
 

١ 
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  چکیده

هاي کامل  به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكآزمایشی  هاي رشدشاخصبر اساس  چغندرقند مونوژرم و پلی ژرم ژنوتیپبه منظور گروه بندي 
ر ویژه باال عامل با مقادی 2ها در تجزیه به عامل .صفت مورد ارزیابی قرار گرفت 8در آزمایشگاه  .در سه تکرار در محیط آزمایشگاه انجام گردید  تصادفی 

باشند و ها ضرایب اشتراك اکثرصفات باال میبراساس نتایج تجزیه به عامل. گرفتندها را در برمیدرصد از واریانس اولیه داده 91/84انتخاب شدند که 
ت را به نحو مطلوبی توجیه اند تغییرات صفادهد که تعداد فاکتور مورد انتخاب مناسب بوده است و فاکتورهاي منختب توانستهاین نتایج نشان می

طول کتیلودون، طول ریشه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، وزن درصد متغیرهاي اولیه را توجیه نمود که صفات  62/58عامل اول حدود . نمایند
صفات وزن تر گیاهچه و . درصد از تغییرات را توجیه کرد 29/26عامل دوم . چه، وزن خشک کل داراي ضریب مثبت و منفی بزرگ بودندخشک ریشه

  .عامل یک صفت خاص را در مقابل صفات دیگر مورد ارزیابی قرار دادند 2وزن تر کل بر روي این عامل اثرگذار بودند در مجموع این 
 

  ها، تجزیه به عاملهاي رشدشاخص، رم و مولتی ژرمژبذر پلی ، چقندرقند:  کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 ازطریق تولید قند و شکر) این محصول به طورمستقیم. راتژیک کشور است که از نظر غذائی داراي بازده باالیی استچغندرقند یکی از محصوالت است

باشد عالوه بر این از مالس که از محصوالت فرعی چغندرقند می. کنداز طریق تأمین خوارك دام بخشی از نیازهاي مردم راتأمین می )غیرمستقیم(
شود محصول شکر یک کاالي سیاسی و اقتصادي است و به علت ید و در داروسازي نیز از این محصول استفاده میآدرصنعت الکل به دست می

  ].١[دامپینگ شدید آن که در بین کاالي هم گروه از زمان جنگ جهانی دوم به بعد بیشترین بی ثباتی به خود دیده است و درحال حاضرهم دارا است
تواند هاي طبیعی گیاه که میز تأثیر منفی و شدید تعدادي از عوامل زنده یا غیر زنده موجود در محیط روي مکانیسممفهوم تنش در گیاه عبارت است ا

مهمی در کاهش تولید   ترین تنش غیرزیستی نقشتنش خشکی به عنوان مهم ].6[ منجر به اختالل در روند تولید ماده خشک و کاهش عملکرد گردد
تواند شدیداً عملکرد دانه  است که می در بسیاري از نواحی   بینی گسترده و غیرقابل پیش  پدیده  یک  خشکی]. 2[ داشته  هانزراعی در ج  محصول گیاهان

زنی یکی از مراحل حساس به تنش خشکی بوده، در مناطقی که استقرار موفق گیاه در اثر خشکی با  جوانه. دهد و علوفه و پایداري عملکرد را کاهش
 هورمونی و محیطی عوامل توسط زنی فرآیند جوانه ]. 4[ آید شمار میهزنی از اهداف اصالحی مهم ب شود، اصالح صفات مربوط به جوانه میمشکل مواجه 

زنی بذرها تحت شرایط توانایی جوانه ].5[دارند  نقش مهمی آب به دسترسی و درجه حرارت اکسیژن، نور، محیطی بین عوامل در و شودمی کنترل
هاي ها یکی از روشتجزیه به عامل. شودمی افزایش عملکرد به نتیجه منجر در که دارد درپی را باالتر تراکم و وبتی شانس استقرار بیشتر گیاهتنش رط

