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چكيده
به منظور بررسی واکنش دو رق سویا تولیه شه در دو منطقه کرج و مغان نسبت به تنش هشکی در مراح مختلف رشه زایشزی و
اثر تنش هشکی بر عملکرد و اجاا عملکرد ،درصه روغن و پروتئین دانه ،آزمایشی بزه صزورت اسزپلیت فاکتوریز در قالزب طزرح
بلوک ها کام تصادفی با سه تکرار ،در دانشکه کشاورز دانشگا تربیت مهرس در سال  1393اجرا شه .هار تیمار تزنش هشزکی
به صورت قط کام آبیار در مراح زایشی شام  :تنش هشکی در مرحله گ دهی ،مرحله تشکی غالف و مرحله پزر شزهن دانزه و
شاهه (بهون قط آبیار ) ،اعمال شه و در کرت اصلی قرار گرفت .سایر تیمارها نیا شام دو رق سویا (‘ویلیاما’ و ‘ )’L17و دو منشزأ
تولیه بیر (مغان و کرج) بودنه که در کرت فرعی قرار گرفتنه .نتایج تجایه واریانس نشان داد که اثر تنش هشکی بر تعهاد غالف ،وزن
هااردانه ،عملکرد دانه و همچنین درصه روغن و پروتئین دانه معنیدار بود .بیشترین عملکرد دانه ( 262/۷3گرم بر مترمربز ) در تیمزار
شاهه (عهم تنش) و کمترین عملکرد دانه ( 162/22گرم بر مترمرب ) ه در تیمزار تزنش در مرحلزه تشزکی غزالف مشزاهه گردیزه.
همچنین ،اثر متقاب تنش هشکی و رق و اثر متقاب تنش هشکی در منشأ بیر بر عملکرد دانه معنزیدار بزود .کمتزرین درصزه روغزن
( 18/24درصه) و بیشترین درصه پروتئین دانه ( 3۷/28درصه) نیا در تنش هشکی در مرحله پر شهن دانه بزه دسزت آمزه .باتوجزه بزه
نتایج حاص  ،آبیار در مرحله تشکی غالف جهت جلوگیر از کاهش عملکرد دانه سویا ی

امر ضرور است.

كلیدواژهها :پروتئین ،روغن ،رشه زایشی ،غالف ،مرحله پر شهن دانه ،وزن هااردانه
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divsalarmaryam@yahoo.com Email:
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 .1مقدمه

تنش ک آبی اثر معنیدار

تنش رطوبت در مقایسه با سایر تنشها زیستی و محیطی

تعهاد دانه در مترمرب و عملکرد دانه داشت و در شرای

که گیاهان زراعی طی فص رشه در معرض آنها هستنه،

تنش شهیه ،رق ‘ویلیاما’ باالترین تعهاد دانه در واحه

بر کاهش عملکرد دارد .ک آبی

سطح ( )1926را داشت .همچنین در کلیه ژنوتیپها وقوع

به مراتب اثر شهیهتر

اولین عام محهودکننه تولیه سویا در مناطق نیمه هش

تنش باعث کاهش قاب توجه عملکرد دانه شه [.]9

میباشه [ .]11ایران جا مناطقی است که نیاز رطوبتی
سویا در طول دور رشه ،بایستی از طریق آبیار

بر تعهاد غالف در مترمرب ،

مختلف بر عملکرد و اجاا

اثر هار رژی آبیار

3

2

عملکرد سه ژنوتیپ سویا (‘ویلیاما’ ‘ ،لینفورد’ و

تأمین

4

گردد و در بسیار از مناطق ،طی بحرانیترین مراح رشه

‘ال ) ’1۷در منطقه مغان بررسی شه و اهتالف معنیدار

یعنی مرحله گ دهی و پر شهن دانه ،ممکن است هیچگونه

تعهاد غالف و وزن هااردانه در ارقام مورد بررسی وجود

ناوالت آسمانی وجود نهاشته باشه .از طرف دیگر ،این

داشت [ .]10همچنین با اعمال تنش هشکی در مراح

مراح عموماً با شرای آب و هوایی گرم و هش

مختلف رشه سویا به این نتیجه رسیهنه که تنش در هر

تابستان

مرحله باعث کاهش معنیدار عملکرد شه است [.]14

مصادف میشونه ،لیا امکان طوالنی شهن دور ها آبیار
و یا به تعویق افتادن دو تا سه آبیار

