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 چكيده

 مختلد   هداي انداا   روي عنصر محتواي و بذور ۀبنی دانه، کیفیت عملکرد، بر روي پاشي محلول و آب کمبود تنش آثار بررسي منظور به

 اصدلي   عامدل  .گرفدت  انجا  تکرار سه با تصادفي کامل هايبلوک طرح قالب در فاکتوریل پالت اسپلیت صورت به آزمایشي سویا، ارقا 

 دو ترکیدب  از فرعي عامل و ،یشي(زا رشا ۀمرحل در تنش و رویشي رشا ۀمرحل در تنش تنش، )باون سطح سه در آبي کم  تنش شامل

 (روي سولفات پاشي محلول و مقطر آب پاشي محلول پاشي، محلول )باون سطح سه در پاشي محلول سطح سه و 63 کالرک و L17 رقم

 و رویشدي  مرحلۀ دو هر در آبي کم تنش گرفتنا. قرار آزمایشي تیمارهاي تأثیر تحت شاه، بررسي صفات که داد نشان نتایج .آما دست به

 ۀگیاهچد  قدارت  شداص   و دانده  روغدن  و پروتئین درصا گیاه، مختل  هاياناا  روي عنصر قاارم دانه، عملکرد کاهش سبب زایشي

 مقاومدت  63 کدالرک  رقدم  داد. افداایش  درصدا  472 و 189 ترتیدب  به زایشي و رویشي مراحل در را سخت بذور درصا اما شا، سویا

 روي پاشيمحلول .شا مشاهاه زایشي رشا ۀمرحل در تنش وضعیت در دانه عملکرد کاهش بیشترین داشت. آبي کم تنش تحت بیشتري

 اما داد، افاایش درصا 38 و 5 ،26 ،34 را گیاهچه قارت شاص  و دانه پروتئین مقاار ،دانه روي عنصر محتواي دانه، عملکرد ترتیب به

 تحت 63 کالرک از بیشتر را L17 رقم روي، عنصر پاشيمحلول .داد کاهش درصا 58 و 4 ترتیب به را سخت بذور و دانه روغن درصا

 بخشیا. فاوني را آن عملکرد و داد قرار تأثیر

 .آب کمبود ،گیاهچه قارت شاص  سویا، دانه، روغن ،دانه پروتئین ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 ،گیداهي  پروتئین و روغن تأمین در سویا اهمیت به توجه با

 واحدا  در تولیا قاارم افاایش براي راهکارهایي کارگیري هب

 شناسدایي  ،میان این در و است ضروري محصول این سطح

 ،شدونا مدي  عملکدرد  کداهش  یدا  افداایش  ببس که عواملي

 براسدا   باشا. مؤثر بیشتر عملکرد به دستیابي در توانا مي

 از ایدران  در سدویا  ۀکنجالد  تولیا آماري، مراکا هايگاارش

 تدن  126000 به درصاي 65 کاهش با 2013 تا 2009 سال

 تدنش  ناپذیرانکار نقش گرفتن نظر در با [.28] است رسیاه

 ،اصیر هاي سال در زراعي گیاهان عملکرد کاهش در آبي کم

 هايپژوهش در صشکي تنش ۀبهبوددهنا تیمارهاي بررسي

 تدنش  تدأثیرات  بده  دیگدر،  طدر   از .است مفیا کشاورزي

 شداه  پرداصتده  کمتدر  بعا نسل زنيجوانه صفات بر آبي کم

 ایدن  کشدور،  داصدل  در سویا بذر تولیا به توجه با که است

  رسا. مي نظر به ضروري کار

 اطدرا   رطوبدت  که شود مي ایجاد زماني صشکي تنش

 کدافي  آب جذب به قادر گیاه که یابا کاهش حايبه ریشه

 جدذب  از بیشدتري  تعرق که زماني دیگر عبارت به یا نباشا

 رشا مراحل از یک هر در آبي تنش .[4] گیرد صورت آب

 اثر عملکرد و گلاهي بر و شود مي رشا کاهش سبب سویا

 بده  دسترسدي  قابلیدت  ،تدنش  وضعیت تحت .[5] گذارد مي

 دشدو  مدي  اصدتالل  دچدار  مدواد  انتقال و جذب غذایي، مواد

 بدا  رشدا  مختلد   مراحدل  در صشکي تنش همچنین .[16]

