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  دهيكچ

هـاي خـرد شـده در قالـب         صورت کرت   علوم کشاورزي دانشگاه گيالن به     ة در مزرعه پژوهشي دانشکد    ۱۳۸۹ش در تابستان سال     اين آزماي 

 درصـد ظرفيـت زراعـي در        ۸۵ و   ۷۵،  ۶۵،  ۵۵،  ۴۵در اين آزمايش پنج رژيم رطوبتي       .  انجام شد  با سه تکرار  هاي کامل تصادفي    طرح بلوک 

برهمکنش رژيم  که   ها نشان داد  نتايج تجزيه واريانس داده   . هاي فرعي قرار داده شدند      در کرت  ۳ گانهاي اصلي و دو رقم ويليامز و گر       کرت

مقايـسه ميـانگين   . داشـته اسـت  ، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و درصد روغـن  داري بر عملکرد دانهثير معني أ ت رطوبتي و رقم  

ـ             ها نشان داد که با افزايش تخليه آب از خ          داده .  هـر دو رقـم کاسـته شـد         ةاک، از تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و عملکرد دان

 درصـد   ۴۵ در تيمـار     ۳ترتيب مربوط به رقم گرکان       به)  کيلوگرم درهکتار  ۳۸۴(و کمترين عملکرد دانه     )  کيلوگرم در هکتار   ۱۶۶۷(بيشترين  

 ۷۵با اين حال، بيشترين درصد روغن مربـوط بـه رقـم ويليـامز در تيمـار                  .  درصد ظرفيت زراعي بود    ۶۵ظرفيت زراعي و ويليامز در تيمار       

هـاي   دار رژيـم   ثير معني أدرصد پروتئين دانه تنها تحت ت     .  درصد ظرفيت زراعي بود    ۵۵ در تيمار    ۳درصد و کمترين آن مربوط به رقم گرگان       

 درصـد ظرفيـت زراعـي       ۸۵ و   ۵۵ترتيب در تيمـار     دانه به درصد پروتئين    ) ۰۴/۲۲(و کمترين   ) ۴۹/۲۲(بيشترين  . رطوبتي خاک قرار گرفت   

 داراي ميـانگين  ۳در اين آزمايش، رقم ويليامز داراي شاخص حساسيت پايين و شاخص تحمل باال به خـشکي و رقـم گرگـان     . مشاهده شد 

ملکرد دانه بيـشتري داشـت ولـي         در همه تيمارها ع    ۳در کل، اگرچه رقم گرگان      . وري باالتري بود   وري و ميانگين حسابي بهره     هندسي بهره 

دهد رقم رشد نامحدود ويليامز در مقايسه با رقم          درصد کاهش عملکرد آن نسبت به رقم ويليامز در تيمارهاي خشکي بيشتر بود که نشان مي               

  .هاي رطوبتي متفاوت، ثبات عملکرد دانه بيشتري داشته است در رژيم۳رشد محدود گرگان 

  
  

  

  

   عملکرد،خشکي، سويا، شاخص حساسيتتنش  : يديلك  يها واژه
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  مقدمه

