآ ،رشد گیالالاه،

نبود ایستگاه مالالد ور در عال ض جد افیالالایی  35درجالاله ت 59

سالالطوو نیتال تژ چ گالالی ت عملکال د ح ال ات گیالالاهخوار در

دایقه شمالی ت طوص جد افیایی  51درجه ت  6دایقه شال ای چالالا

س تاس م،الالاط مختلالالف (سالالاص محالالب) تغالالاتت داشالالت در

ارتغاع  1300مت چاالت اا سط دریا ا ار دارد ایالالآ م،طقالاله چالالا

( Huang et al.,

داشالالتآ  150-180رتا خ الالص جالالزت م،الالاط دارا جر ت

تحقیقی دیگ توسالالط هوانالاله ت همکالالارا

 )2013ار ات نگهالالدار چقایالالا گیالالاهی در مزرعالاله چال رت

هوا مدیت انها گ ا ت خ ص ت چا داشالالتآ امسالالتا سال د ت

ور نالالیآ ت نیالالز ارار الالود ج چال ا

م طور ت تاچستا گ ا ت خ ص جزت رژی رطوچتی خ ص

تولید چ ن چا اسالالتغاده اا رتر ف اتحلیالالب چ رسالالی شالالد نتالالای

محسور میشود جامای ات ه ساله در ف ب چهار در مالالزارع

ن ا داد ه نگهدار چقایا گیاهی سبب افزایش مع،الالی دار

جامای ی پیاده شده ت چ داشت نمونالالهها در پالالاییز همالالا سالالاص

ور نیآ شده است

اا س ال انی ت

عملک د چ ن در

عملک د چ ن چه میزا  5/2درصد در

صالالورت میگی ال د ری الالهها ند،درا،الالد پ ال

( Linquist et al. )2013مزایالالا اسالالتغاده اا ودهالالا

شسالالت ت شالالو تالالوایآ شالالده ت میالالزا عملک ال د نهالالایی ری الاله

نیت تژ چا ارایی چاال را اا لحاظ عملک د ت جالالدر نیتال تژ

(چ اساس تا ت ) چ حسب تالالآ در هکتالالار محاسالالبه میشالالود

رتر ف اتحلیب تحالالت

خمی ال ری الاله تهیهشالالده اا نمونالالهها جهالالت ت زیالاله یغالالی چالاله

ت نیز چهت یآ ش ایط تیری چا چکارگی

چ رسالالی اال ار دادنالالد چالالدیآ م،ظالالور  46جامالالایش شالالامب 260

جامای گاه تک،ولوژ ا،د تااع در مؤسسه تحقیقالالات اصال و

م اهده مورد چ رسی ا ار گ فت نتای ن ا داد ه الالارچ د

ت تهیه چدر ند،درا،د ارساص شد

ودها فو الد سبب  5/7درصالالد افالالزایش در عملکال د

چالالدیآ م،ظالالور دادههالالا مالالوردنظ اا م الال ت معتبالال

مح الالوص ت  8درصالالد افالالزایش در جالالدر نیت ال تژ شالالد در

دان الالگاهی ،پایگاههالالا اط عالالاتی اسالالت،اد جهالالا اس ال ا،

تحقیال دیگال  Munnich et al. )2017( ،ارال ات افالالزتد

مگی ا ت گزارشات نهایی نالالاش شالالده در تاچخانالاله موسسالاله

را چا رتر ف اتحلیب

تغاله ند،درا،د در تددیه گاتها شی

تحقیقالالالات اصال ال و ت تهیالالاله چالالالدر ند،درا،الالالد الالاله در ج

چ رسی دند ارال تغالالاله ند،درا،الالد چال مقالالدار جالالدر مالالاده

ژنوتیپها مختلالالف در مقاچالالب شالالاهد مقایسالاله شالالده چودنالالد،

غالالدا در

شالالد ( Qaemi and Qolizadeh, 2004; Ranji

خ ص چه میالالزا چالالاالیی چسالالتگی چالاله میالالزا م ال

گاتها داشت مقدار جدر مالالاده خ الالص چالالا افالالزایش سالالط
تغاله ند،درا،د در گاتهایی ه میزا م
اهش یافت اما در گاتها چالالا میالالزا م ال

