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  هاي سویا در منطقه رشت آبیاري بر عملکرد کمی و کیفی رقم  کماثرات
 

 4زاده اله سمیع و حبیب 3آبادي رضا محسن ، غالم2محمدحسن بیگلویی* ،1فر جاسم امینی
   گروه مهندسی آب،استادیار2، زراعتگروه ارشد  ه کارشناسیآموخت دانش1

 دانشگاه گیالندانشکده کشاورزي بیوتکنولوژي، گروه دانشیار 4 ،زراعتگروه استادیار 3

   4/2/91 : ؛ تاریخ پذیرش17/11/89 :تاریخ دریافت
  1چکیده
هاي  صورت کرت شی بههاي سویا آزمای آبیاري بر عملکرد کمی و کیفی رقم منظور بررسی اثرات کم به

 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزي 3هاي کامل تصادفی با  ب طرح بلوكخردشده در قال
هاي   سطح آبیاري در پتانسیل3 اصلی شامل عامل.  اجرا گردید1388دانشگاه گیالن در سال زراعی 

 عاملو  بود) 4I( ح بدون آبیاريبار و یک سط سانتی) 3I (70-75و ) 1I( ،55 -50) 2I (30- 35 رطوبتی
، کالرك، زان و 17.، ال)4از گروه رسیدگی ( و سحر 032، 033هاي   رقم سویا به نام7فرعی شامل 

سطوح پتانسیل رطوبتی خاك با استفاده از تانسیومتر .  در نظر گرفته شد)3از گروه رسیدگی (مادري 
 65 و 20، 15ترتیب   به4Iو  2I ،3Iر تیمارهاي با کاهش آبیاري، گیاهان د نتایج نشان داد .کنترل شد

ترین   و کم) کیلوگرم1379( ترین بیش . داشتند1Iتري را نسبت به تیمار آبیاري  درصد، عملکرد کم
داراي  3I در تیمار 033رقم . دست آمد ه ب4I و 1I ترتیب در تیمارهاي ، به) کیلوگرم478 (عملکرد دانه

همچنین بررسی . ندبودعملکرد روغن و پروتئین ترین  داراي کم 4Iدر تیمار زان ترین و رقم  بیش
 افزایش یافت داري طور معنی  بهوري آب وري آب نشان داد که با کاهش آبیاري شاخص بهره بهره

نتایج این .  درصد افزایش نشان دادند33 و 13ترتیب  ، به1I نسبت به تیمار 3Iو  2Iکه تیمارهاي  طوري به
جویی در   ، ضمن صرفهبار سانتی 70- 75 پتانسیل رطوبتی اساساعمال آبیاري بر کهآزمایش نشان داد 

ا  سویروغن و پروتئین دانهتواند موجب افزایش درصد  وري مصرف آب، می مصرف آب و افزایش بهره
  .د شودر منطقه رشت

  ، سویا، عملکرد، اجزاي عملکردیآب  تنش کم:هاي کلیدي واژه
                                                        

  mhbiglouei@yahoo.com :مکاتبه مسئول *
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  مقدمه
شود و یکی از منابع عمده  ترین گیاهان زراعی محسوب می از قدیمی) .Glycine max L (سویا

 عواملترین  کمبود رطوبت یکی از مهم). 2006پور،  خواجه( باشد تولید روغن و پروتئین گیاهی می
 شود که کشور ایران جزء مناطقی محسوب می). 2003اوبر و شارپ، (باشد  محدودکننده رشد سویا می

در برخی مناطق کشور، مراحل .  از طریق آبیاري تأمین شوددر دوره رشد آن بایدطوبتی سویا نیاز ر
حساس رشد سویا با کاهش نزوالت آسمانی، گرماي شدید و تلفات آب از طریق تبخیر و تعرق 

کارهایی که با استفاده از  یکی از راه. یابد شدت کاهش می این ترتیب، عملکرد آن به  شود و به مواجه می
جویی کرد،  وان سطح زیر کشت گیاهان زراعی را گسترش داد و در مصرف آب آبیاري صرفهت آن می

کار مطلوب براي تولید محصول در  آبیاري یک راه در واقع کم. باشد آبیاري می استفاده از روش کم
شود  شرایط کمبود آب است که کاهش محصول در واحد سطح با افزایش سطح زیر کشت جبران می

 ). 1992همکاران، ش و یانگل(

. گردد عملکرد نهایی هر گیاه زراعی توسط اثرات متقابل ژنوتیپ گیاه و محیط رشد تعیین می
 رقمیمنطقه،   مناسبارقامباشد و از میان   مناسب آن منطقه میرقمکننده  شرایط محیطی هر منطقه، تعیین

 سویا نسبت به ارقام هاي عملال عکس.  کشت انتخاب شود باید برايترین عملکرد را داراست که بیش
که دورنبوس  طوري اي دارد به کمبود رطوبت خاك متفاوت است، همچنین نیاز آبی سویا طیف گسترده

