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تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول ،روغن و
عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان
4

حسین صادقی ، *1حسین حیدریشریفآباد ،2آیدین حمیدی ،3قربان نورمحمدی 2و حمید مدنی
 .1دانشآموختۀ دکتری ،گروه زراعت ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2استاد گروه زراعت ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار بخش تحقیقات کنترل و گواهی بذر ،مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ،کرج ،ایران.
 .4دانشیار گروه زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1393/10/6 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/12/23 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر دمای ﭘوشش گیاهی بر مقدار ﭘروتئین و اندهای محلو ،روان و عملكورد سووشا در توارشخهوای مختلوف کاشوت
ﭘژوهیی بهصور

ززماشش فاکتورشل بر ﭘاشۀ رر بلوک های کامل تصوادفی بوا سوه تكورار در منوار مغوان و کورج در سوا ،زراعوی

 1391-92انجا گرفت .عوامل مورد بررسی شامل رام (‘وشلیامز’ و ‘ )’L17و تارشخ کاشت ( 15اردشیهیت  15خرداد و  15تیور) بوود.
نتاشج نیان داد که مقدار ﭘروتئین محلو ،تحت تأثیر عوامل بررسیشده ارار نگرفت .در هر دو منطقه بییوترشن درصود رواون (22/38
درصد) مربو به تارشخ کاشت او ،بود؛ هم نین تارشخ کاشتهای دو و سو بهترتیب با  18/80و  17/72درصود در ردههوای بیودی
ارار گرفتند .بییترشن مقدار اندهای محلو ،در منطقۀ کرج ( 73/17میلیگر بر گر دانوه) در توارشخ سوو و در منطقوۀ مغوان (72/12
میلیگر بر گر دانه) در تارشخ کاشت دو حاصل شد .عالوهبر اشن بییترشن عملكرد ( 3679کیلوگر در هكتوار) در هور دو منطقوه در
تارشخ کاشت دو میاهده شد درحالی که تارشخ کاشتهای سو و او ،بوهترتیوب بوا عملكورد  3160و  3000کیلووگر در هكتوار در
ردههای بیدی ارار گرفتند .نتاشج نیان داد که هرچند درصد روان دانه در تارشخ کاشت  15اردشیهیت نسیت به دو تارشخ کاشت دشگر
بییتر بود بهدلیل روشاروشی مراحل االف بندی و ﭘر شدن دانۀ سوشا با دمای زشاد در اشن تارشخ کاشت عملكرد و مقدار اندهای محلو،
کاهش شافت بنابراشن بهمنظور جلوگیری از بروز اشن میكل توصیه میشود که کاشت سوشا در اردشیهیت انجا نگیرد و تا نیمۀ خرداد
به تأخیر انداخته شود.
كلیدواژهها :ﭘر شدن دانه تنش گرما رافینوز رشد زاشیی ساکارز.

* نوشسنده مسئو،

Email: sadeghi_spcri@yahoo.com

حسین صادقی و همکاران

 .1مقدمه

رسیدگی کامل) (R5-R8از مراحول رشود فنولووژشكی سووشا

شراشط محیطی میتواند بر کیفیوت دانوه در زموان توسویه

به رور میناداری ترکیب شیمیاشی دانه را نسیت به دمای کم

دور ﭘسابیدگی و شا ﭘس از رسیدگی برداشوت موؤثر باشود

( 27/18درجۀ سانتیگراد شب/روز) تحت تأثیر اورار داد

 .]31دما و رو ،روز دو متغیر محیطی مهماند که بر روو،

بهنحوی کوه در دموای زشواد الظوت رواون (الظوت کول
اسیدهای چورب) و الظوت ﭘالمیتیو

دور ایل از گلدهی در بسیاری از گیاهان تأثیر میگذارنود.

