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لکه برگی سرکوسپورایی در  بیماري ارزیابی مقاومت ارقام تجاري چغندرقند در برابر
  شرایط مزرعه

  3و شهرام خدادادي 2حمید شریفی، *1سید باقر محمودي

  
  

 (mahmodi@sbsi.ir) کرج استادیار پژوهش، موسسه اصالح و تهیه بذر چغندر قند: نویسنده مسؤول - *1

  قات کشاورزي و منابع طبیعی صفی آباد عضو هیئت علمی مرکز تحقی -2
  غندر قند ، فیروزکوهکارشناس تولید بذر الیت چ -3

  11/8/90 :تاریخ پذیرش    11/8/89 :تاریخ دریافت
  

  چکیده
شرایط مزرعه  تجاري چغندرقند نسبت به بیماري لکه برگی سرکوسپورایی در رقم 16مقاومت  در این تحقیق میزان

 شدت آلودگیاجرا و  تک خطی هاي کامل تصادفی در شش تکراربلوك طرح آزمایش درقالب. شدشهر ارزیابی میقا در
آلودگی  در شرایطمزبور ارقام ریشه و قند عملکرد همچنین شدت آلودگی و میزان . شد گیرياندازهارقام در دو نوبت 

هاي دزفول آزمایش درقالب طرح بلوكدر . نیز با یکدیگر مقایسه شد) هییزکشت پا(در منطقه دزفول  به بیماري، طبیعی
در هر دو منطقه  .واکنش ارقام نسبت به بیماري در دو منطقه مشابه بود. اجرا شد سه خطی کامل تصادفی در چهار تکرار

 ارقام. ندلکه برگی سرکوسپورایی بود بیماري آنها نسبت بهترین ترین و حساسبه ترتیب مقاوم 191و  Palmaرقم دو 
4K21, Canaria, Palma  وHI0152  با و ) شهر و دزفولمیدر دو منطقه قا( زیادسطح مقاومت  دارايجزو ارقام
-به نظر می .مقدار بودکمترین  BR1و  191 عملکرد شکر دو رقم. بودند) در منطقه دزفول( بیشترین میزان شکر در هکتار

مورد شرایط آلوده نیز  درمحصول  عملکردباید ت، عالوه بر ارزیابی مقاوممنطقه در هر انتخاب ارقام مناسب  براي رسد
  .قرار گیرد توجه

  
  ارقام مقاومتلکه برگی سرکوسپورایی، چغندرقند، کشت پاییزه،  :واژه ها کلید

  
  مقدمه    

بیماري لکه برگی سرکوسپورایی که در اثر 
Cercospora beticola در مناطق  ایجاد می گردد

ر جغرافیایی انتشا ..باشدگرم و مرطوب شایع می
بیماري تمامی مناطق کشت چغندرقند در دنیا است 

 ی سرکوسپوراییبارزترین نشانه بیماري لکه برگ). 8(
 2-5هاي گرد کوچک به قطر لکه ظاهر شدنچغندر، 

ي یا امتر و با حاشیه قرمز متمایل به قهوهمیلی
هاي مزبور لکهدر ابتدا . باشدمیارغوانی روي برگ 

حسب شدت تدریج براز هم بوده ولی بهپراکنده و جدا 
و سرعت پیشرفت بیماري به هم متصل شده و تمام 

ها عالوه بر برگ روي لکه. پوشانندمیسطح برگ را 
هاي بافت لکه. شوندها و طوقه نیز تشکیل میدمبرگ

و برگ حالت  شودجدا میو  شدهروي برگ خشک 
ن گستره بیماري در ایرا). 6( کندغربالی پیدا می

هاي دریاي خزر، مغان، خوي، شامل خوزستان، کرانه
در گیاهان آلوده . )7( باشدبندرعباس و کازرون می

هاي آلوده، فعالیت شاخص سطح برگ، پایداري برگ
 فتوسنتزي، رشد ریشه و عیار قند کاهش یافته و

مضر و  ازتهایی نظیر سدیم، پتاسیم، ناخالصیمقدار 
عالوه بر کاهش  .یابدمیافزایش در شیره خام بتائین 
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کاهش عملکرد ریشه و عیار قند، کیفیت فرآوري نیز 
خسارت غیرمستقیم بیماري کاهش . )12( یابدمی