 بدر  مسدتقیم  تأثیر و بذر ناوسپر آ غذایي مواد ترکیب تغییر

 .داشدت  صواها تأثیر بذر زني جوانه بر ،جنین حیات قابلیت

 از صشدکي  تدنش  کده  اسدت  شداه  مشخ  سویا مورد در

 کداهش  موجدب  بدذر،  متابولیسدم  بدر  مسدتقیم  تدأثیر  طریق

 .[24] شدا  آمداه  دسدت  به بذرهاي زني جوانه درصا حااکثر

 دسدت  بده  مغدذي  عناصدر  کمبدود  دچار گیاهان از که بذري

 تولیا ضعیفي ۀگیاهچ و دارد کمي زني جوانه قارت آیا، مي

 ۀزمدر  در متدر  میلي 240 بارش متوسط با ایران [.21] کنا مي

 .[1] دشدو  مدي  بناي طبقه جهان صشک نیمه و صشک مناطق

 زراعدي  گیاهدان  رشدا  ۀدور در صشکي تنش وقوع رو ازاین

  است. ناپذیر اجتناب

 حیواندات  گیاهان، براي ضروري مصر  کم عنصر روي

 ینداهاي افر در درگیدر  آندایم  300 از بدیش  .اسدت  انسان و

 در عنصدر  ایدن  هستنا. روي شامل انسان متابولیکي کلیاي

 نتدایج  .[27] اسدت  مدؤثر  هدا  پروتئین و  RNA،DNA سنتا

 محصدوتت  همدۀ  در که است آن از حاکي ها پژوهش دیگر

 هدوایي  هداي انداا   در آن غلظدت  روي، کداربرد  افاایش با

 دانده  عملکرد بر روي کاهش تأثیر همچنین یابا. مي افاایش

 روي به گیاهان نیاز اگرچه .[22] است کلش و کاه از بیشتر

 دسدتر   در عنصدر  ایدن  از کدافي  مقداار  اگدر  ،است اناک

 ناکدارایي  از ناشدي  فیایولوژیک هاي تنش از گیاهان ،نباشا

 با مرتبط متابولیکي اعمال دیگر و آنایمي متعاد هاي سیستم

 بده  زیدادي  حساسدیت  سدویا  .[2] دیا صواهنا آسیب روي

 تحدرک  ،صداک  رطوبدت  کداهش  با .[12] دارد روي کمبود

 بده  توجده  با و بایا مي کاهش صاک محلول در روي عنصر

 ایدن  کمبدود  با مضاعفي طور به گیاه ریشه، رشا محاودیت

 عنصر این کمبود ،پاشي محلول با شا. صواها مواجه عنصر

 غدذایي  عناصدر  پاشدي  محلول .[14] شود مي جبران گیاه در

 تدا  را گیداه  مقاومدت  تواندا  مي ها تنش بروز هنگا  مختل 

 پاشدي  محلدول  اثدر  زمینيبادا  مورد در دها. افاایش حاي

 اثبدات  بده  صشدکي  تدنش  به گیاه مقاومت در کلسیم کلریا

 اثددر آفتددابگردان هدداي هیبریددا در .[18] اسددت رسددیاه

 تدنش  از ناشدي  صسدارت  جبدران  در پتاسدیم  پاشدي  محلول

 و طبق در بذر وزن دانه، روغن دانه، عملکرد روي صشکي

 روي عنصر مورد در .[17] است شاه گاارش صادانه وزن

 مدورد  در ،مثدال  رايبد  .است موجود چنا هایي گاارش نیا

 در هدم  ،روي کدافي  ۀتغذید  کده  اسدت  شاه گاارش یونجه

 اساسدي  اهمیدت  حدا  از بیش رطوبت هم و تنش به تحمل

 اثدر  ،سدویا  دربدارۀ  دیگري آزمایش در همچنین .[11] دارد
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 مثبدت  سدویا  رشدا  افاایش در روي سولفات صاکي کاربرد

 روي کداربرد  داد نشدان  پدژوهش  ایدن  نتدایج  .شدا  گاارش

 اناا  درصاي 30 و ریشه وزن درصاي 75 افاایش موجب

 ایدران  منداطق  اکثر گرفتن قرار علت به .[10] شود مي هوایي

 ایدن  گیاهدان  صشدک،  نیمه و صشک جغرافیایي حاودۀم در

 رشدا  دلیل به تابستانه، و بهاره زراعي گیاهان ویژه به مناطق،

 معدر   در رشا مختل  مراحل در سال صشک فصول در

 .دارنا قرار صشکي تنش

 نقدش  بده  توجده  بدا  حاضدر،  پدژوهش  اجراي از ها 

 مختلد   هداي  تدنش  بده  گیاهدان  مقاومت در غذایي عناصر

 و عملکدرد  بدر  روي پاشدي  محلول تأثیرات یینتعی محیطي،

 در روي عنصدر  انتقدال  و جدذب  و بدذور  ۀبنی دانه، کیفیت

 صشدکي  تدنش  وضدعیت  در سدویا  ارقا  مختل  هاي اناا 

 .است

 

 ها روش و مواد .2

 گروه زراعي گیاهان فیایولوژي آزمایشگاه در حاضر تحقیق

 سال در مار  تربیت دانشگاه کشاورزي ۀدانشکا زراعت

 آزمدایش  اجراي محل صاک مشخصات .گرفت نجا ا 1389

 ۀوسدیل  به زمین سازيآماده عملیات .است آماه 1 جاول در

 متدر  2 × 3 ابعاد به هایيکرت و گرفت انجا  دیسک شخم،

 متدر،  سدانتي  40 کدرت  هدر  در هدا  ردید   ۀفاصل .شا ایجاد

 تدراکم  و متر سانتي 8 کشت، هاي ردی  روي ها بوته ۀفاصل

 بود. هکتار در بوته هاار 300 و برابر رقم دو هر براي نهایي

 بدا  بدذور  ریشه، در وژننیتر تثبیت هاي گره تشکیل منظور به

 کدود  شدانا.  تلقدیح  Rhizobium japonicum ۀسوی باکتري

 هنگدا   اوره فدر   به هکتار در کیلوگر  30 مقاار به نیتروژنه

 آزمدایش  به توجه با شا. داده 1/3/89 تاریخ در بذر کاشت

 به ازينی پتاسیم، و فسفر از مارعه صاک بودن غني و صاک

 .(1 )جاول نبود بستر ۀتهی زمان در زمین کودپاشي

 عامدل  عندوان  بده  صاک آب کمبود عامل ،مطالعه این در

 عامدل  عنوانبه رقم و پاشي محلول غلظت ترکیب و ،اصلي

 طدرح  قالدب  در فاکتوریدل  پالت اسپلیت صورتبه ،فرعي

 عوامدل  .شدا  بررسي تکرار سه در تصادفي کامل هايبلوک

 تنش، باون سطح سه در صشکي تنش شامل بررسي تحت

 (V5-R1) گلاهي درصا 10 تا رویشي رشا ۀمرحل در تنش

 (R1-R3) بنايغال  درصا 10 تا گلاهي ۀمرحل در تنش و

 پاشدي  محلدول  و 63 کالرک و L17 سطح دو با سویا رقم و

 و صال  آب پاشي محلول ،پاشي محلول باون سطح سه در

 بددود (ZnSO4,7H2O) آبدداار روي سددولفات پاشددي محلددول

 تدنش  اعمال از قبل روي سولفات پاشي محلول .(2 )جاول

 دلیدل  بده  و هداار  در پدنج  مقداار  بده  چهداربرگي  ۀمرحل در

 در روي عنصدر  زیداد  غلظت احتمالي سمیت اثر از اجتناب

 .[10] گرفت انجا  هم از هفته دو ۀفاصل به نوبت دو

 

 خاک( عمق متری سانتی 60 تا 0) آزمایش محل خاک مشخصات .1 جدول

 بافت
 نیتروژن

 )%( كل

 قابل فسفر

 جذب
(ppm) 

 قابل پتاسیم

 جذب
(ppm) 

 آلی كربن

)%( 
 یرو

(ppm) 

 هدایت

 الکتریکی
(dS/m) 

 اسیدیته

 73/7 12/1 45/0 03/1 848 80 1/0 شني رسي - لومي
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 شده آزمایش ارقام مشخصات .2 جدول

 رسیدگی گروه رقم
 رشد دورة طول

 (روز)
 عملکرد
(kg/ha) 

 گل رنگ رشدی تیپ

 بنفش نامحاود 5/3 130 دیرر  4 63 ککالر

L17 3 سفیا نامحاود 3 120 ر متوسط 

 رقم
 صادانه وزن

(gr) 

 ارتفاع

(cm) 
 پروتئین درصا روغن درصا بناي شاصه نوع

 37 21 شاصه چنا 100 13 63 ککالر

L17 15 110 37 22 شاصه تک 

 

 در دسدتي  وجین صورت به نیا هرز هايعل  با مبارزه

 آب مقداار  ثبدت  بدراي  .پدذیرفت  صورت رشا ۀدور طول

 بده  مارعده  آبیداري،  بدار  هر در آب مقاار کنترل و مصرفي

 مجهدا  آب کنتور و اتیلن پلي هاي لوله شامل آبیاري سیستم

 بداون  هداي کدرت  استفادۀ مورد آب مقاار مجموع در شا.

