
  و همکارانمحمدمهدي ملک

 1

  

  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  91جلد پنجم، شماره چهارم، زمستان 

17-1  
http://ejcp.gau.ac.ir    

  

  

   بر ماده خشک و سرعت رشد محصول  اثر شاخص سطح برگ،بررسی
   سویاارقاماجزاي عملکرد  عملکرد و

  5محمد ملک و 4، حسین عجم نوروزي3، ابراهیم زینلی2، سراله گالشی1محمدمهدي ملک*  

 گروه استادیار3، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه زراعت استاد  2،  جهاد کشاورزي گرگانزراعتکارشناس ارشد 1
  استادیار دانشگاه گلستان5، استادیار دانشگاه آزاداسالمی گرگان 4،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانزراعت
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  چکیده

عملکرد در اکثر محصوالت نتیجه ترکیب تعداد زیادي از فرایندهاي فیزیولوژیکی است که در طی 
 این فرایندها در سطوح مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی .رشد و نمو به وقوع می پیوندد
منظور تعیین خصوصیات فیزیولوژیک   به.شوندهاي زیادي کنترل میتجلی یافته و اغلب توسط ژن
 1389 و رابطه بین آنها با اجزاي عملکرد در سال )Glycine max L. (مؤثر بر عملکرد دانه ارقام سویا

و  ، سحر، ساري، هیل، دي پی ایکس3گرگان( در این آزمایش شش رقم سویا .آزمایشی انجام شد
اي کامل تصادفی با چهار تکرار مورد استفاده قرار هدر قالب طرح بلوك) 033، 032(و دو الین ) تالر

 روند تغییرات شاخص سطح برگ، ماده خشک، سرعت رشد محصول نسبت به زمان نشان داد .گرفتند
 نتایج حاصل از تجزیه صفات .کنندارقام مورد بررسی از این نظر از الگوي یکسانی تبعیت می

خص سطح برگ و سرعت رشد محصول در مراحل گیري شده مربوط به ماده خشک تجمعی، شا اندازه
 ضرایب  اما.داري وجود داردبندي مشخص کرد که بین ارقام اختالف معنیگلدهی و شروع دانه

ها،  براساس نتایج حاصل از تجزیه داده.نشان ندادعملکرد داري بین آنها و همبستگی ارتباط معنی
 که از طریق تولید تعداد داشت باالتر بود ناشی از شاخص برافزایش عملکرد در ارقام پرمحصول

هاي هواشناسی در طول دوره رشد ت داده ثب.ندز عملکرد باالتري برخوردار بودغالف و دانه بیشتر ا
 بدست آمده براساس نتایج .دهدگراد را در زمان گلدهی نشان می  درجه سانتی41 تا 38دماهاي باالي 

 يداختن زمان گلدهی گیاه را بیشتر در معرض دماهاي باالطوالنی شدن دوره رویشی با به تعویق ان
   . داشتندتريپائینعملکرد از   غالف و دانهکمترتعداد با داشتن که این ارقام طوريه قرار داده ب

  1.شاخص سطح برگسویا،  اجزاء عملکرد، :کلیديهاي  واژه
                                                

 m.malek0438@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
ه و  میالد در چین شناخته شد سال پیش از2800سویا یکی از گیاهان قدیمی است که در حدود 

 2009 در سال .هاي روغنی قلمداد کرد زراعی دانهانمهمترین گیاهآن را از توان هم اکنون نیز می
 .)2010 ،فائو(  میلیون تن بود222تولید   و میلیون هکتار98/7حدود  در جهانسویا کشت سطح 

گیري بسیاري از این صفات ی اندازه ول.صفات فیزیولوژیک نقش مهمی در تعیین عملکرد دانه دارند
 براي اینکه این صفات .اندنژادي کمتر مورد توجه قرار گرفتههاي بهآسان نیست، از این رو در برنامه

 پذیري آنها زیاد، اندازه گیري آنها آسانعنوان معیارهاي گزینش قابل استفاده باشند، الزم است وراثت به
نتایج  .)1994دایر و همکاران (  با عملکرد دانه داشته باشند دقیق صورت گیرد و همبستگی قويو

افزایش سطح برگ در مراحل زایشی به ویژه در طی مرحله پر دهد بسیاري از آزمایشات نشان می
در مقایسه ) 2002(که کومودینی و همکاران طوري به ،گرددشدن دانه باعث افزایش عملکرد دانه می

به این نتیجه رسیدند که ) با عملکرد باال(و ارقام جدید سویا ) د پایینبا عملکر(ارقام قدیمی سویا 
هاي جدید سویا به علت داشتن دوام برگ طوالنی در مرحله پر شدن غالف و تجمع بیشتر ماده واریته

دهد نشان مینتایج برخی از آزمایشات نیز . خشک در طول این مرحله داراي عملکرد باال بودند
باال و تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزي به شاخص برداشت ناشی از قام پرمحصول عملکرد باالي ار

از . بندي با عملکرد رابطه عکس دارد  زمان دانهتا و افزایش زیاد سطح برگ هاي زایشی بوده اندام
 رقم 41در مقایسه ایشان . اشاره کرد) 2010(جیان جین و همکاران توان به نتایج گزارش جمله می

 تا R4( بندي کامل تا شروع دانه بندي سال ضمن بحرانی دانستن دوره غالف56 شده طی آزادسویاي 
R5 ( براي عملکرد سویا، سطح برگ ارقام را در این مدت مورد بررسی قرار داده و گزارش دادند