بیماري لکه . باشدمی هاریشه کردنقابلیت سیلو 
هاي چغندرقند را مستعد برگی سرکوسپورایی، ریشه

هاي انباري نموده و قابلیت آلودگی به پوسیدگی
هاي در اپیدمی .)14( دهدنها را کاهش میانبارداري آ

 42-50عملکرد شکر خام  کاهششدید بیماري 
همچنین به ازاي یک . است گزارش شدهدرصد 

عملکرد میزان درصد افزایش در شدت آلودگی، 
  ).12( یابددرصد کاهش می 3/0محصول 

بررسی میزان خسارت بیماري بر عملکرد و 
که  دهدشان مینکیفیت محصول در استان خوزستان 

درصد عملکرد  8-11در صورت عدم مبارزه با بیماري 
در این منطقه ). 10( یابدمحصول کاهش می
م یشود و عالیزه کشت مییچغندرقند به صورت پا

. شودبیماري از اواخر اسفندماه در مزارع رویت می
روند شدت آلودگی در منطقه تا اوایل اردیبهشت ماه 

س منحنی پیشرفت بیماري سیر ادامه داشته و از آن پ
  ). 10( داردنزولی 

استفاده از ارقام مقاوم و  بابیماري این مدیریت 
عملیات زراعی . گیردانجام میهاي مختلف کشقارچ

کاهش جمعیت  براينظیر شخم عمیق و تناوب 
باتوجه به انتشار وسیع . )15( ثر استؤنیز مبیمارگر 

در برابر برخی از بیماري و بروز نژادهاي مقاوم قارچ 
زیست محیطی  ءسو عوارضهاي رایج و کشقارچ

سموم، اهمیت توسعه مقاومت ژنتیکی در برابر 
مقاومت به بیماري . )9( گرددآشکار میسرکوسپورا 

 در گروه چغندر زراعیلکه برگی سرکوسپورایی 
)Section Beta vulgaris(  یک صفت به صورت

بر این  .باشدمیچندین ژن تحت کنترل کمی و 
اساس ارقام مقاوم تجاري با استفاده از روش گزینش 

اي تهیه و در دسترس کشاورزان قرار گرفته دوره
 مزارعگزینش در  سدر ایران نیز براسا). 13( است

هاي متحمل و مقاوم آلوده و شرایط گلخانه ژنوتیپ

شناسایی و از آنها در تهیه ارقام مقاوم استفاده شده 
  .)5 و 4( است
لب پژوهشگران براي ارزیابی مقاومت به اغ

هاي طبیعی بیماري متکی سرکوسپورا به اپیدمی
تدریج روشهایی براي ایجاد آلودگی ه اند اما ببوده

. ها ابداع شده استمصنوعی در مزارع و گلخانه
با تعیین  ارزیابی مقاومت تحت شرایط مزرعه عمدتاً

ي اصورت مشاهدهه ها بم بر روي برگیشدت عال
. شودبیان می ادنصورت گرفته و از طریق نمره د

براي ارزیابی  یک مقیاس عددياز برخی پژوهشگران 
تحت مقیاس دیگر در یک . )12( نداهنموداستفاده 

- 9شدت آلودگی از KWS 1 مقیاس تصویري عنوان
  KWS دو مقیاس .)11( شودمینمره داده  1
ترین متداول از )5-0( Agronomiaو ) 9-1(

و  3( باشند رقام نسبت به این بیماري میاهاي ارمعی
11(.   

