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 بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا نمومختلف ثیر طول مراحل أت
 

 3و سيد اسماعيل رضوي 2، ابراهيم زينلي2فر، فرشيد قادري1مرتضي گرزين*
  ،گياه پزشكیگروه استاديار 3 و گروه زراعت دانشيار، ارشدکارشناسیآموخته دانش 3و1،2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 21/1/2333؛ تاريخ پذيرش:  12/2/2333تاريخ دريافت: 

 2چكيده
( با عملكرد و 8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rهای مهم نمو )منظور بررسی رابطه بين طول دورهبه

های خرد شده در قالب طرح صورت کرتای بهمزرعهيک آزمايش  ،سويا اجزای عملكرد دانه

اصلی شامل تاريخ کاشت در  . عاملانجام شد( 2331در گرگان )های کامل تصادفی در سه تكرار بلوک
شامل رقم در سه  تير(، و عامل فرعی 32تير و  8خرداد،  23ارديبهشت،  13فروردين،  32پنج سطح )

طول دوره روشنايی در هر يک از مراحل نمو با استفاده از . ايكس( بودپیسطح )ويليامز، سحر و دی

تعداد روزهای دمايی  منظور حذف اثرات دما بر رشد و نمو،به محاسبه شد. سپس PP-calcبرنامه 
عنوان طول مدت مراحل نمو در نظر گرفته شد. کاهش طول دوره تجمعی در هر دوره نموی به

 8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rهای طول دوره باعث کاهشخير در کاشت رخ داد، أکه در نتيجه تروشنايی 
داری بين عملكرد و اجزای عملكرد دانه )به استثنای وزن هزار در هر سه رقم شد. رابطه مثبت و معنی

های نموی در طوری که کاهش طول اين دورهمشاهده شد. به 6R-1R و 1R-CVهای دانه( و طول دوره
گام باعث کاهش عملكرد و اجزای عملكرد دانه شد. اين در حالی است که طول دوره های ديرهنکشت

8R-6R ثيری بر عملكرد دانه نداشت، زيرا طول اين دوره تنها ممكن است از طريق وزن هزار دانه بر أت

داری بين وزن هزار دانه و عملكرد دانه مشاهده نشد. اما همبستگی مثبت معنی .ثر باشدؤعملكرد دانه م
 1R-CVهای نموی خير در کاشت، کاهش طول دورهأعلت کاهش عملكرد دانه سويا در اثر تبنابراين، 

 باشد.می 6R-1Rو 
 

 نمو ،عملكرد دانه ،طول دوره روشنايی ،تاريخ کاشت های کلیدی:واژه

                                                             
 Gorzin.Morteza@yahoo.comمسئول مكاتبه: *
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 مقدمه

ميزان فرصتی است که گياه برای استفاده از محيط رشد خود در دهنده طول دوره رشد گياه نشان

 عناصر غذايی آب، اختيار داشته است. کوتاه شدن طول اين دوره از طريق ايجاد محدوديت در جذب

نسبت به شرايطی که گياه فرصت کافی برای رشد و نمو دارد، باعث کاهش تجمع  و تبادالت گازی

عدم سودمندی نظام توليد خواهد  به کاهش بازدهی گياه وخشک گياهی شده و در نهايت منجر ماده

 شد. 

شود که فرصت کافی ای کشت میهای کشاورزی يک گياه زراعی در منطقهدر نظام طور معمولبه

برای زيست آن فراهم است و در واقع با شرايط محيطی آن منطقه سازگاری دارد. چنانچه در چنين 

نظر شود، يک عامل مديريتی وجود دارد که بينی صرفقابل پيششرايطی از حوادث ناگهانی و غير

تعيين کننده طول دوره رشد گياه خواهد بود، که اين عامل تحت مديريت بشر انتخاب تاريخ کاشت 

ط زراعی از طريق فراهم کردن شرايعنوان يكی از مسائل مهم بهبهتاريخ کاشت باشد. محصول می

ين ترتيب يک عامل بسيار مهم در اهثر است و بؤمحيطی مختلف، بر طول مراحل مختلف رشد و نمو م

(. تاريخ کاشت مناسب 1112جزی، هاشمیباشد )تعيين عملكرد يک رقم در يک منطقه معين می

 طول روز و نيز تطابق دوره حرارت، رطوبت، گيری بهينه از شرايط اقليمی نظير درجهموجب بهره

 شود. گلدهی و پر شدن دانه با شرايط مناسب محيطی می

تر خير در کاشت طول دوره رشد و نمو سويا کوتاهأبيان کردند که با ت (1111) کاظمی و همكاران

شود که در نتيجه آن اجزای تشكيل دهنده عملكرد دانه )تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در می

خير أباشد، بنابراين، تمی دوره روشنايیطور کلی سويا گياهی حساس به طول يابد. بهغالف( کاهش می

شود، در کاشت باعث کاهش طول دوره رشد و نمو و در نتيجه کاهش تجمع ماده خشک رويشی می

اندرسون شود )به کاهش عملكرد دانه میطريق کاهش تعداد غالف و دانه در بوته منجر اين رويداد از

های جغرافيايی ( گزارش کرد که در عرض1113(. کوپر )2338؛ مايرز و همكاران، 2381 ،و واسيالس

به کاهش طول اين دوره و دليل برخورد مراحل زايشی به روزهای کوتاه منجرخير در گلدهی بهأباال، ت

به گلدهی زودتر و افزايش طول مراحل که، کاشت زودهنگام منجرحالی شود. درکاهش عملكرد می

شرايط  تغييرتواند باعث افزايش عملكرد شود. شود که میدليل وجود روزهای بلند میهزايشی ب

های گياه طی دوره زايشی شود. تواند باعث تغيير واکنش، میطول دوره روشنايیويژه دما و همحيطی ب

د )فارکوهر و تواند ميزان رشد گياه را تنظيم کنباشد اما میدما به تنهايی قادر به کنترل نمو گياه نمی
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اثر مستقيم قابل توجهی بر ميزان رشد  طول دوره روشنايیرسد نظر می(. در عوض، به2332شارکی، 

