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 بر بهره وری مصرف آب آبیاریکمبرهمکنش ژنتیک و 
 

 یخراسان رضو یعیو منابع طب یقات کشاورزیمرکز تحقاستادیار  ییجواد رضا

 محمد بنایان دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

 احمد نظامی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

 jdrezai40@yahoo.com : ایمیل ،95011833150 :نمابر ،90055990501تلفن: 

 دهیچک
م ثرر در  ی، از جمل   راهکاره ایش راندمان مصرف آب ارقام زراع یو افزا یاریآب یهااصالح روش

-و کمپ یکنش ژنوتبرهم یاست. ب  منظور بررس ید در بخش کشاورزیش تولین  از آب موجود و افزایاستفاده به

، 911) یاری م ار آبیبا س  سطح ت 9811و 9831 یدر سال ها یشی، آزماوری مصرف آب چغندرقندبهره آبیاری بر

در مش هد  IR7و متحم ل 261×7112پ حس ا  ی پ چغندر قند شامل ژنوتی( و دو ژنوتیاز آبیدرصد ن 71و  57

درص د  01و  01ان زی ب   مو شکر ب  ترتی    یارهیش  ذخیزان آب در دستر ، عملکرد ریانجام شد. با کاهش م

بود. با  261×7112پ حسا  یشتر از ژنوتیب یط تنش خشکیدر شرا IR7ش  رقم متحمل یافت. عملکرد ریکاهش 

ک  یبطور ،د کاست  شدیش  و شکر سفیمصرف آب بر اسا  عملکرد ر یورزان بهرهیاز م یش شدت تنش خشکیافزا

آب را  یورزان به رهی ن میشتری، بآبهر متر مکع   یازا ب ریش  لوگرم یک 8/7کامل با  یاریمار آبیاهان در تیگ

 داشت. یپ حسا  برتریمصرف آب بر ژنوت ی، از نظر بهره وریط تنش رطوبتیدر شرا IR7داشتند. رقم متحمل 

آبیاری ب  خصوص یات ژنتیک ی آنه ا وری آب گیاهان زراعی در شرایط کمرسد تغییرات بهرهبنابراین ب  نظر می

 کند.ز الگوی یکسانی تبعیت نمیوابست  است و ا

 پ چغندر قند، عملکرد شکری، ژنوتیاریآبکم:  یدیکلمات کل

 

 مقدم  -9

و ناکارآمد از منابع آب موجود  یر اصولی( و استفاده غ0) گذشته سال طول هشتاد در کشور تیجمع عیسر رشد

 یاری ن آبینو یهاستمیها و سده از روشو استفا یاریآب یهاکشور شده است. اصالح روش یره آبید ذخیسبب کاهش شد

توان د از ی( م1و  3و ران دمان مر رآ آب ب ارتر ) یزان تحم ل ب ارتر نس بت ب ه خش  ی ب ا م ی( و استفاده از ارقام زراع0)

مح دود  ییرغم توان ای (، عل.Beta vulgaris, Lکاهش شدت بحران موجود باشد. چغندر قند ) یمناسب برا یراه ارها

( نش ان داد 6پ ا  ) یم یج ابراهی(. نت ا5اس ت ) یار متحمل نسبت به خش یبس یاهان زراعی(، از جمله گ0ق )م تعریدر تنظ

مه حساس نسبت به یب مراحل حساس تا نیقند چغندر قند به ترت یره سازیشه و ذخیو استقرار، گسترش ر یمراحل جوانه زن

 یغندر قند است که اگر مقدار آب قابل دسترس خا  طن آنها، مرحله اول رشد چی ه حساس تریطورهستند. به یتنش آب

ش   ه و قن   د قاب   ل استحر   ال را ب   ه دنب   ال خواه   د داش   ت. ید عمل    رد ریاب   د، اش   ت ش   دین مرحل   ه ک   اهش ی   ا
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ک ی ک راه ار مناسب در بهب ود نم ود یبعنوان  یط تنش رطوبتیتواند در شرایکه م یاهیگ یهایژگیاز جمله و

مررآ آب معم ور  ب ر اس اس ک ل م اده خش ک  یی(. کارا5( بارست )WUE) 0آبمررآ  ییاه مطرح گردد، کارایگ

ان ی ز بی اه نی گ ین بر اساس عمل رد اقترادیمررآ آب همچن ییشود. کارایان میب یهر واحد آب مررش یبه ازا یدیتول

