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  یدهچک
متحمل  آب جدید منابع گسترش و ابدی یم افزایش روز به روز کشاورزي محصوالت تولید براي آب کمبود

 و استفاده یریتمد بهبود يبرا یمهم گام یاريآب کم به یاهانگ ارقام مختلف العمل عکس یبررس .تاس زیادي يها نهیهز
در  یاريآب مختلف کم هاي یمرژنسبت به  یاسودو رقم  العمل عکس یابیارز آزمایش به منظور ینا .باشد یمب  از آینهبه

 خرد شده در قالب يها کرت به صورت یشآزما. یدگرد گرگان اجرا يکشاورز اتیقتحق یستگاهادر ) 1385 (یزراعسال 
 و یاصل به عنوان عامل یآب یازن درصد 100 و 75 ،50 یاريآب یمارت با سه تکرار شامل سه یتصادف  کامالًيها بلوكطرح 

 در نظر یفرععنوان عامل ه ب )با رشد نیمه محدوددیر رس ( دي پی ایکسو ) زود رس با رشد نامحدود( یدهسپدو رقم 
و   ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غالفي برعنی دار مبه طور)  درصد50آبیاري (نتایج نشان داد تنش خشکی . ندشده گرفت

 75یاري آبو  درصد 100 یاريآب بین يا مالحظهاختالف قابل از این نظر،  همچنین. گذاشتمنفی تأثیر  محصول عملکرد
 تأثیر مستقیم بر روي ، تعداد شاخه فرعی، تعداد غالف و وزن هزار دانه بیشتربا دي پی ایکسم رق. درصد مشاهده نشد

 مصرف آب ییآر کا با دي پی ایکس رقم ینهمچن. عملکرد گذاشت و منجر به افزایش عملکرد نسبت به رقم سپیده شد
تحمل تنش خشکی در مقابل ) مکعب بر متر یلوگرمک 66/0 (یدهسپ با رقم یسهمقادر ) مکعب بر متر یلوگرمک 88/0 (یشترب

  .از خود نشان دادنسبتاً خوبی 
  

 ، عملکردیاسو ،یخشک، تنش یاريآب: یديکلهاي واژه
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Abstract 

           Water scarcity for agricultural productions increases steadily and development of new water 

resources incurs heavy cost. Study on the reaction of different crops to deficit irrigation is an 

important step for improving management and optimal use of water. To evaluate the response of 

two soybean cultivars to different irrigation regimes, the current research was conducted in the crop 

year 2006 in Gorgan research station. The experiment was arranged in a randomized complete 

block design as split-plot with three replications. Irrigation treatments of 100 (I100), 75 (I75) and 50 

(I50) percent of the irrigation requirement comprised main plots and the subplots were two soybean 

cultivars: DPX (semi determinate and late maturity) and SEPIDEH (indeterminate and early 

maturity). Results showed that drought stress (I50) had negative significant effec on: node number, 

plant height, pod number and yield. Furthermore, there was no significant difference between I100 

and I75. DPX cultivar by producing higher number of branches, pods and seed weight led to an 

increase in yield compared to the SEPIDEH. Moreover DPX cultivar with greater water use 

efficiency (0.88 kgm-3) than to SEPIDEH cultivar (0.66 kgm-3) would consume less irrigation water 

for the same yield and might be more tolerant to water deficit.  

 
Key words: Drought stress,  Irrigation, Soybean, Yield 

  
  

  مقدمه
، لزوم کشور منابع آب در یتمحدودبا توجه به 

 هر واحد ياز به عملکرد یشافزا یقطر از یدتول یشافزا
 یاريآب یزير برنامه و رد ضرورت دایمصرفآب 

 در یاري آبمقدار مناسبتأمین تنظیم و  با تواند یم
 مصرف آب ییکارا یشافزا سبب ،مراحل رشد گیاه

 یهپا بر یزراع یاهگ هر یینها عملکرد یگرد از طرف .گردد
 .گردد یم یینتع رشد یطمح و یاهگ یپتوژن برهمکنش

 کردعمل ي کننده یینتع یطیمح عوامل ینتر مهم از یکی

 به منظور حفظ یاريآب.  استخاك یرطوبت یتوضعدانه، 
 مطلوب و به یتوضعدر محیط ریشه  خاك رطوبت
 در طول فصل یاهدر گ یرطوبت تنش یدنرسانحداقل 

 ).2002 همکاران و ینیکومود( گیرد یمرشد صورت 
دارند  نقش دانه عملکرد تعیین در که زایشی فرآیندهاي