اعمال پنج سطح تنش هشکی (در مراح

در طی مراح

دهی ،غالفبنه  ،پر شهن دانه و شاهه (بهون تنش) بر

حساس رشه بسیار محتم است .بنابراین ،مطالعه واکنش
سویا به تنش رطوبتی و تعیین مراح

هاربرگی ،گ -

5

6

۷

رو سه رق سویا (‘ام ‘ ، ’۷ام  ’9و ‘هابیت’ ) در منطقه

حساس رشه آن

ایالم نشان داد کمترین عملکرد دانه در تیمارها

میتوانه به میاان قاب توجهی از کاهش محصول جلوگیر

تنش

نمو سویا

هشکی در مرحله پر شهن دانه ( 2682کیلوگرم در هکتار)

عملکرد محصول را کاهش داد  ،اما اثر منفی تنش در طی

و گ دهی ( 2918کیلوگرم در هکتار) بهدست آمه و

کنه [ .]4کمبود آب در بسیار

از مراح

کمترین میاان درصه روغن ( 20/8درصه) مربوط به تنش

گ دهی و تشکی دانه و پر شهن دانه بسیار مه است [.]1
اعمال هار رژی مختلف آبیار

بر رو

هشکی در مرحله پر شهن دانه بود [ .]13تنش هشکی طی

سویا نشان

پر شهن دانه سبب کاهش معنیدار روغن دانه سویا و تولیه

داد که با کاهش میاان آب مصرفی عملکرد سویا بهطور
معنیدار

دانهها

کاهش یافت و تنش هشکی با کاهش اجاا

هستنه و دلی

عملکرد سبب کاهش عملکرد سویا شه ،به نحو که
کمترین عملکرد در تیمار بهون آبیار

حاص

نسبت به اجاا

شه [.]3

گردیه که بیشترین آسیب ناشی از تنش هشکی مربوط به

تشکی غالف ،غالفبنه کام  ،شروع تشکی دانه و دانه

صفت تعهاد غالف در بوته و وزن صهدانه بود [.]4

کام اعمال شه .نتایج نشان داد که عملکرد اعمال تنش در
مراح

اصلی دیگر نظیر روغن میباشه [.]28

پر شهن دانه) نسبت به تنش هشکی بررسی و مشاهه

شروع گ دهی تا گ دهی کام  ،شروع

شروع تشکی  ،شروع تشکی

این امر اثر کمتر تنش بر تجم پروتئین

واکنش ارقام تجار سویا را در اواهر رشه زایشی (مرحله

تنش هشکی در پنج مرحله از رشه زایشی سویا رق
‘مری ’ 1شام

کو کتر میشود که غالباً دارا

پروتئین بیشتر

دانه و دانه کام

2 . Williams
3 . Linford
4 . L17
5 . M7
6 . M9
7 . Habit

نسبت به تیمار شاهه کاهش معنیدار نشان دادنه [.]19
1 . Merril
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 .2مواد و روشها

دور ها کوتا مهت و طوالنی مهت تنش هشکی طی
پر شهن دانه سویا در مرحله ( R6پر شهن دانه) را بر

این تحقیق به صورت مارعها و آزمایشگاهی در دانشکه

عملکرد دانه سویا بررسی و گاارش شه که تنش هشکی

 1392و

سبب کاهش عملکرد و ایجاد دانهها

دانشگا تربیت مهرس ،طی سالها

کشاورز

 1393انجام شه .ابتها بیرها

کو کتر شه و

طبقه مادر

دو رق سویا

ضمناً در دور پر شهن دانه اثر تنش بر تعهاد غالف در

(‘ویلیاما’ و ‘ال  )’1۷در مارعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات

بوته معنیدار نبود [ .]1۷تعهاد غالف و وزن دانه به شهت

ثبت و گواهی بیر و نهال (واق در استان البرز) و همچنین

تحت تأثیر تنش هشکی قرار میگیرنه [.]22

مارعه تحقیقاتی مرکا تحقیقات کشاورز و مناب طبیعی
مغان به منظور تولیه بیر طبقه گواهی شه در دو منطقه با

