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 چکیده

 باپژوهش  این .باشدبرای ارقام حساس و مقاوم به بیماری ریزومانیا متفاوت تواند میدر سیلو  چغندرقندکاهش کیفیت ریشه 

رج )بدون کدر منطقه  1393در سال در سیلو مقاوم به بیماری ریزومانیا  چغندرقندافشان گرده هایژنوتیپ کیفیتبررسی  هدف

این شد.  انجام به بیماری ریزومانیا( ه)آلودزرقان فارس در منطقه 1395و  1394و در سال  آلودگی به بیماری ریزومانیا(

مل مورد عوا های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.بر پایه طرح بلوکدر زمان خرد شده های کرتتحقیق در قالب آزمایش 

و  (طحس 11در  مجموعا  )به بیماری ریزومانیا چغندرقند و یک رقم مقاوم یک رقم حساس  ،بررسی شامل نه ژنوتیپ اصالحی

، ، سدیمساکارزشامل:  تحقیقگیری شده در این اندازهکیفی روز بود. صفات  60و  40، 20مدت سیلو در سه سطح عامل 

 که برای هر نمونه قبل و بعد از سیلو بودندو درجه خلوص شربت بریکس ، ریشه ماده خشک ،پتاسیم، نیتروژن مضره

های پژنوتیپوسیدگی  شدت دهی شد. نتایج نشان دادسیلو نمره پس ازهای چغندرقند ریشهپوسیدگی گیری شد. مقدار اندازه

 هایژنوتیپدر منطقه زرقان فارس پوسیدگی . ندبودکرج منطقه  بیشتر از سیلوی فارسزرقان در سیلوی منطقه  اصالحی

 های مورد بررسیژنوتیپکمتر از بقیه روز سیلو  60پس از  32814، 32003، 31929، 31927، 31924شماره  چغندرقند

 مورد بررسی هایژنوتیپسایر  از 86/71با درجه خلوص  32003 چغندرقند ژنوتیپسیلوپذیری سه سال آزمایش  در. بود

 نمود.  استفادهچغندرقند بعدی های اصالحی در برنامهبا سیلوپذیری بهتر  ژنوتیپتوان به عنوان و از آن می بودبیشتر 
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 مقدمه

طور هاست که ب خصوصیاتیجمله از  چغندرقندسیلوپذیری 

 ،طـور مسـتقیم از نحـوه برداشـتهریشه و بغیرمستقیم از شكل 

 ثیرپــذیری داردأت آن حمــل و خصوصــیات مقاومــت بــه بیمــاری

(Abdollahian Noghabi et al. 2010).  برنوع رقم همچنین 

دما  .(Alimoradi 2002ثر است )ؤمیزان تنفس ریشه در سیلو م

دهـد میتحقیقات نشان باشد میمهمترین عامل در شدت تنفس 

گراد ضایعات قنـدی چغندرقنـد سـالم در درجه سانتی 3 دمایدر 

 9سیلو بین وقتی دمای  و بودهگرم بر تن در روز  220سیلو حدود 

 804 تـا یعات قنـدی چغنـدر قنـدضا باشدگراد درجه سانتی 13تا 

در  (.Van der poel et al. 1998) مـی رسـدگرم بر تن در روز 

 27-19دمایی بین داری ریشه در نگهخصوص ضایعات وزنی نیز 

کیلوگرم بـه  4/40گراد موجب کاهش وزنی در حدود درجه سانتی

گـرم و خشـک  طقامندر رو  ایناز  شود.میازای یک تن در روز 

سـاعت پـس از برداشـت  20شود چغندرقند حداکثر تا میتوصیه 

 (.Van der poel et al. 1998مصرف شود )

وجـود آلـودگی  ،عالوه بر تنفس ریشه چغندرقند در سـیلو

 Campbell and Klotz)ریزومانیـا هـای چـونریشه بـه بیماری

2008; Strausbaugh et al. 2008) ریزوکتونیا ،(Campbell 

et al. 2014) های چغندرقنـد تولیـد شـده در شـرای  و یا ریشه

ــم ــاری ک ــت ( Kenter and Hofmann 2008)آبی در کیفی

 .ثر استؤچغندرقند در سیلو م دارینگه

 1375ظهور بیماری ریزومانیا در ایران اولین بـار در سـال 

هـای مقـاوم شـاید از استان فارس گزارش شد و اسـتفاده از رقـم

گی و ادی بای. باشدمیثرترین روش برای مقابله با این بیماری ؤم

ی هاشهیرنشان دادند که ( De Biaggi et al. 2010همکاران )

های سـالم در مقایسه با ریشه ریزومانیای ماریبمبتال به  چغندرقند

 بـوده و مقـدار سدیمو  پتاسیم، انورت یقندها بیشتر ریمقاد ایراد

در آنها کمتـر  نییو بتا نیتروژن آمونیومی، نیتروژن آمینی، نیتروژن

 است. 

