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تاثير کم آبياری بر عملكرد و اجزای عملكرد دو رقم  سويا

Effect of low irrigation Investigation of low irrigation effect

حميدرضا معدنزاده1، فرزاد پاک نژاد2، مهدی صادقی شعاع2، سلمان اصيلی2، کيارش رضايی2، فرشيد درويش2

چكيده

با توجه به محدوديت آب در كشت سويا انتخاب ارقام متحمل برای افزايش عملكرد رقم عامل مهمی است. بدين منظور پژوهشی در مزرعه تحقيقاتی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج  با استفاده از آزمايش فاكتوريل كرتهای خرد شده در قالب طرح پايه بلوك های كامال تصادفی در چهار تكرار انجام 

شد. فاكتورهای اصلی شامل شرايط آبياری در دو سطح 40 درصد=S1 و 70 درصد=S2  تخليه رطوبتی قابل دسترس، و روش آبياری در سه سطح آبياری 

 )V2 = L17و V1 =و فاكتور فرعی شامل ارقام سويا در دو رقم )1- ويليامز M3 = كشت دورديفه M2=آبياری يكجويچه در ميان M1=معمول جويچه ای(

می باشد. صفات مورد اندازه گيری شامل ارتفاع بوته، تعداد غالف، طول غالف، وزن دانه در بوته، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، وزن خشك 

كل، وزن هزار دانه و عملكرد دانه بودند. مطابق نتايج آزمايش اثرات متقابل روش آبياری × رقم در سطح 5 درصد وكم ابياری × رقم در سطح 1 درصد 

اختالف معنی داری بر عملكرد دانه داشت. در اثرات متقابل روش آبياری×رقم برای تيمار ويليامز در شرايط آبياری غير نرمال بيشترين عملكرد دانه با 

مقدار 1909 كيلوگرم در هكتار بدست آمد. در رقم L17 بيشترين و كم ترين عملكرد به ترتيب درشرايط آبياری غير نرمال با مقدار 1174 كيلوگرم 

در هكتار به دست آمد. هم چنين در اثر متقابل مربوط به روش آبياری×رقم،در تيمارويليامز با روش آبياری يك جويچه در ميان بيشترين عملكرد دانه 

2538 كيلو گرم در هكتار در رقم ويليامز حاصل شد.

واژه های کليدی: ارقام سويا، ميزان آبياری، روش آبياری،كشت دورديفه

1- عضو انجمن علمی زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج،ايران.
2- دانشگاه آزاد اسالمی، واحد كرج ،گروه زراعت و اصالح نباتات، كرج، ايران.

مجله زارعت و اصالح نباتات
جلد 7، شماره 4، زمستان 1390
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مجله زارعت و اصالح نباتات، جلد 7، شماره4، زمستان 1390

مقدمه
فيزيولوژيكی  فعاليت  چند  يا  يك  از  تواند  می  خشكی  تنش 
كند.  جلوگيری  بافتها  شدن  طويل  و  فتوسنتز  و  تعرق  مانند 
از  ای  مرحله  در  رطوبتی  تنش  كه  صورتی  در   (loon1981)

رشد يا به وجود آيد فعاليت های فيزيو لوژيكی را مختل ميكند 
سويا  مورد  در   )1984( كورت  همچنين  )رحيميان،1377(. 
دانست.برای  سويا  توليد  كننده  محدود  عامل  را  آب  كمبود 
رقمی  به  و خشك  مناطق كم آب  در  سويا  عملكرد  افزايش 
باشد.همچنين  داشته  خشكی  به  بهتری  تحمل  كه  داريم  نياز 
شرايط خشكی  وجود  مدت  به  به خشكی  سويا  تحمل  ميزان 
بستگی دارد (Sholar and Keim, 1998). زمانی كه گياه وارد 
مرحله رشد سريع (V3 – V6) می شود، مصرف آب افزايش 
می يابد. بيشترين مصرف  آب  در مراحل R6-R1 يعنی زمانی 
كه سايه اندازی گياه كامل شده رخ می دهد. همچنين هنگام 
پر شدن غالفهاكاهش زيادی در مصرف آب رخ می دهد كه 
و  )امام  دارد.   مستقيم  ارتباط  فصل   پايان  در  برگ  پيری  با 
اجزای  و  عملكرد  بر  محققين  از  بسياری    .)1384 السالم  ثقه 
و  داده اند  قرار  مطالعه  مورد  را  بسياری  محصوالت  عملكرد 
هر كدام نتايجی مختلف در مورد مصرف آب گزارش كرده 
اند)كريمی و همكاران، 1385 و فاطمی و همكاران، 1385(. 

