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اثر تراکم بوته و تنش کمآبي بر خصوصیات رشدی ،عملكرد و اجزای عملكرد سويا
()Glycine max (L.) Merrill

 - 9دانشجوي سابق كارشناسي ارشد زراعت ،دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد
 - 2دانشيار ،پژوهش بخش تحقيقات دانه هاي روغني ،موسسه تحقيقات اصالح و تهية نهال و بذر كرج
 - 3دانشيار ،دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد
 - 4دانشجوي دكتري زراعت ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 - 5استاد ،دانشكدة كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ وصول91/3/9 :
تاریخ پذیرش10/9/21 :

چكيده
به منظور بررسي تأثير تراكم بوته بر خصوصيات رشدي ،عملكرد و اجزاي عملكرد الین  L-17سویا در شرایط تنش كم آبي در
سال ،9395آزمایشي در مزرعة پژوهشي مؤسسة تحقيقات اصالح و تهية نهال و بذر ،بخش تحقيقات دانههاي روغني كرج ،به صورت
كرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در  4تكرار اجرا شد .عامل تنش كم آبي در سه سطح در كرتهاي اصلي شامل
آبياري پس از  900 ،50و  950ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس  Aو عامل تراكم در سه سطح در كرتهاي فرعي شامل  30،20و
 40بوته در مترمربع قرار گرفت .نتایج نشان داد كه تنش كم آبي اثر معني داري بر تمامي صفات مورد بررسي داشت و باعث كاهش
ارتفاع گياه( ،)%23تعداد غالف در بوته( ،)%33تعداد دانه در هر گياه( ،)%49وزن هزار دانه( )%94و عملكرد دانه( )%56گردید .همچنين
در شرایط تنش كم آبي از درصد روغن كاسته و به ميزان پروتئين افزوده شد .این در حالي بود كه عامل تراكم بر صفات رویشي گياه
تأثير نداشت و تنها بر برخي از صفات زایشي نظير تعداد غالف در بوته ( ،)P<0.05وزن غالف در بوته ،تعداد دانه در هر گياه و
عملكرد دانه مؤثر بود ( .)P<0.01بهترین تيمار براي بدست آوردن حداكثر محصول دانه و صفات مطلوب رویشي و زایشي در گياه،
آبياري پس از 50ميليمتر تبخير از تشتك تبخير در هر دور آبياري و تراكم  20گياه در مترمربع بوده است.
واژههاي كليدي :تنش كمآبي ،تراكم كاشت ،سویا ،اجزاي عملكرد دانه ،درصد روغن دانه

___________________________________________________________________________
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عليرضا مقدم خمسه ،*9جهانفر دانشيان ،2مجيد اميني دهقي ،3حميد جباري 4و سيد علي محمد مدرس ثانوي
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اثر تراکم بوته و تنش کمآبي بر خصوصیات رشدی ،عملكرد و اجزای عملكرد سویا...

مقدمه
سویا (لوبیای روغني)

عليرضا مقدم خمسه و همكاران

توسعه دانه کاهش  82درصدی عملكرد دانه را در پي
)[Glycine max (L.

داشت.