 ییش ک ارای(. اش زا8) مر رآ آب وج ود دارد یین ارقام چغندر قند در رابطه با کارایب یدار یمعن ی یگردد. تنوع ژنتیم

منج ر ب ه  یزراع  یو بهبود روش ه ا یاریت آبیری، مدیاریآب یآور، بهبود شنیاریکم آب یهاق روشیمررآ آب از طر

 (.   0باشد )یر میش عمل رد، ام ان پذیاشزا

به  یدیمررآ آب چغندر قند بر اساس کل ماده خشک تول ییزان کارای( م09) ش بلوچ و هم ارانیدر آزما

 ییدست آمد. بار بودن کارابه 0/5و  1/5، 6ب ید به ترتیبدون تنش، تنش متوسط و شد یمارهایدر ت یتر آب مررشیل یااز

-اقدام به باز کردن روزنه ییط تنش شقط در زمان هایاه در شرایل است که گین دلیبه ا یط تنش خش یمررآ آب در شرا

د یتول یاه برایت گین وضعیاشته باشد در اید ششار بخار اتمسفر کاهش کند که کمبو ید کربن میاکس یت دیها و انجام تثب

مررآ آب  ییش کاراید توجه داشت که اشزاین حال بای(. با ا00دهد ) یرا از دست م یهر واحد ماده خشک آب کمتر

اه یر صفات گیهبود سامررآ آب بارتر را در کنار ب یید کارایاشتد، لذا بایاه اتفاق مینه عمل رد گیط تنش به هزیدر شرا

م ماده خشک عمل رد در یمررآ آب چغندر قند از تقس یور( بهره8ش اوبر و هم اران )ی(. در آزما09در نظر گرشت )

ن روش ی)نه کل دوره رشد( محاسبه شد. با ا یشده در دوره اعمال تنش خش  یریاندازه گ یزمان برداشت بر آب مررش

در نظر  یدر قبل از اعمال تنش خش  یآب بدست خواهد آمد چون مقدار آب مررشمررآ  ییکارا یبا  مقدار واقعیتقر

ر و تعرق آن کمتر از مراحل یزان مررآ آب و تبخیاه هنوز کوچک است لذا میشوند. در مرحله استقرار، جثه گیگرشته نم

شه و یفات عمل رد ربر ص یر تنش خش یتأث یش با هدآ بررسیشوند. آزمایرشد است که در تابستان واقع م یبعد

ن ارقام در صورت وجود یمررآ آب ا یورن بهرهیارقام حساس و متحمل چغندر قند، و همچن یفیات کیخروص

 به آب انجام شد. یت دسترسیمحدود

 

 مواد و روش ها -2

دانشگاه  یدانش ده کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق 0109و  0180 یسال ها یط یش در دو شرل زراعیآزما

ا، با توجه به عدم یزومانیرا یروسیو یماریآن به ب یش و عدم آلودگیهد انجام شد. سالمت خا  مزرعه آزمامش یشردوس

 د. ی( به اثبات رس03زا )ین انجام آزمون اریگذشته و همچن یمتوال یهاسال یکشت چغندر قند در آن ط

 06درجه و  16 ییایرض جغراشمشهد در شهر مشهد با ع یدانشگاه شردوس یدانش ده کشاورز یقاتیمزرعه تحق

ن دراز یانگیمتر واقع شده است. م 000ا یو ارتفاع از سطح در یقه شرقیدق 18درجه و  50 ییایو طول جغراش یقه شمالیدق

 359ن بارش یانگیگراد با میدرجه سانت 0/30و حداکثر مطلق آن  0/5مطلق آن  ی، حداقل دما0/00روزانه آن  یمدت دما

 باشد. یمتر در سال میلیم

با چهار ت رار و شش  یکامل ترادش یک بار خرد شده در قالب طرح بلو  های یهاش برورت کرتیآزما

اه بعنوان یگ یاز آبیدرصد ن 59و  55، 099بر اساس  یاریشامل آب یاریآب یمارهاید. سه سطح مختلف تیمار اجرا گردیت

)رقم متحمل به  IR7( و ی)حساس به خش  261×7112شاخص چغندر قند شامل  یهاپیو ژنوت یاصل یهاکرت

به شاصله  ییف هایبه طول هشت متر و رد ییش در کرتهایدر نظر گرشته شدند. کاشت آزما یشرع ی( بعنوان کرتهایخش 
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بهشت یو چهارم ارد 0180بهشت سال یست و پنجم اردیب یخ هایمتر در تاریسانت 09ف یرد یمتر و شاصله بوته رویسانت 59