آبياري متناوب يا يك در ميان به طورگسترده اي در اياالت 
نتايج  و  استفاده مي شود  تاكنون  از سال 1962  متحده آمريكا 
خوبی را در برخی گياهان زراعی همچون ذرت و سيب زمينی، 
 .(F.A.O,1973) نشان داده است  پنبه  قند و  سورگوم، چغندر 
يك  آبياری  نحوه   )1375( سپاسخواه  و  عبداللهی  خواجه 
جويچه در ميان با دورهای مختلف آبياری در ذرت، با  دور 
آبياری 7 و 4 و 11 روزه و روش آبياری،  شامل آبياری يك 
ای  و جويچه  متناوب  ميان  در  و يك  ثابت   ميان  در  جويچه 
معمولی با هم مقايسه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه آبياری 
ترين  اقتصادی  روزه   4 آبياری  دوره  با  متناوب  ميان  در  يك 
روش می باشد. خرميان )1381( تاثير كم ابياری به روش يك 
بر  را  متناوب  ميان  در  يك جويچه  و  ثابت   ميان  در  جويچه 

ذرت بررسی كرد نتايج حاكی از اين بود كه كم آبياری ذرت 
به روش جويچه ای تا زمان شروع گل دهی كاهش معنی داری 
را برعملكرد دانه نداشت.، با آبياری به روش يك جويچه در 
ميان متناوب می توان 30 درصد نسبت به آبياری جويچه ای 
صرفه جويی كرد.مومن و همكاران )1979( چهار رقم سويا را 
دادند. قرار  تنش خشكی  زايشی در  معرض  مراحل رشد  در 

نتايج حاصله نشان داد كه در اثر تنش خشكی تعداد بذر در هر 
بوته كاهش يافت به طوری كه  و در اواخر مراحل رشد زايشی 
زمانی كه دانه ها  شكل خود را پيدا كرده بودند،بر اثر محدود 
شدن فتوسنتز و انتقال موادبه دانه وزن آنها كاهش پيدا يافت.

شاو و لينگ )1996( نيز در آزمايشی بيشترين كاهش عملكرد 

دانه را در اثر تنش رطوبتی اواخر دوره رشد يعنی زمان رشد 
نيام ها  وپرشدن دانه ها دانست.

مواد و روش ها 
اين مطالعه با استفاده از طرح فاكتوريل كرت های خرد شده 
در قالب طرح پايه بلوك های كامال تصادفی در 4 تكرار در 
روی  بر  كرج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی  مزرعه 
ارقام سويا انجام شد. در عمليات آماده سازی زمين ايتدا بعد 
از شخم،ديسك و تسطيح كننده، مقدار كود الزم كه با توجه  
به نتايج آزمون خاك )جدول 1( محاسبه و به طور يكنواخت 
ايجاد  نهرها   ها،  پشته  و  جوی  ايجاد  بعد  سپس  شد.  توزيع 
گرديد. فاصله خطوط كاشت 50 سانتيمتر، طول  كرت ها 5 متر 
و هر كرت دارای 6 خط كاشت و در بين كرت های اصلی 3 
خط نكاشت  و در بين كرت های فرعی 2 خط نكاشت وجود 
به  و  سانتيمتر   5 رديف  روی  بر  بذور  كاشت  فاصله  داشت. 
صورت دستی در تاريخ 6 خرداد ماه 1389 كشت انجام شدند. 
انجام گرديد.  مزرعه، وجين دستی  با علف های  مبارزه  برای 
 40 سطح  دو  در  آبياری  شرايط  شامل  آزمايشی  های  فاكتور 
و  دسترس،  قابل  رطوبتی  تخليه   S2=درصد  70 و   S1=درصد
  ،M1=روش آبياری در سه سطح آبياری )معمولی جويچه ای
M3( در  ميان=M2،كشت دورديفه=  آبياری يك جويچه در 
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و   V1 )ويليامز=  رقم  دو  در  سويا  وارقام  اصلی،  های  كرت 
V2( در كرت های فرعی قرار گرفتند. تخليه رطوبتی   = L17

قابل دسترس  با استفاده از بلوك های گچی كه به روش پاك 
نژاد و همكاران )1386( محل آزمايش بدست آمده بود، كنترل 

گرديد. در انتهای آزمايش داده ها با استفاده از نرم افزارهای 
SAS  و MSTAT C محاسبه و مقايسه های ميانگين ها با آزمون 

چند دامنه ای دانكن  در سطح احتمال   آماری 5  و 1 درصد 
انجام شد.   

