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بررسی تنش خشکی بر روی عملکرد و کیفیت هشت رقم سویا
( )Glycin max L.در منطقه سیستان
احمد مهربان* ،1امید عزیزیان شرمه ،2افسانه کمالی

دلجو3

1استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان ،ایران
2دانشکده علوم پایه ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ،ایران
3گروه زراعت و اصالح نباتات ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ،ایران
تاریخ دریافت59/4/22 :

تاریخ پذیرش59/5/22:

چکیده
این تحقیق جهت بررسی اثر تنش خشکی برر روی عللکررد و کیتیرت هشرت رقر سرویا در سرا زراعری
 1343-49در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک اجررا شرد .ایرن آزمرایش برهصرورت
اسپلیتپالت در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.کرت اصلی شامل دو سطح آبیراری
کامل (شاهد) و تنش خشکی (قطع آب در فاز زایشی) و کرت فرعی شامل ارقام سویا  ،V292 ،HT ،PEسرحر،
 DPX ،M7کتو  ،M9 ،ویلیامز بود .نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی بر کلیه صتات مرورد آزمرایش از جللره
ارتتاع بوته ،طو غالف ،تعداد غالف در بوته ،دمای کانوپی ،وزن هزار دانه ،عللکرد کوانتومی و عللکررد دانره
معنیدار شد و روی تعداد دانه در غالف و شاخص برداشت تاثیر معنی داری نداشت  ..تیلار رق نیز بره طرور
معنیداری بر کلیه صتات کلی و کیتی در گیاه سویا تاثیرگذار بود ،بهطوری که بیشترین عللکرد دانه از رق

PE

بدست آمد در حالیکه تأثیر آن روی صتات فنولوژیکی ،طو غالف و دمای کانوپی معنیدار نبود .بر هلکرنش
تنش خشکی و رق بر صتات ارتتاع بوته ،تعداد غالف در بوته ،عللکرد کوآنتومی و عللکرد دانه معنیدار و بر
بقیه ویژگیهای مورد بررسی معنیدار نشد .بیشترین عللکرد دانه از تیلرار آبیراری کامرل (شراهد) ،و رقر

PE

مشاهده گردید.
واژههای کلیدی :تنش ،دمای کانوپی ،رق  ،سویا ،عللکرد

مقدمه

1

میباشد ( .)Galashi et al., 2009نیاز این گیاه بره آب

سویا با نام عللی ( ،)Glycine maxکه در ایران آن

در مراحررل ملتلررد رشررد متترراوت اسررت .مهلترررین

را با نام سوژا نیز می شناسند ،گیاهی است یکسراله،که

مرحلهای که سرویا تحرت ترأثیر ترنش خشرکی قررار

بهصورت بوتهای استوار و نسبتاً پر شاخ و برگ رشرد

میگیرد مرحله زایشری مریباشرد (

مریکنرد ( .)Kochaky and Sarmadnya, 2011ترنش

 .)al., 2011زراعت سویا در اغلب کشورهای دنیرا بره

کلبود آب یکی از عوامل محدود کننده رشد در سرویا

منظور تولیرد روغرن ،پرروت ینهرای گیراهی و علوفره

است ( .)Aminifar et al., 2010سویا گیاهی است کره

صورت میگیرد .اهلیت جهانی سویا برهدلیرل درصرد

دارای تحلررل پررذیری متوسررطی نسرربت برره خشررکی

پروت ین باالی آن است .بنابراین سویا از لحرا ارز

Asmaylkhany et

در جیره غذایی متداو انسان در مقام سروم قررار دارد
( .)Allyaji et al., 2009خشررکی یکرری از مهلترررین

*نویسنده مسئولahmadmh2004@yahoo.com :

09

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال یازدهم ،شماره  ،34پاییز  / 5431صفحات39-33 :

