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  چکیده
ژنوتیپ  20و  خشکی تحمل بهزمینه با  ژنوتیپ15 استفاده ازبا  ايهاي جداگانهآزمایش د،هاي چغندرقنزنی و غربال ژنوتیپارزیابی اثر تنش شوري بر جوانه به منظور

انجام  متر بر زیمنس دسی 20 و شوري صفر(شاهد) سطح دو زنی داخل ارلن) درو روش سریع جوانه ذزنی بین کاغچغندرقند در آزمایشگاه (به روش جوانه جوانهچند
 16زنی داخل ارلن) و در گلخانه (مرحله استقرار) در سطوح شوري صفر(شاهد) و روش سریع جوانهها در آزمایش دیگري در آزمایشگاه (به همچنین این ژنوتیپ شد.

تنش شوري در روش داخل ارلن باعث کاهش درصد مورد بررسی قرار گرفتند.  تکرار چهار با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت بهدسی زیمنس برمتر 
زنی سریع داخل ارلن نسبت به روش بین کاغذ روش جوانه. نسبت به شاهد شد درصد99و  80 به ترتیب، چند جوانههاي ژنوتیپو  خشکیهاي متحمل به ژنوتیپزنی جوانه

داراي در ارلن زنی هایی که در مرحله جوانههمچنین مشخص شد ژنوتیپ باشد.هاي چغندرقند تحت تنش شوري بهتر عمل کرده و داراي مزیت میدر ارزیابی ژنوتیپ
پتانسیل  گی شاخصمثبت بودن همبست به دلیل. بیشتري بودندوزن خشک  دارايشاخص پتانسیل ظهور مزرعه باالیی بودند در مرحله استقرار در گلخانه نیز در شرایط شوري 

محاسبه شاخص پتانسیل ظهور مزرعه در هدایت  سریع داخل ارلن و زنیجوانهرسد آزمون دسی زیمنس بر متر، به نظر می 20و  16در دو سطح شوري  ظهور در مزرعه
  باشد. ترمناسبها نسبت به تنش شوري دسی زیمنس بر متر در ارزیابی تعداد زیاد ژنوتیپ 16الکتریکی 
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Abstract  
To evaluate the effect of salinity stress on seed germination and screening of sugar beet genotypes, 20 polygerm and 15 
sugar beet drought tolerant genotypes were separately tested in between paper and rapid germination test in Erlen under 
control and 20 dSm-1. Also they were tested in rapid germination test in Erlen and green house experiment under control 
and 16 dSm-1 in factorial experiments based on completely randomized designs with four replicates. Salinity stress in rapid 
germination test decreased germination index over drought tolerant and polygerm sugar beet genotypes about 80 and 90%, 
respectively in comparison to normal. Rapid germination test in Erlen was found to be better and more suitable in 
comparison of sugar beet genotypes under salinity in comparison to between paper tests. Genotypes which had more field 
emergence potential in laboratory had more total dry weights in green house under salinity condition. There was positive 
and significant correlation between fast germination tests in EC=20 and 16 dSm-1, so it seems that the rapid germination 
method in Erlen in EC=16 dSm-1 is more efficient to evaluate sugar beet genotypes under saline conditions. 
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  مقدمه

 از جمله گیاهان متحمل به شـوري اسـت که   چغندرقند
ست و به همین دلیل        ساس ا شوري ح ستقرار به  در مرحله ا
ـه ویژه در                        ـ ـوري ب ـ ـه ش ـ ـل ب ـ ـام متحم ـ ـالح ارق ـ اص

ــیار مهم امرحلــــــــــــه جوانه  ــتقرار بسـ ــتزنی تا اسـ  سـ
)Khayamim et al., 2014.(  ــه ــذر مهمترین         جوان زنی ب

رشد و عملکرد گیاه   مرحله چرخه عمر گیاهان است که بر 
زنی، یکی جوانه. (McGrath et al., 2000) گذاردتأثیر می

ــت    ــوري اســ ــل تنش شـ ــاس در مقــاب   از مراحــل حســ
)Smart, 1994 .(   یک تنش غیر به عنوان  ــوري،  نده  شـ ز

زنی ایجاد  را براي بذرها در دوره جوانه   زیادي  نامالیمات   
ــوري در  .کندمی ــط   بتدااش باعث کاهش جذب آب توس

بذرها به دلیل پتانسیل پایین اسمزي محیط شده و در مرحله 
یت         عال یت و ایجاد تغییر در ف ــم باعث سـ هاي آنزیمی  دوم 

  (Massai et al, 2004).  شودمی
بذر چغندرقند از     زنیآزمون جوانه هاي  در اغلب روش 

یک بستر جامد با شرایط رطوبتی و درجه حرارت مشخص 
هاي جامد (به اســتفاده شــده اســت. آزمایش بر روي بســتر 

شن و یا خاك) محدودیت دارد.   عنوان مثال کاغذ، آگار، 
ــه ــی اثرات محلول بر جوان زنی در بــه عنوان مثــال بررسـ

یزیکی ف ههاي جامد مشکل است زیرا بذر در یک رابطبستر
زند، بطوري که   (به عنوان مثال کاغذ، آب، هوا) جوانه می     

نه    محلول ــتم جوا ــیسـ بذر  ها در سـ خت زنی  توزیع  یکنوا
(به عنوان مثال در کشــت بین کاغذ و یا کشــت   شــوندمین

ــورت یکنواخت در بین       ــه، آب یا محلول بصـ بذر در ماسـ
ــود در بذرها توزیع نمی   نه   حالی شـ زنی بذر به    که در جوا

لت اح  طه  ا فاق نمی    غو عات این ات مای تد).  وري در  نه اف جوا
عات آبی می    مای به         زنی در  بت  ــ یادي نسـ یاي ز ند مزا توا

بســـترهاي جامد داشـــته باشـــد. اول، از آنجا که آب براي 
هاي آبی محیطی سازگار  زنی مورد نیاز است، محلولجوانه

زنی بذر هســـتند. دوم، ترکیبات محلول در آب  براي جوانه
ــوند و اثر   در غلظت توانندمی ــده اضــافه ش هاي تعریف ش

سوم، بذرها در طول    ها بر جوانهآن زنی قابل ارزیابی است. 
ــترس می ــی به  آزمایش در دس ــترس ــند و این اجازه دس باش

