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Abstract 

Water deficit is the prime limiting factor in soybean production in semi-arid regions. Therefore, 

increasing soybean seed yield requires the selection of resistant and adapted cultivars to dry or water 

deficit conditions of Iran. In order to evaluate the effect of irrigation regimes on seed yield and yield 

components of three soybean cultivars an experiment was conducted in Lorestan University of 
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Technology Research farm during the growing season of 2010-2011. The experiment was arranged 

as split-plot in the form of completed block design. Irrigation regimes were the main plots and the 

subplots were three soybean cultivars (M7,M9 and TMS). Then, irrigation treatments were conducted 

as follow; CI: applied 100% of water requirements during the whole season and RDI80, RDI70 and 

RDI50 applied 80%, 70% and 50% of water requirements, respectively. Based on the findings of this 

study, deficit irrigation had significant effect on the number of nodes, plant height, number of pods 

per plant, 100 seeds weight, grain yield and biological yield. Severe stress conditions had maximum 

effect on reduction in nodes number (10.54), plant height (44.24 cm), number of pods per plant 

(24.5), grain yield (1259.9 kg.ha
-1

), biological yield (3013.2 kg.ha
-1

) and 100 seeds weight (11.77 g). 

M9 cultivar had the most yield, biological yield, number of pods per plant, number of nodes, 100 

seeds weight and water productivity in the water stress condition and non-water stress condition 

among the studies cultivars. 

 
Keywords: Deficit irrigation, Soybean cultivars, Water productivity, Yield. 

 مقدمه
ترین گیاه روغنی در دنیا، رتبهه دوم را ا    گیاه سویا به عنوان مهم

کشت در کشور به خود اختصاص داده است. در نظر تولید و سطح  یر 
آبی باعث شهده اسهت کهه میهعان عملکهرد گیاههان        دو دهه اخیر کم

های  یادی برای تولیهد    راعی با محدودیت مواجه گردد. اخیراً تالش
ههای   به خشکی در دنیا انجام شهده اسهت. یکهی ا  راه    ارقام متحمل

ممکن برای افعایش عملکرد در چنهین شهرایطی، شناسهایی ارقهامی     
کاهش عملکرد کمتهری داشهته و در    ،است که در شرایط وقوع تنش

ضمن در شرایط آبیاری مناسب نیع ا  عملکرد قابل قبهولی برخهوردار   
ا که مراحل بحرانهی رشهد   ا  آنج (.1388دانشیان و همکاران، باشند )

کهه   ،عموماً با شرایط آب و هوایی گرم و خشك تابستان مواجه بهوده 
توجهه   ،باشد باال میصوالت  راعی نیع در این دوره نیا  آبی اغلب مح

آبیاری بسیار کارسا  خواهد  جویی در مصرف آب با اعمال کم به صرفه
مهارتین و  و  1389 بابا اده و همکاران،، 1384، ایعانلو و همکارانبود )

 های ینههع یاهرگاه منابع آب، محدود و چنین  هم (.2009، 1همکاران
 یهد ( در حالهت تول یآب، باال باشد، با ده مصرف آب )ا  نظهر اقتصهاد  

ا  نظهر   یکهه مشهکالت   یمحصول، کمتر خواهد بود. هنگهام  حداکثر
وجهود   یگهر د یاتیمنابع ح یاو  یکارگر یروین ی،انرژ یه،سرما ینتأم
گونهه منهابع بهاال باشهد،      یهن ا ههای  ینهکه هع یهنگام یااشته باشد د

خیرابی، واقع شود ) یدسود مف یشدر افعا تواند یم یاریآب استفاده ا  کم
آبیاری بهه عنهوان یهك اسهتراتوی سهودمند       به طور کلی، کم (.1379

اقتصادی در وضعیت بحران آب و با هدف حداکثر استفاده ا  واحد آب 
آبیاری نیا مند مدیریتی منسهجم ودقیه     باشد. کم یمصرفی مطرح م

است که با مدیریت آبیاری کامل و کالسهیك تفهاوت دارد. مهدیریت    
آبیهاری را بها چهه     ای ا  کهم  آبیاری بایستی تعیین نماید که چه درجه

روشی باید اعمال نمود. همچنهین، الگهوی بهینهه کشهت، مطالعهات      

                                                           
1- Martin et al. 

یولههوژیکی گیههاه و آبیههاری، خصوصههیات فیع اقتصههادی،  مههان کههم 
لیاقهت و  مورفولوژی خها  را بایهد کهامالً مطالعهه و بررسهی نمهود )      

 رطوبهت  تنظیم با است ممکن شده تنظیم آبیاری کم (.1379دربندی، 
 ا  هدف. شود اجرا رشد فصل ا  بخشی طول در نظر مورد حد یك در
 بهه  سهس   و آب مصهرف  کارآیی ساختن بهینه شده تنظیم آبیاری کم

 افت هر. است مصرفی آب واحد یك ا ای به عملکرد اندنرس حداکثر
 تحهت  رطوبتی مالیم تنش یك اجرای نتیجه در عملکرد در کوچکی
 بهه  منجهر  کهه  – آب مصرف کاهش ا  حاصل سود با استراتوی، این

 گهردد  مهی  جبهران   – شهود  مهی  رویشهی  رشد در حد ا  بیش کاهش
بها  ( 2010) 3و همکهاران  یرتها  مید(. 2010 ، 2همکهاران  و کرنا )

