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Introduction 
Most areas under spring sugar beet cultivation face severe water restrictions and increasing the area under 

cultivation of this crop in most of these areas is contrary to the principle of conservation of water and soil 
resources. The use of new areas for winter sugar beet cultivation should be the area under cultivation of this crop 
in hot and dry areas. Therefore, winter sowing (pending) of sugar beet with emphasis on the limitations of the 

country's water resources has been proposed as a solution. 

Materials and Methods 
In this study, the quantitative and qualitative yield of 16 sugar beet genotypes in winter planting were studied 

as a randomized complete block design with four replications in the Torbat-e-Jam region in the two cropping 
years (2020-2021 and 2021-2022). The studied genotypes included F-20739, F-20837, F-21083, SBSI-5, SBSI-
15, SVZA 2019-JD389, SVZA 2019-JD0402, SVZA 2019-JD0400, SVZA 2019-JD0401, FDIR 19 B 3021, 
FDIR 19 B 4028, F-20591, SBSI-6, SBSI-16, SBSI-7 and SBSI-17 are the breeding populations obtained from 
the gene bank of the Sugar Beet Seed Breeding Research Institute. In this research, traits such as root yield, 
sugar content, sugar yield, white sugar yield, Na, K, N, alkalinity, molasses sugar, white sugar content, and 
extraction coefficient of sugar were measured. Data were analyzed using SAS 9.1 software. The analysis of 
variance on test data and comparison to the middle of the Duncan test was performed at the 5% level. Factor 
analysis was calculated to identify the main factors using MINITAB software. Cluster analysis of the studied 
genotypes was obtained after standardizing the data by the Ward method and using Euclidean distance criterion 

with the help of SPSS software. 

Results and Discussion 
The results of the combined analysis of variance showed that there was a significant difference between 

different genotypes of sugar beet at the level of 1% probability for all studied traits except for nitrogen content. 
The mean comparison showed that the SBSI-15 genotype had the highest root yield (60.66 ton.ha). It should be 
noted that this genotype in terms of yield index traits did not show significantly different from genotypes F-
20739, SBSI-15, SVZA 2019-JD389, SVZA 2019-JD0402, SVZA 2019-JD0400, SVZA 2019-JD0401, and 
FDIR 19 B 4028. Also, the F-20739 genotype had the highest amounts of sugar content (19.5%), white sugar 
content (16.3%) and extraction coefficient of sugar (83.2%) and the lowest amount of potassium (4.24 meq .100 
g

-1
 of root weight) and Molasses sugar (2.7%). In addition, the highest sugar yield (10.69 t/ha) and white sugar 

yield (8.68 t/ha) were in FDIR 19 B 3021 genotype. Investigating the correlation of traits showed the highest 
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positive and significant correlation was between sugar yield and white sugar yield (0.99**) and the highest 
negative and significant correlation was between extraction coefficient of sugar and molasses sugar (-0.95**). 
Principal factor analysis based on the mean of the traits identified three factors that accounted for a total of 91% 
of the variability between the data. SBSI-15, SVZA 2019-JD0398, SVZA 2019-JD0402, SVZA 2019-JD0400, 
SVZA 2019-JD0401, FDIR 19 B 3021, and FDIR 19 B 4028 genotypes are distinguished different from other 
genotypes and they were as superior genotypes in terms of yield index traits. The dendrogram generated from the 

cluster analysis for white sugar yield classified genotypes into three main groups. 

Conclusion 
In general, SVZA 2019-JD0401, FDIR 19 B 3021, and FDIR 19 B 4028 genotypes were introduced as 

superior genotypes with the highest white sugar yield and suitable for winter sowing in Torbat-e Jam region. 
 
Keywords: Cluster analysis, Correlation, Factor analyze, White sugar yield  
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 چکیده

خشه  از   انتظاری( چغندرقند در مقایسه با کشت بهاره به دلیل استفاده از نزوالت جوی و کارایی بیشتر مصرف آب در مناطق نیمهه کشت زمستانه )
در قالهب   چغندرقند ژنوتیپ 01کشت زمستانه،  برای های مناسب ژنوتیپ شناسایی عملکرد کمی و کیفی و ارزیابی منظور اهمیت زیادی برخوردار است. به

نتایج تجزیهه   مورد مطالعه قرار گرفت. 0911-0011و  0912-0911در دو سال زراعی  جام تربتهای کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه طرح بلوک
داری در سطح احتمال ی  درصد از نظهر کلیهه صهفات مهورد بررسهی بهه        های مختلف چغندرقند تفاوت معنی واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ

تن در هکتار( بود. همچنهین،   11/11)عملکرد ریشه  دارای بیشترین SBSI-15تروژن مضره وجود داشت. مقایسه میانگین نشان داد ژنوتیپ استثنای نی
 7/0درصهد( و کمتهرین میهزان پتاسهی  )     7/29درصهد( و رهریب استاصهال شهکر )     9/01درصهد(، قنهد خهال  )    5/01بیشترین مقادیر قند ناخهال  ) 

مشاهده شد. عالوه بر ایهن، بیشهترین عملکهرد قنهد ناخهال        F-20739درصد( در ژنوتیپ  2/7گرم وزن ریشه( و قند مالس ) 011واالن در  اکی میلی
وجود داشت. بررسهی همسسهتگی صهفات، بهاالترین      FDIR 19 B 3021تن در هکتار( در ژنوتیپ  12/2تن در هکتار( و عملکرد قند خال  ) 11/01)

دار را بین رریب استاصهال   ( و بیشترین همسستگی منفی و معنی11/1**ا بین عملکرد قند ناخال  و عملکرد قند خال  )دار ر همسستگی مثست و معنی
، SBSI-15ههای   ها بر روی دو عامل اول نشان داد ژنوتیهپ  پالت پراکنش ژنوتیپ ( نشان داد. همچنین، نمودار بای-15/1**شکر و درصد قند مالس )

SVZA 2019-JD0398 ،SVZA 2019-JD0402 ،SVZA 2019-JD0400 ،SVZA 2019-JD0401 ،FDIR 19 B 3021  وFDIR 

19 B 4028 ای  های برتر از نظر صفات شاخ  عملکرد بودند. با توجه به دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه عنوان ژنوتیپ ها متمایز و به از سایر ژنوتیپ
 SVZA 2019-JD0401 ،FDIR 19 Bههای   به طورکلی، ژنوتیپ سه گروه عمده قرار داد. ها را برای صفت عملکرد قند خال  در توان ژنوتیپ می

جام معرفهی   های برتر دارای بیشترین عملکرد قند خال  و مناسب برای کشت زمستانه در منطقه تربت عنوان ژنوتیپ به FDIR 19 B 4028و  3021
 شدند. 
 