اند که نیاز آبی سویا با توجه به شرایط آب و هوایی و طول دوره رشد آن  گزارش داده) 1979(و کسام 
 کاهش رشد و عملکرد دانه سویا در گر بیانف  مختلهاي نتایج پژوهش. باشد متر می  میلی450-700بین 

تنش ). 2009؛ پورموسوي و همکاران، 2009مرادي و همکاران،  شاه(باشد  اثر تنش کمبود آب می
کمبود آب باعث کاهش ارتفاع، تعداد گره، تعداد شاخه، وزن بوته، تعداد دانه، وزن دانه، تعداد غالف، 

اسمیسیکالز و ). 2000؛ دانشیان، 2003مرادي،  اهش(شود  وزن غالف و شاخص برداشت سویا می
بر کاهش وزن خشک گیاه، کاهش  دهی عالوه بیان داشتند که، تنش در مرحله گل) 1992(همکاران 

به رطوبت نداشتن  دسترسی بنابراین،.  در پی خواهد داشتاجزاي زایشی و در نهایت تعداد دانه را
دست آمده تنش کمبود آب  اساس نتایج بهبر. باشد ف میر در ریزش گل و غالترین عامل مؤث الزم مهم

؛ پوپ و 2007یحیایی، (دهد  تأثیر قرار نمی ضعیف در مرحله رویشی عملکرد دانه سویا را تحت
هاي   آب و کاهش میزان بارندگی در سالبنابراین ضرورت توجه به محدودیت منابع). 2002همکاران، 

هاي رطوبتی گیاه در مراحل مختلف رویشی و   نیازها و حساسیتمتناسب بااخیر تدوین برنامه آبیاري 
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ناپذیر  وري آب را اجتناب جویی در مصرف آب، افزایش راندمان آبیاري و بهره زایشی با رویکرد صرفه
هاي  آبیاري بر عملکرد کمی و کیفی رقم  بررسی اثرات کم همین منظور پژوهشی براي به. سازد می

  .مختلف سویا انجام گرفت
  

  ها مواد و روش
 سال در ،این آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالن واقع در رشت

 گرم بر 37/1صوص ظاهري رسی با وزن مخ  خاك محل آزمایش داراي بافت لوم.  اجرا گردید1388
س بر متر زیمن  دسی109/0 حدود )ECe (، هدایت الکتریکی عصاره اشباعpH 1/7مکعب، متر سانتی

 تکرار اجرا 3هاي کامل تصادفی با  شده در قالب طرح بلوك هاي خرد صورت کرت آزمایش به. بود
 1I( ،55-50) 2I( ،75-70 (30-35هاي رطوبتی   سطح آبیاري در پتانسیل3تیمار اصلی شامل . گردید

)3I (بار و یک سطح بدون آبیاري  سانتی)4I ( 033هاي  یا به نام رقم سو7بود و تیمارهاي فرعی شامل ،
) 3متعلق به گروه رسیدگی (، زان، کالرك و مادري 17.، ال)4متعلق به گروه رسیدگی (، سحر، 032
هر واحد . صورت جوي و پشته و با دست انجام شد ماه به خرداد14 و 13کاشت بذر در روز . بود

ها  فاصله بین بوتهمتر،  نتی سا50ها   فاصله بین ردیف. متر بود4 ردیف کاشت به طول 4آزمایشی شامل 
بذور قبل . متر در نظر گرفته شد  سانتی125هاي اصلی  فاصله بین کرت  ومتر  سانتی10بر روي ردیف 

براي مبارزه با . عفونی شدند تیرام به نسبت دو در هزار ضد - کش کاربوکسین از کاشت با قارچ
 کاشت، طی فصل رشد در موقع صورت قبل از کش ترفالن به بر مصرف علف هاي هرز عالوه علف

 سبز شدن براياولین آبیاري بالفاصله بعد از عمل کاشت . کاري نیز صورت گرفت لزوم عمل وجین
مقدار آب آبیاري با استفاده از کنتور آب . طور یکسان انجام شد براي همه تیمارها بهها  نواخت بوته یک

 با شدهیاداساس سطوح پتانسیل رطوبتی عدي بربهاي  زمان آبیاري. گیري شد  لیتر اندازه1/0با دقت 
؛ مور و 2010؛ بیگلوئی و همکاران، 1971آلن و همکاران، ( گردید استفاده از تانسیومتر مشخص 

متري خاك کار   سانتی35جز تیمار بدون آبیاري در  تانسیومتر در همه تیمارها به. )2005همکاران، 
هاي خاك  اساس ویژگیبیاري در تیمارهاي مختلف بروبت آمیزان آب الزم براي هر ن. گذاشته شد

