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"مجله علوم زراعی ایران"
1395بهار ، 1، شماره جلد هیجدهم

Beta vulgarisهاي چغندرقند (کراساثر محیط و ژنتیک بر عملکرد و اندازه بذر سینگل L.(
Effect of environment and genetic on yield and seed size of single crosses of sugar

beet (Beta vulgaris L.)

4زاده حمایتیو سعید صادق3، داریوش فتح اله طالقانی2، جعفر اصغري1محمدرضا میرزایی

چکیده
هــاي چغندرقنــدکراساثــر محــیط و ژنتیــک بــر عملکــرد و انــدازه بــذر ســینگل. 1395میرزایی، م.ر.، ج. اصغري، د. فتح اله طالقانی و س. صادق زاده حمایتی. 

)Beta vulgaris L.( .18. مجله علوم زراعی ایران)1-13): 1.

کــراس ســینگل10مادري) و عوامــل محیطــی بــر عملکــرد و انــدازه اســتاندارد بــذر در این تحقیق اثر خصوصیات ژنتیکی (پایه 
مــورد هاي اردبیــل، فیروزکــوه و کــرج در شهرستان1393هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در سالچغندرقند در قالب طرح بلوك

ها از تالقی ده پایه مادري نرعقیم و یک پایه پدري تهیه شده بودند. به منظور بررسی ارتبــاط بــین کراسبررسی قرار گرفتند. سینگل
خصوصیات بذر با عوامل اقلیمی، از روش همبستگی کانونی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب در مکان نشان داد که برخــی از 

داري داشتند. در مناطق سرد اردبیل و فیروزکوه تولید بذر با درصد وزنــی عملکرد و اندازه بذر چغندرقند اثر معنیعوامل اقلیمی بر
درصد از کل عملکرد) نســبت بــه اقلــیم معتــدل 4/48و 3/45کیلوگرم درهکتار؛ معادل705و 926باالتر و اندازه استاندارد (به ترتیب 

هــاي مــادري داري داشت. تفاوت بین پتانسیل پایهدرصد از کل عملکرد)، برتري معنی9/38عادل کیلوگرم در هکتار؛ م726کرج (با 
باالیی بــین خصوصــیاتدار وارتباط معنیکهدادهمبستگی کانونی نشاندار بود. نتایجاستاندارد نیز معنیاز نظر تولید بذر با اندازه

درصــد توســط متغیرهــاي کــانونی اول و دوم 48واریانس خصوصیات بیوفیزیکی بذر، بذر و عوامل اقلیمی وجود داشت. از مجموع 
بینی بود. تابع متغیر کانونی اول نشان دهنده کاهش عملکرد بذر با اندازه اســتاندارد و بــاالتر از اســتاندارد، عوامل اقلیمی، قابل پیش

ایب ساختمانی بزرگ مثبت براي تعــداد ســاعات آفتــابی و دمــاي در مقایسه با افزایش عملکرد بذرهاي ریز بود. با توجه به وجود ضر
رسد که عملکرد بذر با اندازه استاندارد و باالتر از استاندارد در شرایط اقلیمــی کــرج کــه در مقایســه بــا نظر میکمینه و بیشینه هوا به

ر و ارتفاع کمتري از سطح دریا دارد، کمتر است.مناطق اردبیل و فیروزکوه، تعداد ساعات آفتابی بیشتر و کمینه و بیشینه دماي باالت

هاي کلیدي: اندازه بذر، چغندرقند، خصوصیات بیوفیزیکی بذر، عوامل اقلیمی و همبستگی کانونی.واژه

باشداین مقاله مستخرج از رساله دکتري نگارنده اول می8/3/1395تاریخ پذیرش: 18/07/1394تاریخ دریافت: 
. عضو انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران (مکاتبه کننده)دانشجوي دکتري دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن- 1

)Mirzaie_1346@yahoo.com(پست الکترونیک: 
استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن- 2
دانشیار موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران- 3
استادیار موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران- 4
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٢

مقدمه
بــذر مرغــوب، بیشــترین ارزش افــزوده را در بـــین

باشد و بازدهی سایر نهادهدارا میهاي کشاورزينهاده
دهد. عملکرد و انــدازه هاي کشاورزي را نیز افزایش می

بذر چغندرقند تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیــک قــرار 
گیرد. می

عوامل مهم و موثر محیطی در تولید بذر چغندرقنــد،
ــل ــان گ ــوص در زم ــت بخص ــیدگی و برداش ــی، رس ده

و بارنــدگی هســتند شــامل دمــا، رطوبــت نســبی هــوا بذر
)Wood et al., 1980; Longden, 1986( . شــرایط اقلیمــی

از جمله دما، میزان بارندگی و توزیع آن، رطوبت نســبی 
اي بــین هوا و نظــایر آن، اغلــب بــه مقــدار قابــل مالحظــه

هــا و منــاطق مختلــف متغیــر اســت. ایــن تغییــرات از سال
عوامــــل اصــــلی تفــــاوت در عملکــــرد و کیفیــــت 

ـــاطق مختلـــفزراعـــی در ســـالمحصـــوالت  هـــا و من
;Platenkamp and Shaw, 1993(شــوند محســوب مــی

Donohue and Schmitt, 1998; Galloway, 2001 در .(
هــاي گیــاهی، عوامــل محیطــی مــوثر بــر بسیاري از گونه

هــاي مــادري (محــیط رشــد بــذر روي گیــاه مــادر) بوتــه
ممکـــن اســـت تنـــوع فنـــوتیپی بـــذر را افـــزایش دهـــد

)Cook and Scott, 1993 شــرایط محیطــی گیــاه پایــه .(
پدري و مادري بطور مستقل بــر خصوصــیات بــذر مــوثر 

زنــی نســبت بــه هستند و محیط والدین بــر درصــد جوانــه
-زنی (میــانگین مــدت زمــان جوانــههاي جوانهتعداد روز

).Galloway, 2001(زنی) اثر بیشتري دارد 
غــذایی گیــاه اگر عوامل محیطی موثر در رشد و نیاز 

و 5فراهم شود، در شرایط دماي شــب و روز بــه ترتیــب 
دهــی چغندرقنــد بطــور پیوســته درجه سلسیوس، گــل12

ادامــه خواهــد یافــت. در حقیقــت نیــاز حرارتــی الزم از
افشــانی تــا رســیدگی بــذر چغندرقنــد فقــط زمــان گــرده

روز درجه است، اما به خاطر نامحدود بــودن 300حدود 
رقند و خاصیت تولیــد ســاقه جــانبی و رشد رویشی چغند

روز طــول 50الــی 35ها، این دوره معمــوالً دهی آنگل
Scott, 1970; Woodکشــد (مــی et al., 1980 بــه علــت .(

دهنــده چغندرقنــد، عــادت رشــد نامحــدود در ســاقه گــل
بـــذرهاي تشـــکیل شـــده معمـــوالً ترکیبـــی از درجـــات 

اي هــمختلــف انــدازه، میــزان رســیدگی و ســایر ویژگــی
بــراي بدســت آوردن بــذر بــا باشــند. بنــابراین بــذري مــی

باال، طی فرآیند بوجاري حــدود بنیهزنی و ظرفیت جوانه
شــوند هاي غیر اســتاندارد حــذف مــیدرصد بذر90-75

)Longden, 1986; Durrant and Load, 1990 .( افــزایش
ــد،  ــذر را کــاهش ده ــوا ممکــن اســت جــرم ب ــاي ه دم

افزایش سرعت پر شدن و کاهش طــول زیرا گرما باعث 
شود، امــا کــاهش جــرم بــذر لزومــاً دوره پر شدن بذر می

زنـــی یـــا بنیـــه بـــذر همـــراه نیســـتبـــا کـــاهش جوانـــه
)Hampton et al., 2013( نتایج یک آزمایش نشــان داد .