 (. 2381کند )راپر و کرامر، نداشته باشد اما طول مراحل مختلف نمو را تنظيم می

مزرعه بعد از گلدهی در شرايط طول دوره روشنايی  کاریدست( با 1111کانتوليک و اسالفر )

بيشتر  (2381)فهر و کاوينس،  8R–3R دورهطول  طول دوره روشنايیکه با افزايش  ،نشان دادند

شود. نهايت عملكرد در شرايط مزرعه می ، که اين رويداد باعث افزايش تعداد غالف، دانه و درشودمی

 11تر قرار گرفتند طوالنیدوره روشنايی در گياهانی که در معرض  دانهها بيان کردند که توليد آن

دهد که طبيعی رشد کردند. اين موضوع نشان میدوره روشنايی درصد بيشتر از گياهانی بود که در 

دليل قرارگيری خيری بهأهای تهای زودهنگام نسبت به کشتبيشتر بودن عملكرد در تاريخ کاشت

شدن دانه است. ساير  افزايش طول دوره گلدهی و پر تر وطوالنیدوره روشنايی مراحل زايشی در 

و دما طول دوره روشنايی دليل حساسيت آن به خير در کاشت سويا بهأدهند که تمطالعات نيز نشان می

؛ 1111 ،ايگلی و برنينگشود )به کاهش طول دوره رشد و کاهش عملكرد و اجزای عملكرد میمنجر

گيری ای دريافتند که قراره مزرعه( در يک مطالع1112کانتوليک و اسالفر )(. 1113زينلی و همكاران، 

طول ساعت افزايش  1 نتيجه( در 2381دهی، بر اساس فهر و کاوينس، )شروع غالف 3Rها پس از بوته

به افزايش طول دوره تشكيل در شرايط طبيعی منجر دوره روشنايینسبت به طول  دوره روشنايی

 را افزايش داد.  دانهنهايت تعداد  شد که در دانهغالف و 

طول دوره رشد و ثر بر ؤگروه رسيدگی و تيپ رشد )رشد محدود و رشد نامحدود( نيز از عوامل م

( تغييرات عملكرد ارقام 1113باشند. زينلی و همكاران )عملكرد و اجزای عملكرد میثر بر ؤدر نتيجه م

ج نشان داد بررسی کردند. نتاي های مختلف در گرگانکاشت ود و رشد نامحدود را در تاريخرشد محد

ها تيپ رشد ثر است اما اين موضوع به تاريخ کاشت بستگی دارد. آنؤکه تيپ رشد بر عملكرد م

دهد که طور کلی مطالعات نشان میهمحدود را برای کاشت زودهنگام مناسب و قابل توصيه دانستند. ب

ک بيشتر در مقايسه با تر و امكان تجمع ماده خشدليل دارا بودن دوره رشد طوالنیبه ارقام ديررس

 (.1111ليو و همكاران،  ؛1111 ،کاظمی و همكارانکنند )ارقام زودرس عملكرد دانه بيشتری توليد می

تاريخ کاشت در هر منطقه مختص همان منطقه يا مناطق مشابه  مربوط به نتايج حاصل از آزمايشات

طول دوره روشنايی و در نتيجه بر اين، مطالعات کافی برای تعيين اثر تاريخ کاشت بر باشد. عالوهمی

تيپ های رسيدگی و ارقام با گروه و اجزای عملكرد عملكردها با طول مراحل نموی و ارتباط آن

 بررسی نحوه تغييراتمنظور وجود ندارد. بنابراين، اين تحقيق به رويشی متفاوت در منطقه گرگان
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بررسی  ، و همچنينخير در کاشتأطول دوره روشنايی در اثر ت رد و اجزای عملكرد دانه و نيزعملك

 دانه در عملكرد و اجزای عملكرد ا( ب8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rنموی )مختلف طول مراحل  رابطه بين

 سويا انجام شد.

 

 هامواد و روش

های خرد شده در قالب طرح صورت آزمايش کرتبه مطالعه اين: ها و طراحی آزمایشتیمار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  2های کامل تصادفی در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتی شماره بلوک

دقيقه  23درجه و  33. اين مزرعه که در عرض جغرافيايی انجام شد 2331در سال طبيعی گرگان 

از سطح دريا قرار دارد، در  متری 21دقيقه شرقی و ارتفاع  23درجه و  12شمالی، طول جغرافيايی 

عامل اصلی شامل تاريخ کاشت در پنج سطح کردکوی واقع شده است.  -جاده قديم گرگان 8کيلومتر 

تير( و عامل فرعی شامل رقم در سه سطح  32تير و  8خرداد،  23ارديبهشت،  13فروردين،  32)

و رشد محدود و IV  و رشد نامحدود، سحر با گروه رسيدگی III)ويليامز با گروه رسيدگی 

کيلوگرم در هكتار سوپر  211 و رشد نامحدود( بود. قبل از کاشت Vايكس با گروه رسيدگی پیدی

کيلوگرم در هكتار اوره در مزرعه پخش و با  11کيلوگرم در هكتار کلرور پتاسيم و  11فسفات تريپل، 

متر سانتی 1ها روی رديف تهمتر و فاصله بوسانتی 11های کاشت خاک مخلوط شد. فاصله بين رديف

متر بود. برای مبارزه با آفات طی فصل  3رديف کاشت به طول  3در نظر گرفته شد. هر کرت دارای 

های توصيه شده استفاده شد. برای تعيين مراحل فنولوژی از روش فهر و کاوينس کشرشد از آفت

منظور تعيين اجزای عملكرد دانه ه( ب8R( استفاده شد. در نهايت در مرحله رسيدگی برداشت )2381)

 1شامل ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه، 

ارتفاع بوته با  ابتدا گيری شدند.بوته از دو رديف وسط هر کرت انتخاب و صفات مربوطه اندازه

با ضرب کردن تعداد بوته در واحد سطح سپس  گيری شد.متر اندازهميلی 2کشی با دقت خطاستفاده از 