مـورد سـئوال همواره  به ریزومانیاسیلوپذیری ارقام مقاوم 

های افـزایش ناخالصـیدهد میتحقیقات انجام شده نشان و بوده 

در اثر بیماری، تنفس و پوسیدگی موجـب کـاهش  چغندرقندریشه 

 Kenter and)اسـتدر سیلو داری در زمان نگه چغندرقندکیفیت 

Hoffman 2009; Klotz and Campbell 2009) . کمپـل و

ــاران  ــه  (Campbell et al. 2008)همك ــنفس ریش ــدت ت ش

و مقـاوم بـه بیمـاری م حسـاس اقـرادر سـیلو بـرای  را چغندرقند

مشـخ  شـد در آزمایشات آنها  ند.گزارش کردمانیا متفاوت ریزو

روز  120در سـیلو بـرای ارقام حسـاس بـه بیمـاری شدت تنفس 

بـه کیلـوگرم  18 هـاآنمقدار سـاکارز  بیشتر وچهار برابر  دارینگه

در تحقیقـی  .نـدبود مقـاومم ارقـااز  کمتـرازای هر تن چغندرقند 

 .Strausbaugh et al)همكـارانتوسـ  استراسـبو و که مشابه 

شش واریتـه  سیلوپذیریاثر بیماری ریزومانیا بر انجام شد  (2008

و روز بررسـی  144هـای مختلـب بـه مـدت مقاومت با چغندرقند

ریزومانیا به بیماری بیشتری ارقامی که مقاومت گزارش کردند که 

برخـوردار بودنـد. در در محی  آلوده داشتند از سیلوپذیری بهتـری 

 Strausbaugh) آزمایش دیگری که توس  استراسبو و همكاران

et al. 2009) های ارقام انجام گرفت درصد آلودگی قارچی ریشه

مقاوم به بیماری ریزومانیا در سیلو مورد بررسی قرار گرفت. به این 

منظور در دو منطقه سالم و آلوده ارقام مقاوم به ریزومانیـا کشـت 

و پس از برداشت از هر قطعه آزمایش برای تعیین درصد قند  شدند

داری روز نگـه 144ها بـه مـدت دو نمونه انتخاب و مـابقی ریشـه
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شدند. نتایج نشان داد ارقام مقاوم به ریزومانیا در مقابل گسـترش 

 قارچ در سیلو از خود مقاومت بهتری نشان دادند.

 هـایژنوتیپاین تحقیق با هـدف بررسـی سـیلوپذیری 

ــرای   ــا در ش ــاری ریزومانی ــه بیم ــاوم ب ــد حســاس و مق چغندرقن

   وجودو در شرایدر منطقه کرج آلودگی به بیماری ریزومانیا بدون

تــا انجــام شــد  منطقــه زرقــان فــارسدر  آلــودگی بــه ریزومانیــا

 . شوندو معرفی  شناساییبرتر در این خصوص  هایژنوتیپ

 

 

 هاروشمواد و 
در  خـرد شـده هـایکـرتآزمایش این تحقیق در قالب 

سـال سه تكـرار در با تصادفی  های کامالٌبر پایه طرح بلوکزمان 

 درو  آلـودگی بـه بیمـاری ریزومانیـا()بدونکرج  منطقهدر  1393

بــه بیمــاری  ه)آلــود زرقــان فــارسدر  1395و  1394هــای ســال

رسـی شـامل نـه مورد بر چغندرقند تیمارهای. انجام شد ریزومانیا(

افشان حساس و رقـم ژنوتیپ گرده، یک افشان مقاومژنوتیپ گرده

داری در مدت نگـه( و 1)جدول خارجی مقاوم به بیماری ریزومانیا 

 روز بودند. 60و  40، 20در سه سطح سیلو 
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 مشخصه ژنتیكی مقاومت مرحله اصالحی اصالحی  هایژنوتیپشماره  ردیب

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 31887 1

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 31924 2

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 31927 3

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 31929 4

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی نیمه مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 32144 5

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 32002 6

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 32814  7

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 31370 8

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی مقاوم به ریزومانیا نسل دوم 32003 9