نشان دادند  یاسو یفیتعملکرد و ک یبر رو یتنش خشک یرتأث یبررس
 عملکرد دانه را تحهت تهأثیر   یشیدر طول مراحل رو تنش خشکیکه 
 یدر طه  یچند تهنش خشهک   یا یكکه اعمال  ی، در حالدهد میقرار ن

بهه کهاهش قابهل توجهه      ،رشدن دانهپُ یاغالف و  یتوسعه، رشد طول
 یمشخص شد که برا ای مطالعه یدر ط .گردد یم دانه منجر ملکردع
 100 یهعان به م دو رقم سویا،عملکرد  یشمحصول و افعا یشترب یدتول

 یناست، بنابرا یا ا  آن ن یشب یا یرا  تشتك تبخ یتجمع یرتبخ درصد
کنهد   یم یجابا یاریسطوح آب بهارقام در واکنش  ینتفاوت عملکرد ب

 یمخصوصاً در نهواح  یه تنش آبکمتر نسبت ب یتبا حساس یکه ارقام
 (.2005، 4وکهرم و همکهاران  خشهك انتخهاب گردنهد )    یمهخشك و ن

با بررسی بر روی گیاه سهویا در ترکیهه و   ( 2010)کرنا  و همکاران 
نیا  آبی و تیمهار   درصد 25 و 50، 75اعمال چهار تیمار آبیاری کامل، 

عملکهرد  بدون آبیاری نشان دادند که با افعایش میعان آب مصهرفی،  
کیلوگرم در هکتار کاهش یافته  267 به 3952دار ا   دانه به طور معنی
روغن  یعانم یتنش خشک یشبا افعاکه  مشخص شداست. همچنین 

                                                           
2- Kirnak et al. 

3- Demirtas et al. 

4- Wakrim et al. 
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 یشبها افهعا  یابد، در حهالی کهه    میکاهش  درصد 4/16تا   20دانه ا  
سینسهیك و    .یابهد  یم یشافعا یادانه سو ینپروتئ یعانم ،تنششدت 
ای در شهرایط نیمهه خشهك بها انجهام       در مطالعه( 2008) 1همکاران
 درصهد  25و  50، 75آبیاری )در سهطوح مختلهآ آبیهاری کامهل،      کم

کمبود آب و بدون آبیاری( بر روی سهویا اهههار نمودنهد کهه آبیهاری      
کامل باالترین عملکرد دانه و تیمار بدون آبیاری کمترین عملکهرد را  

ا شهدت یهافتن تهنش آبهی،     دارا هستند. همچنین نتیجه گرفتند که به 
ارتفاع گیهاه، تعهداد غهالف در گیهاه، تعهداد دانهه در گیهاه، عملکهرد         

کنهد، امها    دار کاهش پیدا مهی  بیولوژیکی و عملکرد دانه به طور معنی
 (2007) 2روسادی و همکهاران  .بوددار ن تأثیر آن بر و ن صددانه معنی

و  40، 60، 80 ،100ای در اندونعی با اعمال تیمارههای   مطالعهدر نیع 
و توسهعه   ییدر مراحل ابتدا یاسو یاهگ یبر رو  آبی گیاه درصد نیا 20
سهبب کهاهش    یشهدت تهنش خشهک    یشکه افعا اههار داشتندرشد، 
 .گهردد  یمصهرف آب مه   ییکهارآ ارتفاع بوته، عملکرد دانه و  دار یمعن

رشهد   ار یهابی واکهنش ارقهام    به منظهور  (1388)دانشیان و همکاران 
آبی، سه آ مایش جداگانه در معرعه مؤسسه  یا به تنش کمنامحدود سو

هها نتیجهه    تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا نمودنهد. آن 
گرفتند که با افعایش شدت تنش آبی، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد 

یابهد، امها    دار کاهش می ها و درصد چربی دانه سویا به طور معنی گره
شهاخص برداشهت، و ن صهددانه و تعهداد دانهه در       تأثیر تنش آبی بر
اثهر   یبا بررسه  (1383) خانقاه و همکاران ینالی  .بوددار ن غالف معنی
نشهان دادنهد   در منطقه کرج  یاارقام مختلآ سو یبر رو یتنش خشک
میعان عملکرد دانه، و ن صددانه، تعداد بذر شدت تنش  یشکه با افعا
 یدگیرسه  یهها  در گهروه  یاسهو  ارقهام  یولهوژیکی عملکهرد ب در گیاه و 

یابهد، امها تعهداد بهذر در غهالف       یکاهش مه  دار یمختلآ به طور معن
سویا ای بر روی  در مطالعه( 1386) یحیایی .کاهش چندانی پیدا نکرد

در معرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان به این نتیجه رسید کهه  
 10886 آبیاری کامل بیشهترین میهعان عملکهرد بیولهوژیکی را برابهر     

کیلوگرم بر هکتار به خود اختصاص داده و با افعایش تنش آبهی ایهن   
. همچنهین افهعایش شهدت    یابهد  میعان در تیمارهای دیگر کاهش می

دار بر تعداد غالف در بوته و عملکرد دانهه داشهت،    تنش آبی اثر معنی
کهارگر   .بوددار ن اما اثر آن بر تعداد دانه در غالف و و ن صددانه معنی

 ژنوتیپ سهویا  49تنش رطوبتی را بر عملکرد  اثر (1381) کارانو هم
ارتفاع بوته، تعداد غهالف   بررسی کردند، نتایج نشان داد عملکرد دانه،

 غالف دچار کاهش قابل توجهی ناشی ا  تنش تعداد دانه در و در بوته
 یمهار کهه ت  نشان دادند( 1389)و همکاران  یعیتبر ییسرا آب گردید.