 گر  انجام شد. ینترشتایمدل و یقاتیله بذر کار تحقیه وسب 0109سال 

بسته در نظر گرشته شد. به  یک کرت اصلی، یاریآب یمارهایک از تیهر  ی، برایاریجهت دقت در انجام آب

 یشیآزما یهان بلو یک متر و شاصله بیمجاور  یاصل یهااز کرت یاز نشت آب، شاصله هر کرت اصل یریمنظور جلوگ

هر  ی نواخت آب در هر کرت، برایع یتوز یو برا یاریآب یک لوله اصلی یشیآزما یهاک از بلو یهر  ی. برامتر بود 1

ن یپس از اول یاریآب یهایب داخل جویر قطع و وصل در نظر گرشته شد. شیمجهز به ش یک لوله شرعیدو خط کاشت 

به  یها حرکت کرده و در زمان مساویاخل جو نواخت در دیآب به طور  یاصالح شد تا در هر کرت اصل یطور یاریآب

 یرهایو با کنترل ش یریتر اندازه گیک دهم لیله کنتور با دقت یمحاسبه شده، بوس یاریزان آب آبیها برسد. میجو یانتها

 د.یجداگانه اعمال گرد یاریمار آبیهر ت یبرا یورود

از یمار، نیهر ت یاریزان آب آبین مییتع یشد. برا بار انجام یمارها هر هفته یه تیکل یاریبر اساس عرآ منطقه آب

ر و یزان تبخیو م (ث شائویه مدل پنمن مونتیبر پا oETاه مرجع )یر و تعرق گیبر اساس تبخ یاریاه در شاصله هر دو آبیگ یآب

 دند.ی( محاسبه گرد01) 0اه چغندر قند بر اساس معادله یتعرق گ

(0                   )                                                                                                                  cEt=c× K oEt    

زان راندمان یله لوله، میه خطوط کشت بوسیکل یو انتقال آب تا ابتدا یشیآزما یهابا توجه به بسته بودن کرت

 نواخت انجام یکل مزرعه به طور  یاری( آب8شش هفته اول شرل رشد ) درصد در نظر گرشته شد. در 09ز ی( نiE) یاریآب

 ن مرحله آغاز شد.یطرح بعد از ا یمارهایبر اساس ت یاریشد و آب

 یسبز شده تنک شدند. کودده یهااهچهیهزار بوته در ه تار گ 099جاد تراکم یبه منظور ا یبرگ 0-6در مرحله 

هرز به  یعلف ها ین دستیمنظم( و وج ید هایها )بر اساس بازدیماریات و بآش ییایمی)بر اساس آزمون خا (، کنترل ش

 باشد. یطیو خسارت عوامل زنده مح ییاز هرگونه تنش کمبود عناصر غذا یانجام شد تا مزرعه عار یگونه ا

و  0180ست و چهارم آبان سال یب یخ هایدر تار یشیآزما یهاک از کرتیشرل رشد، برداشت هر  یدر انتها

و شستشو  ییهوا یچغندر قند پس از حذآ اندام ها یهاشهیمترمربع انجام و ر 5/09معادل  یاز سطح 0109شتم آذر سال ه

 39ک نمونه حدودا  ی ید. از هر کرت شرعیواحد سطح محاسبه گرد ین و عمل رد بر مبنایلوگرم توزیک 90/9با دقت 

ها توسط دستگاه شهیر ریمنتقل و خم یندرقند خراسان رضوقات چغیبخش تحق یفیه کیشگاه تجزیشه به آزمایر ییلویک

گرم، در آون به  90/9ن آن با دقت یگرم برداشت و پس از توز 09ر، حدود یه شد. از هر نمونه خمیر مدل رِلبو تهیرگیخم

ر و دند. بر اساس وزن تین گردی( خشک شدند و پس از آن مجددا  توز09وس )یدرجه سلس 095 یساعت در دما 08مدت 

 یشگاه ت نولوژیحاصل پس از انجماد، به آزما یرهایمانده خمیشه محاسبه شد. باقیر درصد ماده خشک ریخشک خم

 یریگقرار گرشتند. صفات مورد اندازه یفیه کیه بذر چغندرقند منتقل شدند و مورد تجزیقات اصالح و تهیموسسه تحق