سطح زیر کشت و تولید دانة روغني و پروتئیني را در جهان به

رشد متفاوت است و در مرحله پرشدن دانه حساسیت آن به

خود اختصاص داده است .این گیاه از سال  431به عنوان

کمبود رطوبتت ختاك بیشتتر استت ( .)1تتنش رطتوبتي در

دانة روغني در بخش های مهمي از کشور مورد توجه

مرحله تشكیل غتفف عملكترد ستویا را حتدود  20درصتد

کشاورزان قرار گرفته است( .)9تنش خشكي عامل اصلي

کاهش مي دهد ( .)2آنها گزارش دادند که با افزایش شتدت

کاهش رشد گیاهان در اقلیمهای خشك و نیمهخشك

تنش از تعداد گره و طول میتانگره کاستته شتد و منجتر بته

ميباشد .خسارت خشكي در این مناطق ساالنه به میلیونها

کاهش ارتفتا گیتاه گردیتد .بهاتیتا و همكتاران ( )8002در

دالر بالغ ميگردد .ایران در منطقه خشك و نیمهخشك قرار

بررسي اثر محدودیت رطوبتي بر عملكرد دانته ستویا در 8

دارد ،بنابراین توجه به مسألة تنش خشكي از اهمیت زیادی

ناحیتته مهتتم کشتتت ایتتن گیتتاه در هنتتد گتتزارش دادنتتد کتته

برخوردار است .عملكرد گیاه ،به فراهمي آب در خاك بستگي

محتتدودیت در رطوبتتت ختتاك ستتبب کتتاهش  82درصتتدی

دارد و تقاضا برای آب نیز به توانایي گیاه برای استفاده از آب

عملكرد دانه در مقایسه با شرایط عتدم محتدودیت رطوبتت

محدودی که عرضه ميشود وابسته است .تنش رطوبتي در هر

بود .در فصل تابستان که مصادف با مرحلته غتفف بنتدی و

مرحله از رشد سویا ميتواند عملكرد را کاهش دهد .اما مقدار

پر شدن دانه گیاه سویا متي باشتد ،کتاهش رطوبتت ختاك،

کاهش به مرحلة نمو گیاه و شدت تنش بستگي دارد( .)89در

سبب کتاهش قابتل توجته در عملكترد متي گتردد  .وجتود

بسیاری از نقاط ایران تمام نیاز رطوبتي گیاهان از جمله سویا

تنشهای مقطعي در اواسط مرحله نموی گیاه سبب تاثیر منفي

در طول دوره رشد بایستي از طریق آبیاری تأمین گردد و

در رشد گیاه خواهد شد  ،اما گیاهتاني کته تحمتل بیشتتری

باالخص که در بسیاری از مناطق ،طي مراحل بحراني رشد

نسبت به خشكي دارند و پس از رفع تنش قادر به بهبتود و

یعني مرحله گل دهي و پرشدن دانه ،ممكن است هیچ گونه

جبران صدمات باشند کمترین کتاهش در عملكترد را نشتان

ریزش های آسماني وجود نداشته باشد .در عین حال چون

خواهند داد ( .)1با افزایش شدت تنش سترعت تولیتد متاده

مراحل بحراني رشد عموماً با شرایط آب و هوایي گرم و

خشك درگیاه کاهش متي یابتد ،بنتابراین ارقتامي کته تتوان

خشك تابستان مواجه بوده که نیاز آبي اغلب محصوالت

فتوسنتزی خود را در شرایط تنش در متدت زمتان بیشتتری

زراعي نیز در این دوره تحت چنین شرایطي باال مي باشد

حفظ کنند از عملكرد بیشتری برخوردارند(.)82

توجه به صرفه جویي در مصرف آب با اعمال کم آبیاری

اجزای عملكرد دانه شامل تعداد غفف در گیاه ،تعداد دانه

بسیار کارساز خواهد بود( 8و .)4

در غفف و وزن هزار دانه است( .) 0در گیاه سویا 30تا 20

کمبود آب در بسیاری از مراحل نموی سویا ،عملكرد را

درصد گلها مي ریزند ( .) 1اما تعداد غففهای تولیدکننده

کاهش ميدهد .به طوری که در مرحلة رشد رویشي موجب

دانه با تعداد گلهایي که به غفف تبدیل مي شوند متناسب

کاهش میزان رشد گیاه ميگردد( .)83کرم و همكاران

است و عملكرد مي تواند به تعداد گلهای تولید شده وابسته

( )8002از آزمایشات خود نتیجه گرفتند که کمآبیاری در

باشد به عبارت دیگر عملكرد رابطه معكوسي با مجمو

مرحله گلدهي کامل سویا تنها سبب کاهش  3درصدی

ریزش غففها یا گلها دارد .شیند و همكاران ( ) 991گزارش

عملكرد دانه شد در حالي که کمآبیاری در مرحله رشد و

دادند که عملكرد دانه تك گیاه همبستگي مثبت و معني
داری را با ارتفا گیاه ،تعداد غفف در گیاه و تعداد دانه در
غفف و همبستگي منفي با وزن  00دانه نشان داد .ایزانلو و

Fabaceae

1
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] Merrillگیاهي است که از خانواده بقوالت که باالترین

عكس العمل سویا به کمبود آب خاك در مراحل مختلف
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عملكرد و همچنین برخي صفات مرفولوژی ارقام تجاری

گلدهي و تشكیل غفف در سویا یكي از مهمترین

سویا در شرایط تنش رطوبتي در اواخر مرحلة زایشي نشان

فاکتورهای تعیین کنندة میزان عملكرد است و طول مدت

دادند که با اعمال تنش آبي طول دورة رشد ،تعداد روزهای

سایهاندازی بر آن بسیار مؤثر ميباشد و اثرات سایهاندازی

تا شرو گل دهي ،تعداد روزهای تا شرو دانه بندی و

تحت تأثیر تراکم گیاهي قرار ميگیرد( .)89سائورابه و

ارتفا بوته نسبت به تیمار شاهد کاهش مي یابد.

همكاران ( ) 992تعداد غفف در گیاه ،شاخص برداشت ،و

بهتری و همكاران ( ) 423با بررسي اثرات محدودیت آب

وزن مادة خشك هر گیاه را به عنوان معیارهای انتخاب در

بر روند ذخیر هسازی روغن ،پروتئین و عملكرد دانه در دو

بهبود عملكرد سویا پیشنهاد کردند.

رقم سویا نشان دادند که با افزایش تنش آبي درصد روغن

با توجه به نتایج بدست آمده در مورد اثر تنش بر اجزای

کاهش و درصد پروتئین دانه افزایش یافت .سبكدست و

عملكرد دانه و نظر به اینكه کلیة عوامل بهزراعي برای هر

همكاران ( ) 421ضمن ارتباط عملكرد دانه با مقدار روغن

الین جدید بایستي قبل از معرفي آن الین به کشاورزان

دانه برای  80رقم سویا نشان دادند که درصد روغن با

شناخته و مورد بررسي قرار گرفته باشد لذا مطالعة حاضر به

صفات درصد پروتئین همبستگي منفي و معني داری داشت.

منظور تعیین بهترین تراکم و میزان آب آبیاری در جهت

پور موسوی و همكاران( ) 423با بررسي اثر تنش خشكي و

استفادة بهینه از امكانات محیطي و دستیابي به عملكرد

کود دامي بر ویژگي های کمي و کیفي گیاه سویا ،اظهار

باالتر ،و همچنین بررسي خصوصیات مورفولوژیك ،عملكرد

داشتند که با افزایش شدت تنش آبي ،درصد روغن دانه ها

و اجزای عملكرد الین L-17سویا و اثرات متقابل تنش کم

کاهش و درصد پروتئین دانه ها افزایش یافت .ارتفا بوته،

آبي و تراکم و تعیین ترکیب مناسبي از این دو عامل اجرا

تعداد گره در بوته ،تعداد شاخه در بوته در اثر تنش خشكي

شد.

کاهش یافت.
گزارش های برخي از پژوهشگران بیانگر این موضو است

مواد و روشها

که با افزایش جمعیت گیاهي در واحد سطح ،مرفولوژی

آزمایشي در مزرعه پژوهشي مؤسسه تحقیقات اصفح و

گیاه ،به علت رقابتي که بین گیاهان پیش مي آید ،تغییر

تهیه نهال و بذر ،بخش تحقیقات دانه های روغني کرج در

ميیابد( .)48عملكرد و اجزای عملكرد دانه اساساً به وسیلة

سال زراعي  423- 422انجام شد .عرض جغرافیایي محل

فرآیندهای فیزیولوژیك متعددی کنترل مي شود و به وسیلة

آزمایش  42درجه و  21دقیقه شمالي و طول  20درجه و 22

منابع فیزیكي نظیر نور ،آب و مواد غذایي خاك تحت تأثیر

 48متر از

دقیقه شرقي از نصف النهار گرینویچ و ارتفا

قرار ميگیرد .عملیات زراعي نظیر تراکم گیاهي و دور

سطح دریا ميباشد .بر اساس آمار آب و هوایي و منحني

آبیاری نیز بر میزان محصول گیاهان زراعي مؤثر ميباشد.

