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تنش رطوبت . دھدکمبود رطوبت عملکرد محصوالت زراعی را تحت تاثیر قرار می 

بیو شیمیایی و فیزیولوژی گیاه از جملھ تثبیت نیتروژن را مختل فرآیند ھای

ھایت بھ کرده و باالخره اجزاء عملکرد را تحت تأثیر قرار می دھد و در ن

این آزمایش بھ منظور بررسی  تأثیر تنش خشکی و .کاھش عملکرد منجر می شود

جزاء عملکرد، شاخص ھای مقاومت بھ مقادیر مصرف نیتروژن روی عملکرد و ا

از طرح اسپلیت اسپلیت . خشکی و شاخص ھای رشد سھ ژنوتیپ سویا انجام گرفت

فاکتورھای مورد آزمایش شامل سھ عامل . تکرار استفاده گردید٣پالت با

میلی متر تبخیر از تشتک ١۵٠و ٩٠،١٢٠آبیاری در فواصل آبیاری بعد از 

HS95-4118ژنوتیپ ھای سویا بھ اسامی ویلیامز، تبخیر بھ عنوان کرت اصلی و

٩٠و ۶٠، ٣٠در کرتھای فرعی و مقادیر کود نیتروژن با سھ سطح K1410و 

کیلوگرم نیتروژن خالص در ھکتار بھ شکل اوره بھ عنوان کرتھای فرعی فرعی 

نتایج نشان داد کھ افزایش سطوح تنش با کاھش معنی دار وزن .بودند

در بین ژنوتیپ . رد، وزن خشک کل و شاخص برداشت ھمراه بودھزاردانھ، عملک

، HS95-4118دانھ در غالف از ژنوتیپ ھای مورد مطالعھ، بیشترین تعداد

ھمچنین مصرف . بیشترین وزن ھزاردانھ  از ژنوتیپ ویلیامز بھ دست آمد

کیلوگرم در ھکتار موجب افزایش معنی دار تعداد غالف در ٩٠نیتروژن تا سطح 

. ھ، تعداد دانھ در غالف ، وزن ھزار دانھ، عملکرد و وزن خشک کل گردیدبوت

کیلوگرم نیتروژن در ھکتار حاصل ۶٠از مصرف ) ٨۵/٣٣(بیشترین شاخص برداشت 

براساس شاخص تحمل تنش .شد کھ با دیگر سطوح نیتروژن اختالف معنی داری داشت

– HS95فرناند، ژنوتیپ  و بنابراین (STI)حمل تنش دارای باالترین شاخص ت 4118

ھمچنین بر اساس شاخص حساسیت بھ تنش . دارای پایداری عملکرد باالتری بود

(SSI) فیشر و مائور، کمترین مقدارSSIژنوتیپ متعلق بھHS95 – بود   4118

ثبات عملکرد بیشتری این ژنوتیپ در شرایط مختلف دارایکھ بھ نظر می رسد 

نسبت بھ دو ژنوتیپ دیگر K1410شد محصول، ژنوتیپ براساس آنالیز ر.می باشد

از بیشترین وزن خشک کل، وزن خشک برگ، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، 