 مقدار آب .نحوي تعیین گردید که رطوبت خاك تا عمق توسعه ریشه به حد ظرفیت زراعی برسد به
 مترمکعب 1607 و 1889، 2457 برابر با 3I و 1I ،2Iترتیب براي تیمارهاي  آبیاري در طول دوره رشد به

عملیات .  در طول دوره رشد به مقدار آب مصرفی اضافه شد در ضمن مقدار بارندگی.در هکتار بود
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  بوته از هر واحد آزمایشی6و با انتخاب صورت دستی  برداشت در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک به
 براي ارزیابی .انجام و عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت محاسبه شدطور تصادفی  به

طور تصادفی  به  بوته6ها از هر واحد آزمایشی  سیدن بوته، در زمان ر نیزصفات رویشی و زایشی
ه، تعداد دانه در غالف، وزن صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد غالف در بوت. انتخاب شد

) با استفاده از دستگاه کجلدال(و درصد پروتئین ) با استفاده از دستگاه سوکسله(دانه، درصد روغن هزار
ضرب عملکرد دانه در درصد  عملکرد روغن و پروتئین نیز از حاصل. )1958فمن، کا( گیري شد اندازه

 وشد تجزیه  1/9  نسخه SASافزار   با نرمدست آمده ههاي ب داده. دست آمد هروغن و پروتئین ب
 محاسبه گردید 1  وري آب آبیاري طبق رابطه  بهره.مقایسه شدند LSDبا استفاده از آزمون ها  میانگین

  ).2006 ،اه و همکارانسپاسخو(
  

  وري آب آبیاري بهره=   )مترمکعب در هکتار( مقدار آب مصرفی  )1(  )کیلوگرم در هکتار(مقدار ماده خشک در شرایط آبیاري 

  
  نتایج و بحث

آبیاري و رقم بر )  درصد1در سطح احتمال (دار  اثر معنیگر  بیاننتایج تجزیه واریانس،  :رتفاع بوتها
داري  طور معنی ها به با کاهش مقدار آب مصرفی، ارتفاع بوته). 1جدول (ته سویا بود روي ارتفاع بو

ترین  هاي سویا در تیمار بدون آبیاري در مقایسه با سایر تیمارها، کم که بوته طوري کاهش یافت، به
ارتفاع ترین  ، داراي بیش)1I(هایی که در شرایط مطلوب رطوبتی قرار داشتند  بوته. ارتفاع را داشتند

ترین  هاي مادري و کالرك داراي بیش هاي مورد بررسی، رقم همچنین در بین رقم). 2 جدول(بودند 
با توجه به نتایج ). 2جدول (ترین ارتفاع را به خود اختصاص دادند  هاي زان و سحر کم ارتفاع و رقم

 در تیمار یآب ر اثر تنش کماند، د تري بوده  داراي ارتفاع بیش1Iهایی که در تیمار  رسد رقم نظر می به
کاهش ارتفاع ساقه در اثر . وجود آمده است ها به بدون آبیاري، کاهش شدیدتري در ارتفاع بوته آن

پورموسوي و همکاران، (گره دانست  توان در ارتباط با کاهش تعداد گره و طول میان کمبود آب را می
 اند نیاز نشان داده ر اثر کاهش مقدار آب مورد متعددي کاهش ارتفاع گیاه سویا را دهاي آزمایش). 2009

  ).2009مین و همکاران، اال روح؛ 2009مرادي و همکاران،  شاه(
ها از نظر تعداد   که بین سطوح آبیاري و رقم است آنگر بیاننتایج تجزیه واریانس  : فرعی تعداد شاخه

 با میانگین 1I  تیمار).1دول ج (دارد درصد وجود 1داري در سطح احتمال  ختالف معنی فرعی ا شاخه



  فر و همکاران جاسم امینی

97 

  را به خود اختصاص دادآنترین   کم تعداد شاخه فرعی،4/2 با میانگین 4I ترین و تیمار  بیش3/3
 فرعی را به خود  ترین تعداد شاخه  کم032ترین و رقم  ها نیز رقم سحر بیش رقم  در بین.)2جدول (

 سحر متعلق به یک گروه رسیدگی  و032که هر دو رقم  جایی از آن). 2جدول (اختصاص داد 
هاي رسیدگی از نظر این صفت  دار حتی در درون گروه وجود تفاوت معنیگر  بیانباشند، این امر  می
هاي  باعث کاهش رشد شاخه) یآب کمتنش ( شرایط نامساعد رشدي گزارش شده است که. باشد می

فردریک و (گردد  طح میها و در نتیجه کاهش عملکرد در واحد س فرعی و کاهش عملکرد آن
  ). 1998مر و همکاران،  ؛ لینک1998همکاران، 