ــتر فراهم می ها را براي تحلیل  بافت   م، کند. چهار  هاي بیشـ
سیون  شده انجام داد  ها را میانکوبا توان در دماهاي کنترل 

هاي گاز محلول را از شــود تا غلظت پتانســیلی ایجاد می و 
ند. هاي کنترل شـده تغییر ده طریق انکوباسـیون در اتمسـفر  

در نهایت، روشــی ســاده، ســریع و ارزان اســت که به طور   
ــت        بالقوه براي غربالگري در مقیاس بزرگ قابل اجرا اسـ

)McGrath et al., 2000.(  
ــان داده هاي آبی محلول زنی درکه جوانه تحقیقات نش

شتر توده     سازي بی ست در جدا ساس  ممکن ا هاي بذري بر ا
ــبی آن ــر در  عملکرد نسـ ــبت به آنچه در حال حاضـ ها نسـ

شد. دو جنبه مرتبط با جوانه      ست، مفید با سترس ا نی در زد
ــت: اوال، توده بذري با یکنواختی بیشــتر   مایعات مطرح اس

ــتفاده از آزمون   زنی میدر جوانه  زنی هاي جوانه  تواند با اسـ
ــود. دوم، جوانه ــازي ش ــور آبی جداس زنی آبی که در حض

شـود، نتایج آزمون اسـتاندارد   پراکسـید هیدروژن انجام می 
  (McGrath et al., 2000).  کندمی تاییدزنی را جوانه

اســـتاندارد در شـــرایط مطلوب براي  زنیجوانهآزمون 
رعه مز شــود در نتیجه وقتی شــرایطزنی بذر انجام میجوانه

ــد، نتایج           ــت نزدیک به حالت مطلوب باشـ در موقع کاشـ
نه  با     آزمون جوا ــتگی خوبی  تاندارد معموال همبسـ ــ زنی اسـ

دهد اما در شرایط نامطلوب،  سبزشدن در مزرعه را نشان می
زنی استاندارد معموال تخمینی بیشتر از سبزشدن  نتایج جوانه

بز بهتر ســ بینی دهد. از این رو براي پیشدر مزرعه ارایه می
ــرایط مزرعه       ــیعی از شـ ــدن گیاهچه در محدوده وسـ  ،شـ

ه ي بنیهاکه آزمون باشـــدمیهاي تکمیلی مورد نیاز آزمون
ــنـد  از آن جملـه می  ــمزي یکی از  .بـاشـ آزمون تنش اسـ

ــت.     آزمون یه بذر اسـ ــمزي در  هاي بن در آزمون تنش اسـ
ــگاه ــرایط تنش را بامی آزمایش ــتفاده از خاك،  توان ش اس

 ي محلول غذایی ایجاد کردهاو دیگر سیستممحلول خاك 
Parmer and Moore, 1968; Sharma, 1973)( از آن جا .

که استانداردسازي وضعیت خاك بسیار مشکل است، یک 
ــتم محلول غذایی ترجیح داده می   ــیسـ ــود. بذر سـ ها در   شـ
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ــاکارز،         محلول ــرول، سـ ــدیم کلرید، گلیسـ هایی مانند سـ
لی    لن    پ ی ت کول      ا ی ل تول      و )PEG( گ ی ن ــا  Parmer and( م

Moore, 1968; Sharma, 1973 (    سمزي معین سیل ا با پتان
نه می  ند جوا یه قوي توانایی      از آنجایی که بذر    .زن هاي با بن

ــتري در تحمل تنش ــمزي دارند، این روش به بیشـ هاي اسـ
یه  ها عنوان یکی از آزمون هاد شــــده اســــت  ي بن ــن   پیشـ

)Hadas, 1977.( اري دو معنی اي همبستگی مثبتمطالعه در
بین نتایج آزمون تنش اسمزي با درصد و سرعت سبز شدن       
نخود در مزرعه وجود داشت. با توجه به نتایج به دست آمده 

ــگاهی تنش  از این آزمایش، به نظر می ــد آزمون آزمایش رس
ســـبز  بینیپیشاســـمزي، قابلیت ارزیابی بنیه بذر نخود براي 

  زرعه را تا حداکثرشدن و استقرار گیاهچه نخود در شرایط م   
  ).Bayat et al., 2017( درصد دارد 30

ــی که بر روي جوانه هاي غوطه ور  زنی بذردر آزمایشـ
ید هیدروژن  چغندرقند در    ــ و آب به عنوان ابزاري   پراکسـ

هـاي بـذري انجـام    براي تبعیض بین ارقـام و ویگور توده 
ــاهده کردند که جوانه ــیدزنی کنترل در دادند، مشـ  پراکسـ

ــابه ســـنجش جوانه، نتیجه %3/0هیدروژن زنی روي اي مشـ
ــاخص فیلترهاي کاغذي داشــت. آن ــیل  FEP 1ها ش (پتانس

ــد جوانه     )ظهور مزرعه  ــبت درصـ زنی در تنش به  که، نسـ
زنی بدون تنش و معرف تحمل به شــوري در  درصـد جوانه 
ــه ــذري مختلف زنی بوده، را براي تودهطول جوان هــاي ب

ــان دا      تایج نشـ ــبه کردند. ن د که حداقل در برخی از    محاسـ
مل زنی، تحموارد، باالترین تحمل به تنش شوري در جوانه 

هفته بعد از رشــد پیش بینی کرد.  به شــوري را در طول نه
چه          یاه تاج گ هده شـــده در ن ید مشـــا هاي  همچنین از فوا

نه  به نظر می جوا ــوري  ــد که گزینش براي   زده در شـ رسـ
پــذیر انزنی امکــافزایش تحمــل بــه تنش در طول جوانــه

یاي       .(McGrath et al., 2008) خواهد بود  به مزا باتوجه 
و نیز لزوم معرفی روشی    وري بذرها در محلولروش غوطه

ــاده، ارزان و در عین حــال کــاربردي براي ارزیــابی   ســ
ــوري در این پروژه به هاي چغندرژنوتیپ قند تحت تنش ش

 .ه شدزنی سریع بذر در ارلن پرداختبررسی روش جوانه

                                                        
 

  هامواد و روش

ــوري بر         یابی اثر تنش شـ هدف ارز با  مایش  این آز
  هاي چغندرقند در   زنی بذر و به منظور غربال ژنوتیپ    جوانه 