 عامـل زيـانبخش مهـم و يکـي از           خشکي و تنش ناشـي از آن،      

اسـت کـه     هـا بـراي متخصـصان کـشاورزي       ن چالش ترياساسي

فشاري دائمي بر توليد کشاورزي در بـسياري از کـشورهاي در            

حال توسعه وارد کرده و عامـل اتـالف و يـا کـاهش توليـد در                 

تواند گاهي قحطي و  مي و آيدشمار ميکشورهاي توسعه يافته به 

  ).۱۲( دنبال داشته باشدهمرگ و مير را هم ب

 نيمـه  منـاطق  در سـويا  توليد محدودكننده عامل اولين آبيكم

ويژه  شود فرآيندهاي رويشي و بهسبب مي که) ۲۱(خشك است 

هـا و  ها، دانـه ها، غالف هاي زايشي آن از قبيل تشکيل گل      يندآفر

با اين حال، ميـزان     . در نتيجه عملکرد دانه تحت تأثير قرار گيرد       

 ة، مرحلـ  کاهش عملکرد ناشي از تنش خشکي به نـوع ژنوتيـپ          

نمو گياه، شدت کمبود آب و طـول مـدت کمبـود آب بـستگي               

  ).۲۸ و ۲۰(دارد 

نـشان داد کـه     ) ۲ (تـان  بـوآرد و  و  ) ۱۱ (اگلي و يو  آزمايش  

 تعـداد   ،تنش در طول مدت گلدهي و اوايـل نمـو غـالف           ايجاد  

هاي ديگر ديده شده کـه      در آزمايش . اده است غالف را کاهش د   

 کـاهش  هـا را   اندازه دانه، دانهتنش در طول مدت پر شدن     ايجاد  

اين ). ۲۸ و   ۱۹ (ثيري نداشته است  أها ت تعداد غالف داده ولي بر    

ها بـوده    کوتاه شدن دوره پر شدن دانه     نتيجه   ها  دانه اندازهکاهش  

، آشلي و اتـريج     )۲۸(هاي سيونيت و کرامر      پژوهش ).۲۲ (است

طول نشان داده که کمبود آب در    ) ۲۱(و کورتي و همکاران     ) ۱(

ثير کمي بر عملکرد دانـه داشـته در         أت) R2مرحله(مدت گلدهي   

) R3مرحلـه (که وقوع کمبود آب در مرحله تشکيل غالف          حالي

داري بـر    مـشخص و معنـي     آثار) R5مرحله(و آغاز تشکيل دانه     

نشان دادند کـه    ) ۳(براون و همکاران    . عملکرد ايجاد کرده است   

، عملکرد دانه  R3له و هم در مرحR2کمبود آب، هم در مرحله 

ـ      .داري کاهش داده اسـت    طور معني  را به  تـنش  ثير  أعـالوه بـر ت

ثيرات منفي يا مثبتـي بـر       أصفات مورفولوژيک گياه، ت     بر خشکي

دانـه   روغـن و پـروتئين        درصـد  ماننـد صفات فيزيولوژيک گياه    

بيان نمودند کـه در سـويا مقـدار          )۲۰  (کارگر و همکاران  . دارد

  . با تشديد تنش افزايش يافتروغن و پروتئين دانه

پژوهش خود مـشاهده کردنـد کـه        ) ۲۷(شاهمرادي و همکاران    

تنش خشكي در طـول دوره رشـد رويـشي، بـا کـاهش تعـداد                

هـا   تعداد و وزن غـالف  دارهاي فرعي، سبب كاهش معني شاخه

نتـايج  . ها شده است  در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه         

ـ         نشا) ۷(پژوهش دانشيان و همکاران      ثير أن داد که کم آبـي بـا ت

دار بر وزن هزار دانه، تعداد و وزن غـالف، تعـداد دانـه در           معني

ها، موجب کاهش عملکرد دانه شده      هر بوته و وزن خشک ساقه     

هم نشان دادند که عملکرد دانـه و        ) ۱۳(فرنيا و همکاران    . است

 ،دارنـد عملکرد بيولوژيک در شرايط بهنيه و تنش تفاوت معنـي          

دار اين دو ويژگي را در سطح سطوح مختلـف          اوت معني آنها تف 

  .تنش هم گزارش کردند

ها بـه تـنش بـا       تعيين ميزان تحمل و حساسيت ارقام و الين       

هـاي تحمـل و حـساسيت بـه تـنش انجـام             استفاده از شـاخص   

به تنش خـشكي در     ها   ژنوتيپبسياري از    واکنش   ).۱۴ (شود مي

طور کامـل    بهتاكنون   گياهان متفاوت بوده و   مراحل مختلف نمو    

هاي سازگار  ژنوتيپشناسايي بنابراين،  . )۲۷(نشده است   شناخته  

و مراحل نموي حساس هر ژنوتيپ بـه تـنش خـشکي اهميـت              

در تحقيقي بر سويا بـه ايـن        ) ۳۴(زارع و همکاران    . زيادي دارد 

 به تحمل هارمونيك، هاي ميانگيننتيجه دست يافتند که شاخص

وري بهـره  حـسابي  ميـانگين  و وريهـره ب هندسي ميانگين تنش،

داراي همبستگي بااليي با عملکرد دانه در شرايط تنش و بـدون            

هـاي مقاومـت بـه      دست آمـده از شـاخص      هتنش دارد و نتايج ب    

ترين خشکي و ترسيم باي پالت نشان داد که رقم ويليامز مقاوم          

شـاهمرادي و   . رقم در بين ارقام مورد مطالعه به خـشکي اسـت          

هاي   تنش خشکي در ارقام و الين      آثاردر بررسي   ) ۲۷(ن  همکارا

سويا با اين نتيجه دست يافتند که شـاخص تحمـل بـه تـنش و                

تـرين شـاخص بـراي      عنوان مناسـب   ميانگين هندسي عملکرد به   

 M4 و اليـن     Wisconsinمقايسه ارقام بودند که رقم ويليـامز و         

ده از نتـايج    با استفا ) ۱۴(فرناندز  . متحمل به تنش معرفي نمودند    

، ميـانگين حـسابي     )TOL(هـاي تحمـل     همبستگي بين شاخص  

و تحمـل بـه تـنش       ) SSI(، حساسيت بـه تـنش       )MP(عملكرد  

)STI (عملکرد در شرايط تـنش     با )Ys (عملکـرد پتانـسيل در      و 



  ... عملکرد ي مختلف رطوبت خاک بر عملکرد و اجزايها مي رژريثأت

۴۳  

، شاخص عملکرد بالقوه    STI نتيجه گرفت که     )Yp(شرايط تنش   

ـ هـاي   ژنوتيپتواند   بوده و مي  و تحمل به تنش      ر در هـر دو     برت

هاي ديگـر جـدا     هاي گروه محيط تنش و غير تنش را از ژنوتيپ       

  کند

هاي مختلـف رطـوبتي   رژيم اين آزمايش با هدف بررسي اثر

بر عملکرد، اجزاي عملکرد، درصد روغـن، درصـد پـروتئين و            

تعيين بهترين شاخص مقاومـت بـه خـشکي در دو رقـم رشـد               

  . و اجرا شدمحدود و نامحدود سويا در شرايط رشت طراحي

  