. داري دارند و از این نظر اختالف معنیهشاخص سطح برگ با سال آزاد سازي همبستگی منفی داشت
دهد ارقام جدید داراي شاخص سطح برگ کمتري دست آمده از این بررسی نشان می  بهاطالعات

در مقایسه ارقام قدیم و جدید سویا نیز ) 2000(موریسون و همکاران . باشندنسبت به ارقام قدیم می
) 1994(  و بنایان اولکوچکی .داشتند حداکثر شاخص سطح برگ کمتري ، جدید ارقامدندکرگزارش 
 با این .ی گیاه و عملکرد دانه وجود داردیهاي هوااشت رابطه مثبتی بین وزن خشک کل انداماظهار د

 زیرا مسیر د،وجود حداکثر تولید ماده خشک کل لزوماً رابطه مستقیمی با بیشترین عملکرد دانه ندار
شتند از بیان دا) 1985(  اگلی و همکاران.تشکیل عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اقتصادي متفاوت است

 با افزایش بنابراین .بندي ادامه دارد آنجا که تولید مخازن جدید زایشی طی مراحل گلدهی تا غالف
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 صادقی و .یابددلیل تخصیص بهتر منابع فتوسنتزي به آنها عملکرد افزایش می سرعت رشد گیاه به
محصول در گزارش دادند روند افزایش سرعت هاي رشد سویا در بررسی شاخص) 2003(همکاران 

 مشابه بود بدین صورت که سرعت رشد محصول در ابتداي فصل به به طور نسبیتمامی تیمارها 
 .کندي افزایش یافت و سپس با شتاب بیشتري به حداکثر خود رسید و پس از آن روند نزولی پیدا کرد

تعیین شود ه رایج در منطق ارقام صفات فیزیولوژیکیبرخی از  با بررسی تا شده  سعیمطالعهدر این 
 تا بتوان از  بودههاي مورد بررسیویژگی یک ازبه واسطه داشتن کدامباال بودن ارقام پرمحصول علت 

  .هاي اصالحی براي تولید ارقام جدید استفاده کردآن ویژگی در برنامه
  

  هامواد و روش
 .گرگان اجرا شداسالمی واحد   در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد1389این مطالعه در سال 

دي ، تالر، هیل، سحر، 3 گرگان(  رقمشش در این مطالعه . بود7/8 آن  اسیدیته ورسیبافت خاك سیلتی 
سویا در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در چهار تکرار ) 033، 032( الین و دو )ساري و ایکس پی

در  و دو مرتبه دیسک عمود برهم پاییزهدر شخم مرتبه یک  تهیه زمین براي . قرار گرفتندمورد بررسی
 ردیف شش هر کرت آزمایشی شامل .انجام شد  خاكتوصیه آزمونبراساس دهی کود . شدبهار زده

   .کشت گردید) 1(مطابق جدول با فواصل بین و روي ردیف توصیه شده براي هر رقم بود که متري  پنج
 

  )2008 ،منابی (- مشخصات ارقام سویا مورد بررسی در آزمایش-1جدول 
  ارتفاع 

 )متر سانتی(

رنگ 
 گل

  تراکم 
 )بوته درهکتار(

آرایش 
 کاشت

 سال معرفی
تیپ 
 رشدي

گروه 
 رسیدگی

 رقم

 )نخ (3گرگان 5 محدود  61 10×50  هزار200 بنفش 100- 90

  هیل 5 محدود 1365 8×50  هزار250 سفید 88
 )پرشینگ(سحر 5 محدود نیمه 1372 8×35  هزار350 سفید 70

 )j.k (ساري 5 محدود نیمه 1387 5×50  هزار400 بنفش 80

 )B.P (تالر 5 محدود 1387 5×50  هزار400 سفید 60

  )کتول( ایکس پی دي 5 محدود نیمه در دست معرفی 8×50  هزار250 بنفش 110- 100
 033 5 محدود نیمه در دست معرفی 8×30  هزار400 سفید 100
 032 5 محدود مهنی در دست معرفی 8×30  هزار400 بنفش 105
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ـ   .تلقـیح شـدند  ) Brady rizobium japonicum(بذور سـویا قبـل از کاشـت بـا بـاکتري       ه کاشـت ب
ها از  آفات و بیماريدر طول دوره آزمایش . انجام شد1389 اردیبهشت ماه 20صورت دستی در تاریخ 

همزمـان   و  نوبـت دو سله شکنی و وجین علفهاي هرز به صـورت دسـتی در    وکنترلپاشی طریق سم 
 صورت گرفت) گرما و بارندگی(بار بسته به شرایط آب و هوا   روز یک15 تا 10آبیاري هر  .انجام شد

توسـط   مراحل نمو براي هر رقم بر اساس مقیاس ارائـه شـده   .به مقداري که تنشی به سویا وارد نشود   
 15 تقریبـاً هـر   لهاي رشدي در طول فص     شاخص محاسبه براي   .تعیین گردید ) 1977( فهر و کاوینس  

 سطح برگ بـا  ه،و پس از انتقال به آزمایشگانه برداري انجام تا رسیدگی محصول نموشدن روز از سبز  
 .گیري شـد اندازه A3 Light box g.c.l.bubble etch tanks استفاده از دستگاه سطح برگ سنج مدل

 درجـه  75رجـه حـرارت    سـاعت در آون بـا د  48 به مـدت   دادنوزن خشک نمونه ها نیز پس از قرار       
از هـر کـرت    بوتـه  10 اجزاء عملکرد تعداد  تعیینبه منظور    .بدست آمد گراد با ترازوي حساس     سانتی