غالالدا چالالاال چالالود
غالالدا پالالا یآ

اهش نیافت اضافه نمود تغاله ند،درا،د در رژی غالالدایی
هیچ گونه ار

چ تولید شی نداشت اما تولیالالد شالالی نال ر ت

شی ت حی شده چ اساس ن چی را افزایش داد چالالا توجالاله چالاله
مقدمالاله چیالالا شالالده ،هالالد اا ایالالآ تحقیالال  ،اجالال ا رتر
ف اتحلیالالب چ ال ا چ رسالالی عملک ال د ری الاله ت عملک ال د شالالک
ژنوتیپها ند،درا،د چهالالاره در م،طقالاله ال ج در یالالص چالالااه
امانی  15ساله چود

مواد و روشها
در ایآ تحقی اا دادهها م چوط چالاله جامای الالات مقایسالاله
اراالالاا ت الالار ند،درا،الالد الاله در م مالالوع  15سالالاص اخیال در
ایستگاه تحقیقات مه،الالدس مطهال

ال ج اجال ا شالالده اسالالت

جمالالعجتر

and Ebrahimian, 2006; Ranji and Ebrahimian,
;2007; Orazizadeh, 2007; Orazizadeh, 2008
Orazizadeh, 2009; Orazizadeh, 2010; Orazizadeh,
 )2011; Orazizadeh, 2012; Fasahat et al., 2020شال ط

الاا چ ا استغاده اا دادهها جامای ات ،تجود اط عاتی اا
ابیالالب تعالالداد تکال ار ،دادههالالا م چالالوط چالاله شالالاهد جامالالایش ت
دادهها م چوط چه صغات عملکال د ری الاله ت عملکال د شالالک
چود عملک د ری ه چ اساس تا ری الاله ت مسالالاحت چ داشالت
تعییآ میشود حاص ج

ه عملک د شک چ اساس عیارا،الالد ت

تا ری هها چ داشتشده محاسبهشده ت مب،ا پ داخت چه
اتراا میچاشد غالب جامای ات ان اا پدی فته در االالالب
ط و چلوکها

امب ت ادفی چا تک ارها مختلف چودنالالد

در م موع دادهها م چوط چه  21جامایش اا سالالاص  1381تالالا
 1397مورد است،اد ا ار گ فت دادههالالا هواش،اسالالی م چالالوط
چه ساصها موردنظ در جدتص  1جترده شده است رتیکال د
ف اتحلیلالالالی مالالالورد اسالالالتغاده در ایالالالآ مطالعالالاله ،رتر هگالالالز
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( )Hedges, 1992چالالود پ ال

ف احت ت همکارا  :ف اتحلیب عملک د ری ه ت عملک د

اا جمالالعجتر داده هالالا ،اچتالالدا

(  )Khaliliaqdam et al., 2018تمالالامی محاسالالبات در

اندااه ار تعییآ شد؛ چدیآ م،ظور ،مقادی میالالانگیآ ژنوتیپهالالا

محالالیط ن ال اافالالزار  Excel-2016ت رس ال نمودارهالالا در

در ه جامایش چ مقادی میالالانگیآ شالالاهد جامالالایش تقسالالی ت

محیط  SAS v.9.1ان اا شد

نسالالبت تا الال،ش محاسالالبه شالالد (

Gurevitch and Hedges,

:)1999

چ ا توصیف چهبود چه هتر

XG
()1
XC
الاله در ج  XGت  XCچالاله ت تیالالب میالالانگیآ ژنوتیپهالالا ت
=R

شالالاهد جامالالایش میچاشالال،د در م حلالاله چعالالد ،لگالالاریت ()L
مقالالادی نسالالبت تا الال،ش چدسالالت جمالالد (

Hedges et al.,

:)1999; Bengtsson et al., 2005
 XG 
()2

L = ln R = ln 
 XC 
سپ تا دهی دادهها صورت گ فالالت چالاله دلیالالب ج الاله

تمالالالامی جامای الالالات مالالالورد چ رسالالالی اا داالالالت یکسالالالانی
چ خوردار نمیچاش،د لدا چ ا ه جامایش مت،اسب چا دات
ج تانالالی محاسبهشالالده ت سالالپ

مقالالدار انالالدااه ارالال هالال

جامایش چه مص ج موات میشود:
i =1
k

*  wi

= *L

د؛ یکی اا ایالالآ پارامت هالالا،

افزایش عملک د مح وص چا اما است ه چه پی فت در
اص و گیاهی ت نیز تدیی ات در عملیات اراعی ت ش ایط
محیطالالالی (خ وصالالاً جر ت هالالالوا) نسالالالبت داده میشالالالود
( )Loel et al., 2014پارامت دیگ پتانسیب عملک د یالالص
مح وص است ه چهع،وا عملک د یص راالال امالالانی الاله
در محیطها سااگار چا ج چدت محدتدیت مواد مدد
ت جر ت تحت ،ت ص مؤر جفات ،چیمار هالالا ،علفهالالا
ه ا ،ترس ت دیگ ت،شها رشد می ،د ،اط

