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تأثیر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سويا
Effect of Water Stress on Yield and Yield Components of Three Soybean Cultivars
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چکیده
بهمنظور بررسي تأثیر سطوح رژیم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا در منطقه ارومیه ،آزمایشي در مزرعه تحقیقاتي
هنرستان کشاورزی در سال زراعي  1391بهصورت کرتهای یکبار خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد.
فاکتور اصلي شامل سه سطح (آبیاری مطلوب  63میليمتر ،تنش مالیم 113میليمتر و تنش شدید  163میليمتر تبخیر از سطح تشت
کالس  ) Aو فاکتور فرعي شامل سه رقم سویا (کالرک ،ویلیامز و آنیون) بود .در این تحقیق ،صفات تعداد کل گره ،تعداد شاخه فرعي،
تعداد کل غالف ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد دانه ،وزن هزاردانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارزیابي شدند .نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که تأثیر تنش آبي بر تمامي صفات مطالعه شده در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود .اثر رقم نیز بر صفات تعداد
شاخه فرعي ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنيدار گردید .مقایسه میانگینها نشان داد با
افزایش تنش آبي ،صفات مطالعه شده فوق کاهش معنيداری یافت ،بهطوریکه بیشترین و کمترین مقدار بهترتیب در شرایط آبیاری
مطلوب و تنش آبي شدید بهدست آمد .تنش آبي شدید ،عملکرد دانه را نسبت به آبیاری مطلوب در ارقام آنیون ،ویلیامز و کالرک
بهترتیب  11و  54و  63درصد کاهش داد .در شرایط آبیاری مطلوب و تنش آبي شدید بیشترین عملکرد دانه از رقم آنیون حاصل شد.
در این آزمایش رقم آنیون سازگاری خوبي با شرایط تنش داشته و قابل پیشنهاد برای مناطقي با شرایط اقلیمي خشک و نیمهخشک
ميباشد.
واژههای کلیدی :آبیاری ،شاخص برداشت ،وزن دانه ،دانه در گیاه
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رستمي آجرلو 1و همکاران ( )2013در پژوهشي روی گیاه
سویا نشان دادند که تنش خشکي عملکرد و اجزای عملکرد
دانه را کاهش داد بهطوری آبیاری پس از تخلیه  13درصد آب
قابلاستفاده در مقایسه با شاهد (آبیاری بعد از تخلیه 43
درصد آب قابلاستفاده) عملکرد دانه را به میزان  52درصد
کاهش داد .محققان بر این عقیده هستند که شاخص برداشت
عمالً ثابت است ،زیرا همانطورکه تنش خشکي ،باعث کاهش
عملکرد دانه ميشود ،وزن خشک کل نیز کم ميشود ولي در
مواردی ممکن است تنش شدید خشکي عملکرد دانه را به
میزان زیادی کاهش دهد و درنتیجه شاخص برداشت کاهش
پیدا ميکند (ملکي و همکاران .)1391 ،پژوهشگران دیگری
در بررسي تأثیر تنش خشکي بر ارقام مختلف سویا نشان دادند
که عملکرد دانه ارقام ویلیامز  32و کالرک  63بهترتیب به
میزان  31و  9درصد بیشتر از ارقام مانچو و دانفیلد تحت
شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکي بود (فردریک 3و همکاران،
 .)1991ملکي 9و همکاران ( )2015نیز نشان دادند که
بیشترین تعداد دانه در غالف ،وزن  1333دانه ،عملکرد دانه و
عملکرد بیولوژیک از رقم  M9بهدست آمد همچنین بیشترین
شاخص برداشت ( 41/1درصد) و کمترین شاخص برداشت
( 36/1درصد) بهترتیب از ارقام  M9و هوبیت حاصل شد.
هرچند که سطح زیرکشت سویا در ایران کم است ولي ميتوان
با افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق عملیات پیشرفته
زراعي و گزینش ارقام پرمحصول و مقاوم به تنش خشکي و
معرفي ارقام مناسب ،میزان تولید آن را در واحد سطح افزایش
داد که این تحقیق در همین راستا انجام گرفته است.