قهرت رویشی یا بنیه بیر یکی از مه ترین پارامترها

شرای

کیفیت بیر میباشه و از طریق استقرار بوته ،توانایی

آب و هوایی کامالً متفاوت و مقایسه اثر شرای

نامساعه

اقلیمی حاک بر منطقه تولیه بیر بر عملکرد و واکنش

محیطی دارد .توان رویش پایین بیرها از طریق کاهش

بیرها تولیه شه نسبت به تنش هشکی در سال زراعی

قابلیت ظهور گیاهچه در مارعه و کاهش تعهاد بوته و

آتی ،در شش ه به طول پنج متر ،با فاصله ردیف  0/5و

تراک نامطلوب گیا سبب کاهش عملکرد میشود [ .]8در

فاصله بلوک  2متر در تاری  20هرداد سال  1392کشت

پهوهشی اثر تنش هشکی بر رشه سویا حاص از بیر با

شهنه (جهول  .)1برداشت بیرها پس از رسیهگی

قهرت رویش (بنیه) باال و توان رویش ک بررسی و با

فیایولوژی

در رطوبت  14درصه انجام شه که در کرج

اعمال تنش هشکی مشاهه شه که رشه گیاهان حاص از

در تاری  10آبان و در مغان ه در تاری  14آبان برداشت

هر دو سطح بنیه بیر کاهش یافت ،اما گیاهان حاص از

شه .رطوبت دانهها با استفاد از دستگا رطوبتسنج پرتاب

داشتنه .همچنین ،درصه

مهل  Dickey-John Mini Gacدر مارعه انهاز گیر شه.

استقرار بوته در بیرها با بنیه باال بیش از بیرها با بنیه

بیرها تولیه شه در دو منطقه در سردهانه در دما

بر عملکرد گیا بهویه در شرای

اثرگیار

بیر با بنیه باال رشه بیشتر

هار درجه سانتیگراد نگههار

ک بود [ .]30بنیه بیر بر درصه ،سرعت و یکنواهتی ظهور

و در هرداد ما سال

گیاهچه در مارعه اثر زیاد

دارد و همه این عوام بر

 1393در مارعه تحقیقاتی دانشکه کشاورز

دانشگا

تراک بوته ،تجم ماد هش

گیا و درنهایت بر

تربیت مهرس بهصورت طرح اسپلیت فاکتوری

بر پایه

توس

طرح بلوکها کام تصادفی در سه تکرار کشت شهنه.

عملکرد اثر دارنه [.]31

ابتها ،تعهاد  250بیر برا هر تیمار شمارش شه و در هر

ههف از انجام پهوهش حاضر ،بررسی واکنش ارقام

هار ردیف بهطول  3و فاصله ردیفها نیا

سویا

تولیه شه در دو منطقه کرج و مغان که دارا

کرت که شام

شرای

آب و هوایی کامالً متفاوت هستنه ،نسبت به قط

 0/5متر بود ،کشت گردیه .تیمارها مورد بررسی در سال

آبیار و تنش هشکی در مراح مختلف رشه زایشی در

دوم شام

سال زراعی بعه و اثر تنش هشکی بر عملکرد و اجاا آن

آبیار در کرت اصلی بود (قط آبیار از زمان شروع گ -

دانه سویا در مراح مختلف

از زمان

و ترکیب شیمیایی ذهیر ا

هار مرحله تنش هشکی به صورت قط کام

دهی تا آغاز غالفبنه

یا  ،R1-R3قط آبیار

شروع غالفبنه تا آغاز دانهبنه یا مرحله  ،R3-R5قط

زایشی بود.

آبیار از آغاز دانهبنه تا انتها دانهبنه
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و شاهه بهون قط آبیار ) ،دو رق (‘ویلیاما’ و ‘ال )’1۷و
بیرها

برداشت از سطح ی

حاص از دو منطقه تولیه بیر (مغان و کرج) به

عنوان منشأ بیر

مترمرب بوتهها دو ردیف میانی در

رطوبت  15درصه دانه انجام شه.