هــاي زایشــی تــا گــلانــدامکه طول مدت شروع فعالیت
حــدود هاي گل) در چغندرقند در دهی (رسیدگی غنچه

هــاي روز است، اما این زمــان بــا کــاهش دمــا در مــاه40
روز نیــز افــزایش 65شهریور (در انگلســتان) بــه مرداد و

یابد. با طوالنی شدن زمان رســیدگی، وزن هــزار دانــه می
تــرین ). مناســبChegini, 1999یابــد (بــذر افــزایش مــی

ــد درطــول دوره ــذر چغندرقن ــد ب ــراي تولی ــاي هــوا ب دم
درجــه سلســیوس اســت و حــداکثر 15-20دهی بینگل

ــد از  ــوا نبای ــاي ه ــود. 35دم ــتر ش ــیوس بیش ــه سلس درج
توانــد باعــث افــزایش دمــا طــی دوره رشــد بــذر نیــز مــی
.)Scott, 1970بادزدگی وکاهش رشد دانــه منجــر شــود (

Scottاسکات و همکاران (  et al., نشان دادند که )1978
با تغییــر ساعت16در طول روز رسیدگی بذر چغندرقند

درجــه 12و5بــه 20و12دماي شب و روز به ترتیــب از 
در داري بــه تعویــق افتــاده وسلسیوس، به صــورت معنــی

هــاي درشــت، عین حال، عملکرد بذر به علت تولید بــذر
افزایش یافت. در طول دوره رشد زایشــی چغندرقنــد در 

تــري تــر و ســنگینشرایط محیطی سرد، بــذرهاي بــزرگ
شــود و اخــتالف در وزن گرم تولید مــینسبت به شرایط 

میـــوه، عمـــدتاً ناشـــی از افـــزایش مقـــدار پوســـته بـــذر 
)Pericarpباشــد. شــرایط ســرد بــه رشــد پریکــارپ ) مــی

ســرمايمقــاوم پریکارپهاي سلولکند، زیراکمک می
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"...بذراندازه و عملکردبر محیط و ژنتیک اثر"

٣

هستند، اما بــه جنــین و رشــد بــذر حقیقــی آســیب محیط 
رســــاند و در نتیجــــه درصــــد بــــذرهاي پــــوك مــــی

;Chegini, 1999یابــد (شــمگیري افــزایش مــیبطــور چ

wood et al., 1982; Bosemark, 1970; Heide et al.,

-70دهی حــدود ). رطوبت نسبی هوا در دوره گل1976
Woodدرصــد مناســب اســت (60 et al., ) و بــاال 1980

هــاي گــرده را کــاهش بودن رطوبت نسبی، پراکنش دانه
رطوبــت نســبی همــراه بــا ). کمبود Scott, 1970دهد (می

دماي باالي هوا از طریق تأثیر منفی بر کمیــت و کیفیــت
دانه گرده، بــر عملکــرد بــذر اثــر منفــی خواهــد داشــت 

)Scott, 1970; Marlander et al., بــذرهایی کــه ). 2011
تــر در شرایط طول روز کوتاه رشد و نمو یابنــد، ســنگین

تــرین داشــته و نــازكزنی را بوده، باالترین درصد جوانه
پوسته بذر را دارنــد، در مقابــل بــذرهایی کــه در شــرایط 

زنــی، طول روز بلنــد رشــد یابنــد کمتــرین درصــد جوانــه
ــذر را  ــذر و بیشــترین ضــخامت پوســته ب کمتــرین وزن ب

زنــی داشته و با افزایش ارتفاع از سطح دریا، مقدار جوانه
تــواي تر شده و به محبذر کاهش یافته، پوسته بذر ضخیم

Asghariشود (هاي آن افزوده میفنلپلی et al., 2009  .(
ـــر شـــرایط محیطـــی، ـــذر عـــالوه ب خصوصـــیات ب

ــی ــین م ــز تعی ــدین نی ــی وال ــل ژنتیک ــط عوام ــود توس ش
)Platenkamp and Shaw, 1993; Donohue and

Schmitt, 1998; Galloway, 2001 گزارش شــده اســت .(
ــپ ــذر در ژنوتی ــته ب ــخامت پوس ــه ض ــف ک ــاي مختل ه

کامپانوال (گل استکانی) نسبت به تغییــرات نــور محــیط، 
ــراي اصــالح  ــوع یــک ویژگــی ب ــن تن ــود. ای ــاوت ب متف

هاي والــدینی جهــت ســازگاري تــدریجی بــه اثــرات پایه
). Galloway, 2001(کنــد ناشــی از محــیط را فــراهم مــی

شناسایی عوامل بیوفیزیکی، بیوشیمیایی و ژنتیکــی مــوثر 
ــذر،  ــدرت ب ــر ق ــنشب ــل ت ــت تحم ــی جه ــاي محیط ه

ــاي مناســبی  ــذر، راهنم ــت ب ــناخت کیفی ــین ش و همچن
هـــا اصـــالحی بـــه منظـــورجهـــت اســـتفاده از روش

تولیـــــد بـــــذرهاي بـــــا کیفیـــــت بـــــاال محســـــوب 
ـــی ـــوندم ـــر.)Rasmussen and Lin, 2008(ش تغیی

در آنــاتومی بــذر ممکــن اســت شــامل تغییــر در پوســته، 
ــر دو باشــد، ــین) و یــا ه ــذر (آندوســپرم و جن ــت ب باف
بنابراین تغییــر در جــرم بــذر ممکــن اســت بــر اثــر تغییــر 
ــد  ــذر باش ــته ب ــخامت پوس ــا ض ــذر ی ــت ب ــدازه باف در ان

)Sultan, 1996; Lacey, 1996 ــت ــده اس ــزارش ش ). گ
بـــردینی، تغذیــهکــه در مرحلــه زایشـــی گیاهــان والـــ

ــدازه  ــوده و ان ــوثر ب ــا م ــذر آنه ــدازه پوســته و جــرم ب ان
ــه ــا مــدت زمــان جوان ــذر اغلــب ب ــیپوســته ب و جــرمزن