  ها مواد و روش

 ي در مزرعـه پژوهـش     يشيدن به اهداف موردنظر، آزما    ي رس يبرا

 درجـه و    ۳۷با عرض   (الن  ي دانشگاه گ  ي علوم کشاورز  ةدانشکد

بـا   دقيقه طـول شـرقي       ۳۸ درجه و    ۴۹ دقيقه شمالي و طول      ۱۱

 ۱۳۸۹و در سـال     )  آزاد ياي از در   متر ۲۸ارتفاع آن از سطح دريا      

 درصـد   ۳۲ شامل   يش لوم رس  يت خاک محل آزما   باف. انجام شد 

لت بــا وزن مخــصوص ي درصــد ســ۳۹ درصــد رس، ۲۹شــن، 

 حـد  در خـاک  مترمکعب و رطوبـت  ي گرم بر سانت۳۶/۱ يظاهر

  . بوديوزن درصد ۲۲/۲۹مزرعه  يت زراعيظرف

 خـرد شـده در قالـب طـرح          يهـا صورت کـرت   ش به يآزما

ـ ج رژ پـن .  بـا سـه تکـرار اجـرا شـد          ي کامل تصادف  يهابلوک م ي

در ) يت زراع ي درصد ظرف  ۸۵ و   ۷۵،  ۶۵،  ۵۵،  ۴۵( خاک   يرطوبت

، زودرس و با    رشد نامحدود (امز  يلي و دو رقم و    ي اصل يهاکرت

رشد  (۳و گرگان)  روز۱۲۰رويش طول دوره (سه  گروه رسيدگي   

طول ( پنج    و با گروه رسيدگي    سمحدود و پرشاخ و برگ، ديرر     

.  نظر گرفته شـدند     در ي فرع يهادر کرت )  روز ۱۵۰رويش دوره

 ۲۰ و بـا تـراکم       يصورت دست  به ۱۸/۳/۸۹خ  يکشت بذور در تار   

 شامل شش خـط     يشيهر کرت آزما  . بوته در مترمربع انجام شد    

طول خطوط کاشت سه متر و . متر بود ي سانت۵۰کاشت با فاصله   

در  .متر در نظر گرفته شـد      ي سانت ۱۰ هر خط    يها رو  فاصله بوته 

ـ          در تـاريخ   . ذر سـالم کاشـته شـد      هر نقطه کاشـت، سـه عـدد ب

 يبـرا . ک بوته در هر نقطه حفظ شد      ي تنکعمليات  با   ۳۰/۳/۸۹

، در هنگام کاشـت     يي جوان به مواد غذا    يها ه بوته ياز اول ين ن يمأت

 ۵/۸۷، )از منبــع اوره( کيلــوگرم در هکتــار نيتــروژن ۲۵ معــادل

کيلـوگرم   ۵۰و  ) از منبـع سوپرفـسفات تريپـل      (کيلوگرم فـسفر    

. در هکتـار بـه زمـين اضـافه شـد          ) از منبع اکسيد پتاس   (پتاسيم  

صـورت دسـتي و در پـنج         هاي هرز در کل دوره رشـد بـه        علف

، مرحلـه شـروع   يدر مرحله سبز شدن، مرحلـه دو برگـ   (مرحله  

ــده ــدهيگل ــه گل ــل از شــروع  ي، مرحل ــد روز قب ــل و چن  کام

  . شدندوجين) يده غالف

 از . اعمــال شــدنديشيــش از شــروع رشــد زايهــا پــمــاريت

 ة خـاک مزرعـ    ي رطـوبت  يبره شـده و منحنـ     ي کال ي گچ يهابلوک

ق يـ ن زمـان دق   يـي  رطوبـت خـاک، تع     يريگ اندازه ي برا يشيآزما

ــآب ــورد نياري ــدار آب م ــ و مق ــوک.از اســتفاده شــدي ــا در  بل ه

 دو در   اهيـ ک گ فنولوژي يها يابيارزهاي کاشت مربوط به      رديف

ــري   ســانتي۲۵ و ۱۵عمــق  ــا  جــويکــف مت ــرار داده شــه د ق

. رنـد يقـرار گ  هـاي کاشـت     به رديف ل  يمتماها  که بلوک  طوري هب

 يريـ گتر اندازه ي ل ۱/۰ق کنتور و با دقت      ي از طر  ياريمقدار آب آب  

 مقدار آب مورد نياز در هـر نوبـت آبيـاري از         ةبراي محاسب . شد

  .شد استفاده ۱ ةرابط

]۱[   bI D A (FC Pm)      