( )16:0اسوتئارش

دما اولین عامل محیطی اسوت کوه سورعت نموو را کنتور،

( )18:0و اولئی

اسید ( )18:1افزاشش ﭘیدا کرد درحالی که

میکند و میتوانود بوه روور مسوتقیم و از ررشو توأثیر بور

الظت لینولئی

اسوید ( )18:3کواهش

متابولیسم در تأمین مواد زسیمیالسیون مؤثر باشد .]20 21

شافت  .]28هم نوین الظوت ترکییوی سواکارز رافینووز و

شاشد بتوان تارشخ کاشت را مهمتورشن عامول تأثیرگوذار بور

در دماهای زشاد کاهش شافت؛ هرچند کوه

استاکیوز بهشد
تفاو

کیفیووت و عملكوورد دانووه درنظوور گرفووت  .]30تووارشخ

زنها با دمای کم مینادار نیود .بهروور کلوی گوزارش

شده است که بذرهای سوشا که در دماهای زشاد نمو و رشد

کاشتهای مختلف سیب اشجاد شوراشط متفواوتی از لحواظ
دما رروبت نسیی روو ،روز تیییو و شویوع زفوا

( )18:2و لینولنیو

کرده باشند الظت روان زشادی دارند و در اکثر گزارشها

و

هم به نسیت میكوس بین درصد روان و درصود ﭘوروتئین

بیماریها میشود و اشن عوامل وشژگیهوای کیفوی و کموی

در بذر سوشا اشاره شده است  .]27 37ثابت شوده اسوت

محصو ،را تحت تأثیر اورار مویدهنود  .]32توأثیر توارشخ

که دمای زشواد محتووای رواون و نسویت اسوید اولئیو

کاشت از ررش دما بر عملكرد کمی و کیفی سوشا به مرحلۀ

لینولئی

رشد گیاه بستگی دارد .در ﭘژوهیی میخت شده است که

و لینولنی

به کل اسیدهای چرب بذر سوشا 37

 ]28و زفتابگردان  ]13را تغییر میدهد .رابطوۀ بوین دموا و

افزاشش میانگین دمای محیط از  23به  30درجۀ سانتیگوراد

تغییر نسیت اسیدهای چورب ممكون اسوت بوه حساسویت

در مرحلۀ دانهبندی کامل ) (R6تا زااز رسیدگی ) (R7سیب

زنزشم دس وراز 1ارتیا داشته باشود؛ زنزشموی کوه مسوئو،

افزاشش مقدار ﭘروتئین و رواون و واووع دماهوای زشواد از

برگرداندن اسیدهای چرب  18:1به اسیدهای چرب  18:2و

زمان زااز تیكیل دانهها ) (R5تا ﭘر شدن زنها ) (R6موجب

افزاشش نسیت اولئی

کاهش ﭘوروتئین و رواون دانوه سووشا مویشوود هم نوین

اسوید بوه کول اسویدهای چورب در

دماهای زشاد در رو ،دوران رشد است .]37

افزاشش بییینۀ دما از  32به  37درجۀ سانتیگراد در مرحلوۀ

اگر در ری دور ﭘر شدن دانۀ سوشا تحت تأثیر دماهای

گلدهی کامل ) (R2تا زااز تیكیل دانه ) (R5سویب کواهش

زشاد ارار گیرد در محتوای روان بذر سوشا تغییر اشجاد شده

درصد روان سوشا می شود  .]22تنش خیكی و گرموا در

و سیب میشود نسویت اسویدهای چورب خواص بوه کول

ری دور زاشیی رشد سوشا سیب کاهش تیواد ،دیاکسوید

اسیدهای چرب تغییر کند  .]35در ززمواشش دشگوری بیوان

کربن فتوسنتز تولید اندها و جرشان فراورده های متابولیتی

شده که کاشت سوشا در خرداد نسیت به اردشیهیوت سویب

به سلو،های در حوا ،توسویه شوده و در نهاشوت موجوب

افووزاشش سوورعت رشوود محصووو ،و سوورعت زسیمیالسووون

کاهش رو ،دور رشد روشیی رو ،دور ﭘر شودن دانوه

خالت میشود  .]19اشن مسئله ممكن است بهدلیل کوتواه

تیداد دانه و انداز دانه میشود .]24

بودن دور رشد و تماشل گیاه برای گوذر سورش از مرحلوۀ

در ززماشش دشگری بیان شود کوه دموای زشواد (37/30

رشد روشیی و ورود به مرحلۀ رشد زاشیی باشد .]8

درجۀ سانتیگراد شب/روز) در مراحل زااز تیكیل دانه توا

1. ω-6 desaturase
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در رو ،فصول روشوش

