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انه، تحقيقات عملكرد د دهنده تشكيلدر ارتباط با اجزاي 
تواند بر  دهد تنش آبي در مراحل اوليه رشد مي نشان مي

مستقيم مرتبط با تعداد سنبله در  طور بهها كه  تعداد پنجه
 ,Slater and Goode، تأثير بگذارد (استواحد سطح 

). محققين دريافتند كه تعداد دانه در واحد سنبله 1967
گندم در  در تغييرات عملكرد دانه مؤثرجزء  ترين مهم

ژه بروز تنش در مرحله  واكنش به تنوع شرايط محيطي، بوي
 ).Entez and Flower, 1990باشد ( مي افشاني گردهقبل از 

) در مقايسه رشد و عملكرد Hussain et al., 1997حسين (
بيشترين تعداد  Inqlab-91رقم گندم گزارش داد كه رقم  7

ه با ديگر ارقام دارا دانه در سنبله و عملكرد دانه را در مقايس
 ,Rafiq) و رفيق (Jafari, 2004بود. عالوه بر اين، جعفري (

) گزارش دادند كه عملكرد و اجزاي عملكرد در بين 2004
با يكديگر اختالف  توجهي قابلطور بهارقام مختلف گندم 

  داري داشتند.  معني
) نشان دادند Jamal et al., 1996جمال و همكاران (

 وسيله داريبه معنيطور بهعملكرد دانه ارقام مختلف گندم 
يابد كه اين  تنش آب در مراحل حساس رشد، كاهش مي

. وينكل استدهي حداكثر  كاهش عملكرد در مرحله گل
)Winkel, 1989ترين  ) نيز نشان داد كه در غالت حساس

تا گلدهي  سنبله رفتنمرحله به تنش خشكي حدفاصل 
بااليي  بيومسهايي كه قبل از گلدهي بتوانند  و واريتهاست 

توليد و ذخيره اسيميالت در ساقه را افزايش دهند جزو 
شوند. نتايج  هاي متحمل به خشكي محسوب مي واريته

) جهت Hoshiar et al.,2011آزمايش هوشيارو همكاران (
تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد فيزيولوژيكي ارقام 

ي وهواي آبآب در خاك تحت شرايط  نسبت به كمبود
خوزستان و بررسي اثرات حذف يك يا چند مرحله آبياري 

رفتن  در عملكرد محصول نشان داد چنانچه در مرحله ساقه
آب) آبياري انجام نشود عملكرد محصول و ارتفاع گياه  (ساق

داري خواهد داشت و كاهش تعداد دانه  كاهش بسيار معني
. همچنين با حذف آبياري در است دار در سنبله نيز معني

دار  آب) كاهش وزن هزار دانه معني (دان دانه بستنمرحله 
 بسزاييبنابراين آبياري در اين مراحل رشد از اهميت ؛ بود

برخوردار است. در كشت ديم و مناطقي كه مقدار پراكنش 
زماني بارندگي نامتناسب است، آبياري تكميلي براي توليد 

شود. در آزمايش توكلي و اويس  مي مطلوب گندم توصيه
)Tavakkoli and Owise, 2002 نشان داده شد كه (

، كاه كلشداري بر عملكرد دانه،  آبياري تكميلي اثر معني

عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، وزن هزار 
 كه ازآنجاييدانه و تعداد دانه در سنبله گندم ديم دارد. 

، كشاورز، مهندس كشاورزي استنه آبياري يك نهاده پرهزي
عملكرد به آبياري  العمل عكساز  خوبي بهبايد  اقتصاددانو 

  اطالع داشته باشند.
محصول زراعي  ترين مهمبا توجه به اينكه گندم جزو 

و با در نظر گرفتن شرايط اقليمي اين  استاستان خوزستان 
هاي مختلف آبياري در مراحل  استان، بررسي اثرات رژيم

تلف فنولوژي بر روي عملكرد دانه ارقام مختلف گندم و مخ
ترين ارقام جديد  ترين رژيم آبياري و متحمل معرفي بهينه

اين محصول زراعي در شرايط آب و هوايي خشك اين 
  .آيند منطقه از اهداف اصلي اين تحقيق به شمار مي