 ینتنش ا یششاخص برداشت را دارد و با افعا یشترینکامل ب یاریآب
وجهود   یمارهات ینب دار یاما اختالف معن یابد، یکاهش م یوستهپ یعانم

 ییمقدار کارآ یشترینکه ب یدندرس یجهنت ینبه اها  ، همچنین آنندارد

                                                           
1- Sincik et al. 

2- Rosadi et al. 

خا  به  ینقصان رطوبت درصد 50 یبخش یاریآب یمارمصرف آب در ت
در حد  شده تنظیم یاریآب کم یمارت یبترت و پ  ا  آن به آید یدست م
نقصهان   درصهد  75در حهد   شهده  تنظهیم  یاریآب کم یمارو ت درصد 50
  .شتکامل قرار دا یاریخا  و آب یرطوبت

هدف ا  انجام این تحقی ، بررسی اثر مقادیر مختلآ آب آبیاری 
بر اسا  نیا  آبی گیاه، بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفهی  

 باشد. میآباد استان لرستان  رقم سویا در منطقه خرمدانه سه 
 

 ها واد و روشم
دانشهکده   یقهاتی در معرعهه تحق  1390در تابستان سال  یشآ ما
 یمنطقه در شهمال غربه   یندانشگاه لرستان انجام گرفت. ا یکشاور 

و  یشهرق  یقهدق 15درجه و  48 یاییآباد در طول جغراف شهرستان خرم
واقع شده است. ارتفاع  یشمال یقهدق 26و  درجه 33 یاییعرض جغراف

آمبهروژه،   یبنهد  بر طبه  طبقهه   .باشد یم یامتر ا  سطح در 1150آن 
بهه منظهور    .شهود  یسرد محسوب مه  خشك یمهآباد جعو مناط  ن خرم
 یخها  محهل، قبهل ا  اجهرا     یمیاییو ش یعیکیف یاتخصوص یینتع
عهه  معر متهری  یسهانت  0-40ا  عمه    ینمونهه تصهادف   پنج یشآ ما

خا  منتقهل شهد.    یشگاهنمونه مرکب به آ ما یهبرداشت و پ  ا  ته
، ههدایت  لوم است یلتخا  نشان داد که بافت خا  س یهتجع یجنتا

و  6/7خها    pHدسی  یمن  بهر متهر،    71/0الکتریکی گل اشباع 
است. فسفر و پتاسیم قابل جذب خها    درصد 55/0کربن آلی خا  

در  یشمورد آ ما ین م باشد. مییون جعء در میل 320و  6/3به ترتیب 
که رطوبهت خها  بهه حهد      ی مان  شد و سس یاریاواخر خردادماه آب

 یسهك با استفاده ا  گاوآهن شخم و سس  دو د ید،معرعه رس یتهرف
بها   متهر  یسهانت  50هها بهه فاصهله     و پشته یعمود بر هم  ده شد. جو

آ مون  یجنتا شدند. قبل ا  کاشت با توجه به یجادا شیارکناستفاده ا  
 50و  یهوم در هکتار کهود فسهفات آمون   یلوگرمک 150 یعانخا ، به م

بهه  اضافه شد. ارقهام   ینبه  م یمدر هکتار کود سولفات پتاس یلوگرمک
هر سه که  TMSو  M7 ،M9کار گرفته شده در این تحقی  شامل 

طول دوره رشهد آنهها    ،قرار دارند دو یدگیو در گروه رسبوده  ودر  
انهد و   . چندشهاخه باشهد  یهها نامحهدود مه    آن یرشهد  یپو ترو   110

هها   مطلوب است. رنه  گهل آن   یعشو ر یدگیها به خواب مقاومت آن
)قراخهانی بنهی و همکهاران،     دارنهد  یهی طال یها بنفش است و کر 

1390 .) 
آب و شهکر   درصد 10قبل ا  کشت به کمك محلول  یابذور سو
 یلهوگرم ک 7 یگرم بهه ا ا  25 یعانبه م یکوماپونژ یعوبیومرا یبا باکتر

ههای   کهرت  یبهه روش آمهار   یشهی طرح آ ما ینبذر، آغشته شدند. ا
تکهرار   سهه در  یکامل تصهادف  یها بلو  یهدر قالب طرح پا خردشده
در چهار  یاریآب یفاکتور اصل عبارتند ا : یشعوامل آ ما ه وانجام شد
، (یاسو هیاگ یآب یا ن درصد 50و  100 ،80 ،70) I1 و I4، I3، I2 سطح

در  یشآ مها  .TMSو  M7 ،M9رقم شامل سه رقهم   یفاکتور فرع
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 آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه... تأثیر کمشمس بیرانوند و همکاران: 

پالت و هر پالت شامل  چهارکه هر بلو  شامل شد سه بلو  انجام 
کاشهت و   یهآ رد چههار . هر کرت مشتمل بر (1 شکل)بود کرت  سه

 یمارههای ت یررفهع تهأث   یبرابود و  متر یسانت 50فاصله خطوط کاشت 
 ینفاصهله به   متهر،  یسهانت  60ها  کرت ینفواصل ب یکدیگر،بر  یاریآب