  
  .آبیاريمختلف  در سطوح صفات مورد  مطالعه ارقام سویا تجزیه واریانس -1جدول 

  میانگین مربعات
  منبع تغییرات

درجه 
ارتفاع   آزادي

  بوته
تعداد شاخه 

  فرعی
تعداد غالف 

  در بوته
تعداد دانه 
  در غالف

وزن 
  ههزاردان

  عملکرد 
  دانه

عملکرد 
  زیستی

  ns 98/0  ns53/325  ns01/0  ns493  ns42070  ns110773  403 **  2  بلوك
  10616084**  3200825**  4630**  77/0**  14886**  97/2 **  11591**  3  آبیاري

  88215  27031  85/157  01/0  7/245  93/0  316  6 خطاي اصلی
  2458805**  636128**  7000**  44/0**  8841**  71/8 **  2154 **  6  رقم
  درآبیاري

  ns 132  ns 41/0  ns81/672  **14/0  ns105  ns69422  *266483  18  رقم

  134089  38962  133  01/0  41584  42/0  38/77  48  خطاي فرعی
ضریب 
 تغییرات

  )درصد(
-  3/9  04/22  96/22  11/6  75/6  96/18  23/19  

  .دار غیرمعنی ns درصد و 1احتمال دار در سطح  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

تعداد   بررقم و آبیاريکه تأثیر   از تجزیه واریانس نشان دادآمده دست  بهنتایج : تعداد غالف در بوته
ترین و   تیمار بدون آبیاري داراي کم).1جدول (دار بود   درصد معنی1 در سطح احتمال غالف در بوته

 در یک گروه آماري قرار گرفت 3I و 2I و با تیمارهاي ر بوته بودترین تعداد غالف د  داراي بیش1Iتیمار 
ترین تعداد غالف را رقم سحر به خود اختصاص داد که  هاي مورد بررسی، بیش در بین رقم). 2جدول (

جدول (ترین تعداد غالف در بوته متعلق به رقم زان بود   در یک گروه آماري قرار گرفت و کم033با رقم 
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فزایش تر و ا  و غالف کم، تشکیل تعداد گلی آبکمکاهشی تعداد غالف در شرایط تنش علت روند ). 2
گرسک و ). 2000محلوجی و همکاران، ( زیاد آبیاري است هاي هاصلمیزان ریزش گل و غالف در ف

  .اند  گزارش نمودهیآب نیز کاهش تعداد غالف را در شرایط کم) 2009(همکاران 
  

   در سطوح مختلف آبیاريت مورد  مطالعه ارقام سویاصفا مقایسه میانگین -2ل جدو
  تیمار

 
  صفت

 بوته ارتفاع
  )متر سانتی(

  شاخه تعداد
  فرعی

  تعداد غالف
  در بوته

  دانههزار وزن
  )گرم(

 دانه عملکرد
کیلوگرم در (

  )هکتار

روغن  عملکرد
کیلوگرم در (

  )هکتار

وري  بهره
  آب آبیاري

                سطوح آبیاري
1I  a 113  a 3/3  a 5/109  a 36/184  a 1379  ab189  c 54/0  
2I  a 104  ab 0/3  a 7/97  ab 53/176  b 1168  b182  b 61/0  
3I  a 101  ab 9/2  a 5/96  b 49/173  b 1050  a191 a 72/0  
4I  b 60  c 4/2  b 6/50  c 88/149  c 478  c94  -  

                هاي سویا رقم
033  b 91  c 7/2  a 5/119  b 00/177  a 1512  a251  a 9/0  

  c 75  a 5/4  a 2/132  d 88/129  bc 1005  b 166  b 633/0  حرس
  a 107  bc 9/2  bc 4/75  b 74/181  bc 1031  b 172  b 63/0  مادري

  a 104  bc 9/2  c 7/72  b 71/181  bc 904  b 151  b 59/0 17.ال
  a 106  c 4/2  c 6/66  b 65/175  cd 814  b 148  bc 55/0 کالرك
032  a 101  d 7/1  b 2/91  c 55/148  b 1080  b 166  b 62/0  
  c 78  b 2/3  c 2/63  a 00/203  d 780  c 117  c 47/0  زان

  دارند ن دیگر داري با هم اختالف آماري معنی ،براي سطوح هر تیمارمشترك در هر ستون  هاي داراي حروف  میانگین
بار و بدون   سانتی70-75  و50-55، 30- 35ساس پتانسیل رطوبتی اترتیب آبیاري بر  به4I و LSD.( 1I ،2I ،3I 05/0آزمون (

  .آبیاري
  

ختالف رقم از نظر تعداد دانه در غالف ا در کنش آبیاري آبیاري، رقم و برهم :تعداد دانه در غالف
کنش آبیاري و رقم نشان داد  مقایسه برهم). 1جدول ( درصد نشان داد 1داري در سطح احتمال  معنی

، 1Iترین تعداد دانه در غالف در تیمار آبیاري  داشتن بیش، زان و کالرك با 17.هاي مادري، ال که رقم
المین و ا روح). 1شکل (داري در این صفت نشان دادند  کاهش معنی) 4I(در شرایط بدون آبیاري 