-نشان میها و روشهاي مختلف بررسی مقیاس
که ارزیابی مقاومت به سرکوسپورا در شرایط  دهد

مزرعه باید در طول دوره رشد و در چند مرحله انجام 
ها و ارقام براساس روند گردد و مقایسه ژنوتیپ

نمره  ضمن در. )2( انجام شودآلودگی طی فصل رشد 
دقت الزم بوده و براي سهولت  دارايها به کرت ادند

توان از این روش به جاي نمره برداري مییادداشت
اساس  بر .)2( ها استفاده کردبه تک بوته ادند

-میقا(مختلف در مناطق مستعد آلودگی  هايآزمایش
که ارزیابی  شدهچنین استنتاج  )و مغان دزفول ،شهر

ومت به بیماري لکه برگی سرکوسپورایی اي مقامزرعه
 برايشرایط محیطی  که در یک منطقهتوان میرا 

باتوجه به نتایج  ).1( محدود نمود مساعد استآلودگی 
شهر میشرایط آب و هوایی منطقه قا چون هاآزمایش

ثابت  به طور نسبی هاي مختلففصول زراعی سالدر 
اي ههاي مزرعارزیابیتوصیه شده است که  است،

ولی  .در این منطقه انجام شودمقاومت به بیماري 
                                                
1- Klein Wanzleber Saatzuchty 
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مناطق چغندرکاري کشور  وشهر جزمیمنطقه قا چون
در  )کمی و کیفیاز نظر (محصول نیست لذا عملکرد 

 حاضر در بررسی .نیستاین منطقه مالك عمل 
در دو  داخلی و خارجیتجارتی رقم  16مقاومت 

کشت ت اهمیباتوجه به  .است شدهمنطقه ارزیابی 
آزمایش در  در استان خوزستان،پاییزه چغندرقند 

 و داراي )متحمل( دزفول با هدف معرفی ارقام مقاوم
  .اجرا شد کشت پاییزه براي خصوصیات مناسب

  
  ها مواد و روش

در شش تکرار در  چغندرقند رقم 12 تعداد
ه ب(شهر میقراخیل قا تحقیقات کشاورزي ایستگاه

در چهار تکرار در  رقم 16و ) صورت کشت بهاره
آباد صفی و منابع طبیعی قیقات کشاورزيحمرکز ت
هر دو  .شد کشت) صورت کشت پاییزهه ب(دزفول 

 .شد اجراطرح بلوك کامل تصادفی  اساسآزمایش بر
 )شهرمیقا( ایستگاه قراخیل در یهر کرت آزمایش

ها ردیفبه طول هشت متر و فاصله  ردیفشامل یک 
ه پیرامون آزمایش ب .بود رمتسانتی 50 از یکدیگر

احاطه شده ) 191ژنوتیپ ( وسیله رقم شاهد حساس
 ردیفشامل سه  یدر دزفول هر کرت آزمایش. بود

 61 ردیف متر و به فاصله هشتکشت به طول 
 کلیه عملیات کاشت ،پس از تهیه زمین. متر بودسانتی

کش مطابق روال و کود و سموم آفت انجام داشت و
 4-6 حلهدر مرها بوته. شد مصرفمعمول هر منطقه 

تاریخ . متر تنک شدندسانتی 10-14برگی به فاصله 
و در دزفول  1383شهر آخر اسفندماه میکاشت در قا

-میدر قاچغندرقند ارزیابی ارقام . بود 1384مهرماه 
طی فصل رشد در در شرایط آلودگی طبیعی  درشهر 

 انجام شد) KWS )9-1چند مرحله براساس مقیاس 
در دزفول نیز ارزیابی طی فصل رشد و در دو . )11(

. مرحله و تحت آلودگی طبیعی منطقه انجام شد
 0-5براساس مقیاس در دزفول مقاومت ارقام ارزیابی 

برداري شدت در هر مرحله از یادداشت. )5( انجام شد

شهر میدر قا. ها بر آورد شدآلودگی کلیه کرت
شدت آلودگی به از لحاظ  فقطتیمارهاي مورد بررسی 

در دزفول پس  ولی ،بیماري سرکوسپورا ارزیابی شدند
و شده برداشت  هاي چغندرقندبوته ،از پایان دوره رشد

عملکرد هر کرت توزین و  ، میزانپس از حذف طوقه
ها نمونهکیفی  خصوصیات. نمونه خمیر تهیه گردید

مضر موجود  تازشامل درصد قند، سدیم، پتاسیم و (
 حاصل ازهاي کلیه داده. گیري شددازهان )در خمیر
صفات تجزیه سایر برداري شدت آلودگی و یادداشت
شده و مقایسه میانگین به روش دانکن و در واریانس 