در واحد  دانهدر تعداد غالف در بوته، تعداد غالف در واحد سطح محاسبه شد. برای محاسبه تعداد 

سطح نيز تعداد غالف در واحد سطح در تعداد دانه در غالف ضرب شد. برای تعيين عملكرد دانه 

متر( از  2مربع )چهار رديف وسط به طول متر 1/2به مساحت  ها از سطحی)کيلوگرم در هكتار(، دانه

متر ابتدا و انتهای هر کرت  2هر کرت برداشت شد. برای حذف اثر حاشيه از دو رديف کناری و 

 برداری صورت نگرفت.نمونه
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ها و برای ارزيابی تغييرات طول دوره روشنايی در تاريخ کاشت: های هواشناسی و محاسباتداده

 8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rارقام مورد استفاده، ابتدا دوره رشد گياه را به سه دوره مهم نموی شامل 
تقسيم کرده و سپس ميانگين طول دوره روشنايی )ساعت( در هر يک از اين سه مرحله با استفاده از 

 ( محاسبه شد.1121 )سلطانی و مداح، PP-calcبرنامه 
دست هآباد گرگان بينوپتيک هاشمحداکثر و حداقل دمای هوا از ايستگاه سهای روزانه همچنين داده

ميانگين دمای روزانه محاسبه شد. برای آمد. سپس با استفاده از ميانگين حداکثر و حداقل دمای روزانه، 
از يک  8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rهای جداسازی اثرات طول دوره روشنايی و دما بر نمو، طی دوره

 tکه ميزان نمو در روز . با توجه به اين(1111)کانتوليک و اسالفر،  استفاده شد یه بخشتابع خطی س
[D(t)]  :تابعی از دما است 

D(t) = 0                              if   T < Tb or T > Tc                                           (2رابطه )

D(t) = 
(𝑇−𝑇𝑏)

(𝑇𝑜1−𝑇𝑏)
                   if    Tb < T < To1 

D (t) = 
(𝑇𝑐−𝑇)

(𝑇𝑐−𝑇𝑜2)
                  if    To2 < T < Tc 

D(t) = 1                              if    To1 < T < To2 

 
گيرد، تر از آن نمو صورت نمیدمای پايه که در پايين Tbميانگين دمای روزانه،  Tدر اين تابع 

To1  ،دمای مطلوب تحتانیTo2  دمای مطلوب فوقانی وTc  سقف که در باالتر از آن نمو دمای
درجه  11، دمای مطلوب تحتانی گراددرجه سانتی 1در اين تابع دمای پايه  باشند.گيرد، میصورت نمی

 در نظر گراددرجه سانتی 21و دمای سقف  گراددرجه سانتی 32، دمای مطلوب فوقانی گرادسانتی
(، تعداد 2با استفاده از رابطه ) 2(TT(. پس از محاسبه زمان حرارتی )1113 گرفته شد )سلطانی،

با استفاده از  (8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rهای نموی )تجمعی در هر يک از دوره 1(TDدمايی ) هایروز
 در نظر گرفته شد. های نموعنوان طول هر يک از دورهمحاسبه و به 1رابطه 

 

Tb) -1TD = TT / (To                                                                                     (1)رابطه 

  

، و SAS  9.1.3  (Institute, Inc)افزارها از نرمبرای تجزيه و تحليل داده: هاتجزیه و تحلیل داده

همچنين برای توصيف روابط موجود ميان  استفاده شد. Excel 2007افزار برای رسم نمودارها از نرم
 (.2و  3 روابطشد )خطی استفاده توابع خطی و غير گيری و تاريخ کاشت ازصفات مورد اندازه

                                                             
1- Thermal time 

2- Thermal days 
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 y = ap + b                                                            (                                    3) رابطه
 

 0p <p      if        + b 0ap=  1y                                                 (                      2) رابطه

                                                                                   0p ≥p      if      = ap + b    2y 
 

 نقطه 0pصورت روز از آغاز سال، تاريخ کاشت به pصفت مورد بررسی،  yمعادالت که در اين 
 ضرايب معادله هستند. bو a چرخش منحنی، و 

 

 نتايج 
با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، تاريخ کاشت و رقم اثر : عملکرد و اجزای عملکرد دانه

در حالی است که اثر متقابل تاريخ داری بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه در سويا دارند. اين معنی
 .(2)جدول  دار نبودکاشت در رقم به استثنای ارتفاع و وزن هزار دانه در ساير موارد معنی

 

ه رقم ویلیامز، سحر و نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد دانه در پاسخ به تاریخ کاشت در س -1جدول 

 ایکس.پیدی

 منبع تغيير
درجه 
 آزادی

 (MS) ميانگين مربعات

 ارتفاع
تعداد گره 
 در ساقه

 عملكرد وزن هزار دانه  تعداد دانه تعداد غالف

 ns81/13 ns13/1 ns13/31313 ns33/123333 ns13/13 ns31/1131 1 بلوک
 2 **31/3332 **81/18 **81/2113323 **33/21311133 **33/1221 **32/1112323 (aتاريخ کاشت )

 a 8 31/318 31/2 12/122118 11/2313311 12/113 31/311313خطای 
 1 **33/1131 **18/81 **12/2231111 **13/23123313 **32/21233 *13/2332333 (bرقم )

b×a 8 *13/228 ns11/2 ns31/111228 ns11/2122222 **81/2311 ns11/113823 
 11 22/11 23/2 11/121213 31/2111331 22/212 18/211118 (bخطای مانده )باقی

ضريب تغييرات 
 (درصد)

 81/3 11/3 18/11 13/12 11/1 32/23 

 .دارغير معنی nsدرصد و  1دار در سطح معنی *درصد،  2دار در سطح معنی **
 

ای تبعيت کرد. بر اين اساس ارتفاع بوته در رقم ويليامز از يک منحنی دو تكه: متر(ارتفاع بوته )سانتی