 عملکرد قند خال ، همسستگی ای،ها، تجزیه خوشهتجزیه به عامل های کلیدی:واژه
 

   0 مقدمه

هها بهرای تولیهد موفهق     تهرین ماهدودیت  خشکی یکهی از عمهده  
ماصوالت زراعی در ایهران و جههان اسهت. ایهران در پهنهه اقلیمهی       

خش  دنیا قرار گرفتهه و میهزان تسخیهر آن نسهست بهه       خش  و نیمه
 شرایط (. درIlkaee et al., 2016میانگین بارندگی بسیار زیاد است )

                                                           
ات چغندرقنهد، مرکهز تاقیقهات و    ترتیب ماقق و دانشهیار بخهش تاقیقه    به -7و  0

آموزش کشاورزی و منابع طسیعی خراسهان ررهوی، سهازمان تاقیقهات، آمهوزش و      
 ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

قیقهات،  چغندرقنهد، سهازمان تا  اصهالح و تهیهه بهذر    تاقیقهات  موسسه دانشیار  -9
 آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 (Email: ahmadi50_masoud@yahoo.com  نویسنده مسئول: -)*
DOI: 10.22067/jcesc.2022.74787.1138 

 Betaچغندرقنهد )  چهون  ماصهوالتی  تولیهد  مها  کشور خش  اقلیمی

vulgaris L.در ویههه  بهه  تابسهتان  و بهار در فراوان آبی نیاز دلیل ( به 

 رو هروبه  آب کمسود مشکل با کرمان و اصفهان راسان،خمانند  مناطقی

 راهکارههای  آب فمصهر  رانهدمان  افزایش برای ،مناطق در این .است

و زمستانه  پاییزه چغندرقند تولید ها آن از یکی که شده مطرح گوناگونی
 گرفته انجام خوزستان استان در قسالً چغندرقند زمستانه باشد. کشتمی

 مطالعات از پس که بود منطقه جوان هایزراعت جزء کشت این است،

 عمهل  بهه  تاقیقهات  و آبادصفی کشاورزی تاقیقات مرکز 0907 سال

 منطقه استراتهی  و اقتصادی ماصوالت از یکی عنوان به بعدی آمده

 (.Jahadakbar et al., 2013گردید ) معرفی
 کهه  اسهت  کشاورزی بخش صنعتی ماصوالت از یکی چغندرقند

. کنهد مهی  ایفا کشور داخل نیاز مورد شکر و قند تأمین در مهمی نقش
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دارد  کهههاربرد دام تغذیهههه در چغندرقنهههد مهههالس و رچغنهههد علوفهههه
(Ahmadian et al., 2012در .)  001 حهدود 0915-11 زراعهی  سهال 

. داشهت  اختصها   چغندرقند کشت به کشاورزی اراری از هکتار هزار
 قنهد  های کارخانه حضور واسطه به رروی و شمالی خراسان هایاستان

 تولیهد  و کشهت  عمهده  مناطق از چغندرقند رشد برای اعدمس شرایط و
(. Bagheri Shirvan et al., 2020آینهد )  مهی  شهمار  بهه  چغندرقنهد 
 عنوان به( .Saccharum officinarum L) نیشکر کنهار در چغندرقنهد

 .یردگمی قرار استفاده مورد شکر و قنهد تولید در ای،واسطه نهاده ی 
 ماصهول  ایهن در قند درصد و ریشه عملکرد ویهگی دو زراعی، نظر از

  (.Hosseini et al., 2007است ) توجه مورد
 کهارآیی  و رشهد  دوره طهول  در آسهمانی  نزوالت از بهینه استفاده

 اولویت برای بارز شاخصی چغندرقند پاییزه کشت در آب مصرف بیشتر
 ایهران  در آن بههاره  کشهت  بهه  نسست چغندرقند پاییزه کشت ریبرت و

 نیهاز  مهورد  چغنههدر  از بخشهی  تهأمین  و چغندرقند پاییزه کشت .است
 ه  مناطق و خراسان هایاستان همچون مناطقی در قند هایکارخانه

 تولیههد  پایهداری در هستند مواجه آبی منهابع ماهدودیت بها که اقلی 
افهت شهدید    باعه  کمسود منهابع آب آبیهاری    دارد. اهمیت چغندرقنهد

 کشت. (Ahmadi et al., 2017شود )چغندرقند میعملکرد ماصول 
 جنههوب ) دارنهههد  تهریطهوالنی زمهستان که مناطق بعضی در پاییزه

 بینهی پهیش  کهه( ایالم و گرگان) ایران از جدیهدی منهاطق و( اسهپانیا
 مسهتلزم  باشنههد،  مناسههب  چغندرقنههد  زمستهانه کشت برای شودمی

 . باشدمی رویساقه بهه مقهاوم ههای رق  کاشت
 حتههی  و مقهاوم  رقه   انتخهاب  و کاشهت تاریخ عامل دو با تنظی 

 رویسههاقه  از مهانع حدودی توان تامی معتدل منهاطق در بهذر تولیهد
 تهاریخ  (. تغییهر Taleghani et al., 2011شهد )  چغندرقند ههایبوتهه

 بها  مقابلهه  بهرای  کشهاورزان  کهه  اسهت  راهکارههایی  از یکهی  کاشهت 
 تهاریخ  طورکلی به برند.می کار به چغندرقند کشت روی پیش مشکالت

 شمار به چغندرقند عملکرد و رشد بهسود بر مه  زراعی عوامل از کاشت
-می ماسوب چغندرقند رق  انتخاب بر موثر عامل ترین مه  و رود می

 (. Kandil et al., 2004شود )
 شهمال  منطقه در پاییزه چغندرقند کشت مادودکننده مه  عوامل

 سرمازدگی، زمستان، فصل طول در طوالنی و پایین دمای کشور شرق
روی ساقه خطر. است چغندرقند هایبوته رویساقه و پرندگان خسارت

 فیزیولههوژیکی  و مایطههی  ژنتیکههی،  عوامهل تهأثیر تاهت گلدهی و
و کشهت  زمسهتانه  توان کشت نشهایی  رسد میبه نظر میدارد و  قهرار

هها  رفهع ایهن ماهدودیت   زمستانه را با استفاده از ارقام زودرس بهرای  
 (. Ahmadi et al., 2021جایگزین نمود )