عوامل محدود کننده تولید زراعری در منراطق کر آب

در بررسری  Mirakhuriو هلکراران ( ،)2004برر روی

میباشد از این رو انتلاب ارقامی که در شرایط ترنش

سویا نتایج نشان داد که اثر تنش خشرکی برر حرداکثر

دارای عللکرد باالیی باشند بسیار حائز اهلیرت اسرت

فلورسررانس ،فلورسررانس متغیررر در سررطح احتلررا 5

(.)Habibi et al., 2002

درصد معنیدار شد.
فتوسنتز از جلله مکانیس های حسرا

خشکی بر جنبرههرای ملتلرد رشرد گیراه ترأثیر

بره تغییرر

گذاشررته و موجررب کرراهش و برره تررأخیر انررداختن

وضعیت تعاد آبی در گیاه می باشد .از جلله عوامرل

جوانهزنی ،کاهش رشد اندامهای هوایی وکاهش تولید

محدود کننده فتوسنتز در تنش خشکی میتوان بره در

ماده خشک میگردد .در صورتی که شردت ترنش آب

دو گروه عوامل محدود کننده روزنره ای و یرا توقرد

زیاد باشد ،موجرب کراهش شردید فتوسرنتز و ملترل

سنتز رنگیرزههرای فتوسرنتزی ازجللره کلروفیرلهرا و

شدن فرآیندهای فیزیولوژیکی ،توقد رشد و سرانجام

کاروتنوِییدها اشراره کررد (.)Oliviera et al., 2009بره

مرگ گیاه میشود ( .)Singh, 2013امروزه ،فلورسانس

نظر می رسد که کاهش غلظت کلروفیل بره دلیرل اثرر

کلروفیل بهعنوان یک معیار سنجش برای انردازهگیرری

کلررروفیالز ،پراکسرریداز و ترکیبررات فنلرری و در نتیجرره

تأثیر تنشهای محیطی ،از جلله تنش آب بر گونههرای

تجزیره کلروفیرل باشرد (.)Silva et al., 2007کراهش

زراعی و تعیین میزان مقاومت به خشکی آنهرا پیشرنهاد

محتوی کلروفیل  aو bو کاروتنوییدها با افزایش تنش

شده است ( .)Moffatt et al., 1990در حقیقت مقردار

خشکی در لوبیا و نیشکر گزار

اسرت ( Lu et

فلورسانس کلروفیل ،سال برودن غشرای تیالکوئیرد و

 .)al., 2002کاهش مقدار کلروفیل  aبره هنگرام ترنش

کارآیی نسربی انتقرا الکتررون را از فتوسیسرت  IIبره

کلبود آب میتواند به دلیرل تحریرک آنرزی بیوسرنتز

فتوسیست  Iنشان میدهد .وقتی مولکو های کینون در

پرولین یعنی گلوتامین کیناز در تغییرات میرزان نسربی

وضرعیت کرامالً اکسریده شرده هسرتند ،سیسرت دارای

آب پایین باشد ،با افزایش تبدیل گلوتامات به پررولین

کلترین فلورسانس ( ،)F0است که بتردریج برا افرزایش

به هنگام تنش خشکی ،در واقع گلوتامرات کره پریش

احیا شدن این مولکو ها ،فلورسانس افزایش مییابرد.

ساز کلروفیل نیز میباشد از دسرتر

خرارو و سرنتز

این روند تا احیای کامرل مولکرو هرای آن ادامره پیردا

کلروفیررل دچ رار نقصرران مرریشررود ،تشرردید فعالیررت

میکند .در چنرین حرالتی مرکرز فتوسیسرت در حالرت

کلروفیالز به هنگام تنشهای اسلزی از جلله خشکی

احیرای کامرل بروده ،دارای بیشرترین فلورسرانس ()Fm

سبب کاهش محتوای کلروفیل سلو گیراهی میشرود،

است .در واقع ،تنش خشرکی برا ترأثیر سرويی کره برر

کلروفیل  aحساستر از کلروفیل  bاست و بیشتر تحت

هلانندسازی کربن می گذارد ،ظرفیت پذیر

و انتقرا

شرده

تاثیر قرار میگیررد ( .)Balaguer et al., 2002خشرکی

الکترون را کاهش داده ،در نتیجه سیست به سرعت بره

عالوه بر کراهش محتروای رنگدانرههرای فتوسرنتزی،

حالت بیشترین فلورسانس ( )Fmمیرسد که نتیجره آن

موجب آسیب و تغییر پارامترهای فلورسانس کلروفیل

Mamnuei

 Aeluropus lagopoidesمرریشررود .نتررایج بررسرری

شرده اسرت کره

محققان نشان داد که تنش رطوبتی ،پارامترهرایی نظیرر

فلورسانس متغیر ( )Fvهلبستگی مثبتی برا عللکررد در

فلورسانس حداقل  ،F0فلورسانس متغییر  FVو حداکثر

دمای باال دارد ،اما در شرایط کنتر شده با عللکرد دانره

کرررارایی کوانترررومی فتوسیسرررت ( )Fv/Fm/IIبجرررز

هلبستگی منتی نشان میدهد (.)Moffatt et al., 1990

فلورسانس حداکثر  Fmرا در گندم بهصورت معنریدار

کاهش فلورسانس متغیر ( )Fvخواهد بود (
 .)and Sayed Sharifi., 2009گزار
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کاهش داد ولی باعث افزایش فلورسانس حرداقل شرد

