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  سويا T.215رقم وری آب  و بهره اجزای عملکرد آبیاری بر عملکرد، کم  تأثیر

 9ا... سمیع زاده و حبیب 1حسن بیگلويی ، محمد1آبادی ، غالمرضا محسن2فر جاسم امینی

 

 93/30/33تاريخ دريافت: 

 31/30/32تاريخ پذيرش: 

 

 چکیده
های  سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک T.215رقم  وری آب و بهره داجزای عملکر آبیاری بر عملکرد، کم اثراتبه منظور بررسی 

تیمار اجرا گردید.  8811در سال  کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن

بار خاک )سطوح  نتی( ساI3) 53-53 و 33-33 (I2)(، I1) 83-83 های رطوبتی شامل چهار سطح بود که در پتانسیل آبیاری

مورد  های تصف ( بود.I4) شد و یک سطح بدون آبیاری پتانسیل رطوبتی با استفاده از تانسیومتر مشخص شد( آبیاری انجام

فاصلة ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی،  ،بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه

همچنین در این آزمایش  .بود و درصد روغن و پروتئین دانه طول غالف ،ساقه طح زمین، تعداد گرهاز ساولین غالف 

به با کاهش مقدار آب مصرفی از عملکرد دانه نتایج نشان داد که  وری آب مورد بررسی قرار گرفت. های مختلف بهره شاخص

بیشترین عملکرد دانه در  (.لکرد سویا را کاهش دادتنش کمبود آب با کاهش اجزای عملکرد، عم) کاسته شدداری  طور معنی

وری آب را نیز نشان  دست آمد، همچنین این دو تیمار به ترتیب بیشترین و کمترین بهرهبه  I4و کمترین آن در تیمار  I1تیمار 

بهترین رژیم آبیاری از  بار خاک سانتی 83-83بنابراین با توجه به نتایج این آزمایش، آبیاری بر اساس پتانسیل رطوبتی  دادند.

گیری شده نشان داد که صفت  های اندازه تجزیه همبستگی صفتهمچنین  وری آب تشخیص داده شد. لحاظ عملکرد و بهره

با عملکرد دانه بود. نتایج رگرسیون گام  (r=513/3**)دار  تعداد غالف در بوته دارای بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی

و بیشترین درصد تغییرات  بوده دانه عملکرد در تعیین جزء مهمترین بوته( در غالف )تعداد که این صفت به گام نیز نشان داد

 عملکرد را توجیه کرد.

 

  .آبیاری کمسويا، عملکرد،  ،وری آب ، بهرهاجزای عملکرد: های کلیدی:  واژه
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 مقدمه
ترین گیاه روغنی است  مهم (.Glycine max L)سویا 

روغنی بیشترین سطح زیر کشت را در و در بین گیاهان 

ترین عوامل  (. یکی از مهم8819نام،  بیجهان دارد )

محیطی تعیین کننده عملکرد دانه، وضعیت رطوبتی خاک 

است. در حقیقت، آبیاری مزارع نیز به منظور حفظ رطوبت 

خاک در یک وضعیت مطلوب و به حداقل رسانیدن تنش 

طول فصل رشد  رطوبتی وارد شده به گیاه زراعی در

مقدار آب (. 4334کومودینی و همکاران، گیرد ) صورت می

مصرفی سویا با توجه به تغییر وضعیت آب و هوا، مدیریت 

بنابراین  (.8854لطیفی، و طول فصل رشد متفاوت است )

مدیریت آبیاری عاملی مهم در تولید محصول زیاد و 

 ؛4333دنیس و بروئینگ، باشد. محققین ) مرغوب می

ترین  دهی را حساس ( مراحل گلدهی و غالف4334رد، بو

دانند. تنش  مراحل رشد گیاه سویا به تنش رطوبتی می

داری در عملکرد  رطوبتی در این مراحل باعث کاهش معنی

باشد.  شود که بیشتر در اثر کاهش تعداد غالف می می

تنش در مرحله گلدهی عالوه بر  مشخص شده است که

اهش اجزای زایشی و در نهایت کاهش وزن خشک گیاه، ک

اسمیسیکالز و ) تعداد دانه را در پی خواهد داشت

. بنابراین، عدم دسترسی به رطوبت الزم (8554همکاران، 

باشد. بر  ترین عامل مؤثر در ریزش گل و غالف می مهم

ضعیف در  کمبود آباساس نتایج به دست آمده تنش 

ر قرار مرحله رویشی عملکرد دانه سویا را تحت تأثی

(. 4334پوپ و همکاران،  ؛8819یحیایی، دهد ) نمی

جویی در مصرف آب و  توان به منظور صرفه بنابراین می

افزایش راندمان استفاده از آب، فواصل آبیاری را در دوره 

ای که تنش شدید و غیرقابل جبران به  رویشی تا اندازه

  گیاه وارد نشود، افزایش داد.

