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  دهيچك

طـرح   در قالـب     يي سرکوسـپورا  ي لکه برگ  يماري مقاومت نسبت به ب    يابي به منظور ارز   د حاصل از آنها   يبري ه ٣٦ رگه و    ٩تعداد  

مزرعـه  .  قـرار گرفتنـد    يمـورد بررسـ    ١٣٨٧-٨٨آباد دزفول در سال زراعـي     يقات صف ي تکرار در مرکز تحق    ٣س سه گانه با     يالت

انجـام  ) KWS (١-٩اسي مطابق مق  يادداشت بردار ي.  قرار گرفت  يابيروز مورد ارز   ٣٠ يبي سه مرحله به فاصله تقر     ي ط يشيآزما

ن آن به عنوان يانگين شد و م  يي ده بوته در هر کرت تع      يز به تصادف برا   يک بار ن  يو   کرت   يک بار برا  ي يمارين شدت ب  ييتع. شد

ـ ج نـشان داد ال ينتا . شديه آماري به طور مستقل تجزيبردارادداشتيج هر ينتا. دش کرت منظور ي برايدرجه آلودگ  RR607ن ي

ـ برين شـامل ه ين الي حاصل از ا  يدهايبريه. ن سطح مقاومت بود   ي باالتر يدارا ـ  نRR607×452 و RR607×7112-36 يادهي ز از ي

ـ بري ه يمـار يبـر اسـاس عملکـرد در حـضور عامـل ب           . دها مقـاومتر بودنـد    يبريه ه يبق -436،  104-436×436،  474×7173 يدهاي

104×SBFIROZ ،436-104×7173 ي لکــه برگــيمــاري بــا عملکــرد بــاال و متحمــل بــه بيدهايــبريجــزو ه 452×104-436 و 

  .ندشو ي مي معرفييسرکوسپورا
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  مقدمه

 (Cercospora beticola) يي سركوسپورا ي لکه برگ  يماريب

 چغندرقند در سطح يهايمارين بيترن و مخرب  يترعياز شا 

 يها مزبور از خوزستان، کرانه    يماريران ب يدر ا . جهان است 

، بجنـورد، بنـدرعباس و      يه، خو يل، اروم ي خزر، اردب  يايدر

عامـل  ).  Abbasi et al. 2002(کازرون گزارش شده است 

 Cercospora beticola ،يي سرکوسـپورا ي لکه برگـ يماريب

 يهـا   شـامل لکـه   يي سرکوسـپورا  يعالئم لکه برگ  . باشديم

  ابـد،  ي ي مـسن گـسترش مـ      يهـا  مدور است، کـه در بـرگ      

 رسـد  يمتـر مـ    يلـ يم ٥ -٢ اندازه آنها به   يدگيو در زمان رس   

)Cooke & Scott 1993( .   