در نظر  رمت یكها  بلو  یانمتر و فاصله م یكبلو   یكها در  پالت
 گرفته شد.
 انجهام  مههر  بیسهتم  در برداشت و تیرماه هشتم در کاشت تاریخ 
بهود و بهر اسها      یهر متغ هها  یهاری آب ینفاصله به  ی تحق یندر ا. شد

 ینبه ا شد. یینتع یاریا  تشتك،  مان آب یرو تبخ یاهیگ یها شاخص
 یقات( واقع در مرکع تحقETpا  تشت ) یررو انه تبخ یها منظور داده
 یاسهو  یهاه و تعرق گ یرتبخ یربه دست آمد و طب  معادله   یهواشناس

(ETc:به صورت رو انه محاسبه شد )  
 
 (1)                                                  ETc=Kc.Kp.ETp 

 
 یبضهر  :Kc یهاه، و تعهرق گ  یهر تبخ :ETcدلهه فهوق،   در معا که

ا   یرتبخ یعانو م یرتشتك تبخ یبضر یببه ترت: ETpو  Kp، یاهیگ
 .باشند یتشتك م
 و فهاوو  24 نشهریه  در موجهود  ههای  ولجهد  کمهك  به گیاهی ضریب
 کمهك  بهه  نیهع  تبخیهر  تشهتك  ضریب. آمد دست به محلی های داده
 گیاه تجمعی تعرق و تبخیر انمیع که  مانی. شد محاسبه مذکور نشریه
. گرفهت  مهی  صهورت مجدد  آبیاری رسید، شده انجام آبیاری میعان به
 24نمونه خا  معرعه برداشت و به مدت  یاری،رو  قبل ا  هر آب یك

و  یین( تعθbگرفت و درصد رطوبت آن ) میکن قرار  ساعت در خشك
( Z) یهاه گ یشهه متوسهط عمه  ر   ی،بهردار  به کمهك نمونهه   ینهمچن
عمه  خهالص آب     یهر معادله  با استفاده ا شد. سس   می یریگ دا هان
 .یدگرد میمحاسبه  یاریآب
 
 (2)                                              dn=(θFC-θb)×ρb×Z 

 

بهر حسهب    میهعان خهالص آب آبیهاری    :dn که در ایهن معادلهه   
، ی راعه  یهت خا  در نقطه هرف یدرصد رطوبت و ن :θFC ،متر سانتی
θb: در شروع آبیاریخا   یدرصد رطوبت و ن ،ρb :  و ن مخصهوص
: عمه   Zو  متر مکعهب  بر حسب گرم بر سانتی خا  معرعه یهاهر

بهه   یهاری آب آب درصد 10حدود  .استمتر  بر حسب سانتیریشه گیاه 

هر کهرت   یبرا یاریو عم  ناخالص آب یافتاختصاص  یتلفات عمق
 درصد 50و  70، 80 یمارهایت یبرا یاریآب آب یعان. میدمحاسبه گرد

در عمه  ناخهالص    5/0و  7/0، 8/0 یببا اعمهال ضهرا   یببه ترت یعن
عمه  خهالص آبیهاری بهرای      محاسبه شهده بهه دسهت آمهد.     یاریآب

درصد نیا  آبی سویا به ترتیب برابهر بها    50و  70، 80، 100تیمارهای 
م گیهری شهد. هنگها     متر انهدا ه  میلی 6/483، 3/390، 8/335، 3/242

برداشت سویا، عملکرد دانه و برخی ا  خصوصیات ارقام مختلآ سویا 
گیری گردید. صفات مهورد مطالعهه    در تیمارهای مختلآ آبیاری اندا ه
، ساقهتعداد گره در عملکرد بیولوژیکی، عبارت بودند ا : عملکرد دانه، 

وری مصهرف   و بههره  ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، و ن صهددانه 
عملکهرد   یآب مصهرف  یور مقدار شاخص بهره (3)ط معادله توسآب. 

) دانه
irr

WP)  گردیدمحاسبه: 

 

 (3)                                                         
dg

Y
irrWP  

 
 هکتهار  در کیلهوگرم  حسهب  بهر  دانه عملکرد :Yدر این معادله

 .باشد می متر میلی حسب بر آبیاری آب میعان :dgو
جدول تجعیه واریان  تهیه شهد و   SPSSافعار  با استفاده ا  نرم

 و در سهطح احتمهال پهنج درصهد     ها ا  طری  آ مون دانکهن  میانگین
.مقایسه گردید

 

 بحثنتایج و 
د و عملکهر  یهان  وار تحلیهل دست آمهده ا   ه مربعات ب یانگینم
 یهن نشان داده شهده اسهت. ا   (1)در جدول  یاعملکرد ارقام سو یاجعا
لکهرد  عمبهر عملکهرد دانهه،     یهاری آب یاصهل  تیمارکه  دادنشان  یجنتا

و ارتفاع بوتهه در   ساقهتعداد غالف در بوته، تعداد گره در ، بیولوژیکی
اثهر   پهنج درصهد  و ن صهددانه در سهطح    یو بر رو درصد یك سطح 
 وری مصهرف آب  شهاخص بههره   یآن بر رو یراما تأث، شتدا دار یمعن
بهر و ن   یهك درصهد  در سهطح  نیهع  رقهم   یفرع تیمار .بودن دار یمعن