دهد که  ام شده نشان میهای انج مروری بر پژوهش

ای  تعیین روابط میان عملکرد و اجزای آن از اهمیت ویژه

( با 8819پرست ) باشد. سبکدست و خیال برخوردار می

رقم لوبیا   83بررسی روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد 

وزن غالف، تعداد غالف،  های تاند که صف هاظهار داشت

یک، تعداد روز تا تعداد دانه در غالف، عملکرد بیولوژ

رسیدگی و تعداد روز تا گلدهی با عملکرد دانه همبستگی 

ند ا هداری داشتند. آنها همچنین بیان داشت مثبت و معنی

که تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که حداکثر 

توان به تعداد غالف، تعداد دانه  اختالف عملکرد دانه را می

یحیایی سبت داد. در بوته، وزن صد دانه و طول غالف ن

های آبیاری بر عملکرد و  طی بررسی اثر رژیم( 8819)

اجزای عملکرد سویا، بیان داشته است که تعداد غالف در 

ترین جزء در تعیین عملکرد دانه بود. به طوری  بوته مهم

ت عملکرد دانه را درصد از تغییرا 58که به تنهایی حدود 

 د. در تیمارها و تکرارهای مختلف توجیه نمو

های مورد استفاده در مباحث عملکرد یکی از شاخص

وری آب گیاه و آب مصرفی، که مبنای اقتصادی دارد، بهره

وری آب کشاورزی در گیاه و یا در مزرعه عموماً  بهرهاست. 

بر اساس میزان عملکرد به ازای متر مکعب آب مصرفی 

شامل بارندگی مؤثر )آب سبز( در اراضی دیم و مجموع 

سانیج،  دهقانیباشد ) و آب آبیاری )آب آبی( می آب سبز

( طی ارزیابی راهبرد 8811کیانی و هزارجریبی )(. 8811

اند که  وری آب اظهار داشته آبیاری در ارتقاء بهره کم

آبیاری گزینه کارا در استفاده بهینه از حجم مشخصی  کم

نتایج  باشد. از آب و بسیار مؤثر در افزایش تولید می

وری  مورد تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر بهره محققین در

باشد به طوری که برخی افزایش آن را در  آب متفاوت می

نژاد و  خواجوئیاند ) آبیاری گزارش نموده شرایط کم

( و برخی 8811کریمی و همکاران،  ؛8812همکاران، 

وری آب در شرایط  اند که بیشترین بهره اظهار داشته

با کاهش مقدار آب مصرفی از  آبیاری مطلوب بدست آمد و

بیات و  ؛8814، صفاریوری آب نیز کاسته شد ) بهره

(. برخی از محققین نیز معتقدند که اگر 8815همکاران، 

تر و  به جای آبیاری سنگین و با دفعات کمتر، آبیاری سبک

با دفعات بیشتر انجام شود راندمان مصرف آب افزایش 

تان و بوتری،  ؛8558فرود و همکاران، خواهد یافت )

بازدهی آب با توجه به ضرورت توجه به  بنابراین (.8552

این آزمایش به منظور بررسی آبیاری در گیاهان زراعی، 

 وری آب و بهره اجزای عملکرد آبیاری بر عملکرد، کم اتاثر

 عملکرد اجزای تعیین سهمو همچنین  سویا T.215 رقم

 ، انجام شد.دانه عملکرد در
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 ها وشمواد و ر

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی 

 اجرا گردید. 8811دانشگاه گیالن واقع در رشت طی سال 

دقیقه عرض  85درجه و  85محل اجرای آزمایش در 

دقیقه طول شرقی واقع شده و  85درجه و  25شمالی و 

خاک محل  باشد. متر می -5ارتفاع آن از سطح دریا 

اهری رسی با وزن مخصوص ظ افت لومآزمایش دارای ب

بود.  8/5حدود  pH متر مکعب و گرم بر سانتی 85/8

تکرار  8های کامل تصادفی با  آزمایش در قالب طرح بلوک

شامل چهار سطح بود که در  آبیاریاجرا گردید. تیمار 

 33-33 (I2 ،)53-53(، I1) 83-83های رطوبتی  پتانسیل

(I3سانتی ) م شد و نیز یک سطح بار خاک آبیاری انجا

سازی زمین ابتدا شخم و  برای آماده( بود. I4بدون آبیاری )

سپس دیسک زده شد. به دلیل اینکه زمین محل آزمایش 

از لحاظ شیب یکسان شود از دستگاه لولر نیز استفاده شد. 