شه و درصد ماده یر ریگرم خم 099وارن در  یاکیلیره بر حسب متروژن مضیم ، نیم ، پتاسیشامل درصد ساکارز، مقدار سد

 یزان آب مررشیلوگرم در ه تار( بر مید )کیا ش ر سفیشه یم عمل رد ریمررآ آب از تقس یورشه بودند. بهرهیخشک ر

 01تب  ینیو م 3995اکسل  یه از نرم اشزارهایشرل رشد محاسبه شد. جهت پردازش اول ی)متر م عب در ه تار( ط یاریآب

له نرم اشزار یز بوسیمربوطه ن یها ید و منحنیاستفاده گرد 8داده ها از نرم اشزار اس ا اس  یه آماریتجز یو برا

 سه شدند. یدرصد مقا 5 یدر سطح احتمال آمار LSDن صفات بر اساس آزمون یانگیرسم شدند. م09گماپالتیس
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 ج و بحثینتا -8
 دیش  و شکر سفیعملکرد ر -8-9

درصد  60و  69ب ید به ترتیشه و ش ر سفی، از عمل رد ریاز آبیدرصد ن 59تا حد  یاریزان آب آبیاهش مبا ک

بود  0180اه در سال یگ یاز آبیدرصد ن 099ن یمار تامیتن در ه تار( مربوط به ت 35/53شه )ین عمل رد ریشتریکاسته شد. ب

د. در رابطه با عمل رد یحاصل گرد 0109در سال  یاز آبیندرصد  59مار یر تیاهان تحت تأثی( از گ55/00ن آن )یو کمتر

د به یتن در ه تار( عمل رد ش ر سف 0/3ن )یتن در ه تار( و کمتر 0/8ن )یشتریمشاهده شد. ب ین روندیز چنید نیش ر سف

م شده قات انجای(. در تحق0بدست آمد )جدول  0109درصد سال  59و  0180درصد سال  099 یاریآب یمار هایب در تیترت

شه و ش ر آن کاسته شده یچغندر قند، از عمل رد ر یاریاز آبیش حاضر با کاهش مررآ آب مورد نی( مشابه آزما6)

زان ی، میاز آبیدرصد ن 55به  099درصد مررآ آب از  35ش، با کاهش یآزما یدو سال اجرا یاست. به طور متوسط ط

، کاهش یاز آبیدرصد ن 59به  55درصد و با کاهش از  13ش حاضر یط آزمایشه چغندر قند در شرایکاهش عمل رد ر

 یزان کاهش عمل رد به ازایاشته است، میش یاشزا یگر هر چه شدت تنش خش یدرصد بود. به عبارت د 00مذکور معادل 

ابد. یاه کاهش یند شتوسنتز در گیسبب شده است که شرآ یشتر بوده است. تنش خش یب یهر واحد کاهش در آب مررش

ها باشد. برگ یریع در پیا تسریها و تواند کاهش جذب نور به علت کاهش سطح جذب برگیده مین پدیل ایاز در ی ی

ا به یل بسته شدن روزنه ها و ید کربن به دلیاکس یت دیتوان برشمرد کاهش تثب یکاهش شتوسنتز م یکه برا یگریل دیدل

 (.6است )اه یگ یستم شتوسنتزیبر س یون نوریداسیل خسارت اکسیدل

 

میانگین صفات عمل رد ریشه و ش ر سفید، درصد ماده خشک و ش ر سفید ریشه، مقادیر سدیم، پتاسیم و  -9جدول 
 0109و  0180های ( بر اساس عمل رد ریشه و  ش ر سفید در سالWUEوری مررآ آب ) نیتروژن ناخالص ریشه و بهره

 0180 0109 

 تیمارهای 

 آزمایشی

عمل رد 

 ریشه

 (-ha ton

1) 

عمل رد 

 ش ر سفید

  (-ton ha

1) 

WUE 
عمل رد 

 ریشه 

(3-kg m) 

WUE عمل رد

 ش ر سفید

(3-kg m)   

عمل رد 

 ریشه

 (-ton ha

1) 

عمل رد 

ش ر 

 سفید

  (ton 

1-ha) 

WUE 
عمل رد 

 ریشه 

(3-kg m) 

WUEعمل ر

 د ش ر سفید

(3-kg m)   