در موســســه تحقیقات اصــالح و تهیه بذر   1396بهار ســال 
ــد. ابتدا بذور از نظر اندازه           ــته شـ چغندرقند به اجرا گذاشـ

ه بذر ب اســتاندارد شــده و براي رفع مواد بازدارنده پوســته   
مدت سه ساعت بر اساس قوانین موسسه بین المللی آزمون       

 (International Seed Testing Association, 1985) بذر
ست    ص  چهارشدند.   هش ورت مجزا انجام گرفت. آزمایش ب

مایش  طی یب    آز به ترت یپ   15 اول و دوم  نه    ژنوت با زمی
ــکی     به خشـ مل  نه      20و تح ند جوا یپ چ ند   ژنوت ندرق   چغ

ــ  ــه اصـ ــسـ در   )1(جدول  الح و تهیه بذر چغندرقند)(موسـ
ــه    ــوان ــه روش ج ــاه (ب ــایشــــگ ــذ  آزم ــاغ ــن ک ــی ــی ب     زن

(Between paper) (ISTA, 1985)  ــع و روش ســـــری
نه  خل ارلن  جوا  دو ) در(McGrath et al., 2008)زنی دا

صفر    سطح  شاهد)  شوري  سی  20 و (  متر به بر زیمنس د

صادفی  کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت   چهار در ت

ــی قرار گرفتند. تکرار  زنی بیندر روش جوانه مورد بررسـ
عدد بذر در     50در هر تکرار تعداد   (ISTA, 1985)کاغذ   

ســی ســی از  15دار کاشــته شــد و مقدار داخل کاغذ چین
محلول با پتانسیل اسمزي ذکر شده به طور یکنواخت روي    

سپس در داخل ظروف در    ؛زنی اضافه شد  هاي جوانهکاغذ
ص   سته مخ درجه سانتی گراد   25وص به ژرمیناتور با دماي ب

ند. پس از      قل شـــد بذور        14منت کاشـــت،  مان  روز از ز
نه  چه بیش از   جوا و داراي  میلیمتر) 5زده (خروج ریشـــه 

در روش سریع   و بذور پوك شمارش شدند.   جوانه طبیعی
، در هر تکرار )McGrath et al., 2008( زنی در ارلنجوانه
  15عدد بذر در داخل ارلن ریخته شــده و ســپس  25تعداد 

سی از محلول    سمزي   (سی  سیل ا دسی زیمنس بر   20با پتان
اضـافه شـد و روي   به آن ) دسـی زیمنس بر متر  16متر و یا 

قرارداده شدند و  در دماي محیط  rpm100شیکر با سرعت   
ذف زده شــمارش و حســاعت بذور جوانه 48ابتدا پس از 

1 Field Emergence Potential  
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ــدند در نهایت پس از     ــاعت غوطه   96شـ وري بذرها در    سـ
چه بیش از زده (خروج ریشــههاي جوانهمحلول، تعداد بذر

شاهد این روش هم     میلی 5/0 شد. در آزمون  شمارش  متر) 
  درصد هیدروژن پراکسید استفاده شد.3/0از محلول

 زنی چغندرقندهاي جوانههاي مورد بررسی در آزمونفهرست ژنوتیپ -1جدول 
Table 1- Sugar beet genotypes which used for germination test 

 مشخصات ژنوتیپ
Characteristics 

 نام ژنوتیپ
 Genotype 

  مشخصات ژنوتیپ
 Characteristics 

 نام ژنوتیپ
 Genotype 

  چند جوانه
 Polygerm 

RR-87-Hs-33 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91018 

  چند جوانه
 Polygerm 

RR-87-Hs-28 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91040 

  چند جوانه
 Polygerm 

AR-Hs-735-91 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91328 

  چند جوانه
 Polygerm 

SBSI-DR-I-HSF-14-P.35 
  خشکی متحمل به

 Drought tolerant 
HSF-91389 

  چند جوانه
 Polygerm 

8001-bulk 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91479 

  چند جوانه
 Polygerm 

Motahar 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91487 

  چند جوانه
 Polygerm 

AMP2 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92842 

  چند جوانه
 Polygerm 

Poly8823 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92851 

  چند جوانه
 Polygerm 

shahrood- 95 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92865 

  چند جوانه
 Polygerm 

S1-930770 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92866 

  چند جوانه
 Polygerm 

S1-930772 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92870 

  چند جوانه
 Polygerm 

S1-930792 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92881 

  چند جوانه
 Polygerm 

S1-930882 
  شاهد حساس 
 sensitive  

*191 

  چند جوانه
 Polygerm 

S1-930910 
  شاهد متحمل

 tolerant 
*7233p.29 

  چند جوانه
 Polygerm 

S1-930982 
 شاهد متحمل

 tolerant 
*Gazale 

  چند جوانه
 Polygerm 

S1-931008 
  چند جوانه

 polygerm 
PB13-s2151-Hsf-915 

  ژنوتیپ چند جوانه به عنوان شاهد وجود داشتند. 20ژنوتیپ متحمل به خشکی و  15در هر دو آزمایش  ها*این ژنوتیپ
*these were control genotypes in 15 drought tolerant and 20 polygerm sugar beet genotypes  

  

ــوم و چهارم نیز  هاي متحمل ژنوتیپ 15در آزمایش س
ژنوتیپ چند جوانه در آزمایشگاه (به روش   20به خشکی و 

سپس در گلخانه (به منظور    جوانه سریع داخل ارلن) و  زنی 
وري  ح ش بررسی تنش شوري بر مرحله استقرار) در دو سط    

دسی زیمنس بر متر به صورت فاکتوریل  16صفر(شاهد) و 
در قالب طرح کامال تصــادفی با چهار تکرار مورد بررســی  

ــت بذر در مرحله گلخانه در گلدان        ي ها قرار گرفتند. کشـ
تایی حاوي پرلیت انجام گرفت. تیمار صــفر(شــاهد) و   24
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سدیم به میزان     سی زیمنس بر متر به   16شوري با کلرید  د
حلول غذایی هوگلند اضافه شد. در دوهفته اول آبیاري با   م

ند نیم غلظت انجام گرفت و تیمارها پس از          محلول هوگل
شد. آبیاري و کنترل هدایت الکتریکی   طی دو هفته اعمال 
ــورت هفتگی تا انتهاي آزمایش که        زه آب و پرلیت به صـ

ها در  حدودا دوماه بود ادامه یافت. پس از قراردادن نمونه       
سانتی 75ون با دماي آ ساعت وزن    48گراد به مدت درجه 

  گیري شد.ها اندازهخشک آن
ــد جوانهآدر مرحله  ــگاه درصـ ) و 1(رابطه  زنیزمایشـ

ــیـــل ظـــهـــور در مـــزرعـــه   ــاخـــص پـــتـــانســـ    شـــ
FEP (Field emergence potential)  براي بذرها  2(رابطه (

  از طریق روابط زیر محاسبه گردید.