 افشانژرم گردهدیپلوئید مولتی حساس افشانژنوتیپ گرده 191 10

 تجارتی مقاوم به ریزومانیا رقم طوس 11

طبـق تقـویم  های مـورد بررسـیژنوتیپ برای این منظور

در قطعـه زمینـی بـه هر منطقـه در در اولین فرصت بهاره زراعی 

بوتـه در  صـدهزارمتر مربع بـا تـراکم حـدود  2000مساحت حدود

عملیات و عملیات داشت مطابق روش متداول  ند.شد هكتار کشت

نـه  چغندرقنـد ژنوتیـپشد. از هر  انجام هر سال در پاییزبرداشت 

 شـدندگـذاری و شماره وزنریشه  30تا  25حاوی  هر کدامنمونه 

(Burcky and Maier 2005.) سـرقسمت  حذفها بدون نمونه 

هـای تـوری قـرار داده در کیسهو وزن هوایی و فق  با حذف اندام

 و 5/1، 2به ترتیـب  ، ارتفاع و طولبعاد سیلو شامل: عرضا .شدند

گیری درجه حرارت حداقل و حـداکثر، اندازه به منظور .بودمتر  10

 متر و طولسانتی 10به قطر   PVCلوله یکدر هنگام ایجاد سیلو 

قرار داده شد. تغییرات  سیلوطور مورب و شیبدار در مرکز متر به دو

گیـری شـد. بـرای هـر کمینه و بیشینه دما در هر شبانه روز اندازه

تــنفس ثر در ؤدمــای مــ شــاخ  ،داریســطح مــدت نگــه

(Respiration Digree Day (RDD)) طبـق رابطـه چغندرقند 

 . (Abdollahian Noghabi et al. 2009) دست آمده( ب1)

(1) RDD=∑[(Tmax+Tmin)/2]-Tb 
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 ،روز سیلوشبانه  بیشینهدمای = maxTدر این رابطه 

minT = روز سیلو و شبانه  کمینهدمایbTدمایی است که  حداقل

در این  .باشدمیبیشتر از آن ضایعات تنفس ریشه ملموس است 

)Wyse گراد در نظر گرفته شددرجه سانتی bT ،3تحقیق 

و پس از برداشت  چغندرقند هایژنوتیپکیفیت اولیه . (1978

 انجام شد.نمونه  33 با برداشتقبل از تشكیل سیلو 

شـامل: مـاده  تحقیـقگیـری شـده در ایـن صفات انـدازه

پوسـیدگی و ، رهنیتـروژن م ـ ،سـدیم، پتاسـیم، سـاکارزخشک، 

درصــد قنــد بــه روش . بودنــدو درجــه خلــوص شــربت بــریكس 

طیـب سـنجی نشـر ی، غلظت سدیم و پتاسیم بـه روش مترپالری

و غلظت نیتروژن م ره به روش عـدد آبـی  (فلیم فتومتریشعله )

 Kunz)گیـری شـددستگاه بتاالیزر انـدازه توس  اسپكتروفتومتر 

تعیین درصد مواد جامد محلول حاصـل از عصـاره ریشـه  .(1998

گیری اندازهدستگاه رفرکتومتر  توس  (بریكس )بر مبنای چغندرقند

بخشـی از بـا قـرار دادن  چغندرقنـدریشه خشک  مادهتعیین شد. 

درجـه  103 ± 2در آون بـا دمـای (گـرم 20حـدود ) ریشـهخمیر 

ساعت تا رسیدن به وزن ثابت انجـام شـد  16گراد به مدت سانتی

(Lescure 1998) میزان قندمالس با استفاده از فرمول راینفلد و .

تعیـین صـفت  شد. برآورد( Reinefeld et al. 1974) همكاران

مـواد کـل ریشه بـه  موجود ساکارزاز تقسیم  شربت درجه خلوص

. (Asadi 2007)محاسبه شد ریشهجامد محلول عصاره حاصل از 

 شـروعهنگام  بهضایعات وزنی از اختالف وزن نمونه صفت تعیین 

سیلو تقسـیم بـر تعـداد روزهـای  پایانوزن نمونه هنگام  هسیلو ب

جهـت تعیـین ضـایعات قنـدی از  و دست آمدهداری در سیلو بنگه

سیلو در عیار نمونه  شروعاختالف حاصل ضرب وزن نمونه هنگام 

 سـیلو در عیـار آن پایـانا وزن نمونه هنگام مشابه آن در مزرعه ب

داری در سـیلو ی نگـهبر تعـداد روزهـا آنکه حاصل  دست آمدهب

شدت پوسیدگی و فساد ریشـه در . (Akeson 1980) تقسیم شد

و گانـه بـاتنر زا با استفاده از مقیاس نـهسیلو در اثر عوامل بیماری

بـه برآورد شد. در این مقیاس  (Buttner et al. 2004)همكاران 

گندیده نمره  های کامالًریشهبه سالم نمره یک و  های کامالٌریشه

بـر  ریزومانیـا در مزرعـه بیمـاری بـه مقاومت ارزیابی. داده شدنه 

 (Luterbacher et el. 2005)و همكاران  رخبا لوتراساس روش 

 سـالم هـایباریشـه بندی گیاهانرتبه، اساس براین .انجام گرفت

 ریشی ریشه با نمره یک، گیاهان (رنگ تغییر یا ریشی ریشه فاقد)