، )تـر يل (ياريـ  در هر مرحلـه آب     يحجم آب مصرف  : Iکه در آن،    

D :    متر سانتي(عمق توسعه ريشه(،b :   وزن مخصوص ظاهري

: A،  )مترمکعـب  يگـرم بـر سـانت     (خاک مزرعه مـورد آزمـايش       

متوسط وزنـي رطوبـت     : FC،  )متر يسانت (يمساحت کرت اصل  

متوسط وزني رطوبت   : Pm و   )درصد (خاک در ظرفيت زراعي   

ن عملکـرد و    يي تع يبرا .استخاک در هر تيمار برحسب درصد       

 هر کـرت    يانيف م يک متر از رد   ي يها عملکرد دانه، بوته   ياجزا

ـ ( برداشـت شـده   ياهيت اثر حاشـ  يبا رعا  در  ۲۵/۷/۸۹خ ياردر ت

و تعداد غالف در بوتـه      ) ۳در رقم گرگان   ۳/۸/۸۹امز و   يليرقم و 

ها براساس عملکرد دانه. و تعداد دانه در غالف آنها شمارش شد     

 و مقاومــت يهــا شــاخص.  درصــد رطوبــت گــزارش شــد۱۰

.  محاسـبه شـدند  ۵ تـا  ۲با استفاده از روابـط   تنش به حساسيت

 ۷ و   ۶بـا اسـتفاده از روابـط         عملکرد   ي و هندس  ين حساب يانگيم

  .دست آمدند به
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۴۴  

  ثير تيمارهاي آزمايشي بر عملکرد، اجزاي عملکرد، درصد روغن و درصد پروتئين گياه در پايان فصل رشدأت. ۱جدول 

      ربعات مميانگين

  منابع تغيير
درجه 

  تعداد غالف  آزادي

  در بوته

تعداد دانه 

  در غالف

 ۱۰۰وزن 

  دانه

عملکرد 

  دانه
  وغندرصد ر

درصد 

  پروتئين

۱۱۱۵ns ۰۷/۰ ۲  تکرار * ۰۱/۰ ns ۳/۸۰ ns ۳۱/۲ ns ۱۱/۰ ns 

۱۶۴۱ns ۱۷/۰ ۴  رژيم رطوبتي *** ۵۳/۰ ns ۶۹۷*** ۷۷/۱ * ۱۹/۰ * 

۷۵۸۰۱/۰۸۷/۰۲/۴۸ ۸  الف اشتباه  ۹۳/۰  ۰۷/۰  

۴/۱ ***۳۳۷۴ ۱  رقم *** ۱/۱۵ *** ۳۸۲۰*** ۲/۱۳۹ *** ۸/۹ *** 

۰۶/۱۴ ۴   رژيم رطوبتي×رقم ** ۱۳/۰ *** ۹/۰ ns ۷۱۶*** ۴/۱۰ * ۲/۰ ns 

  ۲۷/۰  ۳۹/۲ ۵/۲۳  ۳۶/۱ ۰۰۳/۰ ۱۹۶ ۱۰  اشتباه

  ۳/۲  ۹/۳  ۱۳  ۳/۶  ۱/۳  ۵/۱۰    ات تغييرضريب

ns ،* ،** درصد۱/۰دار با احتمال پنج، يک و دار، معنيترتيب غيرمعنيبه:  *** و   

  

]۲[   s P1 (Y Y )
 

  )SI(شدت تنش = 

]۳[   s p[1 (Y Y )] SI =  شاخص حساسيت به تنش)SSI(  

]۴[   s p p(Y Y ) (Y )   )STI(شاخص تحمل به تنش  = 2

]۵[   p s(Y Y ) =  تحمل)TOL(  

]۶[   p s(Y Y ) =  ميانگين حسابي عملکرد)MP(  

]۷[   s p(Y Y ) 1   )GMP(ميانگين هندسي عملکرد  = 2

  

: Ysعملکــرد پتانــسيل در شــرايط تــنش، : Yp:، ايــن روابــطدر 

ميانگين عملکرد در شرايط بـدون      : pYعملکرد در شرايط تنش،   

 ).۲۷ و  ۱۴(باشد  ميانگين عملکرد در شرايط تنش مي     : sYتنش،  

ــا نــرمتجزيــه داده ام شــده و  انجــ۲/۹ ة نــسخSASافــزار  هــا ب

  . مقايسه شدندLSDها با آزمون  ميانگين

  