 رشدا(   دورۀ کل در مکعب متر 6/75) آبیاري بار 18 تنش،

 15 ترتیب به R1-R3 و V5-R1 در تنش اعمال با هاي کرت و

 کدل  در مکعدب  متدر  2/67 و 63 ترتیب )به آبیاري بار 16 و

 ذکرشداه،  ۀمرحل دو در آبي کم تنش تیمار بود. رشا( دورۀ

 ۀاسدتفاد  قابدل  آب درصا 60 ۀتخلی تا آبیاري قطع ۀوسیلبه

 سدنج  انعکدا   دسدتگاه  ۀوسیل به صاک رطوبت ثبت و صاک

 مختلدد  مراحددل در یکسددان تددنش اعمددال بددراي ،1زمدداني

 گرفت. صورت

 کده  دانه يفیایولوژیک رسیاگي هنگا  به يینها برداشت

 میداني  ردید   دو از ،شا مشخ  ها غال  شان اي قهوه با

 اثدر  گدرفتن  نظدر  در بدا  و مربدع(  متدر  )یک آزمایشي کرت

 و دانده  عملکرد بیولوژیکي، عملکرد و گرفت انجا  حاشیه

 مهددر، سددو  در برداشددت عمددل از پدد  عملکددرد اجددااي

 13 رطوبدت  با عملکرد نهایت در و شا ثبت و گیري اناازه

 پدروتئین  .شدا  گداارش  هکتار در کیلوگر  براسا  درصا

                                                           
1.Time Domain Reflectometers  (TDR) 

 شرو بدددا و اسدددپکتروفتومتر دسدددتگاه ۀوسدددیل بددده دانددده

 روي محتددواي و سوکسددله بددا داندده روغددن ،2نووزامسددکي

 شا گیري اناازه اتمي جذب روش به گیاه مختل  هاي اناا 

 بدر  آزمایشدي  تیمارهاي اثر بررسي منظور به همچنین .[19]

 زندي  جوانده  آزمدون  آزمدایش،  این از آماه دست به بذور ۀبنی

 کاغذ بین در کاشت روش به آزمایشگاه، بخش در استاناارد

 صدورت  روزانده  بازدیا ،دوره طول در .گرفت انجا  صافي

 بددین از .شددا یادداشددت زده جواندده بددذر تعددااد و گرفددت

 و انتخداب  تصادفي طور به گیاهچه 10 طبیعي، هاي گیاهچه

 آون در گرفتن قرار از پ  چه، ساقه و چه ریشه صشک وزن

 دقیدق  تدرازوي  بدا  ساعت 48 مات به گراد سانتي درجۀ  70

 قدارت  شداص   اصیدر  هداي  داده از اسدتفاده  با .شا توزین

 نهایدت  در .[2] شدا  تعیدین  1 ۀرابطد  از اسدتفاده  با گیاهچه

 SAS آمداري  افداار ندر    از استفاده اب ها داده واریان  ۀتجای

 درصا 1 سطح در  LSDآزمون با ها میانگین و گرفت انجا 

  شانا. مقایسه

(1) 

 + چه ریشه صشک )وزن = گیاهچه قارت شاص 

   زني جوانه درصا × چه( ساقه صشک وزن

 

                                                           
2 . Novozamsky 
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 بحث و نتایج .3

 اصدلي  تدأثیرات  کده  داد نشان ها داده واریان  ۀتجای نتایج

 آنهدا  ۀجانب سه و دوجانبه متقابل تأثیرات و رقم اثر از غیر به

 ۀسداق  و بدر   يرو يمحتدوا  صدفت  در درصا 1 سطح در

  .(3 )جاول بود دار امعن سویا

 سویا برگ و دانه روی عنصر محتوای و كیفی صفات ،عملکرد اجزای ،عملکرد مورفولوژیک، صفات واریانس تجزیۀ جدول .3 جدول

 تغییرات منابع
 درجۀ
 آزادی

 محتوای
 برگ روی

 محتوای
 پوشش روی

 غالف

 محتوای
 دانه روی

 درصد
 ساقه روی

 سرعت
 زنی جوانه

 درصد
 زنی جوانه

 وزن
 چه ریشه

58/0 0/53 2 تکرار  0/02 05/0   21/0  07/0  10×41/2 -6 

آبيکم  2 326/91** 80/586 ** 618/96** 31/387 ** 09/146 ** 85/1187 ** 10×82/1 -5** 

آبيکم × تکرار  4 0/14 62/0  1/72 89/0   20/1  58/15  10×1/6 -7 

60/14 **54/95 1 رقم ** 153/93** 17/0  23/17 ** 19/1  10×7/4 -6** 

پاشي محلول  2 9629/06** 08/464 ** 855/01** 37/306 ** 77/74 ** 07/250 * 10×81/4 -5** 

آبيکم × رقم  2 8/96** 23/19 ** 37/28** 89/101 ** 20/4 ** 63/5  10×8 -8 

پاشي محلول × آبيکم  4 181/66** 42/16 ** 23/39** 16/12 ** 40/7 ** 19/65  10×3 -7 

پاشي محلول × رقم  2 21/73** 98/1   3/57* 93/33 ** 38/1  30/72  10×6/2 -7 

 × آبيکم × رقم

پاشي محلول  
4 4/18** 62/2 * 1/16 35/4 ** 12/0  74/12  10×1/1 -7 

آزمایشي صطاي  30 0/68 80/0  0/98 70/0  47/0  77/50  10×2/6 -7 

تاتغییر ضریب   33/2  5/3  94/6  3/3  47/3  77/7  45/4  

اتیریتغ منابع  
 ۀدرج

 آزادي

 صشک وزن

چه ساقه  

 قارت شاص 

هگیاهچ  

 بذور درصا

 سخت
دانه عملکرد  

 روغن درصا

 دانه

 درصا

 پروتئین

4/1×10 2 تکرار -6 109/0  35/0  882 0/283201 0/001 

آبيکم  2 10×4/4 -5** 591/7 ** 46/434 ** 3658406** 4/42923** 28/0317** 

آبيکم تکرار  4 10×8 -7 068/0  32/0  4059 0/0933407 0/0186 

38/5×10 1 رقم -5** 536/ ** 91/0  3666537** 0/00026667 0/034 

پاشي محلول  2 10×73/2 -5** 626/5 ** 91/119 ** 4385612** 5/817474** 17/700** 

آبيکم × رقم  2 10×8 -6** 129/0  57/19 ** 57885** 0/0555055 0/338** 

پاشي محلول × آبيکم  4 10×5/1 -7 037/0  63/47 ** 121523** 0/5178546** 0/133** 

پاشي محلول × رقم  2 10×1/1 -6 022/0  79/7 * 45562* 0/0788222 0/973** 

 × آبيکم × رقم

پاشي محلول  
4 10×6/2 -7 027/0  

29/6 ** 
12497 0/02620278 0/032 

آزمایشي صطاي  30 10×8/4 -7 056/0  51/1  9922 0/11793 0/026 

تاتغییر ضریب   80/2  34/5  20/22  63/3  44/1  42/8  

 .درصا 5 و 1 سطح در معنادار اصتال  وجود و نبود مفهو  به ترتیب به * و ** هايعالمت و عالمت باون
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 سخت بذور درصد و سویا مختلف های اندام روی مقدار بر پاشی محلول و آبی كم رقم، متقابل اثر .4 جدول