 ریشـی ریشه با یافته نمره سه، گیاهان رنگ تغییر قدری و محدود

 شدید ریشی ریشه با یافته نمره پنج، گیاهان رنگ تغییر و متوس 

پوسـیده  کامالً هاییافته نمره هفت و ریشه رنگ تغییر شدت به و

 کـه هـایی بوتـه به زوج ضمن نمرات نمودند. درنمره نه دریافت 

 . شد داده بودند فرد نمرات حدواس 

 ده ازفاو با است بندیدر پایان مدت اجرای طرح، نتایج جمع

قرار ین اریانس و مقایسه میانگمورد تجزیه و SASآماری افزار نرم

زرقان  هارتلی نتایج دو ساله منطقه maxF بر اساس آزمون .ندگرفت

به صورت تجزیه مرکب و نتایج منطقـه کـرج بـه صـورت فارس 

مجزا گزارش شد. در تجزیه مرکب در مـواردی کـه عامـل مـورد 

آن  برای دار بود مقایسه میانگینبررسی با سال اثرات متقابل معنی

 عامل بصورت ساالنه گزارش شد.
 

 و بحث نتایج

ثر در تنفس ریشه ؤهای مروند تغییرات مجموع حرارت

دهد با افزایش زمان سیلو نشان می( را در سیلو RDD) چغندرقند

تواند در اثر کاهش کاهش داشته که علت آن می( RDD)مقدار 

.(1)شكل  دمای محی  با نزدیک شدن به فصل زمستان باشد
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 در سیلو( RDD) چغندرقندثر در تنفس ریشه ؤهای ممجموع حرارتنقطه به نقطه مقایسه  1شکل 
 

برای منطقه کرج در  تجزیه واریانس جدولنتایج بررسی 

 1395و  1394های و منطقه زرقان فارس در سال 1393سال 

داری نگهو مدت  اصلی ژنوتیپاثر ( که 3و  2 )جدول دادنشان 

بر صفات ضایعات قندی، در منطقه کرج  سیلوچغندرقند در 

اثر متقابل  همچنین وو قندمالس  درجه خلوصضایعات وزنی، 

بر صفت ضایعات وزنی در سطح احتمال یک  ژنوتیپ×مدت سیلو

بر  ژنوتیپ اصلیاثر  منطقه زرقان فارسدر  .بوددار درصد معنی

 برسیلو مدت  وو قند مالس  درجه خلوصصفات ضایعات قندی، 

صفات ضایعات قندی، ضایعات وزنی، درجه خلوص و قندمالس 

اثر همچنین . نشان داددرصد در سطح احتمال یک دار اثر معنی

قندمالس در  و قندیبر صفات ضایعات  ژنوتیپ×سالمتقابل 

و برای صفت درجه خلوص در سطح سطح احتمال یک درصد 

مدت سیلو بر ×سالاثر متقابل  بود. معنی احتمال پنج درصد

مدت ×ژنوتیپ×سه فاکتور سال اثر متقابل وصفات درجه خلوص 

و قندمالس در سطح احتمال  داری بر صفات درجه خلوصنگه

 .نددار بودیک درصد معنی

منطقه  1393مقایسه میانگین ضایعات وزنی و قندی سال 

 4در جدول  زرقانمنطقه  1395و  1394میانگین دو سال  باکرج 

مقدار ضایعات وزنی  که برای هر سه سال آزمایش دهدنشان می

روز  40 وروز  40سیلو نسبت به  تشكیلروز اول  20و قندی در 

. این داری بیشتر استبه طور معنیداری روز نگه 60 هم نسبت به

 Martens and Oldfield) نتیجه باگزارش مارتنز و اولد فیلد

تشكیل سیلو ضایعات در رابطه با اینكه در روزهای اول  (1970

های بعد است وزنی و قندی بیشتر از میانگین آن برای هفته

سیلو چغندرقند در اواس   شروعطور معمول بهمطابقت دارد. 