در عررررغ جغرافیرررایی  55و  30درجررره و طرررو

(.)Yaghobian et al., 2012

جغرافیایی  11و  91درجه به اجرا درآمد .خصوصیات
فیزیکی و شیلیایی خاک قبرل از اجررای آزمرایش در

جهت پایداری تولید در منطقه سیستان تنروع ،الزم
میباشد لذا ایجاد تنوع هلراه برا گیاهران مهر منطقره

جدو ( )1ارایه شده است.

(غررالت ،جررالیز و دانررههررای روغنرری) حررائز اهلیررت

انتخاب و تهیه بستر :عللیات زراعری شراملش شرل ،

میباشد .سویا بهدلیرل اهلیرت زراعری و نقرش آن در

دیسک ،تسطیح و مرزبندی جهت پیاده نلرودن نقشره

افزایش مواد آلی خاک میتواند در ایجاد تنروع تراثیر

کاشت بود .قبل از کاشت معاد 100کیلوگرم در هکتار

گذار باشد .منطقه سیستان بهدلیل موقعیت جغرافیرایی

سوپر فستات تریپل100 ،کیلوگرم سولتات دوپترا

و

و واقع شدن در کلربند خشک کره زمین و دارا برودن

یک دوم کود اوره بر مبنای  00کیلوگرم در هکتار بره

اقلی گرم و خشک ،محدودیت آب و ترنش خشرکی،

خرراک داده شررد ،مررابقی کررود اوره در  5تررا  1برگرری

در آن از مهلترین از کاهش تولید در محصروالت برر

بهصورت سرک استتاده گردید.

خوردار است .لذا ارائه راهکارهای که با حداقل آب

ارقام مورد استفاده در آزمایش :ارقام مرورد اسرتتاده

حداکثر بهره بررداری در تولیرد مراده خشرک و رشرد

شرامل  ،V292 ، HT ،PEسرحر DPX ،M7 ،کترو ،

بدست آید ،ضروری است .در گام او انتلراب گیراه

 M9و ویلیامز بودند که از مرکز تحقیقات کشاورزی و

مناسب و انتلراب ارقرام متحلرل از ایرن گیراه حرائز

منابع طبیعی سیستان تهیه گردیدند.

اهلیت مریباشرد .هلننرین اعلرا مردیریت زراعری

کاشت :در تاریخ  21استند  43پس گاورو شدن زمین

مناسب از جلله تعیین مراحلی از رشد در گیراه کره

کاشت توسط دستگاه خطیکرار آزمایشرات بصرورت

حساسریت کلترری بره ترنش داشرته باشرند نیرز مهر

هیرمکاری انجام شد.

میباشد .با توجه به مطالب گتتره شرده ایرن آزمرایش

اعمال تنش :در شاهد تا قبل از گلدهی بر اسا

بهمنظور بررسی عکسالعلل گیاه سویا و ارقرام آن بره

گیاه آبیاری انجام شد و با ورود به  50درصد گلدهی

تنش خشکی آخر فصرل در منطقره و تعیرین مراحرل
حسا

نیراز

در تیلررار تررنش خشررکی قطررع آبیرراری صررورت

از رشد ارائه و انجام شد.

گرفت.شاهد ه در تلام مراحل آبیاری میشدند.علل
تنک کردن در مرحله  9تا  1برگی انجام شرد .وجرین

مواد و روشها

علدهای هرز در طو دوره رشد برا دسرت صرورت

این آزمرایش در اواخرر اسرتندماه سرا  1343در

گرفت.

مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهرک متعلرق بره
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان واقع

جدول  :1مشلصات فیزیکوشیلیایی خاک محل اجرای آزمایش
علق نلونه-

هدایت

کربن

واکنش گل

برداری

الکتریکی

آلی

اشباع

EC*10

O.C%

pH

3/0

0/2

0/3

)(cm

0-30

3

پتاسی قابل

فستر قابل

جذب

جذب

)K(A.v
p.p.m

)P(A.v
p.p.m

190

2/1
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درصد

درصد

درصد

بافت

شن

سیلت

ر

خاک

52

33
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برداشاات :ترراریخ برداشررت تیرمرراه 1349و