تجزیه واریانس و . درصد انجام شد پنجسطح احتمال 
 MSTATCافزار مقایسه میانگین با استفاده از نرم

استفاده از با  هاي چغندرقندرقمهمچنین  .انجام شد
هاي مربوط به شدت آلودگی به بیماري لکه داده

اي برگی، عملکرد ریشه و شکر با روش تجزیه خوشه
اي به روش تجزیه خوشه. بندي شدندگروه

UPGMA  مجذور فاصله اقلیدسی با و با استفاده از
  .انجام شد SPSS (version 11.5)افزار نرم

  
  نتایج

  شهرمیقا -  الف
آلودگی در وجود هاي ماهیانه براساس بازدید

. قابل ارزیابی نبودتا قبل از تیرماه چغندرقند ارقام 
 )21/4/84تاریخ ( تیر ماه برداري دراولین یادداشت

-در بین رقممیانگین شدت آلودگی تفاوت . انجام شد
. )P>05/0(بود  دارمعنیبرداري در این یادداشتها 
) 1-9در مقیاس ( 16/1با میانگین  Palma رقم

بیشترین  پنجبا میانگین  DS4057کمترین و رقم 
-در این یادداشت .)1جدول ( داشتشدت آلودگی را 

ژنوتیپ (شاهد حساس میانگین شدت آلودگی برداري 
یک ماه دوم برداري یادداشت .بود 83/4 معادل) 191
تفاوت نیز  مورددر این . انجام شد 30/5/84 درو بعد 

برداري در این یادداشت. ددار بومعنیآلودگی ارقام 
ترین و رقم مقاوم Canariaو  HI0152م ارقا



26 
 ...ارزیابی مقاومت ارقام تجاري چغندر قند در: محمودي و همکاران

 
 

 

DS4057 تجزیه  ).1جدول ( ترین آنها بودحساس
اي ارقام براساس شدت آلودگی در دو خوشه

 انجام شد و ارقام مختلف چغندرقند برداريیادداشت
رقم ). 1شکل ( شدندبندي در دو گروه دسته

DS4057 دو در یک گروه 191ژنوتیپ حساس  و ،
در یک زیرگروه با HI0152 و  Palmaرقم مقاوم 

سایر ارقام در مقابل ارقام حساس یک دسته مشترك 
  .تشکیل دادند

  دزفول -ب 
تفاوت بین ارقام از لحاظ صفات مورد بررسی و 

دار بود همچنین شدت آلودگی به بیماري معنی
به عنوان  191میانگین شدت آلودگی رقم ). 2جدول (

 3/4هد حساس به بیماري لکه گرد برگ چغندرقند شا
رقم ). 2جدول (و بیشترین مقدار بود ) 0-5در مقیاس(

با کمترین شدت آلودگی  4K21تجاري خارجی 
با  Canariaرقم تجاري . ترین رقم بودمقاوم) 8/1(

بیشترین عملکرد ریشه و  2/2میانگین شدت آلودگی 
کمترین  ).2جدول (شکر سفید در هکتار را داشت 

بود  191عملکرد ریشه مربوط به رقم شاهد حساس 
تفاوت بین تیمارها از نظر درصد قند ). 2جدول (

بیشترین درصد قند مربوط ). P>05/0(دار بود معنی
و کمترین آن مربوط به رقم رسول  4K21به رقم 

اثر . کمترین مقدار بود 4K21میزان سدیم رقم . بود
دار بود و بیشترین نیبیماري بر مقدار ازت مضر مع

) 191رقم (میزان ازت مضر مربوط به شاهد حساس 
بود  Leilaو کمترین آن مربوط به رقم تجاري 

  ).2جدول (

  
  

برداري اول، دوم و متوسط دو در یادداشت هاي چغندرقندمقایسه شدت آلودگی رقم -1جدول 
  شهرمیبرداري در قایادداشت