  
  ها روشمواد و 

در مزرعه  89- 90آبان سال زراعي  15اين تحقيق در 
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين  يتحقيقات

كيلومتري شمال شرق اهواز) با عرض  36خوزستان (
 48دقيقه و طول جغرافيايي  36درجه و  31جغرافيايي 

متر از سطح دريا اجرا شد.  23دقيقه با ارتفاع  53درجه و 
بافت خاك مزرعه سيلتي رسي و ميزان مواد آلي كمتر از 

  يك درصد بود.
در قالب  خردشدهبار  هاي يك كرت صورت بهمايش آز

هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. عامل  طرح بلوك
فرعي شامل سه رقم گندم چمران، افالك و وريناك و عامل 

 2(آبياري در مرحله  I1اصلي شامل پنج سطح آبياري 
 I3زني)،  برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل  I2برگي)، 

 I4)، يغالف بندزني +  برگي + پنجه  2احل (آبياري در مر
بندي +  زني + غالف برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل 

زني +  برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل  I5انگيزي) و  گل
ها) بود. گندم  انگيزي + شيري شدن دانه بندي + گل غالف

كه  رس است وميان مقاوم به خشكي، رقمي رقم چمران
اين خصوصيات باعث  .رماي آخر فصل داردتحمل بااليي به گ

استان خوزستان  وهواي آبشده كه اين رقم اغلب در شرايط 
 شده كشتبيشترين عملكرد را در مقايسه با ديگر ارقام 

به مقاوم بودن آن  توان ميداشته باشد. از ويژگي رقم افالك 
به شرايط خشكي، بيماري زنگ زرد و ريزش دانه را نام برد. 

بندي  رسيدگي رقم افالك جزو ارقام زودرس طبقه ازنظر
هاي  شود. رقم وريناك نيز تا حدودي مقاوم به تنش مي

شود. با توجه به  محيطي و جزو ارقام زودرس محسوب مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 31     . . .  ارقام گندم هاي مختلف آبياري بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد اثر رژيم  و همكاران: زادهيديع

 

 

در استان خوزستان ارقام  شده كشتاينكه ارقام غالب گندم 
مالك انتخاب اين ارقام به اين دليل بوده  ،باشند مي ذكرشده

رديف كاشت در نظر  6متر با  5/1×  6اندازه هر كرت است. 
دستي و مقدار بذر مصرفي  صورت بهگرفته شد. كاشت بذور 

كيلوگرم در هكتار در نظر گرفته شد. مقدار كود  150
مصرفي نيتروژن و فسفر (با توجه به نتايج آزمون خاك) به 

كيلوگرم به ترتيب از منابع اوره و  100و  150ترتيب 
قرار گرفت. با توجه به باال بودن  مورداستفادهريپل، فسفات ت

مقدار پتاسيم در خاك مورد آزمايش، از كودهاي پتاسيم 
نيمي از كود نيتروژن و كل كود فسفر  استفاده نشد.

پايه و در مرحله كاشت گندم و نيمي ديگر كود  صورت به
نيتروژنه همراه با اولين آبياري بعد از سبز شدن گندم 

شد. اطالعات مربوط به ارتفاع بوته، تعداد پنجه  دهكاربر به
بارور، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن 
هزار دانه، تعداد دانه، عملكرد دانه و عملكرد كاه و شاخص 

 يريگ مورداندازههاي استاندارد  برداشت با استفاده از روش
رتيب از قرار گرفت. جهت تجزيه واريانس و همبستگي به ت

منظور مقايسه ميانگين از آزمون  و به SPSSو  SAS افزار نرم
LSD  درصد استفاده گرديد 5در سطح احتمال.  
  