وزن هزار دانه :برای اندازهگیرری وزن هرزار دانره دو

برداشت توسط دست انجام شد و در طو دوره رشرد

نلونه صدتایی از مجلوع دانههای جلعآوری شرده از

یادداشررت برررداری از مراحررل ملتل رد فیزیولرروژیکی

هر کرت انتلاب شد .سرپس نلونرههرا برا اسرتتاده از

شرراملش ترراریخ کاشررت ،شررروعگلرردهی،پایانگلرردهی،

ترازوی دیجیتا برا دقرت  0/001گررم تروزین و وزن

غررالفبسررتن ،دانرره دادن و رسرریدگی فیزیولرروژیکی

هزار دانه از میانگین آنها بدست آمده محاسبه شد.

صورت گرفت و صتات کلی و عللکرردی از جللره

دمای کانوپی :جهرت انردازهگیرری دمرای کرانوپی از

تعررداد غررالف در بوترره ،ارتترراع بوترره ،طررو غررالف،

دستگاه دماسنج مادون قرمز استتاده شد.

تعرردادغالف در بوترره ،تعررداد دانرره در غررالف ،وزن

عملکاارد کوآنتااومی :برررای انرردازهگیررری عللکرررد

هزاردانه ،دمای کانوپی ،عللکردکوانتومی ،عللکرد دانه

کوآنترومی از دسرتگاه فلرورمتر مرد ( )OS1-FLبرا

و شاخص برداشت اندازهگیری شد.در زمان رسریدگی

توانایی اندازهگیری فلورسانس در دو حالرت روشرنایی

فیزیولوژیکی با در نظر گرفتن اثررات حاشریه ای از 2

و تاریکی ،استتاده شد .اندازهگیریها تنهرا یرک برار در

خط وسرط تعرداد  5بوتره انتلراب و اجرزا عللکررد

مرحله رویشی (یک ماه بعد از اعلا سطوح ک آبری)،

و اندازه گیری شد.جهت تعیین عللکرد دانره

در ساعت اولیه صبح انجام شد .در هر کرت از هر بوتره

نیز با در نظر گرفتن خطوط حاشیهای از  2خط وسرط

دو بررگ کرامالً براز شرده جروان انتلراب گردیرد و

برداشرررت انجرررام و پرررس از جداسرررازی دانررره از

مؤلتههای فلورسانس کلروفیل شامل ( Fmفلورسرانس

عملیااا

شلار

غالف.عللکرد دانه محاسبه و به هکتار تبدیل شد.

حررداکثر در شرررایط سررازگار شررده بررا

ترراریکی)Fo،

(فلورسانس حداقل در شرایط سازگار شده با تاریکی)
صفا

مورد بررسی و اندازهگیری آنها

و ( Fv/Fmحررداکثر عللکرررد کوآنتررومی در شرررایط

ارتفاع بوتاه :پرس از رسریدگی کامرل برا اسرتتاده از

سازگار شده با تاریکی) اندازهگیری شرد (

خطکش مردرو از قسرلت طوقره (سرطح خراک) ترا

.)al., 1990

انتهایی ترین قسلت ساقه (انتهای غرالف) ،برهعنروان

عملکرد دانه :جهت تعیرین عللکررد دانره ،دانرههرای

ارتتاع بوته در نظر گرفته شد.لذا ارتتراع  10بوتره کره

حاصل از سطح یک متر مربرع برا اسرتتاده از تررازوی

ب رهصررورت تصررادفی انتلرراب شررده بودنررد تعیررین و

دیجیتا با دقت  0/001گررم تروزین و عللکررد دانره

میانگینگیری انجام و بر حسب سانتیمتر بیان گردید.

بدست آمده به هکتار تعلی داده شد.

طول غالف :برای اندازهگیری طو غالف در مرحلره

شااا ب برداشاات :بررا بدسررت آوردن عللکرررد

رسیدگی ،طو غالف برا اسرتتاده از خرطکرش از 10

بیولرروژیکی و عللکرررد دانرره در هررر کرررت ،عللکرررد

بوترره انرردازهگیررری و میررانگین  10بوترره بررر حسررب

اقتصادی (عللکررد دانره) را برر عللکررد بیولروژیکی

سانتیمتر محاسبه گردید.

تقسی نلروده و در  100ضررب و شراخص برداشرت

تعداد غالف در بوتاه :تعرداد غرالف موجرود در 10

بدست آمد .دادههای حاصل با نرمافزار  SASتجزیه و

بوته شلار

Moffatt et

تحلیل آماری شد و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن

و میانگین  10بوته در نظر گرفته شد.