بود که در کرت فرعی قرار گرفتنه.
جدول  .1شرایط آب و هوایی منطقه كرج و مغان در سال زراعی 1392

منطقه

کرج

مغان

کمینه رطوبت

ما

بیشینه دما

کمینه دما

متوس دما

متوس بارنهگی

بیشینه رطوبت نسبی

هرداد

31/6

15/6

23/6

0/18

62/3

14/2

تیر

35/1

18/2

26/6

0

62/۷

1۷/3

مرداد

34/9

1۷/6

26/3

0/08

۷1/3

20

شهریور

33/1

1۷/۷

25/4

0/06

59/8

16/۷

مهر

26/1

11/8

18/9

0

65/6

20/6

آبان

15/9

6/۷

11/3

1/1

86/4

43/9

هرداد

30/5

13/8

23/6

3/42

90

39/9

تیر

32/۷

20/۷

26/۷

0/16

86/3

62/6

مرداد

33/2

20/9

26/9

0/1

89/۷

64/5

شهریور

30/3

18/9

24/8

0/9

86

4۷

مهر

22/۷

11/6

1۷/2

0/8

91

51

آبان

16/9

۷/3

12/1

0/5

92

62

صفات مورد بررسی شام درصه استقرار بوتزه ،تعزهاد

نسبی

گیاهچههزا ،درصزه اسزتقرار بوتزههزا محاسزبه شزه .بزرا

غالف در بوته ،تعزهاد دانزه در غزالف ،وزن هااردانزه (در

انهاز گیر درصه روغن و پروتئین دانه نیا حهود  50بزیر

رطوبت  12درصه) ،عملکرد دانه ،درصه روغزن و درصزه

از هر تیمار بهصورت تصادفی انتخاب شه و پس از پزودر

پروتئین دانه بود .وزن هااردانه هنگامی که رطوبت دانهها به

کززردن نمونززه بززیر ،درصززه روغززن بززا روش سوکسززله

میاان رطوبت استانهارد سویا یعنزی  12درصزه رسزیه ،بزا

انهاز گیر شزه [ .]2درصزه پزروتئین دانزه نیزا بزا روش

ترازو با دقت  0/01گرم محاسزبه شزه .بزه منظزور تعیزین

کجلهال انهاز گیر شه ،به این صورت که ابتزها محتزوا

درصه استقرار بوته ها در زمان کاشت ،تعزهاد  250بزیر در

نیتروژن نمونهها با استفاد از دستگا کجلهال انهاز گیر و

هر کرت ،کشت شه .باتوجه به این که تیمارهزا تزنش در

سپس درصه پروتئین دانه با حاص ضرب نیتروژن در عزهد

مرحله زایشی اعمال شه ،داد ها برا این صفت بهصورت

 6/25محاسبه شه [ 2و.]33
نتایج حاص با استفاد از نرمافاار آمار

فاکتوری بر پایه طرح بلوکها کام تصادفی تجایه شزه.
پززس از گیشززت  14روز از زمززان کاشززت بززا شززمارش

SASتجایزه

شه و مقایسات میانگین با استفاد از آزمون LSDدر سطح
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احتمال  0/05انجام شه .رس نمودارهزا نیزا بزا اسزتفاد از

بود (جهول  .)3همچنین بیرها تولیه شه در کرج نسزبت

نرمافاار  Excel 2007انجام گردیه.

به بیرها تولیه شه در مغان دارا قهرت رویزش بهتزر و
درنتیجه درصه استقرار بوته (تراک بوته) بزاالتر در واحزه

 .3نتایج و بحث

سطح بودنه که دلی آن شرای آب و هوایی مناسبتر منطقه

 .1.3درصد استقرار بوته

کرج برا تولیه بیر نسبت به مغان ،از جمله رطوبت نسزبی

باتوجه به نتایج تجایه واریانس داد ها برا درصزه اسزتقرار

پایینتزر و همچنزین عزهم بارنزهگی در هنگزام رسزیهگی و

بوته اثر رق و منشأ بیر بر این صفت معنی دار بزود (جزهول

برداشت بیرها در ما مهر و اوای آبان می باشه (جزهول .)4

 .)2رق ‘ویلیاما’ دارا درصه استقرار بوته باالتر (میانگین

قهرت باال رویش بیر بههصو

 62/4درصه) نسبت به رق ‘ال ( ’1۷میانگین  50/4درصزه)

بوته کمتر از حه مطلوب برا حهاکثر عملکرد باشه ،سزبب

بود و همچنین از قهرت رویزش بزیر بزاالتر برهزوردار و

افاایش عملکرد شه است [.]31

در شزرایطی کزه تزراک

درنتیجه تراک بوته در واحه سطح برا رق ‘ویلیاما’ بیشزتر
جدول  .2جدول تجزیه واریانس درصد استقرار بوته
میانگین مربعات

مناب تغییرات

درجه آزاد

بلوک

2

رق

1

منطقه

1

رق × منطقه

1

هطا

4

درصه استقرار بوته
105/12 ns
*

432/00

**2219/52
ns

122/88

58/40
13/55

ضرایب تغییرات ()%
** و *  -به ترتیب نشاندهنه معنیدار بودن در سطح احتمال  1و  5درصه میباشه.
ns

 عهم معنیدار میباشه.جدول  .3مقایسه میانگین درصد استقرار بوته ارقام سویا
تیمار

درصه استقرار بوته

L17

50/4b
a

ویلیاما

62/4

حروف مشابه نشان دهنه عهم معنیدار بودن در سطح احتمال  5درصه است.