  نام رقم  شماره رقم
  1- 9آلودگی مقیاس میانگین شدت 

  برداريیادداشت
  )تیرماه( اول

  برداريیادداشت
  )مرداد ماه(دوم 

متوسط دو 
  برداريیادداشت

1 Leila 00/2  ab 16/4  b 08/3 b 
2 Flores 83/1  ab 83/3  ab 83/2  ab 
3 Palma 16/1  c 00/3  c 08/2  c 
4 H2501 33/2  ab 00/3  c 66/2  ab 
5 S5000 66/2  b 00/3  c 83/2  ab 
6 Canaria 33/2  ab 83/2  c  58/2  ab 
7 DS4057 00/5  a 16/6  a 58/5  a 
8 HI0141 16/2  ab 00/3 c 58/2 ab 
9 HI0152 60/1  ab 83/2 c 25/2  ab 
10 Persia 10/2  ab 16/3  ab 66/2  ab 
11 Safarizo 66/2  b 00/3  c 83/2  ab 
12 191(Susceptible 

check) 
83/4  a 50/5  a 16/5  a  

  ).P> 05/0(دار نیست هاي داراي حروف یکسان معنیهر ستون تفاوت میانگین در
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به روش  ارقام چغندر قند اي متوسط شدت آلودگیدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه - 1 شکل

UPGMA  شهرمقایدر شرایط  
  
  
  

 خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند و مقایسه آماري آنها در شرایط دزفول -  2جدول 

 DS RY SC WSY K Na N ارقام
Leila 4/2  cde 20/60  bcde 46/18  ab 43/10  abc 41/3  d 41/0  g 06/1  g 
Flores 3/2  cde 80/55  de 56/18  ab 68/9  cd 42/3  d 67/0  b 23/1  fg 
Palma 0/2  de 80/68  ab 77/17  cd 35/11  ab 65/3  cd 44/0  fg 58/1  cde 
H2501 4/2  cde 99/51  ef 25/17  cd 37/8 def 85/3  c 57/0  de 55/1  de 
S5000 8/2  bcd 14/51  ef 38/17  cd 19/8  ef 8/3  c 58/0  cd 44/1  def 
Canaria 2/2  cde 13/71  a 55/17  cd 61/11  a 61/3  cd 48/0  f 34/1  def 
DS4057 3/3  b 45/58  cde 41/18  ab 92/9  bc 65/3  cd 57/0  de 82/1  bc 
HI0152 7/2  bcd 99/68  ab 56/17  cd 30/11  ab 71/3  cd 48/0  f 31/1  efg 
Persia 5/2  cde 51/65  abc 41/17  cd 56/10  abc 69/3  cd 5/0  ef 47/1  def 
Safarizo 5/2  cde 04/62  abcd 01/18  bc 35/10  abc 65/3  cd 6/0  cd 46/1  def 
Lisetta 1/2  de 92/62  abcd 7/17  cd 38/10  abc 44/3  d 51/0  ef 60/1  cd 
4K21 8/1  e 52/65  abc 86/18  a 57/11  a 58/3  cd 34/0  h 49/1  def 
BR1 2/4  a 73/45  fg 4/17  cd 21/7  fg 51/4  a 65/0  bc 96/1  b 
Rasoul 2/4  a 28/52  def 23/17  d 11/8  ef 51/4  a 78/0  a 87/1  b 
Monodoro (Resistant check) 9/2  bc 72/58  bcde 54/17  cd 46/9  cde 83/3  c 56/0  de 83/1  bc 
191(Susceptible check) 3/4  a 27/37  g 50/18  ab 31/6  g 22/4  b 51/0  ef 60/2  a 

  )P>05/0(دار نیست در هر ستون تفاوت میانگین هاي داراي حروف یکسان معنی
RY : تن در هکتار(عملکرد ریشه( ،SC : ،درصد قندWSY : عملکرد شکر)تن در هکتار( ، Na ,N وK : به ترتیب ازت مضر، سدیم و پتاسیم)میلی-

  )0-05(شدت آلودگی با مقیاس : DSو ) گرم خمیر ریشه 100گرم در 
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اي مقاومت ارقام نسبت به تجزیه خوشهبا 
بیماري لکه گرد برگ چغندرقند در شرایط دزفول، 

). 2شکل ( ندشدبندي دستهختلف مارقام در سه گروه 
و رسول جزو  BR1، 191هاي بر این اساس ژنوتیپ