ـــذر ـــهب ـــا خصوصـــیات جوان ـــتب ـــاط داش ـــی ارتب زن
)Sultan, 1996; Baskin and Baskin, 1998 ــزان ). می

تسهیم مواد پرورده به پوسته بذر ممکن است تحت تأثیر 
و نوع تغذیه گیاهان والدینی قــرار گیــرد، تغییرات مقدار

ها به تغییرات نور محــیط اما تغییرات عملکرد بذر در پایه
ــنش ــدین و واک ــر وال ــیط ب ــر مح ــان داد. اث ــنش نش واک

هــا بـــه عوامـــل محیطــی متفـــاوت بـــود بــین ژنوتیـــپ
)Galloway, 2001.(

ترینمتــداولازیکــیکــانونیهمبســتگیتحلیــل
آنهــدفوبــودهمتغیــرهچنــد تحلیــلهــايروش
اســت.چنــد بُعــديمتغیرهــايبــینخطــیارتبــاطتعیــین
از متغیرهــاايمجموعــهگــرفتننظــربــا درروشایــن

بــهدیگــرمجموعــهومســتقلمتغیرهــايعنــوانبــه
ــوان ــر وابســتهعن ــدمــیمتغی ــدبســیارتوان باشــدمفی

)Borga, 1998; Nash and Chaloud, 2002( ضــرایب .
کــانونی، همبســتگی بــین همبستگیدر تحلیلساختمانی 

هاي اصلی و متغیر کانونی هستند، به عبــارت دیگــر متغیر
یک ضریب ساختمانی همبستگی بین یک متغیــر اصــلی 
ـــین اســـت  ـــابع مع ـــک ت ـــر کـــانونی در ی و نمـــره متغی

)Farshadfar, 2010(  .
ــه ــابی پای ــیات ارزی ــاظ خصوص ــادري از لح ــاي م ه

ــر ــر آن ب ــذر و اث ــوفیزیکی ب ــذر بی عملکــرد اســتاندارد ب
کراس چغندرقند، کمتر مورد توجــه قــرار گرفتــه سینگل
بنابراین هدف از ایــن تحقیــق بررســی اثــر عوامــل است، 

محیطی و ژنتیکــی بــر عملکــرد و انــدازه بــذر چغندرقنــد 
ــاي  ــین پارامتره ــل ب ــاط و تحلی ــوژرم و شناســایی ارتب من

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
25

54
0.

13
95

.1
8.

1.
1.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

gr
ob

re
ed

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                             3 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625540.1395.18.1.1.0
https://agrobreedjournal.ir/article-1-605-fa.html


1395، بهار 1جلد هیجدهم، شماره ،"علوم زراعی ایرانمجله"

٤

ز روش بیوفیزیکی بذر و پارامترهاي اقلیمــی بــا اســتفاده ا
همبستگی کانونی بوده است.

هاروشمواد و
ــق ــن تحقی ــالدرای ــرج، 1393س ــیط ک ــه مح در س

کراس چغندرقنــد سینگل10فیروزکوه، اردبیل اجرا شد. 
ــمی  ــرعقیم سیتوپالس ــادري ن ــن م ــی ده الی ــه از تالق ک

، 428، 452، 474، 436، 419، 7112، 261(شــــــــــامل 
FC607 ،FC708وKWS کــد 10که به ترتیب از یک تا

) با O-Type 231شدند) با یک پایه گرده افشان (گذاري 
ـــد، از ـــده بودن ـــه دســـت آم ـــوب ب ـــذر مطل ـــت ب کیفی

در قالـــبلحـــاظ عملکـــرد و انـــدازه بـــذر چغندرقنـــد 
بــا چهــار تکــرارهــاي کامــل تصــادفی طــرح بلوك

هــا دیپلوییــد با یکــدیگر مقایســه شــدند. همــه ایــن الیــن
ـــد.  ــــکبودن ــــرار یـ ـــر تکــــ ــــاشت از ه ـــل از ک قب

نمونـــه خاك مرکــب تهیـــــه و خصوصــیات فیزیکــی 
) و نیاز غذایی گیاهــان 1و شیمیایی خاك تعیین (جدول 

تأمین گردید.

متري خاكسانتی30محل اجراي آزمایش در عمق صفر تا خاكو شیمیاییفیزیکی خصوصیات- 1جدول 
Table1. Physical and chemical properties of the soil at experimental site 0-30 cm soil depth

هدایت الکتریکی
)1-EC (dS.m

اسیدیته
pH

آلیکربن
O.C (%)

فسفر
)1-mg.kg(P

پتاسیم 
)1-mg.kg(K

سدیم
)1-mg.kg(Na

بافت خاك
Soil textureLocation محل

1.617.30.599.6101371.2LKaraj کرج
0.437.70.8514.0410-LSArdabil اردبیل
1.287.46.0931.254424.8CSFirouzkooh فیروزکوه

بــا کهــاي کوچــچغندرقنــد، ریشــهجهت تولید بذر
گــرم 100-120وزن تقریبــی سانتیمتر بــا 5حداکثر قطر 

شود، تولید شد. به منظور تولیــد که اشتکلینگ نامیده می
ر بــذ1392ســال اواخــر مــرداد در اشتکلینگ مورد نیاز، 

پــس از بوجــاري پایــه مــادري ده الین وپایه پدري الین
ها در اشــتکلینگمربع کشــت شــدند. متر3000در سطح 

ــیلوي  ــت و در س ــاه  برداش ــل آذر م ــان و اوای ــر آب اواخ
درجـــه 4-7خــاکی در ایســـتگاه فیروزکـــوه در دمـــاي 

ـــاره) CIFA, 2002(سلســـیوس ـــه منظـــور به ســـازي ب
)Marlander et al., از دهه ســوم نگهداري شدند. )2011

ـــفند ـــال اس ـــ1392س ـــهریش ـــیلو ها از هچ ـــارج و س خ
100-120اندازه با وزن تقریبــی هاي سالم و همهچهریش

در مزرعــه تکــرار چهاردر 1393تا اواخر فروردین گرم 
آزمایشــی شــامل هــر کــرت.ندشــدکشــتدر هر محــل 

افشــان چهار خط نرعقیم در وسط کرت و دو خط گرده
جهــت همســان بــودن .بــودمتــر 12به طــول در دوطرف

هــا یــک خــط شــرایط، در دو طــرف هریــک از بلــوك
متــر فاصــله 5/1هــا افشــان کشــت شــد. بــین بلــوكگرده

هاچــههو فاصله ریشــ50وط کشتفاصله خطمنظور شد. 
در نظــر گرفتــه متــر سانتی50حدود روي خطوط کشت 

ها بــه ســاقه رفتــه، گــل داده و بــذر شد. در سال دوم بوته
صــورت شــیاري نشــتی و بــر تولید شد. روش آبیــاري بــه

تعــرق در ســه محــل اساس نیاز آبــی بــر اســاس تبخیــر و
برداشت بــذر از اواخــر تیــر تــا اوایــل مــرداد در اجراشد.