درصد	جوانه	زنی×100  )1رابطه ( =
تعداد	بذور	جوانه	زده

  تعداد	کل	بذور

퐹퐸푃   )2رابطه( =
تعداد	بذور	جوانه	زده	در	شوري

  تعداد	بذور	جوانه	زده	در	

شد.     SAS 9.1ها از نرم افزار براي تجزیه داده ستفاده  ا
اي چند دامنه ها با اســتفاده از آزمون مقایســه میانگین داده 

  درصد انجام شد. دانکن در سطح احتمال پنج

  نتایج و بحث

 متحمل بههاي زنی در ژنوتیپالف) آزمون جوانه
  یش اول)ا(آزم خشکی

ــوري و اثرمتقابل آناثر ، هاژنوتیپ تفاوت بین بر ا هشـ
ــد جوانه  ــریع جوانه  روشدر زنی درصـ   در زنی در ارلنسـ

) در حالی که در  2دار بود (جدولسـطح یک درصـد معنی  
غذ     کا فاوت  فقط روش بین  یپ ت درصـــد   ها از نظر  ژنوت

شوري      جوانه صد معنی دار بود و اثر  سطح یک در زنی در 
  .)2(جدول دار نشده بودمعنی

  هاي متحمل به خشکی چغندرقند تحت تاثیر شوريژنوتیپ زنیجوانهصفات  میانگین مربعات -2 جدول
Table 2- Mean square of drought tolerant sugar beet genotypes germination traits under salinity stress 

 منابع تغییرات
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  شوري
salt  1  1.008ns 5548.8** 2017.20**  ns0.02 

  ژنوتیپ
genotype 

14  505.175** 213.333** 381.65** 0.017** 

 شوري*ژنوتیپ
Salt*genotype  14  3.579ns 115.085** 93.20** 0.09** 

 خطا
error  90  10.275 3.022 2.80  1.5 

 ضریب تغییرات
cv  -  5.52 16.82 13.17  8.6 

ns  1 و %5، معنی دار در سطح دارمعنی غیر، * و ** به ترتیب یعنی% 
Ns, *, ** not significant and significant at α=0.05 and 0.01 respectively  
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جوانه  هاي چند  زنی در ژنوتیپ ب) آزمون جوانه 
  (آزمایش دوم)

فاوت  یپ  ت بل آن   اثر ، ها ژنوت قا ــوري و اثرمت  ها بر شـ
ــد جوانه آزمون  جوانه در هر دو هاي چندزنی ژنوتیپدرص

در  زنی (روش بین کاغذ و روش ســـریع داخل ارلن) جوانه
دار بودن  معنی). 3جدول( دار بودســطح یک درصــد معنی

فاوت             تار مت حاکی از رف یپ  ــوري و ژنوت بل شـ قا اثر مت
نتیجه  باشد؛ این ها نسبت به شرایط تنش شوري می   ژنوتیپ

ندرقند هاي چغنشـــانگر وجود تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ
عه اســـت (    مورد طال  ;Sadeghian and Yavari, 2004م

Jalilian and Tavakkoli Afshari, 2004.(  

 هاي چندجوانه چغندرقند تحت تاثیر شوريزنی ژنوتیپمیانگین مربعات صفات جوانه -3 جدول
Table 3- Mean square of polygerm sugar beet genotypes germination traits under salinity stress 

 منابع تغییرات
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  شوري
 salt  

1  19250.15** 653.10** 9672.1** 0.070** 

  ژنوتیپ
 genotype 

19  1128.86** 1.130** 86.71** 0.14** 

 شوري*ژنوتیپ
Salt*genotype  19  430.57** 0.840** 50.41** 0.34** 

 خطا
error  120  37.72 0.08 3.1 0.058 

 ضریب تغییرات
cv  -  7.51 11.24  18.29 14.04 

ns 1و  %5دار، معنی دار در سطح ، * و ** به ترتیب یعنی غیر معنی% 
Ns, *, ** not significant and significant at α=0.05 and 0.01 respectively  

  

هاي متحمل زنی بین کاغذ براي ژنوتیپدر روش جوانه
شکی تفاوت معنی  صد جوانه به خ زنی بذر در  داري بین در

تیمار شاهد و تنش شوري وجود نداشت درصورتی که در      
باعث کاهش زنی ســریع داخل ارلن، شــوري   روش جوانه

زنی نســبت به شــاهد شــد (الزم به ذکر درصــدي جوانه 80
شده      شده و نتایج ارائه  ست که این آزمایش دو بار تکرار  ا

ــکل       ــت) (شـ ــمت    1میانگین دو بار تکرار آزمایش اسـ سـ
باعث       چپ). در ژنوتیپ   ــوري  نه نیز تنش شـ هاي چندجوا

در روش بین کاغذ و روش سریع   زنیکاهش درصد جوانه 
درصـــد   99و  33ی در داخل ارلن به ترتیب حدود زنجوانه

شکل        شد ( شاهد  سبت به  ست). در این مورد      1ن سمت را
زنی ســریع داخل ارلن نســبت به توان گفت روش جوانهمی

هاي چغندرقند تحت      روش بین کاغذ در ارزیابی ژنوتیپ     
از  باشــد. تنش شــوري بهتر عمل کرده و داراي مزیت می 

ــت که ج ــده اس هاي آبی، زنی در محلولوانهاین رو بیان ش
هاي بذري بر اساس عملکرد نسبی در جداسازي بیشتر توده

 ترشـود موثر ها نسـبت به آنچه در حال حاضـر انجام می  آن
  (McGrath et al., 2000, 2008). هستند