 ،Safarizoارقام . بودندگروه ارقام حساس به بیماري 
HI0152،  S5000، Monodoro و DS4057 جزو
حساس و بقیه ارقام در گروه ارقام مقاوم  ارقام نسبتاً

عملکرد اي براي با تجزیه خوشه. بندي شدنددسته
شکل ( بندي شددستهچهار گروه  درارقام  ،ر سفیدشک

3.(  

  بحث
ارزیابی مقاومت ارقام تجاري چغندرقند نسبت 
به بیماري لکه گرد برگ در شرایط مزرعه، نشان داد 

توان باتوجه به شرایط اقلیمی و عملکرد در که می
. هاي بین ارقام را مشخص نمودمناطق آلوده تفاوت

ین تحقیق، عمدتاً توسط ارقام مورد ارزیابی در ا
هاي مختلف تولیدکننده بذر به عنوان ارقام شرکت

  .اندمقاوم به سرکوسپورا تهیه و به بازار عرضه شده

  
  
  

  
در  UPGMAاي شدت آلودگی ارقام چغندرقند به روش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه - 2شکل 

  شرایط دزفول
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در  UPGMAاي عملکرد شکر سفید ارقام چغندرقند به روش خوشهدندروگرام حاصل از تجزیه  - 3 شکل

 شرایط دزفول
 

به دلیل ماهیت کمی مقاومت به سرکوسپورا در 
هاي مقاومت افزایش یابد، هر چه تعداد ژن چغندرقند

به . )13و  9( یابدافزایش میسطح مقاومت گیاه نیز 
این ترتیب انتخاب ارقام مقاوم به سرکوسپورا باتوجه 

عملکرد  ظرفیته شدت آلودگی منطقه و نمایش ب
ارزیابی مقاومت  در. داردرقم در شرایط آلوده اهمیت 

سطح که  مشخص شدشهر ارقام در منطقه قائم
یکسان  نسبتاً )DS4057 رقمبه جز (مقاومت ارقام 

با  DS4057رقم تجاري ). 2و  1هاي شکل( بود
ه در یک گرو) 191ژنوتیپ ( شاهد حساس به بیماري

ارقام به عنوان ارقام مقاوم به سرکوسپورا در  سایرو 
واکنش ارقام . اندبندي شدهجداگانه دسته گروهیک 

. شهر بودنسبت به بیماري در دزفول نیز مشابه قائم
. بندي شدنددسته گروهدر دزفول، کلیه ارقام در سه 

 BR1با ارقام حساس رسول و  191ژنوتیپ حساس 
که در شرایط  DS4057ري و رقم تجاگروه در یک 

دیگر  گروهیک ارقام حساس بود نیز در  وشهر جزقائم

شرایط . بندي شددسته )حساس ارقام نسبتاً وجز(
بیماري بروز شهر براي میاقلیمی و محیطی در قا

تر از شرایط محیطی موجود در دزفول است مطلوب
 آن در دزفول، يباتوجه به بررسی عملکرد و اجزا). 2(

عملکرد نماینده اکنش ارقام به سرکوسپورا و نحوه
بیماري لکه برگی سرکوسپورایی . باشدشکر سفید می

ثیر بر کیفیت أت. اثر داردعملکرد و کیفیت محصول بر 
 ازتهایی نظیر سدیم، پتاسیم و با افزایش ناخالصی

مضر و درنهایت کاهش عملکرد شکر سفید در هکتار 
ساس عملکرد ریشه برا مزبورارقام . )12( همراه است

العمل ارقام در برابر مشابه عکس( گروهدر سه 
و براساس عملکرد شکر ) 3سرکوسپورا در شکل 

 ارقام. )2 شکل( بندي شدندسفید در چهار گروه دسته
Canaria،4K21 ، Palma  وHI0152  با بیشترین

 زیادارقام با عملکرد بسیار  ومیزان شکر در هکتار جز
ارقام مقاومت . )2شکل ( نددر شرایط آلوده بود

Canaria 4وK21  هاي سدیم، ناخالصی و زیادبسیار
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رقم . آن کمترین مقدار بود مضر ازتپتاسیم و 
DS4057 دارايشهر و دزفول که در شرایط قائم 