 يکمـ  و کيـ ژنيپلـ  صـورت  به سرکوسپورا به مقاومت

 يمـ  کمـک  مقاومـت  بـه  که يها ژن قيدق تعداد يول است

 مقاومـت بـه   يابيارز ).Smith 1987 (ستين مشخص کنند

 چغنـدر قنـد     يي سرکوسـپورا  ي لکه برگ  يماريقارچ عامل ب  

 يمـار ين شـدت عالئـم ب  ييط مزرعه عمدتاً با تع  يتحت شرا 

 صـورت گرفتـه و از       يا ها بـه صـورت مـشاهده        برگ يرو

). Abbasi et al. 2002(شود  يان مي بي عاديده ق نمرهيطر

 يرا بـرا   )٠-١٠( ياس عـدد  يک مق يهشگران   از پژو  يبرخ

اهـان  ياس گ يـ ن مق يـ در ا . اند مورد استفاده قرار داده    يابيارز

 يعنيحداکثر خسارت    ١٠رند و نمره    يگيسالم نمره صفر م   

ــ ــرگ ياز بـ ــل بـ ــتن کامـ ــا ن رفـ ــارجيهـ ــتي خـ    اسـ

)Smith & Martin 1978 .(ــمق ــر، ياس ديـــ گـــ

Kleinwanzlebener Saatzucht ايKWS    يااست کـه بـر 

شود ياه استفاده م  ي کل گ  ين برا يچن  تک برگ و هم    يابيارز

)Anonymous 1970( .اس يمقKWSاز ياريله بـس ي به وس 

 يع مقاومـت بـه لکـه برگـ        ي سـر  يابيـ  ارز يبه نژادگران برا  

 چغندرقنـد اسـتفاده     ي اصـالح  يهـا  ني در ال  ييسرکوسپورا

  ). Shane & Teng 1992(شود  يم

 يکـاف  رطوبـت  از کـه  رقنـد چغند زهييپا کشت با مناطق در

 تيــاهم سرکوســپورا از بــه مقاومــت صــفت نــدبرخوردار

 صـفات  و عملکرد کهنيا ضمن باشد، يم برخوردار يخاص

هــستند  گــراناصــالح توجــه مــورد شهيــهم کيــتکنولوژ

)Niazian et al. 2011 .(ن اسـتفاده از ارقـام مقـاوم    يچن هم

ل يـ ه دال بوده و بيمارين روش کنترل بيتر ن و مطمئن  يبهتر

ت يـ  ارجح ييايمي بـر کنتـرل شـ      يطيست مح ي و ز  ياقتصاد

ق حاضر به منظـور  يلذا تحق). Koch  & Jung 2000(دارد 

 چغندرقند  يدهايبرين و ه  ي از والد  ي مقاومت تعداد  يابيارز

زه يي جهـت کـشت پـا      يي سرکوسـپورا  ي لکه برگ  يماريبه ب 

ط خوزستان و استفاده از آنها در برنامـه         يچغندرقند در شرا  

 انجـام   يماريه ارقام متحمل به ب    ي به منظور ته   ي اصالح يها

  .شد

  