ــبه   20در هدایت الکتریکی  دســی زیمنس بر متر محاس
ی زندر روش جوانه (FEP)شـــاخص پتانســـیل ظهور مزرعه 
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ژنوتیپ متحمل به خشکی  11سریع داخل ارلن نشان داد که   
باالیی از شـــاخص          3و  قادیر  نه داراي م ندجوا یپ چ ژنوت

  ). 4بودند (جدول  (FEP)پتانسیل ظهور مزرعه 

  
  جوانه چغندرقند (سمت راست) به خشکی (سمت چپ) و چندهاي متحمل زنی ژنوتیپتاثیر شوري بر صفت درصد جوانه -1شکل 

 زنی بین کاغذ و روش داخل ارلندر دو روش جوانه
Fig 1- Effect of salinity on seed germination of sugar beet drought tolerant (Left) and polygerm genotypes 

(right) in “between paper” and “Erlen seed germination” tests 
 

  
  هاي متحمل به خشکی زنی ژنوتیپاثر متقابل شوري و ژنوتیپ بر درصد جوانه -2شکل 

  دسی زیمنس بر متر(آزمایش اول) 20زنی سریع داخل ارلن در هدایت الکتریکی در روش جوانه
Fig 2- Cross effect of salinity and genotypes on seed germination of drought tolerant sugar beet genotypes 

which was tested in Erlen seed germination test under EC=20 dS/m (First experiment)  
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 هاي متحمل به خشکی و چندجوانه چغندرقنددسی زیمنس برمتر در ژنوتیپ 20و  16در دو هدایت الکتریکی  (FEP) شاخص پتانسیل ظهورمزرعه -4 جدول
Table 4- Field emergence potential (FEP) of polygerm and drought tolerant sugar beet genotypes in EC= 16 

and 20 dS/m  
در هدایت  شاخص پتانسیل ظهور مزرعه

 سی زیمنس بر مترد 20الکتریکی 

FEP in Ec=20ds/m  

در هدایت  شاخص پتانسیل ظهور مزرعه
 دسی زیمنس بر متر 16الکتریکی 

FEP in Ec=16ds/m  

 مشخصات ژنوتیپ
Characteristics 

 نام ژنوتیپ
Genotype 

0.591 1.091 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92881 

  متحمل به خشکی  1 0.5
 Drought tolerant 

HSF-91040 

0.368 0.895 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92870 

0.333 - 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91389 

0.278 0.722 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91479 

0.273 0.318 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92865 

0.182 0.773 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91487 

0.176  0.412 
  متحمل / چند جوانه

 Polygerm tolerant 
7233p.29 

0.174 0.522 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92851 

0.174 0.522 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92866 

  متحمل به خشکی  0.25  0.167
 Drought tolerant 

HSF-91018 

0.125 0.333 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-92842 

0.09 0. 45 
  چند جوانه

 Polygerm 
AMP2 

0 0.458 
  جوانهچند 

 Polygerm  
AR-Hs-735-91 

0 0.417 
  چند جوانه

 Polygerm  
S1-930910 

0 0.38 
  چند جوانه

 Polygerm  
Poly8823 

0 0.158 
  چند جوانه

 Polygerm  
SBSI-DR-I-HSF-14-P.35 

0 0.111 
  چند جوانه

 Polygerm  
S1-930882 

0  0.15 
  متحمل به خشکی

 Drought tolerant 
HSF-91328  

0 0.095 
  چند جوانه

 Polygerm  
shahrood- 95 

0 0.091 
  چند جوانه

 Polygerm  
S1-930982 

0  0.08 
  چند جوانه

 Polygerm 
191 

  چند جوانه - 0.05
 Polygerm 

PB13-S2151-Hsf-915 

0 0.053 
  چند جوانه

 Polygerm  S1-930770 

0 0.053 
  چند جوانه

 Polygerm  
S1-930792 

0 0.048 
  چند جوانه

 Polygerm  
S1-930772 

  It is not tested -   تست انجام نشده است -
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ــیــل ظهور مزرعــه        ــاخص پتــانسـ درمیــان  ) FEP( شــ
ــکی چغندرقند از       ژنوتیپ  و  591/0تا   0هاي متحمل به خشـ

متغیر  176/0تا  0ي چندجوانه چغندرقند از هادر بین ژنوتیپ
ــدول   ــود (ج ــپ    4ب ــی ــوت ــا دو ژن ــه ــن     HSF-92881). ت

سیل ظهور مزرعه    HSF-91040 و  (FEP)داراي شاخص پتان
یپ    5/0بیش از  که یعنی در این ژنوت نه   بود  زنی در ها، جوا

زنی در شرایط شاهد است.    جوانه %50تنش شوري، بیش از  
هاي از ژنوتیپ %15ارلن حدود  زنی سریع دردر روش جوانه

ــکی و  هــاي چنــدجوانـه  از ژنوتیــپ %80متحمــل بــه خشـ
ــوري جوانه نزدند با وجود اینکه تمام          چغندرقند درتنش شـ

ها نشـــان داده این بذرها داراي قوه نامیه مناســـب بودند(داده
  نشده است).

دســی زیمنس بر متر محاســبه  20در هدایت الکتریکی 
ــیل ظهور مزرعه  ــاخص پتانس زنی در روش جوانه (FEP)ش

که      ــان داد  خل ارلن نشـ ــریع دا به      11سـ یپ متحمل  ژنوت
ــکی و  باالیی از         3خشـ قادیر  نه داراي م ندجوا یپ چ ژنوت

ــیل ظهور مزرعه  ــاخص پتانسـ ). 4بودند (جدول  (FEP)شـ
سیل ظهور مزرعه     هاي درمیان ژنوتیپ (FEP) شاخص پتان

ند از         ندرق ــکی چغ به خشـ مل  و در بین  591/0تا   0متح
ند از      ها ژنوتیپ  نه چغندرق متغیر بود   176/0تا   0ي چندجوا

جدول   یپ   4( ها دو ژنوت   HSF-91040و HSF-92881). تن
  5/0بیش از  (FEP)داراي شــاخص پتانســیل ظهور مزرعه  

، در تنش شـوري  زنیها، جوانهبود که یعنی در این ژنوتیپ
ــت. در روش  جوانه %50بیش از  ــاهد اس ــرایط ش زنی در ش

هاي متحمل از ژنوتیپ %15زنی سریع در ارلن حدود جوانه
ــکی و   یپ  %80به خشـ ند         از ژنوت ندرق نه چغ ندجوا هاي چ

ــوري جوانه نزدند با وجود اینکه تمام این بذرها   درتنش شـ
ــب بودند(داده     ــان داده داراي قوه نامیه مناسـ ــده  ها نشـ نشـ

  است).