اي درك ها به طور مؤثري برتجزیه به عامل. باشدکمی از عوامل اصلی فرضی می در کاهش تعداد زیادي از متغیرهاي همبسته به تعدادآماري مؤثر 
 هاي پیچیده صفات با همدیگر با توجه به ارتباط. ]10[روابط و ساختار اجزاي عملکرد و صفات مورفولوژیک گیاهان زراعی به کار گرفته شده است
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تر طور عمیقهاي تجزیه آماري چند متغیره به تواند بر مبناي ضرایب همبستگی ساده انجام گیرد و الزم است با به کارگیري روشقضاوت نهایی نمی

هایی است که گیري از دادهها و نتیجههاي آماري مؤثر در کاهش حجم دادهها یکی از روشدر این بین تجزیه به عامل. روابط بین صفات را درك کرد
یري از آنها در انتخاب و هدف از این تحقیق یافتن نحوه ارتباط صفات مختلف جهت بهره گ. ]8[دهندهمبستگی باالیی را بین متغیرهاي اولیه نشان می

  .باشدمعرفی ارقام می
  

  هامواد و روش
ساییدو براکته ) 1جدول (براي تهیه بذور مورد استفاده به موسسه اصالح وتهیه بذر چغندر قند واقع در کرج مراجعه گردید و پس از دریافت بذور 

شروع شد،  1390این پژوهش در اسفند  .نوژرم و پلی ژرم دسته بندي شدندگیري شد و در موسسه  تولید بذر چغندر قند اردبیل بذور به دو دسته مو
طرح و در قالب آزمایش به صورت فاکتوریل . اعمال گردیددرصد  30با غلظت   6000 خشکی اسمزي پلی اتیلن گلیکولبه صورت در آزمایشگاه تنش 

چه ، وزن چه، وزن تر ریشهه ساق چه، وزن تر گیاهچه، وزن تره ون، طول ریشصفات طول کوتیله ددر این مطالعه . انجام شدتکرار  3کامال تصادفی با 
سانت متر و عرض  70هایی به طول براي این منظور کاغذ صافی .چه مورد ارزیابی قرار گرفتندوزن خشک گیاهچه و وزن خشک ریشه ،چهخشک ساقه

از هم قرار گرفتند و روي آن یک الیه کاغذ صافی  دیگر گزاشته شد و بعد از محلول  سانتی متر 1/5متر تهیه شد و بذور بر روي آن با فاصله سانتی 13
میلی لیتر به روي کاغذها اضافه شد تا به هم بچسبند و بذور از جاي خود حرکت نکنند سپس کاغذها به آرامی رول شده و  10مورد نظر به  مقدار 

سپس لوله ها به همراه کاغذهاي رول شده درونشان در ظروف . سانتی متر گذاشته شدند 14سانتی متر و ارتفاع  5داخل لوله پلیکاهاي به قطر 
روز در ژرمیناتور در درجه  15ها به مدت هاي مورد نظر به داخل ظروف ریخته شد و نمونهسی سی از محلول 300لیتري گذاشته شد و  4پالستیکی

عدد به طور تصادفی گیاهچه انتخاب شده و صفات  15از هر پالت تعداد . نگهداري شد درصد  70گراد و با رطوبت درجه سانتی 23الی  20حرارت 
ساعت استفاده  48درجه به مدت  70مورد ارزیابی اندازه گیري گردید و بعد از پایان دوره براي بدست آوردن وزن خشک نمونه هاي مورد نظر از آون 

 .شد استفاده SPSS افزار نرم از ها عامل به تجزیه روشهاي براي  پژوهش این در ).1شکل ( گردید
اسامی ارقام مورد مطالعھ در این پژوھش -١جدول  

Number Germ type Name of genotype Number Germ type Name of genotype 
1 Poly Germ 30881-88 11 Poly Germ 31270 
2 Poly Germ 30883-88 12 Poly Germ 31267 
3 Mono Germ 30906 13 Mono Germ 31290 
4 Mono Germ 30908 14 Mono Germ 31291 
5 Mono Germ 30915-88 15 Mono Germ 31262 
6 Poly Germ 30919-88 16 Mono Germ 31266 
7 Poly Germ 30920-88 17 Poly Germ 30923-89 
8 Poly Germ 30922 18 Poly Germ Jolge 
9 Poly Germ 86213-89 19 Poly Germ MSC2*7233-P29 
10 Poly Germ 31269 20 Poly Germ 7233-P29 

