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آباددر خرمتابستانها در کشت یارقام سوملکردعيعملکرد و اجزابر فیرديروفاصله ات اثر
4*و علی مشتطی3حسین پورهادیان،2سیامک بهرامی،1طااهللا سیادتسیدع

.ایرانگروه زراعت و اصالح نباتات، خوزستان، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، عضو هیئت علمی)1
.رانی، اکارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی لرستان)2

.رانیاگروه زراعت و اصالح نباتات، لرستان، ،یام نور لرستاندانشگاه پیئت علمیعضو ه) 3
.گروه زراعت و اصالح نباتات، خوزستان، ایراندانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، دکتري دانش آموخته ) 4

.این مقاله با پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط است

Alimoshatati@gmail.com:سنده مسئول مکاتباتینو*

21/04/91: تاریخ پذیرش02/02/91: تاریخ دریافت 

دهیکچ

ـ یآزما،آباددر خرمتابستانها در کشت یعملکرد ارقام سوياجزابر عملکرد وفیرديرواثرات فاصله یبررسمنظور به در مرزعـه  یش

ـ رديروفاصله 4شامل یدو عاملل یصورت فاکتوربهش یآزما. اجرا شد1387در تابستان آبادخرميکشاورزجهاد یقاتیتحق ، 6، 3(فی

انجـام  بـا چهـار تکـرار    یکامل تصـادف يهاه بلوكیالب طرح پادر قبود که ) ل و هارکوریزان، هاك، است(و چهار رقم ) متریسانت12و 9

ـ ولوژیعملکرد دانه، عملکرد بصفات تعداد غالف در بوته،بر يداریر معنیتاثف یرديروج نشان داد که فاصله ینتا. گرفت ک و شـاخص  ی

کـدام از  چیدو عامل بر هنیو اثر متقابل ادار بودیجز شاخص برداشت معنشده بهيریگر رقم بر تمام صفات اندازهیبرداشت داشت، تاث

يروفاصـله  کـه  يطـور به،افتی، عملکرد دانه کاهش فیرديروش فاصله یبا افزانشان داد که هانیانگیسه میمقا. ددار نشیصفات معن

ـ رديروفاصله و ) لوگرم در هکتاریک5/3009(دانهن عملکردیشتریبمتر، یسانت3ف یرد دانـه عملکـرد ن یکمتـر متـر،  یسـانت 12فی

ل، یو رقم است) لوگرم در هکتاریک0/2557(دانهن عملکردیشتریب،، رقم زانزینن ارقامیدر ب. د کردیتولرا)لوگرم در هکتاریک6/1683(

يروفاصلهدر عملکرد دانه ن یشتریبج حاصله، ینتابا توجه به و یطور کلبه. را داشت)لوگرم در هکتاریک2/1834(دانهن عملکردیکمتر

.شدحاصلزان و رقم متر یسانت3فیرد

.عملکرد دانهارقام، ، تراکما، یسو: يدیکليهاواژه
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6آباددر خرمتابستانهاثرات فاصله روي ردیف بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سویا در کشت 

مقدمه

مقـام  یاهان روغنـ ین گیباشد که در بیمیاهین گیو پروتئیدکننده روغن خوراکیساله مهم تولکییاهیاز منابع گیکیا یسو

ر کشت یسطح ز.)1383، پورخواجه(اختصاص داده استخودبهراا یدنیروغنيهاد دانهیدرصد تول50اول را داشته و حدود 

و در تـن در هکتـار   58/3حـدود عملکـرد وهزار تن197بایتقرد یبا تول،هزار هکتار84ران حدود یدر ا1387در سال ایسو

ــتان  ــتان لرس ــایتقراس ــار1030ب ــا تول،هکت ــب ــدود ی ــن  39د ح ــزار ت ــردو ه ــایتقرعملک ــار  76/3ب ــن در هکت ــودت ب

ل یـ دلبـه  و منطقـه  ن یـ اا در یسوتابستانهکشت با ،لرستانآبادخرمییط آب و هوایتوجه به شرابا).1389وزارت کشاورزي، (