نه    ج خل ارلن در       ) آزمون جوا زنی ســریع دا
ــی زیمنس در ژنوتیپ   16هدایت الکتریکی    هاي  دس
  (آزمایش سوم): و چندجوانه متحمل به خشکی

فاوت  یپ  ت بل آن   اثر ، ها ژنوت قا ــوري و اثرمت  ها بر شـ
نه  یپ درصــــد جوا ــکی      زنی ژنوت به خشـ مل  و هاي متح

یپ  نه     ژنوت نه هاي چندجوا ــریع داخل زنی در روش جوا  سـ
میزان  .)3و2دار بود (جدولارلن در سطح یک درصد معنی

عه       یل ظهور مزر ــ تانسـ یت     (FEP)شـــاخص پ هدا در دو 
ــریع داخل  20و  16الکتریکی  ــی زیمنس در روش سـ دسـ

شان داد که با   شاخص در     سطح   کاهشارلن ن شوري این 
ــت. یافته افزایش هابین ژنوتیپ ژنوتیپ  12بطوري که  اسـ
شاخص و    متحمل به  شکی  سیل   3خ ژنوتیپ چندجوانه پتان

ــتند (جدول      (FEP)ظهور مزرعه   ــفر داشـ در  ). 4باالي صـ
دسی زیمنس بر متر پتانسیل ظهور در  16هدایت الکتریکی 

عه از   یپ      04/0مزر یک متغیر بود و دو ژنوت ــتر از  تا بیشـ
HSF-92881 وHSF-91040    قدار این ــترین م داراي بیشـ

سی   ).4بودند (جدول  16شاخص در هدایت الکتریکی   برر
 دو در (FEP)شــاخص پتانســیل ظهور مزرعه  همبســتگی 

نشــان داد که بر متر س یمندســی ز 16و 20ســطح شــوري 
) مثبت بوده و در  =755/0r(  همبســـتگی این دو شـــاخص

با توجه به کاهش  باشــد. دار میســطح یک درصــد معنی  
سطوح        سیل ظهور مزرعه در اثر افزایش  شاخص پتان میزان 
شاخص در دو       ستگی این  شوري همچنین مثبت بودن همب

د  رس به نظر میدسی زیمنس بر متر،   20و  16سطح شوري   
ــبه شـــاخص  زنیجوانهآزمون  ــریع داخل ارلن و محاسـ سـ

یت الکتریکی          هدا عه در  یل ظهور مزر ــ تانسـ ــی   16پ دسـ
ــد. ها موفقر متر در ارزیابی ژنوتیپزیمنس ب این ر دتر باشـ
صد جوانه   آزمایش  شترین در شور   بی شرایط  علق مت  زنی در 

ــکی به  ــد)   HSF-92881)24ژنوتیپ متحمل به خشـ درصـ
ــه        ) و3(شـــکــل   جوان چنــد تیــپ  نو  AR-Hs-735-91 ژ

  است.) 4(شکل درصد) 11(

یپ     ــوري بر ژنوت تاثیر تنش ش  هاي د) بررســی 
ــکی و     چندجوانه در مرحله اســتقرار     متحمل به خش

  درگلخانه (آزمایش چهارم)
هاي بیشــتر در مورد میزان تحمل به براي انجام بررســی

یپ   ــتقرار ژنوت ــوري و اسـ ــی در این   شـ هاي مورد بررسـ
پژوهش، آزمایش دیگري طراحی شـــد که بر این اســـاس 

یپ  نه در محیط         ژنوت ندجوا ــکی و چ به خشـ مل  هاي متح
دســی  16فر (شــاهد) و گلخانه و در دو ســطح شــوري صــ
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ــی قرار گرفتند. در این آزمایش    زیمنس بر متر مورد بررسـ
صفات مهم        شک کل که یکی از  صفت وزن خ سی  به برر
ــت پرداخته شــد. تفاوت    در مرحله اســتقرار چغندرقند اس

ــفت وزن        ژنوتیپ  ــوري بر صـ ها و اثر متقابل ژنوتیپ و شـ
شک کل ژنوتیپ  سطح یک    خ شکی در  هاي متحمل به خ

  ).  2معنی دار بود (جدولدرصد 

  
  هاي متحمل به خشکی زنی ژنوتیپاثر متقابل شوري و ژنوتیپ بر درصد جوانه -3 شکل

 (آزمایش سوم) دسی زیمنس بر متر 16زنی سریع داخل ارلن در هدایت الکتریکی در روش جوانه
Fig 3- Cross effect of salinity and genotypes on seed germination of drought tolerant sugar beet genotypes 

which was tested in Erlen seed germination test under EC=16 dS/m (Third experiment) 
  

  
  زنی سریع داخل ارلن چندجوانه در روش جوانههاي زنی ژنوتیپبر درصد جوانه اثر متقابل شوري و ژنوتیپ -4شکل 

 (آزمایش سوم) دسی زیمنس بر متر 16در هدایت الکتریکی 
Fig 4- Cross effect of salinity and genotypes on seed germination of polygerm sugar beet genotypes which 

was tested in Erlen seed germination test under EC=16 dS/m (Third experiment)
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ــفت  واکنش ژنوتیپ ــکی از نظر ص هاي متحمل به خش
ــک کل در اثر تنش شــوري متفاوت بود بطوري    ماده خش

یپ    کاهش     که در برخی ژنوت ــوري  با افزایش تنش شـ ها 
میزان ماده خشــک مشــاهده شــد درصــورتی که در برخی  

،  HSF-92881 ،HSF-91040هـا مـاننـد    دیگر از ژنوتیـپ 
HSF-91479 ،HSF-91865 ،7233p.29 و HSF-91389  

افزایش میزان ماده خشک کل در اثر تنش شوري مشاهده     
هایی که در اثر تنش شـوري، وزن   ). ژنوتیپ5شـد (شـکل   

شک کل آن  نیز  زنیها افزایش یافته بود در مرحله جوانهخ
ــیل ظهور مزرعه باالیی بودند.        ــاخص پتانسـ وزن  داراي شـ