مقدمه
کمبود آب یک عامل تنشزا برای گیاهان ميباشد که اغلب
موجب کاهش محصول در گیاهان ميگردد (فاتح و همکاران،
 .)1391خشکي یکي از عوامل محدودکننده و تهدیدی برای
تولید موفقیتآمیز محصوالت زراعي در سرتاسر جهان است.
تحمل به خشکي یکي از مهمترین صفات مرتبط با عملکرد
گیاه ميباشد (ملکي و همکاران .)1391 ،سویا از گیاهان
باارزش دانههای روغني ميباشد که با داشتن حدود %23
روغن و  %43پروتئین در بین دانههای روغني در سطح دنیا
بیشترین سطح زیرکشت یعني  111/1میلیون هکتار و تولید
 333میلیون تن در سال  2314را دارا ميباشد (فائو.)2014 ،1
سویا در طول دوره اصلي رشد رویشي خود حساسیت کمتری
در مقایسه با دوره گلدهي و میوهدهي نسبت به خشکي دارد
و در دوره تمایز سلولي گل و گلدهي بسیارحساس به خشکي
ميباشد (اکبری نودهي .)1391 ،عبدیپور و همکاران
( )1339در بررسي تنش خشکي بر عملکرد و اجزای عملکرد
سه رقم سویا اظهار داشتند تنش خشکي عملکرد دانه در ساقه
اصلي را کاهش نداد ولي عملکرد دانه در ساقههای فرعي را
بهشدت کاهش داد .مشخص شد تنش آبي با کاهش حرکت
مواد ذخیرهای به دانه بهعلت محدودیت آب و یا با کاهش
سهم فتوسنتزی جاری برگها در پرشدن دانه و وزن هزاردانه
اثر ميگذارد (چاوز 2و همکاران .)2003 ،فاتح و همکاران
( )1391در بررسي اثر تنش خشکي بر صفات فیزیولوژیک
سویا گزارش کردند که تنش خشکي موجب کاهش معنيدار
میزان فتوسنتز و عملکرد دانه گردید .عملکرد دانه سویا
بهوسیله تعداد کل غالف در هر بوته ،تعداد دانه در هر غالف و
وزن هر دانه تحت تأثیر قرار ميگیرد (روزنبرگ .)2012 ،3در
مطالعات سایر محققان ،بیشترین و کمترین عملکرد دانه،
تعداد غالف در هر گیاه ،عملکرد بیولوژیک ،ارتفاع گیاه و وزن
 1333دانه در گیاه سویا بهترتیب در تیمار شاهد (آبیاری
نرمال) و تیمار تنش شدید خشکي بهدست آمد (سپانلو 4و
همکاران .)2014 ،سایر محققان نیز نشان دادند تنش خشکي
تأثیر معنيداری بر عملکرد دانه ،ارتفاع بوته ،عملکرد
بیولوژیک ،تعداد شاخه فرعي ،وزن  1333دانه و تعداد کل
غالف در گیاه سویا داشت (میرآخوری 5و هـمکاران2009 ،؛
حـیـدرزاده 6و هـمکاران.)2016 ،

مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعي  1391در مزرعه تحقیقاتي
هنرستان کشاورزی در پانزده کیلومتری ارومیه اجرا شد .طول
جغرافیایي محل آزمایش  45درجه و 2دقیقه و عرض
جغرافیایي آن  31درجه و  32دقیقه و ارتفاع از سطح دریا
 1332متر ميباشد .بر اساس آمار هواشناسي منطقه با داشتن
 153تا  133روز خشک ،زمستانهای سرد و مرطوب و
تابستانهای گرم و خشک جزء رژیم رطوبتي خشک و
نیمهخشک محسوب ميگردد .بر اساس نتایج آزمایشات تجزیه
خاک ،بافت خاک محل اجرای آزمایش لوم -لومي رسي بوده
که  pHآن برابر  3/33و هدایت الکتریکي ( )ECآن 3/61
دسيزیمنس بر متر ميباشد .مشخصات فیزیکي و شیمیایي
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سانتيگراد و میانگین رطوبت نسبي  15درصد ميباشد .برخي
از پارامترهای هواشناسي از کاشت تا برداشت در سال زراعي
 1391در جدول ( )2ارائه گردیده است.

خاک محل اجرای آزمایش در جدول ( )1آورده شده است.
باتوجه به آمار هواشناسي بلندمدت در ارومیه ،متوسط
بارندگي سالیانه  393میليمتر ،متوسط دما  11/3درجه

جدول  :1خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک مزرعه
Table 1: Physical and chemical properties of soil

(سانتيمتر)

)Soil depth (cm

عمق خاک

Texture

بافت خاک

)EC(dS m-1

(دسيزیمنس بر متر)

هدایت الکتریکي

pH

اسیدیته

)Sp (%

درصد اشباع

)Lime (%

آهک (درصد)

)Clay (%

رس (درصد)

)Silt (%

الی (درصد)

)Sand (%

شن (درصد)

)O.C. (%

کربن آلي (درصد)

)N (%

نیتروژن (درصد)

)P (ppm

فسفر (پيپيام)

Loam - Clay loam

)K (ppm

8.03

42

1.22

پتاسیم (پيپيام)

0-30

لوم  -لومي رسي

0.67

48

-

34

24

0.12

232

4.62

جدول  :2شرایط آب و هوایي منطقه در طول مراحل رشد سویا
Table 2: Climate condition of region during the stages of soybean growth
ماه
Month
پارامترهای هواشناسي
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
Meteorological parameters

شهریور

Apr. - May.

May. - Jun.

Jun. - Jul.

Jul. - Aug.

Aug. - Dec.