.سرعت رشد نسبی، سرعت جذب خالص، نسبت سطح برگ و برخوردار بود



:تاریخچھ سویا . ١-

 Glycine  max  (L))لوبیا روغنی یا سویا با نام علمی گالیسین ماکس 

Merrill ) 2=۴٠(دیپلوئیـدگیاھیn(، بقـوالتیـک سـالھ و ازتیـره

(Leguminosae)سویا   .است(soybean)ا بـا نـام کھ در ایران آن ر

، از دانھ ھای روغنی است کھ از قدیم می شناسنداژوسسویا یا 

سال قبل از مـیالد مسـیح در چـین ٢٨٠٠االیام و حداقل از حدود 

مـی رفتـھ   ز گیاھان مقدس بشمارکاشتھ می شده و در آنجا ا

کـھ Glycine ussuriensنکرداحتمال می رود کھ سویا از اھلی .است

شـمال شـرقی چـین حاصـل ازظاھرًا ودر آسیای شرقی رشد می کند

ایـل قـرن سویا در قرن ھیجدھم بـھ اروپـا در او. گردیده باشد

امـروز ایـاالت متحـده آمریکـا .بـرده شـد  نوزدھم بھ آمریکا

  .مـی رودغنی در جھـان بشـمارلوبیا روبزرگترین تولید کننده 

).٣(استسویا در دھھ دوم قرن اخیر بھ ایران آورده شده

:مرفولوژی سویا . ٢-١

. وار و نسبتًا پرشاخ و برگ رشد می کندتھ ای استویا بصورت بوس

٣۵از رشـدمیانگین ارتفاع بوتھ در بسیاری از ارقام و شرایط 

مقدار رشد رویشی و طـول . سانتیمتر متغیر است۶٠نتیمتر تا سا

، دمـای محـیط و تـاریخ کاشـت ، طـول رودوره رشد سویا بھ رقم

ارقام مورد کاشت در ایـران ولی بسیاری از. بستگی زیادی دارد

. مـی رسـانندروز بھ اتمام ١۴۵تا ٩٠خود را طی چرخھ زندگی

زیـاد اسـت سویا دارای ریشھ ای نسبتًا مستقیم با توسعھ جانبی

متر نفوذ می ۵/١گرم تا عمق ، مرطوب وکھ در خاکھای نفوذپذیر

، گره ھای تثبیت کننده نیتروژن حـاوی روی ریشھ ھای گیاه.کند

مشاھده مـی (Rhizobium  japonicum)کتریھای ریزوبیوم ژاپونیکوم با

و اغلـب کـرک دارشـکل، استوانھ اییک ساقھ اصلیسویا . شوند

اولـین جفـت .کھ در ناحیھ قاعده چوبی می باشـدتولید می کند

مـی رسـند برگی کھ در گیاھچھ و در گره باالی لپھ ھا بھ ظھور 

برگھـای . قرارگرفتھ اندتقابلو با آرایش متک برگچھ ای بوده 

دمبرگ بلند بـوده و بـھ طـور متنـاوب بعدی سھ برگچھ ای و با 

گلھای کوچک سویا بھ رنگ سفید و بنفش بھ طـول .توزیع شده اند

ھ ی داخلی برگھا میلی متر و با آرایش خوشھ ای در زوای٧تا ۶

یاھـان ساختمان گل در سویا ھماننـد سـایر گ. بھ ظھور می رسند

، از پـنج کاسـبرگ کرکـدار ، پـنج خانواده پروانھ آسا ھازیر 

ــرگ ــامل دو(   گلب ــاوش ــش ن ــک درف ــال و ی ــرچم)، دوب                      ، ده پ