  ها مواد و روش

 ي لکـه برگـ    يماري مقاوم به ب   يدهايبري ه ييبه منظور شناسا  

 ۹،  يا مزرعه يابي ارز يها با استفاده از روش    ييسرکوسپورا

، ۴۳۶-۴۷۴،۴۵۲،۲۶۱،۱۰۴،  ۷۱۷۳پ چغندرقند شامل    يژنوت

SB-FIROZ  ،RR607  ،۴۳۶   د  يبري ه ۳۶ و   ۷۱۱۲-۳۶ وF1 

قات اصالح و ي در موسسه تحقيمربوط به آنها با منشأ داخل  

 ۴نش و اصالح شده همراه بـا       يه بذر چغندرقند کرج گز    يته

 تکـرار در    ۳س سـه گانـه بـا        يرقم شاهد در قالب طرح الت     

 آباد دزفول در سـال    يقات كشاورزي صف  يمزرعه مرکز تحق  

 بـه   يعـ ي طب يط آلـودگ  ي و تحـت شـرا     ۱۳۸۷-۱۳۸۸ يزراع

  .  کشت شدنديي سرکوسپوراي لکه برگيماريب

 ۳۰ سه مرحله به فواصل ي طيشي مزرعه آزمايابيارز  

 ۲۰بهـشت مـاه و      ي ارد ۲۰ن،  ي فرورد ۲۰ يها خيروز در تار  

 سـه  خوزسـتان،  منطقه در.  انجام شد  ۱۳۸۸خرداد ماه سال    

 يرشـد  ۳ مرحلـه  با سرکوسپورا يبرا يبردار نمونه مرحله



  ... يدهايبري و هني از والديد مقاومت تعدايابيارز:  و همکاراننيازيان

۹۷  

 در. اسـت  بـوده  مصادف) کيتکنولوژ يدگيرس (چغندرقند

 قابـل  اسـفندماه  در يمـار يب عالئـم  ق،يتحق نيا انجام سال

 شـروع  ماه نيفرورد از ها يبردار ادداشتي لذا. نبود مشاهده

ــد ــه.ش ــد  رتب ــصو   يبن ــتورالعمل ت ــاس دس ــر اس    يري ب

 ).Shane & Teng 1992( انجام شد KWSاس يمق) ۹-۱(

ــه، يدهــ نمــره   ــ در هــر مرحل ــاري ــه صــورت ک ب  ب

و بـار   )  به کرت  يده نمره( کرت انجام شد     ي برا يا مشاهده

 در هر کرت به عنـوان درجـه        ين ده بوته تصادف   يانگيدوم م 

ه بـه طـور     يه طرح پا  يتجز.  کرت در نظر گرفته شد     يآلودگ

 SAS توسـط نـرم افـزار        يبـردار ادداشتي هر   يمستقل برا 

ـ      ي که سودمند  يياز آنجا . انجام گرفت  س ي نـسبي طـرح الت

 نداشـت   ي کامـل تـصادف    يها با طرح بلوک   يتفاوت چندان 

مجـدداً   ي کامـل تـصادف  يهـا  ها بر اساس طرح بلـوک  داده

  . ه شدنديتجز

 