حداکثر دما (درجه سانتيگراد)

23.3

28.2

30.1

33.1

28.6

حداقل دما (درجه سانتيگراد)

8.3

میانگین دما (درجه سانتيگراد)

15.8

مجموع بارندگي (میليمتر)

15

کل تبخیر (میليمتر)

181.9

میانگین رطوبت نسبي (درصد)

56

)T max (oC
)T min (oC
)T mean (oC

11.9
20
18.8

15.3
22.7
9.2

16.2
24.6
1.8

13.1
20.9
8.4

)Precipitation (mm
255.9

269.3

263.4

200.4

)Total evaporation (mm
48

52

46

52

)Mean of relative himidity (%

آزمون تجزیه خاک مزرعه در آزمایشگاه و توصیه کودی مقدار
 53کیلوگرم کود اوره 153 ،کیلوگرم سوپرفسفات تریپل133 ،
کیلوگرم سولفات پتاسیم و  133کیلوگرم گوگرد در هکتار به
خاک زراعي اضافه شد .زمان آبیاری در کرتهای شاهد و تنش
از تشت تبخیر کالس  Aاستفاده گردید .زماني که تبخیر به
 63میليمتر رسید ،آبیاری تیمار شاهد انجام گرفت .آبیاری
کلیه کرتهای مورد آزمایش تا مرحله استقرار کامل بوتهها (2
تا  4برگي) مطابق شاهد انجام شد و پسازآن تیمارهای کمآبي
اعمال شدند .بر این اساس زمان آبیاری تیمار دوم و سوم
بهترتیب پس از تبخیر ( 113تنش مالیم) و ( 163تنش
شدید) میليمتر از تشتک تبخیر انجام شدند که درمجموع
برای تیمار آبیاری مطلوب هشت نوبت ،تیمار تنش مالیم چهار
نوبت و برای تیمار تنش شدید دو نوبت آبیاری انجام شد .طي
فصل رشد در مواقع لزوم وجین با دست صورت گرفت .بیماری

در این تحقیق از آزمایش اسپلیت پالت در قالب طرح پایه
بلوکهای کامل با سه تکرار استفاده شد که در آن فاکتور
اصلي در سه سطح آبیاری مطلوب (آبیاری پس از  63میليمتر
تبخیر) ،تنش مالیم (آبیاری پس از  113میليمتر تبخیر) و
تنش شدید (آبیاری پس از  163میليمتر تبخیر) از سطح
تشت کالس  Aو فاکتور فرعي شامل سه رقم کالک ،ویلیامز و
آنیون بود که هر سه رقم جزء تیپ رشد نامحدود و گروه
رسیدگي  IIIبودند بذور از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه
نهال و بذر کرج تهیه شد .ابعاد کرتها  4×3/5مترمربع به
تعداد  21کرت ایجاد شد و فواصل بین بلوکها چهار متر در
نظر گرفته شد .بذور در تاریخ  11خردادماه (هیرمکاری) در
کرتهای خود در شش ردیف به فواصل  53سانتيمتر و فاصله
بین بوتهها  13سانتيمتر با تراکم  23بوته در مترمربع در
عمق  5-3سانتيمتر خاک کشت شد .قبل از کاشت بر اساس

301

تأثیر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سويا...

ادامه یابد انتقال کربوهیدراتها به گرهها کاهش ميیابد و در
تنش شدید خشکي این عامل تشدید ميگردد .شاهین رخسار
و رییسي ( )1393گزارش کردند که تنش خشکي تأثیر
معنيداری بر تعداد گره گذاشت بهطوریکه آبیاری 133
درصد دارای باالترین تعداد گره بود و کمترین تعداد گره از
آبیاری  53درصد حاصل شد و همچنین گزارش کردند بین
ارقام موردبررسي اختالف معنيداری ازنظر تعداد گره مالحظه
شد.
تنش آبي شدید و مالیم نسبت به آبیاری مطلوب ،صفت
تعداد شاخه فرعي را بهترتیب  13و  12درصد کاهش داد
بیشترین تعداد شاخه مربوط به رقم ویلیامز با  2/23شاخه
بود رقم کالرک  2/19شاخه و رقم آنیون  2/13شاخه داشت
(جدول  .)4نتایج این تحقیق با نتایج سایر محققان مطابقت
داشت که گزارش کردند بوتههای سویا در شرایط آبیاری
مطلوب تعداد چهار شاخه تولید کردند که در مقایسه با
گیاهان شرایط تنش متوسط و شدید مشخص شد که تعداد
شاخهها نسبت به آبیاری مطلوب  19درصد کاهش داشتند
وقوع تنش کمآبي موجب کاهش رشد رویشي گیاهان گردید
بنابراین به نظر ميرسد که کاهش تعداد شاخه در شرایط
تنش به محدودیت تولید مواد فتوسنتزی مربوط باشد
(دانشیان و همکاران .)1333 ،رزمي و همکاران ()1392
گزارش دادند که بهطورکلي تنش خشکي از طریق کاهش
سطح برگ ،بسته شدن روزنهها ،کاهش قابلیت هدایت
روزنهای ،کاهش در آبگیری کلروپالست و سایر بخشهای
پروتوپالسم ،کاهش سنتز پروتئین و کلروفیل سبب کاهش
فرآیند فتوسنتز ميگردد و مواد کافي در اختیار گیاه قرار
نميگیرد درنتیجه رشد رویشي و تعداد شاخههای فرعي
کاهش ميیابد.
عامل تنش آبي تأثیر معنيداری بر تعداد غالف در بوته
داشت در شرایط آبیاری مطلوب بیشترین تعداد با 11/55
غالف در بوته تولید شد .در شرایط تنش باتوجه به کاهش
میزان آب خاک از میزان گلهای تبدیل شده به غالف کاسته
شد و میزان غالف در بوته در شرایط تنش متوسط و شدید
بهترتیب  13/19و  9/53نسبت به آبیاری مطلوب کاهش
داشت (جداول  4و  .)3باتوجه به اینکه تیمارهای تنش قبل از
مرحله زایشي اعمال شدند ،بنابراین به نظر ميرسد که علت
کاهش تعداد غالف در گیاه با افزایش شدت تنش ناشي از
ریزش گل و غالف باشد .اختیاری 1و همکاران ( )2013نیز در
بررسي تأثیر تنش خشکي بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه

خاصي در مزرعه مشاهده نشد .صفات اندازهگیری شامل تعداد
کل گره در ساقه ،تعداد شاخه فرعي ،تعداد کل غالف بوته،
تعداد کل دانه در بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،عملکرد
بیولوژیک و شاخص برداشت بود .عملیات برداشت هفتم
مهرماه در پایان مرحله رسیدگي فیزیولوژیکي با حذف اثرات
حاشیه از چهار خط باقیمانده نمونهبرداری بهصورت تصادفي از
 13بوته که نماینده هر کرت بودند بهصورت دستي انجام
گرفت .برای بهدست آوردن وزن خشک بذر ،بذرها را بهمدت
 43ساعت در داخل آون با دمای  15درجه خشک کرده و
سپس نمونهها با استفاده از ترازوی دیجیتالي دقیق با دقت
 3/31توزین شدند .ضرایب همبستگي صفات محاسبه گردید.
کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SASو
 MSTATCمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت برای صفات تعداد
کل گره ،تعداد شاخه فرعي ،تعداد کل غالف و تعداد دانه در
بوته قبل از تجزیه واریانس تبدیل جذری ( )SQRTانجام شد
و مقایسه میانگینها با آزمون توکي انجام شد .برای رسم
نمودارها نیز از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتايج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مختلف نشان داد تأثیر
ساده تنش آبي بر صفات تعداد کل گره ،تعداد کل غالف،
تعداد دانه در بوته ،عملکرد دانه ،وزن هزاردانه ،عملکرد
بیولوژیک و شاخص برداشت معنيدار بود .اثر رقم نیز بر
صفات تعداد کل گره ،تعداد کل غالف ،تعداد دانه در بوته،
عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنيدار
گردید اثر متقابل تنش خشکي و رقم تأثیر معنيداری بر
عملکرد دانه داشت (جدول  .)3مقایسه میانگین نشان داد که
بیشترین تعداد کل گره متعلق به رقم آنیون با  3/31گره و
کمترین آن متعلق به رقم کالرک با  1/31گره بود (جدول .)4
تعداد گره ساقه نشاندهنده میزان رشد گیاه ميباشد .با اعمال
تنش آبي تعداد کل گره در بوته کاهش یافت (جدول .)4
بهطوریکه تعداد کل گره در گیاه از  9/33گره در شرایط
آبیاری مطلوب به  3/32در شرایط تنش مالیم و  1/53گره در
شرایط تنش شدید کاهش یافت دلیل کاهش تعداد کل گره
در شرایط تنش آبي شدید ،کاهش تولید مواد فتوسنتزی در
گیاهان و کاهش رشد رویشي گیاهان بوده است .طبق نظر
فرنیا و همکاران ( ،)1336کافي نبودن آب در مراحل اولیه
باعث کاهش فتوسنتز گیاه ميشود ،زیرا روزنهها بسته شده و
کاهش ورود دیاکسیدکربن به برگ باعث کاهش فعالیت
فتوسنتزی گیاه ميگردد ،چنانچه این شرایط بهمدت طوالني