  نتايج و بحث

رقـم و   کـه    نـشان داد   )۱جـدول   (ها  نتايج تجزيه واريانس داده   

بر تعداد غالف   داري  ثير معني أ ت برهمکنش رژيم رطوبتي در رقم    

هاي اين ويژگي نـشان     مقايسه ميانگين داده  . داشته است در بوته   

ايش سطح تنش خـشکي تعـداد   داد که با کاهش آب خاک و افز       

يابد؛ ايـن کـاهش در رقـم         غالف در بوته هر دو رقم کاهش مي       

تعـداد غـالف    . )۱شـکل   ( بيشتر از رقـم ويليـامز بـود          ۳گرگان

 درصـد  ۴۵ در سـطح  ۱۶۱ و   ۱۵۶ترتيب از    و ويليامز به   ۳گرگان

 درصـد ظرفيـت زراعـي    ۸۵ در   ۱۳۲ و   ۱۱۱ظرفيت زراعـي بـه      

دهي برهمکنش رژيم رطوبتي    شنتايج بر ). ۱شکل(کاهش يافت   

 درصد ظرفيت زراعـي در      ۷۵ و   ۶۵و رقم نشان داد که دو رژيم        

 شـاهمرادي و    .)۲جـدول (انـد   دار داشته هر دو رقم تفاوت معني    

، چـاوز و    )۷(، دانشيان و همکاران     )۳۳(، يحيايي   )۲۷(همکاران  

ـ    )۲۶(و رامسور و همکاران     ) ۵(همکاران   دار ثير معنـي  أ هم به ت

انـد کـه بـا      ها اشاره کرده  بوتهتعداد غالف   ي رطوبتي بر    ها رژيم

و ) ۳۱( ويبولد و همکاران    .هاي اين آزمايش همخواني دارد    يافته

 بـه  قـادر  ايسـو  اهيـ گاند که   بيان نموده ) ۱۰(ديبينگ و همکاران    

آنها پيش   از ياديز تعداد کهاست   گل ةجواني  اديز تعداد ديتول

ـ ر. شـوند  ي مـ  سـقط  ،غالف يدگيرس مرحله به دنيرس از  زشي

بـه   درصد بوده که ۸۰ تا ۴۰در حدود  جوان  يهاها و غالف  گل

به  و لقاح    ي از گرده افشان   که پس  شروع شده    ي گياه دنبال گلده 

از  يطـ ي محيهـا تـنش  ).۳۱ و ۴(رسـد  بيشترين مقدار خود مي

 سرعتاعمال تنش،   توانند باتوجه به زمان     ي م ي خشک تنشقبيل  

 ي خـشک  تنشدر سويا،    .دهندا افزايش مي  ها ر  سقط شدن غالف  

   سـقط   ي اصـل  ليـ  نمـو غـالف دل     لي و اوا  يدر طول مدت گلده   



  ... عملکرد ي مختلف رطوبت خاک بر عملکرد و اجزايها مي رژريثأت

۴۵  

  
  تأثير برهمکنش رژيم رطوبتي خاک و رقم بر تعداد غالف در بوته. ۱شکل

  

  هاي مختلف آبياري براي صفات مختلف سويادهي برهمکنش دو رقم آزمايشي در رژيمنتايج برش. ۲جدول 

  
درجه 

  آزادي

  تعداد غالف

  در بوته
  درصد روغن  عملکرد دانه  تعداد دانه در غالف

۰۷/۳۸ ۱   درصد۴۵ ns۰,۱۸۱۸/۰ ns۵۲۰۴*** ۵/۴۲ *** 

۶۶۶ns۰۰۰۰۱/۰ ۱   درصد۵۵ ns۷۰۵***۲۳/۰ ns 

۲۷/۰***۴۰۴۳ ۱   درصد۶۵ ***۶۷۹***۶/۵۰ *** 

۶۰/۰***۳۵۶۱ ۱   درصد۷۵ ***۳/۲۳ ns۸/۴۵ *** 

۶۹۰ns۸۷/۰ ۱   درصد۸۵ ***۸/۷۳ ns۶/۴۱ *** 

ns ،* ،** درصد۱/۰دار با احتمال پنج، يک و دار، معنيترتيب غيرمعنيبه: *** و   

  