چون عملکهرد   یبر صفات پنج درصدصددانه و ارتفاع بوته و در سطح 
کهه   ی، در صورتاشتد دار یمعن یره تأثساقتعداد گره در  و بیولوژیکی

وری  و بههره  غهالف در بوتهه   تعهداد  ،بر عملکهرد دانهه   دار یمعن یرتأث
 .شتندامصرف آب 



17 

 94پاییز  3ی ، شماره38ی علمی کشاورزی(، جلد علوم و مهندسی آبیاری )مجله

 

I بلوک C2 C1 C3 C1 C2 C3 C3 C1 C2 C3 C2 C1

II بلوک C3 C2 C1 C2 C3 C1 C3 C2 C1 C2 C1 C3

III بلوک C2 C3 C1 C3 C2 C1 C3 C2 C1 C1 C3 C2

I2

I1I3I2I4

I1I2I4I3

I4 I3 I1

 
(، IIIو  I ،IIها ) های کامل تصادفی شامل بلوک های خردشده بر پایه بلوک نقشه طرح آزمایشی به شیوه کرت -1شکل 

 (TMS :C3و  M7 :C1 ،M9 :C2( و ارقام)I1درصد :50و  I2درصد :I3 ،70درصد :I4 ،80درصد :100سطوح آبیاری )

 

 ه واریانس مرکب صفات مختلف سه رقم سویا تحت چهار رژیم آبیاریتجزی -1جدول

 منبع تغییر
درجه 
 آ ادی

عملکرد دانه 
(kg.ha

-1) 
عملکرد بیولوژیکی 

(kg.ha
-1) 

تعداد غالف 
 تهوب در

تعداد گره 
 ساقهدر 

و ن صددانه 
(g) 

ارتفاع بوته 
(cm) 

 آب عملکرد یور بهره
kg.haدانه )

-1
.mm

-1) 

 ns2/58093 ns1/263983 ns56/35 ns27/0 ns42/4 ns64/6 ns73/0 2 تکرار
 3 **2774975 **11754826 **8/934 **07/3 *73/2 **8/254 ns65/0 (Aآبیاری )
 a 6 ns243046 ns1726221 ns9/199 ns08/0 ns98/1 ns67/25 ns19/1خطای 
 2 ns168842 *2689098 ns9/34 *36/0 **42/9 **9/296 ns78/0 (Bرقم )
 ns4/90643 ns8/565502 ns65/42 ns37/0 ns21/0 ns68/8 ns49/0 6 رقم×یاریآب

 b 16 ns126794 ns4/499805 ns62/98 ns16/0 ns07/1 ns81/7 ns61/0خطای 
ns** دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد دار و معنی به ترتیب غیر معنی :، * و

  
 آبیاری  مختلف رهایتیما تحت ورد بررسیصفات م مقایسه میانگین -2جدول 

سطح 
 آبیاری

عملکرد دانه 
(kg.ha

-1) 
عملکرد بیولوژیکی 

(kg.ha
-1) 

تعداد غالف 
 تهوب در

تعداد گره در 
 ساقه

و ن صددانه 
(g) 

 (cm)ارتفاع بوته 
 آب عملکرد یور بهره
kg.haدانه )

-1
.mm

-1) 

I1 
a 9/1259 

a 2/3013 a 5/24 
a 54/10 a 77/11 a 24/44 

a 62/4 

I2 
b 7/1712 b 4/4029 ab 30  b 03/11 ab 51/12 ab 42/47 

a 48/4 

I3 
c 5/2224 bc 8/4854 bc 9/40 c 51/11 ab 29/12 b 40/50 

a 09/5 

I4 
c 8/2514 c 9/5684 c 47 d 89/11 b 09/13 c 73/56 

a 61/4 
 دار ندارند. اختالف معنی نج درصدپهستند، از نظر آماری در سطح احتمال انگلیسی که دارای حداقل یک حرف مشترک  عدادیا

 

 
 بهره وری آب عملکرد دانه نسبت به تیمارهای آبیاری و ارقام مختلف -2شکل 
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 آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه... تأثیر کمشمس بیرانوند و همکاران: 

 یاریدر سطوح آب یاسو یاهگ مختلآصفات   یانگینم یسهمقا یجنتا
 نشان داده شده است.  (2)جدول  در ورد بررسیم

 یمهار نسهبت بهه ت   یهاری آب یها با اعمال تنش یاعملکرد دانه سو
 یا به گونه یافت،( پنج درصد)در سطح  دار یکامل، کاهش معن یاریآب

. ا  یافهت کاهش  یوستهشدت تنش، مقدار آن به طور پ یشکه با افعا
نبهود، امها در    دار یاختالف معن I3و  I4 یمارهایت ینصفت، ب یننظر ا
نهواد و   ییخواجهو  .یدمشاهده گرد دار یاختالف معن یمارها،ت یرمورد سا
در  یاسهو  یهاه بهر گ  یهاری آب ههای  یمرژ یبا بررسنیع ( 1384)اران همک
، 40پ  ا   یاری)آب یاریکرمان، با چهار سطح آب ییآب و هوا یطشرا
( نشهان  Aکهال    یهر ا  تشهتك تبخ  یرتبخ متر یلیم 100و  80، 60

به  درصد 40و  60 یاریآب یمارهایدادند که کاهش عملکرد دانه در ت

. بهوده اسهت   یاهانمراحل مختلآ رشد گدر  یوجود تنش خشک یلدل
انجهام  ( 1388)و همکهاران   یانکه توسط دانشه  یقیتحق همچنین در