جدول  .4مقایسه میانگین درصد استقرار بوته در بذرهای تولید شده در دو منطقه
درصه استقرار بوته

تیمار

a

کرج

۷0/00

b

مغان
حروف مشابه نشاندهنه عهم معنیدار بودن در سطح احتمال  5درصه است.
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 .2.3عملكرد دانه و اجزای عملكرد

( )43بهدست آمزه (جزهول  .)6کزاهش تعزهاد غزالف در

 .1.2.3تعداد غالف در بوته

مرحلززه تشززکی غززالف بززهدلیز ریززاش تعززهاد زیززاد از

نتایج تجایه واریانس داد ها نشان داد که اثر تزنش ،رقز و

غالفها در اثر تزنش هشزکی بزود اسزت و نشزاندهنزه

همچنین منشأ بیر بر تعهاد غزالف در بوتزه معنزی دار شزه

حساسیت این مرحله است .همچنین در مرحلزه گز دهزی،

(جهول  .)5همچنین ،باتوجه به جزهول مقایسزه میزانگین،

ریاش تعهاد زیاد از گ ها به دلی هشکی سزبب کزاهش

کمترین تعهاد غزالف در بوتزه (میزانگین  )29/61در تزنش

تعهاد غالف شه است ،اما بهدلی رشه نامحهود بزودن دو

هشکی در مرحله تشکی غالف و بیشترین تعزهاد غزالف

رق  ،این هسارت تا حه جبزران و کزاهش عملکزرد بزه

در بوته در شاهه ( )4۷/58و سپس در مرحله پر شهن دانه

انهاز مرحله تشکی غالف نبود است.

جدول  .5جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تیمارهای تنش خشکی (قطع آبیاری) در مراحل مختلف رشد زایشی سویا
درجه

مناب تغییرات

میانگین مربعات
تعهاد غالف

تعهاد

وزن

در بوته

دانه درغالف

هااردانه

بلوک

2

102/05ns

0/02ns

283/8۷ns

442/۷4ns

تنش

3

**

ns

**

**

آزاد

۷04/41

0/08

عملکرد بیر

2484/96

21135/22

درصه

درصه

پروتئین

روغن

0/16ns

0/92ns

*

*

4/69

3/49

تنش × بلوک (هطا )a

6

25/۷0

0/02

95/6۷

96/ 88

0/89

0/50

رق

1

**

ns

ns

ns

ns

ns

4۷8/۷6

0/014

10/58

3/60

1/19

0/23

منشأ بیر

1

**261/52

0/15ns

36/۷1ns

**35440/38

0/04ns

0/09ns

تنش × رق

3

ns

40/05

ns

0/00۷

ns

8/ ۷4

*

ns

2/19

ns

0/5۷

تنش × منشأ بیر

3

ns

65/05

ns

0/03

ns

36/88

ns

1/08

ns

0/56

1049/29

**

25۷4/56

منشأ بیر × رق

1

3/92ns

0/03ns

0/001ns

136/10ns

0/09ns

0/20ns

تنش × منشأ بیر × رق

3

ns

ns

ns

ns

ns

ns

هطا آزمایش

24

26/51

ضریب تغییرات ()%
ns

4/95

0/008

0/05

12/9۷

0/۷1

۷9/96
12/58

181/۷0

200/36
6/۷3

 -عهم معنیدار بودن ** ،و *  -به ترتیب نشاندهنه معنیدار بودن در سطح احتمال  1و  5درصه

0/30

0/8۷
6/84

0/40

1/11
5/55 2/56

میباشه.