ــل در  ــه اول شــهریور در فیروزکــوه و اردبی کــرج و هفت
ســـاعات اولیـــه طلـــوع خورشـــید انجـــام شـــد. پـــس از 

هــا و خرمنکــوبی و استحصــال خشکاندن یکنواخت بوته
بنـــديا اســـتفاده از دســـتگاه درجـــهبـــذر ناخـــالص، بـــ

)Towel or Bound grader کــه یــک دســتگاه بوجــاري (
کوچــک اســت، خــاك، گلچــه، بــذرهاي ریــز، بقایــاي 

شــد. پــس برگ، ساقه و شاخه از توده ناخالص بذر جدا 
گِردهاي از بوجاري، بذرهاي حاصل با استفاده از غربال

دراز متــر میلی2/3و دراز به طبقات بذري شامل بیشتر از 
مترگِرد میلی5/3ر از متر دراز، کمتمیلی، کمتر از دو)≠(
)Ø و اندازه استاندارد، تقســیم، مترگِرد میلی5)، بیشتر از

شــدندپــنج طبقــه انــدازه بــذري)(تــوزین و ســهم بنــدي 
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"...بذراندازه و عملکردبر محیط و ژنتیک اثر"

٥

)Chegini, 2011 و گـِـردمتــر میلــی5). بــذرهاي بیشــتر از
بــه عنــوان بــذرهاي درشــت متــر دراز،میلــی2/3بیشتر از 

ــتاندارد ( ــاالي اس ــر از ) و over sizeب ــذرهاي کمت 5/3ب
و زیر غربال دو میلــی متــر دراز، بــه عنــوان گِردمتر میلی

بذرهاي زیر استاندارد در نظر گرفته شدند.
به منظور تعیین ارتبــاط بــین خصوصــیات بیــوفیزیکی 
بذر (متغیر وابسته) و اثر اقلیم تولید بــذر (متغیــر مســتقل) 

کــانونیهمبستگیهاي مادري از روش تحلیلروي پایه
پــنجمطالعــه شــاملمــوردخصوصــیاتاســتفاده شــد.
وپنج طبقــه انــدازه بــذري)بیوفیزیکی بذر(خصوصیات

ســینوپتیک هــايایســتگاهازکهعامل اقلیمی بودندشش
شدند. در این تحقیــق برداشتکرج، فیروزکوه و اردبیل

بیــوفیزیکی بــذر  بــه عنــوان متغیــر وابســته و خصوصیات
عنــوان متغیــر مســتقل در نظــر گرفتــه عوامــل اقلیمــی  بــه 

رامختصــاتیشــدند. روش همبســتگی کــانونی سیســتم
مقــدار بهینــهدارايهمبســتگیمیزانآندرکهیابدمی

کانونی یــا تحلیل همبستگی. روش)Borga, 1998(است
یــافتنبــاراعوامــلازمجموعهدومیانارتباطمتعارف،

اولمجموعهمتغیرهايازخطیترکیبمحدوديتعداد
ازخطــیترکیــببــاهمبســتگیداراي بیشــترینکــه

کنــد. تجزیــه مــیبیــانهســتند،دوممجموعــهمتغیرهــاي
براســاس مــدل تصــادفی بــودن هــا دادهمرکــبواریانس

بــا اســتفاده ها و با فرض ثابت بودن محــیطکراسسینگل
تــوکی هــا بــه روشو مقایســه میــانگینSASاز نرم افزار 

افــزار بررسی همبستگی کــانونی از نــرمانجام شد. جهت 
SPSS .استفاده شد

نتایج و بحث
محــیط و ژنتیــک بــر اثــر متقابــلکــه نتایج نشــان داد 

بــذر اســتاندارد و عملکــرد عملکــردعملکــرد کــل بــذر، 
به جز اندازه غربــال بیشتر و کمتر از استاندارد هاي اندازه

نتــــایج دار بــــود.متــــر دراز معنــــیمیلــــی2/3بــــاالي 
تحقیقات مشابه نیز نشان داده اســت کــه میــزان عملکــرد 
بـــذر چغندرقنـــد تحـــت تـــاثیر اقلـــیم و ژنتیـــک قـــرار

ــــــن)Durrant and Load, 1990(دارد  . در ای
ترکیبــی از درجــات مختلــف انــدازه بــذر تولیــد تحقیــق 

شــد کــه بــا نتــایج ســایر پژوهشــگران مطابقــت دارد
)Cook and Scott, 1993; Longden, 1986( .اثــر متقابــل

محیط و ژنتیک براي درصد وزنی عملکــرد بــذر انــدازه 
متــر میلــی5/3متر غربال دراز و کمتر از کمتر از دو میلی

دار بــود. اثــر غربال گِرد، نسبت به عملکرد کل بذر معنی
محیط و ژنتیک به طــور مســتقل از لحــاظ درصــد وزنــی 

بیشــتر عملکرد بذر استاندارد و عملکرد بذر اندازه غربال 
متر دراز یا اندازه درشت، نسبت بــه عملکــرد میلی2/3از 

دار بود. کل بذر معنی
بیشترین درصــد وزنــی عملکــرد بــذر زیــر اســتاندارد 

متر گـِـرد) میلی5/3متر دراز و (زیر اندازه غربال دو میلی
مربوط به کرج بــوده کــه تفــاوت آن بــا دو محــل دیگــر 

روزکوه در تولیــد بــذر دار بود. دو محل اردبیل و فیمعنی
متــر دراز و میلی2/3با اندازه درشت (باالي اندازه غربال 

داري متــر گـِـرد)، نســبت بــه کــرج افــزایش معنــیمیلی5
رســد کــه شــرایط )، بنابراین به نظر مــی2داشتند (جدول 

ــی ــر معن ــی اث ــد و محیط ــذر چغندرقن ــدازه ب ــر ان داري ب
ــن مو ــتاندارد دارد. ای ــرد اس ــی عملک ــد وزن ــوعدرص ض

بــــا نتــــایج ســــایر پژوهشــــگران نیــــز مطابقــــت دارد
)Platenkamp and Shaw, 1993; Donohue and

Schmitt, 1998; Galloway, 2001  .(
رسیدگی بذر در اردبیل و به دنبال آن فیروزکــوه بــه 

داري علت پایین بودن دما نسبت به کرج به شــکل معنــی
در عـــین حـــال عملکـــرد تـــأخیر داشـــت و)1(شـــکل 

هــاي درشــت، افــزایش یافــت.بــه علــت تولیــد بــذربــذر
بــا نتــایج ســایر محققــان نیــز مطابقــت دارداین موضــوع

)Scott et al., 1978; Chegini, 1999 دماي بــاال هــوا در .(
ــزایش  ــل و فیروزکــوه، باعــث اف ــه اردبی کــرج نســبت ب
سرعت پر شدن و کاهش طول دوره پر شــدن و کــاهش 
اندازه بذر شد. این یافته با نتایج پژوهشگران مبنی بر اثــر 
دماي باال بر زمان رسیدگی و اندازه بذر، مطابقت داشت 