 گردد کشت ممکن فرصت اولین در اگر که است گیاهی قندچغندر

 خورشهیدی  تشعشهع  از و رسیده مطلوب برگ به سطح زودتر تواندمی

باشهد   داشهته  همراه به عملکرد افزایش نهایت در و کرده مؤثر استفاده
(Hosseinpour, 2006  ( بیهات و همکهاران .)Bayat et al., 2020 )

امکان کشت زمستانه چغندرقند را در منطقهه فهاروا اسهتان خراسهان     
های کشت زمستانه )دهه آخهر  مورد مطالعه قرار دادند. آبیاری در تاریخ

آذرماه(، زودهنگهام )دههه اول اسهفند مهاه( و دیرهنگهام )خهرداد مهاه        
ز غالت( شروع شهد.  همزمان با کشت چغندرقند بعد از آزاد شدن آب ا

کهه تهنش سهرما در کشهت زمسهتانه       رغ  این نتایج نشان داد که علی
دههد،  روی را افزایش میها را کاهش و میزان ساقهدرصد استقرار بوته

اما در این تاریخ کشت و کشت زودهنگام نسست به کشهت دیرهنگهام   
روز  11تها   25)بعد از گرفتن آب از غهالت(، طهول دوره رشهد حهدود     

درجه روز( و عملکرد ریشه و عملکهرد قنهد قابهل     111تا  211ود )حد
طور کلی نتایج  یابد. به درصد افزایش می 91و  12ترتیب  استاصال به

نشان داد که در کشت زمستانه و کشت زودهنگام برخی از ارقام دارای 
تامههل بههه تههنش سههرما بههوده و از عملکههرد ریشههه و عملکههرد قنههد  

 خوردار بودند. استاصال باالتری بر قابل

 بررسهی  بهه  سهاله  دو تاقیقهی  ( طهی Ahmadi, 2012احمدی )

ررهوی   خراسهان  اسهتان  جنهوب  در چغندرقنهد  پهاییز   امکهان کشهت  
 کهه  داده اسهت  نشهان  هها  بررسی پرداخت. نتایج بردسکن( )شهرستان

 تهاریخ  بهه  هکتهار، مربهو    در تهن  02 معادل ریشه، عملکرد بیشترین

 بهین  اسهت. در  بعد سال پانزده خرداد برداشت تاریخ و مهر اول کاشت

تهن   7/50گیادا با  رق  برای ریشه بیشترین عملکرد بررسی، مورد ارقام
و  زاده صهادق  .اسهت  شهده  گزارش رویساقه درصد 19/0هکتار و  در

 برداشت و کاشت تاریخ اثر( Sadeghzadeh et al., 2012همکاران )

 را جیرفهت  منطقه در چغندرقند پاییزه کشت ارقام کیفیت و عملکرد بر

 یه   احتمهال  سطح در تاریخ کاشت اثر که اندکرده گزارش و بررسی

 طوری به ،است دارمعنی سفید شکر و عملکرد ریشه عملکرد بر درصد

 .داد کاهش را ریشه عملکرد در کشت تأخیر که
 در (Sadeghi-Shoae et al., 2017همکهاران )  وشهعاع  صهادقی 

 رد چغندرقنهد  ههای رق  پاییزه کاشت سنجیامکان بررسی به پهوهشی
 داد نشان پهوهش این نتایج. پرداختند0/2/0911در تاریخ  مغان منطقه

بود در  شکر درصد 02/02 دارای زمستانه در کاشت 0151HIکه رق  
بهود.   درصهد  05/05 ارقام مورد بررسی کلیه شکر در میانگین که حالی
 ,.Pfeiffer et alهمکهاران )  و پیفیفهر  پهوهش اصلی اهداف از یکی

 زمسهتان  از بعهد  چغندرقنهد  رویساقه ژنتیکی تالیل و تجزیه (2014
 برابهر  در مقاومت ژن تجمع با روی ساقه در تأخیر داد نشان نتایج. بود

 را پهس  رویساقه توان میزانروی ارتسا  دارد و از این طریق میساقه
 Loel andههافمن )  و ای لوئهل مطالعهه  کهرد. در  کنتهرل  زمستان از

Hoffmann, 2014) مرحلهه  اهمیهت  و ههوایی  و آب شرایط بر روی 
 میهدانی  کشت صورتبه پاییزه چغندرقند زمستانه سرسختی برای رشد

 و دمها  کمتهرین  تعیهین  پههوهش  از هدف. کردند پهوهش ایگلخانه و
 بهود  چغندرقند رشد بهینه مرحله توصیف برای زمستانه سختی بررسی

 از اطالع با داد نشان پهوهش این ینتیجه. بمانند زنده توانستندمی که
 تهوان  مهی  زمسهتان  سختی حداکثر به رسیدن برای الزم گرمای زمان
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 مختلف هایمایط در پاییزه چغندرهای کاشت تاریخ سازی بهینه برای
 در (Reinsdorf et al., 2013همکهاران )  و نمهود. رینهزدرف   اقهدام 

 سههرمازدگی بهه  تامهل  در فنوتیهپ  بههه مربهو   ههای تفهاوت  مطالعهه 
 انههدازه ماننهد  گیهاه  فنهوتیپی  خهوا   معتقدنهد  زمسهتان  در چغندرقنهد 

 زمستانی موفقیت در خوبی بسیار تأثیر زمستان از قسل اصلی های ریشه
 رایطشه  به عمدتاً یخسندان تامل که رسیدند نتیجه این به ها آن. دارد

 کهاه  یها  برفی پوشش وجود و هوا دمای حداقل و دارد بستگی زمستان
استیفان  مطالعه است. در مه  بسیار یخسندان هایدوره طی در ماافظ

 عملکهرد  پتانسهیل  مورهوع  ( بها Stephan et al., 2020و همکاران )
 بهرای  پویها  مهدل  ی  از آلمان، در رویساقه بدون زمستانه چغندرقند
 مکان پنج در زمستانه، چغندرهای بذر عملکرد پتانسیل و رشد مقایسه
 چغنهدرهای  کهه  داد نشهان  نتهایج . شهد  استفاده آلمان در شده انتخاب
 شوند، چغندر عملکرد افزایش باع  است ممکن رشد حال در زمستانه

 در بایهد  یخسنهدان  توسهط  رفتن بین از خطر و آب تقارای افزایش اما
 Curcic etهمکهاران )  و کورکیه   مطالعهه  از شود. هدف گرفته نظر

al., 2018در چغندرقنهد  ههای رق  و کاشت تاریخ بین ارتسا  ( بررسی 
 دسهتیابی  منظور به خا  هیسریدهای برای برداشت مختلف هایتاریخ