1. Ekhtiari
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بیشترین و کمترین وزن هزاردانه بهترتیب از شرایط
آبیاری مطلوب ( 144/29گرم) و تنش آبي شدید (135/36
گرم) بهدست آمد (جدول  .)4این نتیجه تأییدی بر یافته
پژوهشگراني است که نشان دادهاند تنش آبي موجب کاهش
وزن هزاردانه ميشود (رستمي آجرلو و همکاران2013 ،؛
حیدرزاده و همکاران2016 ،؛ بهتری و همکاران .)1331 ،وزن
هزاردانه در سویا تابع توانایي گیاه در تأمین مواد پرورده برای
مخزنها و همچنین شرایط محیطي از قبیل فراهم بودن
رطوبت و عناصر غذایي در هنگام پر شدن دانهها ميباشد.
درصورت فقدان تنش (خشکي ،عناصر غذایي ،دماهای خیلي
زیاد و غیره) هرچه تعداد مخازن کم باشد ،سهم هر مخزن از
مواد پرورده موجود ،افزایش ميیابد و درنتیجه دانهها درشتتر
شده و وزن هزاردانه نیز افزایش ميیابد (حیدرزاده و همکاران،
.)2016
با اعمال تنش آبي ،عملکرد بیولوژیک از  4933/1کیلوگرم
در هکتار در شرایط آبیاری مطلوب به  4259/2کیلوگرم در
هکتار در شرایط تنش مالیم و به  3653/3کیلوگرم در هکتار
در شرایط تنش آبي شدید رسید (جدول  .)4تنش آبي شدید
و مالیم در مقایسه با آبیاری مطلوب ،عملکرد بیولوژیک را
بهترتیب به میزان  26و  14درصد کاهش داد (جدول .)4
احتماالً شرایط نامناسب محیطي تحت شرایط تنش آبي
موجب کاهش سطح برگ فتوسنتزکننده گردیده است .با این
کاهش تجمع ماده خشک هم کاهش ميیابد و بیوماس
تولیدی یا عملکرد بیولوژیک کم ميشود .در این آزمایش
عوارض تنش آبي در زمان رشد رویشي بهصورت رشد کم
برگها ،قطر کم ساقه و کوتاهي ارتفاع بوته ظاهر گردید که با
کاهش عملکرد بیولوژیک همراه بود .بیشترین عملکرد
بیولوژیک با  4143/2کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم آنیون و
کمترین عملکرد بیولوژیک به رقم ویلیامز ( 3113/2کیلوگرم
در هکتار) اختصاص داشت .بهتری و همکاران ( )1331گزارش
کردند که تنش آبي عملکرد بیولوژیک سویا را کاهش ميدهد.
همچنین نتایج تحقیقات حیدرزاده و همکاران ( )2016نشان
داد تنش آبي عملکرد بیولوژیک سویا را کاهش ميدهد .ملکي
و همکاران ( )1391گزارش کردند تیمار تنش آبي و رقم بر
عملکرد بیولوژیکي در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود و
با افزایش تنش آبي عملکرد بیولوژیک کاهش یافت.
شاخص برداشت یکي از شاخصهای مهم فیزیولوژیکي
است که بیانگر درصد انتقال مواد فتوسنتزی از اندامهای
رویشي گیاه به دانهها است .اثر تنش آبي بر شاخص برداشت
در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود (جدول  .)3با اعمال