توانیم،ه طول روزت آن بیو حساسیشیدوره رشد رویطدر ا به دما یسومناسبو تحمل گندم و جو آزاد شدن آب از مزارع

مناسـب یت زراعـ یریبا اعمال مدیستین منظور بایهمبه. بردن بدون کشت یزمبهره الزم را از ا یرس سوارقام زودبا استفاده از 

کننـده نیـی از عوامل مهـم تع . استفاده کردط منطقه یدر شرااه ین گیل ایاز جمله انتخاب تراکم مطلوب و رقم مناسب از پتانس

ت تـراکم کاشـت   یـ رعایا به عبارتیف کاشت مناسب و یردين و رویا، استفاده از فواصل بیاز جمله سویاهان زراعیعملکرد گ

مختلف مثـل آب، هـوا،   یطیمناسب از عوامل محیبیها آن است که ترکن بوتهیمناسب بيهدف از فاصله گذار.استمطلوب 

ت یـ فین حصول حداکثر عملکرد ممکن با کیآنها و همچنيهالیاز پتانساهیاستفاده کارآمدتر گيره برایو غیینور، عناصر غذا

ره یو غییعناصر غذا،اه مثل نور، آبیاز گیبه منابع مورد نیر بر دسترسیق تاثین، تراکم بوته از طریهمچن. ن شودیمطلوب تام

و یی، مواد غـذا نور، آب(یطیل ژنتیکی و محعوام، که در اثر یاهان زراعیچرا که محصول بالقوه گ،ر داردیتاثایسواه یبر رشد گ

و درونيهـا در سـطح مزرعـه، رقابـت   هـا ع مناسب بوتهیتراکم و توزم ید که با تنظیآیدست مبهیشود، زمانیحاصل م) رهیغ

تیـ فیفـراهم شـده تـا ک   یکـاف يات داشت فضایانجام عمليگر، برایاز طرف د.افت نور در حداقل باشدیدريبرایاهیبرون گ

و طـول دوره رشـد آن، زمـان و روش    یاه زراعـ یـ ات گیمثل خصوصـ یتراکم کاشت به عوامل مختلف. تر گرددمحصول مطلوب

ــع  ــت، وض ــلیکاش ــخت حاص ــت، عمل  يزی ــدف کاش ــاك، ه ــخ ــدی ــتگ  یتیریات م ــت بس ــه و روش برداش دارد یدر مزرع

عداد بوته در واحد سطح که در آن حداکثر عملکرد دانه حاصل شود تیعنیتراکم مناسب ).1384حسینی، مظاهري و مجنون(

سـت کـه در آن   ینید توجه داشـت کـه تـراکم مناسـب تراکمـ     یالبته با. جاد شودیاهان مجاور تداخل این گیش از آن بیو در ب

د دانـه در هکتـار بـا    یـ لاست کـه در آن حـداکثر تو  ید، بلکه تراکمیاه به دست آیک گید در ین تولین رشد و نمو و باالتریبهتر

د چنـان کـم باشـد کـه از     یـ د، تـراکم نبا یدن به حداکثر تولیرسيبرا. ابد، باشدیاه کاهش یک گید ینکه توسعه و تولیاحتمال ا

اهان از نظر رطوبـت، مـواد   یش از حد گیاد باشد که به علت رقابت بیزیلیخیستیز نبایل بالقوه کامالً استفاده نشود و نیپتانس

از عوامـل الزم  يبـردار لـذا، حـداکثر بهـره   ).1383پـور،  خواجه(ابد یاه کاهش یگیر عوامل مؤثر بر رشد، بازده کلّیساو ییغذا

ن انتخـاب  یهمچنـ .د وارد کنـد یـ حداکثر فشار را بر تمام عوامـل تول یاهیت گیشود که جمعیحاصل میاه وقتیجهت رشد گ
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هـرز  يهـا از رشـد علـف  ،رسـد یکه به خاك مـ يخاك شده و با کاهش نوريها روع بوتهیسرياندازهیتراکم مناسب باعث سا