 
  نتایج و بحث

تواند فقط برمبناي ضرایب همبستگی ساده انجام گیرد و الزم است با به کارگیري هاي پیچیده صفات با همدیگر قضاوت نهایی نمیبا توجه به ارتباط
هاي آماري مؤثر در کاهش ها یکی از روشدر این بین تجزیه به عامل. صفات را درك کردتر روابط بین هاي تجزیه آماري چندمتغیره به طور عمیقروش

این تجزیه بر روي صفات اندازه گیري شده به . دهندهایی است که همبستگی باالیی را بین متغیرهاي اولیه نشان میگیري از دادهها و نتیجهحجم داده
شود، تجزیه مشاهده می 2طوري که در جدول همان. ها از طریق روش واریماکس صورت گرفتاملسپس دوران ع. هاي اصلی انجام شدروش مولفه

  2تر از یک و با در نظر گرفتن ها بر مبناي مقادیر ویژه بزرگعامل

 
 تر ازهاي بزرگاساس تعداد ریشهها برمعیار انتخاب تعداد عامل. درصد تنوع داده را توجیه نمودند 91/84ها به طور کلی عامل چهار. عامل انجام گرفت
به  Fو Pکه در آن P (< F )+ 1/ (2باشد، بر اساس فرمول می 8ها برابر جایی که تعداد متغیرهاي اولیه مورد استفاده در تجزیه به عاملیک بوده و از آن

 صفاتی که با عالمت ]. 10[ارائه شده مطابقت دارد  عامل براي این آزمایش با اصول 2، انتخاب )ها استترتیب نشان دهنده تعداد متغیرها و عامل
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گیرند، همگی تحت تأثیر هم جهت یک عامل ناشناخته قرار دارند و به عبارتی با ماهیتی ناشناخته به طور هم یکسان در زیر مجموعه یک عامل قرار می

هایی است که آن صفات را تحت ها و فرآیندیند مجموعه ویژگیهر عامل داراي موجودیت انفرادي نیست بلکه برآ. گذارندجهت بر آن صفات تأثیر می
درصد متغیرهاي اولیه را توجیه نمود که صفات طول کتیلودون، طول ریشه، وزن تر گیاهچه، وزن  62/58عامل اول حدود . ]7[دهند تآثیر قرار می

. درصد از تغییرات را توجیه کرد 29/26عامل دوم . ندچه، وزن خشک کل داراي ضریب مثبت و منفی بزرگ بودخشک گیاهچه، وزن خشک ریشه
عامل یک صفت خاص را در مقابل صفات دیگر مورد ارزیابی قرار  2صفات وزن تر گیاهچه و وزن تر کل بر روي این عامل اثرگذار بودند در مجموع این 

 14حداقل ریشه مشخصه نشانگر از کفایت چهار عامل براي  گزارش کردند که در تجزیه به عامل ها با توجه به ]3[میرموسوي و همکاران . دادند
  . درصد تغییرات کل داده ها را توجیه نمود 17/83عامل مستقل از هم مجموعا  سهدر این تجزیه . باشدخصوصیت مزبور می
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  هاي مورد بررسی بر اساس دو عامل اول و دومپراکنش ژنوتیپ -2شکل 

 
رقم چغندرقند بعد از چرخش واریماکس در شرایط تنش خشکی 20ضرایب عاملی صفات آزماشگاهی در ارزیابی  -2جدول   

 
  عامل
  میزان اشتراك  دوم  اول  صفات

  838/0  016/0  915/0 طول کتیلودون
  809/0  104/0  893/0 طول ریشه

  863/0  178/0  912/0 وزن تر گیاهچه
  965/0  978/0  -09/0 چهوزن تر ریشه

  683/0  407/0  719/0 وزن خشک گیاهچه
  757/0  - 101/0  864/0 چهوزن خشک ریشه
  966/0  928/0  325/0 وزن تر کل

  912/0  26/0  919/0 وزن خشک کل
    103/2  689/4  ریشه راکد

    29/26  615/58  درصد واریانس
    91/84  62/58  واریانس تجمعی
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