 عملکهرد  بهر  ههوایی  و آب عوامهل  تهأثیر  ارزیابی و عملکرد بهترین به
 تهاریخ  انهداختن  تهأخیر  بهه  کهه  داد نشهان  مطالعه نتایج. بود چغندرقند
 شهده  کاشهته  هیسریدهای از حاصل قند عملکرد بین اختالف برداشت،

 ایهن  در عمهده  عوامل. دهدمی کاهش را کاشت مختلف هایتاریخ در
 تعداد و خلو  میزان روز، درجه بودند مؤثر قند عملکرد بر که مطالعه

 بود.  برداشت تا کاشت از روز
 از اسهتفاده  دلیهل  بهه  چغندرقنهد  پهاییزه  کشهت  اخیر هایسال در
 گرمهای  بها  ماصهول  رشهد  دوره برخهورد  عهدم  و زمستانه هایبارش

 ارقهام  در رویسهاقه  احتمال ولی. است داشته زیادی گسترش تابستانه
ویههه منطقهه    همنهاطق گهرم و به    در کشهت  نهوع  این موفقیت از مانع
 زمسهتانه  کشهت  امکهان  آزمهایش  ایهن  لهذا، در . اسهت  شده امج تربت

مورد بررسی قرار گرفته تها از   چغندرقند های مختلف)انتظاری( ژنوتیپ
نهزوالت جهوی و یها رطوبهت موجهود در       از استفاده این طریق، رمن

 نیهز  هها روی ژنوتیپساقه خطر پاییزه، کشت خاک و همچنین مزایای
 جام تربتترین ژنوتیپ برای منطقه  سبعالوه بر این، منا .یابد کاهش

 شناسایی و جهت کشت زمستانه در این منطقه توصیه گردد. 
 

 هامواد و روش

ههای مختلهف   منظهور بررسهی واکهنش ژنوتیهپ     این پههوهش بهه  
طهی دو   جهام  تربهت چغندرقند به کشت انتظاری )زمستانه( در منطقهه  

مههایش ( انجههام شههد. آز0911-0011( و )0912-0911سههال زراعههی )
های کامل تصادفی با چهار تکرار و با اسهتفاده از  صورت طرح بلوک به
بها طهول    جهام  تربهت ژنوتیپ چغندرقنهد در مزرعهه کارخانهه قنهد      01

عرض جغرافیایی  و ثانیه شرقی 21دقیقه و  09درجه و  11جغرافیایی 
سهطح   متهر از  172ارتفهاع  ثانیه شمالی و  52دقیقه و  07درجه و  95

ردید. میانگین ماهانه برخهی پارامترههای اقلیمهی ایسهتگاه     اجرا گدریا 
نشان داده شهده اسهت.    0بررسی در جدول در دو سال مورد  جام تربت

 ،SBSI-5های مهورد مطالعهه شهامل شهش ژنوتیهپ داخلهی )      ژنوتیپ
SBSI-15 ،SBSI-6، SBSI-16، SBSI-7 و SBSI-17  چههههههار ،)

( و F-20591و  F-20739، F-20837، F-21083ژنوتیههپ خههارجی )
 SVZA 2019-JD389، SVZAشهش ژنوتیههپ زدورس خههارجی ) 

2019-JD0402، SVZA 2019-JD0400، SVZA 2019-

JD0401، FDIR 19 B 3021، FDIR 19 B 4028) که ایهن   بودند
 بذر تهیه و اصالح تاقیقات های اصالحی از بان  ژن مؤسسهجمعیت

سهازی  ست به آمهاده در شهریور ماه نسابتدا  .چغندرقند تهیه شده بودند
دی ماه انجام شد  سطزمین مورد نظر اقدام گردید. سپس کشت در اوا

و بالفاصله آبیاری برای سسز شدن مناسهب بهذور انجهام شهد. فاصهله      
 71هها روی ردیهف   متهر و فاصهله بوتهه    سهانتی  51های کاشهت  ردیف
از  جهام  تربهت کهه منطقهه    متر در نظر گرفته شد. با توجه به این سانتی

شهود و از طرفهی   طق گرم استان خراسهان ررهوی ماسهوب مهی    منا
گهراد   درجهه سهانتی   9زدن چغندرقنهد  حداقل درجه حرارت برای جوانه

(، لذا به ماض آماده شدن شرایط Durr and Boiffin, 1995است )
 یابد. های آن استقرار میآب و هوایی، بذور چغندرقند جوانه زده و بوته

(، مقدار 7سازی زمین بر اساس نتایج آزمون خاک )جدول  پس از آماده
کیلهوگرم اوره )یه  سهوم اوره     21کیلوگرم فسهفات آمونیهوم و    711

طور یکنواخت در زمین پخهش و سهپس    توصیه شده( قسل از کاشت به
 اول ای انجام شد. نوبتقطره روش با آبیاری دیس  زده شد. عملیات

 در مسهاوی  شهرایط  ایجهاد  منظهور  بهه  از کشهت بالفاصله پس  آبیاری

 و سهردی ههوا   بهه  توجهه  شهد. بها   اجرا سسز مزرعه درصد و زنی جوانه
 آبیهاری  به نیازی خاک، مقدار رطوبت اساس بر و زمستانی های بارش

 تهأمین  بر اسهاس  آبیاری بعد، به اسفند در فصل زمستان نسود. از نیمة

 روز انجام 2دور آبیاری زراعی با  ظرفیت نقطة تا خاک رطوبت کسری

شد. عملیات تن  در مرحله چهار تا شش برگی حقیقی توسط کهارگر  
 بازدیهدهای  اساس بر) هابیماری و آفات شیمیایی انجام گرفت. کنترل

  .شد انجام هرز هایعلف دستی وجین و( منظ 
هر کرت آزمایشی شامل سه خط کاشت به طول هفهت متهر بهود    

ههای چغندرقنهد از زمهین    ، ریشهه ل تیرمهاه( که در زمان برداشت )اوای
خارا، سرزنی و پس از شمارش، شستشو و توزین، جهت تهیهه خمیهر   

 ارسهال گردیهد.   خراسهان ررهوی  ریشه، به مرکز تاقیقات کشاورزی 

، (گهراد  درجهه سهانتی   -71)های خمیر پس از نگهداری در فریزر نمونه
مؤسسه تاقیقات  برای انجام تجزیه کیفی به آزمایشگاه تکنولوژی قند

 د.  ح و تهیه بذر چغندرقند ارسال شالاص
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Table 1- Monthly average of some climatic parameters of Torbat-e-Jam station in the two years studied (2020-2021 and 2021-