ززماشش فاکتورشل 1دوعاملی  2×3بر ﭘاشۀ رر بلووک هوای

سوشا و هم نین شروع کاشت سوشا در منطقۀ مغوان از اواشول

کامل تصادفی با سه تكرار در دو منطقوۀ مغوان و کورج در

اردشیهیت به عنوان کیت بهاره و ادامۀ زن تا اواخر تیر هدف

سا ،زراعی  1391-92انجا گرفت .عوامل موورد بررسوی

اشن ﭘژوهش بررسی اثر دماهای مختلف داخل ﭘوشش گیواهی

شامل دو رام ‘وشلیوامز’ و ‘ ’L17و سوه توارشخ کاشوت 15

در مرحلۀ رشد زاشیی سوشا که از ررش توارشخ کاشوتهوای

کاشوت بوا

با توجه به اهمیت درجۀ حرار

متفاو

اردشیهیت  15خرداد و  15تیور بوود .عملیوا

رعاشت دای عم کاشت و بوا توراکم  400هوزار بوتوه در

اشجاد میشود بر مقدار ﭘوروتئین و انودهای محلوو،

هكتار در تارشخهای مورد نظر در مزرعۀ تحقیقاتی مؤسسوۀ

روان و عملكرد سوشا در دو منطقۀ مغان و کرج بود.

تحقیقا
 .2مواد و روشها

ثیت و گواهی بذر و نها ،کرج و مرکز تحقیقوا

کیاورزی و منواب ریییوی اردبیول (مغوان) انجوا گرفوت.

بهمنظور بررسی اثر دمای داخل ﭘوشوش گیواهی بور مقودار

کیت بذرها بهصور

ﭘروتئین و اندهای محلو ،رواون و عملكورد دانوۀ سووشا

تارشخها انجا گرفت.

هیر کاری و با دسوت در هرشو

از

تحت تأثیر تارشخهای مختلف کاشت ﭘژوهیی بوهصوور
جدول  .1مقادیر بیشینه و كمینۀ دما (درجۀ سانتیگراد) در مراحل رشد زایشی سویا در دو منطقۀ كرج و مغان

321

مراحل رشد زاشیی
منطقه

 15خرداد
 15تیر
 15اردشیهیت

مغان

شروع تیكیل دانه

دانهبندی کامل

زااز رسیدگی

)(R2-R5

)(R5-R6

)(R6-R7

بییینه

30/5

28

24/1

کمینه

16/9

16/1

13/3

بییینه

29

25/5

19/9

کمینه

17

14

10/5

بییینه

24/1

17

14/1

کمینه

12

8/2

6/3

بییینه

32/9

32/1

28/6

کمینه

19/7

17/6

18

بییینه

30/5

26/4

25/4

کمینه

17

9

8/8

بییینه

29/3

24/3

19

کمینه

13

13

6/3

تارشخ کاشت

 15اردشیهیت
کرج

گلدهی کامل تا

شروع دانهبندی تا

دانهبندی کامل تا

 15خرداد
 15تیر

1. Factorial
2. Bradyrhizobium japonicum
3. Fehr
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جدول  .2مقادیر بارش (میلیمتر) در تاریخهای مختلف كاشت در دو منطقۀ كرج و مغان در طی فصل رشد سویا
 15اردشیهیت

تارشخ کاشت

 15تیر

 15خرداد

منطقه

کرج

مغان

کرج

مغان

کرج

مغان

کل بارش در دور رشد

37/4

164/3

20/9

165/5

40/2

89/3

1/6

28/9

0

15/7

8/1

23/1

تا برداشت

بارش در مرحلۀ رسیدگی فیزشولوژش

جدول  .3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزارع آزمایشی در دو منطقۀ كرج و مغان
فسفر

ﭘتاسیم

نیتروژن

رس

لو

شن

mg/kg

mg/kg

()%

()%

()%

()%

0/81

8/02

11/2

248/8

0/1

41

42

17

لو رسی

2/4

7/01

8/09

149/91

0/221

14/6

47

38/4

لو

شوری

اسیدشته

mmhos/cm

مساحت هر کر

بافت

منطقه
مغان
کرج

 15متور مربو ( )5×3شوامل شوش

اسووتفاده شوود هم نووین  80و  100کیوووگر در هكتووار

ردشف کاشت بهفاصلۀ  50سانتیمتر و رو 5 ،متور بوود .در

سوﭘرفسفا

ﭘتاسیم

زمان کاشت بذرهای سوشا با باکتری راشزوبیوو ژاﭘونیكوو

بهترتیب در منطقۀ مغان و کرج استفاده شد.