 شدن پر و در غالف دانه ،غالف ،گل تشکیل از عبارتند
 قرار تنش رطوبتی تأثیر تحت ها آن ي همه که دانه
 به تنش رطوبتی از ناشی عملکرد کاهش میزان .گیرند می
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 دارد بستگی آب کمبود شدت گیاه، نمو ي مرحله ژنوتیپ،
. )1984 همکاران و ثاسپا ، 1983 همکاران و کورت(

را بر رشد  یاريآب دور یرتأث )2001( و همکاران یدگارس
 یاريآب دور .کردند یبررس را یاسوو عملکرد محصول 

از تشتک  یرتبخ متر یلیم 240 و 120، 60، 30بر اساس 
عملکرد   بدست آمده نشان داد کهیجنتا.  اعمال شدیرتبخ

  کاهشیخطبه صورت  یاريآب دور یشافزامحصول با 
) 1984(نتایج مشابهی نیز توسط پاندي و همکاران  .یافت
، نسبت تنشتحت ش شد، بطوریکه عملکرد در تیمار گزار

کاهش درصد  64 به عملکرد در تیمار آبیاري مطلوب
 یاريآب یمارت چهار یرتأث) 2004(عبدل آل و مختار . یافت

 را بر عملکرد یاهگ یآب یازندرصد  110 و 100 ،90، 80
 نشان داد که یجنتا.  قرار دادندیبررس مورد یاسو

 بافت سبک و يها خاك در یاسوکرد عملکرد و اجزاء عمل
 مثبت داشته و یهمبستگ یاريآب دور یشافزاکم عمق با 

 وزن هزار یرنظ اجزاء عملکرد یکهبطور. یابد یم یشافزا
 يدار یمعن به طور یآب یازن درصد 120 یمارت  دردانه

 و یزانلوا یبررس . بودیآب یازن درصد 80 یمارت از یشترب
 یاسو يتجار ارقام العمل کسع يروبر ) 1384(همکاران 

 نشان داد که ،مختلف رشدبه تنش کمبود آب در مراحل 
 عملکرد بذر تواند یم یاهگ در هر مرحله نمو یرطوبتتنش 
 یآباز تنش  یناش یبآس یشترینب.  را کاهش دهدیاسو

، وزن هزار دانه، تعداد غالف در مربوط به صفات عملکرد
 و یاندانشپژوهش . پر شدن دانه بودزمانی  و طول یاهگ

 به تنش یاسو پاسخ یبررسجهت  یزن) 1381(همکاران 
بر  و یاهگ دوره رشد یانپا تا یده گلاز زمان  یخشک

 کل درصد 60 و 40،  20 یزانم به یرطوبت یهتخلاساس 
 که يوجود با یدشد نشان داد که تنش ،آب قابل دسترس

، اما از یدگرد یاهگ در ارتفاع يدرصد 44سبب کاهش 
کاهش عملکرد دانه . نداشت دار یمعن یرتأث يآمارظر ن

 و یاهگتعداد دانه در کاهش  از یناشدر سطوح تنش، 
در تنش . بود یاهگعداد غالف در ت ووزن هزار دانه 

 از یشب یشیزامتوسط کاهش رطوبت خاك بر اجزاء 

 کاهش رشد یدشداما در تنش .  داشتیرتأث یشیرواجزاء 
 يدورهااثر  )1386(یحیایی . داد رخ یزن یشیرودر اجزاء 

  تبخیرمتر یلیم 120و  90 ،60اساس  بر مختلف آبیاري
 رقم سویا رقم  دويرو بر " آ"کالسر تبخیتشتک  از
را  محدود با رشد "یتهاب " ورشد نامحدودبا  "ویلیامز"

 افزایشبا  که نشان داد یجنتا .مورد مطالعه قرار داد
 از تبخیر متر یلیم 90 به 60 مدت از یاريآب فواصل
 موجب یده گل شروع تا رویشی رشد ي دوره درتشتک 
 آبیاري فواصل افزایش اما نشد عملکرد دار معنی کاهش

 کاهش به تشتک از  تبخیرمتر میلی 120 به 90 مدت از
 انجام رسد یمبه نظر . گردید منتهی عملکرد دار یمعن
 ارقام سویا به العمل عکسبررسی  ینهزم در یقاتتحق

و  آبیاري یریتمد بهبود يبرا قدم یناولنش خشکی ت
در  آزمایشی منظور ینبد. باشد یم از آب ینهبهاستفاده 