ها و  توهورمونيف با اين حال،     ).۳۰(است  ها گزارش شده     غالف

 يابتدا در غالف ليتشک ميتنظ دردر بوته  هادراتي کربوهرهيذخ

  .)۱۰ و۴(کنند ي، نقش مهمي ايفا ميشيزا نمو

ها نشان داد که اثر ساده رژيم رطوبتي و          واريانس داده  تجزيه

داري بر تعداد دانه در     ثير معني أچنين، برهمکنش آنها ت    رقم و هم  

دهد واکنش ارقام بـه      که نشان مي  ) ۱جدول  (غالف داشته است    

هاي  يافته. )۳شکل  (تيمارهاي رطوبت خاک متفاوت بوده است       

ش شـدت تـنش خـشکي،     دهند که با افزاي    اين آزمايش نشان مي   

تعداد دانه در غالف هر دو رقم کاهش يافته ولي اين کاهش در             

 در  ۳ درصد و در رقم گرگـان      ۳۱رقم ويليامز بيشتر و در حدود       

 درصد بوده است؛ تفاوت دو رقم از نظر اين ويژگي در   ۷حدود  

 درصد ظرفيت زراعي مشاهده شد کـه در         ۸۵ و   ۷۵،  ۶۵سطوح  

هـاي ايـن    يافته). ۲ و جدول  ۲شکل ( درصد بارزتر بود   ۸۵تيمار  

و پـالمر و همکـاران      ) ۱۸(هسرلي و همکـاران       نتايج پژوهش با 

کـاهش  آبي کمدر شرايط کردند که   بيان  مطابقت دارد؛ آنها    ) ۲۴(

شود و بـا افـزايش    ميديدهدر تعداد دانه در غالف   قابل توجهي 

  .يابدهاي پر شده در غالف افزايش ميآبياري تعداد دانه

رابطه خطي بين سرعت ذخيره مواد پروره و تعداد دانـه  يک  

هاي مختلف گياهان زراعي از جمله      يا ميوه در واحد سطح گونه     

ــ    ــال ت ــن انتق ــر ســرعت اي ــنش ب ــه ت ثير أســويا وجــود دارد ک

  ).۱۸(گذارد مي

ثير نوع رقـم قـرار      أدر اين آزمايش وزن صددانه تنها تحت ت       

مز بيشترين وزن صـد     رقم ويليا به بيان ديگر،     ).۱جدول(گرفت  

 کمتــرين وزن صــد دانــه ۳و رقــم گرگــان )  گــرم۲۳/۱۹(دانــه 

هـم در آزمـايش     ) ۳۳(يحيـايي   ). ۳شکل(داشتند  )  گرم ۸۰/۱۷(

  هاي آبياري بر وزن صد دانـه       داري رژيم معنيثير  أتبه عدم   خود  
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۴۶  

  
هاي با حـداقل     ميانگين ( وزن صد دانه ارقام مورد مطالعه      .۳شکل

 پـنج  احتمـال  سـطح  در LSD آزمون مبناي ک حرف مشترک بري

  )ندارند داري معني تفاوت درصد

تأثير بـرهمکنش رژيـم رطـوبتي خـاک و رقـم بـر              . ۴شکل

  عملکرد دانه

  