آمبروترمیك ،این منطقه با داشتن 20- 20

روز گرم

عملكرد دانة سویا ميتواند بوسیله تراکمهای زیاد یا کم و یا

وخشك جزء مناطق آب و هوایي مدیترانهای گرم و خشك

تنش کمآبي محدود شود .شرایط محیطي در طول دورة

و با داشتن زمستان سرد و مرطوب و تابستان گرم خشك

رشد ،مخصوصاً شدت و کیفیت نور خورشید دریافتي

جزء رژیم رطوبتي نیمه خشك محسوب مي شود .آمار دما

توسط گیاه تعیین کنندههای میزان فتوسنتز ،مادة خشك و

و بارندگي ماهانه در سال  423در جدول زیر آمده است.

عملكرد هستند .سایهاندازی (به میزان  80الي  39درصد) و
جلوگیری از تابیدن نور باعث افزایش فاصلة میانگرهها و
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همكاران ( ) 423ضمن بررسي صفات عملكرد و اجزای

ورس گیاه سویا ميشود .فتوسنتز کانوپي در طول دورة

اثر تراکم بوته و تنش کمآبي بر خصوصیات رشدی ،عملكرد و اجزای عملكرد سویا...

عليرضا مقدم خمسه و همكاران

آمار ماهانه بارندگي ،رطوبت و دما درسال زراعي  4831در کرج

خرداد

2/12

40/11

0/49

1/04

12/93

تیر

2/31

41/88

0

4/ 4

18/82

مرداد

9/11

42/31

0/ 4

4/01

22/01

شهریور

2/12

48/88

0/001

2/ 0

1 /10

مهر

8/38

81/22

0/084

2/33

11/13

آبان

3/22

2/13

0/98

49/22

20/23

این آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب

زماني که تبخیر به  20میلي متر رسید ،آبیاری تیمار شاهد

بلوكهای کامل تصادفي در  3تكرار اجرا شد .عامل تنش کم

انجام گر فت .آبیاری کلیه کر ت های مطابق شاهد انجام

آبي در سه سطح در کرتهای اصلي شامل آبیاری پس از ،20

آزمایشي تا مرحله تشكیل 2-1گره شد و پس از آن تیمارهای

 00و  20میليمتر تبخیر از تشتك تبخیر کفس  Aو عامل

کم آ بي اعمال شدند .بر این اساس زمان آبیاری آزمایش دوم

تراکم در سه سطح در کرتهای فرعي شامل  40،80و 30

و سوم به ترتیب پس از تبخیر  00تنش متوسط و  20تنش

گیاه در مترمربع قرار گرفت .الزم به ذکر است که سطح

شدید میلي متر از تشتك تبخیر انجام شدند .در طول زمان

آبیاری  20میلیمتر تبخیر به عنوان شاهد و سطوح آبیاری بعد

انجام آزمایش بارش قابل توجهي وجود نداشت.

از  00و  20میليمتر تبخیر نیز بهترتیب تنش متوسط و

قبل از کاشت از خاك نقاط مختلف مزرعه در دو عمق 0-40

شدید کمآبي در نظر گرفته شدند .زمان آبیاری کلیه کرتهای

و  40-10سانتيمتر بطور تصادفي نمونه برداری صورت

آزمایشي به ترتیب بر اساس  00و  20میلیمتر تبخیر از

گرفت و نمونههای گرفته شده جهت تعیین خصوصیات

تشتك تبخیر کفس  Aانجام شد .میزان تبخیر با نصب تشتك

فیزیكوشیمیایي به آزمایشگاه منتقل گردید .بر اساس نتایج

تبخیر کفس  Aدر مزرعه به طور روزانه اندازهگیری شد و

بدست آمده بافت خاك لومي شني بوده pH ،تقریباً خنثي و

آبیاری هر تیمار ،پس از رسیدن میزان تبخیر به مقدار مورد

 ECبرابر  /2دسي زیمنس بود .همچنین بذور قبل از کاشت

نظر صورت گرفت .مبداء زماني تبخیر از زمان اتمام آبیاری

با باکتری برادیرایزوبیوم ژاپونیكم تلقیح شدند .تاریخ کاشت

بود .همچنین زمان اعمال محدودیت در آبیاری بر اساس زمان

رقم مورد نظر  3تیر ماه سال بوده و اولین آبیاری بففاصله

پیشنهادی چیمنتي و هال ( ) 994و چیمنتي و همكاران

پس از کاشت صورت گرفت تا شرایط الزم جهت جوانهزني

( )8008پس از استقرار گیاه در مرحله  1-2برگي در

بذور و بقای باکتری فراهم گردد .زمان برداشت در  3مهر

کرتهای آزمایشي بود( 3و .) 2

صورت پذیرفت.

اولین آبیاری یك روز پس از کاشت انجام شد .برای تعیین

هر کرت آزمایشي دارای  1خط به طول  1متر با فاصلة

زمان آبیاری در کرت های شاهد و تنش از روش کسر

خطوط  10سانتي متر بود .بین هر دو کرت مجاور  4خط به

رطوبتي اتمسفر استفاده گردید  .به این جهت ازاستفاده

صورت نكاشت در نظر گرفته شد و فاصله بین دو تكرار

گردید .در هر روز میزان  Aتشتك تبخیر کفس تبخیر از

مجاور  1متر تعیین گردید .در زمان برداشت پس از رسیدگي

تشتك تبخیر بر اساس آب اضافه شده به تشتك محاسبه و

فیزیولوژیك گیاهان 4 ،مترمربع از هر کرت جهت ارزیابي
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تاریخ

حداقل دما( )C

حداكثر دما( (C

ميزان بارش))mm

حداقل رطوبت()%

حداكثر رطوبت()%

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 9310

میانگین  2گیاه در هر کرت استفاده شد و تعداد و وزن دانه و

متوسط در تیمار آبیاری بعد از  00میليمتر تبخیر باشد .نتایج

غفف برای هر یك از گرههای اصلي و شاخههای فرعي

دانشتتیان و همكتتاران ( ) 422نشتتان داد کتته اعمتتال تتتنش

محاسبه گردید .میزان روغن دانه نیز با استفاده از دستگاه

بخصوص در اوائل گلدهي بتر ارتفتا گیتاه تتاثیر گذاشتت و

 NMRمدل  BRUKERدر بخش تحقیقات دانههای

باعث کاهش ارتفا گردیتد .کتادهم و همكتاران( ) 922نیتز

روغني کرج تعیین گردید .رقم مورد استفاده(  ) L-17از رقم-

گزارش کردند که آبیاری در مراحل گلتدهي تتا اواستط نمتو

های در دست معرفي سویا بوده که جزء گروه رسیدگي III

غفف سبب افزایش ارتفا گردید.