تأثیر آبیاري قرار  داري تحت طور معنی اند که تعداد دانه در غالف به نیز نشان داده) 2009(همکاران 
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 آمد و آبیاري سبب دست هن تعداد دانه در غالف در تیمار بدون آبیاري بتری که کم طوري گرفت، به
  .افزایش آن شد

  
  033         مادري          سحر          17.           کالرك          ال032               زان            

  

  هاي سویا                                                           رقم
  

هاي رطوبتی  پتانسیلاساس ترتیب آبیاري بر  به4I و 1I ،2I ،3I( بر تعداد دانه در غالف سویا  کنش آبیاري و رقم  برهم- 1شکل 
  .باشد می) SE(، بارهاي روي نمودار نشانگر خطاي استاندارد )بار و بدون آبیاري  سانتی70- 75  و55-50، 35-30

  
 گردیددانه داري بر وزن هزار سبب تأثیر معنی درصد 1ر سطح احتمال آبیاري و رقم د :دانهوزن هزار

ترین و  ترتیب بیش  گرم به88/149 با میانگین 4I گرم و تیمار 36/184، با میانگین 1Iتیمار ). 1جدول (
نشان داد که  ها نیز رقم میانگین همقایس نتایج ).2جدول (دانه در بوته را دارا بودند ترین وزن هزار کم
 نظر به). 2جدول (دانه را دارا بودند وزن هزار ترین ترین و کم  بیشترتیب به 032هاي زان و  مرق

رقم (دانه در رقم زان، کم بودن تعداد دانه در بوته در این رقم باشد رسد دلیل باال بودن وزن هزار می
تري  نتزي بیشا مواد فتوسه در چنین شرایطی دانهبنابراین ). ترین تعداد دانه در بوته بود زان داراي کم

باشد،  دانه متفاوت می تأثیر سطوح آبیاري بر وزن هزاردست آمده در رابطه با هنتایج ب. کنند دریافت می
 گزارش یآب دانه را در شرایط تنش کمدار وزن هزار  زیادي کاهش معنیگران پژوهشکه  طوري به

 کمبود آب دار معنی اثر غیرگر بیانرخی دیگر، که نتایج ب ، در حالی)2009گرسک و همکاران، (اند  نموده
  ). 2009مین و همکاران، اال روح(باشد  دانه میبر وزن هزار

3  
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داري بر عملکرد دانه گردیدند   درصد سبب تأثیر معنی1آبیاري و رقم در سطح احتمال  :عملکرد دانه
باشد که   این امر میگر نبیاکنش آبیاري و رقم بر عملکرد دانه  دار برهم  اثر معنی نبود).1جدول (

با کاهش مقدار آب قابل دسترس از عملکرد دانه کاسته  .اند صورت مستقل عمل کرده تیمارها بر آن به
تري را   درصد، عملکرد کم65 و 20، 15ترتیب   به4I و 2I ،3Iکه گیاهان در تیمارهاي  طوري شد، به

ترین ارتفاع بوته،  گیاهان از بیش 1Iساس تیمار ا در شرایط آبیاري بر. داشتند1Iنسبت به تیمار آبیاري 
تعداد شاخه فرعی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن دانه برخوردار بودند، بنابراین 

 را ترین عملکرد دانه ترین و کم ترتیب بیش  به4Iو  1I تیمارهاي .تري را نیز تولید نمودند عملکرد بیش
داري را نشان نداد  ، اختالف معنی3Iو  2Iملکرد دانه در تیمارهاي آبیاري  و عبه خود اختصاص دادند

ترین و  بیش IV از گروه رسیدگی 033رقم  که نشان داد ها رقم میانگین هقایسمهمچنین . )2جدول (
هاي گروه  در بین رقم. )2جدول ( را دارا بود عملکرد دانه ترین  کمIIIرقم زان از گروه رسیدگی 

ترین صفت  عملکرد دانه مهم. ترین عملکرد را به خود اختصاص داد  نیز رقم مادري بیشIIIرسیدگی 
تأثیر اجزاء عملکرد قرار دارد و  این صفت تحت. باشد اي از جمله سویا می مورد ارزیابی در گیاهان دانه

ي  کمبود آب که متأثر از کاهش اجزاکاهش عملکرد تحت شرایط. پذیرد یها تأثیر م از این صفت
ي و پورموسو) 2009(، شاهمرادي و همکاران )2009(المین و همکاران ا باشد با نتایج روح عملکرد می
  .مطابقت داشت) 2009(و همکاران 

 نظر از ها سطوح آبیاري و رقم از تجزیه واریانس نشان داد که بین دست آمده بهنتایج  :عملکرد زیستی
 کنش آبیاري همچنین برهم. داري وجود داشت معنی درصد اختالف 1 در سطح احتمال عملکرد زیستی