شک  سی جهت    کل در چغندرقند یکی از معیار خ سا هاي ا
صورتی که در اکثر گیاهان      ست در  شد ا تجزیه و تحلیل ر

ــه       ــاهــان عـلـوف ــد گـی ــانـن ــک زراعـی م   اي از وزن خشــ
تفــاده می            ــ ــد اسـ یز رشــ ــال براي آن یی  هوا ــدام  ــود ان   شـ

)Ghasemi Phirouzabadi, 2009.( 

  
  هاي متحمل به خشکی در مرحله استقرار گلخانه متقابل شوري و ژنوتیپ بر کل وزن خشک ژنوتیپاثر  -5شکل 

 (آزمایش چهارم) دسی زیمنس بر متر 16در هدایت الکتریکی 
Fig 5- Cross effect of salinity and genotypes on total dry weight of drought tolerant sugar beet in 

establishment stage under EC=16 dS/m (Fourth experiment) 
  

ي ها و اثر متقابل ژنوتیپ و شور اثر شوري، تفاوت ژنوتیپ 
ــک کل ژنوتیپ  ــفت وزن خش ــطح بر ص هاي چندجوانه در س

جدول معنییک درصـــد    یپ واکنش  .)3دار بود ( هاي  ژنوت
شک کل     چندجوانه نیز صفت ماده خ شوري  در  اوت متفبر اثر 

تیــپ   بود  نو ننــد   . در ژ یی مــا ، PB13-S2151-Hsf-915 هــا
Poly8823 ،7233p.29، S1-930770 ،S1-930882 ،  

S1-930910  وS1-930982    ــوري، افزایش که در اثر شـ
در مرحله  ،)6(شــکل  نشــان دادندمیزان وزن خشــک کل 

ــاخص پ نیز زنیجوانه ــیل ظهور مزرعه باالیی داراي ش تانس
  .بودند

یاه         حل رشـــدي گ مام مرا ــوري در ت چه تنش شـ اگر
ستقرار اولیه    می شرایط ا تواند رخ دهد، اما با توجه به اینکه 

گیاه، در عملکرد نهایی تاثیر زیادي دارد، لذا تنش شــوري 
شد     اي، میدر مرحله گیاهچه ضر با سیار م  تواند براي گیاه ب

.(Rauf et al., 2007) ارقام ها و آگاهی از نحوه پاسخ گونه
ــوري طی مرحله جوانه       هاي زنی از جنبه گیاهی به تنش شـ

ست، زیرا     سیار حائز اهمیت ا اکولوژیکی و فیزیولوژیکی ب
ــت     جوانه  ــتقرار گیاه اسـ زنی یک مرحله بحرانی براي اسـ

(Aiazzi et al., 2004) .   ــد ــاس درصـ انتخاب ارقام بر اسـ
شوري     شرایط تنش  گیاهان مرده و زنده و بقاي گیاهچه در 

ــب غربال           در ناسـ یک روش م به عنوان  ــایر گیاهان نیز  سـ
زنی و طول گیاهچه گزارش ها در کنار درصد جوانه ژنوتیپ

  (Sadat Noori and McNeilly, 2000). شده است 
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  هاي چندجوانه در مرحله استقرار گلخانه وزن خشک ژنوتیپکل اثر متقابل شوري و ژنوتیپ بر  -6شکل 
 دسی زیمنس بر متر(آزمایش چهارم) 16در هدایت الکتریکی 

Fig 6- Cross effect of salinity and genotypes on total dry weight of polygerm sugar beet genotypes in 
establishment stage under EC=16 dS/m (Fourth experiment)  

  

در مایعات آبی که در این پروژه  زنیجوانه هايآزمون
ــی یکی از این آزمون  ــریع جوانه ها ( به بررسـ زنی روش سـ

خل ارلن  ته دا به آزمون    شـــد) پرداخ بت  ــ هاي معمول  نسـ
نه  ها داراي مزایاي زیادي     زنی در زمینه غربال ژنوتیپ   جوا

ــتند.  مدت زمان کوتاه آن(در     اولین مزیت این آزمون   هسـ
هاي   حدود چهار روز) در مقابل مدت زمان معمول آزمون       

ــت که در بذر چغندرقند این مدت زمان جوانه زنی بذر اسـ
در  روز اسـت. دومین مزیت آن این اسـت که   14در حدود 

ــادي   توان  این روش می   ــا را بطور   از ژنوتیــپ  حجم زی ه
 ه ودادهمزمان و در مدت زمان مشخص مورد بررسی قرار   

بال کرد.   نه   آزموندر غر ها را  بذر  زنی،هاي معمول جوا
ته آن     ــ بازدارنده موجود در پوسـ   ها براي از بین بردن مواد 

 رمزیت دیگولی باید قبل از انجام آزمون، شست و شو داد    
هاي  ، محلولاین است که  زنی در مایعاتهاي جوانهآزمون

ــته   آبی قادر به از بین بردن مواد بازدارنده      موجود در پوسـ
ــتند ــید  .بذر هس ــتفاده از موادي همچون پراکس همچنین اس

صد جوانه هیدروژن می شود. تواند باعث افزایش در ا ب زنی 
زنی ســریع داخل توجه به نتایج به دســت آمده روش جوانه

ارلن همچنین محاسبه شاخص پتانسیل ظهور مزرعه در این    
ــ  ــزایی در گزینش مناس ها وتیپب ژنمرحله میتواند تاثیر بس

شد.   در مرحله جوانه شته با  6در تحقیقی که بر روي  زنی دا
سیل ظهور     نتاج چغندرقند انجام گرفت، میزان شاخص پتان

در نتاج هر خانواده بیش از میزان این شاخص  (FEP)مزرعه 
به گزینش در         ــخ  پاسـ ــان دهنده  در والدین بود که این نشـ

ست جوانه شده  ). McGrath et al., 2008( زنی بوده ا بیان 
ــیدن آب و         که پریکارپ اطراف بذر در چغندرقند مانع رسـ

شود که با شستشوي بذر این موانع برطرف اکسیژن به آن می
  ).Jalilian and Tavakkoli Afshari, 2004( شودمی

ر اث ،همانطور که در نتایج مشخص شد در آزمایش اول
صد جوانه   ی خشک هاي متحمل به زنی ژنوتیپشوري بر در