جدول  .6مقایسه میانگینهای صفات اندازهگیری شده در چهار سطح تنش خشکی
تیمار

وزن هااردانه

تعهاد غالف در بوته

عملکرد دانه
2

درصه پروتئین

درصه روغن
19/24a
a

()g

( )g/m

شاهه

4۷/58

a

140/32a

262/۷3a

35/۷6b

تنش هشکی در مرحله گ دهی

38/52

c

a

b

b

b

تنش هشکی در مرحله تشکی غالف

29/61

تنش هشکی در مرحله پر شهن دانه

43/004

b

142/3۷

136/۷6b

162/22d

36/42b

19/23a

c

c

a

b

111/41

حروف مشابه نشاندهنه عهم معنیدار بودن در سطح احتمال  5درصه است.
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208/15

36/40

19/43

193/90

3۷/28

18/24

بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد كمی و كیفی ارقام سویا

در مرحلزه R1-

داشت (جهول  .)۷بزهعزالو تعزهاد غزالف در بوتزههزا

اثر تنش هشکی بهصورت قط آبیزار

 R5را بر عملکرد سزویا بررسزی و اعزالم شزه کزه کزاهش

حاص از بیرها مغان (میانگین  )42/01بیشتر از بوتهها

عملکرد در اثر تنش هشکی عمهتاً به دلیز کزاهش تعزهاد

حاص از بیرها تولیه شه در کرج (میانگین  )3۷/34بود

غالف در واحه سطح بود [ .]2۷همچنین ،کاهش عملکزرد

که دلی این امر تراک کمتر بوتزه در بزیرها تولیزه شزه

سویا در اثر هشکی عمهتاً به دلی افاایش میاان ریاش گ

مغان و کاهش رقابت و افاایش دسترسی به عناصر و مزواد

و غالف است [ .]24در بین اجاا عملکزرد سزویا ،تعزهاد

غیایی برا هر بوته بود (جهول  .)8ژنوتیپ ها مختلزف

غالف بیشترین حساسیت را نسبت به سایر اجزاا در برابزر

سویا تفاوت معنی دار از نظزر تعزهاد غزالف در مترمربز

تنش هشکی دارد [ .]23تنش کز آبزی اثزر معنزی دار بزر

نشان دادنه [ .]9از نظر تعهاد غالف در ارقام مورد بررسزی

تعهاد غالف در مترمرب داشت .آن ها دلیز کزاهش تعزهاد

اهتالف معنی دار وجود داشت و بیشترین تعزهاد غزالف

غالف را ریاش گ و غزالف در اثزر تزنش هشزکی ذکزر

مربوط به رق ‘ال  ’1۷و کمتزرین تعزهاد مربزوط بزه رقز

نمودنه [ 4و .]9

‘ویلیاما’ بود [.]10

باتوجه به نتایج ،رق ‘ال ( ’1۷میزانگین  )42/84تعزهاد
غالف بیشتر نسبت به رقز ‘ویلیزاما’ (میزانگین )36/52
جدول  .7مقایسه میانگین اثر رقم بر تعداد غالف در بوته سویا

تیمار

تعهاد غالف در بوته

L17

42/84a
b

ویلیاما

36/52

حروف مشابه نشاندهنه عهم معنیدار بودن در سطح احتمال  5درصه است.

جدول  . 8مقایسه میانگین اثر منشأ بذر بر تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه سویا
عملکرد دانه

تیمار

تعهاد غالف در بوته

مغان

42/01a aa55v5vvvvvvvvvvv4445

1۷9/58b

کرج

3۷/34b

233/92a

()g/m2

حروف مشابه نشاندهنه عهم معنیدار بودن در سطح احتمال  %5است.

 .2.2.3تعداد دانه در غالف

هشکی نشان داد و کمتزر تحزت تزأثیر تزنش هشزکی قزرار

نتایج تجایه واریانس نشان داد که اثر تنش هشزکی ،رقز و

گرفت ،به دلی این که این صزفت بیشزتر وابسزته بزه ژنتیز

منشأ بیر بر تعهاد دانه در غالف معنی دار نبزود (جزهول .)5

می باشه [ 22و  .]23تنش هشکی در مرحلزه تشزکی و پزر

تعهاد دانه در هر غالف کمترین حساسیت را نسبت به تزنش

شهن دانه سبب کاهش تعهاد دانه در غالف شه است [.]26
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 .3.2.3وزن هزاردانه