2022) 

 Precipitationبارندگی 

(mm) 

 متوسط حداکثر دما

Averagae of maximum tempareature 

(°C) 

 متوسط حداقل دما 

Averagae of minimum tempareature 

(°C) ماه 
Month سال دوم 

Second year 
 سال اول

First year 
 سال دوم

Second year 
 سال اول

First year 
 سال دوم

Second year 
 سال اول

First year 
  January دی 2.8- 4.2- 8.6 9.6 56 11.3

1.6 10.3 17.4 11 -1.1 -1 
 بهمن

February 
  March اسفند 2.3 1.6 17.2 15.2 5.2 21.8

  April فروردین 6.4 8.6 16.5 24.7 100 3.5

  May اردیسهشت 12.7 14.3 27 29.5 25.8 15.4

  June خرداد 17.5 20.2 35.5 36.5 0 0

  July تیر 21 22.1 35.6 37.2 0 0

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش -0جدول 

Table 2- Physical and chemical properties of experimental field 
 کربن آلی
OC (%) 

 فسفر قابل جذب
P.ava (mg.kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب
K.ava (mg.kg-1) 

 نیتروژن کل
N.tot (%) 

pH 
 هدایت الکتریکی

EC (dS.m-1) 

 بافت خاک
Soil texture 

 عمق خاک
Soil depth 

0.55 15.5 201 0.05 8.1 1.77 Loam 0-30 
 

ریمتری، والبههه روش پهه)درصههد قنههد ناخههال ( میههزان عیارقنههد 
ها شامل سدی  و پتاسهی  ریشهه بهه روش فلهی  فتهومتری و      ناخالصی

-سنجی معروف به روش عدد آبی انهدازه  روژن مضره به روش رنگنیت

(. با اسهتفاده از  Abdollahian Noghabi et al., 2005) گیری شدند
رهریب  ، (MSدرصهد قنهد مهالس )   دسهت آمهده صهفات     بههای داده

عملکهرد قنهد   (، WSCدرصهد قنهد خهال  )   ، (ECS) استاصال شکر
 (5( تها ) 0)ههای  طسق رابطه (Alc) و رریب قلیائیت (WSY)  خال

 درصهد قنهد   SCعملکهرد ریشهه،    RY هها  کهه در آن مااسهسه شهدند   
باشههد  نیتههروژن مضههره مههی N–سههدی  و  Naپتاسههی ،  K، ناخههال 

(Tazikeh et al., 2021 .) 
(0) MS= 0.0343(K+Na) + 0.094(α– amino-N) – 0.31 

(7) ECS= (WSC/SC) × 100 

(9) WSC= SC - )MS+0.6) 

(0) WSY = WSC × RY 

(5) ALC= (K+Na) / -N 

ههای آزمایشههی پههس از تسهت یکنههواختی واریههانس )آزمههون   داده
 SASافهزار  بارتلت( با فرض تصادفی بودن تأثیر سال با استفاده از نرم

 یبهه تجزیهه   سته و نسه آماری قرار گرفت تجزیه و تالیلمورد   9.1
سال اقدام گردید. مقایسهه میهانگین صهفات مهورد      دو هایداده مرکب

بررسی با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصهد انجهام   
 یکدیگر با ها آن روابط صفات بین همسستگی ررایب از استفاده شد. با

و با های اصلی منظور شناسایی عامل ها بهتجزیه به عامل .شد مقایسه
ای مااسههسه شههد. تجزیههه خوشههه MINITABافههزار  اسههتفاده از نههرم

هها بهه روش   های مورد بررسی پهس از اسهتاندارد کهردن داده   ژنوتیپ
Ward افهزار   و با استفاده از معیار فاصله اقلیدسی با کم  نرمSPSS 

 دست آمد. به
 

 نتایج و بحث

ظهاری(  )انت زمسهتانه  کشت نشان داد که امکان نتایج این آزمایش
وجود دارد، بهه   جام تربتدر منطقه  چغندرقند های مورد مطالعهژنوتیپ
 پهاییزه،  کشهت  مزایهای  از استفاده که، در این نوع کشت رمنطوری

مشهاهده نشهد.    هها یه  از ژنوتیهپ   روی در ههی  پدیده نامطلوب ساقه
های مهورد  بررسی تجزیه واریانس مرکب نشان داد که در بین ژنوتیپ

داری در سطح احتمال ی  درصد از نظر رقند تفاوت معنیبررسی چغند
(. تفهاوت  9استثنای نیتروژن مضره وجود داشت )جدول  کلیه صفات به

 باشد.ها میدهنده وجود تنوع بین آن ها نشاندار بین ژنوتیپمعنی
تهن   11/11( نشان داد که بیشهترین ) 0)جدول  هانیانگیم سهیمقا

ترتیب در  بهعملکرد ریشه  تن در هکتار( 79/00)و کمترین  در هکتار(
-Fههای  وجود داشهت. ژنوتیهپ   SBSI-16و  SBSI-15های ژنوتیپ

درصههد( و  59/01ترتیههب دارای بیشههترین )  بههه SBSI-6و  20739
 11/01درصد( درصد قند ناخال  بودنهد. بیشهترین )   22/05کمترین )
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ال  تن در هکتار( عملکهرد قنهد ناخه    51/1تن در هکتار( و کمترین )
مشهاهده   SBSI-16و  FDIR 19 B 3021ههای  ترتیب در ژنوتیپ به

ترتیهب دارای   بهه  SBSI-16و  FDIR 19 B 3021ههای  شد. ژنوتیپ
تن در هکتار( عملکرد  10/0تن در هکتار( و کمترین ) 12/2بیشترین )

گهرم وزن   011واالن در اکهی میلهی  91/1قند خال  بودند. بیشترین )
گرم وزن ریشه( میزان  011واالن در اکیمیلی 91/9ریشه( و کمترین )

 FDIR 19 B 4028و  SBSI-17ههای  ترتیهب در ژنوتیهپ   سدی  بهه 
گرم وزن ریشهه(   011واالن در اکیمیلی 92/5بیشترین ) مشاهده شد.
گههرم وزن ریشههه( میههزان  011واالن در اکههیمیلههی 70/0و کمتههرین )

وجهود داشهت.    F-20739و  SBSI-5های ترتیب در ژنوتیپ پتاسی  به
ترتیب دارای  به SVZA 2019-JD0401و  SBSI-7 05های ژنوتیپ

گهرم وزن ریشهه( و کمتهرین     011واالن در اکیمیلی 00/7بیشترین )
گرم وزن ریشه( نیتروژن مضره بودنهد.   011واالن در اکیمیلی 10/0)