 گیـري  انـدازه بـراي    شمارش و  وزن هزار دانه      و و تعداد غالف، تعداد دانه     صورت تصادفی برداشت   هب
هـا  وزن دانـه  سـپس    شـت صـورت دسـتی بردا      متر مربع از هر کرت به      دوعملکرد دانه سطحی معادل     

ات وزن خـشک کـل نـسبت بـه        براي توصیف روند تغییر    . درصد محاسبه گردید   12براساس رطوبت   
 درصد حداکثر مـاده خـشک و    50 استفاده شد که زمان تا رسیدن به         )1معادله( معادله لجستیک  زمان از 

     .دهدمیزان حداکثر ماده خشک تولیدي را نیز نشان می

  DM=Wmax/ (1+exp (-k*(dap-tm)))                                                  ):        1(معادله
دهنده تندي افزایش مـاده   نشان kحداکثر مقدار تجمع ماده خشک، ضریب       Wmaxاین فرمول   در  

حـصول بـه حـداکثر مقـدار خـود       زمانی است که سرعت رشد م   tmروز پس از کشت و     dapخشک،  
شروع گلدهی و ( این مدل، براي تعیین مقادیر ماده خشک در مراحل فنولوژي           پس از برازش   .رسد  می

بـه منظـور     .محاسبه شد ) dap( با جایگزینی مراحل فنولوژي هر یک در فرمول فوق        ) بنديشروع دانه 
از معادلـه  ) مراحل فنولـوژیکی  (روند تغییرات شاخص سطح برگ نسبت به روزهاي پس از کاشت یا             

  .)2معادله( شدلجستیک زیر استفاده
LAI= ((a*exp ((-a)*(x-b))*c))/ ((1+exp ((-a)*(x-b))) **2               )              2( معادله

 زمان پس از کاشت bدهد، باشد و میزان شیب منحنی را نشان می  یک ضریب ثابت میaکه در آن 
 پس از برازش .باشد  نیز یک ضریب ثابت میcشود و  که در آن حداکثر شاخص سطح برگ حادث می

یرهاي مرتبط با پویایی شاخص سطح برگ مثل حداکثر شاخص سطح برگ با حل            این مدل، سایر متغ   
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سرعت رشد محصول از تقـسیم مـاده خـشک           .)2001،رتسون و همکاران  راب(آیند    عددي به دست می   
از آزمـون   مقایـسه میـانگین بـا اسـتفاده     . آمدبه دست تجمعی نسبت به مدت زمان تجمع ماده خشک         

LSD     ترسیم نمودارها با اسـتفاده از نـرم افـزار            درصد و  5در سطحEXCEL    هـاي  دادهانجـام شـد
مورد تجزیـه و تحلیـل       SASهاي کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار         آزمایش به صورت طرح بلوك    

  .)1998 ،سلطانی (قرار گرفت
  

  نتایج و بحث
) 1 شکل(سی مربوط به درجه حرارت در طول دوره رشد هاي هواشناثبت داده: ییشرایط آب و هوا

 خرداد تا اواخر مرداد که مصادف با مرحله گلدهی و غالف بندي سطدهد در این منطقه از اوانشان می
گراد و حتی برخی روزها  درجه سانتی35ماه به باالتر از سویا است دما در اکثر روزها بخصوص در تیر

   .ه استدی رسگرادی درجه سانت40 باالتر از به
  

 
   ایستگاه هواشناسسی گرگان-1389حداقل و حداکثر دماي روزانه از فروردین لغایت آذر ماه  -1 شکل

  
  مراحل نمو

 داشـتند دار   اخـتالف معنـی    )دوره رویشی (تا گلدهی هاي کاشت   ارقام از نظر تعداد روز     :دوره رویشی 
 روز 70 بـا  3  گلـدهی و رقـم گرگـان    روز کمتـرین مـدت کاشـت تـا     54رقـم تـالر بـا        .)3 جدول(
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 آمـده از ضـرایب همبـستگی بـین دوره       دسـت  بهنتایج   .ترین مدت کاشت تا گلدهی را داشتند       طوالنی
 این امـر بـه   .دهدرا نشان می) ≥r  ،05/0P = -37/0(داري   و معنی ارتباط معکوسی   با عملکرد   رویشی  

رسد هـواي گـرم    به نظر می .باشدباال هوا می  با دماي   تر  در ارقام دیررس  نظر ناشی از برخورد گلدهی      
هاي خـالی و   باعث اختالل در تلقیح، ریزش گل و سقط بذرهاي در حال رشد و افزایش تعداد غالف               

 در بررسـی   )1998(نخفـروش و همکـاران       .)1988 ،آسـتانا چنـدرا و    (نهایتاً افت عملکرد شده است      
 ایشان نیز علت این ارتباط را ناشی از برخورد .دندداگزارش ی  مشابهنتایجصفات فیزیولوژیکی عدس   

   .هاي حساس گلدهی با دماي باالي هوا ذکر کردنددوره
 آمـده  به دسـت  نتایج .ي را نشان دادندداراز نظر طول دوره گلدهی ارقام اختالف معنی :مرحله زایشی 

، r= -43/0( بـا عملکـرد    بـین طـول دوره گلـدهی         معکوسیارتباط  ) 6 جدول( از ضرایب همبستگی  
05/0P≤ ( معـرض دماهـاي      شدن دوره گلدهی گیاه را بیشتر در       رسد طوالنی به نظر می   .دهدنشان می 