  نتايج و بحث
همه ارقام تحت تأثير سطوح مختلف آبياري      ارتفاع گياه

به قرار گرفتند، اما بيشترين ارتفاع گياه در رقم وريناك 
درصد و با  01/17با رقم چمران  سهيدر مقاآمد كه  دست
). اثرات 1جدول درصد بيشتر بود ( 20/12افالك رقم 

سطوح مختلف آبيارينيز بر روي ارتفاع گياه متفاوت بود. 
كمترين ارتفاع  I5و  I2 ،I3 ،I4در مقايسه با  I1سطح آبياري 

). اثرات متقابل بين 1جدول ساقه را به خود اختصاص داد (
، I5دار شد. در سطح آبياري  ري نيز معنيارقام و سطوح آبيا

در مقايسه با سطح  58/28 ارتفاع گياه رقم گندم وريناك
). ارتفاع گياه در تمام ارقام با 1جدول بيشتر بود ( I1آبياري 

كاربرد آبياري در تمام مراحل رشد حساس، افزايش يافت كه 
تواند به دليل رشد مناسب گياه و دسترسي كافي  اين مي
به عناصر غذايي خاك در شرايط بدون تنش باشد ريشه 

)Ahmadi et al., 2004 نتايج اين آزمايش مشابه نتايج .(
 Thompson andاز مطالعات تامپسون و چاز ( آمده دست به

Chase, 1992.گزارش دادند كه تيمارهاي  ها آن) بوده است

داري بر روي ارتفاع گياه گندم  معني طور بههاي آبياري  رژيم
  باشند. مي مؤثر

  
 ازلحاظهاي ارقام مختلف  تعداد پنجه      ها تعداد پنجه

داري داشتند. ارقام چمران و افالك به  آماري اختالف معني
درصد پنجه بيشتر در  65/5و  51/12ترتيب با توليد 

در مقايسه با رقم وريناك، تعداد پنجه بيشتري  مترمربع
ر مقايسه با ديگر د I2توليد كردند. در بين سطوح آبياري

را به خود  مترمربعسطوح آبياري، كمترين تعداد پنجه در 
 تيمار شده I5اختصاص داد. گياهاني كه با رژيم آبياري 

را ثبت كردند.  مترمربعند حداكثر تعداد پنجه در بود
داري با  اختالف معني I2و  I1تيمارهاي سطوح آبياري 

مطالعه اثرات رقم ). همچنين در 1جدول يكديگر نداشتند (
و سطوح آبياري، رقم چمران با آبياري آن در تمام مراحل 

بيشترين تعداد پنجه در مترمربع در  )I5حساس رشد (
). اين 2جدول آورد ( به دستمقايسه با ديگر تيمارها را 

افزايش تعداد پنجه در واحد سطح در تمام ارقام ممكن است 
زني و جذب  پنجهبه دليل دسترسي كافي به آب در مرحله 

 ,Sharifبيشتر عناصر غذايي قابل توجيه باشد. شريف (

را در شرايط  مترمربعپنجه در  400) افزايش بيش از 1999
همكاران دونالد و مكمطلوب رطوبتي گزارش داد. 

)McDonald et al., 1984 (يافتند كه بيشترين تعداد در
  .است يابيستد قابلپنجه با كاربرد تعداد باالي دفعات آبياري 

  
بيشترين تعداد سنبلچه در      تعداد سنبلچه در سنبله

سنبله به ترتيب در ارقام افالك و وريناك در مقايسه با رقم 
كه دو رقم اول اختالف  هرچندآمد،  به دستچمران
هاي مختلف  داري با يكديگر نداشتند. سطوح رژيم معني

داري را بر روي تعداد سنبلچه در سنبله  آبياري اثرات معني
بيشترين تعداد سنبلچه  I5داشته است. تيمار سطح آبياري 

درصد) را  72/23( I4 ازآن پسدرصد) و  88/26در سنبله (
كه فقط يك نوبت آبياري  I1در مقايسه با سطح آبياري 

). دنسيس و 1جدول گرديد، به خود اختصاص دادند (
 ,Shahzadi) و شهرزادي (Dencic et al., 2000همكاران (

) به اين نتيجه رسيدند كه تعداد سنبلچه در سنبله 1999
حساسيت بيشتري به تنش خشكي در ارقام مختلف گندم 

  دارد.
  

  هاي مختلف آبياري. عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف گندم تحت تأثير رژيم. 1جدول 
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Table1.Yield components and grain yield of wheat cultivars as influenced by irrigation intervals. 
 