تعداد دانه در غالف :از تقسی تعداد دانه در بوته برر

در سطح  5درصرد انجرام گرفرت .جهرت نگرار

تعداد غالف در هر بوته محاسبه گردید.

ترسرری نلودارهررا از نرررمافزارهررای  Wordو
استتاده گردید.
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نتایج

بوته در سطح  1درصد معنریدار شرد (جردو  .)2در

ارتفاع بوته :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که

بررسی برهلکنش تنش کلبرود آب و رقر مشرلص

ارتتاع بوتره تحرت ترأثیر ترنش کلبرود آب در سرطح

شدکه بیشترین ارتتاع بوته با میانگین  39/30سانتیمتر

احتلا  5درصد و تأثیر ارقام سویا در سطح احتلا 1

از تیلار آبیراری کامرل (شراهد) ،و رقر  M7حاصرل

درصد و بر هلکنش تنش کلبود آب و رق بر ارتتراع

گردید (جدو .)3

جدول  :2مقایسه میانگین اثرات ساده تنش کلبود آب و رق بر صتات مورد بررسی سویا
میانگین صتات
عوامل آزمایشی

ارتتاع بوته
(سانتیمتر)

طو غالف

تعداد

تعداد

وزن

(سانتی

غالف

دانه در

هزاردانه

متر)

در بوته

غالف

(گرم)

عللکرد

دمای
کانوپی

عللکرد

دانه

(درجه

کوآنتومی

(کیلوگرم
در هکتار)

سانتیگراد)

شاخص
برداشت
(درصد)

تنش کلبود آب
شاهد (آبیاری کامل)
قطع آب در مرحله
گلدهی و پرشدن دانه

52/35a

3/35a

53/12a

3/92a

100/10a

24/13b

0/15b

1335/33a

35/13a

92/30b

3/93b

30/03b

3/12a

41/03b

33/33a

0/39a

1339/11b

32/99a

رق
PE

91/33bcd

3/15a

53/03ab

3/50ab

111/11ab

39/00a

0/31b

1309/1ab

33/53b

HT

94/13bc

3/15a

50/13a

3/00c

119/49ab

39/20a

0/09a

1094/4a

90/03a

V292
سحر

99/92cd

3/30a

92/50cd

3/50ab

111/53b

35/05a

0/39c

1555/4bc

39/23b

93/43d

3/33a

92/13cd

3/13a

122/54a

33/12a

0/35b

1142/3b

32/34b

11/20a

3/12a

33/13d

3/33abc

50/09c

35/53a

0/33b

051/1d

23/99c

50/03b

3/12a

20/00e

3/13bc

11/14c

39/52a

0/35ab

1555/2c

35/23b

95/42bcd

3/33a

51/03b

3/00c

121/33a

35/32a

0/31b

1532/0bc

35/59b

30/03e

3/95a

90/1bc

3/00c

119/11ab

35/13a

0/19d

1152/0b

35/13b

M7
 DPXکتو
M9
ویلیامز

میانگینهای هر ستون که دارای حرف مشترک هستند ،با ه اختالف معنیدار ندارند

طول غالف :نتایج آزمایش نشان داد که طرو غرالف

تعررداد غررالف در بوترره در سررطح احتلررا  1درصررد

در بوته در سطح احتلا  5درصد تحرت ترأثیر ترنش

معنیدار بود و بر هلکنش تنش کلبود آب و رق برر

کلبررود آب قرررار گرفررت (جرردو  ،)2بررهطرروری کرره

تعداد غالف در بوته سویا تأثیر معنیداری در سطح 1

بیشترین تعداد طو غرالف از تیلرار شراهد (آبیراری

درصد داشت (جدو  .)9در بررسی برهلکنش ترنش

کامل) ،با میرانگین  3/35سرانتیمترر بدسرت آمرد کره

کلبود آب و رق مشرلص شرد کره بیشرترین تعرداد

حدود  0/03درصد افزایش نسبت به تیلار تنش نشران

غالف در بوته با میانگین  31/00عدد از تیلار آبیراری

میدهد (جدو .)2

کامل (شاهد) ،و رق  M9حاصل گردید (جدو .)3

تعداد غالف در بوته :نترایج آزمرایش نشران داد کره
تعداد غالف در بوته در سطح احتلا  1درصد تحرت
تأثیر تنش کلبود آب قرار گرفت و اثر رق برر صرتت
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جدول  : 3مقایسه میانگین اثرا