 ����)1 (� �������                            Tabl 1: Analyze of soil  

����(Textur) (Loam)��% (Sand)����% ��%(Clay)

 ���

%

 ����

P.P.M(p) ������(k)

 ����

(c)���% ���%

 ����

(Ec)Ds/m �������)ph(  

 ���

������

��� 36 45 24 0.06 10.49 0.06 0.59 11.26 5.23 7.26 

 ���0 -

30 CM

ارتفاع بوته
آبياری×رقم  در سطح 5 در صد در صفت  متقابل كم  اثرات 
ارتفاع بوته معنی دارشد. )شكل 1(. اثر متقابل كم آبياری × رقم، 
بيشترين ارتفاع در شرايط آبياری نرمال به رقم ويليامز با ارتفاع 
44/06  سانتيمتر و كمترين ارتفاع به رقم L17 در شرايط آبياری 
نرمال  با  32/17 سانتی متر داشت )شكل 2(. ميانگين ارتفاع بوته 

در مراحل رشد رويشی و زايشی گياه  می تواند حساس ترين 
 L17 صفت به شمار رفته و ارتفاع را كاهش دهد.بنابراين در رقم
در شرايط آبياری نرمال و تنش در يك گروه آماری قرار گرفتند 
و اين صفت در اين رقم قابل توصيه می باشد. احتماالً در رقم 
ويليامز می تواند ناشی از تنش باشد ولی كاهش ارتفاع بوته در 

رقم L17 نسبت به ويليامز كمتر بود. 

  

 ���1 –   ������ �� ������ �����×��� ����� ��� �� ���� ������ �� �����  

      Fig 1 – Plant height in different Irrigation treatment and varieties 

70  ����� ����������  40 ������ ����� ����
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تعداد غالف در بوته
اثرات متقابل كم آبياری ×  برای صفت تعداد دانه در غالف، 
روش آبياری، و كم آبياری × رقم، و روش آبياری × رقم، در 
سطح احتمال آماری 1 درصد، اختالف معنی داری وجود داشت 
بيشترين  آبياری،  روش  آبياری×  متقابل كم  اثرات   .)2 )شكل 

 S2M3 با 12/59 تعداد غالف و كمترين در S1M1 مقدار در
با 7/02 غالف مشاهده شد )شكل 2(. در هنگامی كه شرايط 
دو  كشت  روش  ميان  داری  معنی  اختالف  نبود  نرمال  آبياری 
رديفه و روش يك جويچه در ميان وجود نداشت اين می تواند 
به دليل اثرات مثبت آبياری يك حوضچه در ميان باشد كه در 
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يك گروه آماری بودند و با روش كشت دو رديفه در آبياری 
كم  متقابل  اثر  در  گرفتند.  قرار  آماری  گروه  يك  در  نرمال 
آبياری×رقم، بيشترين تعداد غالف برای رقم ويليامز در آبياری 
نرمال  با 16/27 غالف و كمترين ميزان  در شرايط كم آبياری  
نيز در   L17 غالف مشاهده گرديد. رقم   5 با 7/    L17 دررقم 
شرايط آبياری نرمال برتر از ويليامزبود،چون كاهش كم تری را 
در عملكرد داشت. در اثر متقابل روش آبياری در رقم، بيشترين 
تعداد غالف در M1V1  و كمترين تعداد غالف در M1V2  به  
ترتيب با 16/91 و 6/75 غالف مشاهده شدند. در روش آبياری 
يك جويچه در ميان رقم L17 بيشتر از روش معمولی آبياری  
بود)شكل 3(. در اثر متقابل روش آبياری × رقم بيشترين تعداد 

غالف  در روش معمول آبياری در رقم ويليامز مشاهده گرديد 

و كم ترين تعداد غالف در همين روش در رقم L17 مشاهده 
گرديد به طوريكه روش آبياری يك جويچه در ميان در رقم 
L17 بهتر بوده است )شكل 4( تنش خشكی می تواند عملكرد 

دانه و عملكرد بيولوژيك را از طريق تاثير بر تعداد غالف در 
 L17 در رقم .(Koller et al,1980) بوته تحت تاثير قرار دهد
اختالف معناداری در سه روش آبياری مشاهده نگرديد. در رقم 
L17 اختالف معنی داری در سه روش آبياری مشاهده نگرديد 

متفاوت  توانسته است در روش های كشت   L17 رقم  احتماالً 
جبران خسارت كم آبی را داشته باشد كه بيشترين تعداد غالف 
در اين رقم برای اين اثر در روش آبياری يك جويچه در ميان 