         آبیاری

 099 35/53 09/8 50/5 80/9 50/05 35/6 90/5 65/9 

 55 16/18 88/5 58/0 51/9 18/30 10/1 50/1 03/9 

 59 05/39 50/3 00/1 00/9 55/00 88/0 93/1 30/9 

LSD (0.05) 18/6 30/0 50/9 00/9 35/09 09/3 39/0 30/9 

         ژنوتیپ

7112×261 59/13 03/0 00/1 55/9 01/10 89/1 88/1 00/9 

IR7 50/00 00/6 00/0 58/9 15/13 81/1 99/0 08/9 

LSD (0.05) 85/6 01/0 86/9 00/9 65/3 86/9 13/9 91/9 
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در  ی( بود ، ولp< 0.01دار )یمعن یاز نظر آمار 0180د در سال یشه و ش ر سفیر یهاپ بر عمل ردیر ژنوتیتأث

پ حساس ینسبت به ژنوت یداریبه طور معن IR7 یرقم متحمل به خش  0180دار نشد. در سال یمعن 0109سال 

رقم  0109(.  اما در سال 0د کرد )جدول یتول یشتریدرصد( ب 19د )یدرصد( و ش ر سف 38شه )یعمل رد ر 261×7112

نسبت به  0109(. سال 0پ حساس داشت )جدول ید نسبت به ژنوتیش عمل رد ش ر سفیک درصد اشزایمتحمل شقط حدود 

ن روزانه یانگین اساس میگراد کمتر بود. بر ایک درجه سانتی روزانه آن حدود ین متوسط دمایانگیخنک تر و م 0180سال 

درصد کمتر بود.  00متر(،  یلیم 3/0) 0180متر( نسبت به سال  یلیم 6/1) 0109شرل رشد در سال  یر و تعرق مرجع طیتبخ

پ یژنوترا بهتر از سال قبل تحمل کند و اختالآ  0109سال  یپ حساس، تنش خش یط سبب شده است که ژنوتین شرایا

 0/9د یش ر سف یو برا 0/0شه یر یپ متحمل نسبت به حساس برایش عمل رد ژنوتیابد )اشزایحساس و متحمل کاهش 

متفاوت  ییط آب و هوایر شرایز ارقام مختلف چغندر قند تحت تأثی( ن00ان و هم اران )یش محمدیدرصد بود(. در آزما

 نشان دادند. یاریمختلف آب یمارهایت نسبت به یالعمل متفاوتش، ع سیآزما یاجرا یهاسال

( بود. هر چند p< 0.01دار ) یمعن 0109شه شقط در سال یپ بر عمل رد ریو ژنوت یاریآب یمارهایاثر متقابل ت

 261×7112پ حساس ی( نسبت به ژنوتیاز آبیدرصد ن 59و  55 یاریآب یمارهایط تنش )تیدر شرا IR7که رقم متحمل 

درصد( رقم  099کامل ) یاریمار آبیدار نشد. در ت یمعن یاز نظر آمار ین برترید کرده است اما ایتول یشه بارتریعمل رد ر

ا یط عدم تنش یگر در شرایداشت. به عبارت د یشه کمتریپ حساس عمل رد رینسبت به ژنوت یداریمتحمل به طور معن

ز شده یعمل رد رقم متحمل کمتر ن یل ه حتاشته است بیم نه تنها اختالآ عمل رد ارقام حساس و متحمل کاهش یتنش مال

، یزان آب مررشیدر هر م IR7ش رقم متحمل یآزما یدو سال اجرا یهان دادهیانگی(. در مجموع بر اساس م0است )ش ل 

 داشت.  261×7112پ حساس ینسبت به ژنوت یشه بارتریعمل رد ر
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( و ژنوتیپ حساس IR7اری و ژنوتیپ بر عمل رد ریشه )تن در ه تار( رقم متحمل )اثر متقابل آبی -9شکل 

 0109( جغندر قند در سال 261×7112)

 

 مصرف آب یوربهره -8-2

ش شدت تنش یش با اشزایآزما ید در هر دو سال اجرایشه و ش ر سفیمررآ آب بر اساس عمل رد ر یوربهره

مار بدون تنش یمررآ آب مربوط به ت یورش حاضر، حداکثر بهرهیآزما طین اساس در شرایاشت، بر ایکاهش  یخش 

از نظر  یاز آبیدرصد ن 59بر اساس  یاریمار آبیمار بدون تنش نسبت به تی( بود و تیاز آبیدرصد ن 099بر اساس  یاری)آب

 (. 0مررآ آب داشت )جدول  یورش بهرهیدرصد اشزا 033د یو از نظر عمل رد ش ر سف 51شه یعمل رد ر
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هر متر  یلوگرم به ازایک 81/0تا  11/0ن یمررآ آب در چغندر قند را ب یوررات بهرهیی( دامنه تغ05) یدریح