میشالالود

پی الال فت اصالال حی معمالالوالً م ،الال چالاله افالالزایش پتانسالالیب
مح الالوص میشالالود الاله ت،هالالا امالالانی میتالالوا ج را مالالورد
ت زیه ت تحلیب ا ار داد الاله عملکالال د اراالالاا چالالا سالالاصها
شالالود همان،الالد دهالالهها گدشالالته الاله در ج پی الال فت
فو العادها در موفقیتها اص حی چه تاالالوع پیوسالالت،
اص و چالال ا مقاتمالالت ت تحمالالب چالاله جفالالات (مان،الالد نماتالالد

i =1

ه در ایآ راچطه  iشماره جامایش ت  wتعداد تک ار در
ه جامایش است سپ

پارامت ها مختلف استغاده

اترا  ،میتالالوا اا

مختلف ربت (مع فی) تحت ش ایط م اچه محیطی مقایسه

k

 wi * Li
()3

نتایج و بحث

میانگیآ انالالدااه ارالال ت حالالدتد

سیستی) در ند،درا،د نیز اهمیت چی ت

یافته است اگالال

نه ارالال ات متبالالت ج چالال عملکالال د نیالالز میتوانالالد چالاله دلیالالب

اطمی،ا (  95درصد) چ ا ه جامالالایش تعیالالیآ ت چالال ا

پی فت م احالالب ف،ولالالوژیکی ند،درا،الالد چالالا تاالالوع دمالالا

تغسی داده ها ،اا مقالالادی چه دسالالت جمده جنتالالی لگالالاریت

چاالت در چهار همزما شود ،اما ایآ ار ات چالاله دلیالالب چالال تا

گ فته شالالد داده هالالا چه دسالالت جمده چه صالالورت درصالالد

اتدرس جفالالات ند،درا،الالد ،اا جملالاله نماتالالدها سیسالالت

افالالزایش یالالا الالاهش نسالالبت چالاله میالالانگیآ ارا الاله شالالدند

ند،درا،د سکو یافته است

Table 1. Average temperature and rainfall during studied years
)Year Average temperature (oC) Rainfall (mm

No.

)Rainfall (mm

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9
10
11
12
13
14
15

262.18
268.5
270.1
355.2
392.5
167.9
243.6
447.0

306.4
156.7
211.0
196.1
159.2
159.6
-

15.3
15.5
15.4
16.0
15.9
15.9
*-

)No. Year Average temperature (oC

15.3
14.5
15.2
15.6
15.2
14.9
16.8
15.0

2002
2003
2004
2006
2007
2008
2010
2011

1
2
3
4
5
6
7
8

*Not available
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هما گونه ه در شکب  1م الالاهده میشالالود چی الالت یآ

