بیان مسئله و اهمیت موضوع

بیماری ريشهگنايي ( )Rhizomaniaکه بهوسیله ويروس زردی نكروتیك رگبرگ
چغندرقند ) (BNYVVايجاد ميشود در سال  1375از استان فارس گزارش شد و بهتدريج در
کشور گسترش يافت .در حال حاضر ،اين بیماری در استانهای چغندرخیز خراسان ،فارس،
آذربايجانغربي ،اصفهان ،کرمانشاه و ساير مناطق مشاهده ميشود .پوسیدگيهای ريشه نیز از
موارد شايع در بسیاری از مناطق چغندرکاری کشور است که توسط عوامل بیماریزای مختلف
ايجاد ميشوند .يكي از اين پوسیدگيها ،پوسیدگي ريزوکتونیايي ريشه و طوقه است .آلودگي
مزارع به هر يك از عوامل بیماریزای فوق و يا آلودگي توأم موجب کاهش قابلمالحظه
محصول ميشود .کنترل بیماری به روشهای زراعي چندان مثمر ثمر نیست و مطمئنترين راه
برای مهار بیماری و ادامه تولید چغندرقند ،اصالح رقمهای مقاوم است .با توجه به اينکه هنوز
بخشي از اراضي چغندرکاری کشور بهخصوص زراعتهای در سطح کوچك (سنتي) و معیشتي
به کشت ارقام مولتيژرم اختصاص دارد و توسعه مناطق آلوده باعث محدوديت تولید در اين
اراضي شدهاست .بنابر اين ،اصالح ،تهیه و تولید ارقام مقاوم به بیماری ريزومانیا و پوسیدگي
ريزوکتونیايي در سالهای اخیر حائز اهمیت است.
شرح دستورالعمل و توصیههای فنی

مهمترين ارقام مولتيژرم چغندر قند معرفيشده مقاوم به بیماری شامل دو رقم به شرح زير
هستند.
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رقم «جام» هیبرید مولتیژرم متحمل به بیماری ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی

در اصالح اين رقم از روش گزينش و هیبريداسیون استفاده شدهاست .ابتدا با ارزيابي
ژنوتیپهای مختلف تحت شرايط آلودگي طبیعي در مزرعه آلوده ايستگاه زرقان (استان فارس)،
ژنوتیپ متحمل به بیماری ريزومانیا تعیین و با انجام آزمون الیزا تكبوتههای مقاوم از میان ژنوتیپ
موردنظر بهعنوان يكي از پايههای مقاوم انتخاب شد .همزمان ،برنامه ارزيابي ژنوتیپها برای
شناسايي ژنوتیپ مقاوم به پوسیدگي ريزوکتونیايي نیز تحت شرايط آلودگي کنترلشده در
میكروپالت دنبال شد که پس از انتخاب تكبوتههای مقاوم از جامعه متحمل و بذرگیری از آنها
دومین پايه مقاوم بهدست آمد .از تالقي دو ژنوتیپ فوقالذکر ،پايه پدری با مقاومت دوگانه
حاصل شد که در تالقي با چند پايه مادری نرعقیم مولتيژرم مورد استفاده قرار گرفت .هیبريدهای
حاصل طي چند سال متوالي در مزرعههای آلوده و همچنین در شرايط غیرآلوده از نظر مقاومت
به بیماری ،عملكرد ،عیار قند و کیفیت محصول بررسي و در نهايت ،بهترين ترکیب شناسايي شد.
اين ترکیب يك هیبريد ديپلوئید مولتيژرم است که مقاومت نسبي در برابر بیماری ريزومانیا و
ريزوکتونیا دارد .نتايج حاصل از ازريابي اين رقم در مناطق شیراز و مشهد نشان داد که عملكرد
شكر سفید اين رقم در دو منطقه اخیر در مقايسه با شاهد مقاوم خارجي در حدود يك تُن در
هكتار افزايش نشان داد .از ديگر ويژگيهای شاخص اين هیبريد ،عملكرد خوب آن تحت شرايط
عادی و غیرآلوده است که امكان استفاده از آن را بهعنوان يك رقم معمولي ـ بهخصوص در
زمینهای کوچك و زراعتهای سنتي ـ نیز فراهم ميسازد و ميتواند جايگزين رقمهای
مولتيژرم پیشین و رقمهای مولتيژرم خارجي شود .اين رقم سازگاری خوبي به مناطق سرد و
معتدل دارد .میانگین عملكرد ريشه اين هیبريد در مزرعههای آلوده معادل  45تُن در هكتار و
میزان بذر مصرفي اين هیبريد معادل  10-12کیلوگرم در هكتار است.
رقم « »SBSI029هیبرید مولتیژرم مقاوم به بیماری ریزومانیا

در اصالح اين رقم از انتقال ژنهای مقاومت از منابعي با ساختار ژنتیكي وسیع به رگههای
چغندرقند و بهدنبال آن گزينش در شرايط آلوده استفاده شدهاست .به اين ترتیب ،تعداد  45فامیل
نیمهخواهری بهدست آمد .در ادامه بر اساس نتايج ارزيابيها ،يك فامیل برتر تحت کُد SBSI029
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انتخاب شد و در مناطق آلوده به بیماری مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج حاصل حاکي از برتری
معنيدار عملكرد ريشه اين رقم در مقايسه با رقمهای شاهد داخلي و خارجي بود .اين رقم با
متوسط عملكرد ريشه  50/90تُن درهكتار ،اختالف معنيداری با عملكرد رقم شاهد مقاوم
خارجي ( 42/848تُن در هكتار) داشت .عملكرد شكر اين رقم نیز در شرايط آلوده ( 8/396تُن
در هكتار) بیشتر از شاهد مقاوم خارجي ( 7/656تُن در هكتار) و بیش از دو برابر رقم جام (3/652
تُن در هكتار) بود .در شرايط غیرآلوده نیز رقم جديد بهترتیب با عملكرد ريشه و شكر  94/30و
 11/50تُن در هكتار با ساير رقمها اختالف معنيدار نشان داد .اين رقم يك جمعیت
آزادگردهافشان چندجوانه با مقاومت باال به بیماری ريزومانیا وتحمل نسبي به پوسیدگي ريشه
چغندرقند است .با توجه به بهرهگیری از ذخاير ژني منابع مقاوم خارجي در اصالح اين رقم،
عملكرد ريشه آن زياد و در عین حال ،از عیار قند قابلقبولي نیز برخوردار است .اين رقم از قدرت
جوانهزني خوبي برخوردار است و اندام هوايي آن در مقايسه با ساير رقمهای داخلي کمتر است.
چندجوانه بودن و قدرت جوانهزني باال ،اين رقم را مناسب کشت در مناطقي ميکند که امكان
استفاده از ماشینآالت کشاورزی محدود بوده و زمین زراعي از کیفیت و آمادهسازی مناسبي
برخوردار نیست .اين رقم مناسب کشت در مزرعههای آلوده به بیماری ريزومانیا و ريزوکتونیا در
کلیه مناطق چغندرکاری ايران که بذر مولتيژرم استفاده ميکنند ،است .میزان بذر مصرفي اين
هیبريد معادل  10-12کیلوگرم در هكتار توصیه ميشود.
منابع مورداستفاده

 شهبازی ،ح .1392 .رقم جديد چندجوانهای چغندرقند مقاوم به بیماری ريزومانیا
) .(SBSI029موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.
 مصباح ،م .1388 .معرفي رقم هیبريد مولتيژرم چغندرقند متحمل به بیماری ريزومانیا و
پوسیدگي ريزوکتونیايي (جام) .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.
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