 يکشاورز یقاتتحق یستگاهادر  هدف ینانیل به  يراستا
   .گرگان انجام گرفت

  
  ها روشمواد و 

 یاريآب مختلف هاي یمرژ یابیارز طرح به منظور ینا
 خرد شده در يها کرتبه صورت  یاسو دو رقم يرو

 با سه تکرار در یتصادف  کامالًيها بلوكقالب طرح 
اجرا ) 1385( یزراع سال در گرگان یقاتتحق یستگاها

 درصد 50و  )I1( ،75 )I2( 100 یاريآب یمارتسه . یدگرد
 رقم یمارتو دو  یاصل فاکتوربه عنوان  )I3( یآب یازن

دي و )  شده در استان گلستانیمعرفرقم () V1( یدهسپ
نیمه  و با تیپ رشدي نامحدود یبترتبه ) V2( پی ایکس
 ندشده  در نظر گرفتیفرع فاکتور به عنوان محدود

 متر مربع که 15مساحت هر کرت آزمایشی ). 1جدول (
 و متر یسانت 50 کاشت با فاصله يمتر 5 خط 6شامل 

 متر مرز در نظر 4 تکرارها ینب متر و یک هر کرت ینب
  .گرفته شد
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   مشخصات تیپ رشدي ارقام مورد بررسی-1دول ج

تهیوار  تیپ رشدي 
دوره 
)روز(رشد   

 ارتفاع
تیپ 
يند بشاخه  

گروه 
 رسیدگی

وزن هزار 
)گرم(دانه   

رنگ 
 کرك

رنگ 
 گل

دي پی 
 ایکس

 نیمه محدود
140-

120 
پا 

 بلند
چند 

 شاخه
5 

)دیررس(  
220-180 يا قهوه   بنفش 

 نا محدود سپیده
110-

90 
پا 

 بلند
تک 

 شاخه
3 

)درسزو(  
150-120 يا قهوه   سفید 

  
  

 )2( در جدول    یشآزما محل   خاك یزیکیفمشخصات  
، بر اسـاس نتـایج     یازنمقدار کود مورد    . شود  یممالحظه  

ــوگرمک 200آزمــون خــاك، شــامل   ــار در یل ــسفر هکت  ف
 خـالص توسـط     یمپتاس هکتار در   یلوگرمک 150خالص و   

کـرت هـاي آزمایـشی     بـه    یدسـت پاش بـه صـورت      د  کو
غرقـاب   نقـشه طـرح و       کـردن  یـاده پپـس از    . داضافه ش 

 خرداد  18 در تاریخ    یدست، کشت به صورت     ینزم کردن

ــا      ــذور ب ــت ب ــان کاش ــت و در زم ــام گرف ــاکترانج  يب
  آب. شـدند تلقیح )Rhizobium japanicum (یزوبیومر

 از کـه  دیـ گرد نیتأم ستگاهیاآب زیرزمینی  از ازین مورد
 يشـور  گاهشیـ آزما بـر اسـاس      یفیک يبند میتقسلحاظ  
  .  قرار گرفتC1S1 کالس در کایآمر خاك

  
   مزرعه ايیشآزما خاك محل یزیکیف مشخصات -2جدول 

  عمق 
  )متر یسانت(

  بافت
  يظاهروزن مخصوص 

  )ی متر مکعبسانتگرم بر (
  یقیحقوزن مخصوص 

  )ی متر مکعبسانتگرم بر (
  يا مزرعهیت ظرفرطوبت 

  )یوزندرصد (
  دایم یپژمردگرطوبت 

  )ینوزدرصد (
  1/13  5/28 65/2  44/1 لوم  20-0
  3/12  9/27 65/2  41/1 لوم  40-20
  8/9  3/26  65/2  40/1 لوم  60-40

  
دي پی براي  و 40میزان تراکم بوته براي رقم سپیده 

قبل از .  بوته در هر متر مربع در نظر گرفته شد20 ایکس
 شدن با  تا مرحله سبزیاهانگ یاريآب یمارهايت ياجرا

سبز کالسیک ثابت  یباران یاريآب یستمساستفاده از 
شدند و پس از آن تا پایان دوره رشد از روش آبیاري 

 با یاريآبعمق . استفاده شد) مرسوم منطقه (یاريش
به  یشهر در عمق توسعه خاك رطوبت رساندنهدف 

 100 یاريآب یمارت يبرا) FC (مزرعه اي یتظرفرطوبت 
 بقیه تیمارها ضرایب يبرامحاسبه و  )1(از رابطه درصد 

  . اعمال شد)  درصد50 و 75(مربوطه 
Zsifc DAd ××= − )( θθ    [1] 

w

b
sA

ρ
ρ

=  

 θfc و θi، )میلی متر (عمق خالص آبیاري dکه در آن 
ظرفیت  رطوبت و یاريآب قبل از خاك رطوبت یبترتبه 