سویا به نتایج مشابهي دست یافتند که با نتایج این پژوهش در
یک راستا ميباشد .عدهای از محققان تعداد غالف در بوته را
حساسترین جزء عملکرد سویا نسبت به تنش خشکي معرفي
کرده و گزارش دادهاند که تنش خشکي باعث توسعه کمتر
اندامهای رویشي و فتوسنتزکننده شده و با ادامه رشد ،مدت
گلدهي کاهش و ریزش گلها و سقط غالفها افزایش ميیابد
(تارومینگ کنگ و کوتو2003 ،1؛ دانشیان و همکاران.)1333 ،
شاهمرادی و همکاران ( )1333اعالم کردند که وقوع تنش
خشکي در اوایل دوران غالفبندی بیشترین تأثیر را بر کاهش
تعداد غالف و دانه در گیاه دارد از دالیل این امر ميتوان به اثر
تنش خشکي بر تقسیم سلولهای تخمک اشاره کرد .ملکي و
همکاران ( )1391گزارش کردند که تنش رطوبتي طي
گلدهي و آغاز تشکیل غالف ،تعداد غالف را به مقدار زیادی
کاهش داد .عامل رقم تأثیر معنيداری بر تعداد غالف بوته
نداشت.
تعداد دانه در گیاه سویا مهمترین جزء عملکرد محسوب
ميشود و تحت تأثیر تعداد غالف در گیاه و تعداد دانه در
غالف ميباشد .در شرایط آبیاری مطلوب بیشترین تعداد دانه
در بوته ( )136/92حاصل شد و با افزایش تنش آبي تعداد دانه
در بوته کاهش معنيداری یافت .در بین ارقام ،رقم آنیون به
میزان  34/92دانه در بوته دارای بیشترین تعداد را داشت و
بین ارقام کالرک و ویلیامز اختالف معنيداری وجود نداشت
(جدول  .)4در شرایط آبیاری کامل ،گیاه با بهرهگیری از کلیه
شرایط محیطي و توسعه کافي اندامهای رویشي و تولید
مناسب مواد فتوسنتزی ،بیشترین تعداد غالف را تولید نموده
و درنتیجه بیشترین تعداد دانه نیز در این سطح حاصل
ميشود اما با وقوع تنش خشکي و کاهش تولید و ذخیره مواد
فتوسنتزی تعداد غالف و درنتیجه تعداد دانه در گیاه کاهش
ميیابد .روستایي و همکاران ( )1391نیز نتایج مشابهي را در
بررسي خواص کمي و کیفي سویا تحت تنش خشکي گزارش
کردند .یافتههای ما در این تحقیق با نتایج سایر محققان
مطابقت داشت که گزارش کردند تنش قطع آب در زمان
گلدهي و نمو غالف موجب کاهش تعداد غالف و تعداد دانه
در غالف گردید همچنین با اعمال تنش در مرحله گلدهي،
حفظ وزن صددانه موجب جبران کاهش تعداد دانه در بوته و
حفظ عملکرد دانه ميشود .تنش در مرحله شروع تشکیل
غالف موجب افزایش ریزش گل و غالف شده و منجر به
کاهش تعداد دانه در گیاه ميشود (دانشیان و همکاران،
.)1333
1. Taruming Keng and Coto
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با افزایش شدت تنش میزان عملکرد دانه کاهش
معنيداری یافت (شکل  .)1در شرایط آبیاری مطلوب،
بیشترین عملکرد دانه از رقم آنیون بهدست آمد و در شرایط
تنش مالیم ارقام در گروه آماری مشابهي قرار گرفتند .در
شرایط تنش شدید نیز رقم آنیون دارای بیشترین مقدار
عملکرد دانه نسبت به دیگر ارقام بود و رقم کالرک با عملکرد
 333/33کیلوگرم در هکتار با رقم ویلیامز با عملکرد دانه
 311/33کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش شدید در گروه
آماری مشابهي قرار گرفتند .این نتایج با نتایج سایر محققان
مطابقت داشت (ساماراه 1و همکاران2006 ،؛ دمیرتاس 2و
همکاران .)2010 ،تنش آبي شدید و مالیم در مقایسه با آبیاری
مطلوب ،عملکرد دانه را در کلیه ارقام موردمطالعه بهترتیب به
میزان  63و  44درصد کاهش داد (شکل  .)1دلیل کاهش
عملکرد دانه در اثر تنش آبي ،به علت کاهش اجزای عملکرد
دانه مانند تعداد غالف در بوته و وزن هزاردانه بوده است .طبق
گزارش دیگر تحقیقات ،تنش آبي بهطور معنيداری عملکرد
دانه سویا را کاهش ميدهد (یحیایي .)1336 ،کاهش سرعت
سوختوساز کربن ،کاهش میزان هدایت روزنهای و کاهش
جذب آب در اثر کاهش رشد ریشه ،از عوامل دخیل در کاهش
عملکرد در شرایط تنش آبي ميباشند (لیو 3و همکاران،
 .)2004کاهش نقلوانتقال ماده خشک در طول دوره تنش آبي
ناشي از کاهش توانایي مبدأ در تولید ماده خشک و کاهش
قدرت مخزن در تجمع محصوالت در اثر افزایشي محدودیت
رشد ،ميباشد .درواقع محدودیت منبع و نیز محدودیت مخزن
موجب کاهش غالفبندی در شرایط خشکي ميشود
(تارومینگ کنگ و کوتو .)2003 ،بیشترین همبستگي بین
عملکرد دانه و تعداد دانه در بوته ( )r=3/93برقرار بود (جدول
 .)5بنابراین با افزایش اجزای عملکرد دانه بهویژه تعداد دانه در
بوته ميتوان عملکرد دانه را در گیاه سویا بهبود بخشید.
عملکرد دانه با تعداد گره ،تعداد غالف و تعداد دانه در بوته
ارتباط مثبت و معنيداری داشت (جدول  )5که با نتایج سایر
محققان مطابقت داشت (دانشیان و همکاران.)1333 ،
همچنین مسعودی و همکاران ( )1331گزارش کردند که
عملکرد بیولوژیک ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته،
وزن هزاردانه ،تعداد غالف و تعداد گره دارای بیشترین
همبستگي مثبت و معنيدار با عملکرد دانه سویا بودند.