 آمار هواشناسی مربوط به درجه حـرارت منطقـه طـی ایـن دوره از رشـد زایـشی                   .باال قرار داده است   
رئیسی و  .)1 شکل(ند کمی  را تائیدتا حدودي این نتایج) گراد درجه سانتی41 تا 38دماهاي باالتر از    (

در ) 2003 ( اکـرم قـادري و همکـاران     بندي سویا، در بررسی پدیده اختالل در غالف     ) 2004 (شهبازي
افـزایش ناگهـانی   بررسی تاثیر عوامل جوي بر بقاي گل و قوزه پنبه در گرگان به این نتیجـه رسـیدند                    

  .باشدجوان می) ه در پنبهقوز(هاي غالفترین عامل ریزش گل و مهمدماي هوا به مدت چند روز 
  

  هاي رشدشاخص
 ارقام مختلف سـویا داراي سـه مرحلـه اصـلی بـود      تغییرات شاخص سطح برگ: شاخص سطح برگ  

  روز پـس از کـشت ادامـه   40 مرحله اول که در آن سرعت تغییرات کند و از کشت تا حدود    ).2شکل(
 خطـی طـور    روز بعد از کشت به100سطح برگ  تا رات پس از این مرحله نشان داد روند تغیی  .داشت

 روز پس از کـشت همزمـان بـا       95 حداکثر شاخص سطح برگ در       داد که نشان  نمودار   .یافتافزایش  
نیز در آزمایش انجـام داده روي       ) 2010( جیان جین و همکاران      .د آم دست بهمرحله غالف دهی کامل     

بندي دهی کامل تا شروع دانهفارقام قدیم و جدید سویا، حداکثر شاخص سطح برگ را در مرحله غال
ـ تا انتهاي فـصل   سطح برگ دهد نشان می  مذکور شیب نزولی نمودار     .گزارش کردند  علـت پیـري و    هب
ترتیب مربوط به سـرعت تولیـد سـطح        هب c  و a، bبررسی ضرایب    .نهدرو به کاهش می   خشک شدن   

دهد ارقام نشان میرگ برگ، زمان الزم رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ و سرعت کاهش سطح ب
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طورکلی از رونـد رشـد یکـسانی در طـول فـصل تبعیـت        داري نداشته و به  اختالف معنی   بررسی مورد
 تا نقطه صفر دي پی ایکس و 3  عدم ادامه نمودار شاخص سطح برگ ارقام گرگان.)2 جدول (دنکن می

  .ام استبه علت تداوم رشد رویشی و سبز ماندن درصدي از برگ و ساقه در این ارق
  

  
   روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام سویا مورد بررسی-2 شکل

 
، ضرایب )MSE(  میانگین مربعات خطا،a±SE ،b±SE ،c±SEبینی شاخص سطح برگ   ضرایب پیش-2جدول
  .)R2(تبیین

R2 MSE c±SE b±SE a±SE رقم 

90/0  59/0  9/696 ± 13/70  30/104 ± 85/3  041/0 ± 005/0  3گرگان 

94/0  43/0  484± 60/42  04/94 ± 61/2  058/0 ± 006/0  هیل 

93/0  56/0  7/545 ± 78/52  91/90 ± 98/2  055/0 ± 006/0  سحر 
97/0  23/0  3/486 ± 73/30  65/94 ± 84/1  059/0 ± 004/0  ساري 

96/0  26/0  7/422 ± 80/30  40/92 ± 07/2  061/0 ± 005/0  تالر 

95/0  48/0  5/621 ± 89/46  66/95 ± 45/2  052/0 ± 004/0  033 

93/0  42/0  4/572 ± 13/47  79/97 ± 79/2  049/0 ± 005/0  032 

86/0  72/0  5/584 ± 54/66  95/96 ± 09/4  046/0 ± 007/0  دي پی ایکس 

  
نـشان  ) 3 جـدول (نتایج تجزیه واریانس مربوط به میزان شاخص سطح بـرگ در مرحلـه گلـدهی      

رقـم   دهدنشان می) 4( داده هاي جدول   .دارند) ≥01/0P(داري  دهد ارقام از این نظر اختالف معنی       می
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 کمترین شاخص سطح بـرگ را در  6/1 بیشترین و رقم تالر با       2/3 و   9/3 با     ایکس پی دي و   3 گرگان
  .دست آوردند بین سایر ارقام در این مرحله به

  
و شروع دانه ) R1( هاي رشد در مراحل شروع گلدهیحاصل از تجزیه واریانس شاخصمیانگین مربعات  -3جدول 

 .R5(-  01/0 =LSD(بندي
  ت رشد سرع

 محصول در
)R5( 

  سرعت رشد 
 محصول در

)R1( 

  ماده خشک
 )R5 (در

  ماده خشک
 )R1 ( در

   سطح شاخص
 در  برگ

)R5( 

  سطح شاخص
  برگ در

)R1( 

 گلدهی دوره
(R1-R3)  

شروع 
  گلدهی

)R1( 

درجه 
 آزادي

منابع 
  تغییر

ns90/0 **75/1 ns61/5  ns 23/566  ns 00/0  ns 02/0   *12/2 *04/1 3 تکرار  
 رقم 7 69/77** 48/156** 15/2** 19/1**  91/64236** 97/29479** 39/82** 85/10**

 خطا 21  00/0 55/0 01/0 00/0 03/187 91/4 34/0 08/0
46/10 39/2 23/0 10/4 73/0 56/2 15/3 94/0 - CV 

  دار    بدون اختالف معنی:ns،  درصد5دار در سطح احتمال  اختالف معنی*؛  درصد1دار در سطح احتمال   اختالف معنی**