ترتیهب در   بهه  رهریب قلیائیهت   (11/2)و کمتهرین   (77/09بیشترین )
وجههود داشههت.  SVZA 2019-JD0400و  F-20591هههای ژنوتیههپ
 71/01ترتیب دارای بیشترین ) به SBSI-16و  F-20739های ژنوتیپ

درصههد( درصههد قنههد ناخههال  بودنههد.    21/00درصههد( و کمتههرین ) 
 70/29) بیشترین دارای ترتیب به SBSI-17 و F-20739 های ژنوتیپ
 .بودنهد  رهریب استاصهال شهکر   ( درصهد  22/27) کمتهرین  و( درصد

درصد( درصد قند مهالس در   12/7درصد( و کمترین ) 21/9بیشترین )
 (.0مشاهده شد )جدول  F-20739 و SBSI-17 هایژنوتیپ

عملکرد ریشه  دارای بیشترین SBSI-15در این پهوهش، ژنوتیپ 
-SVZA 2019ههای   که از نظر این صفت بها ژنوتیهپ  بود، به طوری

JD389 ،SVZA 2019-JD0402 ،SVZA 2019-JD0400 ،
SVZA 2019-JD0401 ،FDIR 19 B 3021 ،FDIR 19 B 

ههای  داری نداشت و به عسارتی ژنوتیپتفاوت معنی SBSI-6و  4028
تهن در هکتهار(    12/59مزبور دارای عملکرد ریشه بیشتر از میهانگین ) 

دارای بیشترین مقادیر از نظر صفات درصهد   F-20739بودند. ژنوتیپ 
خال  و رریب استاصهال شهکر و کمتهرین    قند ناخال ، درصد قند 

 (. 0میزان پتاسی  و درصد قند مالس بود )جدول 
بیشترین عملکرد قند ناخال  و عملکرد قنهد خهال  در ژنوتیهپ    

FDIR 19 B 3021   مشاهده شد که حاکی از برتری این ژنوتیهپ در
های مورد مطالعه و مناسهب بهودن آن بهرای کشهت     بین کلیه ژنوتیپ

باشد. عالوه بر این، الزم به ذکر است می جام تربتنطقه زمستانه در م
که ژنوتیپ مزبور از نظر صفات شاخ  عملکرد تفاوت معنی داری بها  

، F-20739 ،SBSI-15 ،SVZA 2019-JD389ههههای  ژنوتیهههپ
SVZA 2019-JD0402 ،SVZA 2019-JD0400 ،SVZA 

2019-JD0401  وFDIR 19 B 4028  (. 0نشان نداد )جدول 
دارای بیشهترین میهزان سهدی  و درصهد قنهد       SBSI-17ژنوتیپ 

مالس و کمترین رریب استاصال شکر بود. کمترین عملکرد ریشهه،  
عملکرد قند ناخال ، عملکهرد قنهد خهال  و درصهد قنهد خهال  در       

دهنهده عملکهرد رهعیف و     وجود داشت کهه نشهان   SBSI-16ژنوتیپ 
 جهام  تربهت  نامناسب بودن این ژنوتیپ برای کشت زمستانه در منطقهه 

  (. 0باشد )جدول می
های چغندرقنهد  ررایب همسستگی صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ

نشان داده شده است. باالترین میزان همسستگی مثسهت و   5در جدول 
دار بین عملکرد قند ناخال  و عملکهرد قنهد خهال  بهه میهزان      معنی

مشاهده شد. بین رریب استاصال شکر و درصد قند مهالس   11/1**
( وجهود  -15/1**دار )نیز بیشترین رریب همسسهتگی منفهی و معنهی   

داشت. بین عملکرد قند خال  با سایر صفات مورد مطالعه همسستگی 
کهه همسسهتگی صهفت مزبهور بها      داری مشاهده گردید به طوریمعنی

(، درصهد  19/1**ند ناخال  )(، درصد ق20/1**صفات عملکرد ریشه )
( مثسهت و  21/1**( و رهریب استاصهال شهکر )   25/1**قند خال  )

(، نیتهروژن  -51/1*(، پتاسهی  ) -22/1**دار و با صهفات سهدی  )  معنی
( و درصههد قنههد مههالس -52/1*(، رههریب قلیائیههت )-59/1*مضههره )

دار بود. به عسهارتی عملکهرد قنهد خهال  بها      ( منفی و معنی-21/1**)
 قنهد  درصهد ش رریب قلیائیت، نیتروژن مضره، پتاسی ، سهدی  و  افزای

عنوان یکهی  (. عملکرد قند خال  به5کاهش پیدا کرد )جدول  مالس
باشهد.  هها مهی  از صفات مه  در این پهوهش بهرای انتخهاب ژنوتیهپ   

دار بین عملکرد قند خال  و صفات عملکهرد  همسستگی مثست و معنی
عسهداالهیان نوقهابی و همکهاران    ریشه و عملکرد قند ناخهال  توسهط   

(Abdollahian Noghabi et al., 2011    .نیز گهزارش شهده اسهت )
( در بررسهی روابهط بهین    Ghafari et al., 2016غفاری و همکاران )

لکرد قند های چغندرقند بین عملکرد ریشه با صفت عمصفات در الین
دار و با صهفات  ناخال  و عملکرد قند خال  همسستگی مثست و معنی

داری را میزان نیتروژن مضره و پتاسی  ریشه همسستگی منفی و معنهی 
بها  ( Oroojnia et al., 2012) عروا نیها و همکهاران  گزارش کردند. 

چغندرقند نشهان دادنهد   مختلف  ارقامبررسی اثر تنش خشکی بر روی 
داری بها صهفاتی از   همسستگی مثسهت و معنهی   قند خال که عملکرد 

و رریب استاصال شهکر   قند خال ، درصد ناخال  قسیل درصد قند
و میزان سهدی  همسسهتگی    قند خال که بین عملکرد درحالی ،داشت

 .داری مشاهده شدمنفی و معنی

فات، سه عامل را های اصلی بر اساس میانگین صتجزیه به عامل
هها را  درصهد از تنهوع موجهود بهین داده     10مشخ  کرد که مجموعاً 

درصد از تغییهرات را توجیهه    1/07(. عامل اول 1توجیه نمودند )جدول 
ههای عهاملی بهر روی صهفاتی نظیهر      ترین رهریب  کرد و دارای بزرگ

عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخال ، عملکرد قنهد خهال  بها رهریب     
 و صفات سدی  و قند مالس با رریب عاملی منفی بود. عاملی مثست
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در عامل دوم صفات درصد قنهد ناخهال ، درصهد قنهد خهال  و      
رریب استاصال شکر با رریب عهاملی مثسهت و صهفت پتاسهی  بها      

درصهد از تغییهرات را    7/92 رریب عاملی منفی بودند که ایهن عامهل  
با رریب عاملی مثست توجیه کرد. در عامل سوم صفت نیتروژن مضره 

درصهد   7/01و صفت رریب قلیائیت با رهریب عهاملی منفهی بهود و     
 (.1تغییرات را توجیه کرد )جدول 

میزان اشهتراک، بخشهی از واریهانس یه  متغیهر اسهت کهه بهه         
دهنهده  شود که هرچه بیشتر باشد نشهان های مشترک مربو  می عامل

 ,Jackson) اشهد بدقت بیشتر در برآورد واریانس متغیهر مربوطهه مهی   

شود میزان اشتراک مالحظه می 1که، در جدول . همان طوری)1991
دههد کهه تعهداد عامهل مهورد      اکثر صفات باالست. این امر نشان مهی 

اند تغییرات صفات را های منتخب توانستهانتخاب مناسب بوده و عامل
ورت با توجه به عامل اشتراک، به ناو مطلوبی توجیه نمایند. به هر ص

صفت رریب استاصال شکر دارای بیشترین دقت برآورد بود. به طور 
 داخلهی مهاتریس   سهاختار  از الگهویی  هها به عامهل  تجزیه کلی، روش

 ایهن  از استفاده دهد. باارائه می را صفات کوواریانس )همسستگی( بین

 مادودی دادتع به را بررسی تات زیاد متغیرهای تعداد توانمی روش

های اول، دوم لذا عامل. (Harman, 1976)عامل پنهانی تسدیل نمود 
عنوان عامل عملکهرد، عامهل قنهد ریشهه و عامهل       ترتیب به و سوم به

  خصوصیات کیفی ریشه چغندرقند شناسایی شدند.
و نمودار بای پالت حاصل از چرخش واریمکس نیز با استفاده از د

عامل اول ارتسا  بین صفات مورد مطالعه را به وروح نشان داد )شکل 
هها بها    (. همچنین، با استفاده از نمودار بای پهالت پهراکنش ژنوتیهپ   0

، SBSI-15هههای اسههتفاده از دو مؤلفههه اول مشههخ  شههد ژنوتیههپ 
SVZA 2019-JD0398 ،SVZA 2019-JD0402 ،SVZA 

2019-JD0400 ،SVZA 2019-JD0401 ،FDIR 19 B 3021  و
FDIR 19 B 4028 های عنوان ژنوتیپ ها متمایز و بهاز سایر ژنوتیپ

برتر از نظر عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخال  و عملکرد قند خهال   
 باشند.می

ههای چغندرقنهد بهر    بندی ژنوتیپای به منظور گروهتجزیه خوشه
اساس عملکرد قند خال  انجهام شهد. دنهدروگرام حاصهل از تجزیهه      

ژنوتیپ چغندرقند مورد مطالعه به سه گروه  01ای نشان داد که وشهخ
های گروه اول کهه دارای  (. ژنوتیپ7مجزا از ه  تفکی  شدند )شکل 

-F-20739 ،Fههای  باالترین عملکرد قند خال  بودند شامل ژنوتیپ

21083 ،SBSI-15 ،SVZA 2019-JD0389 ،FDIR 19 B 3021 ،
SVZA 2019-JD0400 ،SVZA 2019-JD0401 ،FDIR 19 B 

باشههند. گههروه دوم شههامل   مههی SVZA 2019-JD0402و  4028
 F-20591و   F-20837 ،SBSI-5 ،SBSI-6 ،SBSI-7های ژنوتیپ

هستند که دارای مقادیر متوسطی از نظر میزان عملکهرد قنهد خهال     
در گهروه سهوم قهرار     SBSI-17و  SBSI-16ههای  باشند. ژنوتیپمی

میههزان عملکههرد قنههد خههال  بودنههد کههه   گرفتنههد و دارای کمتههرین
دهنههده تمههایز بسههیار زیههاد ایههن دو ژنوتیههپ نسههست بههه سههایر   نشههان
باشد )شکل  های مورد مطالعه بر اساس عملکرد قند خال  می ژنوتیپ

ههای گهروه اول را بهرای کشهت زمسههتانه     طهور کلهی ژنوتیهپ    (. بهه 7
ه ویههه منطقه   چغندرقند در مناطق گرم اسهتان خراسهان ررهوی و بهه    

 توان توصیه نمود.جام می تربت
 

 های مختلف چغندرقندهمبستگی بین صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ -5جدول 
Table 5- Correlation among studied traits in the different genotypes of sugar beet 

 درصد-00

مالس قند  

Molasses 

Sugar  

 بیضر -02

 شکر استحصال

Extraction 

coefficient of 

sugar  

 قند درصد-1

 خالص

White 

sugar 

content  

 ضریب-1

 تییایقل
Alkalinity 

7-

نیتروژن 

 N مضره

6-

 میتاسپ
K 

5-

 Naسدیم

عملکرد -4

 قند خالص

White 

sugar 

yield 

عملکرد -3

 قند ناخالص

Sugar 

yield 

 درصد-0

 ناخالص قند

Sugar 

content  

0-

عملکرد 

 ریشه

Root 

yield  

 صفات

          1.00 1 

         1.00 0.14ns 2 
        1.00 0.54* 0.90** 3 
       1.00 0.99** 0.63** 0.84** 4 
      1.00 -0.88** -0.84** -0.55* -0.71** 5 
     1.00 0.45ns -0.50* -0.42ns -0.63** -0.19ns 6 
    1.00 0.07ns 0.49* -0.53* -0.53* -0.21ns -0.53* 7 
   1.00 -0.12ns 0.24ns 0.50* -0.57* -0.57* -0.29ns -0.53* 8 
  1.00 -0.36ns -0.29ns -0.68** -0.71** 0.75** 0.66** 0.98** 0.29ns 9 
 1.00 0.93** -0.44ns -0.44ns -0.68** -0.90** 0.89** 0.82** 0.84** 0.54* 10 

1.00 -0.95** -0.78** 0.48ns 0.48* 0.63** 0.97** -0.89** -0.84** -0.63** -0.66** 11 
 and ns significant at 5%, 1% and no significant differences ** ,*دار     درصد و عدم اختالف معنی 0و  5دار در سطح ترتیب معنی به nsو  ***، 
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 انههای مختلف چغندرقند در کشت زمستهای صفات مورد مطالعه در ژنوتیپنتایج تجزیه به عامل -6 جدول
Table 6- Results of factor analysis of studied traits for different genotypes of sugar beet in winter planting 