قرار ميگیرد.
صفات مورد بررسي در این آزمایش شامل ارتفا گیاه ،فاصله

فاصله اولين غالف از سطح زمين

اولین غفف از سطح زمین ،تعداد شاخه فرعي ،تعداد غفف

فاصلة اولین غفف از ستطح زمتین در بتین تیمارهتای متورد

در گیاه ،وزن غفف ،تعداد دانه در گیاه ،وزن هزار دانه ،وزن

بررسي تنها در سطح آماری  %2تحت تاثیر تنش کمآبتي قترار

خشك ساقه ،عملكرد دانه ،درصد روغن و پروتئین دانه .برای

گرفت(جدول ) .تیمار آبیتاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر بتا

تجزیه و تحلیل آماری دادههای حاصل ،از برنامههای آماری

 2/23سانتیمتر و تیمار آبیاری بعتد از  00میلیمتتر تبخیتر بتا

 SASو جهت مقایسة میانگین صفات مورد نظر از آزمون

 1/04سانتیمتر به ترتیتب بیشتترین و کمتترین فاصتلة اولتین

دانكن توسط نرم افزار  Mstat-cاستفاده شد.

غفف از ستطح زمتین را دارا بودنتد (جتدول  .)8دانشتیان و
همكاران ( ) 422نیز گزارش دادند که تنش کمآبتي در ارقتام

نتایج و بحث

سویا به سبب کاهش ارتفا گیاه باعث کتاهش فاصتلة اولتین

ارتفاع بوته

غفف از سطح زمین نیز خواهد شد .شتاهمرادی و همكتاران

نتایج ارائه شده در جدول تجزیه واریانس نشان متيدهتد کته

( ) 422نیز نتایج مشابهي را در این زمینه گتزارش کتردهانتد.

تنش کمآبي بر ارتفا گیاه در سطح  %2اثر معنتيداری داشتته

احتماالً افزایش ارتفا با افزایش تراکم به علتت بیشتتر شتدن

است(جدول ) .در این آزمایش بیشتترین و کمتترین ارتفتا

رقابت بین گیاهان کاشته شده و کاهش نفتوذ نتور بته داختل

گیاه به ترتیب از تیمار آبیتاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر بته

کانوپي باعث باال رفتن فاصله اولین غفف از سطح زمین شده

میزان  21/0سانتیمتر و تیمار آبیاری بعد از  20میلیمتر تبخیر

است .همچنین نتایج مشابهي منطبق بر رونتد افتزایش فاصتلة

به میزان  34/1سانتیمتر حاصل شد (جدول  .)8کاهش ارتفتا

اولین غفف از سطح زمین بر اثر افزایش تراکم توسط محققان

گیاه به موازات افزایش تنش کمآبي را ميتوان بته اختتفل در

گزارش شده است ( 1و .) 1

فتوسنتز به واسطه تنش خشكي و کاهش تولید مواد فتوسنتزی
جهت ارائته بته بختشهتای در حتال رشتد گیتاه نستبت داد.

وزن خشك ساقه

آزمایشهای خواجوئينژاد ( ) 424نشان داد که تنش کتمآبتي

وزن خشك ساقه در سطح احتمال یتك درصتد تحتت تتاثیر

بر ارتفا گیاه اثر معنيداری در سطح یك درصد داشته استت.

تنش کمآبي قرار گرفت(جدول ) .در آزمایش حاضر ،آبیاری

دانشیان و همكاران ( ) 422نیز در بررسي خصوصیات زراعي

بعد از  20میلیمتر تبخیر (شاهد) حداکثر وزن خشك ستاقه را

در ارقام تحت تنش سویا گتزارش کردنتد کته تتنش کتمآبتي

با میانگین  48/82گرم دارا بتود و تیمتار آبیتاری بعتد از 20

باعث کاهش ارتفا ارقام ستویا گردیتد( .)3همچنتین در ایتن

میلیمتر تبخیر سبب کاهش  8درصدی وزن خشك ستاقه در

آزمایش اعمال آبیاری بعد از  00میلتيمتتر تبخیتر نتوانستت

مقایسه با تیمار آبیتاری شتاهد گردیتد (جتدول  .)8براستاس

کاهش معنيداری در ارتفا گیاه نسبت به تیمار شاهد بوجتود

گزارشات خواجوئينژاد ( ) 424وزن خشك ساقه ارقام سویا
13
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عملكرد دانه برداشت گردید .برای ارزیابي اجزاء عملكرد از

آورد (جدول  )8که ميتواند نشان دهنده شدت تتنش کتم تتا

اثر تراکم بوته و تنش کمآبي بر خصوصیات رشدی ،عملكرد و اجزای عملكرد سویا...

عليرضا مقدم خمسه و همكاران

تحت تاثیر تیمارهای آبیتاری قترار گرفتت .کترم و همكتاران

اساس گزارش او هر چه تراکم کمتر شود و فاصله گیاهتان از

( )8002نیز اعمال محدودیت در آبیتاری در مراحتل گلتدهي

یكدیگر زیادتر شود ،تعداد شاخه فرعي زیادتر ميشود.

کامل و رشد و توسعه دانه گیاه سویا به ترتیب ستبب کتاهش

تعداد غالف در بوته

 1و شش درصدی وزن خشك گیاه گردید.