نشان داد [ 9و  .]19همچنین ،تنش هشکی طزوالنی سزبب

باتوجه به نتایج تجایه واریانس اثر تنش هشکی بر وزن

تولیه دانهها کو کتر شه [.]1۷

هااردانه معنیدار شه (جهول  .)5مقایسه میانگین ها نیزا

 .4.2.3عملكرد دانه

نشان داد که بیشترین وزن هااردانه در دانه هزا حاصز

باتوجه به نتایج تجایه واریانس داد ها ،اثر تنش هشزکی و

از اعمال تنش هشزکی در گز دهزی (میزانگین 142/3۷

منشأ بیر بر عملکرد دانزه در سزطح احتمزال یز

گرم) و شاهه ( 140/31گرم) به دست آمزه ،در حزالی کزه

معنی دار و همچنین اثرها متقاب تزنش × رقز و تزنش ×

کمترین میاان وزن هااردانه (میزانگین  111/41گزرم) بزا

منشأ بیر معنی دار شه (جهول  .)5باتوجزه بزه نمزودار اثزر

اعمال تنش هشکی در مرحله پر شهن دانه مشاهه شزه

متقاب تزنش هشزکی و رقز بزر عملکزرد دانزه ،بزاالترین

(جهول  .)6در تنش هشکی در مرحله پر شهن دانزه بزه

عملکرد دانه (میانگین  2۷5/96گرم بر مترمرب ) مربوط بزه

دلی کاهش فتوسنتا و کمبود مواد فتوسنتا و همچنزین

رق ‘ال  ’1۷شاهه بود و کمترین عملکرد بیر ه در تیمار

کوتا شهن دور پر شهن دانه در اثر تزنش ،انتقزال مزواد

تنش هشزکی در مرحلزه تشزکی غزالف در رقز ‘ال ’1۷

فتوسنتا به دانه ها کاهش مزی یابزه و درنتیجزه دانزه هزا
کو

(میانگین  156/05گرم بر مترمرب ) مشاهه شه کزه حزهود

می شونه.

 39درصه نسبت به باالترین عملکرد (رق ‘ال  ’1۷شزاهه)

قط آبیار در مرحله  R5سبب کزاهش معنزیدار وزن

کززاهش نشززان داد (شززک  .)1عملکززرد دانززه دو رق ز در

دانه ( 10درصه) نسبت به شاهه شزه [ .]20تزنش هشزکی

تیمارها تنش در مرحله گ دهی ،غالفدهی و پزر شزهن

اثر معنی دار بر وزن هااردانه داشزت و وزن هااردانزه در

دانه ،با یکهیگر تفاوتی نشان نهاد.

اثر تنش هشزکی بیشزترین کزاهش را در مراحز  R6و R3

a

b

e

300

250

c
200

e

L17

150

لیام

100

عملکرد دانه () g/m2

cd

c
d

50
0
R5-R7

R3-R5
مرا ل تن

درصزه

R1-R3

شاهد

خشک

شکل  .1اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر عملکرد دانه () LSD =29/20
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مختلف سویا تفاوت معنیدار

ژنوتیپها

عملکرد دانه در شرای

بیرها

از نظر

تنش ک آبی نشان میدهنه [.]9

تولیه شه در کرج (میانگین  284/59گرم بر

مترمرب ) و کمترین عملکرد دانه ه مربوط به تیمار تنش

همچنین با بررسی  25الین و رق سویا شام گرو ها

در مرحله تشکی غالف در بیرها با منشأ مغان (میانگین

رسیهگی  III ،IIو  ،IVمشاهه شه که رق ‘ویلیاما’

 122/81گرم بر مترمرب ) بود (شک  .)2در کلیه تیمارها

مقاومترین رق نسبت به تنش هشکی است [.]11

بیرها با منشأ کرج ،عملکرد دانه بهتر را در مقایسه با
بیرها با منشأ مغان نشان دادنه (شک .)2