ها ایجاد گردید. بذرها بر  بعد از آماده شدن زمین، پشته

 نیمهمتری خاک در  سانتی 4-8ها و در عمق  روی پشته

 33ها  خرداد ماه با دست کاشته شد. فاصله بین ردیف

متر  سانتی 83ها بر روی ردیف  متر و فاصله بین بوته سانتی

بذرها قبل از ( بود. 2×4متر مربع ) 1بود. ابعاد هر کرت 

نسبت دو در هزار  تیرام به-کش کاربوکسین کاشت با قارچ

های هرز عالوه بر  برای مبارزه با علفضدعفونی شد. 

کش ترفالن به صورت قبل از کاشت، طی  مصرف علف

فصل رشد در موقع لزوم با دست وجین نیز صورت گرفت. 

اولین آبیاری بالفاصله بعد از عمل کاشت جهت سبز شدن 

ها برای همه تیمارها به طور یکسان اعمال  یکنواخت بوته

های بعدی بر اساس سطوح پتانسیل  زمان آبیاری. شد

رطوبتی مذکور با استفاده از تانسیومتر تعیین گردید )در 

همه تیمارها به جز تیمار بدون آبیاری یک دستگاه 

تانسیومتر پس از کالیبره شدن کار گذاشته شد(. در 

تیمارهای آبیاری زمانی که عقربه تانسیومتر عدد مورد نظر 

داد آبیاری شروع و  )پتانسیل رطوبتی خاک( را نشان می

مقدار  (.84شد ) تا حد ظرفیت زراعی آب داده می به خاک

به  I3و I1 ، I2آب آبیاری در کل دوره رشد در تیمارهای 

مترمکعب در  55/8939و  94/8123، 99/4389ترتیب 

متر  میلی 1/855هکتار بود. در ضمن در طول دوره رشد 

تعداد غالف در  های تدر این آزمایش صفبارندگی رخ داد. 

نه در غالف، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، بوته، تعداد دا

از سطح زمین، فاصلة اولین غالف تعداد شاخه فرعی، 

 و درصد روغن و پروتئین طول غالف ،ساقه تعداد گره

ها  پس از رسیدگی کامل غالف. مورد ارزیابی قرار گرفت

. انجام شد برداشت ها( درصد غالف 53)زرد شدن بیش از 

 5.8  نسخه SASا نرم افزار ب دست آمدهه های ب داده

مقایسه  LSDبا استفاده از آزمون ها  میانگین وشده تجزیه 

ها و رگرسیون گام به  تجزیه همبستگی ساده صفت .شدند

 انجام شد. SASافزار  گام نیز با نرم
وری آبیاری نسبت به شرایط  وری آب آبیاری، بهره بهره

ارش به وری مجموع آب آبیاری و ب بدون آبیاری و بهره

محاسبه گردید  8و  4، 8های  ترتیب طبق رابطه

وری بارش نیز بر  بهره (.8813سپاسخواه و همکاران، )

اساس تقسیم عملکرد )کیلوگرم در هکتار( به مقدار بارش 

 )مترمکعب( محاسبه گردید.

 
 ر(مقدار  ماده خشک در شرایط آبیاری )کیلوگرم در هکتا

 هکتار()مترمکعب در  مقدار آب مصرفی

 
 عملکرد در شرایط آبیاری)کیلوگرم در هکتار(  –عملکرد در شریط بدون آبیاری)کیلوگرم در هکتار( 

 مقدار آب آبیاری )مترمکعب در هکتار(

 
    ر(عملکرد محصول )کیلوگرم در هکتا

 )مترمکعب در هکتار( مقدار آب آبیاری و بارش

 
لیتر  8/3دقت  آب با مقدار آب آبیاری با استفاده از کنتور

گیری شد و مقدار ماده خشک برای هر تیمار به طور  اندازه

وری آب محاسبه  گیری و از نسبت آنها بهره جداگانه اندازه

 گردید.

 وری آب آبیاری = بهره

وری آبیاری نسبت به  = بهره

 شرایط بدون آبیاری 

 

 

 وری مجموع آب آبیاری و بارش = بهره

] 8[ 

] 4[ 

 

] 8[ 
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 نتايج و بحث

 های مرفولوژيک صفتآبیاری بر  تأثیر کم

آبیاری بر  دار نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر معنی

، تعداد در بوته شاخه فرعیارتفاع بوته، تعداد  های صفت

، و در سطح احتمال یک درصد طول غالفساقه و  گره

در سطح احتمال پنج زمین از سطح فاصلة اولین غالف 

آبیاری باعث  اعمال تیمارهای کم .(8)جدول بود درصد

دار تعداد گره در ساقه شد، به طوری که این  کاهش معنی

گره در  52/5ه ب I1گره در ساقه در تیمار  9/84مقدار از 

ارتفاع بوته در اثر تنش کمبود آب کاهش  رسید. I4تیمار 

 I1 ،I2 ،I3میزان ارتفاع بوته در تیمارهای  داری یافت. معنی

 85/85و  93/35، 81/94، 19/91به ترتیب برابر با  I4و 

کاهش ارتفاع ساقه در اثر تنش  (.4متر بود )جدول سانتی

با کاهش تعداد گره توان در ارتباط  کمبود آب را می

های پورموسوی و همکاران  این نتایج با یافته دانست.