شاهمرادي و همکـاران  هاي   با اين حال، يافته    .اشاره نموده است  

نـشان  ) ۲۴( پالمر و همکـاران       و )۱۸(هسرلي و همکاران    ) ۲۷(

هاي سويا داشـته و     داري بر وزن دانه   ثير معني أآبياري ت که  دادند  

 و دسـکالکس  .شده استکاسته آنها با کاهش مقدار آب از وزن  

 سـرعت  عامل دو توسط دانه وزن نمودند که    انيب) ۹ (همکاران

بنـابراين،  . شوديم نييتع دانه شدن پر مدت طول و دانه پر شدن 

اند ناشي از يک يـا هـر        توها در شرايط تنش مي    کاهش وزن دانه  

در اين تحقيق مشاهده شد که طول مدت        . دوي اين عوامل باشد   

 اسـت کـه در      ۳پرشدن دانه در رقم ويليامز بيشتر از رقم گرگان        

 وزن صد دانه بيـشتري      ۳نتيجه موجب شده است که رقم گرگان      

  .در مقايسه با ويليامز داشته باشد

رقـم،  کـه    ن داد نشا) ۱جدول  (ها  نتايج تجزيه واريانس داده   

ـ رژيـم رطـوبتي و بـرهمکنش آنهـا     داري بــر معنـي بـسيار  ثير أ ت

برهمکنش رژيم رطوبتي در رقم نشان      . داشته است  عملکرد دانه 

داد که افزايش تنش خشکي از عملکرد دانه هر دو رقم ويليـامز             

 بـه   ۱۶۶۷از   (۳و گرگـان  ) لـوگرم در هکتـار     کي ۴۸۲ به   ۴۸۹از  (

 ۳ته که اين کاهش در رقـم گرگـان        کاس)  کيلوگرم در هکتار   ۶۲۲

ــشهودتر و در حــدود  ــاهش دو  ۶۳م ــا ک ــسه ب  درصــد در مقاي

دهـي بـر    نتايج بـرش  . )۴شکل(درصدي رقم ويليامز بوده است      

دار همکنش رژيم رطوبتي و رقـم نـشان داد کـه تفـاوت معنـي              

 درصــد ظرفيــت ۶۵ و ۵۵، ۴۵عملکــرد دانــه ارقــام در ســطوح 

 ).۲جدول  (برهمکنش شده است    دار شدن اين     زراعي باعث معني  

 صورتبه ايسو ةدان عملکرد) ۲۵ (همکاران و يپاند شيآزما در

 کـه يطـور بـه  گرفـت  قـرار  آب مصرفمقدار   ريتأث تحت يخط

 نيشتريـ ب مـار يتمقايسه بـا     د در يشد تنش در ايسو ةدان عملکرد

 انيب) ۳۳ (ييايحي. را نشان داد   يدرصد ۳۴کاهش   آب، مصرف

 راتييـ تغ ياصـل  ليـ دل بوتـه  در غـالف  تعداد راتييتغ که نمود

 جـزء  دو و است بوده ياريآب مختلف يمارهايت در دانه عملکرد

 در) دانــه وزن و غــالف در دانــهتعــداد ( دانــه عملکــرد گــريد

 که  نداهبود ثابت اريبسثير نداشته و    أت شيآزما مختلف يمارهايت

عداد دانـه   البته در اين تحقيق ت    . با نتايج اين تحقيق مطابقت دارد     

 در بررسي اجـزاي  .ثير کم آبي قرار گرفتأدر غالف هم تحت ت  

عملکرد ارقام روشن شد که اگرچه رقم ويليامز تعداد غالف در           

 داشته ولـي،    ۳بوته و وزن صد دانه بيشتري در مقايسه با گرگان         

تري هم داشته است    نسبت به اين ژنوتيپ طول دوره رشد کوتاه       

رقـم  . اسـت ايفا کرده    يدارمعني نقشکه در کاهش عملکرد آن      

ويليامز تعداد دانه در غالف کمتري هم داشته است که ناشـي از             

  .بندي مناسب بوده استعدم دانه

رقـم، رژيـم    که   نشان داد ) ۱جدول  (ها  تجزيه واريانس داده  

داشـته  درصد روغـن    داري  ثير معني أ ت رطوبتي و برهمکنش آنها   

بيـشتر از   )  درصـد  ۴۰ حـدود ( درصد روغن رقم ويليامز      .است

  دهــي  نتــايج بــرش.اســت)  درصــد۳۶حــدود  (۳رقــم گرگــان



  ... عملکرد ي مختلف رطوبت خاک بر عملکرد و اجزايها مي رژريثأت

۴۷  

  
  تأثير برهمکنش رژيم رطوبتي خاک و رقم بر درصد روغن. ۵شکل

  