مقایسه میانگین برهمکنش  ).1جدول (دار بود   درصد معنی5نظر این صفت در سطح احتمال رقم از  و
ترین عملکرد   کم4Iزان در تیمار ترین و رقم  ، بیش1I در تیمار 033رقم نشان داد که رقم  و آبیاري

ترین تغییر در پتانسیل آب خاك موجب تغییر در  کوچک. )2شکل (زیستی را به خود اختصاص داد 
توده در   و تولید زیست)1996مولت و ویتسیت، (گردد  د میمقدار تعرق و در نتیجه محدودیت رش

 هاي پژوهشنتایج ). 2009فاروغ و همکاران، (یابد   تحت شرایط تنش کمبود آب، کاهش می گیاهان
دوگان و همکاران، (باشد  ویا در شرایط تنش کمبود آب می کاهش عملکرد زیستی سگر بیانمختلف 

  ).2005، کارام و همکاران، 2007
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  033    سحر             مادري            17.     ال           کالرك    032     زان                     

  

  هاي سویا م     رق                                                      
  

هاي رطوبتی  پتانسیلاساس ترتیب آبیاري بر به 4I و 1I ،2I ،3I( بر صفت عملکرد زیستی سویا  کنش آبیاري و رقم  برهم- 2شکل 
  .باشد  می)SE (بارهاي روي نمودار نشانگر خطاي استاندارد ،)بار خاك و بدون آبیاري  سانتی70- 75  و50- 55، 30- 35

  
داري  ختالف معنی از نظر شاخص برداشت ارقم و آبیاريکنش   و برهم آبیاري، رقم :شاخص برداشت
رقم نشان داد  در کنش آبیاري مقایسه میانگین برهم). 3جدول (  درصد نشان دادند1در سطح احتمال 

ترین شاخص برداشت  ، داراي کم4Iدر تیمار  17.الترین و رقم  داراي بیش 3I در تیمار کالركکه رقم 
ها،  در انتقال مواد فتوسنتزي به دانه گر این واقعیت است که رقم کالرك  این مطلب نشان).3شکل (بود 

 آبیاري، شاخص سطح بدون در چنین نتایج نشان داد هم. تر عمل کرده است ها موفق نسبت به بقیه رقم
گروه هاي  در این آزمایش رقم (یافتداري کاهش  طور معنی  بهIIIهاي گروه رسیدگی  برداشت در رقم

تري از نظر شاخص برداشت در   از ثبات بیشIIIهاي گروه رسیدگی   نسبت به رقمIVرسیدگی 
توان،  هرا ب 1Iرسد، کاهش شاخص برداشت در تیمار  نظر می  به).سطوح مختلف آبیاري برخوردار بودند

 زایشی در هاي به افزایش میزان عملکرد زیستی و کاهش کارایی توزیع مواد فتوسنتزي نسبت به اندام
 یآب کمنیز کاهش شاخص برداشت را در شرایط تنش ) 2009(شاهمرادي و همکاران . گیاه نسبت داد
  .اند گزارش نموده
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  .برداشت، درصدروغن، درصدپروتئین و عملکرد روغن و پروتئین سویا در سطوح آبیاري  تجزیه واریانس شاخص- 3جدول 
  میانگین مربعات

درجه   اتمنبع تغییر
شاخص   آزادي

  برداشت
  درصد
  روغن

  عملکرد
  روغن

  درصد
  پروتئین

عملکرد 
  پروتئین

وري  بهره
  آب آبیاري

  ns 71/2  ns 035/0  ns 793  *61/0  ns3564  ns 01/0  2  بلوك
  34/0 **  284287 **  37/600 **  52716 **  2/139 **  32/44 **  3  آبیاري

  004/0  8/3568  045/0  9/756  025/0  93/8  6  خطاي اصلی
  15/0 **  114756 **  83/26 **  20661 **  39/6 **  51/23 **  6  رقم

  ns 9/1810  ** 27/1  * 10270  ns 02/0  46/0 **  05/18 **  18  رقم ×آبیاري
  01/0  9/5029  181/0  31/1047  14/0  75/3  48  خطاي فرعی

 تغییرات ضریب
  18/17  52/18  12/1  34/19  27/2  54/3  -  )درصد(
  .دار غیرمعنی ns درصد و 1دار در سطح احتمال  معنی** رصد،  د5دار در سطح احتمال  معنی* 

  

  
  033         مادري          سحر          17.           کالرك         ال032                 زان            

  

  هاي سویا                                                            رقم
  

هاي  پتانسیلاساس ترتیب آبیاري بر به 4I و 1I ،2I ،3I( شاخص برداشت سویا     بر صفت کنش آبیاري و رقم  برهم- 3شکل 
  .باشد  می) SE (، بارهاي روي نمودار نشانگر خطاي استاندارد)بار خاك و بدون آبیاري  سانتی70- 75  و50- 55، 30- 35رطوبتی 