 خاك يظاهر وزن مخصوص ρb، )جزء وزنی (ايمزرعه
گرم (وزن مخصوص آب   wр، )مکعب متر یسانتگرم بر (

) متر میلی (یشهر عمق توسعه Dzو ) مکعبمتر  یسانتبر 
  .باشد یم

در هر آبیاري حجم آب با اسـتفاده از کنتـور حجمـی             
 آبیـاري بـر     دور ومتصل به لوله پالستیکی اندازه گیـري        

. گردیدتنظیم   تخلیه مجاز رطوبتی خاك    درصد   50اساس  
کنـده و   هاي آزمایـشی را     کرت از آبیاري یک بوته از       قبل

 قبـل و بعـد   خاكرطوبت . شد طول ریشه آن اندازه گیري   
، از منطقـه توسـعه      یوزنـ  با اسـتفاده از روش       یاريآباز  
 خـشک هـا و     نمونـه  ینتـوز پس از   و   يبردار نمونه   یشهر
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درجــه  110 ســاعت بــا دمــاي 24( در آون هــا آن کــردن
 منطقـه در سـال     يهـا   بـارش . ردیـد گ یـین تع) گـراد   یسانت

 یطـ   در  و زمـستان رخ داد و      ییزپا در   یشترب اجراي طرح 

آمـار  .  رخ نـداد   يمـوثر  محـسوس و     یبارندگ دوره رشد 
  .شود یم مالحظه 3ول د در ج1385بارندگی سال زراعی 

  
  

  )ایستگاه فرودگاه گرگان (85 سال پارامترهاي اقلیمی مربوط به زمان کشت در -3جدول 
ترهاي پارام
  اقلیمی
  ماه

میانگین حداقل 
  دما

  )سلسیوس(

میانگین 
  حداکثر دما

  )سلسیوس(

میانگین 
  رطوبت نسبی

  )درصد(

  بارندگی
  )متر یلیم(

ساعات 
  آفتابی

ساعت (
  )در روز

  تبخیر
  )متر یلیم(

1/23  8/14  اردیبهشت  7/78  1/3  5/4  7/2  
9/32  5/19  خرداد  60  2  6/9  2/6  
  3/6  2/7  3/1  2/64  33  8/23  تیر
  8/6  6/8  3/0  3/61  6/34  1/24  مرداد
  8/5  5/8  4/3  4/63  33  9/21  شهریور
  8/3  4/6  3/2  1/67  5/29  3/18  مهر

  
  

مراحل مختلف  ) 1977 (ینسنکاوبر اساس فرم فهر و      
ــوژ ــف یمارهــايت هــر دو رقــم در يفنول  یادداشــت مختل

 يپارامترهــا یزیولــوژیکیف یدگیرســ و در زمــان یــدگرد
 شـمارش ده بوتـه   یـق طر از یمارت هر  يبرا یبررسمورد  

 مـصرف آب بـر پایـه      یـی آر  کـا .  شـد  یـین تعاز هر کـرت     
 حجـم آب    مکعب متر   ياازبه  در هکتار    محصول   یلوگرمک

 تـاریخ برداشـت رقـم       .یـد گردمحاسبه  در هکتار    یمصرف
 1385 آبـان سـال      22 دي پی ایکس   مهر و رقم     12سپیده  

 بـر   یمارهات یانگینم یسهمقا ساده و    یانسوار یهتجز. بود
بـا   درصـد    5  و 1 در سـطح احتمـال    اساس آزمون دانکن    
 رسـم   يبـرا .  انجـام شـد    SAS 9.1استفاده از نرم افـزار    
   .گردیداستفاده  Excel 2003 نمودارها از نرم افزار

  
    و بحثیجنتا

 نـشان  ارتفاع بوتهنتایج حاصل از تأثیر کم آبیاري بر        
) P ≥ 01/0( دار اثـر معنـی   ارتفـاع بوتـه     داد که خشکی بر     

 درصـد موجـب     100 یاريآب یکهبطور). 4جدول  (گذاشت  
نـسبت بـه   ) متـر  یسانت 9/98میانگین (افزایش ارتفاع بوته   

جـدول  (شد  ) متر  یسانت 3/76میانگین  ( درصد   50آبیاري  
ن  نتایج این پژوهش بـا تحقیقـات کپوقومـو و همکـارا            ).5
 نپورسل و همکارا  و  ) 1992(، هیترلی و همکاران     )1990(