شد، با وقوع تنش ا  عملکرد دانه کاسته شد، به طوری که گیاهان در 
درصهد عملکهرد    43و  29شهدید بهه ترتیهب     وشرایط تنش متوسهط  

در  یبررسارقام مورد  ینب . درکمتری نسبت به آبیاری مطلوب داشتند
و  شهت وجهود ندا  دار ی، ا  نظر عملکرد دانه اختالف معنه یشآ ما ینا
، 6/1913 یههببههه ترت TMSو  M7 ،M9 یههها آن در رقههم یههعانم
متوسهط   کهه  بهود بهه طهوری   در هکتار  یلوگرمک 2/1817و  1/2053

  .شتمقدار را دا یشترینب M9عملکرد دانه، در رقم 
عملکهرد  مقهدار   ،یشدت تهنش آبه   یشبا افعا (2)مطاب  جدول 

 یهاری آب یمارههای ت یندر ب ییراتتغ ینالبته ا .یافتکاهش  بیولوژیکی
I4  وI3 یاریآب یمارهایت ینب ینو همچن I3  وI2 ینبود، وله  دار یمعن 
. شهد  دار یمعن پنج درصداختالف در سطح احتمال  یمارها،ت یرسا ینب

 تهنش  یطدر شهرا گونهه توجیهه کهرد کهه      توان این این کاهش را می
 یامر تبادالت گها   ینو ا شوند یبسته م یمهبرگ ن یها رو نه ی،خشک
 یهع ن یهاه و ن خشك گ یاه،را محدود نموده و با کاهش فتوسنتع گ یاهگ

 M7دو رقهم   یهان م ی نیهع، ارقام مورد بررسه  یندر ب .یابد یکاهش م

در هکتههار(  یلههوگرمک 8/4673) M9در هکتههار( و  یلههوگرمک 4664)
 TMSدو رقهم و رقهم    یهن ا یان، اما مشتندا وجود دار یاختالف معن

نیع ( 1386)یحیایی  .بود دار یمعن تالف،در هکتار( اخ یلوگرمک 3849)
اصفهان به این نتیجه رسهید کهه آبیهاری کامهل بیشهترین       منطقهدر 

میعان عملکرد بیولوژیکی را به خود اختصاص داده و با افعایش تنش 
و همکهاران   فرنیها  .یافهت  آبی، این میعان در تیمارهای دیگر کهاهش 

بهر عملکهرد    یهاری کهه اثهر آب   ای مشهابه دریافتنهد   با نتیجهه ( 1385)
و سنسهیك  . گردد یم دار یمعن یك درصددر سطح احتمال  ییولوژیکب

 یهاری آب یمارههای ت یرتهأث  یبا بررس یقیدر تحق یعن( 2008)همکاران 
 یجهه نت یهن بهه ا  یا،سو یاهو تعرق گ یرتبخ درصد 25و  50، 75کامل، 
)ا   دار یتنش به شکل معنه  یشبا افعا ییولوژیککه عملکرد ب یدندرس
 .یافتتن در هکتار( کاهش  5تا  11

 ینکهه در به  شهد  مشهاهده   نتهایج مقایسهه میهانگین   با توجه به 

 73/56ارتفهاع بوتهه بها     یشهترین ب I4 یهاری آب یمارت یاری،آب یمارهایت
ارتفاع بوته را  ینکمتر رمت یسانت 24/44با  I1 یاریآب یمارو ت متر یسانت

بها   یهاری، مختلآ آب یمارهایبه خود اختصاص دادند. ارتفاع بوته در ت
، پنج درصهد . در سطح احتمال یافتکاهش  بیاری،آب آ یعانکاهش م

 یراخهتالف سها   ی، ولشتندا دار یاختالف معن I3و  I1با  I2 یمارهایت
 یبها بررسه   (1385) .  ارع و همکهاران بود دار یمعن یکدیگربا  یمارهات

تنش  یطدر شرا یاهنشان دادند که ارتفاع گ یاسو یبر رو یتنش خشک
 ینکه ا یابد، یکاهش م دار یمعن رکامل به طو یاریآب یطنسبت به شرا

و همکهاران   یك. سنسه شهت مطابقهت دا  یشآ مها  ینا یجبا نتا یجهنت
در  یاسهو  یاهکه ارتفاع گ یدندرس یجهنت ینبه ا یقیدر تحق یعن( 2008)
کامهل، بها    یهاری آب یمهار تحت تنش کمبود آب نسبت بهه ت  مارهاییت
 یسهه مقابها   .یافهت کهاهش   دار یتهنش بهه طهور معنه     یعانم یشافعا
، رقهم  TMSو  M7 ،M9سه رقهم   ینارتفاع بوته در ب های یانگینم

M7  ارتفاع بوته و رقم  یشترینب متر یسانت 77/52باTMS  96/43با 
 ،ارقهام مختلهآ   ینبه  ی، وله شهت دا ارتفاع بوتهه را  ینکمتر متر یسانت

 .بودن دار یاختالف معن
تهنش   یهعان م یشتعداد غالف در بوتهه بها افهعا    یشآ ما یندر ا

آن در  یهعان کهه م  ی، به طهور یافتکاهش  دار یکمبود آب به طور معن
و  99/29، 94/40، 97/46برابهر بها    یببه ترت I1و  I4 ،I3 ،I2 یمارهایت
ن تعداد غهالف  یعام یشترینکامل ب یاریبآ یماربود. در واقع در ت 55/24