تلقیح و بالفاصله کیت شدند .کلیۀ مراحل داشوت مزرعوه
در ری دور رشد بهرور میمو ،اجرا شد .عملیا

ترشپل و  100و  200کیلوگر سولفا

در ﭘاشان فصل در مرحلۀ رسیدگی فیزشولوژش
فراهم شدن شراشط محیطی عملیا

زبیواری

بهمحوض

برداشت از هر کور

از

 20روز ﭘس از کاشت زااز و ﭘس از زن با توجه به شوراشط

خطو میانی با حذف حاشیهها انجا گرفت و میزان عملكرد

زبوهواشی هر منطقه در کرج هر  12روز و در مغوان هور

میخت شد .ﭘروتئین محلوو ،بوهروش برادفوورد 1انودهای

دماسونج بییوینه و

 ]1 7و درصود

 10روز ش

بار تكرار شد .با نصب ش

کمینه بر روی ش

محلو ،بوهروش فنول -اسوید سوولفورش

ﭘاشۀ ثابت چوبی در محل گره چهوار از

روان دانه سوشا نیز با استفاده از روش سوکسوله تییوین شود

 ]22بییینه

 .]7بهمنظور تیییت دادهها از توزش نرموا ،تیودشل دادههوای

و کمینۀ دما در داخل ﭘوشش گیاهی از زمان گلدهی کامول

صفاتی که بهصور

2

) (R2تا شروع رسیدگی ) (R7براساس دستهبنودی فههور هور

انجا گرفت .ایل از تجزشۀ مرکب دادهها از ززموون بارتلوت

 24ساعت ش بار و در ساعت  11هور روز شادداشوت شود

بهمنظور بررسی شكنواختی وارشانسها اسوتفاده شود و سوپس

( ]12 26جدو .)1 ،هم نین مقودار بارنودگی در روو،

تجزشۀ مرکب دادهها با فرض تصادفی درنظر گرفتن اثر مكوان

درشوافتی از اشسوتگاههوای

و با استفاده از نر افزار زماری  SAS.9انجوا گرفوت .مقاشسوۀ

سااۀ اصلی ش

بوته در سومین خط هر کر

فصل رشود براسواس ارالعوا

هواشناسی مغان و کرج میخت شد (جدو.)2 ،

درصود بودنود بوهروش زرک سوینوس

3

میانگین تیمارها با ززمون دانكن و رسم نمودارها نیز با استفاده
از نر افزار اکسل انجا گرفت.

براساس نتاشج ززمون تجزشۀ خاک از نمونههای مرکوب
خاک دو منطقوه (جودو )3 ،و توصویۀ کوودی در هور دو

1. Bradford
2. Arc Sinus
3. Bartlett

منطقه از  50کیلوگر در هكتار کود اوره بهعنوان کود اولیه
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 .3نتایج و بحث

هیچش

با توجه به اشنكه نتاشج ززمون متجوانس بوودن وارشوانسهوا
(ززمون بارتلت )3در مورد وارشانس صفا

از عوامل بررسیشده ارار نگرفت (جدو.)5 ،

هرچند مقدار ﭘروتئین محلو ،تحت توأثیر هویچشو

از

مقودار انودها و

عوامل مورد بررسی ارار نگرفت با توجه به جدو ،مقاشسۀ

ﭘروتئین محلو ،روان و عملكرد دانه سووشا مینوادار نیوود

میانگینها میاهده شد که مقودار زن در دانوههواشی کوه در

(جدو )4 ،تجزشۀ مرکب داده ها با فرض تصوادفی درنظور

منطقۀ کرج تولید شده بودنود بییوتر از دانوههوای تولیودی

گرفتن اثر مكان برای اشن صفا

انجا گرفت.

منطقۀ مغان بود؛ هم نین مقدار ﭘروتئین محلوو ،دانوههوای
تولیدشده در تارشخ کاشت سو بییتر از تارشخهای کاشوت

 .1.3پروتئين محلول

دو و او ،بود (جدو.)6 ،

نتاشج تجزشۀ وارشانس مرکب دادهها با فرض تصادفی درنظور
گرفتن اثر مكان نیان داد که ﭘروتئین محلو ،دانه تحت تأثیر
جدول  .4نتایج آزمون بارتلت برای واریانس صفات مورد بررسی در دو منطقۀ كرج و مغان