ش شـاخص سـطح   یل افزایبه دليااندازهش تراکم تا یافزا. شودیمش عملکرد یم باعث افزایرمستقیکرده و به طور غيریجلوگ

هـا بـر   بـرگ ياندازهید ساجایش از حد مناسب، موجب ایتراکم کاشت ب. گرددیاه میعملکرد گفتوسنتز وشیبرگ، موجب افزا

اه یعملکرد گجهید، در نتیافزایاه مین راه بر نسبت تنفس به فتوسنتز گیش داده و از ایرا افزايان بوتهیگر شده و رقابت بیکدی

ا یسـو عملکـرد  در يادیـ ت زیـ در واحد سـطح اهم تراکم بوتهیبه طور کل).1384، ینیحسو مجنونيمظاهر(ابد ییکاهش م

،خواجـویی نـژاد و   1383؛حیدري و همکاران ،1381(کند یر مییا تغیسوارقاماجزاء عملکرد ، تراکم کاشتر ییبا تغرایزدارد، 

,Holshouser and Whittaker;و همکارانيریکش، 1385؛همکاران از آن هسـتند یحـاک مختلـف مطالعات).2002

و همکـاران،  يدریـ ح(دهنـد ینشـان مـ  بوتـه  به تراکم نسبت يزیامتمالعمل عکس،متفاوتا در مناطق یسومختلفکه ارقام

به ارقـام  هر منطقه ،رانیمختلف در اشاتیآزمان بر اساس یهمچن. )1386رضایی، و1383نژاد و همکاران، ییخواجو؛1373

حمـزه و  مخـاد .)1385و همکـاران،  يریو کشـ 1383پـور، خواجـه ؛1381و همکاران، يدریح(از داردینجهت کشت یخاص

ش تراکم؛ عملکـرد  یافتند که با افزایبوته در متر مربع در اصفهان در60و 50، 40، 30چهار تراکم یبا بررس) 1383(همکاران 

بـا  ) 1385(و همکـاران  يریکشـ . افـت یش و وزن صد دانه کاهش یاه افزایک، شاخص برداشت و ارتفاع گیولوژیدانه، عملکرد ب

؛ش تـراکم یافتند که بـا افـزا  یا در کشت تابستانه در گرگان دریبوته در متر مربع و سه رقم سو55و 45، 35سه تراکم یبررس

افت اما تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد دانه کل یتعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه بوته کاهش 

بوتـه  120و 90، 60ن سه تـراکم  یکه در بافتندیدر)1377(یککوچاحمدوند و.نداشتيداریر معنییو شاخص برداشت تغ

بـا  ) Board)2000یشـ یدر آزما.داشـت ن عملکـرد را  یشـتر یبوته در متـر مربـع ب  120تراکم ،ا در مشهدیدر کشت دوم سو

، غـالف در بوتـه  و تعـداد  ن عملکرد دانـه یشتریب،در مترمربعبوته 5/14تراکم کها گزارش کردیسوياثر سه تراکم رویبررس

در .را داشـتند در غـالف ن تعـداد دانـه  یشـتر یبوته در مترمربـع ب 8ن وزن صد دانه و تراکم یشتریدر مترمربع ببوته 39تراکم 

افتند که تعداد دانه در متـر مربـع،   یدرا یرقم سو9بر ) هزار بوته در هکتار432و 272(با مطالعه اثر دو تراکم يگریش دیآزما

ش تـراکم یافـزا با .)Newsworthy and Shape, 2005(ا متفاوت استیو عملکرد دانه در ارقام مختلف سووزن هزار دانه

,Carpenter and Board;و همکـاران  ،کشـیري 1385(د نـ کیمـ نيداریر معنـ ییتغوزن هزار دانهبوته در واحد سطح،

,Board(ابـد ییکـاهش مـ  شاخص برداشـت ،گریکدیها بر تهبوياندازهیبر اثر رقابت و ساش تراکم، یبا افزاا یسودر .)1997

.)1383خـادم حمـزه و همکـاران،    (دیـ گردصـفت  ن یش ایباعث افزا،تراکمش یافزاایموارد در سویهر چند در بعض). 2000