در واقع تنش کمبود آب باعث  داشت.همخوانی ( 8811)

گردد. با کاهش طول این  کاهش طول دوره رویشی می

تر گیاه از این مرحله تعداد گره و طول  دوره و عبور سریع

تفاع گیاه میانگره در گیاه کاهش یافته و به دنبال آن ار

فاصله اولین غالف از  .(4338دانشیان، ) یابد کاهش می

داریمعنیکاهشکمبود آبتنشسطح زمین در اثر 

متر در  سانتی 22/83به طوری که این مقدار از  یافت

متر در  سانتی 18/9به  I1شرایط آبیاری بر اساس تیمار 

رسد که  به نظر می .(4)جدول شرایط بدون آبیاری رسید

ها موجب  یاری با افزایش طول ساقه و فاصله میانگرهآب

 گردد. ترین غالف از سطح زمین می افزایش فاصله پایین

( نیز کاهش فاصله اولین 8811پورموسوی و همکاران )

گزارش  ،غالف از سطح زمین را در شرایط تنش کمبود آب

کمبود آبتنشازبوته نیزدرتعداد شاخه فرعی اند. نموده

 99/2 باI1 تیمار به طوری که  پذیرفتداری عنیمتأثیر

 58/8با  I4بیشترین تعداد شاخه فرعی و تیمار ، شاخه

 (.4ترین آن را به خود اختصاص داد )جدول کم ،شاخه

های فرعی و  آبیاری کافی موجب افزایش تعداد شاخه

گردد  ها در سویا می کمبود آن موجب کاهش تعداد آن

تیمار بدون آبیاری به طور  (.8819یزدانی و همکاران، )

دار موجب کاهش طول غالف گردید در حالی که  معنی

داری از  اختالف معنی I3و  I1 ،I2بین تیمارهای آبیاری 

با توجه به نتایج  (.4جدولنظر این صفت وجود نداشت )

رسد که تنش شدید کمبود آب موجب کاهش  به نظر می

شده  ی گزارشطی آزمایش گردد. می طول غالفدار  معنی

ترین طول غالف در تیمار بدون آبیاری و  کم است که

االمین و  روحبه دست آمد )در تیمار آبیاری  آنبیشترین 

 .(4335همکاران، 

 
ترين غالف از سطح زمین، تعداد گره در ساقه  های ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، فاصله پايین تجزيه واريانس صفت (: 2)جدول

 و طول غالف اصلی

 منبع تغییرات

   میانگین مربعات  

 ارتفاع بوته درجه آزادی
تعداد شاخه فرعی 

 در بوته

 غالف  اولینفاصله 

 از سطح زمین

 تعداد گره 

 در ساقه 
 طول غالف

 ns58/85 ns23/3 ns54/3 ns51/3 ns38/3 4 بلوک

 85/3** 11/8** 82/5* 12/4** 93/213** 8 آبیاری

 38/3 85/3 54/3 88/3 81/42 9 خطا

 15/8 41/3 51/83 5/83 35/1 - ضریب تغییرات)%(
ns  ،**  دار با احتمال یک و پنج درصد. دار و معنی به ترتیب غیر معنی *و 
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ه در ترين غالف از سطح زمین، تعداد گر های ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، فاصله پايین صفتمقايسه میانگین  (: 1)جدول

 در سطوح آبیاریساقه اصلی و طول غالف 

سطوح آبیاری 

 بار خاک( )سانتی

   میانگین  

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی 

 تعداد شاخه فرعی 

 در بوته

غالف از  اولینفاصله 

سطح زمین 

 متر( )سانتی

 تعداد گره 

 اقه سدر 

طول غالف 

 متر( سانتی)

I1 19/91 99/2 22/83 93/84 33/8 

I2 81/94 88/8 58/5 53/88 13/4 

I3 93/35 53/4 54/1 53/88 51/4 

I4 85/85 58/8 18/9 52/5 23/4 

LSD0.05 19/5 58/3 54/8 48/8 48/3 

I1 ،I2 ،I3  وI4  بار خاک و بدون آبیاری سانتی 53-53، 33-33، 83-83به ترتیب تیمارهای آبیاری بر اساس پتانسیل رطوبتی 

 و اجزای عملکرد آبیاری بر عملکرد تأثیر کم

آبیاری بر اثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

وزن ، تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوتههای  صفت

در سطح  درصد روغن و پروتئینو هزار دانه، عملکرد دانه 

با افزایش شدت تنش،  (.8احتمال یک درصد بود )جدول

غالف در  443داری از  تعداد غالف در بوته به طور معنی

 (.2)جدولکاهش یافت   I4تیمارغالف در  31به  تیمار

علت روند کاهشی تعداد غالف در شرایط تنش کمبود آب 

توان به تشکیل تعداد گل و غالف کمتر و افزایش  را می

میزان ریزش گل و غالف در فواصل زیاد آبیاری نسبت داد 

، در شرایط آبیاری کامل (.8855محلوجی و همکاران، )