 

  ارتفاع گياه
  متر) (سانتي

  تعداد پنجه
  مترمربعدر 

تعداد سنبلچه در
  سنبله

 وزن هزار دانه
  (گرم)

 عملكرد دانه
  (كيلوگرم در هكتار)

شاخص 
  jبرداش

 رقم
Cultivars 

Plant height 
(cm) 

Tillers  
per m-2 

No. of spikelets 
spike-1 

1000grain 
weight 

Grain yield 
(kg/ha-1) 

Harvest 
 index 

 چمران
Chamran 72.50c  334.92a  17.01b  38.42  4822.53a  33.45  

 افالك

Aflak  76.70b  316.00b  17.97a  37.32  4522.00b  32.63  

 وريناك
Verinak 87.36a  292.99c  17.63a  38.31  4502.80b  32.91  

 سطوح آبياري
Irigation levels 

          

I1 69.13e  278.44d  14.66c  35.65c  2537.64e  26.34c  

I2  75.25d  281.00d  17.78b  36.23c  4475.49d  32.81b  

I3  76.99c  316.72c  19.10ab  39.32b  4981.67c  33.63b  

I4  85.21a  335.41b  19.22a  40.69ab  5420.42b  35.58a  

I5  87.12a  363.25a  20.05a  42.46a  5670.47a  35.82a  

I1  2(آبياري در مرحله ،(برگي I2  آبياري در مراحل)برگي + پنجه 2  ،(زنيI3  آبياري در مراحل)زني + غالف برگي + پنجه  2  ،(بنديI4  آبياري در مراحل)
  ها). انگيزي + شيري شدن دانه بندي + گل زني + غالف برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل  I5انگيزي) و  بندي + گل زني + غالف برگي + پنجه 2

I1 (Irrigation at crown root stage), I2 (Irrigation at crown root stage + tillering), I3 (Irrigation at crown root stage + tillering + 
booting), I4 (Irrigation at crown root stage + tillering + booting + earing), I5 (Irrigation at crown root stage + tillering + 
booting + earing + milking that were placed in sub plots) 

  
  

وزن هزار دانه در ميان ارقام مختلف گندم       وزن هزار دانه
اما وزن هزار دانه اختالف  ،داري نداشت اختالف معني

در سطوح مختلف آبياري داشته است (جدول  توجهي قابل
در مقايسه با ديگر تيمارهاي رطوبتي وزن هزار  I5تيمار  ).1

افزايش داد. باال بودن وزن هزار دانه  توجهي طورقابل بهدانه را 
تواند به علت انتقال مواد فتوسنتزي  مي )I5در آبياري كامل (

بيشتر به دانه با توجه به وجود مقدار كافي آب در منطقه 
). از طرفي ديگر Ahmadi et al., 2004ريشه باشد (

اغلب داراي  باشند يمگياهاني كه داراي محدوديت آب 
دليل اصلي آن  رسد ميهاي سبك هستند كه به نظر  دانه

ذايي محلول خاك باشد. نتايج عناصر غبه دسترسي كمتر 
) Wajid et al., 2002وجيد و همكاران ( وسيله بهمشابهي 

داري  گزارش دادند آبياري اثرات معني ها آنثبت شده است، 
  را بر روي وزن هزار دانه دارد.

  
به بيشترين عملكرد دانه در رقم چمران       عملكرد دانه

 23/6ك و درصد بيشتر از رقم ورينا 62/6آمد كه  دست

درصد بيشتر از رقم افالك بود. هر دو رقم افالك و وريناك 
داري با يكديگر نداشتند. در  آماري اختالف معني ازلحاظ

عملكرد دانه را به  I4و  I5 ميان سطوح مختلف آبياري، سطح
افزايش  I1درصد را در مقايسه با تيمار  25و  5/26ترتيب 

وجيد و همكاران  هاي يافته). اين نتايج 1دادند (جدول 
)Wajid et al., 2002گزارش دادند  ها . آنكند ) را ثابت مي

كه عملكرد دانه گندم با افزايش سطوح آبياري افزايش 
يابد. اثرات متقابل رقم و سطوح آبياري بر روي عملكرد  مي

، ارقام چمران و افالك I5). در 3دار بود (جدول  دانه معني
 68/52به ترتيب  I1 مقايسه با سطحعملكرد دانه را در 

درصد افزايش دادند. ليكن عملكرد اين دو  07/57درصد و 
داري نداشتند  آماري با يكديگر اختالف معني ازلحاظرقم 

در تمام سطوح آبياري بيشترين  طوركلي به). 3جدول (
آمد كه اين افزايش  به دستعملكرد دانه در رقم چمران 

و وزن  مترمربعدن تعداد پنجه در تواند به علت باال بو مي
  ).3جدول هزار دانه باشد (

  .)هاي آبياري بر روي تعداد پنجه (در مترمربع برهمكنش ارقام گندم و رژيم. 2جدول 
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Table2.Combined effect of wheat cultivars and irrigation Intervals on number of tillers per m-2. 