اثر تنش کمآبي و اثر تراکم بر تعداد غفف در گیاه بتهترتیتب

اثر متقابل تنش و تراکم بر وزن خشتك ستاقه در ستطح یتك
درصد معنيدار بود (جدول ) و ارزیابي ستطوح اثتر متقابتل

دانشیان و همكاران ( ) 422مطابقت دارد( .)4حتداکثر تعتداد

نشان داد که حداکثر وزن ساقه از آبیتاری بعتد از  20میلیمتتر

غفف در گیاه از آبیاری بعد از  20میلیمتر تبخیتر بتا میتانگین

تبخیر و تراکم  40گیاه در متتر مربتع بتا میتانگین  30/0گترم

 40/80و حداقل آن از آبیاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر بتا

حاصل شد (جدول  .)8احتماالً در آبیاری بعتد از  20میلیمتتر

میانگین  2/22حاصل شد (جدول  .)8همچنین نتایج بیتانگر

تبخیر با تراکم  40گیاه بهدلیل وجود رطوبت کتافي در ختاك،

این مطلب بود که با اعمال تنش کمآبي تعداد غتفف در گیتاه

عدم رقابت بین گیاهان در واحد سطح و وجود فضتای کتافي

به طور معنيداری کاهش یافت ولي از طرفي با افزایش شدت

برای هر گیاه ،حداکثر وزن ساقه حاصل شتده استت .حتداقل

تنش در سطح بعدی افتت تعتداد غتفف در گیتاه بتا شتدت

وزن ساقه هم از آبیاری بعد از  20میلیمتر و تتراکم  30گیتاه

کمتری انجام شد .کاهش تعداد غفف در گیاه در تیمار تتنش

در متر مربع با میانگین  80گرم حاصل شد (جدول  ،)8که بته

شدید نسبت به تیمار تنش متوستط کتمآبتي  2درصتد بتود،

نظر ميرسد علت آن عدم وجتود رطوبتت کتافي در ختاك و

درحاليکه افت صفت نامبرده در تیمار تنش متوستط کتمآبتي

رقابت شدید بین گیاهان جهتت دریافتت آب و متواد غتذایي

نسبت به تیمار شاهد حدود  81درصتد بتود (جتدول  .)8بتر

باشد.

اساس گزارشات دانشیان و همكاران( ) 420تعداد غتفف در
گیاه یكي از مهمترین اجزاء عملكترد در گیتاه متيباشتد و بتا

تعداد شاخه فرعي در گياه

افزایش شدت تنش از تعداد غفف در گیاه کاستته متيشتود.

تنش کمآبي بر تعداد شاخه فرعي در ستطح  %تتأثیر معنتي-

همچنین اگلتي ( ) 999گتزارش دادنتد کته بته دلیتل رقابتت

داری داشت(جدول ) .حداکثر تعداد شاخه فرعي از آبیتاری

اندامهای رویشي با زایشي در مرحله نمو زایشي گیاه ،کتاهش

بعد از  20میلیمتر تبخیر بتا میتانگین  4/1بدستت آمتد و بتا

فتوسنتز جامعه گیتاهي طتي ایتن دوره ،ستبب کتاهش تعتداد

اعمال تیمارهای تنش متوسط و شدید کتمآبتي تعتداد شتاخه

غفف یا دانه در واحد ستطح متيگتردد ( و  .) 1در همتین

فرعي بهترتیب به میزان  9و  44درصد در مقایسته بتا تیمتار

رابطتته شتتائوس و همكتتاران (  ) 92و متتومن و همكتتاران

آبیاری شاهد کاهش یافت (جدول  .)8قبفً نیز کتاهش تعتداد

( ) 919نیز گزارش کردند که تعداد غفف در سویا به شتدت

شاخه فرعي گیاه در شرایط تنش کمآبي توسط برخي محققین

تحت تاثیر تنش خشكي قرار گرفت.

گزارش شده است (.)2

در آزمایش حاضتر حتداکثر تعتداد غتفف در گیتاه در میتان

با وجود معنيدار نبودن اثر متقابتل تتنش و تتراکم بتر تعتداد

سطوح تراکم اعمال شده از تتراکم  80گیتاه در متتر مربتع بتا

شاخه فرعي در گیاه ،بررسي مقایسه میانگین هتا در جتدول

میانگین  82/24بدست آمد و به طتور نستبي هتر چته تتراکم

نشان ميدهد که در تمامي سطوح آبیاری ،هر چه تتراکم گیتاه

بیشتر شد به دلیل افزایش رقابت بین گیاهان تعداد غتفف در

بیشتر گردید تعداد شاخه فرعي به دلیل افتزایش رقابتت بتین

گیاه کاهش ميیافت به طوریکه حداقل تعداد غفف در گیتاه

گیاهان و تخلیه سریعتر رطوبت خاك کتاهش یافتت (جتدول

در تراکم  30گیاه در متر مربع با میانگین  80/20حاصتل شتد

 .)8براتویت ( ) 928نیز مشاهده کرد که با افزایش تعداد گیاه

(جدول  .)8با این حال بین تراکمهای  80و  40بوتته در متتر

در واحد سطح ،از تعداد شاخههای فرعي کاسته ميشتود .بتر

مربع تفاوت معنيداری از نظر تعتداد غتفف در گیتاه وجتود
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در سطح یك و پنج درصد معنيدار بود (جدول ) که با نتایج

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 9310
نداشت و هر دو در گروه آماری مشابهي قرار داشتند (جتدول

در هر گیاه از آبیتاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر بتا میتانگین

 .)8بوکت ( ) 990نیز اعفم کترده استت کته افتزایش تتراکم

 12/03دانه بدست آمد و با افزایش شدت تنش کمآبي به طور

تعداد غفف در هر گیاه را کاهش ميدهد ولي باعث افتزایش

معنيداری کاهش پیدا ميکرد ،به طوریکه حداقل تعداد دانته

تعداد غفف در واحد سطح ميشود.

در گیاه از آبیاری بعد از  20میلیمتر تبخیر با میتانگین 30/21
دانه حاصل شد که نسبت به تیمتار آبیتاری شتاهد  32درصتد

وزن غفف در هر گیاه در سطح یك درصد تحت تتاثیر تتنش

شرایط تنش کم آبي ميتواند به دلیتل افتزایش پتوکي غتفف

کمآبي و تراکم گیاهي قرار گرفتت (جتدول ) .حتداکثر وزن

باشتتد( .)80همچنتتین افتتزایش شتتدت تتتنش موجتتب کتتاهش

غفف در هتر گیتاه از آبیتاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر بتا