تنش آبي شاخص برداشت کاهش یافت و از  49/66درصد در
شرایط آبیاری مطلوب به  32/11درصد در شرایط آبیاری
مالیم و به  25/36درصد در شرایط تنش شدید آبي رسید
(جدول  .)4کاهش شاخص برداشت در شرایط تنش آبي به
کاهش دسترسي به مواد پرورده جاری طي پرشدن دانه نسبت
دادهشده است (ملکي و همکاران .)1391 ،تعدادی از محققان
نشان دادهاند که شاخص برداشت سویا در ارقام مختلف و
شرایط محیطي متفاوت تغییر ميکند بهطوریکه اگر در زمان
گردهافشاني و تشکیل دانه شرایط محیطي نامناسب باشد ،لقاح
و دانهبندی بهخوبي صورت نگرفته و عملکرد دانه بهشدت
کاهش ميیابد که به دنبال آن شاخص برداشت نیز کاهش
خواهد یافت (یحیایي .)1336 ،محققان نیز کاهش شاخص
برداشت در شرایط تنش شدید آبي را حساسیت بیشتر رشد
زایشي نس بت به شرایط نامطلوب در مقایسه با رشد رویشي
تشخیص دادند (روستایي و همکاران .)1391 ،عملکرد دانه و
عملکرد بیولوژیک در اثر تنش آبي شدید و مالیم کاهش
ميیابند باتوجه به این موضوع که عملکرد دانه برای میانگین
ارقام موردمطالعه با شدت بیشتری ( 63درصد در شرایط
تنش شدید آبي و  44درصد در شرایط تنش مالیم آبي)
نسبت به عملکرد بیولوژیک ( 26درصد در شرایط تنش شدید
آبي و  14درصد در شرایط تنش مالیم آبي) کاهش یافته،
کاهش شاخص برداشت مشاهده شده است .میانگین این
صفت در رقم کالرک  32/36درصد ،در رقم ویلیامز 32/11
درصد و در رقم آنیون  43/13درصد بود (جدول  .)4علت
بیشتر بودن شاخص برداشت رقم آنیون نسبت به دو رقم
دیگر را ميتوان به کاهش کمتر عملکرد دانه و عملکرد
بیولوژیک در شرایط تنش آبي ارتباط داد .شاخص برداشت
نشانگر کسری از ماده خشک گیاه است که به دانهها اختصاص
ميیابد و در مدیریت و همچنین بهنژادی گیاهان زراعي
دانهای تالش ميشود تا شاخص برداشت به حداکثر ممکن
افزایش داده شود .مرحله نمو گیاه در زمان وقوع تنش و شدت
تنش از عوامل مؤثر بر شاخص برداشت ميباشند ،بهطوریکه
وقوع تنش در مرحله تشکیل غالف و دانهبندی موجب کاهش
شاخص برداشت ميشود ،ولي وقوع آن در مراحل ابتدایي نمو
زایشي اختالف معنيداری بر این ویژگي نشان نميدهد
(بهتری و همکاران .)1331 ،محققان نشان دادند که شاخص
برداشت یک رقم معین ،در مدیریت نوین گیاهان زراعي صفت
ثابتي است که حتي در شرایط تنشهای مختلفهای مختلف
دچار تغییر اندکي ميگردد (دانشیان و همکاران1333 ،؛
یحیایي.)1336 ،

1. Samarah
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 تجزیه واریانس برخي صفات ارقام سویا تحت تأثیر سطوح تنش آبي:3 جدول
Table 3: Variance analysis of some of soybean cultivars traits under levels of water stress
میانگین مربعات
Mean squares

شاخص برداشت

عملکرد بیولوژیک

وزن هزاردانه

عملکرد دانه

تعداد دانه در بوته

تعداد کل غالف

تعداد شاخه فرعي

تعداد کل گره

Harvest index

Biological yield

1000 grain weight

Grain yield

Grain per plant

Total number of pod

Number of branches

Total number of node

96.20ns

7940.59ns

286.37ns

118106.67ns

2.20ns

0.0071ns

0.0079ns

0.0028ns

درجه
آزادی

منابع تغییرات
Source of variations

df
2

تکرار
Replication

1350.18**

3722759.70**

3724.14*

5794945.87**

67.10*

0.228*

0.052ns

0.174**

2

تنش آبي
Water stress

38.30

238055.25

389.41

110673.56

5.67

0.019

0.0094

0.012

4

خطای اصلي
Main error (Ea)

392.16*

2472933.48**

942.37ns

2177444.09**

10.69*

0.022*

0.0029ns

0.022*

2

رقم
Cultivar

115.66ns

331716.81ns

342.68ns

605215.65*

2.12ns

0.0036ns

0.0037ns

0.0021ns

4

ژنوتیپ × تنش
Cultivar × Stress

73.06

219169.04

275.82

166685.13

2.18

0.0061

0.0030

0.0048

12

خطای فرعي
Sub plot error (Eb)

23.69

10.93

12.99

25.35

19.79

2.43

3.71

2.42

-

)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

 درصد و عدم تفاوت معنيدار1  و5  بهترتیب معنيدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at the 5% and 1% probability levels and non significant respectively
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 مقایسه میانگین صفات زراعي ارقام سویا تحت تأثیر سطوح تنش آبي:4 جدول
Table 4: Means comparison of agronomic traits of soybean cultivars under the influence of water stress
شاخص برداشت
عملکرد بیولوژیک
تعداد دانه در وزن هزاردانه
تعداد کل
تعداد کل تعداد شاخه
گره
تیمار
)(درصد
)(کیلوگرم در هکتار
)(گرم
بوته
غالف
فرعي
Harvest
index (%)