صورت خطی کاهش يافت. ام از آغاز سال ثابت بود. اما پس از آن به12ام تا روز 32روز  ارتفاع بوته از
 13/1ميزان خير در کاشت باعث کاهش ارتفاع بوته بهأام به بعد، هر روز ت12طوری که از روز به

ايكس از يک پیمتر شد. اين در حالی بود که تغييرات ارتفاع بوته در دو رقم سحر و دیسانتی
خير در کاشت ارتفاع بوته همواره أرسيون ساده خطی تبعيت کرد. به نحوی که در هر دو رقم با ترگ

 (.2کاهش يافت )شكل 
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 .ایکس )ج(پیمتر( در رقم ویلیامز )الف(، سحر )ب( و دیاثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته )سانتی -1 شکل

 
ای تبعيت کرد. تعداد گره در ساقه در هر سه رقم از يک منحنی دو تكه تغييرات: تعداد گره در ساقه

روز از آغاز سال تعداد گره در ساقه تغييری نكرد، اما پس  8/11خير در کاشت تا أدر رقم ويليامز با ت

ام از آغاز سال 2/32گره(. در رقم سحر تا روز  21/1)به تعداد  يافت صورت خطی کاهشاز آن به

گره( کاهش يافت. همانند دو رقم ديگر در  22/1صورت خطی )ابت بود و پس از آن بهتعداد گره ث

روز از آغاز سال تعداد گره در ساقه تغييری نكرد. اما پس از آن  2/12ايكس نيز با گذشت پیرقم دی

 (.1صورت خطی کاهش يافت )شكل به

صورت خطی ير در کاشت بهخأتعداد غالف در رقم ويليامز با ت: تعداد غالف )در واحد سطح(

ايكس از يک پیکاهش يافت. اما منحنی تعداد غالف در مقابل تاريخ کاشت در دو رقم سحر و دی

روز از  3/32روز از آغاز سال در رقم سحر و  2/31طوری که با گذشت ای تبعيت کرد. بهتابع دو تكه

صورت خطی کاهش يافت. به ايكس تعداد غالف ثابت بود و پس از آنپیآغاز سال در رقم دی

ايكس پیغالف و در رقم دی 1/32خير در کاشت رقم سحر باعث کاهش أطوری که هر روز تبه

 (.3غالف در واحد سطح شد )شكل  2/23به کاهش منجر
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 .(ج) کسیایپید و( ب) سحر ،(الف) امزیلیو رقم در تعداد گره در ساقه بر کاشت خیتار اثر -2 شکل

 

 
 .(ج) کسیایپید و( ب) سحر ،(الف) امزیلیو رقم در مربع(غالف در واحد سطح )متر تعداد بر کاشت خیتار اثر -3 شکل
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ايكس از پیمربع( در دو رقم ويليامز و دیدر واحد سطح )متر دانهتعداد : )در واحد سطح( دانهتعداد 

در هر دانه خير در کاشت در هر دو رقم، تعداد أساده خطی تبعيت کرد. به نحوی که با تيک رگرسيون 

در واحد سطح دانه مربع از سطح زمين همواره کاهش يافت. اين در حالی است که تغييرات تعداد متر

 1/32اين صورت که تا ای تبعيت کرد. بهدر پاسخ به تاريخ کاشت در رقم سحر از يک منحنی دو تكه

خير در کاشت أثابت بود، اما پس از طی اين دوره زمانی، هر روز تدانه روز پس از آغاز سال تعداد 

 (.2مربع شد )شكل در هر متردانه  8/88ميزان بهدانه باعث کاهش تعداد 

 

 
 .(ج) کسیایپید و( ب) سحر ،(الف) امزیلیو رقم در( مربعمتر) سطح واحد در دانه تعداد بر کاشت خیتار اثر -4 شکل

 

ای تبعيت کرد. وزن هزار دانه در دو رقم ويليامز و سحر از يک منحنی دو تكه: وزن هزار دانه )گرم(

روز از آغاز سال در رقم سحر، تاريخ  33روز از آغاز سال در رقم ويليامز و  1/32طوری که تا به

گرم در هر  23/2صورت خطی افزايش )اما پس از آن به کاشت باعث تغيير در وزن هزار دانه نشد.

ايكس پیگرم در هر روز در رقم سحر( يافت. وزن هزار دانه در رقم دی 3/1روز در رقم ويليامز و 

 (.1ثير تاريخ کاشت قرار نگرفت و همواره ثابت بود )شكل أتحت ت
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 .(ج) کسیایپید و( ب) سحر ،(الف) امزیلیو رقم در هزار دانه )گرم(وزن  بر کاشت خیتار اثر -5 شکل

 

عملكرد دانه رقم ويليامز از يک رگرسيون خطی ساده تبعيت کرد : عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار(

خير در کاشت رقم ويليامز باعث کاهش عملكرد أخير در کاشت همواره کاهش يافت. هر روز تأو با ت

ای تبعيت کيلوگرم در هكتار شد. عملكرد دانه در دو رقم ديگر از يک منحنی دو تكه 22/23به اندازه 
روز از آغاز سال عملكرد دانه را دستخوش تغيير نكرد. اما پس از اين  3/32کرد. کشت رقم سحر تا 

 کيلوگرم در روز کاهش داد. در 1/32خير در کشت اين رقم عملكرد دانه را به مقدار أزمان، هر روز ت
خير در أروز از آغاز سال عملكرد دانه ثابت بود و پس از آن با هر روز ت 11/38ايكس نيز تا پیرقم دی

 (.3 کيلوگرم در روز کاهش يافت )شكل 3/212 کاشت به مقدار

داری بر ها و ارقام مختلف اثر معنیاستفاده از تاريخ کاشت: تغییرات طول دوره روشنایی )ساعت(

روشنايی )ساعت( در مراحل مختلف نمو داشت. همچنين اثر متقابل تاريخ کاشت  تغييرات طول دوره
ثير ارقام مختلف بر طول دوره روشنايی به تاريخ کاشت مورد أدار بود. بنابراين ميزان تدر رقم معنی