 میزان اشتراک

 Communality 
 عامل سه

 Factor 3  
 عامل دو

 Factor 2 
 عامل یک

 Factor 1 
 Variableمتغیر 

 Root yield عملکرد ریشه 0.973 0.004 0.038 0.948

ناخال  قند درصد 0.152 0.934 0.002 0.895  Sugar content 

 Sugar yield عملکرد قند ناخال  0.888 0.404 0.036 0.953

 White sugar yield  عملکرد قند خال  0.844 0.513 0.022 0.976

 Na سدی  0.776- 0.521- 0.021 0.874

 K پتاسی  0.107- 0.810- 0.107- 0.679

 N نیتروژن مضره 0.609- 0.104- 0.732 0.918

تییایقل رریب  0.558- 0.186- 0.753- 0.913 Alkalinity 

خال  قند درصد  0.310 0.929 0.005- 0.959 White sugar content 

شکر استاصال بیرر  0.574 0.809 0.033- 0.985 Extraction coefficient of sugar 

 Molasses sugar مالس قند درصد  0.704- 0.645- 0.025 0.912

مقدار ویهه   7.26 1.64 1.11  Eigenvalue 

 Percent of variance درصد واریانس 42.6 38.2 10.2 

 Cumulative percentage درصد تجمعی 42.6 80.8 91.0 

 

 
(، نیتروژن مضره K(، پتاسیم )Na) (، سدیمWSY(، عملکرد قند خالص )SYعملکرد قند ناخالص )  ،(SC) درصد قند ناخالص(، RYعملکرد ریشه )

(N( ضریب قلیائیت ،)Alc درصد ،)قند خالص (WSC( ضریب استحصال شکر ،)ECS( درصد قند مالس ،)MS) 

Root yield (RY), Sugar content (SC), Sugar yield (SY), White sugar yield (WSY), Na+ (Na), K+ (K), α-N (N), Alkalinity (Alc), 

White sugar content (WSC), Extraction coefficient of sugar (ESC), Molasses sugar (MS) 

F-20739 (1), F-20837 (2), F-21083(3), SBSI-5(4), SBSI-15(5), SVZA 2019-JD389 (6), SVZA 2019-JD0402(7), SVZA 2019-

JD0400 (8), SVZA 2019-JD0401 (9), FDIR 19 B 3021 (10), FDIR 19 B 4028 (11), F-20591 (12), SBSI-6 (14), SBSI-16 (15), 
SBSI-7 (15), SBSI-17 (16) 

 های چغندرقند با استفاده از دو عامل اصلی حاصل از چرخش واریمکسبای پالت صفات مورد مطالعه و پراکنش ژنوتیپ -0شکل 
Figure 1- Biplot of studied traits and evaluated sugar beet genotypes distribution using two first component of rotated 

varimax 

 

بهها ارزیههابی  ( Hamidi et al., 2018) حمیههدی و همکههاران 
هیسریدهای تست کراس چغندرقند در شهرایط تهنش رطهوبتی مزرعهه     

 السهتر نشان دادند کهه بها توجهه بهه دنهدروگرام حاصهل از تجزیهه ک       
برای صفت عملکرد قند ناخال  در سه گهروه عمهده قهرار     ها ژنوتیپ
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( در تجزیه کالسهتر  Rajabi et al., 2002فت. رجسی و همکاران )گر
ها از حی  صفات مهؤثر در عملکهرد   نشان دادند که تعدادی از ژنوتیپ

صد قند اند و از لااظ درریشه، مقادیر باالتری را به خود اختصا  داده
 های کالستر چهارم از مقایر باالتری برخوردار بودند. ژنوتیپ

 

 

 Wardهای چغندرقند مورد بررسی با استفاده از روش ای برای ژنوتیپتجزیه خوشه -0شکل 
Figure 2- Cluster analysis for evaluated sugar beet genotypes using Ward’s method 

 

   گیرینتیجه

داری از نظر کلیه صفات به اسهتثنای  ش تفاوت معنیدر این پهوه
های مورد بررسهی چغندرقنهد در کشهت    نیتروژن مضره در بین ژنوتیپ

ههای  مشهاهده شهد. بها اسهتفاده از روش     جام تربتزمستانه در منطقه 
مختلف آماری از جملهه تجزیهه واریهانس مرکهب، مقایسهه میهانگین،       

های برتهر چغندرقنهد در   تیپای، ژنوها و تجزیه خوشهتجزیه به عامل
های  این مطالعه شناسایی شدند. با استفاده از مقایسه میانگین، ژنوتیپ

F-20739 ،SBSI-15 ،SVZA 2019-JD389 ،SVZA 2019-

JD0402 ،SVZA 2019-JD0400 ،SVZA 2019-JD0401 ،
FDIR 19 B 3021  وFDIR 19 B 4028  ههای  عنهوان ژنوتیهپ   بهه

ها و بای پهالت بها توجهه بهه     زیه به عاملبرتر شناسایی شدند. در تج
ههای بها   همسستگی باالی عملکرد قند خال  بها عامهل اول، ژنوتیهپ   

 SBSI-15 ،SVZAههای  عملکرد قند خال  باالتر از جمله ژنوتیهپ 

2019-JD0398 ،SVZA 2019-JD0402 ،SVZA 2019-

JD0400 ،SVZA 2019-JD0401 ،FDIR 19 B 3021  وFDIR 

19 B 4028 اب با استفاده از این روش مشاهده شد. با استفاده در انتخ
ههای  ای بر مسنای عملکرد قند خهال ، ژنوتیهپ  از روش تجزیه خوشه

F-20739 ،F-21083 ،SBSI-15 ،SVZA 2019-JD0389 ،
FDIR 19 B 3021 ،SVZA 2019-JD0400 ،SVZA 2019-

JD0401 ،FDIR 19 B 4028  وSVZA 2019-JD0402 عنوان  به
ها شناخته شهدند. بنهابراین، بها در نظهر گهرفتن نتهایج       یپبهترین ژنوت

، SVZA 2019-JD0401ههای  های مختلف، ژنوتیپحاصل از روش
FDIR 19 B 3021  وFDIR 19 B 4028  ههای  عنهوان ژنوتیهپ   بهه

خصو  از نظر عملکرد قند خال  شهناخته شهدند کهه دارای     برتر به
 باشند.  می مجا تربتسازگاری باال به کشت زمستانه در منطقه 
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