  ج و بحثينتا

انس سـاده صـفت مقاومـت بـه        يه وار يج حاصل از تجز   ينتا

 يدهـ   و به دو روش نمره     يابيسرکوسپورا در سه مرحله ارز    

 بوتـه هـر کـرت در        ن نمـره ده   يانگيبه کرت و استفاده از م     

 يط آلـودگ  ي در شـرا   ي کامـل تـصادف    يها قالب طرح بلوک  

ـ ) جدول گزارش نشده است    (يماري به ب  يعيطب ه نشان داد ب

ن يي در حد پا   يماريوع ب ي اول که ش   يبردارادداشتيجز در   

 يها وجود نداشت، در مراحل بعـد       پين ژنوت ي ب يبود تفاوت 

 در  ي بررسـ   مورد يها پين ژنوت ي اختالف ب  يبردار ادداشتي

ن ده  يانگيـ  به کـرت و اسـتفاده از م        يده هر دو حالت نمره   

دار  يک درصـد معنـ  يـ بوته در هر کرت، در سطح احتمـال    

هـــا در  پيـــن ژنوتي کـــه اخـــتالف بـــيياز آنجـــا. بـــود

 نبود، دار  معني يابي اول در هر دو روش ارز      يبردار ادداشتي

ر ي و ســايبــستگ  در مطالعــه هــميابيــن مرحلــه ارزيــلـذا ا 

 ي دخالـت داده نـشد و در مراحـل بعـد           ي بعـد  يها هيتجز

 خرداد ماه بـه     ۲۰بهشت ماه و    ي ارد ۲۰ يهايبردارادداشتي

  .  اول و دوم در نظر گرفته شدنديهايبردارادداشتيعنوان 

 مقاومت بـه    يابين دو روش ارز   ي ا يبستگ ب هم يضرا  

ن يانگيـ  بـه کـرت و م      يدهـ  نمره (يي سرکوسپورا يلکه برگ 

) ۱ جـدول ( اول و دوم     يبـردار ادداشتيدر  )  بوته ۱۰نمره  

) ۸۵۱/۰ (يدار  معنـي  مثبـت و     يبـستگ   است که هـم    يحاک

P≤0.01) (ن نمـرات   يانگيـ  به کرت و م    يده ن روش نمره  يب

.  دوم وجـود دارد    يابيمربوط به ده بوته از هر کرت در ارز        

ن يانگي اول بر حسب م    يبردارادداشتي يبستگ ن هم يچن هم

دوم بر حسب نمره کـرت بـاال         يبردارادداشتي بوته با    ۱۰

  ). (P ≤ 0.01) ۹۸۷/۰(بود 

 در مراحـل مختلـف      ين درجات آلودگ  يانگيسه م يمقا  

نـشان داد   ) جدول گـزارش نـشده اسـت       (يبردارادداشتي

اول بـه نحـو      يبـردار ادداشـت ي در   يک درجه آلـودگ   يتفک

هـا از نظـر     پي ژنوت يبند صورت گرفته است و رتبه     يبهتر

ـ      يدر ط سطح مقاومت    افتـه  ير ييـ ش تغي فصل رشد کـم و ب

ــا مقا. اســت ــدر مجمــوع ب ــسه امتي ــاز کلي ــه ژنوتي ــا  پي ه

 يها ن نمره بوته  يانگيها در روش م    پي نمره ژنوت  يها تفاوت

تر بـه    ي به کرت بوده و واقع     يدهشتر از روش نمره   يکرت ب 

  .رسندينظر م

ــور بررســ     ــه منظ ــيب ــارير بيثأ ت ــه برگــ يم  ي لک

شه، عملکـرد قنـد و      يـ ت عملکـرد ر    بر صفا  ييسرکوسپورا

ق، در مرحله بعـد     ين تحق يعملکرد قند قابل استحصال در ا     

قند  اري محاسبه و عي مورد بررسيهاپيشه ژنوتيعملکرد ر

ر محاسبه و با توجه بـه عملکـرد      يه خم يز بعد از تجز   يآنها ن 

قنــد، عملکــرد قنــد و عملکــرد قنــد قابــل  اريــشه و عيــر

جـدول گـزارش نـشده    (شـد  ها محاسبه   پياستحصال ژنوت 

ن مربوط  يانگين م يشتريشه، ب ي صفت عملکرد ر   يبرا). است

 شاهد مقـاوم بـه      يمارهاي بود که از ت    PALMAپ  يبه ژنوت 

  ن ين مطالعـه بـود و کمتـر       يـ  در ا  يي سرکوسـپورا  يلکه برگ 
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ـ ط ارز ياول و دوم در شـرا      يبـردار ادداشـت ي در   يي سرکوسـپورا  ي مقاومت به لکه برگ    يابي دو روش ارز   يبستگ ب هم يضرا. ۱جدول    يابي

 )۱-۹اس يمق  (يامزرعه

Table 1. Simple correlation coefficients between two methods for evaluation of resistance to 
Cercospora beticola in 1st and 2nd recording data under field condition (1-9 scale) 

ن يانگيم(دوم  يبردارادداشتي

 ) بوته۱۰

2nd recording data (Mean 
of 10 plants per plot) 

دوم  يبردارادداشتي

 )نمره کرت(

2nd recording data 
(plot score) 

 ۱۰ن يانگيم( اول يبردارادداشتي

 )بوته

1st recording data 
(Mean of 10 plants per 

plot) 

 لکه يماري بيابيمرحله و روش ارز

  سرکوسپورايبرگ

Stage and method of evaluation 

0.55** 0.45** 0.5** 
 )نمره کرت( اول يبردارادداشتي

1st recording data 
(plot score) 

0.92** 0.98**  
 ) بوته۱۰ن يانگيم( اول يبردارادداشتي

1st recording data 
(Mean of 10 plants per plot) 

0.85**   

  دوم يبردارادداشتي

 )نمره کرت(

2nd recording data 
(plot score) 

  درصد۱دار در سطح احتمال  معنی: **

**: Significant in one Percentage Probability Level 
 

  

 صـفت   يبـرا .  بـود  RR607پ  يز مربوط به ژنوت   ين ن يانگيم

ــه يانگيــن مين و کمتــريشتريــعملکــرد قنــد، ب ن مربــوط ب

 ين بــرايچنـ  هـم .  بـود RR607 و PALMA يهـا  پيـ ژنوت

ن ين و کمتـر   يشتريـ لکرد قند قابـل استحـصال، ب      صفت عم 

  . بودRR607 و PALMA يها پين مربوط به ژنوتيانگيم

  منابع

 مراجعـه   يسيمتن انگل ) 38-37(جهت مالحظه به صفحات     

 .شود

  