  
سطوح آبیاري و زیه واریانس نشان داد که بین  از تجدست آمده بهنتایج  :تئیندرصد روغن و پرو

وجود  درصد 1داري در سطح احتمال   اختالف معنیدرصد روغن و درصد پروتئین نظر از ها رقم
مقایسه ). 3جدول  (بود) P > 01/0(دار  رقم نیز از نظر این صفات، معنی و کنش آبیاري برهم. داشت
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 1Iترین و رقم زان در تیمار  ، بیش4Iرقم مادري در تیمار رقم نشان داد که  و کنش آبیاري میانگین برهم
، 1I در تیمار 17.الترین و رقم  بیش 4I در تیمار 033، و رقم مادري و )4شکل  (ترین درصد روغن کم
 که تولید کردگزارش ) 2005( بهتري ).5شکل  (د پروتئین را به خود اختصاص دادترین درص کم

توان با افزایش  سطح تحت شرایط آبیاري کامل و محدود، را میروغن و پروتئین سویا در واحد 
نتایج این آزمایش با نتایج کارگر و . محصول بهبود بخشید پرارقامنه از طریق انتخاب عملکرد دا
 با کوچک ی آبند، در شرایط تنش کمکه بیان کرد) 2002(ن و همکاران و دانشیا) 2004(همکاران 

تنش اشغال  تري از فضاي دانه را نسبت به شرایط غیر تئین حجم بیششدن اندازه دانه، روغن و پرو
  .نمودند، مطابقت دارد

سطوح آبیاري و  از تجزیه واریانس نشان داد که بین دست آمده بهنتایج  :عملکرد روغن و پروتئین
کنش  برهم. وجود داشت درصد 1داري در سطح احتمال   اختالف معنی عملکرد روغننظرز  اها رقم

 ).3 جدول(دار بود   درصد معنی5یاري و رقم نیز از نظر صفت عملکرد پروتئین، در سطح احتمال آب
 ).2جدول ( را به خود اختصاص دادند عملکرد روغنترین  کم ترین و ترتیب بیش به 4I و 3I هايتیمار

را  رد روغنترین عملک ترین و رقم زان کم  بیش033رقم  که نشان داد ها رقم میانگین هقایسمهمچنین 
کنش آبیاري و رقم از نظر صفت عملکرد پروتئین نشان داد   مقایسه میانگین برهم.)2جدول (دارا بود 
ترین عملکرد پروتئین بود  داراي کم 4I در تیمار زانترین و رقم   داراي بیش3I در تیمار 033که رقم 

 دانه را نیز به خود اختصاص ترین عملکرد ترین و کم ترتیب بیش  و زان به033هاي  رقم). 5شکل (
  ).2جدول (دادند 
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  033       مادري         سحر         17.         کالرك       ال032                           زان           

  

  هاي سویا                                                                 رقم
  

هاي  پتانسیلاساس ترتیب آبیاري بر به 4I و 1I ،2I ،3I( درصد روغن دانه سویا   بر صفت بیاري و رقمکنش آ  برهم- 4شکل 
  .باشد می) SE(بارهاي روي نمودار نشانگر خطاي استاندارد  ،)بار خاك و بدون آبیاري  سانتی70- 75  و50- 55، 30- 35رطوبتی 

  

  
  033        مادري       سحر         17.        کالرك      ال032                             زان          

  

  هاي سویا                                                                 رقم
  

هاي  پتانسیلاساس ترتیب آبیاري بر به 4I و 1I ،2I ،3I( درصد پروتئین دانه سویا   بر صفت کنش آبیاري و رقم  برهم- 5شکل 
  .باشد می) SE(، بارهاي روي نمودار نشانگر خطاي استاندارد )بار خاك و بدون آبیاري  سانتی70- 75  و50- 55، 30- 35طوبتی ر
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  033         مادري          سحر           17.          کالرك         ال032                زان            

  

  

  هاي سویا                                    رقم                             
  

هاي رطوبتی  پتانسیلاساس ترتیب آبیاري بر به 4I و 1I ،2I ،3I( بر عملکرد پروتئین سویا  کنش آبیاري و رقم  برهم- 5 شکل
  .باشد   می)Se (، بارهاي روي نمودار نشانگر خطاي استاندارد)بار خاك و بدون آبیاري  سانتی70- 75  و55-50، 35-30

  
وري آب آبیاري در بین تیمارهاي مختلف آبیاري نشان  بررسی شاخص بهره :وري آب شاخص بهره
هر ). 2جدول (تري برخوردار بود  وري بیش  نسبت به تیمارهاي آبیاري دیگر، از بهره3Iداد که تیمار 