 سطوح

 تنش
 رقم

 سطوح

 پاشيمحلول

 روي محتواي

 بر 
(gr/Kg) 

 روي محتواي

 ساقه
(gr/Kg) 

 روي محتواي

 غال  پوستۀ

(gr/Kg) 

 سخت بذور

 (درصا)

  
ش

تن
  

ون
با

 

L
1
7

 

/24 پاشي محلول باون 13 g 30/ 80 b 24/ 83 d 1/ 66 ab 

/24 مقطر آب پاشي محلول 17 g 31/ 01 b 24/ 77 d 1/ 66 ab 

 سدولفات  پاشي محلول

 روي
67/ 91 b 35/ 80 a 37/ 91 a 1/ 33 b 

ک
الر

ک
 

63 

/26 پاشي محلول باون 80 f 24/ 09 cde 28/ 94 c 3/ 33 a 

/26 مقطر آب پاشي محلول 95 f 24/ 61 cd 29/ 10 c 3/ 33 a 

 سدولفات  پاشي محلول

 روي
72/ 31 a 37/ 16 a 39/ 03 a 1/ 33 b 

ش
تن

 
 در

لۀ
رح

م
 

شا
ر

 
شي

روی
  

L
1
7

/19 پاشي محلول باون  11 h 21/ 81 e 17/ 95 e 3/ 33 ab 

/19 مقطر آب پاشي محلول 73 h 21/ 74 e 18/ 38 e 3/ 66 ab 

 سدولفات  پاشي محلول

 روي
48/ 52 e 23/ 99 cde 23/ 34 d 1/ 33 c 

ک
الر

ک
 

63 

/21 پاشي محلول باون 07 h 18/ 82 f 16/ 81 e 4/ 33 a 

/21 مقطر آب پاشي محلول 50 h 18/ 60 f 16/ 74 e 4/ 33 a 

 سدولفات  پاشي محلول

 روي
53/ 69 d 25/ 16 cd 23/ 29 d 2/ 66 bc 

ش
تن

 
 در

لۀ
رح

م
 

شا
ر

 
شي

زای
  

L
1
7

 

/19 پاشي محلول باون 46 h 18/ 83 f 22/ 53 d 13/ 33 a 

/19 مقطر آب پاشي محلول 68 h 18/ 84 f 22/ 46 d 13/ 00 a 

 سدولفات  پاشي محلول

 روي
63/ 05 c 26/ 02 c 32/ 31 b 8/ 00 c 

ک
الر

ک
 

63 

/21 پاشي محلول باون 04 h 23/ 53 cde 24/ 07 d 12/00b 

/21 مقطر آب پاشي محلول 10 h 23/ 17 de 23/ 80 d 12/ 02 b 

 سدولفات  پاشي محلول

 روي
67/ 24 b 32/ 65 b 32/ 08 b 1/ 33 d 

 نیستنا. معنادار اصتال  داراي انا،شاه داده نشان یکسان حر  با که يتیمار سطوح تنش، سطح هر در
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 هداي  غلظدت  در متفداوتي  واکنش ،آزمایش تحت ارقا 

 ،داشدتنا  تدنش  مختلد   سطوح در و پاشي محلول مختل 

 عنصدر  پاشدي  محلدول  تدنش،  باون وضعیت در که طوري به

 63 کددالرک و L17 ارقددا  در را بددر  يرو مقدداار ،روي

 در کدده درحددالي داد، افدداایش درصددا 63 و 64 ترتیددب بدده

 هر بر  يرو مقاار ،رویشي رشا ۀمرحل در تنش وضعیت

 رشدا  ۀمرحلد  در تدنش  وضدعیت  در و  درصا 61 رقم دو

 افداایش  درصدا  69 رقدم  دو هدر  بر  يرو مقاار ،زایشي

 در رقدم  میانگین ۀمقایس جاول همچنین .(4 )جاول یافت

 بدا  پاشدي  محلدول  کده  دها مي نشان پاشي محلول در آبي کم

 در را 63 کددالرک و L17 ارقددا  ۀسدداق روي محتددواي روي،

 در تدنش  وضعیت در  درصا 54 و 16 تنش باون وضعیت

 تدنش  وضدعیت  در و  درصا 34 و 10 رویشي رشا ۀمرحل

 )جاول داد افاایش درصا 39 و 38 زایشي رشا مرحلۀ در

 مقداار  رقدم  دو هدر  در و ها حالت همۀ در روي کاربرد (.4

 و ارقا  در برابر 2/3 تا 5/2 )از برابر سه حاود را بر  روي

 بدر   روي افداایش  بیشدترین  داد. افداایش  تدنش(  سطوح

 بدراي  برابدر  2/3 حداود  پاشي محلول باون تیمار به نسبت

 مقداار  کمتدرین  و ،تدنش  بداون  تیمدار  در 63 کالرک رقم

 در تدنش  تیمدار  در L17 رقدم  براي برابر 5/2 حاود افاایش

 و بدر   روي محتدواي  شدا.  مشداهاه  رویشي رشا مرحلۀ

 بده  نسدبت  رویشي رشا مرحلۀ در تنش وضعیت در ساقه،

 این آیا مي نظر به (.5 )جاول بود کمتر آبي تیمارهاي دیگر

 دوره این در تنش زماني فاصلۀ که است دلیل این به کاهش

 و جذب براي چون و نبود زیاد پاشي محلول تیمار اعمال و

 دچدار  انتقدال  و جدذب  اسدت،  ضدروري  آب ،مدواد  انتقال

 وجود با ولي ،گرفته صورت صوبي به جذب یا شاه اصتالل

 عنصدر  این انتقال آب، کاهش علت به بر  در عنصر جذب

 محتدواي  نتیجده  در و شاه اصتالل دچار گیاه نقاط دیگر به

 در روي لظدت غ همچندین  اسدت.  یافتده  کاهش بر  روي

 کداهش  لوبیدا  ۀروز 14 هداي  جوانده  در شایا تنش وضعیت

 [.6] یابا مي

 

 شده بررسی عوامل اصلی تأثیرات تحت سویا دانۀ كیفی صفات و عملکرد هایمیانگین مقایسۀ .5 جدول

 سطح اصلی تأثیرات
 درصد

 زنی جوانه

 شاخص

 قدرت

 گیاهچه

 خشک وزن

 چه ریشه
(gr) 

 خشک وزن

 چه ساقه
(gr) 

 تنش مختل  سطوح

 