گیری از کلیه شرایط محیطی و توسعه کافی  گیاه با بهره

های رویشی و تولید مناسب مواد فتوسنتزی،  اندام

، اما با وقوع تنش و کند بیشترین تعداد غالف را تولید می

مواد فتوسنتزی تعداد غالف در گیاه  کاهش تولید و ذخیره

تعداد دانه در غالف  (.4338دانشیان، یابد ) کاهش می

با اعمال تأثیر تنش کمبود آب قرار گرفت و  تحت

بیشترین تعداد دانه  .آبیاری کاهش نشان داد تیمارهای کم

به دست  I4و کمترین آن در تیمار  در غالف در تیمار 

داری از نظر این صفت  تفاوت معنی I3و  I2دو تیمار  آمد.

ترین  گزارش شده است که کم .(2)جدول نشان ندادند

ر غالف متعلق به تیمار بدون آبیاری بود و تعداد دانه د

االمین و همکاران،  روحآبیاری سبب افزایش آن گردید )

وزن هزار دانه در اثر تنش کمبود آب کاهش  (.4335

)این تیمار  I1گرم در تیمار  53/11از  وداری یافت  معنی

گرم  15/98 در یک گروه آماری قرار گرفت(، به I2با تیمار 

وزندار عدم کاهش معنی (.2سید )جدولر I4در تیمار 

کاهشباارتباطدرشاید بتوانراI2تیمار دردانههزار

رسد کاهش مخزن  به نظر می .دانستگیاهدردانهتعداد

مانده مواد فتوسنتزی  های باقی سبب شده است که به دانه

بیشتری اختصاص یابد. در شرایط تنش شدید محدودیت 

ها دانهوزنوکاهش تعدادباعثمخزنبیشتر منبع و 

دار وزن هزار دانه  برخی از محققین کاهش معنی شود می

عبادی و ) اند را در شرایط تنش کمبود آب گزارش نموده

(. نتایج برخی از 4332لی و همکاران،  ؛8813همکاران، 

تنش کمبود آب بر  دار محققین نیز حاکی از اثر غیر معنی

 (.4335االمین و همکاران،  روحباشد ) وزن هزار دانه می

سبب کاهش داری معنیبه طورکمبود آبتنش

به طوری که بیشترین عملکرد  شد.دانهمقدار عملکرد

 I4و کمترین آن متعلق به تیمار  I1دانه متعلق به تیمار 

گیاهان  I1در شرایط آبیاری بر اساس تیمار  (.2جدول) بود

اد شاخه فرعی، تعداد ترین تعداد گره، ارتفاع، تعد از بیش

غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه 

برخوردار بودند، بنابراین عملکرد بیشتری را نیز تولید 

تنش کمبود آب، عملکرد سویا را به واسطه کاهش  نمودند.

دهد و بیشترین  یک یا چند از اجزای عملکرد، کاهش می

محیطی از جمله  آید که شرایط عملکرد زمانی به دست می

رطوبت قابل دسترس در تمامی مراحل رشد گیاه در حد 

کاهش عملکرد (. 4333کرم و همکاران، مطلوب باشد )

تحت شرایط تنش کمبود آب که متأثر از کاهش اجزای 

 مطابقت داشتسایر محققین باشد با نتایج  عملکرد می

کرناک و همکاران،  ؛ 8811پورموسوی و همکاران، )

 ریشهرشدکاهشاثر درآبجذبهشکا .(4331

 هدایتمیزانکاهش ،(4333اسچوینینگ و همکاران، )
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گونزالز و ) کربنساز و سوختسرعت کاهشوای روزنه

درعملکردکاهشدرمؤثرعوامل از (4333همکاران، 

باعثکمبود آب.اند شدهشناختهکمبود آبتنششرایط

دهندةانتقالاجزایدرتغییروچوبی آوند قطرکاهش

شود مینیز(ها روزنهوهواییهای اندامریشه،) تعرقمسیر

ازآبجریانمیزانکاهشباعثنهایتدر امر اینکه

تارمینگکنگ و کوتو، ) شود میهواییهای اندام به ریشه

تلفاتمقدارافزایشبا برگسطحکاهش .(4338

.داشب میگیاهرشدکنندة محدودعوامل ازآب،تبخیری

کمبود تنشاثردربیشترخالی فضاهای وجودهمچنین

کمبود بهتر مقاومهرزهای علفرشد جهتراشرایط،آب

وآبنور،ازاستفادهبرایرقیبانی کهکند، می فراهمآب

 (.8553پالمر و همکاران، ) خواهند بودغذایی عناصر

ی بودند های روغن و درصد پروتئین تنها صفتدرصد 

، افزایش نشان دادند، که شرایط تنش کمبود آب درکه 

البته این افزایش در مقابل کاهش عملکرد ناشی از تنش 

نتایج این آزمایش با  (.2 کمبود آب، ناچیز بود )جدول

( و دانشیان و همکاران 8818نتایج کارگر و همکاران )