)Hampton et a.l, 2013; Marlander et al., 2011;
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Scott, 1970; Wood et al., 1980(  .
ســـرماي هـــوا در طـــول دوره زایشـــی در اردبیـــل و 

تــر شــدن انــدازه بــذر نســبت بــه فیروزکوه باعث بــزرگ
ـــدل کـــرج شـــد (جـــدول  ). 1و شـــکل 2شـــرایط معت

ــی ــه رشــد پریکــارپ کمــک م ــد، شــرایط ســردتر ب کن
مقــاوم بــه دمــاي ســرد محــیط پریکــارپهاي سلولزیرا
رساند اما به جنین و رشد بذر حقیقی آسیب می، باشدمی

ــوك بطــور چشــمگیري  ــذرهاي پ و در نتیجــه درصــد ب

یابد. چنانکه در این تحقیق میانگین قوه نامیــه افزایش می
ــوه ــرج، فیروزک ــده در ک ــد ش ــذرهاي تولی ــانیکی ب مک

درصــد  بــود کــه70و 40، 90و اردبیــل بــه ترتیــب 
رصــد پــوکی، ممکن است یکی از علل اصلی افزایش د

ســــردي هــــواي فیروزکــــوه و اردبیــــل باشــــد. ایــــن 
ــد گــزارش کــردهنیــز پژوهشــگران دیگــرموضــوع را  ان

)Chegini, 1999; wood et al., 1982; Bosemark, 1970;

Heide et al., 1976  .(

چغندرقند در کرج، اردبیل و فیروزکوههايکراسسینگلهاي بذراندازهدرصد نسبیمقایسه میانگین -2جدول 
Table 2. Mean comparison of weight percent of seed sizes of sugar beet single crosses in Karaj, Ardabil and Firouzkooh

محل
Place

گِردمیلی متر5/3درصد وزنی عملکرد بذر زیر ØSeed yield˂3.5mm

میلی متردراز2/3بااليدرصد وزنی عملکرد بذر 
≠Seed yield˃3.2mm

عملکرد بذر استاندارددرصد وزنی
Standard seed Yield

میلی متر دراز2درصد وزنی عملکرد بذر زیر
≠Seed yield˂2mm

Ardabilاردبیل 0.09b 0.28a 0.45a 0.16b

Firouzkoohفیروزکوه 0.07c 0.23b 0.48a 0.19b

Karajکرج 0.21a c0.06 0.39b 0.34a

معنی داري ندارند.درصد اختالف 5در سطح احتمال ي داراي حروف مشترك در هرستون بر اساس آزمون توکی هامیانگین
Mean each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey Test

هی و پر شدن ) از شروع گلدB) و رطوبت نسبی هوا (Aمقایسه میانگین، حداقل، حداکثر و میانگین دماي هوا (-1شکل 
بذر در کرج، اردبیل و فیروزکوه

Fig. 1. Mean comparison of minimum, maximum and average of air temperature (A) and relative humidity (B)

from the beginning of flowering and grain filling stages in Karaj, Ardabil and Firouzkooh

ه، بیشــنه و رطوبــت باال بــودن دمــاي میــانگین، کمینــ
نسبی پایین در کرج نســبت بــه دو محــل دیگــر در طــول 

)، اثــر منفــی بــر 1دهی و پر شــدن بــذر (شــکل زمان گل

اي ها نداشت، بلکه برتري قابل مالحظهافشانی بوتهگرده
ـــه  ـــبت ب ـــانیکی نس ـــه مک ـــوه نامی ـــانگین ق ـــر می از نظ
دو منطقه دیگر نشــان داد. ایــن یافتــه بــا گــزارش فرزانــه 
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)Farzaneh, 2015( ــه ــوه نامی ــودن ق ــایین ب ــت پ ــه عل ک
درصد) در کرج را مصــادف شــدن زمــان 30مکانیکی (

گرده افشانی و رسیدگی دانه با شرایط نامساعد محیطــی 
ــه ویــژه دمــاي بــاال مــرتبط دانســت، مغــایرت دارد.  ب
ــاع از  ــودن ارتف ــاال ب ــی، ب ــل اقلیم ــر از عوام ــی دیگ یک

در منــاطق اردبیــل و سطح دریــا و شــرایط روز کوتــاهی 
فیروزکوه نســبت بــه منطقــه کــرج بــود کــه باعــث تغییــر 
ــن ــد. ای ــته آن ش ــتر پوس ــد بیش ــذر و رش ــاتومی ب در آن

مطابقــت داردهــاي پژوهشــگران دیگــربا یافتــهموضوع 
)Sultan, 1996; Lacey, 1996 ـــه ـــر تغذی ـــه اث )، البت

گیاه مادري در مرحلــه زایشــی بــر انــدازه پوســته و جــرم 
,Galloway(بذر نیز توسط محققان گزارش شــده اســت 

2001; Sultan, 1996; Baskin and Baskin, 1998  .(
عملکرد استاندارد بذر بــه عملکــرد کــل نسبت وزنی 

-بذر در فیروزکوه و اردبیل نسبت به کرج افزایش معنی
تــوان بــا توجــه بــه اینکــه مــی). 2داري داشــت (جــدول 

ندازه استاندارد را با فرآیند درصدي از بذرهاي بیشتر از ا
پــولیش، بــه انــدازه اســتاندارد درآورد، بنــابراین درصــد 
وزنــی عملکــرد بــذر اســتاندارد در اردبیــل و فیروزکــوه 

اي داشــت، لــیکن بــه نسبت به کرج برتري قابل مالحظــه
گیــري، علت قوه نامیه مکانیکی پــایین در فرآینــد پــوك

زه اســتاندارد هــاي تولیــد شــده انــدادرصد زیادي از بــذر
شوند. ایــن فیروزکوه و اردبیل نسبت به کرج، حذف می

موضوع توســط ســایر محققــان نیــز گــزارش شــده اســت 
)Longden, 1986; Durrant and Load, 1990  .(

ــین  ــانس نشــان داد کــه تفــاوت ب ــه واری ــایج تجزی نت
هــا بــراي درصــد وزنــی عملکــرد انــدازه کــراسســینگل

عبــارت دار بــود، بــهاســتاندارد معنــیاستاندارد و بیشتر از 
ــذر  ــدازه ب ــر ان ــز ب ــک نی ــیط، ژنتی ــر مح ــالوه ب دیگــر ع
ـــایج ـــا نت ـــن موضـــوع ب ـــاثیر دارد کـــه ای ـــد ت چغندرقن
سایر پژوهشگران مبنــی بــر اثــر تــوأم محــیط و ژنتیــک، 

;Platenkamp and Shaw, 1993(همخـــوانی دارد 

Donohue and Schmitt, 1998; Galloway, 2001 .(
نسبت وزنی عملکرد بــذر اســتاندارد هاي ه میانگینمقایس