متقابل سطوح تنش کمبود آب و رقم بر صفا

مورد بررسی سویا

میانگین صتات

تیلار
تنش کلبود آب

شاهد (آبیاری کامل)

ارتتاع بوته

تعداد غالف در

عللکرد

عللکرد دانه

رق

(سانتیمتر)

بوته

کوآنتومی

( کیلوگرم در هکتار )

PE

50/33bcd

15/00b

0/30a

2330/5a

HT

53/10bc

19/33b

0/31ab

2230/1a

V292

91/10cdef

51/13cd

0/35b

1150/5bc

سحر

91/03cdef

93/33de

0/39b

1032/3ab

M7

39/30a

32/13fg

0/39a

1013/0de

DPX

51/20b

20/00g

0/35b

1312/1bc

M9

52/93bc

31/00a

0/35b

1141/2bc

ویلیامز

91/30efg

10/00bc

0/39b

1134/0bc

PE

92/30efg

92/13def

0/15a

1030/3de

HT

91/23cdef

53/00cd

0/10d

1914/1bcd

V292

92/23efg

33/33fg

0/13b

1953/3bcd

سحر

91/03efg

30/00efg

0/11bcd

1512/0bcd

M7

93/03cde

91/13def

0/55bcd

144/9e

DPX

93/43def

20/00g

0/51bc

1390/3cd

M9

34/33fg

33/13efg

0/53cd

1994/5bcd

ویلیامز

31/03g

31/33efg

0/55e

1111/5bc

کتو

قطع آب در مرحله گلدهی و
پرشدن دانه

کتو

میانگینهای هر ستون که دارای حرف مشترک هستند ،با ه اختالف معنیدار ندارند.

جدول  :4تجزیه واریانس صتات مورد بررسی ارقام سویا تحت تأثیر تنش کلبود آب
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

ارتتاع

طو

بوته

غالف

تعداد
غالف در
بوته

تعداد دانه

وزن هزار

دمای

عللکرد

در غالف

دانه

کانوپی

کوآنتومی

عللکرد دانه

شاخص
برداشت

تکرار

2

21/11ns

0/25ns

*21/40

0/003ns

543/25ns

0/14ns

1/104ns

50001/33ns

15/19ns

تنش کلبود آب

1

*1240/15

*0/41

**2951/021

1/021ns

1420/23ns

**3112/13

**50200/32

*2330133/59

04/939ns

خطای او

2

50/23

0/035

1/021

0/003

132/13

9/304

1/153

34410/01

0/111

رق

3

**250/53

0/119ns

**154/35

*0/921

**9121/31

9/5114ns

*3/349

**531925/21

**133/119

تنش × رق

3

**01/15

0/199ns

**323/21

0/211ns

125/11ns

12/303ns

*3/303

*239324/51

13/359ns

خطای دوم

20

19/11

0/151

99/32

0/131

240/22

5/014

1/31

35333/09

4/114

-

0/03

10/49

19/59

11/01

11/03

1/94

3/52

13/30

4/20

ضریبتغییرات
()%CV
*

** و و

ns

بهترتیب معنیدار در سطح احتلا  5 ،1درصد و عدم معنیداری است
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تعداد دانه در غالف :نتایج حاصل از تجزیه واریرانس

گرگان و کلترین آن از رق  M7به ترتیب با میرانگین

دادهها در این آزمایش نشاندهنده عدم وجود اختالف

 90/03و  23/99درصد بدست آمد (جدو .)2

معنیدار تعداد دانه در غالف سویا تحرت ترأثیر ترنش

دمای کانوپی :نترایج تجزیره واریرانس دادههرا در ایرن

خشکی است .این در حالی بود که این صرتت تحرت

آزمایش نشان دهنرده وجرود اخرتالف معنریدار دمرای

تأثیر اثر رق در سطح احتلا  5درصد معنریدار شرد

کانوپی (آسلانه) ،تحت ترأثیر تیلرار ترنش خشرکی در

جدو ( ،)2در برین

سطح احتلا  1درصد است (جدو  .)9هلانطور کره

ارقام مورد بررسی ،بیشترین تعداد دانره در غرالف برا

از جدو مقایسات میرانگین اسرتنباط مریگرردد ،تیلرار

میانگین  3/13دانه در غالف از رق سحر بدست آمرد

تنش خشکی  10/91درصد دمای کانوپی را نسربت بره

و کلترین تعداد از ارقام ویلیامز HT ،گرگان و  M9برا

تیلار شاهد (آبیاری کامل) ،افرزایش داد برهطروری کره

میانگین  3دانه در غالف حاصل گردید.