غذ معنی    کا . این )2جدول بود (دار نشـــده در آزمون بین 
ها در  زنی ژنوتیپکه درصــد جوانه نشــان دهنده این اســت

اهد بسیار نزدیک به هم هستند که در    دو سطح شوري و ش   
ها بسیار سخت است در صورتی این صورت غربال ژنوتیپ

صد جوانه        صفت در شوري بر  سه میانگین اثر  نی زکه مقای
ــریع ون در آزم ــان داد جوانهس زنی داخل ارلن به خوبی نش
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ــکی تحت     که ژنوتیپ   ــطوح  هاي متحمل به خشـ   تاثیر سـ
ــوري قرار گرفته ــکل اندش ــیل ظهور   )1(ش ــاخص پتانس . ش

ــده در آزمون جوانه  (FEP)مزرعه  ــبه ش ــریع محاس زنی س
ژنوتیپ  12داخل ارلن در آزمایش اول توانســـت به خوبی 

 15زنی در تنش شوري داشتند را از میان که باالترین جوانه
ــکی غربال کند که از این بین دو         به خشـ ژنوتیپ متحمل 

ــاخص   HSF-92865 و HSF-92881ژنوتیــپ  داراي شــ
.  )4(جدول بودند 5/0بیش از  (FEP)پتانســیل ظهور مزرعه 

سبه    در آزمایش سیل ظهور مزرعه     سوم با محا شاخص پتان
(FEP) شکی  براي ژنوتیپ اي هو ژنوتیپهاي متحمل به خ

ــریع جوانـه چنـدجوانـه    زنی داخـل ارلن در  در آزمون سـ
شاخص       16هدایت الکتریکی  سه این  سی زیمنس و مقای د

عه         یل ظهور مزر ــ تانسـ یت     (FEP)با شــــاخص پ هدا در 
دســی زیمنس (آزمایش اول) مشــخص شــد   20الکتریکی 

ــوري     ــطح تنش شـ با کاهش سـ یپ جوانه  ،که  ها   زنی ژنوت
ــکی و  ژنوتیپ 2ایش یافته هم چنین افز  11متحمل به خشـ

نه     ندجوا یپ چ یت الکتریکی      ژنوت هدا ــی  20که در  دسـ
زنی در شــرایط تنش نبودند در  قادر به جوانه بر متر زیمنس

سی زیمنس  16هدایت الکتریکی  ها زنی آنجوانه بر متر، د
ــات   اگرچه  . )4(جدول افزایش یافت    ــی آزمایشـ در بعضـ

ــگاه در هدایت الکتریکی زنی بذور جوانه و  16در آزمایشـ
ــی زیمنس بر متر تفــاوت معنی 20 ــتنــد دسـ داري نــداشـ

(Khayamim et al., 2014)   توجــه  ولی ــا  فزایش   ب ــه ا ب
در هدایت الکتریکی  (FEP)شاخص پتانسیل ظهور مزرعه   

دسی زیمنس بر متر و طبق نتایج همبستگی این شاخص   16
دسی زیمنس با همان شاخص در     20در هدایت الکتریکی 

ــی زیمنس که مثبت و معنی   16هدایت الکتریکی     داردسـ

)755/0r=ــت توان بیان کرد که براي ارزیابی می ،) بوده اس
ها در آزمون ســـریع داخل ارلن، هدایت الکتریکی ژنوتیپ

موثرتر اســت. از طرفی اســتفاده از روش  زیمنسدســی  16
مدت زمان داخل ارلن عالوه بر فواید آن (سریع  زنی جوانه

سادگی و کو سبت به روش بین کاغذ، می تاه،  واند در ت...) ن

یار      غربال ژنوتیپ   ــ ــوري نیز بسـ ــرایط تنش شـ ها تحت شـ
هایی که در  همچنین مشــخص شــد ژنوتیپکارآمد باشــد. 

یل ظهور مزرعه      زنی داراي مرحله جوانه   ــ تانسـ ــاخص پ شـ
(FEP)        ــتقرار در گلخانه نیز در باالیی بودند در مرحله اسـ

شک کل بوته   شرایط شوري    داراي بیشترین مقدار وزن خ
وزن خشـک کل از صـفات مهم در مرحله اسـتقرار     .بودند

ــناخگیاه چغندرقند براي گزینش ژنوتیپ ته هاي متحمل شـ
در   (FEP)شاخص پتانسیل ظهور مزرعه   اساس   بر شود. می

 مقایســه میانگین اثرزنی ســریع داخل ارلن و آزمون جوانه
وزن خشــک کل در  بر صــفت  هامتقابل شــوري و ژنوتیپ

ــکی،      بین ژنوتیــپ     ــه خشـ    هــايژنوتیــپ  هــاي متحمــل ب
HSF-92881 ،HSF-91040  و HSF-91389 ــن ــی و در ب

تیــپ    نو تیــپ       ژ نو ــه، ژ جوان چنــد   ، 7233p.29هــاي هــاي 
S1-930770  وS1-930882 نســبت هاترین ژنوتیپمتحمل 

  .شناخته شدندبه تنش شوري 

  گیرينتیجه

ســبت به روش بین ســریع داخل ارلن ن زنیجوانهروش 
ــوري   نوتیپ کاغذ براي غربال تعداد زیاد ژ      تحت تنش شـ

تر و موثر بوده و از حساسیت بیشتري برخوردار است. سریع
ــت و در   ــفت نیز باالس نظر به این که وراثت پذیري این ص

می                 ین  ــد ــه وال ــاب یج مشــ ــا نت ــدهــا  بری ی ه ــاج    دهــد نت
(McGrath et al., 2008) شگاهی  می توان در غربال آزمای

تعداد زیادي ژنوتیپ چغندرقند مورد آزمایش قرار گیرد.        
یت ا    هدا بال بر    از طرفی  ناســــب براي این غر لکتریکی م

دسی زیمنس  16خالف آزمون بین کاغذ می تواند هدایت 
شت   در نظ شود تا تعداد ژنوتیپ بی ربال اولیه ري در غر گرفته 

ــونـد. امـا براي غربـال دقیق تر ژنوتیـپ      هـاي  انتخـاب شـ
چغندرقند تحت تنش شـــوري حتما الزم اســـت که غربال 

  نیز صورت پذیرد.اي در مرحله استقرار گلخانه
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