ی از نظـر    بررسـ  مـورد    مارقین ا ب.  دارد یخوان  هم) 2000(
  ) P ≤05/0( ي مالحظه نـشد   داری  معناختالف  ارتفاع بوته   

 کـم بـرهمکنش   ارتفـاع بوتـه تحـت تـأثیر         ولـی   ) 4جدول  (
 قـرار گرفـت   درصـد  5در سـطح احتمـال     و رقـم یـاري آب
) I1V1(یده ســپ درصــد در رقــم 100یــاري آب. )4جــدول (

 50یـاري   آبدي ارتفاع نـسبت بـه        درص 23موجب افزایش   
  ). 1شکل (گردید ) I3V1 (مذکوردرصد در رقم 

 از یچیــکهین بــ) P ≤05/0(داري  یمعنــاخــتالف         
 و رقـم از     یـاري آب کـم  برهمکنشیمارهاي اعمال شده و     ت

. )4جـدول  (ین غالف بندي مشاهده نـشد     اولنظر ارتفاع تا    
 تـأثیر  نتایج تجزیه واریانس نـشان داد کـه تـنش خـشکی        

  ).4جدول  (بر تعداد گره گذاشت) ≥P 01/0(معنی دار 
ــاري آبیکــه بطور ــاالتري دارا درصــد 100ی ین ب

ین تعـداد گـره     تر  کم وبود  )  عدد 3/17 یانگینم(تعداد گره   
 درصـد حاصـل شـد       50یـاري   آباز  )  عـدد  9/15 یانگینم(
نیـز در بررسـی اعمـال تیمـار      )1985(مـاچو  ). 5جـدول  (

ختلف رشد سویا گزارش داد که عدم       آبیاري در مراحل م   
.شـود  آبیاري منجر به کاهش شدید تعداد گره در گیاه می   
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  از صفات مورد مطالعهيتعداد مربعات نیانگیم -4 جدول

 غالف یناولارتفاع تا   ارتفاع بوته  يآزاددرجه   ییرتغمنابع 
  بندي

  تعداد غالف  گرهن یامفاصله   تعداد گره
  35/11 02/0  15/0 72/6  87/23  2  بلوك
  ns 96/0  **38/6  ns 89/0  *39/218  28/763 ** 2  یاريآب کم

  05/28  06/0  11/0 40/1  87/13  4  1خطاي 
  ns 13/28  ns 22/7  *40/14  ns 89/0  **46/348  1  رقم
 ns 47/26  *38/1  ns 09/0 * 82/94  49/8 * 2   رقم×یاري آب کم

 86/15  05/0 29/0 67/7 68/6  6  2خطاي 

CV) 08/9  14/4  22/3  96/10  89/2    )درصد  
  و عدم معنی دار 01/0سطح ،  05/0 در سطح دار یمعنبه ترتیب : ns و **، *
  

از ) ≥P 05/0( دار یمعن اختالف یبررس مورد مارق اینب
 رقم یکهبطور). 4جدول (د مالحظه شتعداد گره نظر 
را نسبت )  عدد5/17 یانگینم( تعداد گره یشترینب یدهسپ

از خود نشان )  عدد9/15 یانگینم( سدي پی ایکبه رقم 
 رشد نامحدود، داشتنرقم سپیده به دلیل ). 5جدول (داد 

 تعداد گره بیشتري را ،تر  و رشد طوالنییده گلبا دوره 
 همچنین . تولید کرده استدي پی ایکسنسبت به رقم 

تعداد گره  نیز از نظر  و رقمیاريآب کمبرهمکنش 
 100 یاريآب یکهبطور. )4جدول (بود ) ≥P 05/0( دار یمعن

موجب افزایش تعداد گره ) I1V1 (یدهسپدرصد در رقم 
 درصد در رقم 50 یاريآبنسبت به )  عدد8/18 یانگینم(

  ).2شکل (شد )  عدد2/15 یانگینم) (I3V2( دي پی ایکس

   
  

  
  ن تعداد گره در ترکیب تیماري کم آبیاري و رقم میانگی-2شکل ماري کم آبیاري و رقم        میانگین ارتفاع بوته در ترکیب تی-1شکل 
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  رقم و یاريآب کم صفات مورد مطالعه تحت یانگینم -5جدول 