در هر سه رقم  1R-CV(. از طرفی طول دوره روشنايی طی مرحله نموی 1استفاده بستگی دارد )جدول 

های دوم و سوم ابتدا افزايش يافت، اما پس از آن رو به کاهش ير در کاشت تا تاريخ کاشتخأبا ت
خير در أبا ت 8R-6Rو  6R-1Rگذاشت. اين در حالی است که طول دوره روشنايی طی مراحل نموی 

 (.1کاشت در هر سه رقم همواره کاهش پيدا کرد )جدول 
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 .(ج) کسیایپید و( ب) سحر ،(الف) امزیلیو رقم در عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار( بر کاشت خیتار اثر -6 شکل

 
در  8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rنتایج تجزیه واریانس برای تغییرات میانگین طول دوره روشنایی طی مراحل  -2جدول 

 .ایکسپیپاسخ به تاریخ کاشت در سه رقم ویلیامز، سحر و دی

 تاريخ کاشت
 ميانگين طول دوره روشنايی )ساعت(

1R-CV 

 

6R-1R 

 

8R-6R 
 ايكسپیدی سحر ويليامز ايكسپیدی سحر ويليامز ايكسپیدی سحر ويليامز

 11/23 22/23 33/23 81/22 22/21 38/21 32/21 32/21 28/21 (32فروردين ) 32

 13/21 11/23 18/23 12/22 83/22 28/21 18/21 18/21 12/21 (12ارديبهشت ) 13

 11/21 11/23 31/23 12/22 18/22 31/22 13/21 18/21 33/21 (11خرداد ) 23

 13/21 13/21 83/21 12/23 81/23 13/22 22/21 22/21 31/21 (212تير ) 8

 13/22 12/22 88/22 38/21 23/23 11/23 23/22 22/23 31/22 (212تير ) 32

 13/2 **81/1 **12/2** (MSتاريخ کاشت )

 12/1 **33/1 **13/1** (MSرقم )

 11/1 **11/1 **11/1** (MSرقم ) ×تاريخ کاشت 

 21/1 11/1 22/1 (CVضريب تعييرات )
 .دارغير معنی nsدرصد و  1دار در سطح معنی *درصد،  2دار در سطح معنی ** 
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دهی( در هر آغاز گل -)سبز شدن 1R-CVطول دوره : های نموی )روز دمایی(تغییرات طول دوره

طوری که سه رقم در پاسخ به تغييرات طول دوره روشنايی از يک رگرسيون ساده خطی تبعيت کرد. به
صورت خطی کاهش يافت. خير در کاشت( طول اين دوره بهأبا کاهش طول دوره روشنايی )از طريق ت

 33/1ميزان به 1R-CVيی، طول دوره در رقم ويليامز به ازای هر يک ساعت کاهش طول دوره روشنا

روز )دمايی( کاهش پيدا کرد. اين کاهش در دو رقم ديگر شديدتر بود، به نحوی که به ازای هر يک 
ايكس طول اين دوره پیدر دو رقم سحر و دی 1R-CVساعت کاهش طول دوره روشنايی در مرحله 

 (.1يافت )شكل روز )دمايی( کاهش  18/22و  23/8ميزان ترتيب بهنموی به

 

 
دهی( در واکنش به طول دوره روشنایی در سه رقم آغاز گل -)سبز شدن 1R-CVتغییرات طول دوره  -7 شکل

 .باشد(طول دوره روشنایی بر حسب ساعت میدر این معادالت  x) ایکس )ج(پیویلیامز )الف(، سحر )ب( و دی
 

)آغاز  6R-1Rخير در کاشت، باعث کاهش خطی طول دوره أدنبال تکاهش طول دوره روشنايی به

بندی( در سه رقم مورد بررسی شد. حساسيت ارقام در واکنش به طول دوره روشنايی پايان دانه -دهیگل
طول اين  6R-1Rطوری که به ازای هر يک ساعت کاهش طول دوره روشنايی در مرحله متفاوت بود، به

روز  32/28و  83/22، 12/8ميزان ترتيب بهايكس بهپیويليامز، سحر و دی دوره نموی در سه رقم

 (.8)دمايی( کاهش پيدا کرد )شكل 
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بندی( در واکنش به طول دوره روشنایی در سه رقم پایان دانه -دهی)آغاز گل 6R-1Rتغییرات طول دوره  -8 شکل

 .باشد(طول دوره روشنایی بر حسب ساعت میدر این معادالت  x) ایکس )ج(پیویلیامز )الف(، سحر )ب( و دی

 

صورت نيز همچون مراحل قبلی در واکنش به کاهش طول دوره روشنايی به 8R-6Rطول دروه 

در رقم ويليامز  8R-6Rخطی کاهش يافت. اما بر خالف مراحل قبلی بيشترين کاهش در طول دوره 

روز )دمايی( به ازای هر يک ساعت کاهش طول دوره روشنايی( رخ داد. دو رقم سحر و  13/8)

ايكس اختالف قابل توجهی نسبت به هم نداشتند، به نحوی که به ازای هر يک ساعت کاهش پیدی

ايكس پیرقم دیروز )دمايی( و در  82/3ميزان در رقم سحر به 8R-6Rطول دوره روشنايی طول دوره 

 (.3روز )دمايی( کاهش يافت )شكل  83/3

بر اساس نتايج حاصل از تجزيه همبستگی، در هر : بررسی روابط همبستگی بین صفات مورد بررسی

داری بين عملكرد دانه و اجزای عملكرد )به استثنای وزن هزاردانه( سه رقم همبستگی مثبت معنی

ايكس بين وزن هزار دانه و عملكرد و اجزای عملكرد دانه یپ(. در رقم دی3-1ول اوجود داشت )جد

داری بين وزن داری وجود نداشت. اما در دو رقم ويليامز و سحر همبستگی منفی معنیهمبستگی معنی