تعداد کمتر گهل   یل. تشکیدعدد مشاهده گرد 97/46در بوته با متوسط 
ا   یشهی، رشهد  ا  یهل تنش در اوا یطآنها در شرا یدشد یعشو غالف و ر

اسها  نتهایج    بهر . باشد یم یاهکاهش تعداد غالف در گ یاحتمال یلدال
جملهه تهنش خشهکی،    عوامهل محیطهی ا    ( 1980) 1کولر و همکهاران 
دهد که اثر آن  و عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار می یعملکرد بیولوژیک

کهه   شهود  یعمدتاً بر تعداد غالف در بوته، گعارش شده است و اههار م
. وکهرم و  گردد یتعداد غالف در بوته م دار یباعث کاهش معن یتنش آب
 یشبها افهعا  کهه   یدندرسه  یجهنت ینبه ا یا در مطالعه( 2005) همکاران

( 1389)و همکهاران   یعیتبر سرایی .یابد یتنش، تعداد غالف کاهش م
گرفتند که بیشترین تعداد غالف در بوته در تیمار آبیاری کامل با  یجهنت

آبیاری سنتی و آبیهاری بخشهی در حهد     به دست آمد و کم 47/42تعداد 
جبران نقصان رطوبتی خا  ا  نظهر تعهداد غهالف در بوتهه      درصد 50
سنتی در حد  آبیاری دار نداشتند و میعان این صفت در کم تالف معنیاخ
جبران نقصان رطوبتی خا  پ  ا  آبیاری کامهل و قبهل ا     درصد 75

جبهران  درصهد   50آبیاری سنتی و آبیاری بخشهی در حهد    دو سطح کم
 یهن ارقام مهورد مطالعهه در ا   یانم درنقصان رطوبتی خا  قرار گرفت. 

وجهود نداشهت و    دار یاختالف معنه  یاهغالف در گ ا  نظر تعداد ی ،تحق
، 28/35برابهر بها    یهب به ترت TMSو  M7 ،M9تعداد غالف در سه رقم 

ارقهام   یهن ا یندر به  M9رقهم   یهب ترت ینعدد بود. به ا 10/34و  46/37

                                                           
1- Koller et al. 
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و  یبنه  یتعداد غالف را بهه خهود اختصهاص داد. قراخهان     یعانم یشترینب
ا   یاچهار رقهم سهو   یفیو ک یمک یاتخصوص یبا بررس( 1390)همکاران 

که تعداد غهالف در بوتهه    یدندرس یجهنت ینبه ا M9و  M7جمله دو رقم 
غهالف در بوتهه(    1/39)با متوسهط   M9بوده و رقم  یعارقام ن یرتحت تأث

تعهداد   یشهترین ( بتهه غهالف در بو  2/33)بها متوسهط    M7نسبت به رقم 
 M9 یهع ن یش مها آ یهن . در ادههد  یغالف در بوته را به خود اختصاص مه 

 .شتتعداد غالف در بوته را دا ینباالتر
 یندر بهه یتعههداد گههره در سههاقه اصههل ییههراتتغ، (2)مطههاب  جههدول 

 یهن ا یر. مقهاد بهود  دار یمعنه  پنج درصددر سطح احتمال  یاریآب یمارهایت
 یا،سو یاهگ یآب یا ن درصد 50و  70، 80کامل،  یاریآب یمارهایصفت در ت
 یهب ترت یهن بهه ا  .بود 54/10و  03/11، 51/11، 89/11برابر با  یببه ترت
تعهداد گهره در    یعانم ینکمتر I1 یاریآب یمارو ت یشترینب I4 یاریآب یمارت

دهنده میهعان   را به خود اختصاص دادند. تعداد گره ساقه نشان یساقه اصل
شدت تهنش   یشگرفت که با افعا یجهنت ینچن توان یباشد. م رشد گیاه می

. در یابهد  یکاهش مه  یوستهبه طور پ ی،ره در ساقه اصلکمبود آب، تعداد گ
صهورت گرفهت، عامهل     (1388) و همکاران یانکه توسط دانش ای العهمط

دار بر تعداد گره در سهاقه در سهطح یهك درصهد      آبی تأثیر معنی تنش کم
رفهت، در شهرایط آبیهاری مطلهوب،      گونه که انتظهار مهی   نشان داد. همان

گهره در   65/16دار بودند و به طور متوسهط  گیاهان ا  رشد بیشتری برخور
درصهد   16و  13کردند. تنش متوسط و شدید به ترتیب  ولیدساقه اصلی ت

( 1986) 1باعث کاهش در تعداد گره ساقه اصلی شدند. مهاچو و همکهاران  
با بررسی اعمال تیمارهای آبیاری در مراحل مختلآ رشهد سهویا گهعارش    

و در در سهاقه  هها   شدید تعداد گرهکردند که عدم آبیاری منجر به کاهش 
بها   M9رقهم   ی،ارقام مختلهآ مهورد بررسه    یانم در .شود ینتیجه بوته م

 یههببهه ترت  یگهره در سهاقه اصههل   12/11بهها  TMSگهره و رقهم    44/11
تعداد گره در سهاقه   ینمقدار را به دست آوردند. همچن ینو کمتر یشترینب
 بود. 18/11 یعان، به مM7در رقم  یاصل