  یمارت
  ارتفاع بوته

  )متر یسانت(
  گره ینارتفاع تا اول

  )متر یسانت(
  تعداد گره

  )عدد(
  گرهن یامفاصله 

  )متر یسانت(
 تعداد غالف

 )عدد(

I1  A9/98  A0/25  A3/17 A 9/5   A6/44 

I2  AB4/93  A6/25  A9/16  A 6/5   A7/49 آبیاري کم 

I3  B3/76   A1/24  B9/15 A 9/4  B6/37  
V1  A2/90  A8/25  A5/17 A 3/5   B3/39 

 رقم
V2   A8/88  A0/24  B9/15 A 9/5   A7/48 

  .باشند یمرصد د 5احتمال سطح نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در حروف مشابه در هر ستون * 
  

 از نظر فاصله کم آبیاري و رقمبین  برهمکنش
ولی . )4 جدول( نشد) P ≤05/0(معنی دار  گرهن یام

بود  )≥P 05/0( دار یمعن بر تعداد غالف  یاريآب کمتأثیر 
 6/49تعداد غالف به میزان  یانگینم یشترینب). 4جدول (

 100که با آبیاري  درصد تعلق داشت 75 یاريآبعدد به 
 پاندي ).5جدول (درصد در یک سطح آماري قرار گرفت 

مشاهده نمودند که کمبود  یزن) 1984(و همکاران 
رطوبت خاك میزان عملکرد گیاه را از طریق کاهش 

کاهش تعداد غالف . دهد تعداد غالف در بوته کاهش می
و در نتیجه کاهش عملکرد سویا در اثر تنش خشکی 

.  شده استیدتائ نیز )1381( توسط دانشیان و همکاران
 تحت یاسو بوته یاصل تعداد غالف در ساقه کاهشعلت 
 رشد و ارتفاع کاهش به توان یم را یخشک تنش یطشرا

 پژوهش مالحظه ینا در که نسبت داد یاصلساقه 
 یطشرادر گل و غالف  یدشد یزشر ینهمچن. یدگرد

 یاحتمال یلدالاز نیز  یشیزا رشد یلاوا در یخشکتنش 
. )1960 استوکر (باشد یم یاهگداد غالف در  تعکاهش

 آب کمبود که نشان دادند یزن) 1992 (همکاران و یمونس
بوته تا   تعداد غالف درکاهش یقطر دانه را از عملکرد

 یشافزا یزن) 1986( سومارنو .دهد یم کاهش درصد 30
  مناسبیاريآب با یاسو یپژنوتپنج را در تعداد غالف 

د غالف در بوته در دو رقم مورد  تعدا.گزارش داده است

وت بود امتف) ≥P 01/0( معنی داري به طوربررسی 
با (تعداد غالف بیشتري  دي پی ایکسرقم ). 4جدول (
از ) 3/39 یانگینمبا (نسبت به رقم سپیده ) 7/48 یانگینم

ارقام مورد مطالعه  ).5جدول (خود نشان داد 
 خود  متفاوتی را نسبت به کم آبیاري ازالعمل عکس

 درصد در 75 بطوریکه آبیاري ).4جدول  (نشان دادند
 درصدي 54موجب افزایش ) I2V2( دي پی ایکسرقم 

 درصد در رقم سپیده 50تعداد غالف نسبت به آبیاري 
)I3V1 (شد)  اعمال تیمارهاي کم آبیاري تأثیر . )3شکل

 یفرعتعداد شاخه بر روي  )≤P 05/0(داري  معنی
با نتایج براون و همکاران که ) 6جدول (نگذاشتند 

نتایج نشان داد . مطابقت دارد) 1386(و یحیایی ) 1985(
 یانگینم (یشتريب یفرعتعداد شاخه  دي پی ایکس رقم

 72/0 یانگینم (یدهسپنسبت به رقم  ) عدد در بوته9/1
 که در سطح احتمال یک درصد داشت) عدد در بوته
دي پی م  کلی رقبه طور). 7 و 6ل واجد (معنی دار بود

ندي تعداد شاخه بیشتري را  بشاخهاز نظر تیپ  ایکس
اختالف  ).1جدول  (کرددر مقایسه با رقم سپیده تولید 

 کم آبیاري و رقمبین برهمکنش ) ≤P 05/0(معنی داري 
  .)4 شکل) (6جدول ( شدناز این نظر مشاهده 
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  ترکیب تیماري کم آبیاري و رقم در شاخه فرعی تعداد  میانگین -4شکل          ي و رقمترکیب تیماري کم آبیارتعداد غالف در  میانگین -3شکل 
  

  از صفات مورد مطالعهيتعداد مربعات نیانگیم -6 جدول

   درصد رطوبت 14 بر اساس 1، معنی داراختالف و عدم  01/0سطح ،  05/0 در سطح دار یمعنبه ترتیب : ns و **، •
  