فتوسنتز گیاه و در نتیجه کاهش تولید مواد آسیمیفتي در گیتاه

میانگین  03/22گرم حاصل شد و در تیمارهای آبیتاری بعتد

شده ،به طوری که در زمان گلدهي و نمو غفف باعث کاهش

از  00و 20میلیمتر تبخیر میانگین این صفات بهترتیتب بتا

تعداد غفف در گیتاه و تعتداد دانته در غتفف گردیتد (.)80

 41و  31درصد کاهش به  11/02و  22/24گرم تقلیتل یافتت

دانشیان و همكاران ( ) 422در بررسي اثر تتنش قطتع آب در

(جدول  .)8نتایج حاصل از تحقیقات محققین مختلتف نشتان

مرحله نمو غفف بر عملكرد دانه و خصوصیات زراعي ارقتام

داده است که وقو تنش خشكي در زمان نمتو غتفف ستبب

و الینهای سویا دریافتند که تعتداد دانته در گیتاه در شترایط

کتتاهش وزن غتتفف و دانتته متتيگتتردد ( .)89شتتاهمرادی و

تنش به طور معنيداری در مقایسه بتا تیمتار آبیتاری مناستب

همكاران ( ) 422نیز نتایج مشابهي را در ایتن زمینته گتزارش

کاهش یافت .هترلي و همكاران ( ) 994نیز در بررستي تتنش

کردهاند .در این آزمایش حداکثر وزن غفف از تراکم  80گیتاه

خشكي در مرحله نمو زایشي سویا گزارش داد که تنش شدید

در متر مربع با میانگین  23/0گترم بدستت آمتد و حتداقل آن

تعداد و وزن دانه را در گیاه کاهش داد اما میزان کاهش تعتداد

متعلتق بته تتتراکم  30گیتاه در متتر مربتتع ( 18/20گترم) بتتود

دانه بیش از وزن دانه بود .همچنین اگلتي و همكتاران( ) 99

(جدول  .)8ولي با این حال تفاوت معنيداری بین تراکمهتای

گزارش دادند که به دلیل رقابت اندامهای رویشي با زایشي در

 80و  40بوته در متر مربتع از نظتر وزن غتفف در هتر گیتاه

مرحله نمو زایشي گیاه ،کاهش فتوسنتز جامعه گیاهي طي این

وجود نداشت که نشان دهنده تحت تأثیر قرار نگرفتن صتفت

دوره ،سبب کاهش تعداد غفف یا دانه در واحد سطح گردید.

مذکور در تراکم  40بوته در متر مربع در مقایسه بتا تتراکم 80

در آزمایش کرم و همكاران ( )8002نیز اعمال محتدودیت در

بوته در متر مربع ميباشد (جدول  .)8به طور کلي نتایج نشان

آبیاری در مرحله رشد و توسعه دانه گیاه سویا به ترتیب سبب

داد که با افزایش سطوح تراکم از  80به  30بوته در متر مربتع

کاهش  80و  0درصدی تعداد دانه و وزن دانه گردید.

وزن غفف در گیاه کاهش پیدا ميکرد کته احتمتاالً بته دلیتل

اثر تراکم نیز بتر تعتداد دانته در گیتاه در ستطح یتك درصتد

افزایش رقابت بین گیاهان ،تخلیته رطتوبتي هتر چته ستریعتر

معنيدار بود (جدول ) ،بهطوریکته میتانگین تعتداد دانته در

خاك بر اثر افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش میتزان آب قابتل

گیاه در تراکم  30گیاه در متر مربع با تتراکم  80گیتاه در متتر

دسترس خاك در تراکم های باالی گیاه بوده است.

مربع تفاوت معنتيداری داشتت (بته ترتیتب  31/ 0در برابتر

تعداد دانه در گياه

 .)12/99این در حالي بود که در تراکمهای  80و  40گیتاه در
متر مربع تفاوت معنيداری از نظر تعداد دانه در گیاه مشتاهده

تعداد دانه در گیاه یك جزء مهم عملكرد سویا محسوب متي-

نشد (جدول .)8

شود( .) 1تعداد دانه در گیاه در سطح یك درصد تحت تتاثیر
تنش کمآبتي قترار گرفتت (جتدول ) .دانشتیان و همكتاران

وزن هزار دانه

( ) 422نیز به نتایج مشابهي دست یافتهاند .حداکثر تعداد دانه
11
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وزن غالف در هر گياه

کاهش یافته بود (جدول  .)8کاهش تعداد دانه در هر گیتاه در

اثر تراکم بوته و تنش کمآبي بر خصوصیات رشدی ،عملكرد و اجزای عملكرد سویا...

عليرضا مقدم خمسه و همكاران

قرار گرفت(جدول ) .در این آزمایش حتداکثر میتانگین وزن

گردید که در نهایت به کاهش عملكرد دانه منجر شتد ( 2 ،8و

هزار دانته از آبیتاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر بتا میتانگین

 .)9فرود و همكاران ( ) 994نیز در بررستي تتأثیر تیمارهتای

 82/ 8گرم بدست آمد و حداقل آن هم متعلق به آبیاری بعد

آبیاری مطلوب ،تنش کمآبي و کمآبیاری بر عملكرد دانه سویا

از  20میلیمتر تبخیر با میانگین  01/11گرم بود کته نستبت

گزارش کردند کته بیشتترین عملكترد دانته از تیمتار آبیتاری

به آبیاری بعد از  20میلیمتر تبخیتر  3درصتد کتاهش نشتان

مطلوب حاصل شد و تنش کتمآبتي باعتث کتاهش معنتيدار

ميداد (جدول  .)8دانشیان و همكاران ( ) 422نیز در بررستي

عملكرد دانه سویا گردید .کاهش عملكرد دانه سویا در شرایط

اثر تنش قطع آب در مرحله نمتو غتفف بتر عملكترد دانته و

تنش رطوبتي توسط شاهمرادی و همكاران ( ،) 422دانشتیان

خصوصیات زراعي ارقام و الینهتای ستویا کتاهش معنتيدار

و همكاران ( ،) 422و بهاتیا و همكاران ( )8002نیز گتزارش

وزن هزار دانه را گتزارش کتردهانتد .نتتایج ایتن آزمتایش بتا

شده است.

گزارشات کرم و همكاران ( )8002نیز مطابقت دارد.