نوع ززمون

اندهای محلو،

ﭘروتئین محلو،

روان

عملكرد

کای اسكوار

0/00213 ns

0/2714 ns

0/66 ns

0/021ns

> Prکای اسكوار

0/9632

0/6024

0/4165

0/8839

جدول  .5تجزیۀ واریانس مركب مقدار پروتئین و قندهای محلول ،روغن و عملکرد دانه سویا در دو منطقۀ كرج و مغان
مناب تغییرا

درجۀ ززادی

1

میانگین مربیا
اندهای محلو،

ﭘروتئین محلو،

روان

عملكرد

مكان

1

*50/362

324ns

2/402ns

122243/4ns

خطای مكان

4

15/527

1643/722

48/967

106169/2

تارشخ کاشت

2

**340/724

رام

1

5/244ns

تارشخ کاشت × رام

2

ns

1/544

ns

18/861

**70/547

**1514394/1

7/111ns

2/613ns

65144/ 1ns

ns

ns

ns

34/027

0/321

25501/ 8

مكان × تارشخ کاشت

2

**36/698

46/083ns

0/710ns

68833/ 1ns

مكان × رام

1

11/401ns

2/777ns

0/013ns

3109/ 9ns

مكان × تارشخ کاشت × رام

2

ns

ns

خطا

20

یرشب تغییرا
ns

ns

0/899

ns

0/0277

0/028

21436/2

8/794

975/088

8/663

45714/9

4/3

8/29

14/9

6/5

* و **  :بهترتیب ایرمینادار و مینادار در سطح احتما ،زماری  1و  5درصد.
1. Chi-Square
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جدول  .6مقایسۀ میانگینهای اثر مکان ،رقم و تاریخ كاشت بر مقدار پروتئین محلول دانه سویا در دو منطقۀ كرج و مغان
منطقه

عوامل مورد بررسی
ﭘروتئین محلو،
(میلیگر بر گر ماده خی )

با توجه به ارالعا

تارشخ کاشت

رام

کرج

مغان

وشلیامز

L17

 15اردشیهیت

 15خرداد

 15تیر

37/96

37/36

37/70

37/61

37/51

37/72

37/74





ثیت شوده در موورد دموای داخول

سیب افزاشش درصد روان میشود و اززنجا کوه بوین مقودار

ﭘوشش گیاهی (جدو )1 ،میاهده میشود که بییینۀ دموای

روان و ﭘروتئین رابطۀ میكوس وجود دارد در نهاشت مقدار

داخل ﭘوشش گیاهی در مراحل مختلف رشد زاشیوی (R2-

ﭘروتئین کاهش میشابود  .]27 37در بررسوی دشگوری نیوز

) R7در منطقۀ مغان بییتر از منطقۀ کرج و در تارشخ کاشت

گزارش شد که مقدار روان و ﭘروتئین دانههای سوشا کوه در

 15اردشیهیت نسیت به تارشخ کاشت  15خرداد و  15تیور

زمان تیكیل و ﭘر شدن در میرض دمای زشواد روزانوه  40و

بییتر است که بهنظر میرسد همین امور سویب تفواو

شیانه  30درجۀ سانتیگراد ارار داشتند افزاشش شافت .]35

در

مقوودار ﭘووروتئین محلووو ،دانووههووای سوووشا در دو منطقووه و

 .2.3درصد روغن

هم نین در تارشخهای مختلف کاشت شده باشد.