در شرایط تنش کمبود آب با  ند،ا ه( که اظهار داشت8818)

ازه دانه، روغن و پروتئین حجم بیشتری کوچک شدن اند

از فضای دانه را نسبت به شرایط غیر تنش اشغال نمودند، 

 .اشتمطابقت د

 
 های تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن و پروتئین تجزيه واريانس صفت (: 9)جدول

 منبع تغییرات

   میانگین مربعات   

درجه 

 آزادی

تعداد غالف در 

 بوته

تعداد دانه در 

 غالف
 درصد پروتئین درصد روغن عملکرد دانه وزن هزار دانه

 ns88/834 ns334/3 ns25/8 ns39/252 ns83/3 ns89/3 4 بلوک

 33/834** 13/43** 434821** 43/295** 35/3** 82953** 8 آبیاری

 88/3 33/3 31/2323 45/8 333/3 91/812 9 خطا

 19/3 28/8 58/82 49/4 25/2 54/84 - ضریب تغییرات)%(
ns  ،**  دار با احتمال یک و پنج درصد. دار و معنی به ترتیب غیر معنی *و 

های تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن و پروتئین  صفتمقايسه میانگین  (: 4)جدول

 آبیاری در سطوح

سطوح آبیاری 

 بار خاک( )سانتی

   میانگین  

تعداد غالف در 

 بوته

تعداد دانه در 

 غالف

وزن هزار دانه 

 )گرم(

عملکرد )کیلوگرم در 

 هکتار(
 درصد پروتئین درصد روغن

I1 443 18/8 53/11 83/548 95/88 28/88 

I2 854 95/8 31/15 85/339 84/89 54/83 

I3 834 93/8 93/18 93/855 45/81 54/23 

I4 31 85/8 15/98 35/55 58/85 54/22 

LSD0.05 81/85 82/3 94/8 845 21/3 99/3 

I1 ،I2 ،I3  وI4  بار خاک و بدون آبیاری سانتی 53-53، 33-33، 83-83به ترتیب تیمارهای آبیاری بر اساس پتانسیل رطوبتی 

 وری آب آبیاری بر بهره تأثیر کم

 وری آب نشان داد که بهرههای مختلف  بررسی شاخص

وری  نسبت به دیگر تیمارها بهره I1تیمار  آبیاری بر اساس

آب آبیاری، آبیاری نسبت به شرایط بدون  بیشتری از

فراهم کرده مجموع آب آبیاری و بارش، و بارش را  آبیاری،

وری آب نیز  مقدار آب مصرفی از بهره با کاهشو  است

بین سطوح آبیاری از  البته تفاوت (.3)جدولکاسته شد 

وری آبیاری  وری آب آبیاری و بهره بهرههای  صفتنظر 

عدم تفاوت  دار نبود. نسبت به شرایط بدون آبیاری معنی

( 2)جدول  I3 و I2دار عملکرد دانه بین دو تیمار  معنی

در  I3باشد که آبیاری بر اساس تیمار  بیانگر این مطلب می

آب تری از  وری مناسب ، امکان بهرهI2 مقایسه با تیمار

وری آب به عوامل  بهره آبیاری و بارش را فراهم کرده است.

مختلفی مانند الگوی کاشت، شرایط اقلیمی، تکنولوژی 
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آبیاری، مدیریت آبیاری در مزرعه، خاک و حاصلخیزی آن، 

های کشاورزی شامل کارگری، کود، ادوات کشاورزی  نهاده

(. بنابراین 8811 سانیج، دهقانیو غیره بستگی دارد )

د. باش وری آب تأثیر گذار می د بهرهعوامل زیادی در بهبو

نتایج محققین در مورد تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر 

باشد به طوری که برخی افزایش  وری آب متفاوت می بهره

نژاد  خواجوئی) اند آبیاری گزارش نموده آن را در شرایط کم

و برخی  (8811 ؛ کریمی و همکاران،8812و همکاران، 

وری آب در شرایط  اند که بیشترین بهره اظهار داشته

آبیاری مطلوب بدست آمد و با کاهش مقدار آب مصرفی از 

؛ بیات و 8814صفاری، وری آب نیز کاسته شد ) بهره

(. نتایج این آزمایش با نتایج صفاری 8815همکاران، 

اند  ( که گزارش نموده8815( و بیات و همکاران )8814)

بیشترین عملکرد و راندمان مصرف آب در شرایط آبیاری 

 مطلوب بدست آمد، مطابقت داشت.