ان و همکـاران، یکیشـر (هـم متفـاوت هسـتند   بـا یشـ یو زایشیاز نظر صفات روایمختلف سوارقامکهگزارش شدهنینهمچ

ش یش ارتفاع بوته در اثر افـزا یاز افزایحاکایدر سومختلف مطالعات.)1385و همکاران، يریکشو 1385پور، خواجه؛1379
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Savoy;نژاد و همکارانییخواجو،1383؛خادم حمزه و همکاران ،1383(باشندیتراکم م et al., 1992(.ش یبـا افـزا  رایز

منـابع مختلـف   یو با توجه به بررسیطور کلبه).1383پور، خواجه(شود یکمتر میاهیگنفوذ نور به داخل جامعه ،تراکم بوته

ط هر منطقـه  یاه بر اساس شراینه از هر گیو استفاده بهيد محصول اقتصادیتوليبراکهشودیميریگجهینتیو خارجیداخل

اطالعـات  یا دارد ولـ یسوارقام بر عملکرد یر مهمیتراکم تاثنیهمچن،باشدیمآن از به شناخت رقم مناسب و تراکم مطلوب ین

ت موضوع یست، لذا با توجه به اهمیط منطقه در دسترس نیا در شرایارقام سوآن دريو اجزادانهر آن بر عملکردیاز تاثيادیز

عملکرد ارقام يف بر عملکرد و اجزایردياثرات فاصله رویبررسيق حاضر برای، تحقنهین زمیدر ان کمبود اطالعاتیو همچن

.و اجرا شدیطراحآباد در خرمتابستانها در کشت یسو

هامواد و روش

عـرض  ،درجـه 48ییایطول جغرافبا آباد مرکز خرمدرواقع لرستان آبادخرميکشاورزجهاد یقاتیتحقمرزعه ش دریآزمان یا

مطلق درجـه حـرارت  و حداقلمتر، حداکثریلیم528یمتوسط بارندگمتر،1171ایسطح در، ارتفاع ازدرجه33ییایجغراف

صـورت  ش بـه یآزمـا .شـد اجـرا  1387سـال  تابسـتان  در،معتـدل يو با آب و هواگرادیدرجه سانت-6/14و4/47بیبه ترت

و 22/22، 33/33، 67/66ب یترتبهيهاتراکم= متریسانت12و 9، 6، 3(ف کاشت یرديفاصله رو4شامل یل دو عاملیفاکتور

و زودرس(ل و هـارکور ی، هـاك، اسـت  )و پابلنـد رسمتوسـط (زان (ا یو چهار رقـم رشـدنامحدود سـو   ) بوته در متر مربع67/16

از ش،یبذور ارقام مورد استفاده در آزمـا . با چهار تکرار انجام گرفتیکامل تصادفيهاه بلوكیبود که در قالب طرح پا) )پاکوتاه

ن، واکـنش نسـبتا   یمه سـنگ یخاك با بافت نیشیمزرعه آزما.ه شده بودندینهال و بذر کرج تهه یاصالح و تهیقاتیمؤسسه تحق

ش، در ین آزمـا یدر قطعه زم.منس بر متر داشتیزیدس3عصاره اشباع خاك یکیت الکتریو هدا) 5/7ته برابر با یدیاس(ییایقل

ن شامل یه زمیات تهیعمل. دیگرديآورلش آن جمعفاصله کاه و کالبگندم،س از برداشت پبود که شدهسال قبل گندم کشت

يجاد جویر خاك کردن کود و ایزيسک مجدد برای، دیح، کودپاشیسک عمود بر هم، تسطیدار، دو دشخم با گاوآهن برگردان

8هر کرت شـامل  .ف نکاشت قرار داده شدیک ردیمختلف يهان کرتیب. ساز بوداریمتر توسط شیسانت50و پشته به عرض 

ه حـذف  یها به عنوان اثر حاشـ فیم متر از هر طرف ردین نیف اول و هشتم و همچنیمتر بود که دو رد6ف کاشت به طول یرد