برهمکنش رژيم رطوبتي و رقم در مورد اين ويژگـي نـشان داد             

 درصـد   ۸۵ و   ۷۵،  ۶۵،  ۴۵هاي مورد استفاده در سـطوح       که رقم 

؛ )۲جـدول (انـد   دار بـوده  معنـي ظرفيت زراعـي، داراي تفـاوت       

ترتيـب در     بـه  ۳بيشترين درصد روغن در رقم ويليامز و گرگـان        

، ۴۵ شد و تيمارهـاي  ديده درصد ظرفيت زراعي    ۵۵ و   ۷۵ مارتي

 درصد ظرفيت زراعي اختالف چنداني با يکـديگر     ۸۵ و   ۷۵،  ۶۵

 )۸( دميرتاس و همکاران     .)۵شکل  (نداشته و در يک حد بودند       

دار تـنش خـشکي بـر       به اثر معنـي   ) ۳۲(مکاران   ژيوبينگ و ه   و

) ۲۷(شـاهمرادي و همکـاران       .اندکردهدرصد روغن خام اشاره     

 ،که تنش خـشكي بـدون توجـه بـه زمـان وقـوع آن          کردند  بيان  

داري معنـي . ه اسـت  كـاهش داد  را  سـويا   هاي  دانهدرصد روغن   

 نتـايج   هماهنـگ بـا   درصد روغن تحت سطوح مختلـف تـنش         

 محسن بيگي    و )۷(، دانشيان و همکاران     )۲۰ (کارگر و همکاران  

پژوهشگران افـزايش درصـد     اين   ،باشدهم مي ) ۲۳(و همکاران   

کوچک شدن انـدازه    را ناشي از     با تشديد تنش      سويا روغن دانه 

دانه در شرايط تنش و اختصاص يافتن سهم بيـشتري از فـضاي             

  .انددانستهدانه به روغن 

که آبياري  نشان داد) ۱جدول  (ها  نتايج تجزيه واريانس داده    

. انـد دار داشته طور مجزا بر درصد پروتئين دانه اثر معني        و رقم به  

 ۳ها نشان داد که درصـد پـروتئين رقـم گرگـان             مقايسه ميانگين 

)  درصـد  ۳۷حـدود   (بيشتر از رقـم ويليـامز       )  درصد ۳۹حدود  (

هـاي مربـوط بـه سـطوح         مقايـسه ميـانگين داده     .)۶شکل(است  

شان داد که بـا کـاهش فراهمـي آب بـراي گياهـان، از               آبياري، ن 

کـه بيـشترين و     طوريبه. ها کاسته شده است   درصد پروتئين دانه  

 درصد در تيمـار     ۴۹/۲۲ترتيب برابر با    کمترين درصد پروتئين به   

 درصد ظرفيت ۸۵ در تيمار  ۰۴۵/۲۲ درصد ظرفيت زراعي و      ۵۵

ش نمودند كه  گزار) ۷(دانشيان و همكاران     .)۷شکل(زراعي بود   

در سويا با تشديد تنش، درصد پروتئين دانه كاهش يافتـه اسـت     

محـسن بيگـي و      .هاي ايـن پـژوهش همـاهنگي دارد       که با يافته  

هم نشان دادند که ميزان پروتئين دانه با افـزايش          ) ۲۳(همکاران  

هـاي ايـن    دار کاهش يافـت کـه يافتـه       طور معني  تنش خشکي به  

  .کندييد ميأپژوهش را ت

عددي آن براي يک  که هرچه مقدار TOLشاخص  ساسبرا

و با توجه    ،   استتر  ژنوتيپ متحمل آن  تر باشد،     کوچکژنوتيپ  

دسـت آمـده از ايـن آزمـايش          هـاي بـه    به مقدار عددي شاخص   

 ۳رقم ويليامز در مقايسه با گرگان     رسد که    نظر مي  ، به )۳جدول  (

  .)۳۴(کم آبي داردبه تحمل بيشتري 

 از بيـشتر ) SSI(حـساسيت   شاخص داراي ارقام کليطور  به

ايـن   براسـاس  انتخـاب ). ۱۵(شـوند  مـي  قلمـداد  حـساس  يک،

 در پـايين  نـسبتاً  عملکـرد  با ارقامي گزينش  باعثSSIشاخص 

گـردد  مـي  تـنش خـشکي   شرايط در باال عملکرد و عادي شرايط

 با  ۳ هم رقم گرگان   SSIدر اين آزمايش و بر پايه شاخص        ). ۱۵(

عنـوان   ، بـه )۵۶/۱در حـدود  (التر از يـک     شاخص حساسيت بـا   

  ).۳جدول(رقمي حساس شناخته شد 

هاي تحمل بـه تـنش      که مقادير باالي شاخص     اين هبا توجه ب  

)STI(       ميانگين هندسـي عملکـرد ،)GMP (     و ميـانگين حـسابي  
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هـاي مختلـف رطوبـت خـاک         درصد پروتئين در رژيـم    . ۶شکل

 LSD آزمـون  مبناي برهاي با حداقل يک حرف مشترک  ميانگين(

  ).ندارند داري معني تفاوت درصد پنج احتمال سطح در

هـاي بـا     ميـانگين (درصد پروتئين در ارقام مورد مطالعه       . ۷شکل

 احتمال سطح در LSD آزمون مبناي حداقل يک حرف مشترک بر

  ).ندارند داري معني تفاوت درصد پنج

  

  دست آمده براي ارقام آزمايشي مل، تحمل به تنش، ميانگين هندسي و حسابي عملکرد بههاي حساسيت به تنش، تح مقدار عددي شاخص. ۳جدول 

  شاخص
  رقم

SSI TOL  STI  GMP  MP  

  ۲۸/۲۴  ۲۷/۲۴ ۹۹/۰ ۱۳/۵ ۰۳۶/۰  ويليامز

  ۲۴/۵۷  ۹۳/۵۰ ۷۹/۰ ۲۴/۵۲ ۵۶/۱  ۳گرگان

  

دهنـده تحمـل بيـشتر       نـشان ) MP (وري يا ميانگين بهره   عملکرد

دهنده  نشان) MP(وري  شاخص بهره  .)۳۴ (باشدرقم به تنش مي   

 .هـاي زايـشي اسـت   اختصاص مواد فتوسـنتزي بـه انـدام    ميزان

وري بيشتري برخوردار باشـند، سـهم       ارقامي كه از شاخص بهره    

). ۶(دهنـد   ها قرار مي  بيشتري از مواد پرورده را در اختيار غالف       

 داراي شـاخص تحمـل بـه تـنش،          ۳در اين پژوهش رقم گرگان    

  .)۳جدول(بود ين هندسي و حسابي عملکرد بيشتري ميانگ

  

  گيري نتيجه

هـاي   در رژيـم   ۳رقم رشد نامحدود ويليامز در مقايسه بـا گرگـان         

توانـد  رطوبتي متفاوت، ثبات عملکرد دانه بيشتري داشت کـه مـي          

توجيهي براي استفاده از ارقام رشد نامحدود و سازگار بـا منطقـه             

 تعـداد    در کـل دوره رشـد      ليـامز رقم وي . در شرايط نامساعد باشد   

 ۳غالف در بوته و وزن صد دانـه بيـشتري در مقايـسه بـا گرگـان              

با توجه به ويژگي ارقـام در تحمـل نـسبي خـشکي و بـا                . داشت

توجه به نتايج اين آزمايش رقم ويليامز داراي شاخص حـساسيت           

 داراي ميـانگين    ۳گرگـان   پايين و تحمل باال بـه خـشکي و رقـم            

در کل با   .  ميانگين حسابي عملکرد باالتري بود     هندسي عملکرد و  

رسـد کـه رقـم      نظر مي هاي حساسيت به تنش به    توجه به شاخص  

 تحمل بيشتري بـه خـشکي داشـته         ۳گرگان  ويليامز در مقايسه با     

هـاي مازنـدران و     در اسـتان  (رقم ويليـامز در شـمال ايـران         . باشد

  .شود در استان گلستان کشت مي۳و رقم گرگان) گلستان
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