و مادگی تک برگچھ ای تشکیل ) پرچم بھم پیوستھ و یکی جدا ٩( 

در ارقام رشد نامحـدود ، گـل دھـی از گـره ھـای . یده استگرد

سـویا .بھ طرف بـاال پـیش مـی رودگردیده وپائینی بوتھ آغاز 

قبل از باز شـدن مدت کوتاھیگرده افشانیخودگشن است وگیاھی

میزان دگرگشـنی بـھ فعالیـت حشـرات بسـتگی . گل انجام می شود

در ھر خوشـھ بطـور . عموالً از یک درصد تجاوز نمی کندداشتھ و م

شوند و بقیھ گلھا ریزش مـی میانگین یک تا پنج نیام تشکیل می

دانھ ھای سویا گرد تا لوبیـایی شـکل بـوده و روغـن و . ابندی

).٣(دانھ ذخیره شده اند ،مت لپھپروتئین در قس

:مراحل نمو سویا. ٣-١

دوران رشد سویا را از کاشت تـا رسـیدگی فیزیولوژیـک براسـاس 

سـبز . ند ھای خاص تقسیم بندی نموده اندپیدایش اندام یا فرآی

کاشت سر از خـاک نقاطدرصد از ۵٠شدن را زمانی کھ لپھ ھا در 

و بھ حالت افقـی قـرار ، از یکدیگر کامالً جدا شدهبیرون آورده

، دوران کاشت تـا سـبز بنابراین. می دارندمحسوب گرفتھ باشد

درصـد سـبز شـدن مـی ۵٠مؤثر تا شدن برابر فاصلھ زمانی کاشت 

طول دوره کاشت تا سبز شدن سـویا بـا توجـھ بـھ شـرایط . باشد

، برگھا یکی پس از سبز شدن. می باشدھفتھ ٢تا١ی حدود محیط

مرحلھ نمو رویشی را ممکن اسـت .رسندمی پس از دیگری بھ ظھور

شـروع گلـدھی . عداد برگھای ظاھر شـده تقسـیم نمـودبر اساس ت

درصـد ۵٠ھنگامی است کھ اولین گل باز شده روی ساقھ اصـلی در 

امل ھنگامی است کھ یکی گل دھی ک. بوتھ ھای مزرعھ مشاھده گردد

درصـد بوتـھ ۵٠از دو گره انتھایی قابل شمارش ساقھ اصـلی در 

. مزرعھ دارای یک گل باز شده باشدھای

۵شروع نیام بندی با رسیدن اولین نیام روی ساقھ اصلی بھ طول 

شروع دانھ بندی .می گرددبوتھ ھا مشخصدرصد۵٠در میلی متر 

درصد بوتھ ۵٠ر روی ساقھ اصلی در ھنگامی است کھ اولین نیام د

مرحلـھ . میلـی متـر باشـد٣بھ قطر ھای مزرعھ دارای دانھ ای 

دانھ بندی کامل ھنگامی است کھ حفره ھـای یکـی از نیـام ھـای 

درصد از بوتھ ھای مزرعھ با ۵٠چھارگره انتھایی ساقھ اصلی در 

ک شروع رسیدگی فیزیولوژی.ھای سبز رنگ کامالً پر شده باشددانھ

با زرد یا قھوه ای شدن یکی از نیامھای طبیعـی و سـالم سـاقھ 

رطوبـت .رصد بوتھ ھای مزرعھ مشخص مـی گـرددد۵٠اصلی در روی 

. درصد می باشد۶٠تا ۵٠حدود دانھ ھای نیام رسیده 



:سازگاری سویا .۴-١

سویا گیاھی است روز کوتاه کھ بیش از ھر محصـول زراعـی دیگـر 

اما میزان حساسـیت بـھ .می دھدت نشاننسبت بھ طول روز حساسی

در ھمچنـین. می باشـدرقام مختلف بسیار متفاوت طول روز در ا

حداکثر عملکرد سویا ھنگامی .گروه گیاھان گرما دوست قرار دارد

صد حد در۵٠بھ دست می آید کھ رطوبت خاک طی تمامی فصل رشد از 

ھ آب سـبز شـدن بـبذر در مرحلـھ . ظرفیت مزرعھ پائین تر نرود

) تبخیـر و تعـرق (مقدار آب مـورد نیـاز . ایستادگی حساس است

ن متر مکعب در ھکتار تخمی٨٢۵٠تا ۴۵٠٠برای رشد سویا را بین 

، بر خالف تصور، مقاومـت زیـادی بـھ خشـکی ھـوا سویا. زده اند

  . )٣(دارد

   