باالترین میاان عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهه با

a

260

b

bc

cd

220

180

e

کر ج

140

f

م ان

100

عملکرد دانه () g/m 2

d

d

300

60
20
R5-R7

R3-R5
مرا ل تن

R1-R3
خشک



شکل  .2نمودار اثر متقابل تنش خشکی و منشأ بذر بر عملکرد دانه () LSD =29/20

هر گونه تنش در مرحله  R4سویا بیشترین کاهش

میکنه که هر دو عام ممکن است سبب کاهش میاان

عملکرد را درپی دارد .کاهش عملکرد در این مرحله

مخان

عمهتاً بهدلی

دسترسی مواد فتوسنتا

کاهش تعهاد غالف است [ .]25مرحله R3

شود و از اینرو میاان ریاش انهامها زایشی را افاایش

(شروع غالفدهی) در مقایسه با مرحله ( R5شروع پر
شهن دانه) از حساسیت بیشتر

برا

صهور به انهامها

میدهنه [ 21و .]24

نسبت به تنش هشکی

برهوردار است [ .]19مراح گ دهی و غالفدهی سویا،

 .5.2.3درصد روغن دانه

حساسترین مراح زنهگی این گیا به تنش رطوبتی اعالم

نتایج تجایه واریانس داد ها نشان داد که اثر تنش هشکی

شه [ 16و .]18

بر درصه روغن دانه در سطح احتمال پنج درصه معنیدار
شه (جهول  .)5باتوجه به مقایسه میانگینها ،بیرها

تنش هشکی در مرحله تشکی غالف سبب افاایش
معنیدار میاان ریاش غالف شه  ،بنابراین عملکرد نهایی

حاص از تیمار تنش هشکی در مرحله پر شهن دانه با

دانه را کاهش میدهه .تنش هشکی میاان مواد فتوسنتا

کمترین درصه روغن (میانگین  18/25درصه) تفاوت

را ک کرد و متابولیس کربوهیهراتها را در برگها مخت

معنیدار با تیمارها دیگر داشتنه ،اما بین سایر تیمارها
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وجود نهاشت (جهول  .)6کمترین

به عالو  ،حهود  50درصه نیتروژن مصرف شه طی دور

درصه روغن ( 20/8درصه) مربوط به تنش هشکی در

پر شهن بیر از طریق جیب نیتروژن هاک تأمین میشود و

مرحله پر شهن دانه میباشه [ .]13همچنین ،تنش هشکی

جیب نیتروژن غیرآلی از هاک نسبت به هشکی حساسیت

در مرحله پر شهن دانه سبب کاهش معنیدار روغن دانه

کمتر در مقایسه با تثبیت بیولوژی

دارد .بنابراین جیب

سویا شه [ .]28کاهش درصه روغن دانه سویا در اثر تنش

مهاوم نیتروژن معهنی از هاک میتوانه به سنتا پروتئین

تفاوت معنیدار

هشکی نیا مشاهه شه است که دلی
فتوسنتا جار

کم

آنرا کاهش

کنه [ 32 ،31 ،2۷و .]35

و کاهش طول دور پر شهن دانه ذکر
نتيجهگيری

نمودنه [ 31 ،29 ،15 ،12 ،۷ ،6و .]35

باتوجه بهنتایج حاص

از این تحقیق ،تنش هشکی در

 .6.2.3درصد پروتئين دانه

مرحله تشکی غالف بیشترین اثر منفی را بر عملکرد دانه

باتوجه به جهول تجایه واریانس اثر تنش هشکی بر

سویا نشان داد و همچنین رق ‘ویلیاما’ در مقایسه با رق
تنش عملکرد باالتر داشت .همچنین

درصه پروتئین دانه در سطح احتمال پنج درصه معنیدار

‘ال  ’1۷در شرای

شه (جهول  .)5نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین

بنیه و قابلیت رویش بیرها تولیه شه در کرج نسبت به

درصه پروتئین در تیمار تنش در مرحله پر شهن دانه

بیرها مغان برتر نشان داد که درنتیجه بر تراک بوته در

(میانگین  3۷/29درصه) مشاهه شه که با تیمار شاهه و

واحه سطح و عملکرد دانه اثر قاب توجهی نشان داد .لیا

سایر تیمارها تفاوت معنیدار داشت (جهول  ،)6اما بین

توجه به شرای آب و هوایی منطقه جهت تولیه بیرها با

تیمار شاهه با تنش در مرحله گ دهی و مرحله غالفبنه

کیفیت و توان رویشی باال و همچنین استفاد از بیرها با

تفاوت معنیدار وجود نهاشت.

کیفیت باال در مناطقی که با تنش هشکی مواجه هستنه،
جهت حصول عملکرد قاب قبول سویا الاامی است.

بین درصه پروتئین و روغن همبستگی منفی معنیدار
وجود دارد [ .]12تنش هشکی در سویا سبب افاایش
پروتئین دانه شه [ ۷ ،6 ،5 ،3و  .]15اما کاهش درصه
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