/98 تنش باون 88 a 5/ 05 a 0/ 019 a - 

/93 رویشي رشا تنش 33 b 4/ 48 b 0/ 018 b - 
/82 زایشي رشا تنش 88 c 3/ 75 c 0/ 017 c - 

 رقم

 

L17 91/ 55 a 4/ 52 a 0/ 018 a - 

/91 63 کالرک 85 a 4/ 32 b 0/ 017 b - 

 مختل  هايغلظت

 پاشي محلول

/89 پاشي محلول باون 77 b 4/ 14 b 0/ 017  b 0/ 029 b 

/89 مقطر آب پاشي محلول 33 b 4/ 07 b 0/ 017 b 0/ 029 b 

 سولفات پاشي محلول

 روي
96/ 00 a 5/ 07 a 0/ 020 a 0/ 031 a 

 نیستنا. معنادار اصتال  داراي انا،شاه داده نشان یکسان حر  با که هایيتیمار شاه، مقایسه گروه و صفت هر در
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 يرو يمحتوا که داد نشان ها داده واریان  تجایۀ نتایج

 تدأثیرات  و اصدلي  اتتدأثیر  تحدت  درصدا  1 سطح در دانه

 تحدت  غدال   ۀپوسدت  يرو يمحتوا و ،آنها ۀدوجانب متقابل

 آنهدا  ۀجانبد   سده  و دوجانبه متقابل یراتتأث و اصلي اتتأثیر

 جاول گرفت. قرار پاشي محلول در رقم متقابل اثر از غیر به

 ،کاهش سبب آبي کم تنش که دها مي نشان میانگین مقایسۀ

 و دانده  روي محتدواي  افداایش  سدبب  روي پاشي محلول و

 انتقال کاهش که است بایهي (.3 )جاول شا غال  ۀپوست

 علدت  بده  دیداه  تدنش  هاي کرت در هوایي هاي اناا  به روي

 است، انتقال و جذب در اصتالل نتیجه در و رطوبت نقصان

 گیاهان، در غذایي عناصر انتقال و جذب هاي سازوکار زیرا

 در و است ریشه و صاک در موجود رطوبت مقاار از تابعي

 عناصدر  جدذب  مقداار  و شدات  رطوبدت،  کمبدود  صورت

 بیشدتر  گیاهدان  د.شدو  مدي  تحدول  و تغییر دستخوش غذایي

 .اند کن مي جذب صود رشا اوایل در را صود نیاز مورد روي

 عناصر این جذب مقاار  به ،دانه در مصر  کم عناصر مقاار

 مجداد  انتقدال  و دانده  ۀتوسع مراحل طي در ریشه ۀوسیل به

 آبکدش  آوندا  طریدق  از دانده  بده  گیداه  بافدت  از عناصر این

 طریدق  این از عناصر این مجاد انتقال مقاار و دارد بستگي

 وابسدته  آبکدش  آوندا  در عنصر هر حرکت به زیادي حا تا

 .[21] است

 در را دانددده يرو يمحتدددوا روي سدددولفات کددداربرد 

 و رویشدي  رشدا  مرحلدۀ  در تنش تنش، باون هاي وضعیت

 داد افداایش  درصدا  36 و 22 ،20 ترتیدب  بده  زایشدي  رشا

 متقابل تأثیرات میانگین مقایسۀ جاول همچنین .(6 جاول)

 کدده دهددا مددي نشددان پاشددي محلددول در آبدديکددم در رقددم

 سدطوح  تمدا   در و رقم دو هر در گرچه روي پاشي محلول

 ایدن  شا، منجر غال  پوستۀ روي توايحم افاایش به تنش

 در 63 کددالرک و L17 ارقددا  غددال  پوسددتۀ در افدداایش

 در تدنش  وضعیت در درصا، 35 و 53 تنش باون وضعیت

 تدنش  وضدعیت  در و درصا 30 و 90 رویشي رشا مرحلۀ

 (.4 )جداول  بدود  درصدا  33 و 43 زایشدي  رشا مرحلۀ در

 یدا  افداایش  در داري معندا  تدأثیر  مقطدر  آب بدا  پاشي محلول

 نااشدت.  غدال   پوسدتۀ  و دانه ساقه، روي محتواي کاهش

 را روي غلظدت  ،روي برگي مصر  که است شاه گاارش

 روي عنصدر  و دهدا  مدي  افداایش  گنا  يیهوا هاي اناا  در

 کندا  حرکدت  گیداه  ینیپا و بات سمت به هابر  از توانا مي

 بدر   روي محتواي بین داريمعنا و مثبت همبستگي .[13]

 مشداهاه  آزمدایش  این در (=82/0r**) دانه روي محتواي با

 ۀدهندا تشکیل مواد این از یکي روي عنصر .(7 )جاول شا

 کفایدت  بده  شات به گیاه در آن تحرک که است بذر ذصایر

 اسدت.  وابسدته  رشدا  محیط از گیاه براي دستر  در روي

 گیداه  ۀبهیند  عملکدرد  نیداز  از بدیش  دستر  در روي وقتي

 به و رویشي هاي بافت از صارج به راحتيبه توانا مي باشا،

 .[26] شود منتقل رشا حال در بذرهاي

 تدأثیرات  کده  داد نشدان  هدا  داده واریدان   تجایدۀ  نتایج

 در آبددي کددم و آبددي کددم در رقددم متقابددل تددأثیرات اصددلي،

 داشدت.  داريمعندا  تدأثیر  زنيجوانه سرعت بر  پاشي محلول

 آبدي  کدم  مختلد   سدطوح  در متفداوتي  رفتار مختل  رقا ا

 سدرعت  تدنش،  بداون  وضدعیت  در کده  طدوري  بده  ،داشتنا

 تیمارهداي  در ولدي  ،بدود  بیشدتر  63 کالرک رقم زني جوانه

 بدا  (.6 )جداول  نااشدتنا  اصتالفدي  رقدم  دو ایدن  دیاه تنش

 باون هاي وضعیت در ني ز جوانه سرعت يرو پاشي محلول

 رشدا  مرحلۀ در تنش و رویشي رشا مرحلۀ در تنش تنش،

 )جاول یافت افاایش درصا 41 و 13 ،11 ترتیب به زایشي

 کداهش  و پدروتئین  مثدل  دانه ترکیبات در تغییر با تنش .(6

 اینکده  براي شا، زني جوانه سرعت کاهش موجب آن مقاار

 آب جذب در ترکیبات دیگر از بیش دانه پروتئیني ترکیبات

 سددرعتمعنادار و مثبددت همبسددتگي وجددود .اسددت مددؤثر

 مؤیا آزمایش این در (=92/0r**) دانه پروتئین با زني جوانه

 .(7 )جاول است مطلب این
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 عملکرد بر پاشی محلول و رقم متقابل اثر و پاشیمحلول و آبی كم متقابل اثر ،آبی كم و رقم متقابل اثر یها میانگین مقایسۀ .6 جدول