 از این 2I داشت و با تیمار 1Iتري نسبت به تیمار  داري عملکرد دانه کم طور معنی  بهیاد شدهچند تیمار 
دلیل محدودیت کمی و کیفی منابع آب در طول دوره رشد  هنظر در یک گروه آماري قرار گرفت ولی ب

 با میانگین 033 نیز نشان داد که رقم ها مقایسه میانگین رقم. تواند گزینه مناسبی باشد  می3Iگیاه، تیمار 
 کیلوگرم بر مترمکعب 47/0ي آب و رقم زان با میانگین ور ترین بهره  کیلوگرم بر مترمکعب به بیش9/0
ترین  ترین و کم ترتیب بیش این دو رقم به). 2جدول (وري آب را دارا بودند  ترین بهره ترتیب کم به

 خود در زمینه هاي  در پژوهش نیزگران پژوهش دیگر ).2جدول (عملکرد دانه را نیز دارا بودند 
نتایج ). 2000 ،کانگ و همکاران(وري آب آبیاري دست یافته بودند  آبیاري به بهبود شاخص بهره کم

که تیمارهاي  طوري گردید به وري آب  آبیاري باعث افزایش شاخص بهره  این آزمایش نشان داد که کم
2I  3وI 1 نسبت به تیمارI، مشاهده شده است که اگر .  درصد افزایش نشان دادند33 و 13ترتیب  به

در ). 1974 ،هانکس(یابد  وري آب کاهش می دیاد مراحل آبیاري افزایش یابد، بهرهحجم آبیاري با از
صل رویش دریافت کرد ترین مقدار آب آبیاري را در طول ف بیش) شاهد( 1I، تیمار آبیاري این آزمایش

800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  

0 

ن 
وتئی

 پر
کرد

عمل
)

کتار
ر ه

م د
وگر

کیل
( 

1I 2I 3I 4I 



  1391، )2( ک تولید گیاهان زراعی، جلد پنجممجله الکترونی
  

106 

اما با ).  دور8(ترین بود  و تعداد دور آبیاري نیز در این تیمار بیش) مکعب در هکتار متر14/2457(
در (ینی برخوردار بود وري آب پای ی، این تیمار از بهرهتوجه به نسبت ماده خشک تولیدي به آب مصرف

). تري برده است تر آب، از آب آبیاري براي تولید ماده خشک بهره کم واقع با توجه به مصرف بیش
داد و از نظر عملکرد وري آب را نشان  ترین بهره  تیمارها، بیش در بین بقیه3Iکه تیمار  جایی ولی از آن

ترین  مناسب) 3I(رسد که این تیمار  نظر می  در یک گروه آماري قرار گرفت، به2Iدانه نیز با تیمار 
 در وییج  منظور صرفه ساله در سویا نیز بهدو طی آزمایشی. باشد وري آب را دارا می شاخص بهره

 75تر با مقدار آب یکسان، تیمار مصرف آب و افزایش راندمان استفاده از آب و داشتن عملکرد باال
عنوان نتیجه کلی  بهبنابراین  ).2009 ،گرچک و همکاران (درصد آبیاري کامل، پیشنهاد شده است

جویی در مصرف آب و افزایش راندمان استفاده از آب،  منظور صرفه  از این آزمایش بهدست آمده به
 که تنش شدید و غیرقابل جبران به گیاه وارد اي توان فواصل آبیاري را در دوره رویشی تا اندازه می

 در مقایسه با سایر ارقام در شرایط محدودیت 033رسد که رقم  نظر می همچنین به. نشود، افزایش داد
  .تواند یک رقم مناسبی براي منطقه باشد آب می
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Abstract2 
To investigate the effect of deficit irrigation on quantitative and qualitative yield 

of soybean cultivars, an experiment was conducted as split plots based on 
randomized complete block design with three replications at agricultural research 
farm, university of Guilan, during 2009. Main factors were included four irrigation 
levels based on potential moisture 30-35 (I1), 50-55 (I2), 70-75 (I3) Centibar 
(irrigation time was determined by tensiometer) and without irrigation (I4), and sub 
plot factors were included seven soybean cultivars: 033, 032, Sahar (group 
maturity 4), L.17, Zan, Clark and Madari (group maturity 3). Results showed that 
seed yield of soybean had decreased in I2 I3 and I4 treatments (15%, 20% and 65% 
respectively). Among the studied traits, just oil and protein content have increased 
by drought stress. Highest (1379 Kg) and lowest (478 Kg) seed yield per unit area 
obtain from I1 and I4, respectively. 033 in I3 treatment had the highest and Zan in I4 
had the lowest oil and protein yield. Also irrigation water productivity increased 
significantly with application of deficit irrigation treatments (13% and 33% 
increment in I2 and I3, respectively). Results of the present experiment showed that 
in soybean production in Rasht region, irrigation based on potential moisture 70-75 
Centibar, moreover in economize of water use and increase in water productivity, 
can improve of soybean seed oil and protein percentage. 
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