عملکرد از نظر به بیماري بود،  زیاد حساسیت نسبتاً
با شکر سفید در دزفول قابل توجه و جزو ارقام 

در بین ). 2 شکل( بندي شددستهب مطلوعملکرد 
بیش ) DS4057 )3/3ارقام این گروه شدت آلودگی 

ولی  بود Lisettaبرابر شدت آلودگی رقم  5/1از 
 جدول( دار نبودمعنی آنعملکرد شکر سفید  تفاوت

در برابر بیماري در  S5000رقم میزان مقاومت  ).2
با ارقامی  خوب وشهر هر دو منطقه دزفول و قائم

و رقم شاهد مقاوم  Safarizoو  HI0152ل مث
Monodoro  عملکرد شکر بوده ولی  گروهدر یک

رقم  .کم بودمشابه ارقام حساس به بیماري  آن سفید
HI0152  جزو ارقام با بیشترین میزان شکر سفید در
و  DS4057عملکرد مناسب رقم حساس . هکتار بود

در  S5000همچنین کاهش عملکرد رقم مقاوم 
. گردد ، به پتانسیل رقم بر می)بیماري(تنش شرایط 

چه وجود ژنهاي مقاومت در کاهش خسارت  اگر
نوع (اما معماري رقم چغندر قند  استبیماري موثر 

 در پتانسیل عملکرد آن نقش مهمتري دارد) هیبرید
 براي رسد جهت انتخاب ارقام مناسبنظر میه ب). 6(

-می ساعدممناطقی که شرایط آلودگی به بیماري 
و  معیار انتخاب نبودهتنها بیماري مقاومت به  ،باشد

 در شرایط بروزعملکرد در شرایط منطقه و میزان 
انتخاب صحیح  جهتتواند معیار مناسب می بیماري

بیماري لکه برگی سرکوسپورایی در ایران . ارقام باشد
قابل توجه در کشت پاییزه در استان خوزستان  فقط
در شور که کشت چغندرقند و در سایر مناطق ک است
لذا در ). 1( اهمیت نداردزیاد  شودانجام میبهار 

 Canaria، 4K21،    Palma شرایط دزفول ارقام

را  شکر در هکتار عملکردکه بیشترین  HI0152و 
ها وجود در آن (Bolting) رفتنو پدیده ساقه  داشته
ارقام  عملکردضمن در .در اولویت قرار دارند ندارد

Flores, Leila, Lisetta, Safarizo  وDS4057 
مناسب بود و در درجه دوم انتخاب قرار  در حدنیز 
  .توجه نبود قابلعملکرد سایر ارقام . دارند

وجود به دلیل العات نشان داده است که مط
شهر، در منطقه قایمبیماري، بروز شرایط مناسب براي 

منطقه براي ارزیابی ارقام چغندرقند نسبت به این 
اگر  .)2 و 1( باشدمیمناسب بیماري لکه گرد برگ 

هدف بررسی مقاومت و معرفی ارقام تجاري باشد 
بهتر است که ارقام در شرایط منطقه و باتوجه به 

-به. شوندشدت آلودگی آن منطقه ارزیابی و مقایسه 
-شهر براي ارزیابی مقاومت ژرممنطقه قائمطورکلی 

مناسب  درقندپالسم، ژنوتیپ و مواد اصالحی چغن
معرفی ارقام تجاري  برايرسد نظر میه و ب) 2(بوده 

-میمقاوم به سرکوسپورا نیازي به ارزیابی آنها در قا
به عبارت دیگر به نظر  .شهر یا شرایط مشابه نباشد

رسد ارزیابی ارقام در شرایط مزرعه در دزفول از می
لحاظ عملکرد و میزان آلودگی براي شناسایی ارقام 

با توجه به این که  .کافی باشد زیادو با عملکرد مقاوم 
فعال کشت پاییزه چغندر قند محدود به استان 

هاي مقایسه ارقام در  خوزستان است، نتایج آزمایش
  .دزفول قابل ترویج در این استان می باشد

  
  سپاسگزاري

از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند 
رح تشکر می هاي مالی اجراي ط به خاطر حمایت

  .شود
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