 (.1و 3ول اهزار دانه و ساير اجزای عملكرد دانه و نيز عملكرد دانه مشاهده شد )جد



 2349(، 2) هشتمنشريه توليد گياهان زراعي، جلد 

39 

 
طول دوره روشنایی در سه رسیدگی برداشت( در واکنش به -بندی)پایان دانه 8R-6Rتغییرات طول دوره  -9 شکل

 .باشد(طول دوره روشنایی بر حسب ساعت میدر این معادالت  x) ایکس )ج(پیو دی )ب( سحر )الف(، رقم ویلیامز
 

 .بررسی روابط همبستگی بین صفات مورد بررسی در رقم ویلیامز -3جدول 

 ارتفاع عملكرد 
تعداد 
 گره

تعداد 
 غالف

تعداد 
 دانه

وزن هزار 
 دانه

طول 
 دوره

1R-CV 

طول 
 دوره

6R-1R 

طول 
 دوره

8R-6R 
         2 عملكرد
        2 12/1** ارتفاع

       2 31/1** 11/1** تعداد گره
      2 21/1 31/1 31/1** تعداد غالف

     2 88/1** 18/1* 18/1* 11/1** دانهتعداد 
    2 -12/1* -11/1* -13/1** -13/1* -13/1* وزن هزار دانه
طول دوره 

1R-CV 
**33/1 **12/1 **81/1 31/1 *11/1 **81/1- 2   

  6R-1R **18/1 **31/1 *13/1 *13/1 **11/1 12/1- *11/1 2طول دوره 
 8R-6R **82/1 **12/1 **33/1 *33/1 **81/1 21/1- *31/1 **31/1 2طول دوره 

 .دارغير معنی nsدرصد و  1دار در سطح معنی *درصد،  2دار در سطح معنی **
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 .بررسی روابط همبستگی بین صفات مورد بررسی در رقم سحر -4جدول 

 ارتفاع عملكرد 
تعداد 

 گره

تعداد 

 غالف

تعداد 

 دانه

وزن هزار 

 دانه

طول 

 دوره
1R-CV 

طول 

 دوره
6R-1R 

طول 

 دوره
8R-6R 

         2 عملكرد

        2 13/1** ارتفاع

       2 83/1** 18/1** تعداد گره

      2 11/1** 38/1** 32/1* تعداد غالف

     2 33/1** 11/1** 11/1** 33/1** دانهتعداد 

    2 -11/1** -33/1* -12/1** -13/1* -33/1** وزن هزار دانه

طول دوره 
1R-CV 

**13/1 **82/1 **33/1 **12/1 **13/1 **83/1- 2   

طول دوره 
6R-1R 

*12/1 **81/1 **83/1 *13/1 *12/1 *12/1- **81/1 2  

طول دوره 
8R-6R 

**11/1 **83/1 **83/1 *33/1 **13/1 **81/1- **38/1 **88/1 2 

 .دارغير معنی nsدرصد و  1دار در سطح معنی *درصد،  2دار در سطح معنی **

 
داری با همبستگی مثبت معنی 8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rهای نموی از طرف ديگر طول دوره

در هر سه رقم داشتند. اما در مورد وزن  دانهعملكرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غالف و تعداد 

در رقم ويليامز همبستگی منفی  1R-CVطوری که طول دوره هزار دانه وضعيت کامال متفاوت بود، به

داری با ( همبستگی معنی8R-6R، و 6R-1Rداشت. ساير مراحل نموی )داری با وزن هزار دانه معنی

داری بين وزن هزار دانه در رقم وزن هزار دانه در اين رقم نداشتند. همچنين همبستگی منفی معنی

ايكس بين پی( وجود داشت. در رقم دی8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rسحر با طول هر سه مرحله نموی )

 (.1و  3ول اداری مشاهده نشد )جدهزار دانه رابطه معنیهای نمو و وزن طول دوره
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 .ایکسپیبررسی روابط همبستگی بین صفات مورد بررسی در رقم دی -5جدول 

 ارتفاع عملكرد 
تعداد 

 گره

تعداد 

 غالف

تعداد 

 دانه

وزن هزار 

 دانه

طول 

 دوره
1R-CV 

طول 

 دوره
6R-1R 

طول 

 دوره
8R-6R 

         2 عملكرد

        2 13/1** ارتفاع

       2 11/1** 11/1* تعداد گره

      2 31/1* 81/1** 13/1** تعداد غالف

     2 31/1** 12/1** 81/1** 81/1** دانهتعداد 

    2 21/1 12/1 12/1 28/1 22/1 وزن هزار دانه

طول دوره 
1R-CV 

**18/1 **81/1 **81/1 *32/1 **18/1 11/1 2   

طول دوره 
6R-1R 

*11/1 **12/1 **13/1 *13/1 *32/1 11/1- **81/1 2  

طول دوره 
8R-6R 

**13/1 **11/1 *11/1 **31/1 **12/1 22/1 **13/1 21/1 2 

 .دارغير معنی nsدرصد و  1دار در سطح معنی *درصد،  2دار در سطح معنی **

 

 بحث

)مرحله رويشی( با  1R-CVطول دوره روشنايی در مرحله نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که 

های ميانی به بعد از يک اما از تاريخ کاشت، يافتخير در کاشت در هر سه رقم ابتدا کمی افزايش أت

خير در کاشت أبا ت 8R-6Rو  6R-1R. اما طول دوره روشنايی در مراحل کردروند کاهشی تبعيت 

های مراحل رويشی در کشتاين دليل است که اين موضوع به (.1)جدول  پيدا کردهمواره کاهش 

زودهنگام با روزهای بهاری مواجه شد که طول دوره روشنايی هنوز در حال افزايش بوده، اما مراحل 

ها همواره رو با روزهايی مواجه بودند که طول دوره روشنايی در آن ،زايشی که در تابستان واقع شدند

تر بودن، روزهای دليل زودرسيامز بههای مشابه رقم ويلهمچنين در تاريخ کاشت به کاهش بود.