ک و شاخص برداشت در نظر یولوژیعملکرد، عملکرد دانه، عملکرد بيبرداشت و محاسبه اجزايمانده برایباقيهافیشده و رد

بـه  P2O5تـروژن و فسـفر   ی، کود نییایمیشينه کودهایدر مورد مصرف بهیقاتیحقمراکز تيهاهیبر اساس توص.گرفته شدند

.ر خـاك قـرار گرفـت   یـ ه در مزرعه پخش و زیعنوان کود پازمان و بهلوگرم در هکتار به طور همیک100و 50زان یب به میترت

در فوکـا  جاد شـده توسـط  یايهااریشدر متر یسانت5به عمق حدود ) عدد بذر3در هر کپه (ياو کپهیکشت به صورت دست

هـا، در مرحلـه   بعد از سبز شدن بوته. صورت گرفتياریآببالفاصهانجام و8/4/1387خ یتاردر يکارپشته و به صورت خشکه
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13919پاییز، پانزدهمسال چهارم، شماره -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

ز بار و بعـد ا کیروز 5اه هر یتا زمان استقرار گياریآب. شدیاضافيهااقدام به تنک کردن بوته،)روز بعد از کاشت20(مناسب 

و یاهان با تنش خشکیکه گ) بارروز یک10تا 7هر (انجام شد ي، طورییط آب و هوایشرابر اساس اه و یاز گیبا توجه به نآن 

برداشـت مزرعـه در زمـان    .دیـ گردکنتـرل  یدسـت نیوجـ به صـورت  یشیآزمايهاکرتهرزيهاعلف. مواجه نشوندیا غرقابی

تعداد غالف در بوته، تعداد (عملکرد يو اجزا) درصد رطوبت15با (عملکرد شد وانجام یک به صورت دستیولوژیزیفیدگیرس

مورد برداشت شده، از هر کرت یطور تصادفهبه و یت حاشیبا رعابوته که 20متوسط يبر مبنا) دانه در غالف و وزن هزار دانه

چنـد  آزمـون هـا از  نیانگیـ سـه م یمقايبراو ) SAS(يآمارهیستم تجزیساز هاادهانس دیواره یتجزيبرا. محاسبه قرار گرفت

.شداستفادهدرصد5در سطح احتمال دانکن يادامنه

ثبحج وینتا

بر صفات تعداد غـالف در بوتـه، عملکـرد دانـه، عملکـرد      يداریر معنیتاثفیرديروانس نشان داد که فاصله یه واریج تجزینتا

دار بود و اثر متقابـل  یجز شاخص برداشت معنشده بهيریگبر تمام صفات اندازهر رقم یک و شاخص برداشت داشت، تاثیولوژیب

).1جدول (د دار نشیکدام از صفات معنچیدو عامل بر هنیا

فیرديرواثر فاصله 

مقدار ،تراکمکاهش ایف یرديفاصله روشیبا افزانشان داد که در صفت تعداد غالف در بوته، 2جدول يهانیانگیسه میمقا

يو فاصـله رو ) 9/19(ن تعـداد غـالف در بوتـه    یکمتـر ،متـر یسـانت 3ف یـ رديروهاصلکه فيطوربه. افتیش یافزان صفت یا

رسد که با افزایش فاصله روي ردیف، رقابـت بـر   نظر میبه. را داشت) 2/40(متر، بیشترین تعداد غالف در بوته سانتی12فیرد

مثل آب، نور و مواد غذایی بیشتري در اختیار بوتـه قـرار گرفـت کـه ایـن امـر، باعـث        سر فضاي رشد کم شده و منابع رشدي

در سـویا  ) 1385(و کشـیري و همکـاران   ) 1381(و همکـاران  حیـدري این نتایج با نتـایج  . گردیدافزایش تعداد غالف در بوته

ثبات نسـبی  . دار نبوددانه در غالف معنیمشاهده شد، اثر فاصله روي ردیف بر تعداد1طور که در جدول همان. مطابقت داشت