  
در  )r=-20/0(ارتباط منفی بـین شـاخص سـطح بـرگ و عملکـرد       ) 6 جدول(ضرایب همبستگی   

 بـه علـت داشـتن دوره    بیـشتر رسد ارقام داراي سطح بـرگ   به نظر می.دهدنشان میرا  مرحله گلدهی   
 غالف از ریزش بیشتر گل و و در اثر   دماهاي باال قرار گرفته   همزمان با    گلدهی آنها تر،  رویشی طوالنی 

بندي اختالف ارقام از نظر شاخص سطح برگ در مرحله شروع دانه     .اندعملکرد کمتري برخوردار بوده   
 کمترین شـاخص سـطح   2/6 با دي پی ایکس  باالترین و رقم 8/7 با 033 رقم .داري نشان دادند   معنی

دهد شاخص سطح نشان می) 6 ( جدول آمده دربه دست نتایج همبستگی   .برگ را در بین ارقام داشتند     
 منتهی بدلیل ریزش زیاد گل در زمان .داشت )r=29/0(  ارتباط مستقیمی با عملکردR5برگ در مرحله 

  گـاردنر و همکـاران  از جملـه ین ا گزارش سایر آمده ببه دستنتایج  .دار نشد گلدهی این ارتباط معنی   
د افزایش شاخص سطح برگ در مراحل زایـشی      نشان دادن که  ) 2002( ، کومودینی و همکاران   )1985(

   . داردهمخوانی ،گرددبه ویژه در طی مرحله پر شدن دانه باعث افزایش عملکرد دانه می
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بجز () R5( بندي و شروع دانه) R1( هاي رشد در مراحل شروع گلدهی مقایسه میانگین عملکرد و شاخص-4 جدول
   ماده خشک بترتیب گرم بر متر مربع در روز و گرم بر مترمربعواحد سرعت رشد محصول و -)n=28. 3 رقم گرگان

 رقم

  روز تا شروع
  گلدهی

)R1( 

  سرعت رشد
محصول در  

)R1( 

  سرعت رشد
  محصول در

)R5( 

  ماده خشک
    در

)R1( 

  ماده خشک
   در

)R5( 

شاخص 
  سطح برگ

 )R1( در 

شاخص 
  سطح برگ 

 )R5 (در

کیلوگرم  (عملکرد
 )در هکتار

3گرگان  4/0±00/70 71/24 ± 04/0  46/2 ± 05/0  92/555 ± 11/10  83/1107 ± 60/0  96/3 ± 05/0  98/6 ± 02/0  000 

08/26 51/61±28/0 هیل ± 46/0  26/4 ± 27/0  47/272 ± 76/7  70/897 ± 96/1  59/2 ± 04/0  04/7 ± 02/0  70/2355±92/361 

40/26 25/59±25/0 سحر ± 21/0  42/3 ± 20/0  06/357 ± 76/6  85/918 ± 70/1  15/3 ± 04/0  55/7 ± 01/0  51/373±00/3584 

52/24 25/59±25/0 ساري ± 45/0  89/3 ± 12/0  63/242 ± 47/6  13/968 ± 88/0  17/2 ± 03/0  26/7 ± 01/0  57/103±20/3623 

62/13 25/54±47/0 تالر ± 62/0  98/4 ± 15/0  86/124 ± 70/6  00/803 ± 13/1  57/1 ± 05/0  43/6 ± 01/0  47/188±12/3287 

033 28/0±52/60 82/25 ± 25/0  62/1 ± 10/0  13/362 ± 58/7  75/982 ± 88/0  14/3 ± 04/0  77/7 ± 06/0  10/281±70/2890 

032 25/0±25/60 98/27 ± 27/0  46/0 ± 02/0  16/342 ± 19/7  53/938 ± 11/0  69/2 ± 03/0  57/6 ± 03/0  47/397±30/2297 

90/26 53/62±25/0 ایکس پی دي ± 22/0  92/0 ± 03/0  86/410 ± 05/8  27/968 ± 22/0  24/3 ± 04/0  21/6 ± 02/0  71/271±50/2555 

  
داراي سـه مرحلـه    در طول فصل رشـد ارقام مختلف سویا ماده خشک روند تغییرات :  عیماده خشک تجم 

 روز پس از کاشت بـه کنـدي صـورت    50 مرحله اول، فاز نمائی که در آن سرعت تغییرات تا .)3شکل(بود  
بـا  ) بنـدي  همزمان با شـروع دانـه  ( پس از کشت   روز 90 پس از این مرحله ماده خشک تا حدود          .گرفتمی

 در مرحلـه سـوم تغییـرات مـاده خـشک تـا شـروع        .بود و داراي رشد خطی    ري افزایش یافت   بیشت سرعت
ید تقریبـاً  رسکه در آن ماده خشک به حداکثر میزان خود می     )  روز پس از کشت    130(رسیدگی فیزیولوژیک   

طـوري کـه    بـه  .این نتایج توسط سایر محققان نیز تائیـد شـده اسـت    .یافت و به آرامی افزایش می    ثابت بود 
در گزارش خود اعالم کرد تولید ماده خشک ابتداً بـه آهـستگی صـورت گرفتـه و سـپس بـا            ) 1996(لطیفی

 رشد بوته در اواخر فصل مجدداً کند شده تـا ایـن کـه گیـاه بـه مرحلـه بلـوغ        .یابدگذشت زمان سرعت می  
نـشان  ) یش ماده خشکشیب افزا مربوط به    (kمقایسه ضریب   . گرددفیزیولوژیکی رسیده و رشد متوقف می     