نتاشج تجزشۀ وارشانس مرکب دادهها با فرض تصادفی درنظر

نیووان داده اسووت کووه در کیووتهووای

گرفتن اثر مكان نیان داد که درصد روان دانه سوشا تحوت

زودهنگا بهدلیل مواجه شدن دور ﭘور شودن دانوه سووشا بوا

تأثیر تارشخ کاشت ارار گرفت و سواشر عوامول بور درصود

دماهای زشاد ﭘروتئین دانه کاهش میشابد و دلیول زن کواهش

روان تأثیر میناداری نداشتند (جدو.)5 ،

نتوواشج تحقیقووا

سرعت رشد محصوو 1،بیوان شوده اسوت  .]19در بررسوی

مقاشسۀ میانگین اثر تارشخ کاشت بر درصد روان نیوان

مینادار بین مقدار ﭘروتئین دانوههوای سووشا

داد که در هور دو منطقوه بییوترشن درصود رواون (22/38

که در زمان ﭘر شدن و رسیدگی با دماهای زشاد مواجه بودنود

درصد) مربو به تارشخ کاشت  15اردشیهیوت بوود کوه در

مواجوه شوده

گروه  aارار گرفت و تارشخ کاشتهای  15خرداد و  15تیر

بودند اشاره شده است  .]28بهرور کلی گوزارش شوده کوه

بهترتیب با  18/80و  17/72درصد در ردههای بیودی و در

دماهای زشاد در زمان ﭘر شودن و رسویدگی دانوههوای سووشا

گروه  bارارگرفتند (جدو.)7 ،

دشگری به تفاو

با دانههاشی که در همین دوره بوا دموای خنو

جدول  .7مقایسۀ میانگینهای اثر مکان ،رقم و تاریخ كاشت بر درصد روغن دانه سویا در دو منطقۀ كرج و مغان
عوامل مورد بررسی
درصد روان

رام

منطقه

1

تارشخ کاشت

کرج

مغان

وشلیامز

L17

19/38

19/90

19/37

19/91

 15اردشیهیت

 15خرداد

 15تیر

22/38a

18/80b

17/75b

1. Crop Growth Rate
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گزارش شده اسوت کوه در کیوتهوای توأخیری سووشا

اثر مكان نیان داد که مقودار انودهای محلوو ،دانوۀ سووشا

بهدلیل مواجه شدن دور ﭘر شدن دانه (در ماههای مورداد توا

تحت تأثیر مكان تارشخ کاشت و اثر متقابل مكان × توارشخ

شهرشور) با دماهای زشاد درصد روان و اسید اولئی
و مقدار ﭘروتئین اسید لینولئیو

و اسوید لینولنیو

کاشت ارار گرفت (جدو.)5 ،

کاهش
افوزاشش

مقاشسۀ میانگین اثر متقابل مكان × تارشخ کاشوت نیوان

میشابد  .]4اما در گزارش دشگری بیان شوده کوه کاشوت در

داد که بییوترشن مقودار انودهای محلوو ،در منطقوۀ کورج

اواشل فصل در زمرشكا سیب افوزاشش رواون بوهمقودار 1/54

( 73/17میلی گر بر گر دانه) در تارشخ کاشت سوو و در

گر بر کیلوگر نسیت به کیتهای تأخیری شده ولوی بور

منطقۀ مغان ( 72/12میلی گر بر گر دانه) در تارشخ کاشت

مقودار ﭘوروتئین توأثیری نداشوته اسوت  .]14اشون نتواشج بوا

دو حاصل شد؛ در تارشخ کاشتهوای او ،و دو از نظور

شافتههای ﭘژوهش فوق مطابقت دارد و درحقیقت بهدلیل زشاد

مقدار اندهای محلو ،بین دو منطقه تفاو

میناداری وجود

بووودن دمووا در رووی ﭘوور شوودن دانووه در تووارشخ کاشووت 15

نداشت ولی در تارشخ کاشت سو تفواو

بوین دو منطقوه

اردشیهیت درصد روان در دانههای حاصول از اشون توارشخ

مینادار بود و همانرور که اشاره شد در منطقۀ کرج بییوتر

کاشت در هر دو منطقه بییتر از دو تارشخ کاشت بیدی بوده

از منطقۀ مغان بود .کمترشن مقدار اندهای محلو ،در هر دو

و کمترشن مقدار نیز مربو به تارشخ کاشت  15تیر است.

منطقه مربو به تارشخ کاشت  15اردشیهیت بوود کوه اشون
مقدار در کرج  62/67میلیگور بور گور دانوه و در مغوان

 .3.3مقدار قندهای محلول

 60/92میلیگر بر گر دانه بود (شكل .)1

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها با فرض تصادفی درنظر گرفتن

شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر متقابل مکان × تاریخ كاشت بر مقدار قندهای محلول دانه سویا
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همانرور که در میاحث گذشته مطر شد دموای هووا

کاهش مقدار ساکارز رافینووز و اسوتاکیوز در دماهوای

در مرحلۀ ﭘر شودن دانوه در توارشخ کاشوت او ،در هور دو

زشاد در ری ﭘر شدن دانه سوشا گوزارش شوده اسوت .]28

منطقه (در کرج  30/5و در مغان  32/9درجۀ سوانتیگوراد)