افزایش تراکم گیاهیکه با تنش ناشی از زمانیاین جزء عملکرد نسبت به تغییرات تراکم شاید به این علت باشد که گیاه سویا 

بنابراین تعـداد  ،کندمیها برقرار وسیله ریزش گلبهاولرا در درجه خودو مقصد فیزیولوژیکمبداءتعادل بین ، شودمیمواجه

،شـریکیان و  1379(انـد را تأییـد کـرده  مطالعـات دیگـر روي سـویا نیـز ایـن نتیجـه      . نخواهـد داشـت  کـاهش دانه در غـالف  

در مورد ایـن صـفت، تغییـر در    . نبودداروزن هزار دانه معنیصفت ر بفاصله روي ردیف اثر . )Board, 2000;جلودار باباییان

ی تراکم کاشت تأثیري بر وزن هزار دانه نداشت، این امـر احتمـاال بـه ایـن دلیـل اسـت کـه وزن        فاصله روي ردیف یا به عبارت

دانه یک صفت ژنتیکی است، بنابراین تغییر در فاصله روي ردیف کاشت و رقابت ناشـی از تغییـرات تـراکم، نتوانسـت وزن     هزار

.در سویا مطابقت داشت) 1385(ن این نتایج با نتایج کشیري و همکارا.دانه را چندان تغییر دهدهزار
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10آباددر خرمتابستانهرقام سویا در کشت اثرات فاصله روي ردیف بر عملکرد و اجزاي عملکرد ا

گیري شدهصفات اندازه) میانگین مربعات(تجزیه واریانس : 1جدول 

میانگین مربعاتآزاديدرجهراتتغییمنابع
گیاهارتفاعبرداشتشاخصبیولوژیکردکعملدانهردکعملدانههزاروزندرغالفتعداددانهدربوتهتعدادغالف

3ns1/198ns02/0ns3/672ns7/1987795ns0/29058909ns6/4ns8/19رارکت

2/1282ns03/0ns8/168**8/5391944**4/3348005**7/380ns0/31**3ردیفرويفاصله

1/64702984ns1/60**0/349**6/1509779**8/5019**47/0**3/466**3رقم
رويفاصله
9ns5/53ns03/0ns7/98ns2/279650ns2/4117098ns1/22ns3/14رقم*ردیف

456/3201/08/1028/1820948/59202750/315/20خطا

6/1826/40/86/199/254/247/8-(%)تغییراتضریب
Ns درصدکمعنی دار در سطح احتمال یدار و غیر معنی:**و
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139111پاییز، پانزدهمسال چهارم، شماره -ه آزاد اسالمی واحد اهوازدانشگا-فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

،متریسانت3فیرديروفاصله کهيطوربه.افتیکاهشعملکرد دانهمقدار صفت،تراکما کاهشیف یرديفاصله روشیبا افزا

58/1683(دانـه عملکـرد  ن یکمتـر ،متـر یسانت12فیرديروفاصله و ) لوگرم در هکتاریک52/3009(دانه ن عملکرد یشتریب

یعنـ ی. ش دهدیدانه را افزاعملکرد ، توانسته ترتراکم باالجادیاف کم با یرديفاصله رونجا،یدر ا. را داشتند)لوگرم در هکتاریک

شـتر  یتعـداد بوتـه ب  ن کاهش توسـط  یایابد ولییتک بوته کاهش مدانه اد، عملکرد یا تراکم زیف کم یرديدر فاصله روگرچه 

و يریکشـ و)1377(یج احمدونـد و کـوچک  یبـا نتـا  ش ین آزمایجه اینت. افتیش یافزاعملکرد دانه بیترتنیبدجبران شده و 

ن یا کاهش تراکم، مقدار ایف یرديش فاصله رویبا افزا، کیولوژیعملکرد بدر صفت .مطابقت داشتایسودر ) 1385(همکاران

و ) لوگرم در هکتـار یک86/10863(کیولوژیبن عملکرد یشتریب،متریسانت3فیرديروفاصله کهيطوربه.افتیصفت کاهش 