ايكس که از دو رقم پیرقم دی يگر در کليه مراحل نمو تجربه کرد، وبلندتری را در مقايسه با دو رقم د

 (. 1های مشابه مواجه شد )جدول تری در تاريخ کاشتهای کوتاهتر بود، با روزديگر ديررس

کاشت رخ داد، باعث کاهش طول مدت )روز  خير درأکاهش طول دوره روشنايی که در نتيجه ت

(. 1-3 های( در سه رقم مورد بررسی شد )شكل8R-6Rو  1R-CV ،6R-1Rدمايی( هر سه دوره نموی )
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های را در تاريخ کاشت 1R-CV ترتيب بيشترين و کمترين طول دورهايكس و ويليامز بهپیدو رقم دی

مشابه به خود اختصاص دادند. رقم سحر نيز از اين لحاظ حالتی بينابين داشت. اما در مورد طول دوره 

6R-1R های اول تا سوم در طوری که طول اين دوره در تاريخ کاشتوضعيت کمی متفاوت بود. به
های چهارم و کاشتتر بودند بيش از رقم ويليامز بود. اما در تاريخ ايكس و سحر که ديررسپیرقم دی

در رقم ويليامز بيشتر از دو رقم ديگر بود. زيرا ارقام ديررس حساسيت  6R-1Rپنجم طول دوره 
های دير هنگام باعث کاهش طول دوره روشنايی در کشتبيشتری به طول دوره روشنايی دارند و 

رقم زودرس ايكس نسبت به پی)روز دمايی( در دو رقم سحر و دی 6R-1Rکمتر شدن طول دوره 
در رقم ويليامز با شيب کمتری  6R-1Rويليامز شد. با کاهش طول دوره روشنايی )ساعت(، طول دوره 

روز دمايی به ازای هر ساعت( و  83/22روز دمايی به ازای هر ساعت( در مقايسه با رقم سحر ) 12/8)

طی دوره رويشی نشی روز دمايی به ازای هر ساعت( کاهش پيدا کرد. چنين واک 32/28ايكس )پیدی
(1R-CVنيز مشاهده شد. بنابراين طول دوره ) 1های نمویR-CV  6وR-1R  در سويا در ارقام ديررس

در بويناس  ایدر مطالعه( نيز 1111کانتوليک و اسالفر )حساسيت بيشتری به طول دوره روشنايی دارد. 
تر از حساسيت بيشتری در واکنش به طول در ارقام ديررس 6R-3Rنشان دادند که طول دوره آيرس 

 8R-6Rاين در حالی است که عكس اين موضوع در مورد طول دوره دوره روشنايی برخوردار هستند. 

کاهش طول دوره روشنايی )ساعت(، طول اين با در پاسخ به طول دوره روشنايی رخ داد. به نحوی که 
يی به ازای هر ساعت( در مقايسه با دو رقم سحر روز دما 13/8دوره در رقم ويليامز با شيب بيشتری )

روز دمايی به ازای هر ساعت( کاهش  83/3ايكس )پیروز دمايی به ازای هر ساعت( و دی 82/3)
. بنابراين طول اين دوره نموی در رقم زودرس ويليامز حساسيت بيشتری به طول دوره روشنايی يافت

  .( 3و 1 اشكالداشت )
داری با عملكرد و اجزای همبستگی مثبت معنی 6R-1Rو  1R-CVهای دورهدر اين مطالعه طول 

(. در واقع با 1و 3ول اعملكرد دانه )به استثنای وزن هزار دانه( در سه رقم مورد بررسی داشت )جد

های نموی نيز کاهش يافت که خير در کاشت و در نتيجه کاهش طول دوره روشنايی، طول اين دورهأت
خيری شد. کاهش طول دوره رويشی أهای تلكرد و اجزای عملكرد دانه در کشتبه کاهش عممنجر

(1R-CV باعث کاهش ارتفاع و تعداد گره شد و از اين طريق عملكرد دانه را نيز کاهش داد. زيرا )
همين دليل کاهش تعداد گره باعث کاهش تعداد غالف و در پی رويند. بهها میها در محل گرهغالف

با کاهش طول دوره شد.  خيریأهای تدر کشت عملكرد دانه کاهش و در نهايت دانهآن کاهش تعداد 

6R-1R ( 2381هربرت و ليچفيلد ) کاهش پيدا کرد.ها و در نهايت عملكرد دانه دانهها، نيز تعداد غالف
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های مختلف ترين عوامل ايجاد اختالف در عملكرد بين ژنوتيپمهم دانهف و بيان کردند که تعداد غال

دهی و غالف (2R-1Rدهی )گلسويا و شرايط محيطی مختلف هستند. اين اجزاء عمدتا طی مرحله 

(4R-3R) دليل اهميت آن در تعيين ، که بهمراحل(. طی اين 2331گلی، يشوند )جيانگ و اتعيين می
(، محدوديت در جذب باعث کاهش توليد 2331شود )ايگلی، دوره بحرانی ناميده میكرد، اغلب عمل

در واحد  دانهيک ارتباط مستقيم بين تعداد بنابراين شود. ها و ريزش غالف میعقيم شدن گل گل و
دهند (. اين نتايج نشان می2332ون، گلی و زنيسطح و ميزان رشد گياه طی دوره بحرانی وجود دارد )ا

وسيله قرارگيری دوره بحرانی در شرايطی که مقدار و مدت زمان رشد گياه افزايش عملكرد سويا بهکه 
( بيان کردند که افزايش طول دوره 1111؛ 2111کانتوليک و اسالفر ) از طرف ديگر يابد.يابد، بهبود می

6R-3R در واحد سطح دارد.  دانهشود که رابطه خطی مثبتی با تعداد ی میتباعث افزايش تشعشع درياف

داری با عملكرد و اجزای عملكرد دانه )به استثنای همبستگی مثبت معنی 8R-6Rطول دوره  هرچند
 دانهثيری بر ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غالف و تعداد أدوره تاين وزن هزار دانه( داشت، اما طول 