در این آزمتایش بتا افتزایش تتراکم گیتاهي در واحتد ستطح

در این آزمایش میانگین وزن هزار دانه در تتراکم  80گیتاه در

عملكرد دانه کاهش یافت به خصوص در تتراکم  30گیتاه در

متر مربع با میانگین وزن هزار دانه در تراکمهای  40و  30گیاه

متر مربع که میانگین عملكرد دانه 81/9

کیلوگرم در هكتتار

در متر مربع تفاوت معنيداری نداشت (جدول  ،)8کته نشتان

بود (جدول  .)8همچنین بیشترین عملكترد دانته از تتراکم 80

دهنده ثبات و عدم پاسخ گیتاه گیتاه بته تتراکمهتای مختلتف

گیتتاه در متتتر مربتتع بتتا میتتانگین  104/2کیلتتوگرم در هكتتتار

گیاهي از نظتر وزن هتزار دانته متيباشتد کته توستط وبتر و

حاصل شد که با عملكرد دانه در تراکم  40گیاه در متتر مربتع

همكاران ( ) 991نیز گزارش شده است .بنابراین نتایج حاصل

تفاوت معنيداری نداشت (جدول  .)8خواجوئي نژاد () 424

ميتواند دلیلي بر تراکم پذیری الین مورد نظر باشد.

اعفم کرده است افزایش تراکم تعتداد غتفف را در هتر گیتاه

با وجود معنتيدار نبتودن اثترات متقابتل بتر وزن هتزار دانته،

کاهش ميدهد ولي در واحد سطح افتزایش متيدهتد .تتراکم

بررسي مقایسات میانگین نشان داد که در شرایط تنش کم آبي

باالی گیاهي موجب رقابت شدید بین گیاهان ميشود و همین

الین مورد نظر توانست در تراکمهای باالی گیاهي وزن هتزار

امر موجب کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به سمت دانهها متي-

دانه خود را در حد مطلوبي حفظ نماید (جدول .)8

گردد .به عبارت دیگر سهم هر دانه از مواد آسیمیفتي کتاهش
ميیابد و این امر موجب ریز ماندن دانهها و کاهش وزن آنهتا

عملكرد دانه

و در نتیجه کاهش عملكرد دانه ميشود(.)8

اثر تنش کمآبي و اثر تراکم بتر عملكترد دانته در ستطح یتك
درصد معنيدار بود (جدول ) .حداکثر عملكرد دانه از آبیاری

درصد روغن دانه

بعد از  20میلیمتر تبخیر با میانگین  8034/2کیلوگرم در هكتار

میزان روغن استحصالي از دانته جتزء صتفات مهتم کیفتي در

بدست آمد و با افزایش سطوح تنش کمآبي عملكترد دانته بته

سویا محسوب ميشود و ستعي محققتان همتواره در بدستت

طور معنيداری کاهش پیدا کرد (جدول  .)8در ایتن آزمتایش

آوردن ارقام بتا درصتد روغتن بتاال متيباشتد .نتتایج تجزیته

حداقل عملكرد دانه از آبیاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر بتا

واریانس در جدول نشان ميدهد که در بین تیمارهای مورد

میانگین  293/9کیلوگرم در هكتار حاصل شد کته نستبت بته

بررسي تنها درصد روغن در سطح یتك درصتد تحتت تتأثیر

تیمار آبیاری شاهد  21درصد کاهش نشان ميداد که ناشتي از

تنش کمآبي قرار گرفتته استت .در آزمتایش حاضتر بیشتترین

کاهش تعداد دانه در گیاه ( )%32و وزن هزار دانه ( )%88بتود

درصد روغن دانه از تیمار آبیتاری بعتد از  20میلیمتتر تبخیتر

(جدول  .)8همچنین احتماالً کمبتود آب متورد نیتاز گیتاه در

(شاهد) به میزان  82/ 2بدست آمد درحاليکه درصتد روغتن
43
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وزن هزار دانه در سطح پنج درصد تحت تاثیر تتنش کتمآبتي

تیمارهای تنش کمآبي سبب ریزش تعداد زیادی از غتففهتا
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میتتانگین  84/4و  88/1درصتتد در حتتداقل میتتزان ختتود قتترار

شده از نظر درصد پروتئین دانته در یتك گتروه آمتاری قترار

داشت (جدول  )8که مطابق با نتتایج شتاهمرادی و همكتاران

داشتند (جدول  .)8در مورد درصد پروتئین به عنوان یكتي از

( ) 422ميباشد .نتتایج مقایستات میتانگین نشتان داد کته در

مؤلفههای مهم کیفیت دانه ،نتایج بدست آمده از پژوهشهتای

تیمار آبیاری شاهد با افزایش تراکم گیاهي درصد روغن دانته

انجام شده تناقضاتي را نشان ميدهند .بدین ترتیب که جنسن

به طور غیر معنيداری کاهش یافت اما در تیمار تنش متوستط

و همكاران ( ) 991عدم تاثیرپذیری میزان پروتئین در کلتزا را

کمآبي با افزایش تراکم ،درصد روغن دانه بته میتزان نتاچیزی

گزارش کردهاند .لتوپز پریترا و همكتاران ( )8000همبستتگي

افزایش یافت (جدول  .)8این درحالي بود که در تیمتار تتنش

منفي و معنيداری بین درصد پتروتئین و درصتد روغتن دانته

شدید کمآبي با افزایش تراکم از  80به  30گیاه در متتر مربتع،

آفتابگردان و ویلكاکس ( ) 992نیز همبستگي منفي و معنتي-

درصد روغن دانه نیز افزایش معنيداری به میزان سته درصتد

داری را بین درصد پروتئین و درصد روغن دانه سویا گزارش

یافت (جدول .)8

کردهاند.