ــذر نشــان داد کــه بیشــترین درصــد ــه عملکــرد کــل ب ب
* MS 261کــراس ســینگلوزنی عملکرد اســتاندارد بــه

OT 231هــايکــراسو کمترین مقدار آن به سینگلMS

FC 708 * OT 231 وMS FC 607 * OT 231 بــه ترتیــب
MSهــاي کــراستعلق داشت. سینگلدرصد 39و 49با 

FC 607* OT 231, MS FC 708* OT 231 ,KWS* OT

به ترتیب بیشترین و کمترین درصد وزنــی عملکــرد 231
اندازه بیشتر و کمتر از استاندارد به عملکرد کل را تولیــد 

هاي مادري توان پایه)، بر این اساس می3کردند (جدول 
مناســبی از نظــر ســازگاري بــه ســه محــل را که واکــنش

ـــود دا ـــد انتخـــاب نم ـــذر هیبری ـــد ب ـــراي تولی شـــتند، ب
)Galloway, 2001; Rasmussen and Lin, 2008(.

مجموعه خصوصیات انــدازه بــذر (پــنج طبقــه انــدازه 
هاي کمتر، تعیین کننده  تعــداد بذر)، به دلیل تعداد متغیر

ضریب همبستگیباشد. هاي کانونی ایجاد شده میدسته
بــه ترتیــب 2و 1انونی کــمتغیرهــايدســتهبــرايکانونی
نسبتاً باالیی را به خود مقادیرکهبود 5718/0و 9523/0

ضــریبمقــدارکــم بــودنبــهتوجــهاختصاص داده و با
تا ضرایب همبستگیهاي بعدي (کانونی دستههمبستگی

ازنهــاییگیــريبراي نتیجه)،تقریبا صفر بوددسته پنجم 
تجزیــه . آمــاره آزمــون)4جــدول نشــد (اســتفادهآنهــا

متغیرهــايدستهتنهاالمبداواریانس چند متغیره ویلکس
بــودنارتبــاطفــرض بــی(هســتندمعتبــر2و1کــانونی

ایندرعوامل اقلیمیومتغیرهاي خصوصیات اندازه بذر
دهنــدهشــود) و نشــاننمــیپذیرفتــهکــانونیمتغیردسته

دومواولبــراي متغیرهــايعوامــلمیــانباالهمبستگی
شود که انــدازه ). بنابراین نتیجه گرفته می4(جدول است 

بذر چغندرقند تحت تاثیر عوامل اقلیمی قرار دارد.
ــین درصــد وزنــی ضــرایب ســاختمانی ، همبســتگی ب

متــر دراز و عملکرد بذر ریز (زیر انــدازه غربــال دو میلــی
متـــر گِــرد) بـــا ضــریب متغیـــر کـــانونی اول میلــی5/3

بــود. همبســتگی بــین84/0و 82/0(ضریب ساختمانی)، 
درصد وزنی عملکرد بــذر بــاالي اســتاندارد و اســتاندارد 
با اولــین متغیــر کــانونی (ضــریب ســاختمانی) بــه ترتیــب
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چغندرقند در کرج، اردبیل و فیروزکوهيهاکراسسینگلهاي بذراندازهمقایسه میانگین درصد وزنی- 3جدول 
Table 3. Mean comparison of weight percent of seed sizes of sugar beet singles crosses in Karaj, Ardabil and Firouzkooh

کراسشماره سینگل
Single cross number

کراسسینگل
Single cross

گِردمیلی متر5/3درصد وزنی عملکرد بذر زیر ØSeed yield˂3.5mm
میلی متردراز2/3درصد وزنی عملکرد بذر باالي

≠Seed yield˃3.2mm
عملکرد بذر استاندارددرصد وزنی

Standard seed Yield
میلی متر دراز2درصد وزنی عملکرد بذر زیر

≠Seed yield˂2mm
1 SC(231*261) 0.11bcd 0.15bc 0.49a 0.23bc
2 SC(231*7112) 0.14abc 0.20ab 0.43bcd 0.21cd
3 SC(231*419) 0.11bcd 0.16bc 0.48ab 0.23bc
4 SC(231*436) 0.10d 0.20ab 0.46ab 0.23bc
5 SC(231*474) 0.10cd 0.14c 0.45abc 0.29a
6 SC(231*452) 0.09d 0.17bc 0.46abc 0.26ab
7 SC(231*428) 0.10d 0.15bc 0.47ab 0.28ab
8 SC(231*FC607) 0.14ab 0.25a 0.39d 0.20cd
9 SC(231*FC708) 0.16a 0.23a 0.39d 0.21cd
10 SC(231*KWS) 0.17a 0.25a 0.40cd 0.18d

داري ندارندمعنیدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت یی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون توکی هادر هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey Test

هاي چغندرقند در کرج، اردبیل و فیروزکوهکراسسینگلهاي بذراندازهزمون همبستگی کانونی بین عوامل اقلیمی و میانگین درصد وزنیآ- 4جدول 
Table 4. Canonical correlation analysis between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes of sugar beet singles crosses in Karaj, Ardabil and Firouzkooh

مقدار ویژه
Eigenvalue

کانونیهمبستگی
canonical

correlation

ضریب تبیین کانونی
Squared canonical

correlation
المبداویلکس آزمون 

Wilks Lambda

بینی واریانس استاندارد خصوصیاتشاخص پیش
بذري با متغیر کانونی عوامل اقلیمی

Canonical redundancy standardized variance
of seed parameters with canonical variable

of environmental parameters

واریانس استاندارد عوامل اقلیمی با متغیربینی شاخص پیش
کانونی خصوصیات بذري

Canonical redundancy standardized variance
Of environmental parameters with canonical

variable of seed parameters

تابع کانونی
Canonical
function

9.72820.95230.91**67.630.43340.48581
0.48570.57180.33**13.840.04750.15182

هاي کانونیچغندرقند با متغیرهاي بذراندازهضرایب ساختمانی همبستگی بین عوامل اقلیمی و میانگین درصد وزنی- 5جدول 
Table 5. Construction coefficients of correlation between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes with canonical variables

V1V2خصوصیات بیوفیزیکی بذرBiophysical seed parametersW1W2یعوامل اقلیمEnvironmental parameters
Height above sea levelارتفاع از سطح دریا  Total seed Yield0.6087-0.7934عملکرد کل بذر  0.1030-0.5813
Minimum tempertureکمینه دما  Seed yield˂2mm0.95170.3069≠میلی متردراز  2درصد وزنی عملکرد بذر زیر0.82200.3494
Maximum tempertureبیشینه دما Standard seed Yield0.74010.6725عملکرد بذر استاندارد  درصد وزنی0.55220.2418-
Average tempertureمیانگین دما Seed yield˃3.2mm0.49390.8695≠میلی متردراز 2/3درصد وزنی عملکرد بذر باالي0.8337-0.4422-
Sunny hoursساعات آفتابی -ØSeed yield˂3.5mm1.00000.0026گِردمیلی متر5/3درصد وزنی عملکرد بذر زیر0.8387-0.1112