 سویا بذور زنیجوانه خصوصیات و دانه كیفیت دانه،

تنش سطوح دانه روی مقدار رقم   
(gr/Kg) 

 سرعت
 زنی جوانه

)per day( 

 خشک وزن
چه ساقه  

(gr) 

دانه عملکرد  

(kg/ha) 

 درصد
 پروتئین

 دانه

تنش باون  
L17 55/05 b 20/98 b 0/0318 a 3018 b 39/13 a 

63 کالرک  60/28 a 23/22 a 0/0313 a 3474 a 38/96 a 

رویشي مرحلۀ در تنش  
L17 47/00 de 20/37 b 0/0311 a 2285d 38/21 c 
63 کالرک  47/06 d 21/06 b 0/0286 c 2937 b 38/48 b 

زایشي مرحلۀ در تنش  
L17 50/42 c 16/39 c 0/0299 b 2146 d 36/75 d 
63 کالرک  45/61 e c 85/16  0/0269 d 2602 c 36/48 e 

تنش سطوح پاشي محلول سطوح   
 روي مقاار

 دانه
(gr/ Kg) 

 سرعت
زنيجوانه  

(per day) 

دانه عملکرد  

(kg/ha) 
 درصا
دانه روغن  

 درصا
دانه پروتئین  

تنش باون  

پاشي محلول باون  53/54 c 21/31 bc 3106 bc 24/77 a 38/48 c 

مقطر آب پاشي محلول  54/08 c 21/38 bc 2989 c 27/24  b 38/52 c 

 سولفات پاشي محلول
 روي

65/31 a 23/62 a 3644 a 23/26 c 40/12 a 

مرحلۀ در تنش  

رویشي رشا  

پاشي محلول باون  44/02 d 19/86 d 2295 d 23/22 c 37/79 d 

مقطر آب پاشي محلول  44/17 d 19/85 d 2325 d 85/22  d 37/89 d 
 سولفات پاشي محلول

 روي
52/88 c 22/44 ab 3215 b 75/22  d 39/36 b 

مرحلۀ در تنش  
زایشي رشا  

پاشي محلول باون  42/81 d 14/94 e 2011 e 21/08 e 35/92 e 

مقطر آب پاشي محلول  42/85 d 14/49 e 2030 e 21/04 e 35/97 e 
 سولفات پاشي محلول

 روي
58/38 b 20/44 cd 3082 bc 83/22  d 37/96 d 

پاشيمحلول سطوح  رقم 
دانه روي مقاار  

(gr/Kg) 
دانه عملکرد  

 (kg/ha) 
 درصا
دانه پروتئین  

پاشي محلول باون  
L17 38/45  d 2198 d 60/37  c 

63 کالرک  25/48  c 2743 c 20/37  e 

مقطر آب پاشي محلول  
L17 59/45  d 2144 d 57/37  cd 

63 کالرک  45/48  c 2751 c 35/37  de 

 سولفات پاشي محلول
 روي

L17 65/56  b 3108 b 91/38  a 

63 کالرک  06/61  a 3519 a 38/39  a 

 .نیستنا معنادار اصتال  داراي انا،شاه داده نشان یکسان حر  با که يتیمار سطوح
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 تدأثیر  تحدت  داري معندا  طدور  به بذور زني جوانه درصا