درصد پروتئين دانه

نتيجهگيري

میزان پروتئین دانه نیز از دیگر صفات مهم کیفي در سویا مي-

با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش ميتوان گفت که

باشد و اصوالً تنها صفتي است کته در شترایط تتنش کتمآبتي

تنش کمآبي بیشتر از تراکم بر روی اکثر صفات مورد بررسي

تقویت ميشود ( .)2نتایج حاکي از این آزمایش نشان داد کته

و عملكرد دانه تاثیر گذار بود و بیشترین عملكرد در تیمار

درصد پروتئین در سطح احتمال یك درصد تحت تأثیر تتنش

آبیاری پس از  20میلیمتر تبخیر از تشتك تبخیر و تراکم 80

کمآبي قرار گرفت (جدول ) ،به طوریکته بیشتترین درصتد

گیاه در متر مربع به میزان  8814/1کیلوگرم در هكتار بدست

پروتئین دانه از تیمارهای تتنش شتدید و متوستط کتمآبتي و

آمد .بنابراین در صورت فراهم کردن شرایط آبي برای رقم

کمترین میزان آن از تیمار آبیاری شاهد حاصتل شتد (جتدول

مورد استفاده ميتوان با افزایش تراکم میزان عملكرد دانه در

 .)8آزمایشتتات دانشتتیان و همكتتاران ( ) 422نشتتان داد کتته

واحد سطح را باال برد .به منظور افزایش کارایي ارقام در

بیشترین درصد پروتئین از شرایط آبیاری کامل به دست آمد و

استفاده بهتر از عوامل محیطي تحت تیمارهای آبیاری و

تنش در مرحله گلدهي نیز کمتترین درصتد پتروتئین دانته را

ارزیابي دقیقتر آنها در کشت های تابستانه ،کاشت ارقام در

تولید نمود .شتاهمرادی و همكتاران ( ) 422نیتز در بررستي

تراکم و فاصله بین گیاهي مطلوب بر اساس تیپ رشد

تنش خشكي در مراحل مختلف رشد  80رقتم و الیتن ستویا

پیشنهاد ميشود.

دریافتند که تنش درصد روغن دانه را کاهش داد ولتي باعتث
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دانه در تیمارهای تنش متوسط و شدید کمآبتي بته ترتیتب بتا

افزایش درصد پروتئین دانه گردید .همچنین تراکمهای اعمتال

اثر تراکم بوته و تنش کمآبي بر خصوصیات رشدی ،عملكرد و اجزای عملكرد سویا...

عليرضا مقدم خمسه و همكاران

جدول  .2مقايسة میانگین صفات مورد بررسي تحت تنش کمآبي و تراکم بوته در کشت دوم
ارتفاع

در گياه

در هر گياه

هر گياه

دانه

cm

cm

g

--------

--------

g

--------

g

kg/ha

05/99a

4/48a

25/50a

2/56a

25/55a

658/04a

84/58a

650/65a

5582/0a

50/60 a

89/50ab

8/52b

55/50b

5/96ab

55/58b

55/54b

05/80b

669/82ab

6562/5b

52/28 b

25/02 a

82/55b

8/08b

50/85b

5/85b

64/44c

00/42c

85/08c

658/58b

498/9b

55/82 b

25/46 a

05/88a

8/85a

58/50a

2/28a

50/42a

48/55a

50/99a

656/59a

6552/4a

52/58 a

26/58 a

05/48a

8/48a

59/04a

5/48ab

58/85a

45/55a

04/58a

662/28a

6855/5a

52/92 ab

25/45 a

84/52a

4/54a

58/54a

5/85b

55/45b

55/05b

88/65b

668/05a

6658/9b

52/55 b

26/52 a

05

00/85abc

4/59ab

55/80cd

8/68a

22/80a

665/50a

45/05a

625/45a

5552/5a

50/55 a

58/89 b

05

04/95a

4/08ab

85a

2/58ab

25/04ab

665/55a

84/24ab

656/05ab

5565/5a

50/64 a

58/95 b

05

05/59ab

9/25a

25bc

2/58bc

55/54bc

48/05b

59/50bc

652/58ab

6505/5b

50/50 a

58/96 b

05

89/98cd

5/40b

56/50d

2/68abc

52/88cd

54/50bc

09/50cd

668/50ab

6286/6bc

52/55 b

25/29 a

05

06/85bcd

8/85ab

55/50cd

5/45bc

55/54cd

54/8bc

02/25d

656/95ab

6556/9c

52/50 b

25/55 a

05

88/09de

5/05b

26/50bc

5/45bc

55/0cde

56/50c

80/86d

664/85ab

6588/5bc

52/05 b

25/05 a

05

85/84de

5/40b

22/80b

5/45bc

69/94de

58/05bc

05/55d

660/85ab

6685/5bc

55/02 c

22/58 a

05

85/25e

8/20ab

55/05d

5/68c

56/89cd

56/50c

82/68d

95/86b

6555/0c

55/00 c

22/66 a

05

85/55e

4/82ab

55d

5/58c

60/65e

24/80d

55/22e

665/48ab

840/0d

52/65 b

25/65 a

گياه
تراكم گياه ()m2

05
655
605
55
25
85
05

055

005

اولين
غالف

ساقه

فرعي در
گياه

ميانگينهايي كه در هر بخش داراي حروف مشترك هستند مطابق آزمون چند دامنهاي دانكن در سطح  %0در گروه آماري مشابهي قرار دارند.

41

عملكرد دانه

روغن

پروتئين

%

%
58/89 b
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تعداد غالف

وزن غالف

تعداد دانه در

وزن هزار

تيمارها
ميزان تبخير ()mm

فاصلة

وزن خشك

تعداد شاخة

درصد

درصد
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منابع

خصوصیات کمي و کیفي سویا .مجله علمي پژوهشي

 - 9دکاني ،م ،.ج .دانشیان ، ،.اصتفن و

 .جنتوبي. 422 .
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Abstract
In order to evaluate effect of plant density and water deficit on the growth, yield and yield
component of soybean, an experiment was carried out in split plot design based on RCBD
with four replications at the research station of Seed and Plant Improvement Institute in
Karaj-Iran in 2006. In this experiment, water deficit treatment in three levels was placed as
main plot (water withholding at reproductive stage until 50, 100 and 150 mm evaporation
from evaporation pan in each irrigation period) and plant density in three levels as sub plot in
(20, 30, 40 plant/m2). The results indicated that water deficit had significant effect on all
studied traits and caused to reduce the plant height (23%), number of pod per plant (37%),
number of grain per plant (48%), 1000-grain weight (14%) and grain yield (56%). Also in the
water deficit condition, oil percentage was reduced and seed protein amount was increased.
While plant density had not significant effect on the vegetative traits of plant and only had
significant effect on some reproductive traits such as number of pod per plant (P<0.05), pod
weight and grain number per plant and grain yield (P<0.05). Generally, the best treatment for
obtaining the maximum yield and suitable vegetative and reproductive traits was water
withholding until 50 mm evaporation from evaporation pan in each irrigation period and
density of 20 plant/m2.
Keywords: water deficit, plant density, soybean, yield component, oil seed percentage
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