در مراحل مختلف  یش شدت تنش خش ی( با اشزا06ش اوکان و گن وگالن )یگزارش کرد. در آزما یم عب آب مررش

-( مشخص شده است که بهره05ها )شیآزما یخن حال در بریاشت، با ایمررآ آب جغندر قند کاهش  یوررشد، بهره

شات یج آزمایابد. اختالآ نتاییش میو کاهش آب قابل دسترس اشزا یزان تنش خش یش میمررآ آب با اشزا یور

ش است، یاعمال شده در آزما یزان شدت تنش خش یل میمررآ آب به دل یوربر بهره یر تنش خش یمختلف از نظر تأث

 یل کاهش کمتر عمل رد به ازایشده( به دل یزیبرنامه ر یاری)کم آب یم خش یمال یهامال تنشط اعی ه در شرایبه طور

دتر به یشد یهاط اعمال تنشیابد. اما در شرای یش میمررآ آب اشزا یور، بهرهیزان آب مررشیهر واحد کاهش در م

ر یش حاضر تأثیط آزمای. در شراشودیمررآ آب چغندر قند کاسته م یورزان بهرهید عمل رد از میل کاهش شدیدل

 مررآ آب شده است.     یورت سبب کاهش بهرهیبوده است که در نها یشه در حدیبر عمل رد ر یاریآب یمارهایت

بود. به طور  261×7112پ حساس یبرتر از ژنوت یداریبه طور معن IR7مررآ آب رقم مقاوم  یوربهره

درصد  35د یو بر اساس عمل رد ش ر سف 05شه یم بر اساس عمل رد رش، رقم مقاویآزما ین در دو سال اجرایانگیم

 مررآ آب داشت. یورش بهرهیاشزا

( بود. به عبارت p< 0.01دار )یمررآ آب معن یورپ بر بهرهیو ژنوت یاریمار آبیر متقابل تیتأث 0109در سال 

 یت متفاوت داشته اند. بررسیحساس یاریآب یمارهایمررآ آب نسبت به ت یورن سال ارقام در رابطه با بهرهیگر در اید

زان یتنش م یمارهایدرصد( بر خالآ ت 099مار یط بدون تنش )تیدهد که در شرای( نشان م3اثر متقابل )ش ل  یهانیانگیم

 پ حساس کمتر بوده است.یمررآ آب رقم مقاوم نسبت به ژنوت یوربهره

 

e

de
cd

c

a

b

d
d

c

b

a
a

ياري يمارهاي آب ت
50 75 100

(k
g 

m
-3

ب(
هره

رو 
 ي

صم
فر

بآ 
مع 

کل
 در

ير
ش

 ه

0

1

2

3

4

5

6
7112×261 

IR7 

ياري يمارهاي آب ت
50 75 100

(k
g 

m
-3

ب(
هره

رو 
 ي

صم
فر

بآ 
مع 

کل
 در

ش
رک

خ 
صلا

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

 
( 261×7112( و ژنوتیپ حساس )IR7وری مررآ آب رقم متحمل )متقابل آبیاری و ژنوتیپ بر بهره اثر -2شکل 

 0109چغندر قند بر اساس عمل رد ریشه )چپ( و ش ر سفید )راست( در سال 

 

شه یپ بر عمل رد ریو ژنوت یاریآب یمارهاین سال اثر متقابل تیشتر مورد بحث قرار گرشت در همیهمانطور که پ

کمتر  یداریپ حساس به طور معنیشه ژنوتیشه رقم مقاوم از عمل رد ریمار بدون تنش عمل رد ریدار شد و در تینز معین

پ یشه رقم مقاوم نسبت به ژنوتیمررآ آب عمل رد ر یوردار بهرهین نقران عمل رد سبب کاهش معنی(. ا0شد )ش ل 

مثل چغندر قند که ذاتا  متحمل به  یاهانید آب در گیت تحمل کمبود شدیاز موارد قابل یاریحساس شده است. در بس

که  یند موقعید آب را تحمل نمایتوانند کمبود شدیکه م یاهانیط گین شرایدارد. در ا یهستند با عمل رد رابطه منف یخش 

 د.ابی یش میمررآ آب آنها اشزا یورند و بهرهینما یآنها شراهم باشد از آن به طور کارآمد استفاده م یآب برا
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