 سطوح آبياري
Irigation levels 

 Cultivars               ارقام
 چمران

Chamran 

 افالك
Aflak 

 وريناك
Verinak 

I1 290.00g 282.33gh 263.00i 
I2  287.33g  283.66g 269.00hi 
I3  346.00c  306.66ef 295.00fg 
I4  369.66b  331.66d 308.66e 
I5  386.66a  370.66b 329.33d 

I1  2(آبياري در مرحله ،(برگيI2  آبياري در مراحل)برگي + پنجه 2  ،(زنيI3  آبياري در مراحل)بندي)،  زني + غالف برگي + پنجه  2I4 
انگيزي +  بندي + گل زني + غالف برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل  I5انگيزي) و  بندي + گل زني + غالف برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل 
  ها). شيري شدن دانه

I1 (Irrigation at crown root stage), I2 (Irrigation at crown root stage + tillering), I3 (Irrigation at crown root stage + 
tillering + booting), I4 (Irrigation at crown root stage + tillering + booting + earing), I5 (Irrigation at crown root 
stage + tillering + booting + earing + milking that were placed in sub plots) 

 
  

  هاي آبياري بر روي عملكرد دانه (كيلوگرم در هكتار). برهمكنش ارقام گندم و رژيم. 3جدول 
Table3.Combined effect of wheat cultivars and irrigation Intervals on grain yield (kg.ha-1). 

 سطوح آبياري
Irigation levels 

 Cultivarsارقام
 چمران

Chamran 

 افالك
Aflak

 وريناك
Verinak 

I1 2728.66i 2480.00j 2394.66j 
I2  4816.00f  4227.33h 4380.33g 
I3  5230.00e  4811.33f 4910.00f 
I4  5566.00b  5410.00cd 5276.66de 
I5  5767.00a  577.33a 5547.33bc 

I1  2(آبياري در مرحله ،(برگيI2  آبياري در مراحل)برگي + پنجه 2  ،(زنيI3  آبياري در مراحل)بندي)،  زني + غالف برگي + پنجه  2I4 
انگيزي +  بندي + گل زني + غالف برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل  I5انگيزي) و  بندي + گل زني + غالف برگي + پنجه 2(آبياري در مراحل 
  ها). شيري شدن دانه

I1 (Irrigation at crown root stage), I2 (Irrigation at crown root stage + tillering), I3 (Irrigation at crown root stage + 
tillering + booting), I4 (Irrigation at crown root stage + tillering + booting + earing), I5 (Irrigation at crown root 
stage + tillering + booting + earing + milking that were placed in sub plots) 

 
 
 

 

 82/35بيشترين شاخص برداشت (      شاخص برداشت
ثبت گرديد، اما اختالف  I5درصد) در سطح آبياري 

مترين شاخص ). ك58/35نداشت ( I4داري با سطح  معني
آمد. ارقام  ) به دستI1 )26/34 در سطح آبياريبرداشت 
داري با يكديگر  شاخص برداشت اختالف معني ازنظرمختلف 

) و Giunata et al., 1993نداشتند. گيونات و همكاران (
) گزارش دادند كه Pannu et al., 1996پانو و همكاران (

استرس  وسيله بهداري  معني طور بهشاخص برداشت گياهان 
  يابد. ميآبي كاهش 

  
 شده يبررسضرايب همبستگي صفات        همبستگي صفات
ارائه شده  4هاي مختلف آبياري در جدول  در شرايط رژيم

دهد كه بين  است. نتايج همبستگي بين صفات نشان مي
گيري شده بجز تعداد پنجه با شاخص  كليه صفات اندازه