 سدبب  آبدي  کدم  تدنش  گرفدت.  قدرار  پاشي محلول و آبي کم

 دورۀ در تدنش  کده  طدوري  بده  ،شا زني جوانه درصا کاهش

 16 و 6 ترتیب به را زني جوانه درصا زایشي و رویشي رشا

 بده  نسدبت  روي سدولفات  پاشدي  محلول داد. کاهش درصا

 6 میدانگین  طدور  بده  را زني جوانه درصا پاشي محلول باون

 افدت  موجدب  صشکي تنش (.6 )جاول داد افاایش درصا

 جدذب  در گیداه  نتیجه در و شاه صاک محلول آب پتانسیل

 بندابراین  .[9] شدود  مدي  مشدکل  دچار غذایي عناصر و آب

 بدر  مضداع   اثدر  صداک  در عناصدر  کمبود و صشکي تنش

 کده  است زناه موجودي بذر، جنین دارد. گیاه تولیا کاهش

 يمدادر  گیداه  يا تغذیه وضعیت و رشا وضعیت تأثیر تحت

 تغییدر  بدا  رشدا  مختل  مراحل در صشکي تنش دارد. قرار

 قابلیت بر مستقیم تأثیر و بذر ناوسپر آ يایغذ مواد ترکیب

 در داشدت.  صواهدا  تدأثیر  بدذر  زندي  جوانه بر ،جنین حیات

 از صشدکي  تدنش  کده  شا مشخ  سویا روي بر آزمایشي

 درصدا  کداهش  سبب بذر، متابولیسم بر مستقیم تأثیر طریق

 ایدن  در .[24] شدود  مدي  آمداه  دسدت  بده  بذرهاي زني جوانه

 کدده پددروتئین درصددا افدداایش بددا روي عنصددر ،آزمددایش

 سدبب  ،(88/0) دارد زندي جوانده  درصا با زیادي همبستگي

 شا. زني جوانه درصا افاایش

 درصدا  1 سدطح  در چده  سداقه  و چه ریشه صشک وزن

 رقدم  متقابدل  ثرا همچنین گرفتنا. قرار اصلي اتتأثیر تحت

 .داشدت  داري معندا  تدأثیر  چه ساقه صشک وزن بر آبي کم در

 کده  دهدا  مدي  نشدان  اصدلي  اتتأثیر میانگین مقایسۀ جاول

 وضدعیت  در چده  سداقه  و چده  ریشده  صشدک  وزن بیشترین

 وضدعیت  در آنهدا  صشدک  وزن کمتدرین  و مطلوب آبیاري

 بدا  پاشدي  محلدول  آما. دست به زایشي رشا مرحلۀ در تنش

 ،شدا  چه ساقه و چهریشه صشک وزن افاایش موجب روي

 رقدم  نااشدت.  آن بدر  تأثیري مقطر آب با پاشي محلول ولي

L17 برتدري  63 کالرک رقم بر چهریشه صشک وزن نظر از 

 در مختلد   ارقدا   ۀچ ساقه صشک وزن (.5 )جاول داشت

 تیمدار  در کده  طدوري  بده  ،بود متفاوت تنش مختل  سطوح

 در تدنش  ولدي  ،نااشدتنا  اصتالفدي  رقدم  دو این تنش باون

 رقدم  ۀچد سداقه  صشدک  وزن زایشي و رویشي رشا مرحلۀ

 مرحلدۀ  در تدنش  که طوري به .کرد متأثر بیشتر را 63 کالرک

 را رقدم  ایدن  ۀچد  سداقه  صشک وزن زایشي و رویشي رشا

 L17 رقدم  در که درحالي داد، کاهش درصا 14 و 9 ترتیب به

 زایشدي  و رویشدي  مرحلۀ در تنش در چه ساقه صشک وزن

 همبسدتگي  (.4 )جاول یافت کاهش درصا 6 و 2 ترتیب به

 صشدک  وزن و چده  ساقه صشک وزن بین داري معنا و مثبت

 .شا مشاهاه ( = 82/0r**) چه ریشه

 و آبدي  کدم  رقدم،  کده  داد نشدان  واریدان   تجایۀ نتایج

 گیاهچده  قارت شاص  بر درصا 1 سطح در پاشي محلول

 قدارت  شاص  مقاار کمترین و بیشترین بودنا. تأثیرگذار

 در تنش و مطلوب آبیاري هاي وضعیت در ترتیب به گیاهچه

 ایدن  از L17 رقدم  همچنین شا. مشاهاه زایشي رشا مرحلۀ

 همبستگي (.5 )جاول داشت برتري 63 کالرک رقم بر نظر

 شداص   بدا  چده  ریشده  صشدک  وزن بین داريمعنا و مثبت

 و چده  سداقه  صشدک  وزن و ( = 91/0r**) گیاهچده  قدارت 

 آزمددایش ایددن در ( = 87/0r**) گیاهچدده قددارت شدداص 

 سدویا،  مدورد  در دیگر تحقیقي در .(7 )جاول شا مشاهاه

 جدا  )بده  سویا ۀگیاهچ صشک وزن نادیک بسیار همبستگي

 پاشدي محلدول  .[8] شدا  گداارش  سویا بذر قارت با ها( لپه

 شداص   در افداایش  واحدا  یک موجب نیا روي سولفات

 بدا  پدروتئین  درصدا  زیداد  همبسدتگي  شدا.  گیاهچه قارت

 درصدا  فداایش  نیدا  و (95/0**) گیاهچده  قدارت  شاص 

 نقدش  از نشدان  روي، سدولفات  پاشدي  محلدول  بدا  پروتئین

  دارد. شاص  این افاایش در عنصر این غیرمستقیم

 اثدر  از غیدر  به که داد نشان ها داده واریان  تجایۀ نتایج

 در جانبده  سه و دوجانبه متقابل و اصلي تأثیرات تمامي رقم،

 پاشدي  محلدول  تیمار اعمال شا. معنادار سخت بذور درصا
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 زیددادي حددا تددا سددخت بددذور درصددا کدداهش در روي