 
وری مجموع آب آبیاری و بارش و  بهره وری آبیاری نسبت به شرايط بدون آبیاری، بهره ،وری آب آبیاری بهرهمقايسه میانگین  (: 5)جدول

 در سطوح آبیاریوری بارش  بهره

 سطوح آبیاری

 اک(بار خ )سانتی

وری آب آبیاری )کیلوگرم  بهره

 بر متر مکعب(

وری آبیاری نسبت به  بهره

شرایط بدون آبیاری 

 )کیلوگرم بر متر مکعب(

وری مجموع آب آبیاری و  بهره

 بارش )کیلوگرم بر متر مکعب(

وری بارش                 بهره

)کیلوگرم بر متر 

 مکعب(

I1 45/3 43/3 89/3 89/3 

I2 45/3 42/3 88/3 43/3 

I3 43/3 85/3 88/3 43/3 

I4 - - 33/3 33/3 

LSD0.05 35/3 35/3 38/3 39/3 

I1 ،I2 ،I3  وI4  بار خاک و بدون آبیاری سانتی 53-53، 33-33، 83-83به ترتیب تیمارهای آبیاری بر اساس پتانسیل رطوبتی 

 دانه عملکرد در عملکرد اجزای سهم

یابی در گیاهان ترین صفت مورد ارز عملکرد دانه مهم

باشد. این صفت تحت تأثیر اجزاء  ای از جمله سویا می دانه

بنابراین  پذیرد. تأثیر می ها عملکرد قرار دارد و از این صفت

ای  تعیین روابط میان عملکرد و اجزای آن از اهمیت ویژه

ضرایب همبستگی  باشد. در افزایش عملکرد برخوردار می

 9ه گیری شده در جدول های انداز ساده میان برخی صفت

ها نشان داد که  تجزیه همبستگی صفت آورده شده است.

سطحدرداری مثبت و معنیهمبستگیدانه عملکرد

های تعداد غالف در بوته و وزن  احتمال یک درصد با صفت

های تعداد  درصد با صفت پنجهزار دانه و در سطح احتمال 

عداد دانه در و تدر ساقه  شاخه فرعی در بوته، تعداد گره

در بین آنها صفت تعداد غالف در بوته  غالف داشت.

را با  (r=513/3**)دار  بیشترین همبستگی مثبت و معنی

شده گزارش طی آزمایشی در سویا  عملکرد دانه دارا بود.

تعداد دانه در بوته، تعداد غالف در  های صفت که است

فرعی و وزن صد دانه با عملکرد   بوته، تعداد شاخه

آمارانتا و ) داری داشت همبستگی مثبت و معنی

طی نیز ( 8813زاد و همکاران ) رضایی .(8553ویسوانتاها، 

بررسی روابط میان عملکرد سویا و اجزای آن بیان 

اند که صفت تعداد غالف در بوته دارای بیشترین  داشته

با توجه به ضرایب  همبستگی با عملکرد دانه بود.

رود که  عملکرد دانه انتظار میده برای شهمبستگی ذکر 

عملکرد دانه گردد. موجب افزایش  اجزای عملکردافزایش 

داری با  دارای همبستگی مثبت و معنی ها تچراکه این صف

با ،بوتهدرغالف همچنین تعدادباشند. می عملکرد دانه

تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد گره در ساقه  های صفت

همبستگیهزار دانه وزنو فغالدانه در تعداد اصلی،

 داشتدرصد پنج احتمال در سطحیدار معنی و مثبت

در  عملکرد اجزای از یک هر تعیین سهم منظور هب 

 شد استفاده گام به گام روش رگرسیون از سویاعملکرد 

عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته، در برابر دیگر )

ی مستقل، گیری شده به عنوان متغیرها های اندازه صفت

نتایج رگرسیون گام به گام نشان  .(مورد تجزیه قرار گرفت

 در تعیین جزء ترین مهم بوته در غالف تعداد داد که

 55 تنهایی به جزء به طوری که این بود. دانه عملکرد

تکرارهای  و در تیمارها را دانه عملکرد تغییرات از درصد

بیشترین این صفت  .(5نمود )جدول توجیه مختلف
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را نیز با ( r=513/3**دار ) مبستگی مثبت و معنیه

در  غالف تعداد که با توجه به این عملکرد دانه دارا بود.