بندي ادامه دارد از نظـر  تا آغاز دانه   دهد ارقام سویا در مرحله رشد خطی که کمی قبل از گلدهی شروع و             می
 بـا توجـه بـه همبـستگی بـین         .داري با هـم ندارنـد      سرعت رشد رویشی و تولید ماده خشک اختالف معنی        

،  )≥r ،01/0P≤ .،37/0=r ،05/0P=97/0( بنديشاخص سطح برگ با ماده خشک در شروع گلدهی و دانه         
بـه  ضرایب بررسی  .توان به یکسان بودن شاخص سطح برگ بین ارقام مورد بررسی نسبت داد    این امر را می   
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 بجز رقـم  داددر طول فصل رشد نشان روند تغییرات ماده خشک نمودار مربوط به  ) 5(  آمده از جدول   دست
 از نظـر تولیـد حـداکثر مـاده     ه وبه رشد رویشی ادامه دادها تنریزش شدید گل و غالف     که به دلیل     3گرگان
داري ارقـام اخـتالف معنـی      بـا سـایر    )Tm( حداکثر ماده خشک  % 50 و زمان رسیدن به      )Wmax (خشک

گـزارش  ) 2009(همکـاران    حـاتمی و .ند یکسانی برخوردارتغییرات ماده خشکداشت، سایر ارقام از روند     
 از الگـوي  R5خشک در طول فصل رشد در ارقام مورد آزمایش تـا مرحلـه    دادند روند تغییرات تجمع ماده      

 هابیت و سـایر   رقمکرد، اما از این زمان به بعد اختالف محسوسی در تجمع ماده خشک بینیکسانی پیروي   
  .شدارقام دیده 

  
   روند تغییرات ماده خشک تجمعی در ارقام سویا مورد بررسی-3 شکل

  

، زمان رسیدن به نصف حداکثر ماده خشک )Wmax ±SE(حداکثر ماده خشک تجمعی ضرایب پیش بینی -5 جدول
)Tm±SE(شیب تندي منحنی ،)k ±SE( ،  میانگین مربعات خطا)MSE( ضرایب تبیین ،)R2(.  

R2 MSE k± SE SE± Tm  SE± Wmax  رقم 

99/0  47/2761  08/0 ± 01/0  40/70 ± 28/2  51/1135 ± 42/38  گرگان 

97/0  25/5976  12/0 ± 04/0  77/67 ± 77/2  23/927 ± 67/50  هیل 

99/0  94/273  10/0 ± 01/0  40/63 ± 64/0  43/946 ± 98/10  سحر 

99/0  61/783  12/0 ± 01/0  41/67 ± 95/0  15/995 ± 59/18  ساري 

97/0  36/5469  12/0 ± 04/0  24/67 ± 01/3  42/839 ± 96/48  تالر 

96/0  52/8144  01/0 ± 03/0  42/65 ± 36/3  40/996 ± 15/53  033 

98/0  62/3403  11/0 ± 03/0  53/64 ± 03/2  84/941 ± 01/32  032 

99/0  14/767  10/0 ± 01/0  21/66 ± 02/1  71/975 ± 01/16  دي پی ایکس 

3
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) 3 جدول( بندينتایج تجزیه واریانس مربوط به میزان ماده خشک تجمعی در مرحله گلدهی و دانه
توان ناشی از  این امر را می. درصد دارند1دار در سطح دهد ارقام از این نظر اختالف معنینشان می

 مقایسه میانگین هاي ماده خشک تجمعی .اختالف زمانی ارقام در رسیدن به مراحل نمو زایشی دانست
 3  رقم گرگان،دهد در هر دو مرحلهبندي نشان میارقام مورد بررسی در مراحل گلدهی و شروع دانه

 گرم 803 و 125ترتیب  ها تولید ب بیشترین و رقم تالر ب، گرم در مترمربع1108 و 556ترتیب  هبا تولید ب
 آمده دست به ضرایب همبستگی .در مترمربع کمترین مقدار ماده خشک را در بین ارقام تولید کردند

 دوره تواند ناشی از برخورداین نتیجه می .ندادداري بین عملکرد دانه با ماده خشک نشان ارتباط معنی
 آمده به دست به طوري که از نتایج . و غالف باشدبا دماهاي باال و ریزش گلارقام دیررس گلدهی 

ماده  و) ≥r ،05/0P=-37/0(تر از عملکرد پائینشود ارقام داراي طول دوره رویشی بلندترنیز دیده می
با برخی گزارش هاي دیگر دارد  این نتایج مغایرت .دارند برخور)≥r ،01/0P=84/0( خشک بیشتر

 که همگی به این نتیجه رسیدند که تولید )2009(و همکاران جیسن ، )2005(مانند لیو و همکاران 
داشتن تعادل بین  و نگه افزایش تامین مواد آسمیالتهبندي از طریقبیشتر ماده خشک کل در مرحله دانه

ها شرایط  در این گزارش.گرددمنبع به مخزن منجر به افزایش تعداد و وزن دانه و نهایت عملکرد می
که در ) 1999( اما با نتایج سلطانی و همکاران .هاي زایشی وجود نداشته استدورهنامناسب دمائی در 

شاخص سطح  یکی در عملکرد سورگوم نشان دادند،بررسی انجام داده روي سهم صفات فیزیولوژ
برگ و وزن خشک باال نه تنها منجر به عملکرد باال نگردید بلکه به واسطه رقابت رشد رویشی با 