تنشهای دماشی شدشد بازدارند فتوسنتز است و در نتیجوۀ

زشاد بوده است (جدو )1 ،و احتموا ً هموین عامول سویب

زن تولید ساکارز که مهم ترشن فور کوربن بورای انتقوا ،از

کاهش مقدار اندهای محلو ،در دانه سوشا شوده اسوت در

مناب به مخازن گیاهی است کاهش میشابد  .]34دانههوای

تارشخ های کاشت دو و سو چون دموای هووا در هور دو

سوشا که در دماهای زشاد تولیود مویشووند مقوادشر کمتوری

منطقه در ری ﭘر شدن دانوه نسویت بوه توارشخ کاشوت او،

ساکارز و ﭘروتئینهای باندشده به ساکارز 5دارنود؛ بنوابراشن

کاهش شافته مقدار اندهای محلو ،افزاشش شافتوه اسوت؛ از

سنتز کمتر ساکارز و ﭘروتئین های باندشده بوه سواکارز بوه

ررفی در تارشخ کاشت سو در منطقۀ مغان بوهدلیول واووع

تولید دانه های کوچ

و کاهش عملكرد مویانجامود .]28

بارندگی در زخر فصل بوهمیوزان  23/1میلویمتور از زموان

ﭘروتئین های ملح شده به ساکارز نقوش مهموی در جوذب

تا زمان برداشت (جدو )2 ،دانههای

ساکارز در دانههای سوشا دارنود  .]15در موورد رافینووز و

سوشا بر روی گیاه مادری و ایل از برداشت تحوت شوراشط

استاکیوز کارکرد بیولوژشكی زنها هنوز به رور کامل شناخته

رروبتی با ارار گرفتند و تا حودودی دچوار فرسوودگی و

شده و میخت نیست؛ فقط گزارش شده است که مقوادشر

زوا ،مزرعه ای شدند .مجموع اشن شراشط سویب شوده کوه

کم زنها در بذر با جوانهزنی یوییف بوذر ارتیوا مسوتقیم

مقدار اندهای محلو ،در دانه هوای حاصول از اشون توارشخ

دارد  .]37هم نووین میووخت شووده کووه مقوودار فرمووا

کاشت در منطقۀ مغان کاهش شابد.

دهیدروژناز (FDH) 6در دانه های سوشا که در دماهای زشواد

رسیدگی فیزشولوژش

در ﭘژوهیی بر روی شش ژنوتیب سوشا میوخت شود

رشد کردهاند در مقاشسه با دانههاشی که در دماهای کم تولید

که مهم ترشن اندهای محلو ،موجود در دانۀ سوشا سواکارز

شدهاند کمتر است  .]28فرما

دهیدروژناز نقوش کلیودی

رافینوز استاکیوز و و رباسكوز 1هستند که مقوادشر زنهوا بور

در فووراهم کووردن  NADHبوورای زنجیوور تنفسووی دارد .در

اسوت و مهومتورشن فوراوردههوای

زنوزشم وابسوته بوه

حسب نوع رام متفاو

گیاهان عالی فرموا

دهیودروژناز شو

حاصوول از هیوودرولیز زنهووا گووا کتوز گلوووکز فروکتوووز و

 NAD+است که در ماترشكس میتوکندری ارار مویگیورد و

ملیییوز 2است  .]23مواجه شدن دانههوای سووشا بوا دموای

اکسیداسیون شون فرما

به دیاکسیدکربن را کاتالیز میکند

زشاد سیب هیدرولیز کامل و کاهش مقدار انودهای محلوو،

و در احیای  NAD+به  NADHو تولید  ATPنقوش دارد

میشود و بهنظر میرسد که استاکیوز مهمترشن هدف بورای

.]25 36

تخرشب در شراشط نامطلوب است که در اثر افزاشش فیالیت
زنزشم زلفاگا کتوسیتاز 3است و اشن تغییرا
میالرد 4صور

 .4.3عملكرد

در اثر واکونش

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها با فرض تصادفی درنظر گرفتن

میگیرد که با فرسودگی دانهها مرتیط است

اثر مكان نیان داد کوه عملكورد سووشا تحوت توأثیر توارشخ

.]33

کاشت ارار گرفت (جدو .)5 ،مقاشسۀ میانگینها نیان داد
1. Verbascose
2. Melibiose
3. α-galactosidases
4. Maillard

)5. Sucrose binding protein(SBP
)6 . Formate dehydrogenase (FDH
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که بییترشن عملكرد ( 3679کیلوگر در هكتوار) در توارشخ