يفاصـله رو نجـا، یدر ا. را داشـتند ) لوگرم در هکتاریک87/9154(کیولوژیبعملکرد ن یکمتر،متریسانت12فیرديروفاصله 

اد، یـ ا تـراکم ز یف کم یرديگرچه در فاصله رویعنی. ش دهدیرا افزاکیولوژیبد تراکم باالتر، توانسته عملکرد یف کم با تولیرد

ب عملکـرد  یـ ترتنیشـتر جبـران شـده و بـد    ین کاهش توسـط تعـداد بوتـه ب   یایابد ولییهش متک بوته کاکیولوژیبعملکرد

بـر روي گیـاه  ) 1385(و همکـاران  يریکشو) 1377(یج احمدوند و کوچکیش با نتاین آزمایجه اینت. افتیش یافزاکیولوژیب

.افـت ین صـفت کـاهش   یـ راکم، مقدار اا کاهش تیف یرديش فاصله روی، با افزاشاخص برداشتدر صفت .ا مطابقت داشتیسو

کـاهش  درصـد 39/18درصد به 61/29از ن صفتیا،متریسانت12به متر یسانت3از فیرديروش فاصله یکه با افزايطوربه

. افتی

ه افتـ یش یش تراکم، عملکرد دانه افـزا یا افزایف یرديش فاصله روید، با افزایهمانطور که در صفت عملکرد دانه مشاهده گرد

وجـود دارد، لـذا شـاخص برداشـت     یم و مثبتین عملکرد دانه و شاخص برداشت ارتباط مستقینکه بیبا توجه به انیهمچنبود،

ارتفـاع  صفتبرف یرديفاصله رواثر گرچه .مطابقت داشتا یدر سو)Board)2000جینتان مطالعه با یجه اینت. افتیش یافزا

درکـه يطـور بـه ،افـت یکـاهش اهیـ گارتفاع ا کاهش تراکم،یف یرديفاصله روش یبا افزایکلطور بهینبود وليداریمعناهیگ

ن ارتفـاع  یکمتـر متر، یسانت12ف یرديفاصله روو در) متریسانت59/54(اهیگن ارتفاع یشتریب،متریسانت3ف یرديفاصله رو

موجـب  ن امـر  یـ اکـه شـده جـذب نـور  ياد رقابت بریتشدش تراکم، باعثیافزااحتماالً.وجود داشت)متریسانت25/51(اه یگ

، یطـور کلـ  بـه .مطابقـت دارد ا یسـو مورد گیاهدر) 1383(حمزه و همکارانخادمج یج با نتاین نتایا. دیاه گردیش ارتفاع گیافزا

، یاهیگکاهش تراکما یف یرديش فاصله رویشده نشان داد که با افزايریگبر صفات اندازهکاشتفیردياثر فاصله رویبررس

.افتندیکاهشک و شاخص برداشت یولوژیعملکرد دانه، عملکرد بیافته ولیش یتعداد غالف در بوته افزا
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12آباددر خرمتابستانهاثرات فاصله روي ردیف بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سویا در کشت 

اثر رقم

و رقم زان کمترین مقدار ) 39/38(ها نشان داد که در صفت تعداد غالف در بوته، رقم هارکور بیشترین مقدار مقایسه میانگین

در سویا نیز گزارش کردند که ارقام سویا تعداد غـالف در  ) 1381(و همکاران حیدري . )2جدول (را داشتاین صفت) 13/25(

و 48/2ترتیـب  ه بـ (هاك و زان بیشترین تعـداد دانـه در غـالف    در مورد صفت تعداد دانه در غالف، ارقام. بوته متفاوتی داشتند

بـر تـاثیر   )2000(Boardنتیجه این آزمایش بـا مطالعـه   .داشتندرا )12/2(دانه در غالف رقم هارکور کمترین تعداد و)47/2

26/151(زان بیشترین وزن هزار دانه در صفت وزن هزار دانه، رقم. هاي مختلف سویا روي عملکرد این گیاه مطابقت داردتراکم