Biological yield
(kg ha-1)

1000 grain
weight (g)

Grain per
plant

Total number
of pod

Number of
branches

Total
number
of node

49.66a

4938.7a

144.29a

106.92a

11.55a

2.46a

9.08a

Treatment

آبیاری مطلوب
Optimum irrigation

32.71b

4252.9ab

25.86b

134.02ab

3653.3b

105.06b

63.60ab
45.83b

10.19ab
9.53b

2.16a

تنش مالیم آبي

آبیاری

Mild water stress

Irrigation

8.02b

2.02a

تنش شدید آبي

7.50b

Severe water stress
32.36b

4394.4a

120.80a

54.39b

10.07a

2.19a

7.87b

کالرک

8.36a

ویلیامز

رقم

Wiliams

Cultivar

Clark
32.17b

3710.2b

43.70a

123.04a

4740.2a

139.53a

52.03b

10.64a

84.92a

2.28a

10.55a

2.18a

آنیون

8.37a

Onion

 درصد معنيدار نیست5 در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند براساس آزمون توکي ازلحاظ آماری در سطح احتمال
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at the 5% level of probability according to Tukey’s Test

 ضرایب همبستگي ساده بین صفات:5 جدول
شاخص
برداشت
Harvest index

عملکرد
بیولوژیک
Biological
yield

Table 5: Linear correlation coefficients among the traits
تعداد دانه در
تعداد کل
تعداد شاخه
تعداد کل گره
وزن هزاردانه عملکرد دانه
بوته
غالف
فرعي
1000 -grain
Total number
Grain yield
weight

Grain per
plant

Total number
of pod

Number of
branches

of node
1

صفات
Traits

تعداد کل گره
Total number of node

1

0.91**

تعداد شاخه فرعي
Number of branches

1

0.84**

0.94**

تعداد کل غالف
Total number of pod

0.86**

1

0.79**

0.89**

تعداد دانه در بوته
Grain per plant

1

0.89**

0.88**

0.73*

0.79**

وزن هزاردانه
1000- grain weight

1

0.83**

0.98**

0.79**

0.70*

0.82**

عملکرد دانه
Grain yield

1

0.89**

0.77**

0.86**

0.71*

0.59ns

0.68*

عملکرد بیولوژیک
Biological yield

1

0.81**

0.98**

0.85**

0.98**

0.82**

0.74*

0.86**

شاخص برداشت
Harvest index

 درصد1  و5  بهترتیب عدم تفاوت معنيدار و معنيدار در سطح احتمال:**  * و،ns
ns, * and **: Non significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively
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شکل  :1اثر متقابل تنش آبي و رقم بر عملکرد دانه
Fig. 1: Interactions effect of water stress and cultivar on grain yield

رقم آنیون بود .از عوامل مؤثر در عملکرد دانه یعني وزن هزاردانه،
تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته بیشترین ضریب
همبستگي بهترتیب به تعداد دانه در بوته ،وزن هزاردانه و تعداد
غالف در بوته مربوط بود .در این آزمایش رقم آنیون سازگاری
خوبي با شرایط تنش داشته و قابل پیشنهاد برای مناطقي با
شرایط اقلیمي خشک و نیمهخشک ميباشد.
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Effect of Water Stress on Yield and Yield Components of Three Soybean Cultivars
Vahdi1, N., Gholinezhad2*, E., Mansourifar3, S., Geyrati Arani4, L. and Rahimi5, M.
Abstract
In order to evaluate the effect of water regims on yield and yield components of soybean in Urmia region, a field
experiment was conducted at Urmia Agricultural Research School during 2012 in the form of split plot based on
randomized complete block with three replications. The main and subplot were three levels (optimum irigation 60 mm,
moderate water stress 110mm and severe water stress 160mm evapration by evapration pan Class A) and three cultivars
(Clark, Wiliyams and Onion), respectively. In this experiment traits of total number of node, number of sceondary stem,
total number of pod, grain per plant, grain yield, 1000-grain weight, biological yield and harvest index were investigated.
The results of variance analysis showed that the effect of water stress on all of the traits was significant at 1% probability.
The simple effect of cultivar on the number of sceondary stem, grains per plant, grain yield, biological yield and harvest
index were significant. Mean comparison showed that with increasing water stress, all of the traits deacresed significantly so
that the highest and lowest obtained by optimum irrigation and severe water stress, respectively. Severe water stress reduced
the grain yield by 63 and 45% compared to the optimum irrigation and moderate water stress, respectively. In optimum
irrigation and severe water stress conditions, the highest grain yield ontained by Onion cultivar. In this study, Onion cultivar
had a good adaptation to stress conditions and it is recommended for areas with dry and semi-arid climates.
Keywords: Irrigation, Harvest index, Grain weight, Grain per plant
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