آمهده اسهت، و ن صهددانه در     (2)که در جهدول   یجیبه نتا با توجه
بهه طهور    ی،معمهول  یهاری آب یمارنسبت به ت یتحت تنش رطوبت یمارهایت
ا  نظهر   I4و  I1 یهایماربا ت I3و  I2 یمارهایت ین. بیافتکاهش  دار یمعن
 یهن ا  ا I4و  I1 یمهار ت ین، اما به شتوجود ندا دار یصفت، اختالف معن ینا

د یسه ر ی. به نظر مه بود دار یمعن پنج درصددر سطح احتمال نظر، اختالف 
مواد  یجهو در نت یشافعا یاهماده خشك گ یدتول ی،معمول یاریآب یطدر شرا
. یابهد  یم دار یمعن یشها انتقال و و ن دانه افعا به دانه یشتریب یفتوسنتع
 یهعش به ر توان یرا م یکاهش و ن دانه در اثر تنش خشک یگرا  طرف د
دانست.  رتبطها م و پر شدن دانه یلها و کوتاه شدن دوره تشک برگ ودتر 
در منطقه بروجرد نشهان دادنهد کهه تیمارههای      (1385) و همکاران یافرن

آبیاری تأثیر مهمی بر و ن صد دانه سویا دارند و با اعمال تهنش خشهکی   
گهرم(   2/9تها   5/11دار ) و ن صد دانه نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی

                                                           
1- Muchow et al. 

اد اختالل یجبا ا یدگعارش کرد که تنش شد( 1980) 2. دلوچدهد ینشان م
کهاهش و ن صهددانه    یجهه و در نت یهدگی چروک یجهاد در نمو بذر سهبب ا 

ا  نظهر و ن صهددانه، در    TMSبها رقهم    M9و  M7ارقهام   ینب .یدگرد
 یش،آ مها  یهن . در اشتوجود دا دار یاختالف معن پنج درصدسطح احتمال 

و  08/13، 74/12 یهب بهه ترت  TMSو  M7 ،M9و ن صددانه در ارقهام  
و ن صهددانه را بهه خهود     ینبهاالتر  M9گرم به دست آمد و رقم  40/11

 اختصاص داد.
 یمهار چههار ت  ینکهه به   داد( نشان 2 )جدول یانگینم یسهآ مون مقا یجنتا
 یآب مصهرف  یور ا  نظر شاخص بهره یش،آ ما یناعمال شده در ا یاریآب

گونهه کهه مشهاهده     . همهان شهت وجود ندا دار یعملکرد دانه، اختالف معن
 یهاری آب یمهار و ت یشهترین ب یا،سو یآب یا ن درصد 80 یاریآب یمارت گردد یم
 یآب مصهرف  یور مقهدار شهاخص بههره    ینکمتر یا،سو یآب یا ن درصد 70

 3و همکهاران  یرکها  . گ(2)شکل  عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند
در  ییجهو  بهه منظهور صهرفه    ی سویاروبر  هدو سال یشیآ ما یط( 2009)

ا  آب و داشتن عملکهرد بهاالتر بها     راندمان استفاده یشمصرف آب و افعا
اند،  داده یشنهادکامل را پ یاریآب درصد 75 یاریآب یمارت یکسان،مقدار آب 
اسهت. موسهوی و    یهك نعد یاربسه  یه  تحق یهن ا یجبهه نتها   یجهنت ینکه ا

 یهاری و آب یهاد   یاریآب یاه در سوک دان گعارش نموده یع( ن1367همکاران )
 یهان م مصهرف آب و عملکهرد دانهه شهد.     ییکم هر دو سبب کاهش کارآ

 دار یآب عملکهرد دانهه اخهتالف معنه     یور ا  لحها  بههره   ارقام مختلهآ 
و رقهم   متهر  یلهی در هکتهار در م  یلوگرمک 97/4با  M9. رقم شدمشاهده ن

TMS  و  یشهترین ب یهب بهه ترت  متهر  یلهی در هکتهار در م  یلوگرمک 46/4با
 یور مقدار شاخص بهره ین. همچنبودندشاخص را دارا  ینمقدار ا ینکمتر

در هکتار  یلوگرمک 66/4، برابر با M7رقم  یعملکرد دانه برا یآب مصرف
 .بود متر یلیدر م

 

 گیری نتیجه

 گیهاه  آبهی  نیا  درصد 80 آبیاری تیمار شده، اعمال تیمارهای میان در
 بیشهترین  عملکرد دانه آب مصرف وری بهره نهمچو صفاتی نظر ا  سویا
 تیمهار  بهه  نسهبت  آب مصهرف  در درصدی 20 کاهش با داشت، را مقادیر
 اعمهال  بها  و داد نشان را عملکرد کاهش درصد 12 ا  کمتر کامل، آبیاری
 عنهوان  بهه  لهذا  بهرد،  کشهت   یهر  را بیشهتری  سهطح  تهوان  می تیمار این

 توصهیه  آ مهایش  ایهن  در یهاری آب تیمهار  چههار  بین در تیمار ترین مناسب
تعداد غالف در بوته، تعهداد گهره،    باالترین M9 رقم که آنجا ا  .گردد می

 رسهد  مهی  نظر به دارا بود، را آب مصرف وری بهره و ن صددانه و شاخص
 محهدودیت  شرایط در کشت برای منتخب رقم مطالعه، مورد ارقام بین در
 .باشد آب

                                                           
2- Delouche 

3- Gerçak et al. 
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