شود که هوا به تدریج رو به سردی رفته و موجب آبانماه انجام می

کم شدن ضایعات وزنی و قندی چغندرقند در اثر کاهش دمای 

 .(Vukov and hangyal 1987) شودمحی  می
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 کرج به ترتیب برایضایعات قندی چغندرقند  و و مدت سیلو بر صفات ضایعات وزنی چغندرقند هایژنوتیپ، ساده و مرکب تجزیه واریانس 2جدول 

 1395و  1394سال  دوطی زرقان فارس  و 1393 در سال
 

 منطقه کرج
درجه 
 آزادی

 منطقه زرقان 
درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات
 میانگین مربعات میانگین مربعات

  ضایعات وزنی ضایعات قندی ضایعات وزنی ضایعات قندی

 سال 1 6670409 **194580 - - -

 تكرار )سال(/تكرار 4 782705 15919 2 **63988013 **133010

  ژنوتیپ 10 8132172 **101117 10 **6799449 **59372

  ژنوتیپ×  سال 10 1849633 **39607 - - -

  ژنوتیپ×)سال(/ تكرار ژنوتیپ ×تكرار 40 5192143 12225 20 1156155 15246

 مدت سیلو 2 **231678205 **745557 2 **143931213 **276216

 مدت سیلو×  سال 2 8186599 5822 - - -

22720 ns 3308380** 20 12375 7768977 20  ژنوتیپ×  سیلومدت  

  ژنوتیپ×  مدت سیلو×  سال 20 3071242 18874 -- -- 

 خطای کل 88 4745671 12764 4 732907 53203

32/19  79/14   18/18  41/30  (CVضریب تغییرات )  

 دار  غیرمعنی nsو  درصد یک، پنجدار در سطح احتمال ه ترتیب معنیب **،  *

 
  1393در کرج در سال چغندرقند  درجه خلوص و قندمالسو مدت سیلو بر صفات  های چغندرقندژنوتیپساده و مرکب،  تجزیه واریانس 3جدول 

 1395و  1394و زرقان فارس در دو سال 
 

درجه  منطقه کرج
 آزادی

 منطقه زرقان 
درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات

 میانگین مربعات میانگین مربعات
  درجه خلوص مالسقند   درجه خلوص قند مالس

  -- **59/26  **13434  سال 1 

**9/1  97/28  2 35/0  67/18  تكرار )سال(/تكرار 4 

**75/7  **54/93  10 **05/21  **225   ژنوتیپ 10 

  -- **32/1  *29/55   ژنوتیپ×  سال 10 

18/0  57/18  20 58/0  06/21   ژنوتیپ×)سال(/ تكرار ژنوتیپ ×تكرار 40 

**4/30  **572  3 **21/11  **5746  مدت سیلو 3 

  -- 10/0  **3364  مدت سیلو×  سال 3 

 49/0  ns 12/40 ns 03  **06/1  65/29   ژنوتیپ×  مدت سیلو 30 

  -- **09/1  **84/50   ژنوتیپ×  مدت سیلو×  سال 30 

94/0  12/78  6 49/0  22/26  خطای کل 132 

99/12  78/7   49/16  32/7  (CVضریب تغییرات )  

 دار  غیر معنی nsو  درصد یک، پنجدار در سطح احتمال به ترتیب معنی  **،  *
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 طق مورد بررسیادر من سیلوضایعات وزنی و قندی چغندرقند در اثر مدت میانگین مقایسه  4جدول 
 

 صفات

 مدت سیلو
 )روز(

 ضایعات قندی
 گرم بر تن در روز(کیلو)

 
 

 ضایعات وزنی
 گرم بر تن در روز(کیلو)

و 1394دو سال میانگین 
 زرقان منطقه 1395

 

  1393سال 

 منطقه کرج

و 1394میانگین دو سال 
 زرقان منطقه 1395

 

 1393سال 

 منطقه کرج 

729/0  a a728/0  a28/9  a449/8  20 

606/0  b  b618/0  b487/6  b536/6  40 

517/0  c  c546/0  c721/5  c47/5  60 

 دار ندارند.ک درصد اختالف معنییدر سطح احتمال  LSDهای دارای حروف یكسان در هر ستون از لحاظ آماری بر اساس آزمون میانگیندر هر ستون 