بدست آمده است. 
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Fig 2 – No.of pods per plant in irrigation treatment and method 
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            Fig 3 – No.of pods par plant in irrigation treatment and varieties 
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Fig 4 – No.of pods par plant in Irrigation method and varieties 
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شاخص برداشت 
اثر متقابل كم آبياری × روش آبياری،و كم آبياری × رقم و 
ابياری × رقم، در سطح 1 درصد اختالف معنی دار بر  روش 
صفت شاخص برداشت وجود داشت )جدول 2(. در اثر متقابل 
كم آبياری×رقم، رقم ويليامز در شرايط آبياری نرمال و شرايط 
قرار گرفتند.ميزان شاخص  آماری  آبياری در يك گروه  كم 
برداشت در رقم L17 در شرايط آبياری نرمال بيشتر بود رقم 
HI در شرايط تنش نسبت به رقم ويليامز بيشترين ميزان L17

رقم  ×رقم،  آبياری  متقابل روش  اثر  در   .)5 )شكل  داشت  را 
قرار  آماری  گروه  يك  در  آبياری  روش  سه  هر  در  ويليامز 
با 40/85  ميزان HIدر روش آبياری معمولی  بيشترين  گرفت. 
به صورت  آبياری  روش  نيز   L17 رقم  شد.در  درصد حاصل 

كشت دو رديفه بر تر از روش يك جويچه در ميان بود)شكل 
در   m1 و   m3 روش  در  ويليامز  رقم  دهد  می  نشان  نتايج   )6
m3 می  بنابراين روش  و  قرار گرفته است  يك گروه آماری 
تواند برای رقم L17 قابل توصيه باشد. در رقم ويليامز،در اثر 
شرايط  در   HI بيشترين  آبياری  روش   × آبياری  كم  متقابل 
آبياری نرمال در روش معمول آبياری با 41/97 درصد مشاهده 
گرديد و روش آبياری يك جويچه در ميان و روش كشت دو 
رديفه در شرايط آبياری غير نرمال در يك گروه آماری قرار 
گرفتند )شكل 7(. اين نتيجه نشان می دهد كه در شرايط بعد از 
70 درصد تخليه رطوبتی روش m2 قابل توصيه است چرا كه 

بيشترين شاخص برداشت را نسبت به m3 نمود. 
  

  

 ���5 -  ������ �� ������ �����× ������ ���� �� �����  

  

  

 ���6-  ������  ��� ������ �����× ������ ���� �� �����  

  

  

�� �7- ������ ��� �� ������ �� ������ ���  ������ ���� ��  

  

         Fig 5 – Harvest index in irrigation treatment and varieties 
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وزن بيوماس خشك 
در  خشك  بيوماس  وزن  بر  ×رقم،  آبياری  كم  متقابل  اثر  در 
سطح 1 درصد اختالف معنی دار وجود داشت)جدول 2(.در 
بيشترين  ويليامز  رقم  نرمال،  آبياری  در شرايط  متقابل  اثر  اين 
وزن خشك با مقدار 7/62 تن در هكتار و كم ترين آن نيز در 
رقم L17 در شرايط كم آبياری مشاهده شد )شكل 8(.  نتايج 

وزن  در  را  كمتری  كاهش  آبياری  كم  شرايط  در   L17 رقم 
 L17 بيوماس خشك داشته است و در شرايط كم آبياری رقم
نسبت به رقم ويليامز برتر بوده است. احتماالً می توان گفت در 
شرايط كم آبياری رقم ويليامز بهتر از رقم L17 است و اين به 

دليل تحمل اين رقم نسبت به شرايط كم آبياری باشد. 
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    Fig 8– Interaction between Total org matter on irrigation and Varieties  
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عملكرد دانه
وكم  درصد   5 سطح  در  رقم   × آبياری  روش  متقابل  اثرات 
ابياری × رقم در سطح 1 درصد اختالف معنی دار وجود داشت 

در  آبياری  روش  متقابل  اثرات  در  نتايج  با  مطابق  )جدول2(. 
رقم، بيشترين عملكرد در شرايط آبياری نرمال در رقم ويليامز، 
با  با مقدار 2538 كيلوگرم در هكتار و كمترين عملكرد دانه 
مقدار 1172 كيلو گرم در هكتار در رقم  در شرايط تنش وارد 
شده بود مشاهده شد )شكل 9(. نتايج نشان می دهد كه بهترين 
روش قابل توصيه برای رقم ويليامز روش آبياری يك جويچه 
در ميان است و هم چنين در رقم L17 روش معمول بهتر بود 
ولی می توان توصيه نمود با روش آبياری يك جويچه در ميان 
نيز نسبت به روش كشت دو رديفه اقدام به كاشت در شرايط 
كم آبياری نمود. در صورت عدم تحمل يك ژنوتيپ نسبت 
تفاوت عملكرد در شرايط كم آبياری و آبياری  به كم آبی، 
نرمال مهم است (Sneller andDombek,1997). همچنين در 
با  بيشترين عملكرد  آبياری×رقم،  به كم  متقابل مربوط  اثرات 