) P ≤05/0(تیمارهاي کم آبیاري تأثیر معنی داري 
ولی مقایسه . )6جدول (بر روي وزن هزار دانه نگذاشتند 

با  دي پی ایکس رقم نشان دادارقام مورد مطالعه 
 یسهمقادر )  گرم9/151 (یشتريبوزن هزار دانه  ینیانگم

 یکی). 7جدول ( داشته است)  گرم4/102 (یدهسپبا رقم 
نسبت یر رس د هاي یپتوژن شود یم سبب که یلیدالاز 
 باشند، یشتريب وزن دانه يدارا رس زود هاي یپژنوتبه 

 .)1386یحیایی، ( است شدن دوره پر شدن دانه یطوالن
 کم برهمکنش ینبیز ن )≤P 05/0( داري یمعناختالف 

 جدول( شدنمشاهده وزن هزار دانه  از نظر  و رقمیاريآب
 یمعن اعمال شده به طور هاي یاريکم آب .)5شکل  ()6

 به ، دانه تأثیر گذاشتندعملکردبر ) ≥P 05/0( يدار
 100 یاريآب درصد در مقایسه با 50 که آبیاري يا گونه

 درصد 26ن تقریبی  کاهش عملکرد به میزاموجبدرصد 
نتایج پژوهشگران زیادي گویاي ). 7 و 6جدول (گردید 

هاي مختلف رشد،  باشد که کم آبی در دوره این مسئله می
با کاهش دوره پر شدن دانه، اندازه دانه و سقط دانه 

 و کالسیس اسمی،1384 یزانلوا(دهد  عملکرد را کاهش می
مایش در آز). 1992 ویرا و همکاران ،1992همکاران 

نیز عملکرد دانه سویا به ) 1984(پاندي و همکاران 
 ینب. صورت خطی تحت تأثیر مصرف آب قرار گرفت

 دار یمعنارقام مورد مطالعه نیز از این نظر اختالف 
)01/0 P≤ (شد یدهد ) نسبت  دي پی ایکسرقم ). 6جدول

به .  درصدي عملکرد شد17به رقم سپیده موجب افزایش 
از طریق تعداد شاخه  دي پی ایکس رسد که رقم نظر می

فرعی، تعداد غالف و وزن هزار دانه بیشتر تأثیر مستقیم 

 مصرف ییآر کا  1 دانهعملکرد  هزار دانه  یفرعتعداد شاخه   يآزاددرجه   ییرتغمنابع 
  023/0  94/154105  74/7  01/0  2  بلوك
  2    ns 31/0    ns 14/68  * 76/847921   **023/0  (I)یاريآب کم

  291/0  35/119749  63/28  02/0  4  1خطاي 
  1   **094/7   **41/5188  **35/957497   **015/0 (V) رقم
  ns 11/0    ns 03/39  * 43/77830  ** 431/0   2  رقم× یاري آب کم

 004/0  82/37586  50/13  013/0  6  2خطاي 

CV) 30/9  76/7  05/3  37/8    )درصد  
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بر روي عملکرد گذاشت و منجر به افزایش عملکرد نسبت 
 یده گل رقم با دوره ینا یکل به طور. به رقم سپیده شد

 یشیزا و یشیرو ياجزا یشافزا و تر یطوالنو رشد 
مکنش تیمارهاي مورد بره.  استداشته یشتريب عملکرد

جدول (بود ) ≥p 05/0(معنی دار  عملکردمطالعه از نظر 
 دي پی ایکس رقم در درصد 100 یاريآب یکهبطور). 6
)I1V2( باالتري  عملکرد) کیلوگرم در  6/3028 یانگینمبا

 یدهسپ رقم در درصد 100 یاريآبرا نسبت به ) هکتار
)I1V1 () از خود )  هکتاردریلوگرم ک 3/2653 یانگینمبا

 درصد 50 در آبیاري رقم سپیده در این میان و نشان داد
یلوگرم در ک 3/1736یانگین مبا  ( عملکردینتر کمداراي 
 )2001(همکاران   وثیاسپنتایج  ).6 شکل( بود )هکتار

 یهمبستگ یشآزما مورد هاي یپژنوت تمام درنشان داد 
 .دوجود دارآب  یمارت و دانه عملکرد ینب ییباال یاربس