ا ،الالو اراالالاا تولیالالد ه ال مقالالاتا چالاله چیمالالار تی تسالالی

عملک د ری ه چه میزا  89/1 ،89/5ت  87/8تآ در هکتالالار

ریزتمانیا ت ه نماتد سیستی مان،د شالالکوفا ت جریالالا هسالالت،د

چالاله ت تیالالب در سالالاصها  1385 ،1397ت  1391ت متالال یآ

الاله در سالالاص  1394مع فالالی شالالدند در سالالاص  ،1382دت

میزا عملک د ری ه نیز در ساص  1382چهدستجمده است

جامایش جداگانه جهت چ رسی عملک د اراالالاا م،الالوژرا ت

موسسه تحقیقات اص و ت تهیه چدر ند،درا،د در گدشته

مالالولتی ژرا ان الالاا شالالد امالالا در سالالاصها  1391 ،1385ت

چال رت تهیالاله اراالالاا مالالولتی ژرا الالار می ال ده اسالالت اا

 ،1397ا ت ارااا مورد چ رسی م،وژرا چودند ه ع ته چ

دهۀ 1360چه چعد چا چه دست جترد تک،ولوژ تولید چالالدر

یک،واختی چی ت در ارااا مورد چ رسی ،موفقیالالت موسسالاله

م،وژرا تم ز چه سمت چدر م،وژرا رفت ایآ چدر نیاا چالاله

تحقیقات اص و ت تهیه چدر ند،درا،د در چهبود عملکالال د

می ،الالد ت چخالالش ایالالاد اا هزی،الاله

هیب یدها ت ار ند،درا،د را ن الالا میدهالالد ه،گالالامی

م چالالوط چالاله ت،الالص ال د را اا چالالیآ میچال د در

ه یص سط اا عملک د چاال چه دست میجیالالد ،پی ال فت

گدشالالالته الالاله م الالالکب چیمار هالالالایی مان،ال الد ریزتمانیالالالا،

اص حی چ ا چهبود عملکالال د در جی،الالده ضالال تر اسالالت،

ریزت تونیا ت نماتد سیستی تجود نداشالالت ،اراالالاا م،الالوژرا

ای ا افزایش عملک د حاصب اا چهبود تک،ولوژ (چهع،وا

ت،ص
الالارگ

د را حد

سیص (غی مقاتا چه چیمار یا جفات) تولید میشالالدند
چ،اچ ایآ در اچتدا ار چ رت تولید چدر م،وژرا

سالالیص

متاص ،چهی،ه ساا م ال

الالود ت حغاظالالت اا مح الالوص)

نمیتواند تک ار شود ()Jaggard et al., 2010

مان،د ارااا رسوص ،شی یآ ،گدتک ت سای ارااا صالالورت

شک را شاید چتوا چهع،وا یص م،بع شیمیایی خالم

گ فت چعد اا ج ه م کب چیمار ها اا اچتدا دهه نالالود

ت ت دیدپدی چا ف اتانی چاال ت دست سی جسا ناا چالال د الاله

ش تع شد ،مخ وصاً چیمار تی تسی ریزتمانیا ه یکی

ع ته چ تیمیآ نیاا غدایی انسا چ ا تولید انالال ژ مان،الالد

اا مخ ر ت یآ چیمار هالالا ند،درا،الالد هسالالت ت در الالب

اتانوص اا ج استغاده میشود حدتد  50درصد اا افزایش

دنیا اهمیت اتص را در اراعت ند،درا،د دارد مؤسسالاله چالاله

عملکال د ت یغیالالت ( 2/22درصالالد در یالالص هکتالالار چ ال ا

سمت تهیه ارااا مقاتا چه ایآ چیمار گ ایش یافت اتلیآ

عملک د شک ) چا پی فت اص حی چهدستجمده است ه

ه در اختیالالار اارعالالیآ االال ار

،،الالده افالالزایش در پتانسالالیب عملکالال د میچاشالالد

را م،وژرا مقاتا چه چیمار

م،عک

گ فت را اراا چود چه تدری گزی،شها چه سمت تهیه

( )Hoffmann and Kenter, 2018میالالانگیآ عملک ال د

ارااا مقاتا ت یا مقاتا چه  2-3چیمالالار سالالو یافالالت هالال

شک ژنوتیپها در شکب ( )2ن ا داده شده است

)Root yield (t ha-1

Year

Figure 1. Mean root yield of sugar beet genotypes during 2002-18
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)Sugar yield (t ha-1