Humidityمیانگین رطوبت-0.3828-0.9238
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بود. تابع متغیر کانونی اول نشان دهنــده -55/0و -83/0
انــدازه اســتانداردکاهش درصد وزنــی عملکــرد بــذر بــا 

ـــزایش درصـــد  ـــا اف ـــاالي اســـتاندارد در مقایســـه ب و ب
باشد. وجــود ضــرایب وزنی عملکرد بذر با اندازه ریز می

بزرگ مثبت براي ســاعات آفتــابی، کمینــه و بیشــینه دمــا 
دهـــد کـــه عملکـــرد بـــذر اســـتاندارد ونشـــان مـــی

ــا ســاعات  ــاالي اســتاندارد در شــرایط اقلیمــی کــرج ب ب
آفتابی زیاد، افزایش کمینه و بیشینه دما و کاهش ارتفــاع 

یابــد از سطح دریــا نســبت دو محــل دیگــر، کــاهش مــی
ــته از 5(جــدول  ــی آن دس ــده کل ــک قاع ــوان ی ــه عن ). ب

هســتند 30/0ضرایب ساختمانی کــه بزرگتــر یــا مســاوي 
. بــا )Farshadfar, 2010وند (شــدار در نظر گرفته میمعنی

شـــود کـــه اســـتفاده از ایـــن معیـــار نتیجـــه گرفتـــه مـــی
متــر دراز و عملکرد بذر ریز (زیر انــدازه غربــال دو میلــی

دار و مثبت بــوده متر گِرد)، داراي بارهاي معنیمیلی5/3
و درصــد وزنــی عملکـــرد بــذر بیشــتر از اســـتاندارد و 

ــی ــر دار و ماســتاندارد داراي بارهــاي معن نفــی روي متغی
).5کانونی اول بودند (جدول 

ــینه ــه و بیش ــابی، کمین ــاعات آفت ــین س ــتگی ب همبس
دما و ارتفــاع از ســطح دریــا بــا اولــین متغیــر کــانونی بــه 

بـــــود. همبســـــتگی-61/0و 74/0، 95/0، 1ترتیـــــب 
بــین میــانگین رطوبــت، میــانگین دمــا، ارتفــاع از ســطح 

کــانونی بــه ترتیــب دریا و دماي بیشــینه بــا دومــین متغیــر 
ــدول 67/0و 79/0، 87/0، -92/0 ــود (ج ــد 5ب ). درص

متــر غربــال وزنی عملکرد بذر ریز (انــدازه زیــر دو میلــی
میلــی متــر غربــال گِــرد)، درصــد وزنــی 5/3دراز و زیــر 

عملکرد بذر استاندارد و بیشتر از استاندارد (اندازه بــاالي 
ــال دراز) میلــی2/3 ــر غرب ــارمت ــداراي ب داري یهــاي معن

، 7828/0روي متغیر کانونی اول عوامل اقلیمی به ترتیب 
درصــــــــد بودنــــــــد.-7939/0و -5258/0، 7986/0
هــاي مثبــت، یکســان و عملکرد بذر ریز داراي بــاروزنی 
داري روي متغیر کانونی اول عوامل اقلیمی بودنــد، معنی

لیکن درصــد وزنــی عملکــرد بــذر اســتاندارد و بیشــتر از 
راي بار منفی روي متغیر کانونی اول بودنــد، دااستاندارد

ــار ــابراین ب ــد بن ــی بودن ــر کــانونی دو قطب ــن متغی هــاي ای
بینی واریــانس اســتاندارد بــراي شاخص پیش). 6(جدول 

ـــر  ـــتفاده از متغی ـــا اس ـــذر ب ـــوفیزیکی ب خصوصـــیات بی
ــاس  ــر اس ــانونی اول و دوم ب ــی ک ــب خط ــل ترکی عوام

متغیـــر کـــانونی اول و دوم عوامـــل W2و W1(اقلیمـــی 
ــی)،  ــب اقلیم ــه ترتی ــد 0475/0و 4334/0ب ــت آم بدس

). ایــن موضــوع بــدین معنــا اســت کــه6و 4هاي (جدول
درصــــد از واریــــانس کــــل 5درصــــد و حــــدود 43

خصوصیات بیوفیزیکی بذر توسط اولین و دومــین متغیــر 
بینــی کانونی (ترکیب خطی) عوامــل اقلیمــی قابــل پــیش

بینــی واریــانس اســتاندارد موع شــاخص پــیشاست و مج
خصوصــیات انــدازه بــذر چغندرقنــد بــا متغیــر اول و دوم 

باشد.درصد می48کانونی عوامل اقلیمی 
ــرمقــدار م ــین متغی ــه ب ــع همبســتگی چندگان هــايرب

به ) است،2rاندازه بذر که در واقع همان ضرایب تبیین (
ــــب  ــــود 64/0و 63/0، 28/0، 61/0، 01/0ترتی ــــه ب ک

هــاي اقلیمــی توجیــه هاي کانونی اول پارامترمتغیرتوسط 
بــین ). کمتــرین مقــدار ضــریب تبیــین7شود (جدول می

هــاي هــاي کــانونی پــارامتربــا متغیــربذراندازههاي متغیر
) عملکــرد کــل و درصــد وزنــی عملکــرد2r(اقلیمــی

). 7بــود (جــدول 28/0و 01/0ترتیــب بــهبذر استاندارد
پژوهشگران تنها  عوامل مهم و تعیین کننده تر سایرپیش

محیطــی مــورد نیــاز در تولیــد بــذر چغندرقنــد را دمــا و 
دهــی و رســیدگی رطوبت نسبی هوا در طــول دوره گــل

Woodگزارش کردنــد ( et al., 1980; Longden, 1986 ،(
ــاملی  ــار ع ــا ب ــق، وزن ی ــن تحقی ــایج ای ــیکن نت ــاي ل دم

رطوبــت نســبی آفتــابی ومیانگین، کمینه، بیشینه، ساعات 
. چغندرقند را تعیــین نمودنــداندازه بذر هوا بر عملکرد و 

عوامـــل اقلیمـــی مـــوثر در تولیـــد بـــذر چغندرقنـــد بـــه
ترتیب اهمیت شــامل، تغییــرات ســاعات آفتــابی، کمینــه 
دما، بیشینه دما ارتفاع از سطح دریــا و میــانگین دمــا بــود. 