کلترین دمای کانوپی ( 24/13درجه سانتیگراد) ،مربوط

وزن هزار دانه :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد

به تیلار شاهد (آبیاری کامرل) ،و بیشرترین دمرا (33/33

که اثر تنش خشکی بر وزن هزار دانه معنریدار برود و

درجه سانتیگراد) مربوط به تیلار اعلا ترنش خشرکی

اثر رق در سرطح احتلرا  1درصرد برر ایرن صرتت

در مرحله گلدهی و پر شدن دانه بود (جدو .)2

معنیدار بود (جدو  .)3بهطوری کره ارقرام سرحر و

عملکرد کوآنتومی :نتایج حاصل از تجزیره واریرانس

 M7بررهترتیررب بررا میررانگین  122/54و  50/09گرررم

دادهها در این آزمایش نشان دهنرده ،وجرود اخرتالف

بیشترین و کلترین وزن هزار دانه را داشرتند (جردو

معنیدار عللکرد کوانتومی تحت ترأثیر ترنش خشرکی

.)2

در سطح  1درصد بود ،این صتت هلننرین در سرطح

عملکرد دانه :نتایج حاصل از تجزیه واریرانس دادههرا

احتلا  5درصد تحت تأثیر رق و اثرات متقابل ترنش

نشان داد که تنش خشکی در سطح احتلرا  5درصرد

خشکی و رق قرار گرفت و معنیدار شد (جدو .)9

(جدو  .)9بهطوری که بر اسا

بر عللکرد دانه معنیدار برود هلننرین رقر عللکررد

بحث

دانه سویا را نیز در سطح احتلا  1درصد تحت ترأثیر

بررسرری وضررعیت صررتات انرردازهگیررری شررده در

قرار داد بر هلکنش تنش کلبود آب و رق بر عللکرد

شرایط مزرعه نشان داد که اوال ترنش خشرکی باعرث

دانه سویا تأثیر معنی داری در سطح  5درصد گذاشرت

کاهش ارتتاع گردید .در شرایط کلبرود آب ،از طویرل

(جدو  .)9در بررسی برهلکنش ترنش کلبرود آب و

شدن سلو برا قطرع جریران آب از آونرد چروب بره

رق مشلص شدکه بیشترین عللکرد دانه برا میرانگین

سلو های در حا طویل شدن جلوگیری میشرود .در

 2330/5کیلرروگرم در هکتررار از تیلررار آبیرراری کامررل

نتیجه خشکی سبب کاهش رشرد ،ارتتراع و عللکررد

(شاهد) ،و رق  PEگرگان حاصرل گردیرد و برا رقر

میگردد ( )Albarrak, 2000تحقیقات نشان داده است

 HTدر یک گروه آماری قرار گرفت (جدو .)3

ساقه و ارتتاع گیاه تحت شرایط ک آبری کراهش پیردا

شا ب برداشت :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشران

میکند و این کاهش به عدم رشد طولی سلو برر اثرر

داد که شاخص برداشت تحت تأثیر ترنش کلبرود آب

تنش خشکی نسبت داده میشرود .نترایج ایرن تحقیرق

قرار نگرفت اما این صتت در سطح احتلا  1درصرد

نشان داد واریته  M7از میانگین ارتتاع بیشرتری نسربت

تحت تأثیر رق قرار گرفت و معنیدار شد (جدو ،)9
بهنحوی که بیشرترین شراخص برداشرت از رقر

برره سررایر تیلارهررا در شرررایط تررنش برخرروردار بررود.

HT
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هلننین در بررسی وضعیت طو غالف نیز مشرلص