رخ  دانهبندی( افزايش ارتفاع، تعداد گره، تعداد غالف و تعداد )پايان دانه 6R. زيرا پس از مرحله ندارد
ها در حال تغيير است. در نتيجه افزايش عملكرد طی دهد. در واقع پس از اين مرحله تنها وزن دانهنمی

داری بين هزار دانه ميسر است. اما در اين تحقيق ارتباط معنیتنها از طريق افزايش وزن  8R-6Rدوره 

 نيز در رقم سحرايكس وجود نداشت. پیو وزن هزار دانه در دو رقم ويليامز و دی 8R-6R طول دوره
دهد میداری بين طول اين دوره و وزن هزار دانه وجود داشت. اين موضوع نشان همبستگی منفی معنی

يافت. خير در کاشت در رقم سحر وزن هزار دانه افزايش أدر اثر ت 8R-6Rرغم کاهش طول دوره علیکه 
توان به خير در کاشت دو رقم ويليامز و سحر رخ داد را میأبنابراين افزايش وزن هزار دانه که در نتيجه ت

و وزن هزار دانه در  دانهداری بين تعداد توليدی نسبت داد. زيرا همبستگی منفی معنی دانهکاهش تعداد 
رژانتين همبستگی های ديرهنگام در آدر کشتنيز ( 1113کالوينو و همكاران ) هر دو رقم مشاهده شد.

اين مشاهدات نشان دادند که وجود  و وزن دانه مشاهده کردند. دانهداری را بين تعداد منفی معنی

دليل همسو بودن روند تغييرات اين تنها به 8R-6Rدار بين عملكرد دانه و طول دوره همبستگی مثبت معنی
  (.1و  3 ولااين دوره بر عملكرد دانه نيست )جدثير واقعی طول أدو بوده و نشان دهنده ت

مقايسه عملكرد ارقام نسبت به يكديگر نشان داد که به استثنای تاريخ کاشت پنجم، در ساير تاريخ 
در رقم رشد محدود سحر همواره بيشتر از دو رقم رشد  و در نتيجه عملكرد دانه دانهها تعداد کاشت

باشد، ده است. اما در تاريخ کاشت پنجم که آخرين تاريخ کاشت میايكس بوپینامحدود ويليامز و دی
که و در نتيجه بيشترين عملكرد بذر در رقم زودرس ويليامز مشاهده شد، در حالی دانهبيشترين تعداد 
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( نيز با 1113زينلی و همكاران ) (.3و  2 اشكالدست آمد )ايكس بهپیترين آن در رقم ديررس دیکم

های رسيدگی مختلف نتايج مشابهی را ارقام رشد محدود و رشد نامحدود با گروه مقايسه عملكرد

توان به حساسيت بيشتر به طول دوره روشنايی در مراحل دليل چنين اختالفاتی را میگزارش کردند. 

1R-CV  وR6-1R تر نسبت داد. اين ويژگی طول مدت )روز دمايی( اين مراحل در ارقام ديررس

ميزان بيشتری کاهش داده ايكس در مقايسه با رقم زودرس ويليامز بهپیرقم سحر و دی را در دونموی 
ايكس پیتر سحر و دیدر ارقام ديررسعملكرد و اجزای عملكرد دانه بيشتری در باعث کاهش لذا  و

 شده است.در مقايسه با رقم زودرس ويليامز 
 

 گيري كلينتيجه
داری بر عملكرد و اجزای اثر معنی 6R-1Rو  1R-CVهای نموی اين مطالعه نشان داد که طول دوره

از طريق کاهش طول دوره روشنايی باعث کاهش طول اين خير در کاشت سويا أعملكرد دانه دارند. ت
به کاهش عملكرد و اجزای عملكرد دانه شد. همچنين مشخص های نموی شده و در نهايت منجردوره

ثر باشد، نقش مهمی در تعيين ؤکه تنها ممكن است بر وزن هزار دانه م 8R-6Rشد که طول دوره 
تری )در واحد سطح( در مقايسه با وزن هزار دانه عامل بسيار مهم دانهعملكرد دانه ندارد. زيرا تعداد 

ايكس( توانستند حداکثر پیتر )سحر و دیاز طرف ديگر ارقام ديررس در تعيين عملكرد دانه است.
که در رقم های کاشت بدون تغيير حفظ کنند. در حالیتری از تاريخنه را در دامنه وسيععملكرد دا

همچنين با توجه به تغييرات  خير در کاشت همواره کاهش يافت.أزودرس ويليامز، عملكرد دانه با ت

اما در تر استفاده شوند. بهتر است ارقام ديررسهای بهاره نظر، در کشتدر سه رقم مورد دانهعملكرد 
 شود.ده از ارقام زودرس توصيه میاشود، استفخير زيادی انجام میأکه عمليات کاشت با تصورتی
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Abstract 1 
To investigate the relationship between the critical period of development (VC-

R1 ،R1-R6 and R6-R8) with grain yield and yield components of soybean, a field 

experiment were conducted with a split plot arrangement in a randomized complete 

block design in three replications in Gorgan during 2011. Main plot were including 

five planting dates (April 20, May 13, June 3, June 29 and July 22), and sub plot 
were including three cultivars (Williams, Sahar and DPX). Photoperiod in each of 

the developmental stages was calculated by using of the PP-calc program. Then, In 

Order to eliminate the effects of temperature on growth and development, the 

number of Cumulative thermal days in each period of development were 
considered as duration of developmental stages. Decreasing in photoperiod that 

occurred as a result of the delay in planting, Reduced the duration of VC-R1, R1-R6 

and R6-R8 in all three cultivars. Significant positive relationship observed between 
yield and yield components (except grain weight) and duration periods of VC-R1 

and R1-R6. So that the reduce of this developmental duration in the late planting 

dates, reduced grain yield and yield components. However, The length of R6-R8 no 
effective on grain yield, because the Duration of this period it may be only 

effective through grain weight on grain yield. but, no observed a positive 

significant correlation between seed weight and seed yield. So, the cause of 

soybean yield losses that occured in delayed planting dates, were due to the reduce 
of duration of VC-R1 and R1-R6. 
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