Year

Figure 2. Mean sugar yield of sugar beet genotypes during 2002-18

م اچه چا عملک د ری ه ،چی ت یآ میزا عملک د شک چهت تیب

مؤسسه چه سمت تولیالالد اراالالاا مقالالاتا چالاله چیمار هالالا میچاشالالد

در ساصها  13/2( 1385تالالآ در هکتالالار) ت  11/5( 1397تالالآ

شیوع گست ده چیمار هالالا ریزتمانیالالا ت پوسالالیدگی ری الاله در

در هکتار) چهدسالالتجمده اسالالت همانگونالاله الاله در جالالدتص 1

مزارع ند،درا،د در استا ها مختلالالف

الالور ،تولیالالد اراالالاا

ن ا داده شده است میزا چارر در ساصها فو چالالاال چالالوده

مقاتا را در اتلویت چ نامهها اص حی ا ار داد سی نزتلالالی

است ه ایالالآ موضالالوع چیالالانگ ارال محالالیط چال رت عملکال د

پی فت در عملک د ری ه ت عملکال د شالالک چالاله دلیالالب توجالاله

ژنوتیپها فو میچاشد ( Akeson )1981تالالیری چارنالالدگی

چی ت چه چحث مقاتمت چه چیمار در ارااا مختلف میچاشالالد ت

اتاخ ف ب رشد را چ درصد ا،د ند،در چ رسی ده ت پالالی

انتظار میرتد ه در ساصها پیشرت شیب عملک د افزایش

چ د میزا چارندگی در مه ماه نزدیالالص چالاله  67تالالا  98درصالالد

یاچد ایآ مسیله چ ا ساصها متماد پدی فته شالالده چالالود الاله

تدیی ات سالیانه درصد ا،د را در ه ت م،طقه توجیه مینماید

چهبود عملک د ری ه چه هزی،ه اهش یغیت ان اا میشالالود ت

در ف اتحلیالالب ارالال سالالاص چالال رت عملکالال د ژنوتیپهالالا

چ عک

اما مع فی ارااا جدید ت م اچهت نتای نمودارهالالا

ند،درا،الالد ،نتالالای ن الالا داد الاله در سالالاصها ،1390 ،1385

شکبها  3ت  4ن ا داده است ه چهنژادگ ا میتوان،د در

 1393ت  1396عملک د ری الاله ند،درا،الالد چالالهت تیب ،2/3 ،19/2

ه دت خ وصیت چهطور همزما چهبود ای اد ،،الالد ()2018

 2/8ت  18/6درصالالد رتنالالد افزای الالی داشالالته اسالالت در نمالالودار

 Hoffmann and Kenterچیالالا

دنالالد الاله نسالالبت مالالارک

شکب  1چی الالت یآ عملکال د ری الاله در سالالاصها  1391 ،1385ت

(مقدار مواد جامد غی محلوص موجود در ری ه ند،درا،د) چه

 1397چهدست جمد اما در شکب  3اا میا ساصها مد ور ت،هالالا

شک در جامای ات ان اا شده اا ساص  2000تا  2002ت نیز اا

در ساص  1385رتند افزای ی عملک د ری الاله م الالاهده میشالالود

سالالالاص  2012تالالالا  2014چالالاله تضالالالوو چیالالالانگ ت مالالالع چی الالالت

دلیالالب عمالالده تغالالاتت چالالیآ دت شالالکب فالالو  ،محاسالالبه عملک ال د
ژنوتیپها نسبت چه شاهد جامایش در شکب  3میچاشد
نتای درچاره ار ساص چ رت عملک د شک ژنوتیپهالالا
ند،درا،د نیز م اچه ار ج چ عملک د ری الاله میچاشالالد چالالا ایالالآ

چوهیدرات خی ها (شک ) چالاله
(چ

چوهیالالدرات سالالاختمانی

 ،ت یبالالات دیالالواره سالاللولی) اسالالت چ،الالاچ ایآ ،عملکال د

شک چه تاسطه اهش مقدار ماده خ ص چال
دیواره سلولی در ری ه خی ها چه ط ا ن مگی

ت ت یبالالات
افالالزایش

ه محتوا مارکها موجود در ند،درا،الالد

تغاتت ه در ساصها  1393 ،1390 ،1385ت  1396درصالالد

یافت ،چهطور

تدیی ات نسبت چه رتند عملک د ری ه چهت تیب  2/1 ،2/1 ،3ت

ام تاه چسیار پاییآت اا گدشته است ایآ ف جی،د ادامه یافته ت

 13/4درصالالد متال چالالود (شالالکب  )4یکالالی اا دالیالالب نوسالالا

محتوا مارک موجود در تاریتهها فعلی اغلب متال اا 4

عملک د ری ه ت شالالک در سالالاصها مالالورد چ رسالالی ،گال ایش

درصد است
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)Root yield variation (%
Figure 3. Effect of different years on root yield of sugar beet genotypes

)Sugar yield variation (%
Figure 4. Effect of different years on sugar yield of sugar beet genotypes