  .قت داردبموجب کاهش عملکرد شد مطاتوسعه گل آذین 
نـشان داده  ) 4(یرات سرعت رشد محـصول درشـکل     یروند تغ فاصله  : CGR)(سرعت رشد محصول    

از ایـن  . نمودار سرعت رشد محصول روند تقریباً مشابهی با روند تغییرات سطح برگ دارد      . شده است 
را بـه کـاهش    CGR کاهش توان به افزایش سطح برگ و  در طول فصل رشد را می      CGRرو افزایش   

بـه  . یـد شـده اسـت   ن نتایج توسط سایر محققان نیز تاًیای. فتوسنتز خالص و ریزش برگ ها نسبت داد   
درگنـدم  ) 2002(در بررسی شاخص هاي رشد سویا، عطارباشی) 2003(طوري که صادقی و همکاران  

د بـدین صـورت کـه       گزارش دادند روند افزایش سرعت محصول در تمامی تیمارها نـسبتاً مـشابه بـو              
سرعت رشد محصول در ابتداي فصل به کندي افزایش یافت و سپس با شتاب بیشتري به حداکثر خود 

ارقام از نظر سرعت رشد محصول در مرحله شـروع گلـدهی   . رسید و پس از آن روند نزولی پیدا کرد        
شد محصول بـا مـاده      این اختالف را با در نظر گرفتن ارتباط بین سرعت ر          . داري داشتند اختالف معنی 
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 گرم بر مترمربع 28 با 032رقم . توان ناشی از اختالف بین ماده خشک در این مرحله دانستخشک می
 گرم بر مترمربع در روز کمترین میزان سرعت رشـد محـصول را در     13 با   تالردر روز باالترین و رقم      

تگی بین سرعت رشد محصول     نتایج به دست آمده از جدول ضرایب همبس       . بین ارقام به دست آوردند    
دهد کـه بـه نظـر بـه علـت      را نشان می) r=-27/0(با عملکرد دانه در مرحله گلدهی ارتباط معکوسی       

بنـدي  اما این ارتباط پس از این مرحله تا زمان دانه. باشدشرایط دمائی حادث شده در زمان گلدهی می  
) 2001( آمده با گزارش وگا و همکـاران    نتایج بدست . دهدنشان می ) r=34/0(روند رو به افزایشی را      

بندي اولین عامل موثر در تشکیل عملکرد است       که اعالم کردند افزایش سرعت رشد گیاه در دوره دانه         
  .مطابقت دارد

  

  )R5(و شروع دانه بندي) R1(در مراحل شروع گلدهی ارقام سویا هاي رشديشاخص ضرایب همبستگی -6 جدول
  )n=28ل علوفه اي شدن حذف گردید  که بدلی3بجز رقم گرگان(

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            1R  1شاحص سطح یرگ در) 1

           R5 30/0 1شاحص سطح یرگ در) 2

          1R **97/0 17/0  1تجمع ماده خشک در) 3

         R5  **72/0 *37/0 **78/0 1 تجمع ماده خشک در) 4

        1R **83/0 28/0  **87/0 **82/0 1در سرعت رشد محصول) 5

       R5 **67/0- 16/0  **80/0- **67/0- **65/0- 1در سرعت رشد محصول) 6

      1 -61/0** 91/0** 77/0** 84/0** 10/0 81/0** روز تا شروع گلدهی) 7

     1 41/0* -92/0** 38/0* 49/0** 61/0** -35/0 48/0** دوره گلدهی) 8

    1 -71/0** -43/0* 57/0** -29/0 -22/0 -33/0 44/0* -24/0 الف در مترمربعتعداد غ) 9

   1 97/0** -67/0** -50/0** 56/0** -38/0* -31/0 -42/0* 39/0* -32/0 تعداد دانه در مترمربع) 10

  1 60/0** 55/0** -19/0  -32/0 19/0 -36/0 -13/0 -26/0 -09/0 -28/0 شاخص برداشت) 11

 1 75/0** 92/0** 89/0** -43/0* -37/0* 34/0 -27/0 -09/0 -24/0 29/0   -20/0 رد دانهعملک) 12

 داري استدرصد و عدم معنی5درصد، 1 داري در سطح احتمالترتیب معنی بهns و  *  ، **
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   روند تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام سویا-4 شکل

  
ریزش گـل و  (ر بین ارقام بدلیل شدت خسارت وارده     د 3 رقم گرگان :  دانه عملکرد و اجزاء عملکرد   

هـاي مربـوط بـه    نتایج حاصل از تجزیـه داده  .اي گردیدشی ادامه داده و علوفهتنها به رشد روی   ) غالف
تعداد غالف، تعداد دانـه در مترمربـع   عملکرد، بین ارقام از نظر دهد عملکرد و اجزاء عملکرد نشان می  

  .)7 جدول( داشت وجود يداراختالف معنی
  

  LSD= 01/0  - )3بجز رقم گرگان(حاصل از تجزیه واریانس اجزاء عملکرد ارقام سویا میانگین مربعات  -7جدول 

 عملکرد
  شاخص 
 برداشت

  تعداد دانه در
  متر مربع

  تعداد غالف در
  متر مربع

  منابع تغییر درجه آزادي

ns 75/121306 ns 34/14 ns 53/67543 ns 55/9479  3 تکرار 
*06/1271140 ns 10/42 **54/1448614 **27/482136 6 رقم 

 خطا 18 47/42321 68/221071 62/21 34/398161

44/21 28/18 73/23 28/21 - CV 
 داري استدرصد و عدم معنی5درصد، 1 داري در سطح احتمالترتیب معنی بهns و  *  ،**