  
  رقم و  یاريآب کم صفات مورد مطالعه تحت یانگینم -7جدول 

  یتعداد شاخه فرع  یمارت
  هزار دانه

  )گرم(
  عملکرد

  )یلوگرم در هکتارک(
 یی مصرف آبکار آ

 )مکعبیلوگرم بر متر ک(

I1 a 13/1  a7/116  a5/2840 b 63/0 

I2  a 57/1   a0/123  a5/2559 a 75/0 آبیاري کم 

I3 a 33/1  a 9/121 b 3/2096  a 94/0  

V1  b 72/0 b 4/102 b 1/2268  b66/0 
 رقم

V2   a 97/1  a 9/151  a6/2729  a88/0 

  .باشند یم درصد 5دار در سطح احتمال  اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود       * 
  

  
     

   میانگین عملکرد در ترکیب تیماري کم آبیاري و رقم -6 کم آبیاري و رقم       شکل  میانگین وزن هزار دانه در ترکیب تیماري-5شکل 
  
 مصرف آب ییکارا یشترینب که نشان داد یجنتا
 یآب یازن درصد 50 یاريآب یمارت مربوط به 94/0برابر با 

مربوط به  مکعب بر متر یلوگرمک 63/0 آن ینتر کمو 
 صل شده استحا یآب یازن درصد 100 یاريآب یمارت
 ییکارا يدار یمعن به طور دي پی ایکسرقم . )7جدول (

در ) مکعب بر متر یلوگرمک 88/0 (یشتريبمصرف آب 
) مکعب بر متر یلوگرمک 66/0( یدهسپ با رقم یسهمقا

 مصرف آب ییکارا یشترینبهمچنین . )7جدول ( داشت
 50 یاريآبمربوط به ) مکعب بر متر یلوگرمک 12/1(

 55/0 (آن ینتر کمو  )I3V2( ي پی ایکسددر رقم درصد 
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در  درصد 100 یاريآبمربوط به ) مکعب بر متر یلوگرمک
   ).7شکل () I1V1( بود یدهسپرقم 

  
  یريگ یجهنت

 که یمواقع در که آن است یانگرب پژوهش ینا یجنتا       
 و در کامل یاريآب ،آب به حد کافی در دسترس است

 یمصرف درصد آب 75 آب، سطح کمبودزمان مواجه با 
 ییکارا و یمصرف آب یزانم، عملکرد یزانمبا توجه به 

هاي سویا در این  ژنوتیپ . استیهتوصمصرف آب قابل 

رغم اینکه در بسیاري از صفات رویشی  تحقیق علی
 متفاوتی از خود نشان يها العمل عکسگیري شده  اندازه
 یسهمقادر  دي پی ایکسرسد رقم  ولی به نظر می. دادند

تحمل نسبتاً خوبی نسبت به تنش خشکی  یدهسپا رقم ب
دارد و قادر است در طول تنش تا حدي خصوصیات 

  .رشدي خود را حفظ کند

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ترکیب تیماري کم آبیاري و رقم یی مصرف آب در کارا میانگین -7شکل 

 مورد استفادهمنابع 

 به یاسو يتجار ارقام العمل عکس یبررس. 1384 ،سبکدست م ن، ینیحس مجنون ، زاده ع هینحس ، حینالیز ، عیزانلوا
  . 1023 تا 1011 يها صفحه .4 شماره ،36 جلد ،رانیا يکشاورز علوم  مجله.یشیزاتنش کمبود آب در مراحل 

صفحات  ، مختلف فسفریرمقاد و یخشک به تنش یاسو واکنش یبررس .1381  پ،یجنوب ق و يمحمد نور ، جیاندانش
  .ج، کر1381 ماه یورشهر 4 تا 2، یرانا کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ینهفتمموعه مقاالت  مج440تا  435

. یاسو دانه ارقام رشد محدود و رشد نامحدود عملکرد ياجزا و عملکرد بر یاريآب هاي یمرژ اثر .1386 ، غ سیحیایی
  . 56 تا 46 يها صفحه . و اصالح نباتات نامه زراعتیژهو، 5، شماره 14جلد . یعیطب و منابع يکشاورزمجله علوم 

Abdel-Aal A and Moukhtar MM, 2004. Soybean crop production under environmental stress 
conditions at Toshky / Egypt. Pp. 727-746. Proceedings of the 4th International Crop Science 
Congress. 26 Sep – 1 Oct. Brisbane, Australia. Available at: http://www.regional.org.au 

Brown EA, Caviness CE and Brown DA, 1985. Response of soybean cultivars to soil moisture 
deficit. Agronomy Journal 77:274-278 

Feher WR and Caviness CE, 1977. Stage of soybean development Ames, IA: Agriculture and Home 
Economics Experiment Station and Cooperative Extension Service, Special Report 80. 11 p, 
Iowa State University, USA. 
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