ه بندی میانگین صفات ضایعات قندی، درجگروه 5جدول 

 متقابل مدت سیلو واثر برای را خلوص شربت و قندمالس 

 1394 دو سالمنطقه کرج و  1393سال چغندرقند در  هایژنوتیپ

ضایعات کمترین دهد. نشان میمنطقه زرقان فارس  1395و 

 های چغندرقندژنوتیپ مربوط بهمنطقه کرج  1393قندی در سال 

و  32814، 32003، 31370، 31929، 31927، 31924 شماره

 بیشترین 1394 سالدر  منطقه زرقان فارس در .بود 32002

و  بود 191 افشانگردهداری مربوط به ضایعات قندی به طور معنی

های مورد بررسی در این خصوص بین ژنوتیپ 1395 در سال

 داری مشاهده نشد.اختالف معنی

 چغندرقندهای ژنوتیپ منطقه کرجدر  1393سال  در

و رقم طوس  32002 ،32814، 31929، 31924، 32003 شماره

در یک گروه آماری قرار بیشترین درجه خلوص ریشه را داشتند و 

 1394 سال درمنطقه زرقان فارس در  در حالی کهگرفتند. 

و  32003، 31887، 31924، 32144شماره  چغندرقندهای ژنوتیپ

ر یک گروه و د ندبودبیشترین درجه خلوص را دارا رقم طوس 

 1395در سال  صفت درجه خلوصمقایسه  .آماری قرار گرفتند

منطقه زرقان فارس نشان از بیشتر بودن درجه خلوص رقم طوس 

در این خصوص بررسی رد وم چغندرقندهای ژنوتیپبوده و مابقی 

  دار نداشتند.اختالف معنی

 منطقه کرج 1393سال  دردر خصوص صفت قندمالس، 

ماره شهای چغندرقند ژنوتیپ مربوط بهقندمالس  کمترین مقدار

 و 1394دو سال هر و برای بودند  32002، 32814، 32003

ه بمربوط کمترین مقدار قند مالس منطقه زرقان فارس  1395

 32002و  32814، 32144، 32003های چغندرقند شماره ژنوتیپ

 .بودند که در یک گروه آماری قرار گرفتند

قه در منطهای چغندرقند ژنوتیپ پوسیدگینمره میانگین 

ود ب 9 از 4/1داری در سیلو روز نگه 60برای  1393کرج در سال 

های سیلو شده از این بدان معنی است که تک ریشه. (6)جدول 

ه نمر. میانگین شرای  خوبی طی مدت سیلو برخوردار بودند

ال سدر های چغندرقند در منطقه زرقان فارس ژنوتیپ پوسیدگی

وز ر 60برای  9از  7/3 نمره 1395سال  درو  5/3نمره  1394

، 32003 ،31929، 31927، 31924های شماره ژنوتیپسیلو بود. 

 1394ال سروز سیلو در هر دو  60سه از نه برای با نمره  32814

 دارای پوسیدگی کمتر در سیلو بودند.  1395و 
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 زرقاندو منطقه کرج و در  چغندرقند ژنوتیپضایعات قندی، درجه خلوص و قندمالس چغندرقند در سیلو در اثر تغییر نوع میانگین مقایسه  5جدول 

 
 صفات

 

 ژنوتیپ
 چغندرقند

 قند مالس
 )درصد(

 
 

 درجه خلوص شربت
 )درصد(

 

 ضایعات قندی
 گرم بر تن در روز(کیلو)

 1395سال 

 منطقه  
 زرقان

 

 سال
 1394 

 منطقه  
 زرقان

 

 سال
 1393 

منطقه  
 کرج

 سال
 1395 

 منطقه  
 زرقان

 

سال 
1394 

 منطقه  
 زرقان

 

 سال
 1393 

منطقه  
 کرج

 سال
 1395 

 منطقه  
 زرقان

 

 سال
 1394 

 منطقه  
 زرقان

 

 سال
 1393 

منطقه  
 کرج

68/4 c 38/5  b 35/5  a 56/63  fg 93/77  ab 40/72 ab 518/0  e-g 602/0 b-f 583/0  dc 31924 

04/5 b 15/ 6 a 03/5 aa 31/56  h 47/71 cd 45/70 abc 467/0 g 583/0 c-g 550/0  d 31929 

74/5 b 58/6 a 4/5  a 59/60  g 39/69 de 80/68 bcd 481/0 fg 574/0 c-g 629/0  dc 31927 

04/4 cde 66/3  def 97/3 c 91/61 g 75/56bc 20/66 de 575/0  c-g 
626/0  b-

e 
553/0  d 31370 

03/4 cde 42/4 cd 53/4  b 98/61  g 68/79  ab 70/64 e 574/0 c-g 591/0  c-g 657/0  a-c 31887 

23/3 fg 85/3 def 47/3 d 65/62  g 44/79 ab 50/73  a 563/0 bcd 566/0 c-g 634/0 bcd 32003 

94/2 g 72/3 def 98/3 c 80/61 g 87/80 a 6/69 bcd 623/0 b-e 719/0 b 687/0 abc 32144 