و بارندگی که در اثر تارشخ کاشت نامناسب حادث میشود

کاشووت  15خوورداد حاصوول شوود و در تووارشخ کاشووت 15

بر رو ،دور روشیی و زاشیی تیداد شاخههوای فرعوی و

اردشیهیت بهدلیل روشاروشی مراحل حسواس رشود زاشیوی

نیا ها ارتفاع گیاه شواخت سوطح بورگ و در نتیجوه بور

سوشا با دماهای زشاد عملكرد کاهش شافت .در تارشخ کاشت

عملكرد کمی و کیفی اثر دارد .شراشط محیطوی نامسواعد از

 15تیر نیز به دلیل کوتاه بودن رو ،دور رشد و رو ،دور

اییل دماهای زشاد و تنش خیكی که در اثر توارشخ کاشوت

ﭘر شدن دانه کاهش عملكرد میاهده شد (شكل .)2

نامناسب حاصل می شوند بر نمو و رشود گیواه و درنتیجوه
عملكرد اثر میگذارند .]24
به رور کلی دمای بهینه بورای رشود زاشیوی و روشیوی
سوشا بهترتیب  26و  30درجۀ سانتیگراد اسوت بنوابراشن
امواج گرماشی موی توانود اثرهوای اکولووژشكی و ااتصوادی
زشادی بر تولید سوشا داشته باشد  .]16همان رور کوه اویالً
اشاره شد دمای زشاد و گرما از راههای مختلفوی بور تولیود
گیاهان اثر مویگذارنود .فتوسونتز و اوالفبنودی در سووشا
بووهعنوووان عواموول اصوولی تییووینکننوود تولیوود و عملكوورد
حساسترشن فراشندها به دما و گرما هسوتند  .]38فتوسونتز
ممكناست بهرور مستقیم شا ایرمستقیم تحت توأثیر دموا و

شکل  .2مقایسۀ میانگین اثر تاریخ كاشت بر عملکرد دانۀ سویا

گرما ارار گیرد .در حالت ایرمستقیم واوع دماهوای زشواد
بهمد

گزارشها حاکی از زن است که افزاشش درجۀ حورار

تیخیر و تیرق میشود  .]9اشن فراشند سیب تخلیه رروبوت

از  29/20به  34/20درجۀ سانتیگوراد شوب/روز در روو،

خاک و در نهاشوت بسوتهشودن روزنوههوا و کواهش میوزان

دور ﭘر شدن دانه سویب کواهش تیوداد دانوه در هور گیواه

فتوسنتز مویشوود .در حالوت اثرﭘوذشری مسوتقیم در گیواه

موویشووود  .]10هم نووین دماهووای بووا ی  30/25درجووۀ

سهکربنه ای مثل سوشا بییترشن کاهش میزان فتوسنتز در اثر

سانتیگراد در روو ،دور گلودهی و رشود نیوا هوا سویب

افزاشش میزان تنفس نوری است .دمای زشاد موجوب تغییور

کاهش وزن دانهها می شوود  .]11هور تنیوی کوه موجوب

وشژگیهای زنزشمی رابیسكو 1و کاهش حاللیوت دیاکسوید

کاهش سرعت رشد محصو ،در ری مراحل شروع گلدهی

کربن نسیت به اکسیژن میشود؛ اشن عوامل سویب افوزاشش

) (R1تا شروع دانهبنودی ) (R5سووشا شوود سویب کواهش

میل ترکییی رشیولوز بیس فسفا

شدشدتر عملكرد دانه سوشا خواهد شد  .]5درجۀ حورار

با اکسیژن در اثر فیالیت

3

سیب تخرشب فتوسیستم IIو عد هیدرولیز زب می شود و

جلوگیری میکند که حساسیت ژنوتیپهای مختلف از اشن

به رور کلی در دماهای زشاد  32درجۀ سانتیگراد بهوشژه در

است  .]17بییترشن تأثیر دما بور عملكورد

سوشا در مرحلۀ ﭘر شدن دانه است .تغییرا

2

رابیسكو در دماهای زشاد میشود  .]2دمای زشواد هم نوین

زشوواد از جوانووهزنووی دانووۀ گوورده و رشوود لولووۀ دانووۀ گوورده
نظر نیز متفاو

رو نی سیب افزاشش کمیود فیار بخوار و افوزاشش

رو ،روز دموا

1. Rubisco
2. Ribulose-1,5-bisphospate
3. Photosystem II
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