مطابقررت داشررت .هلننررین مقایسرره میررانگین کرراهش

M9

شاخص برداشت در هنگام ترنش خشرکی را در ایرن

کلترین طو غالف را دارا بودند .کاهش طو غرالف

آزمایش نشان میدهد ،)2011( Bagheri .نتیجه گرفت

در شرایط تنش خشکی میتواند بره علرت حساسریت

که دلیل احتلالی کاهش شاخص برداشرت ایرن اسرت

گیاه سویا به خشرکی در مرحلره رشرد زایشری باشرد

کرره در پایرران دوره رشررد برره دلیررل کلبررود آب قابررل

( ،)2000( Fanaee .)Aminifar et al., 2010از نظررر

دستر  ،قدرت انتقا مرواد پررورده بره دانره کراهش

تعداد غالف در بوته گیاهان سویا اختالف معنی داری

یافته و منجر به افت عللکرد دانه می شرود .هلننرین

مشاهده کردند و دریافتند که برا شردت یرافتن کلبرود

کاهش تعداد غالف در بوته که سه مهلری در تولیرد

رطوبت و افزایش دور آبیاری ،از تعرداد خرورجین در

عللکرد دارد از دالیل مه کراهش شراخص برداشرت

بوته و تعداد بذر در خورجین کاسته شده که بره نظرر

در تیلار تنش محسوب میشود .مهلتررین صرتت در

مرری رسررد تررداوم یررافتن تررنش در مراحررل گررل و

بین صتات مورد بررسی در سویا قطعرا عللکررد دانره

نلوخورجینها باعث عدم تلتیح و تشرکیل خرورجین

میباشد ،زیرا هدف اصلی از کشرت سرویا برهمنظرور

سبب افزایش درصد خرورجین سرقط شرده و ریرز

برداشت دانه بوده و سایر قسلتهای گیراه از اهلیرت

خررورجینهررا مرریگررردد .هلننررین کرراهش معنرری دار

کلتررری برخرروردار برروده و در مرتبرره بعرردی قرررار

عللکرد در شرایط تنش به سبب کاهش صتاتی چرون

میگیرند .نتیجه بررسی عللکرد دانره ژنوتیر هرا نیرز

تعداد خورجین در بوته دانه در خرورجین و وزن هرر

نشان داد که تنش خشکی عللکرد دانره را بره شردت

دانه است ( .)Fanaee, 2008در این تحقیق نیز به نظرر

تحت تاثیر قرار داد اما در بین ژنوتی ها ژنوتیر

می رسد ایجاد تنش در مرحله خورجین دهری باعرث

گرگان از عللکرد دانه بیشتری برخوردار بود.

گردید که واریتره  V29بیشرترین طرو غرالف و

HT

کاهش وزن هزار دانه شرد .علردتاً ترنش خشرکی در

تنش خشکی بهدلیل آسیب به دسرتگاه فتوسرنتزی

مراحل گلدهی به خصوص خورجین دهری از طریرق

به خصوص فتوسیست

( )IIو جردا نلرودن برخری از

کاهش عرضه مواد فتوستنزی می تواند باعرث کراهش

پلری پپتیردها از آن ( ،)Sudhir and Murthy, 2004و

وزن هزار دانره شرود .هلننرین وزن هرزار دانره ترابع

مسدود شدن زنجیره انتقا

الکترون ( Neocleous and

ساختار ژنتیکی رق نیز مریباشرد (.)Niknami, 2008

 )Vasilakakis, 2007و با تاثیر سوئی که برر برخری از

نتایج تحقیقری نشران داد کره مراحرل گلردهی و نلرو

پروت ینهرای کلرپلکس کینرونی مریگذارنرد ظرفیرت

خورجینها در کلزا از نظر نیراز گیراه بره آب ،مراحرل

پذیر

و انتقا الکتررون را کراهش مری دهنرد و در

بحرانی بوده و اعلا تنش در این مراحل به دلیرل اثرر

نتیجه سیست به سرعت به مراکزیل فلورسرانس ()Fm

نامناسب به میزان جذب آسلیالت ها موجرب کراهش

میرسد که نتیجره آن کراهش فلورسرانس متغیرر ()Fv

عللکرد دانه گردیده است ( .)Niknami, 2008عنروان

خواهرد برود ( .)Stepien and Klobus, 2006کرارآیی

شده است که خشکی با تأثیر بر هدایت روزنه ای سبب

فتوشیلیایی فتوسیست ) (IIبره صرورت

نسربت Fv/Fm

کاهش آب درون بافتی برگها شد که ایرن کراهش آب

بیان میشود ،بنابراین تنشهرای محیطری برا تراثیر برر

در گیاه سبب افزایش دمای کانوپی میشود و با افزایش

فتوسیست ( )IIباعث کاهش ایرن نسربت مری شروند.

ترنش خشرکی دمرای کرانوپی نیرز افرزایش مرییابرد

کاهشهای مشاهده شده در کارآیی عللکرد کوانترومی

( )Mirakhori et al., 2000که با نترایج ایرن آزمرایش

فتوسیست ( ،)IIاشاره به کاهش سرعت انتقا الکترون
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 وزن هررزار دانرره و شرراخص،تعررداد دانرره در غررالف
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