96/2 g 16/4 cde 41/3  d 92/64 fg 13/77 ab 00/72 ab 529d-g 725/0 b 558/0  d 32814 

98/2 g 50/4 cde 48/3  d 31/65 efg 75/69bc 30/72 ab 655/0 bcd 630/0 b-e 555/0  d 32002 

3/50Efg 4/25cd 4/12 c 64/16 fg 79/10ab 70/67 cde 689/0 bc 891/0 a 755/0  ab 191 

4/12Cde 4/29cd 3/44d 64/72def 81/59 a 40/71 ab 680/0 bc 627/0 b-e 775/0  a طوس 

 دار ندارند.ک درصد اختالف معنییدر سطح احتمال  LSDهای دارای حروف یكسان در هر ستون از لحاظ آماری بر اساس آزمون میانگین

 

داری و مدت نگه ژنوتیپ×بررسی اثر متقابل سال

درجه خلوص در بندی میانگین صفت بر گروه در سیلوچغندرقند 

داری موجب کاهش درجه نشان داد که افزایش مدت نگه 7 جدول

ویژه در سال به گرددمیخلوص شربت حاصل از ریشه چغندرقند 

داری چغندرقند در سیلو مقدار درجه روز نگه 60و  40برای  1395

دار های مورد بررسی کاهش معنیژنوتیپخلوص برای تمامی 

تواند شدت بیشتر آلودگی به بیماری می نشان داد علت آن احتماالً

(. 6)جدول  باشد 1394نسبت به سال  1395ریزومانیا در سال 

 40تا  1394در سال  32814و  32003های ژنوتیپدرجه خلوص 

روز پس از برداشت در سیلوی  20تا  1395و در سال  روز

از نشان می تواند دار نبودند که چغندرقند دارای اختالف معنی

 ریزومانیا بر شدت تنفس ریشه در سیلو باشدثیر بیماری أت

(Campbell and Klotz 2008.) 
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 1393 سال درو میانگین نمره آلودگی مزرعه  در سیلوداری روز نگه 60و 40،20برداشت،  در هنگامچغندرقند ریشه  میانگین نمره پوسیدگی 6جدول 

 منطقه زرقان 1395و  1394منطقه کرج و دو سال 
 

 (1-9میانگین نمره پوسیدگی ریشه )

 
 ژنوتیپ شماره

 چغندرقند
شاخ  آلودگی مزرعه 
به بیماری ریزومانیا 

(DI) (9-1) 

 
 روز سیلو 60

 سال
 

 روز سیلو 40
 سال

 
 روز سیلو 20

 سال
 

 زمان برداشت
 سال

95 94 93  95 94 93  95 94 93  95 94 93  95 94 93   

0/4  0/3  1  3 0/3  4/1   0/3  0/2  0/1   3 1 5/1  1 1 1  31924 

0/3  0/3  1  3 0/3  4/1   0/3  0/2  3/1   3 1 6/1  1 1 1  31929 

0/5  0/3  1  3 0/3  3/1   0/2  0/2  3/1   2 1 6/1  1 1 1  31927 

0/5  0/3  1  4 0/3  8/1   0/2  0/2  9/1   2 1 1/2  1 1 1  31370 

0/6  0/3  1  4 0/3  3/1   0/2  0/2  4/1   2 1 3/1  1 1 1  31887 

0/5  0/3  1  3 0/3  5/1   0/2  0/2  4/1   2 1 4/1  1 1 1  32003 

0/4  0/2  1  5 0/3  3/1   0/3  0/2  2/1   3 1 4/1  1 1 1  32144 

0/5  0/3  1  3 0/3  4/1   0/4  0/2  4/1   3 1 3/1  1 1 1  81432  

0/4  0/3  1  5 0/6  5/1   0/3  0/5  5/1   3 2 3/1  1 1 1  32002 

0/7  0/4  1  5 0/6  6/1   0/4  0/5  3/1   3 2 4/1  1 1 1  191 

0/3  0/3  1  3 0/3  4/1   0/2  0/2  4/1  طوس  1 1 1  4/1 2 2  

6/4  0/3  1  7/3  5/3  4/1   7/2  5/2  4/1  میانگین  1 1 1  5/1 2/1 5/2  

 
 زرقانمنطقه  1395و  1394در دو سال  چغندرقند در سیلودرجه خلوص بر میانگین صفات و مدت سیلو  ژنوتیپسال، اثر متقابل  7جدول 

 
 درجه خلوص چغندرقند )درصد(

 1395 سال
 

 1394   

  مدت سیلو )روز( مدت سیلو )روز(

 برداشت 20 40 60

 