. با توجه به استدار، مثبت و قوي  ، همبستگي معنيبرداشت
اينكه عملكرد دانه با تعداد سنبلچه در سنبله، شاخص 
برداشت، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و وزن هزار دانه همبستگي 

هاي مختلف آبياري دارد به نظر  دار و مثبت در رژيم معني
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رسد كه توجه به اين اجزاي عملكرد اهميت بيشتري  مي
نش خشكي هاي مستعد ت نسبت به ساير صفات در محيط

  دارد.
) Nourmand et al., 2014نورمند و همكاران (

پيشنهاد دادند كه جهت افزايش عملكرد گندم در شرايط 
خشكي ابتدا بايد تعداد سنبلچه در سنبله را افزايش داد. 

) نيز در مطالعه خود Emam et al., 2007امام و همكاران (
ين گزارش كردند كه در شرايط مطلوب رشدي عملكرد بهتر

همبستگي را با تعداد دانه در سنبله داشت اما در شرايط 
و  مترمربعخشكي بيشترين همبستگي با تعداد سنبله در 

 ,Schillingerتعداد سنبلچه در سنبله بود. اسچيلينگر (

در عملكرد گندم را به  مؤثرترين عوامل  ) نيز مهم2005
در  ترتيب تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله گزارش كرد.

) Azizinya et al., 2005نيا و همكاران ( مطالعه عزيزي
نقش تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در عملكرد گندم 

  تحت شرايط خشكي را بارزتر گزارش نمودند.
 
  

 
 هاي مختلف آبياري گيري شده، در رژيم بين عملكرد و برخي صفات اندازه يهمبستگضرايب . 4جدول 

Table4.Correlation coefficients between yield and some wheat trails measured in different irrigation regimes. 

  صفت
 ارتفاع 

  گياه
 تعداد

  پنجه
 تعداد سنبلچه

  در سنبله
 وزن

  هزار دانه
شاخص 
  برداشت

 عملكرد

  دانه

charecter
Plant 

height (cm) 
Number of 
tiller (m-2)

No. of spikelets 
spike-1

1000 grain 
weight

Harvest 
index 

Grain yield 
(kg/ha-1)

 ارتفاع گياه

Plant height (cm) 
1            

 تعداد پنجه

Number of tiller (m-2) 
**0.935  1          

 تعداد سنبلچه در سنبله

No.ofspikelets spike-1 
*0.891  *0.832  1        

 دانهوزن هزار 

1000 grain weight 
**0.934  **0.966  *0.869  1      

 شاخص برداشت

Harvest index 
*0.910  0.789ns  **0.982  *0.829  1    

 عملكرد 

Grain yield (kg.ha-1) 
*0.915  *0.823  **0.994  *0.860  **0.996  1  

ns ،*  1% و 5دار در سطح احتمال  دار، معني غير معني: به ترتيب **و.% 
ns, * and **: non-significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
 

 
 
  گيري نتيجه

نتايج نشان داد كه تنش رطوبتي خاك، عملكرد دانه گندم را 
و  مترمربعزار دانه، تعداد پنجه در از طريق كاهش وزن ه

دهد.  كاهش مي مترمربعتعداد سنبلچه در سنبله در 
بنابراين، تلفات عملكرد گندم در شرايط كمبود آب در 

يابد. به همين  از مراحل بحراني رشد، افزايش مي هركدام
در مراحل  ژهيو بهدليل در كشت گندم در شرايط تنش آبي 

ناپذير را ايجاد  لفات عملكرد جبرانت تواند يمبحراني رشد كه 

رساندن  به حداقلبايست تمهيدات الزم جهت  نمايند، مي
خسارت بر روي عملكرد محصول انجام گيرد. با توجه به 

در استان  ژهيو بهشرايط بحراني آب در جهان و ايران 
خوزستان، معرفي ارقامي كه بتوانند حداقل كاهش عملكرد 

 بسزايياشته باشند، از اهميت آبياري د را در شرايط كم
رقم چمران در مقايسه  يموردبررسبرخوردارند. در بين ارقام 

هاي مختلف آبياري از  با رقم افالك و وريناك در رژيم
 .عملكرد بهتري برخوردار بود
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