فصل دوم
بررسی منابع

:اثر تنش خشکی بر روی خصوصیات مرفولوژی سویا . ١-٢



تحت تـأثیر تـنش آب تعدادی از پارامترھای رشد در سویا شدیداً 

پارامتر ھای مھمی است کـھ ارتفاع گیاه یکی از.قرار می گیرد

نتـایج تحقیقـات . تحت تأثیر تنش خشکی قـرار مـی گیـردشدیدًا 

بـود آب قابـل اثر کمنشان می دھند کھ ارتفاع گیاه بر متعددی

).۵١و١٣٢،١١٣،۴٠(دمی یاب  استفاده کاھش 

ھمبسـتگی بـین عملکـرد و ی،طـی آزمایشـ) ١١٨(سینگ و ساکسنا 

بررسی نموده و نشـان دادنـد اجزاء عملکرد را در ارقام نخود 

،با ارتفاع بوتھ، تعداد شاخھ ھای اولیھ و ثانویـھعملکرد کھ 

. داردھمبسـتگی معنـی دار تعداد نیام در بوتھ و وزن صد دانھ

بر اثر کمبود آب، رشد سلول ھا تحت تـأثیر قـرار گرفتـھ و در 

رشـد بـرگ اولـین ). ٣۵(نھایت باعث کاھش سـطح بـرگ مـی شـود 

می دھد و در نتیجھ تعـداد فرآیندی است کھ بھ کمبود آب واکنش

زیادی گزارش کرده پژوھشگران). ٩۵(برگ در گیاه کاھش می یابد 

را بھ شدت کـاھش آنواندازه سطح برگخشکی، تعداداند کھ تنش 

کاھش ماده خشک برگ در گیـاه یونجـھ بـھ ). ۴٠و٧٩،١١٣(می دھد 

کی در منـابع مختلـف دلیل ریزش و یا کاھش سطح آنھا در اثر خش

پاسـخ گیـاه بـھ تـنش آب در خـاک رابطـھ ). ۶۶(گزارش شده است

طـی ). ١٠٣(نزدیکی با پتانسیل آب برگ و نیاز تبخیری آن دارد 

بررسیھای انجام شده در گیاه برنج گزارش شده است کھ پتانسـیل 

واد وھمکاران ).٢۴(آب برگ با وزن خشک بوتھ رابطھ منفی دارد 

اظھار داشتند کھ نگھداری و حفظ سطوح برگی گسترش یافتھ ) ١٢٨(

در انتھای دوره خشکی، جھت جبران بعد از آبیاری مجدد سـودمند 

.می باشد 

ریشھ بھ رطوبت عمقی خاک بسـتگی طولیاست کھ میزان رشد بدیھی 

ریشھ ھایی کھ در عمق پایین تر قرار دارنـد در و.)١٣٠(دارد 

یشھ ھای سطحی در اثر کاھش رطوبت، کمتر تحت تأثیرمقایسھ با ر

اظھـار داشـتند کـھ ) ٨٢(لیو و ھمکـاران ). ١٣٠(قرارمی گیرند

، فتوسنتز و تعرق ھوائیاندامھاید ر گندم بھاره رشکمبود آب د

در . و وزن خشـک ریشـھ را افـزایش مـی دھـدبرگ را کاھش داده 

رایط بیشـتر ، نسبت وزن ماده خشک ریشھ بھ ساقھ در این شنتیجھ

، در گنـدم پـائیزه) ۵٨(وھمکـاران گی.تنش استبدوناز حالت 

در بـرنج) ١٢۵(و تورچی وھمکاراندر کلزا) ۴٣(ھمکاران درکد و

افزایش کمبود آباثر تنش ند کھ وزن خشک ریشھ بر اگزارش کرده

.می یابد



است تدریجی کھ از زمـان جوانـھ زنـی فرایندیرشد و نمو سویا 

این گیاه در . می یابدھنگام رسیدن دانھ ادامھبذر آغاز و تا

.قرار می گیـرددوران رشد و نمو خود تحت تأثیر عوامل متعددی

ای محدود کننـده رشـد سـویا کمبود آب یکی از مھمترین فاکتورھ

، موجـب کـاھش کھ کمبود آن در مرحلھ رشد رویشـیبھ طوری. است

در ھمـین رابطـھ کـورت و ). ۴٠(میزان رشد و نمو گیاه می شود 

بیـاری در مراحـل گلـدھی نیز اعالم کردنـد کـھ آ) ٧۴(ھمکاران 

ا را نسبت بھ شـاھد افـزایش مـی ارتفاع گیاه سوینیام تولیدو

نیز طول دوره گلدھی را تنش خشکی تأخیر در کاشت عالوه بر. دھد

تولیـد .)۴۴(تـر مـی شـود کوتاه، مراحل نمو گیاه کاھش داده

ماده خشک عالوه بر زنده بودن گیاه، بیـانگر رشـد و توسـعھ آن 

کـھ رونـد انـداسـتپژوھش ھا نشـان داده. می باشد     نیز 

صورت منحنی افزایش وزن خشک در طول دوره رشد گیاھان زراعی بھ 

بسیاری از محققین بر این باورند کھ یکی ). ۵٢(سیگموئیدی است 

از عوامل مھم رشد و نمو گیاھان میزان آب مـورد نیـاز اسـت و 

وجود آن برای رشد گیاھان ضروری می باشد، اما زیاد و کم بودن 

در ھر مرحلھ از رشد ممکن است برای گیـاه زیـان آور باشـدآب

نشان )١-١(رشد و نمو گیاه سویا در جدولمراحل.)١٢٣و٢١،٨١(

).٩١(داده شده است



توصیف مراحل رشد رویشی و زایشی سویا . ١-١جدول 

مراحـــل 
رشد

توصیف

مرحلـــھ 
رویشی

ve

v0

v1

v2

v3

.