 مقایسدۀ  جداول  شدا.  آن کداهش  سبب و بود آمیا موفقیت

 پاشدي  محلدول  در آبدي کدم  در رقدم  متقابل تأثیرات میانگین

 در و رقدم  دو هدر  در روي پاشدي  محلدول  که دها مي نشان

 بده  و بدود  مدؤثر  سدخت  بدذور  درصا بر تنش سطوح تما 

 و 63 کدالرک  رقم در کاهش این ولي شا، منجر آن کاهش

 سخت بذور و بود زیاد بسیار رویشي فاز در تنش سطح در

 همچنددین (.4 )جدداول یافددت کدداهش درصددا 88 حدداود

 در را 63 کالرک رقم سخت بذور درصا روي پاشي محلول

 ترتیب به رویشي مرحلۀ در تنش و تنش باون هاي وضعیت

 پاشدي  محلدول  نیا L17 رقم در داد. کاهش درصا 39 و 60

 در رشداکرده  گیاهدان  از حاصدل  سخت بذور درصا روي،

 و رویشدي  رشدا  مرحلدۀ  در تنش تنش، باون هاي وضعیت

 40 و 60 ،20 ترتیدب  بده  را زایشدي  رشدا  مرحلدۀ  در تنش

 پوسددتۀ بددین مورفولوژیددک اصتالفددات داد. کدداهش درصددا

 سداصتار  بده  مربدوط  اسدت  ممکن سخت و عادي بذرهاي

 .[22] باشا شیمیایي

 دانده  عملکرد که داد نشان ها داده واریان  تجایۀ نتایج

 متقابدل  اتتدأثیر  و اصدلي  اتتأثیر تحت درصا 1 سطح در

 آبي کم مختل  سطوح .(3 )جاول گرفت قرار آنها ۀدوجانب

 در تنش داشت. مختل  ارقا  ۀدان عملکرد بر متفاوتي تأثیر

 را 63 کدالرک  و L17 ارقدا   عملکدرد  رویشدي  رشا مرحلۀ

 زایشدي  رشدا  مرحلدۀ  در تنش و درصا 15 و 24 ترتیب به

 25 و 29 ترتیددب بدده را 63 کددالرک و L17 ارقددا  عملکددرد

 تحمددل در ارقددا  تفدداوت (.6 )جدداول داد کدداهش درصددا

 از متعدادي  دتیدل  بده  اسدت  ممکن ،آبي کم تنش صسارت

 بدراي  کمتدر  زمدان  درنتیجده  و تدر  کوتاه رشاي دورۀ جمله

 کافي ۀذصیر نااشتن و زودتر گلاهي تنش، صسارت جبران

 یدا  گدل  ریداش  یدا  تشکیل از حمایت براي فتوسنتاي مواد

 [.6] باشا ... و تنش اثر در بر  سطح بیشتر کاهش غال ،

 شدا  دانده  عملکرد افاایش موجب روي با پاشي محلول

 سدطوح  در متفداوتي  اثدر  پاشي محلول مختل  سطوح البته

 سدولفات  بدا  پاشيمحلول کهطوريبه داشتنا. تنش مختل 

 در تدنش  تدنش،  بداون  وضدعیت  در را دانده  عملکرد روي

 ترتیب به زایشي رشا مرحلۀ در تنش و رویشي رشا مرحلۀ

 پاشدي محلدول  (.6 )جاول داد افاایش درصا 53 و 40 ،17

 و عملکدرد  رشا، بر مثبتي تأثیر آب تنش وضعیت در روي

 توجده  بدا  همچنین .[24 ، 10] دارد گیاهان عملکرد ياجاا

 در مسدتقیم  طدور  بده  کده  گیاه در عنصر این اساسي نقش به

 تواندا  مدي  دارد، دصالدت  اکسدین  هماننا رشا مواد بیوسنتا

 را بیشدتري  صشک مواد نتیجه در و بیشتر گیاهي هاي سلول

 بندابراین  [ 7] کندا  ذصیره مخان عنوان به ها دانه در و تولیا

 کده  دشدو  مدي  انتظار حاود از بیش عملکرد افاایش موجب

 پاشدي  محلدول  از استفاده با حاضر پژوهش در وضعیت این

 پاشدي  محلدول  همچندین  .بدود  مشداهاه  قابل روي سولفات

 عملکدرد  ،پاشي محلول باون صالت به نسبت روي سولفات

 افاایش درصا 28 و 41 ترتیب به را 63 کالرک و L17 ارقا 

 علددت بدده اسددت ممکددن تفدداوت ایددن (.6 )جدداول داد

 طحسد  نظیدر  L17 رقم مورفولوژیکي و ژنتیکي صصوصیات

 بیشدتر  جدذب  و پاشدي  محلدول  هنگدا   رقم این بیشتر بر 

 جدذب  نهایدت  در و ریشه گسترش درنتیجه و روي عنصر

 .[6] باشا بیشتر آب

 درصددا کدده داد نشددان هددا داده واریددان  تجایددۀ نتددایج

 ،آبددي کددم تددأثیر تحددت داري معنددا طددور بدده داندده  پددروتئین

 گرفت. قرار تیمارها ۀدوجانب متقابل تأثیرات و پاشي محلول

 کداهش  موجب ترتیب به روي عنصر پاشيمحلول و آبي کم

 رشدا  مرحلدۀ  در تدنش  .شانا سویا دانۀ پروتئین افاایش و

 ترتیدب  به را 63 کالرک و L17 ارقا  پروتئین درصا رویشي

 درصدا  زایشدي  رشدا  مرحلۀ در تنش و ،درصا 2/1 و 4/2

 4/6 و 1/6 ترتیدب  بده  را 63 کدالرک  و L17 ارقدا   پروتئین

 روي سدولفات  پاشدي  محلول (.6 )جاول داد کاهش درصا

 رشدا  و رویشي مرحلۀ در تنش و تنش باون هاي کرت در
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 داد. افدداایش درصددا 6 و 4 ،4 را پددروتئین درصددا زایشددي

 ارقدا   پدروتئین  درصا روي سولفات پاشي محلول همچنین

L17 داد افداایش  درصدا  6 و 5/3 ترتیب به را 63 کالرک و 

 و روغدن  بدین  تعدادل  رطدوبتي،  تدنش  اصدوتا  .(6 )جاول

 افداایش  دهدا.  مدي  تغییدر  را کربن هیارات حتي و پروتئین

 اسدت  همراه روغن درصا کاهش با معموتا پروتئین درصا

 .[20] دارندا  معکدو   ۀرابطد  یکدایگر  بدا  صفت دو این و

 بدا  دانده  پدروتئین  درصدا  افاایش ،آزمایش این در همچنین

 بود. همراه روغن درصا کاهش

 نظیدر  هدا  آنایم از زیادي تعااد ساصتمان در روي عنصر

 پلیمددراز RNA و آنهیدداراز کربونیددک دهیدداروژناز، الکددل

 سدلول  شدیمیایي  زیسدت  انتقداتت  و نقل در و دارد شرکت

 کمبدود  بده  مبدتال  گیاهدان  در .رود مدي  شمار به مهمي عامل

 و آمیداها  غلظدت  ولدي  شود، مي کم پروتئین غلظت ،روي

 عنصدر  اهمیت به توجه با پ  یابا. مي افاایش آمینواسیاها

 پروتئین ساصت کاهش ،ریبونوکلئیک اسیا بیوسنتا در روي

 عنصر این کمبود از ناشي ریبونوکلئیک اسیا کاهش دلیل به

  .[27] است

 آبدي،  کدم  اثدر  داد نشدان  هدا  داده واریدان   تجایۀ نتایج

 1 سطح در  پاشي محلول در آبي کم متقابل اثر و  پاشي محلول

 .(3 )جداول  بود دار معنا دانه غنرو درصا صفت بر درصا

 مقداار  کداهش  باعد   پاشدي  محلول و افاایش سبب آبي کم

 در متفداوتي  رفتدار  پاشدي  محلول تیمارهاي شا. دانه روغن

 پاشدي  محلدول  کده  طدوري  به ،داشتنا آبي کم مختل  سطوح

 تدنش  باون وضعیت در را دانه روغن مقاار ،روي سولفات

 درصدا  5/0 و 5/1 ترتیب به رویشي رشا مرحلۀ در تنش و

 مددواد انتقددال تددوان کدداهش بددا آبددي کددم تددنش .داد کدداهش

 سدویا  هداي  دانده  کیفیت کاهش موجب هادانه به فتوسنتاي

 رشدا  تحریدک  با روي عنصر ،آزمایش این در .[6] شود مي

 ایدن  تالقدي  و دانه شان پر مرحلۀ آغاز در تأصیر و رویشي

 کداهش  موجدب  رشدا  فصدل  انتهاي در دما کاهش با دوره

 روغدن  درصدا  کداهش  سبب امر این که شا روغن درصا

 به توجه با همچنین .شا روي پاشيمحلول وضعیت در دانه

 مدراز  پلي -RNA آنایم سازي فعال در روي عنصر مثبت اثر

 طرفدي  از و [27] پدروتئین  سداصت  درنهایدت  ها ریبوزو  و

  داندده روغددن و پددروتئین درصددا بددین منفددي همبسددتگي

(**92/0r = -) روي عنصدر  از استفاده داشت انتظار توان مي 

 شود. دانه روغن درصا کاهش و پروتئین افاایش سبب
 

 گيری نتيجه .4

 کاهش سبب آبي کم تنش که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 عنصدر  محتدواي  و حاصل بذور ۀبنی ،دانه کیفیت و عملکرد

 اما .شا L17 رقم ویژه به ،سویا  اارق مختل  هاي اناا  روي

 ویژه )به رطوبتي سطوح تما  در روي سولفات پاشي محلول

 بده  نسدبت  را دانده  عملکدرد  زایشي(، رشا مرحلۀ در تنش

 کداربرد  همچندین  .داد افداایش  پاشدي  محلول عا  وضعیت

 نظر به .شا دانه در روي عنصر افاایش سبب روي سولفات

 سدبب  رشدا،  ۀاولید  مراحدل  در روي عنصر کاربرد رسا مي

 مدورد  عناصر بیشتر جذب و هوایي اناا  ریشه، رشا بهبود

 فتوسدنتاي،  ذصایر با گیاه نتیجه در و شاه صاک از گیاه نیاز

 اسدت.  شداه  تنش شرایط وارد بیشتري ۀریش طول و حجم

 از بیشدتري  آب روي، بدا  شداه  پاشي محلول گیاهان بنابراین

 حداودي  تدا  و کدرده  دریافدت  صداک  تدر  پدایین  هداي  عمق

 رو ایدن  از اندا.  داده کاهش را آبي کم تنش از ناشي صسارت

 وضدعیت  در کده  سدویا  ۀمارع مایریت براي گفت توان مي

 روي عنصر پاشي محلول صورت به روي کاربرد ،آب کمبود

 کده  شدود  اسدتفاده  ارقدامي  از اسدت  بهتر یا شود مي توصیه

 شدایان  .باشدنا  داشدته  صود ساصتار در بیشتري روي مقاار

 کمبدود  بده  بیشدتري  تحمدل  63 کدالرک  رقم که است ذکر

 دارد. رطوبت
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