بیشـتر بـه  و ارقام مختلف متفـاوت بـوده   دروزن هزار دانه لذا. را داشتند) گرم68/111(و هارکور کمترین وزن هزار دانه ) گرم

نیز گزارش کردنـد کـه وزن هـزار دانـه در ارقـام مختلـف سـویا        ) 1385(کشیري و همکاران . رقم بستگی داردساختار ژنتیکی 

رقـم اسـتیل کمتـرین    و)کیلـوگرم در هکتـار  2557(دانـه  رقم زان بیشترین عملکرد در مورد صفت عملکرد دانه، . متفاوت بود

در صـفت  . در سویا مطابقت دارد)1386(نتیجه حاصله با نتیجه رضایی.را داشتند)کیلوگرم در هکتار19/1834(نهادعملکرد

کیلـوگرم در  1/8498(و کمتـرین  ) کیلـوگرم در هکتـار  8/12797(ترتیـب بیشـترین   عملکرد بیولوژیک، ارقام زان و هارکور به

بیشترین شـاخص  دار نبود، اما در این صفت، رقم بر صفت شاخص برداشت معنیگرچه اثر. عملکرد بیولوژیک را داشتند) هکتار

زیـرا  دارد،بیشـتري  دانـه  عملکـرد ایـن رقـم   این بدان معنا نیست که البته.بودرقم هارکور مربوط به)درصد27/24(برداشت

رقـم  و)مترسانتی18/58(زان بیشترین ارتفاع رقم در مورد ارتفاع گیاه، .بودتر دیگر پایینارقامنسبت به آنعملکرد بیولوژیک

مـرتبط باشـد،  ارقـام به ساختار ژنتیکی گیاهرسد میزان ارتفاع نظر میبه. ندداشترا) مترسانتی89/46(ترین ارتفاع مهارکور ک

نتـایج  . باشـند مـی هتـا پاکوارقام زودرس و هاك، استیل و هارکور جزء ارقامرس و پابلند است و متوسطارقامرقم زان جزءزیرا

.در سویا مطابقت دارد) 1381(و همکاران حیدري حاصله با نتایج 

بنديجمع

توان گفت که در کشت تابستانه سویا در خرم آباد، بیشترین عملکـرد  طور کلی و با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش میبه

رس و پابلنـد  و با استفاده از رقـم متوسـط  ) بوته در مترمربع67حدود تراکم(متري سانتی3دانه در کشت با فاصله روي ردیف 

.دست آمدزان به
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139113پاییز، پانزدهمسال چهارم، شماره -هوازدانشگاه آزاد اسالمی واحد ا-فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

گیري شدهمقایسه میانگین صفات اندازه: 2جدول 

هزاردانهوزنغالفدانه درتعداددربوتهغالفتعدادعوامل آزمایشی
)گرم(

عملکرددانه
)درهکتارکیلوگرم(

بیولوژیکعملکرد
)درهکتارکیلوگرم(

شاخص برداشت
)درصد(

گیاهارتفاع
)مترسانتی(

)cm(ردیفرويفاصله
3d92/19a37/2a33/132a5/3009a9/10163a61/29a59/54

6c90/28a34/2a61/124b7/2116b1/9223b95/22a71/52

9b04/34a35/2a97/126bc9/1910b7/9357b43/20a36/52

12a22/40a35/2a40/126c6/1683b9/9154b39/18a25/51

رقم
a93/38c12/2c68/111bc5/2062b1/8498a27/24c89/46هارکور

b20/28b34/2c77/116c2/1834b3/7752a66/23b10/52استیل

b91/29a48/2b84/130ab0/2267b1/9663a46/23b75/53هاك

b13/25a47/2a26/151a122557a8/12797a98/19a18/58زان

.داري ندارندهایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند، اختالف معنیدر هر ستون و در هر عامل آزمایشی، میانگین
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14آباددر خرمتابستانهاجزاي عملکرد ارقام سویا در کشت اثرات فاصله روي ردیف بر عملکرد و 

منابع

در ایسواثرات تراکم و آرایش گیاهی بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک در کشت دوم.1377. و کوچکی، ع. احمدوند، ق-
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