ژنوتیپشماره   برداشت 20 40 60  
50o-r 47p-s 75b-m 83a-d 75a-k 79a-i 78a-j 80a-i  31924 

36t 45q-t 71f-m 73c-m 75a-m 67j-m 70h-m 73c-m  31929 

48o-s 48o-s 72e-m 75a-k 71g-m 65mn 65l-n 77a-k  31927 

54opq 39st 78a-i 77a-k 75b-m 72d-m 77a-k 78a-i  31370 

49o-r 41rst 80a-i 78a-i 76a-k 80a-i 89a-i 84ab  31887 

54opq 41rst 77a-k 79a-i 74b-m 80a-i 80a-i 84ab  32003 

50o-r 45q-t 76a-k 75a-k 80a-i 78a-i 83a-d 83a-d  32144 

54opq 52opq 74b-m 80a-i 67klm 78a-i 81a-g 82a-d  81432  

51opq 52opq 77a-j 81a-h 70g-m 79a-i 71f-m 83a-d  32002 

57no 52opq 70i-m 77a-k 74b-m 79a-i 80a-h 83a-c  191 

50o-r 56nop 82a-e 83abc 80a-i  82a-f 79a-i 86a  طوس 

 دار ندارند.درصد اختالف معنی پنجدر سطح احتمال  دانكنستون از لحاظ آماری بر اساس آزمون و سطر یكسان در هر یا عالئم های دارای حروف میانگین
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 گیرینتیجه

تنفس مهمترین عامل مصرف قند و تغییرات شیمیایی 

دما  و آیداب میـد از برداشت به حسـچغندرقند بع هـریش

بزرگترین اثر را بر روی سرعت تنفس ریشه چغندرقند در سیلو 

ثر در ؤهای ممجموع حرارت .(Van der poel et al. 1998) دارد

افزایش مدت سیلو در سه سال  با( RDD) تنفس ریشه چغندرقند

روند تغییرات آزمایش در هر دو منطقه کرج و زرقان فارس 

ثر ؤموع حرارت های مکاهشی داشته و اختالف بزرگی بین مج

افزایش مدت دو منطقه مشاهده نشد. از طرفی در تنفس ریشه 

های ژنوتیپبین پوسیدگی ریشه  روز موجب افزایش 60تا سیلو 

در شدت پوسیدگی . گردیددر دو منطقه مورد بررسی  چغندرقند

 کمتر از منطقه کرج )بدون آلودگی به بیماری ریزومانیا(سیلوی 

بر . بود به بیماری ریزومانیا( ه)آلود فارس زرقانمنطقه سیلوی 

برای ارقام چغندرقند شدت تنفس ریشه  اساس گزارشات موجود

در سیلو رشد کرده در منطقه آلوده به ریزومانیا حساس  ومقاوم 

های چغندرقند پوسیدگی بیشتر ژنوتیپ. بنابراین متفاوت است

در ها ریشهرشد ثر از أمتتواند می زرقانمورد بررسی در منطقه 

 .Campbell et al)منطقه آلوده به بیماری ریزومانیا باشد 

2008). 

عالوه بر چغندرقند با سیلو پذیری بهتر  ژنوتیپدر انتخاب 

به در مدت سیلو ضایعات قندی و پایین بودن پوسیدگی توجه به 

نیز و قند مالس شربت سایر صفات کیفی از قبیل درجه خلوص 

-ژنوتیپ مورد بررسی چغندرقندهای ژنوتیپبین . باید اهمیت داد

در منطقه  32814، 32003 ،31929، 31927، 31924های شماره 

  پوسیدگی کمتر بودند. دارایزرقان فارس 

 ،31929، 31927، 31924شماره بین ژنوتیپ های 

های  ژنوتیپقند مالس پوسیدگی کمتر،  با 32814، 32003

. بودکمتر زرقان فارس کرج و در هر دو منطقه  32814و  32003

با پوسیدگی و قند مالس کمتر،  32814و  32003بین دو ژنوتیپ 

از ضایعات قندی کمتری برخوردار بود. همچنین  32003ژنوتیپ 

دو منطقه مورد بررسی هر در  32003چغندرقند شماره  ژنوتیپ

چغندرقند  ژنوتیپدر نتیجه  بود.دارای درجه خلوص شربت بیشتر 

ضایعات  ، قند مالس وپوسیدگینتایج توجه به با  32003شماره 

در فرایندهای می تواند کمتر و درجه خلوص بیشتر قندی 

چغندر قند با سیلو پذیری بهتر  ژنوتیپاصالحی بعدی به عنوان 

 مورد استفاده قرار گیرد.
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