  
) r=92/0( زایش عملکرد با تعداد دانه    نتایج ضرایب همبستگی نشان داد بیشترین همبستگی بین اف        

رسد تعداد دانه و غالف در مترمربع یکی   به نظر می   .دست آمد  به) r=89/0( و تعداد غالف در مترمربع    
عنوان یک معیار موثر در افـزایش عملکـرد در    تواند بهاز اجزاء مهم عملکرد بوده و در این آزمایش می     

 و  گیـري شـده   هاي اندازه شاخصضرایب همبستگی بین     حاصل از    نتایج .گیرد قرار نژاديبههاي   برنامه
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برگ و یـا    سطح  دهد افزایش عملکرد اختصاصاً مربوط به داشتن باالترین میزان          نشان می عملکرد دانه   
، r=75/0( ترنـد کـه داراي شـاخص برداشـت بیـشتري هـستند         ده بلکه ارقـامی موفـق     ماده خشک نبو  

01/0P≤(.    تواننـد  می اندامهاي زایشی مواد فتوسنتزي به تخصیص بیشتر  طریق نشان دادند از   این ارقام
 ، جیان جین و همکـاران )2002( کومودینی و همکاران .سندبرتري نسبت به سایر ارقام   عملکرد باال به  

جدید سویا به طور جداگانه به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      عملکرد بین ارقام قدیم و   در مقایسه   ) 2010(
 ه وداشـت ام جدیدتر شـاخص برداشـت بزرگتـري         شده که ارق  ط به این حقیقت می    بهبود عملکرد مربو  

بدست آمده از تجزیه  نتایج   .تخصیص کربن باالتري نسبت به ارقام قبلی هستند       داراي راندمان تولید و     
 تعـداد  -ارقامی که دوره رویشی دهدمینشان ارقام مورد بررسی  فنولوژیکی  هاي مربوط به صفات     داده

 قبل از مصادف شدن با دماهاي بـاال  اند،تري داشته و زودتر به گل رفته کوتاه-اشت تا گلدهی کاز  روز  
  . در نتیجه داراي عملکرد باالتري نیز هستندگذاشتهپشت سر مراحل حساس گلدهی را 

 
  گیري نتیجه

ي هابندي براي عملکرد سویا بحرانی بوده و تنشدر این آزمایش مشخص شده دوره گلدهی و دانه
توانند نقش بسزائی در تغییرات عملکرد محیطی و خصوصیات فیزیولوژیکی رقم در این مراحل می

چه ارقام سویا در تراکم مطلوب خود کشت گردند نچنا نتایج این آزمایش نشان داد .داشته باشند
 توانائی تولید سطح برگ و میزان ماده خشک یکسانی داشته و از روند تغییرات سطح برگ و ماده

هاي دمائی را هاي هواشناسی وقوع تنشدر شرایط این آزمایش که داده .کنندخشک یکسانی تبعیت می
داشتن تعداد بیشتر گل و دانه توان اظهار داشت پتانسیل رقم در نگهدهد میدر مرحله گلدهی نشان می

 و همچنین )شاخص برداشت باالتر(هاي زایشیآسیمیالته به اندام تخصیص بیشتر مواداز طریق 
سایر صفات  نقش مهمتري نسبت به تعجیل در گلدهیاجتناب از تنش با کوتاه کردن دوره رویشی و 

 لذا همان طور که جدول همبستگی نشان .در بدست آوردن عملکرد باال داشته استاندازه گیري شده 
بیشترین  گیري شدهصفات اندازهتعداد دانه و غالف در واحد سطح در بین شاخص برداشت،  داد

از آنجا که در این شهرستان در ماهاي تیر و مرداد احتمال مصادف  .ندعملکرد داشتهمبستگی را با 
گردد از ارقامی مانند شدن دماهاي باال و نامناسب با مرحله گلدهی در سویا وجود دارد پیشنهاد می

لدهی آنها کمتر در معرض  برخوردار بوده و گتريفاده شود که از دوره رویشی کوتاهسحر و ساري است
توان بیان کرد داشتن ضریب شاخص برداشت براساس نتایج بدست آمده می .گیردتنش دمائی قرار می
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 تولید ارقام د به عنوان یک فاکتور مهم درتوانو میباال یک معیار مهم در تولید ارقام پرمحصول بوده 
   .مورد بررسی قرار گیردنژادي بههاي در برنامه
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Abstract 

Yield in most crops is resulted from a number of physiological processes which 
occurred during plant growth and development. These processes are realized at 
morphological, pheonological and physiological levels and often are controllded by 
many genes. In order to determine the effective of physiological traits onseed yield 
of soybean (Glycine max L.) cultivars and their relationship with yield components, 
a field study was conducted in 2010. In this study, six cultivars (Gorgan3, Sahar, 
Sari, DPX, Hill and Telar) and two Genotypes of soybean (032 and 033) were used 
in a completely randomized block design with four replications. leaf area index, 
dry matter and crop growth rate revealed that cultivars have the same trend. The 
analysis of aforementioned traits in R1 (flowering) and R5 (seed filling onset) stages 
indicated that cultivars had significant differences. But correlation coefficients did 
not confirm significant relation among traits with seed yield. Analyzed data 
showed yield enhancement in high- yield cultivars is stemed from high harvesting 
index which inturn resulted from more pod and seed number. Recorded weather 
data in the growing period showed the tempratuers higher than 38 to 410C in 
flowering stage. Results showed that extended vegetative period faced the plants by 
high temperatures through delayed flowering, as thise cultivars with lower pod and 
seed number, had lower yield.  
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