در مطالعها

توسالالط (King and Tarkalson )2017

چه نظ میرسد ه پی فت اص حی ند،درا،د ه،الالوا

ارتباط چیآ ش ایط جر ت هالالوا ف الاللی ت عملکالال د شالالک

محدتد ن ده است ایآ ه جیا افالالزایش چی الالت در جالالدر

ند،درا،د در ایاالت جیداهو ج،الالوچی ت اترگالالا شالال ای

د ا سید چآ تجود خواهد داشالالت ،سالالؤالی اسالالت الاله

مورد چ رسی ا ار گ فت چدیآ م،ظور دادهها م چوط چه

ه،الالوا چالاله ج پاسالالخ داده ن الالده اسالالت پی ال فت چی الالت در

 74ایستگاه دریافت ،،الالده ند،درا،الالد جهالالت فالال اتر در

توایالالع ایسالالتتوده امکا پالالدی اسالالت چالالا ایالالآ ش ال ط الاله

خ ص ساصها  1997تا  2014مورد چ رسی ا ار گ فالالت

شکبگی

مطلالالور محالالدتد

م اچه چا تحقی حاض  ،عملک د شک در ساصها مختلف

شالالود الاله در ایالالآ صالالورت مالالواد فتوسالال،تز اضالالافی در

ه در یالالص سالالاص چالاله شالالدت

دست س میتوانالالد چالال ا افالالزایش عملکالال د شالالک اسالالتغاده

افزایش ت در چ خی ساصها چه شدت اهش داشت ج هالالا

شود انتخار ارااا چا مقاتمت ن،دگانه ت صغات متحمالالب

حضور چ خالالی عوامالالب متدیالال سالالاالنه را در ایالالآ امالال مالالؤر

در چ اچالالال جفالالالات ت چیمار هالالالا ت همچ،الالالیآ ت،شهالالالا

دانست،د اا نظ ( King and Tarkalson )2017دما هوا

غی هواا  ،اهمیت ایاد چ ا پی فت اصالال حی چی الالت

دارا نوسا چود چه گونها

در اچتدا ت میانه رشد گیاه ند،درا،د چی الالت یآ تالالیری را چالال
درصد ا،د ت مت،اتر ج عملک د شک دارد

چ

ها ت،ها چه سط چالال

ند،درا،د خواهد داشت اگ نالاله چهبالالود تحمالالب گیالالاه چالاله
ت،ش چه افزایش پتانسیب عملک د مص نمی ،د ،امالالا در
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ش ایط مختلف محیطی ،چه افزایش ربات عملک د مالالص

ف اتحلیالالب در چ نامالالها اصالال حی ،چایالالد داالالت خاصالالی در

چه افزایش درجه

انتخار شاهد جامایش صورت پالالدی د؛ نالاله چسالالا انتخالالار

ح ارت در طوص امالالا شالالود ،افالالزایش میالالزا سالالا ارا در

شاهد ضعیف در یص ساص ،چ تالال

ژنوتیپهالالا ت انتخالالار

ند،درا،د چ ا چهی،ه ساا تولید شک ت اات اد ص،عتی چا

شاهد او در یالالص سالالاص ،نالالزتص عملکالال د ژنوتیپهالالا در

اسالالتغاده اا اچزارهالالا مالالدی یت ژنتیکالالی ت اراعالالی مهالال

جمار ارا هشده را در چ خواهد داشت

می ،د اگ تدیی ات جر ت هوایی م،

نتیجهگیری

خواهد چود در ایآ تحقی  ،اگ نه نوسالالا عملکالال د در
سالالاصها مختلالالف چ ال ا اراالالاا تولیالالد تجالالود دارد امالالا

در ایالالآ مطالعالاله ،جامای الالات در ش ال ایط ن مالالاص ت در

موفقیت در اهش شیب راچطه م،غی چیآ عملک د ری ه ت

محیط فااد چیمار اج ا شالالده چودنالالد چالالا توجالاله چالاله نتالالای

عملک د شک حاصبشده ت ربالالات در عملکالال د در جی،الالده

چهدستجمالالده ،اسالالتغاده اا رتر ف اتحلیالالب در چ نامالالهها

نزدیص ااچب انتظار میچاشد در ایآ تحقی  ،چ ا نخستیآ

اص حی چ ا چ جترد ار ساص چ رت عملکالال د در ،الالار

چار ار ساص چالال رت عملکالال د ژنوتیپهالالا ند،درا،الالد اا

سای رترها جمار توصیه میشود

ط ی رتر ف اتحلیب ارایاچی شده است چه دلیالالب ج الاله

سپاسگزاری

در رتر ف اتحلیب عملکالال د ژنوتیپهالالا نسالالبت چالاله شالالاهد

اا مدی یت چخش چهنژاد مؤسسه تحقیقات اص و ت

جامالالایش سالال ،یده میشالالود امالالا در رترهالالا معمالالوص

تهیالاله چالالدر ند،درا،الالد چالاله جهالالت راه،ماییهالالا صالالورت

ارایاچی عملکالال د ،میالالانگیآ عملکالال د ژنوتیپهالالا در یالالص

پدی فته در جهت گالال دجتر ت چ رسالالی اط عالالات تقالالدی

ساص مورد چ رسی ا ار میگیالال د لالالدا در اسالالتغاده اا رتر
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