3310 كيلو گرم در هكتار برای رقم ويليامز در شرايط آبياری 
نرمال رخ داد در مقابل، در اين اثر متقابل كمترين عملكرد دانه 
در شرايطی   L17 رقم  در  در هكتار  كيلوگرم  مقدار 2410  با 

كه تنش وارد شده بود رخ داد )شكل 10(. هنگامی كه تنش 
از خود  متفاوتی  های  سازگاری  ارقام  افتد  می  اتفاق  خشكی 
نشان می دهند، در اين شرايط گل ها و غالفها ريزش كرده  لذا 
فتوسنتز نيزكاهش می يابد و در نتيجه آن عملكرد دانه كاهش 
می يابد، با كم شدن فتوسنتز عملكرد نيز كاهش پيدا می كند 
(Jain, 1986). شكل 10 نشان می دهد درصد كاهش عملكرد 

در رقم L17 كمتر از رقم ويليامز بود. احتماالً به عبارتی رقم 
L17 توانسته است تا در شرايط بعد از 70 درصد تخليه رطوبتی  

با سازگاری در برابر تنش و ارسال منابع فتوسنتزی از منبع به 
مخزن به هنگام تنش حفظ نمايد. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

96

مجله زارعت و اصالح نباتات، جلد 7، شماره4، زمستان 1390

  

 ���9- ������ ��� ������ �����× ���� ������ �� ����� )����� �� ��� ����(  

  

 ���10- �����  ������ �� ������× ���� ������ �� ����� ��  )����� �� ��� ����(  

  

Williams

L17

          Fig 9–Varieties yield in  different  irrigation on method  

 �
��

��
�

���
�

  Y
ie

ld
(K

g/
hs

)

��
��

��
 

 �
���

   Y
ie

ld
(K

g/
hs

)

Williams

L17

  Fig 10– Interaction between irrigation  and Varieties on seed yield 
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m1 :

 m2 :

m3 :

وزن هزار دانه
در اثرات متقابل شرايط آبياری × روش آبياری × ارقام بر وزن 
گرديد  دار  معنی  درصد   1 آماری  احتمال  درسطح  دانه  هزار 
نظر شد. )جدول 2(.  متقابل و اصلی صرف  اثرات  از ساير  و 
 S1M1 بيشترين وزن هزار دانه مربوط به رقم ويليامز درتيمار
 L17 با 158 گرم مشاهده گرديد و كم ترين مقدارنيز در رقم
به  توجه  با  ها  دانه  وزن  آمد.  بدست  گرم   119 با   S2M2 در 
رقم متغير می باشد، و از طرفی تحت تاثير عوامل محيطی قرار 
در  نتايج  با  مطابق   .(Callaham and Torrey 1978) می گيرد 

شرايط آبياری نرمال می توان از هر دو رقم به روش كشت دو 
رديفه استفاده نمود. در شرايط كم آبياری رقم L17 در روش 
آبياری يك جويچه در ميان برتر بود ولی در همين شرايط آبياری 
ميان دو رقم در روش معمول آبياری در يك گروه آماری قرار 

گرفتند )شكل 11(. در رقم L17 روش آبياری يك جويچه در 
ميان در شرايط بعد از 70 درصد تخليه  رطوبتی بيشترين وزن 
هزار دانه را داشت و می توان گفت كه بهتر از رقم ويليامز بوده 
است مطابق با شكل 11 در شرايط آبياری غير نرمال در روش 

معمول تفاوت معنی داری ميان ارقام مشاهده نمی گردد. 
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Fig 10– Interaction between irrigation  and  method irrigation and Varieties on 1000 grein weight 
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نتيجه گيری
اين پژوهش نشان می دهد كه روش آبياری در ارقام سويا در 
در  تواند  می  رطوبتی  تخليه  70 درصد  از  بعد  آبياری  شرايط 
روش آبياری يك جويچه در ميان و كشت دو رديفه ميتواند 

كه  طوری  به  باشد  گذار  تاثير  عملكرد  اجزای  و  عملكرد  بر 
بتوان عالوه بر شرايط آبياری غير نرمال از روش های آبياری 
متفاوت همراه با آن استفاده كرد و از مصرف آب با توجه به 

رقم مورد نظر و توصيه شده بتوان كشاورزی نمود.
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