ییرطوبـــت نســـبی هـــوا در مقایســـه بـــا تغییـــرات دمـــا
چغندرقنــد، نقــش و اهمیــت بــذرانــدازهبــر عملکــرد و 
.کمتري داشت
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هاي کانونی مجموعه مقابلچغندرقند با متغیرهاي بذراندازهضرایب ساختمانی همبستگی بین عوامل اقلیمی و میانگین درصد وزنی-6جدول 
Table 6. Construction correlation coefficients between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes with their canonical variables set against

W1W2خصوصیات بیوفیزیکی بذرBiophysical seed parametersV1V2 عوامل اقلیمیEnvironmental parameters
Height above sea levelارتفاع از سطح دریاTotal seed Yield-0.57960.4536عملکرد کل بذر0.0981-0.3224
Minimum tempertureکمینه دما Seed yield˂2mm0.90630.1755≠میلی متردراز 2درصد وزنی عملکرد بذر زیر0.78280.1998

Maximum tempertureبیشینه دما Standard seed Yield0.70480.3845عملکرد بذر استاندارد درصد وزنی0.52580.1382-
Average tempertureمیانگین دما Seed yield˃3.2mm0.47040.4972≠متردرازمیلی 2/3درصد وزنی عملکرد بذر باالي0.7939-0.2528-
Sunny hoursساعات آفتابی ØSeed yield˂3.5mm0.9523-0.0015گِردمیلی متر5/3درصد وزنی عملکرد بذر زیر0.7986-0.0636

Humidityمیانگین رطوبت 0.3645-0.5282-

هاي کانونی مجموعه مقابلچغندرقند با متغیرهاي بذراندازهاقلیمی و میانگین درصد وزنیربع همبستگی چندگانه بین عوامل م-7جدول 
Table 7. Squared multiple correlation between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes with their canonical variables set against

W2W1خصوصیات بیوفیزیکی بذرBiophysical seed parametersV2V1عوامل اقلیمیEnvironmental parameters
Height above sea levelارتفاع از سطح دریا  Total seed Yield0.54180.3360عملکرد کل بذر0.12010.0096
Minimum tempertureکمینه دما Seed yield˂2mm0.85220.8214≠میلی متردراز 2درصد وزنی عملکرد بذر زیر0.65270.6128
Maximum tempertureبیشینه دما Standard seed Yield0.64460.4967عملکرد بذر استاندارد درصد وزنی0.29560.2765
Average tempertureمیانگین دما Seed yield˃3.2mm0.46840.2212≠میلی متردراز2/3درصد وزنی عملکرد بذر باالي0.69420.6303
Sunny hoursساعات آفتابی Seed yield˂3.5mm0.90680.9068گِردمیلی متر5/3درصد وزنی عملکرد بذر زیر0.64180.6378

Humidityمیانگین رطوبت 0.41190.1329
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گیرينتیجه
میــزان عملکــرد بــذر چغندرقنــد تحــت تــاثیر عوامــل 

ـــدازه اقلیمـــی و ژنتیکـــی مـــی ـــه ان ـــا توجـــه ب باشـــد. ب
ــروش، ــراي ف ــذر ب ــخص ب ــتاندارد مش ــد از 48اس درص

52تغییرات انــدازه بــذر چغندرقنــد بــه عوامــل اقلیمــی و 
درصــد تغییــرات بــه عوامــل دیگــر نظیــر ژنتیــک وابســته 

مقارن شدن دوره رشد زایشی چغندرقند با شرایط است. 
سرد در اردبیل و فیروزکوه در مقایسه بــا شــرایط معتــدل 
کرج، باعــث تولیــد بــذرهاي چغندرقنــد بزرگتــري شــد، 

طق سرد در تولید درصد وزنــی عملکــرد بــذربنابراین منا
ــتاندارد  ــري اس ــدل برت ــیم معت ــه اقل ــبت ب ــد نس چغندرقن

داري دارند. قــوه نامیــه مکــانیکی بــذر تحــت تــاثیر معنی

تغییرات دمایی قرار نگرفت، ولی عامــل مهمــی در تغییــر 
ــروش  ــل ف ــتاندارد قاب ــذر اس ــرد ب ــی عملک ــد وزن درص

بــا انــدازه درصد وزنــی عملکــرد بــذرشود. محسوب می
استاندارد و بیشتر از اندازه استاندارد در شرایط اقلیمی بــا 
ساعات آفتــابی زیــاد و بــا افــزایش کمینــه و بیشــینه دمــا، 

رطوبت نسبی هوا در مقایسه بــا تغییــرات یابد.کاهش می
هاي مختلــف بــذر، دمایی بر درصد وزنی عملکرد اندازه

ي ایــن هــا. بر اســاس یافتــهنقش و اهمیت کمتري داشت
توان در انتخاب مناطق تولید بذر چغندرقنــد و تحقیق می

هاي اصالحی بــا هــدف استفاده از مواد ژنتیکی در برنامه
تولید بیشتر بذر اســتاندارد و اصــالح ارقــام چغنــدر قنــد، 

استفاده نمود.
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Effect of environment and genetic on yield and seed size of single crosses of sugar
beet (Beta vulgaris L.)

Mirzaei, M.R. 1, J. Asghari2, D. Fatholah Taleghani3 and S. Sadghzadeh
Hemayati4

ABSTRACT
Mirzaei, M.R., J. Asghari, D. Fatholah Taleghani and S. Sadghzadeh Hemayati. 2016. Effect of environment and genetic on

yield and seed size of single crosses of sugar beet (Beta vulgaris L.). Iranian Journal of Crop Sciences. 18(1): 1-13.

(In Persian).

Effects of genetic and environmental factors on yield and seed size of 10 sugar beet singles crosses were

evaluated using randomized complete block design with four replications. Experiments were carried out in

Ardabil, Firouzkooh, and Karaj, Iran, in 2013-14. Plant materials included 10 CMS lines crosses with one O-

type. Combined analysis of variance for placesshowed that sugar beet seed yield was influenced by both genetic

and environmental parameters. Some of the environmental parameters had significant effect on seed size. Cold

regions including Ardabil and Firouzkooh showed higher standard seed production (%) compared with temperate

region, Karaj. In addition to environmental differences, significant differences were also observed among CMS

lines in relation to standard seed production (%) (singles crosses). Considering standard seed size, results

showed that the weight (%) of seed with standard sizes was influenced by both genetic and environmental

parameters. Five biophysical seed characteristics and 6 environmental parameters collected from synoptic

station. Canonical correlation study showed a relatively high and significant relationship between biophysical

seed characteristics and environmental parameters and formed five canonical groups, among which only the first

and the second groups were statistically significant. From the total variance of seed biophysical parameters, 48%

of the total variance of seed biophysical variation was predictable by the first and the second canonical variables

of environmental  parameters. The first canonical variable function indicated the reduction of both standard and

above standard seed size yields in comparison with under standard seed size. Considering of high positive

construction coefficients for sunny hours and minimum and maximum temperatures, it can be concluded that the

standard and above standard seed size yield reduced under Karaj environmental conditions with long sunny

hours, higher minimum and maximum temperatures and lower altitude compared with Ardabil and Firouzkooh

environmental conditions.

Keyword: Biophysical seed characteristics, Canonical correlation analysis, Environmental parameters, Seed

size and Sugar beet.
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