 اجزای از جزء دیگر دو به نسبت زمانی نظر از بوته

 در و زودتر (و وزن هزار دانه عملکرد )تعداد دانه در غالف

بنابراین به  شود می تعیین گیاه دورة زایشی اوایل همان

 تأثیر بیشترین جزء بر این آبیاری سطوح رسد که می نظر

 تغییرات که سبب شده است نیز امر همین و اند داشته را

 ایفا دانه تغییرات عملکرد در را نقش بیشترین صفت این

 آبیاری های رژیم اثر ( نیز طی بررسی8819یحیایی ) .کند

ترین جزء در  سویا، مهم دانة عملکرد اجزای و عملکرد بر

 دانه را تعداد غالف در بوته تعیین کرد. عملکرد یینتع

اند که در بین  در سویا گزارش داده نیز محققین دیگری

اجزای عملکرد تنها تعداد غالف در بوته همبستگی 

داری با عملکرد بوته دارا بود و سایر اجزا هیچ گونه  معنی

آدامز و ویور، ) داری را نشان ندادند همبستگی معنی

8511).  
 

 گیری شده در سطوح آبیاری ضرايب همبستگی میان صفات اندازه(: 6)جدول

 5 9 3 2 8 4 8 شماره صفت

8 8       

4 **541/3 8      

8 ns923/3 ns535/3 8     

2 ns941/3 *184/3 *188/3 8    

3 *141/3 *195/3 ns559/3 ns515/3 8   

9 ns512/3 **533/3 ns588/3 *583/3 *144/3 8  

5 ns583/3 *534/3 *143/3 **513/3 *199/3 **538/3 8 
ns ،** دار در سطح احتمال یک و پنج درصد. دار، معنی به ترتیب غیر معنی * و 

عملکرد  -5 وزن هزار دانه -9تعداد دانه در غالف  -3تعداد غالف در بوته  -2تعداد گره در ساقه اصلی  -8تعداد شاخه فرعی در بوته  -4ارتفاع بوته  -8

 دانه

 خالصه نتايج رگرسیون گام به گام عملکرد دانه )متغیر وابسته( با ديگر متغیرهای مورد بررسی در سطوح آبیاری (: 0)جدول

 ضریب تبیین متغیر وارد شده
b در مرحله وارد شدن b خطای استاندارد در مدل نهایی 

 83/3 89/2 89/2 558/3 تعداد غالف در بوته

 

 گیری نتیجه
با کاهش مقدار آب مصرفی از تایج نشان داد که ن

تنش کمبود داری کاسته شد ) عملکرد دانه به طور معنی

(. آب با کاهش اجزای عملکرد، عملکرد سویا را کاهش داد

و کمترین آن در تیمار  I1بیشترین عملکرد دانه در تیمار 

I4  دست آمد، همچنین این دو تیمار به ترتیب بیشترین به

بنابراین با توجه  وری آب را نیز نشان دادند. بهره و کمترین

به نتایج این آزمایش، آبیاری بر اساس پتانسیل رطوبتی 

بار خاک بهترین رژیم آبیاری از لحاظ  سانتی 83-83

وری آب تشخیص داده شد. همچنین تجزیه  عملکرد و بهره

گیری شده نشان داد که صفت  های اندازه همبستگی صفت

ر بوته دارای بیشترین ضریب همبستگی تعداد غالف د

با عملکرد دانه بود. نتایج  (r=513/3**)دار  مثبت و معنی

 )تعداد رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که این صفت

 بوده دانه عملکرد در تعیین جزء مهمترین بوته( در غالف

بنابراین  و بیشترین درصد تغییرات عملکرد را توجیه کرد.

که صفت تعداد غالف در بوته در گزینش  رسد به نظر می

سویا برای عملکرد از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. 

آشکار است که متغیرهای دیگر نیز در نهایت از طریق این 

 صفت بر عملکرد دانه مؤثر خواهند بود.
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Abstract  
In order to evaluation the effects of irrigation levels on yield, yield components and water 

productivity of soybean T.215 cultivar, an experiment was conducted based on Randomized Complete 

Block Design with three replications at Agricultural Research Farm, Faculty of Agriculture, 

University of Guilan in 2009. The treatments were included four irrigation levels based on potential 

moisture 30-35 (I1), 50-55 (I2), 70-75 (I3) Centibar soil using Tensiometer and without irrigation (I4). 

The studied traits were included plant height, No. of nodes in main stem, No .of branches per plant, 

height of first pods from ground level, pod length, No.of pods per plant, No .of seeds in per pod, 1000 

seed weight, seed yield and oil and protein content. Water productivity indices were also calculated. 

The results showed that deficit irrigation significantly reduced seed yield (Water deficit stress by 

reducing yield components decreased yield of soybean). The highest and the lowest value of the seed 

yield obtained by I1 and I4, respectively and also these two of treatments showed the highest and the 

lowest water productivity, respectively. So, according to the results of the present experiment, 

irrigation based on I1 treatment was recognized the best treatment in view of seed yield and water 

productivity. The results of correlation analysis showed high correlation between seed yield and No 

.of pods per plant (r=0.985
**

). The results of stepwise regression also showed that No .of pods per 

plant was the most important yield component and covered the most of total yield variance. 
 

Keywords: deficit irrigation, soybean, yield, yield components, water productivity.  