.

.

Vn

)لپھ ھا باالی سطح خاک ( مرحلھ خروج از خاک 
باز شدن برگھای تک برگچـھ ای بـھ انـدازه ( مرحلھ لپھ ای 

)فی کا
)رشد کامل برگھای تک برگچھ ای ( مرحلھ اولین گره 
برگچھ ای بر روی دومین سھاستقرار برگ( مرحلھ دومین گره 

)گره 
سھ گره با برگ ھای کامالً رشـد کـرده در ( مرحلھ سومین گره 

)ساقھ اصلی

گره با برگھای کامالً رشد کـرده بـر سـاقھ n( گره nمرحلھ 
)اصلی 

مرحلـــھ 
زایشی 

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

یک گل باز شده در یکی از گره ھای ساقھ اصلی ( شروع گلدھی 

(

گلدھی یکی از دو گره انتھایی قابـل شـمارش ( پایان گلدھی 

)در ساقھ اصلی

گره ۴میلی متری در یکی از ۵وجود نیام (شروع تشکیل نیام 

)انتھایی قابل شمارش ساقھ اصلی 

۴سانتی متـری در یکـی از ٢ود نیام وج(پایان تشکیل نیام 

)گره انتھایی قابل شمارش ساقھ اصلی 

۴ازمیلی متری دریکی ٣وجود نیام با دانھ (ل دانھتشکیشروع 

)گره انتھایی قابل شمارش ساقھ اصلی 

وجود نیام دارای حفره ھـای پـر شـده از ( دانھ بندی کامل 

)ھ اصلیگره انتھایی قابل شمارش ساق۴دانھ ھا در یکی از 

زرد یا قھوه ای شدن یکی از نیام ھای سـاقھ ( شروع رسیدگی 

)اصلی 

درصـد ٩۵بھ رنگ زرد یا قھوه ای در آمـدن ( پایان رسیدگی 

)نیام ھا 



:اثر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد. ٢-٢

. قوه ژنتیکی گیاه را محدود می کندظھور عملکرد بال،کمبود آب

گیـاه را کبیـو شـیمیایی و فیزیولوژیـند ھایفرایتنش رطوبت 

    اجزاء عملکـرد را تحـت تـأثیر قـراردر نھایتمختل می کند و 

عملکـرد ی درکاھشـھر.بھ کاھش عملکرد منجر می شودکھمی دھد 

، نمو محصول در طی تنش بستگی داردمحصول بھ وسعت تنش و مراحل

بر حسب مرحلـھ عوامل محیطی در حقیقت حساسیت گیاھان زراعی بھ 

).١٢١و١١١(جوانھ زنی تا رسیدگی متفاوت استرشد از

تـنش خشـکی بـر در آزمایشی بھ منظور بررسی تأثیر زمان اعمال

، مرحلھ پر شدن دانھ بحرانی ترین مرحلـھ از نظـر عملکرد سویا

بطوری کھ وجود رطوبت کافی در این ،حساسیت بھ تنش شناختھ شده

در ایـن . ر عملکـرد ضـروری بـودیابی بھ حداکثمرحلھ برای دست

، عملکرد خشکی در مرحلھ گلدھی ایجاد گردیدگیاه زمانی کھ تنش 

و اجزاء عملکرد آن بطور معنی داری تحت تأثیر قـرار نگرفتنـد 

نیز عنوان کردند کھ اعمال تـنش ) ١٢۶(وییرا و ھمکاران ).۴٩(

تا ٣۵میزان خشکی در مرحلھ پر شدن دانھ ، عملکرد سویا را بھ 

، بـا اعمـال )٩٨(پوک پاکدی و ھمکاران . درصد کاھش می دھد۴۵

ژنوتیپ ١٠تنش در طی مراحل اولیھ ، میانی و اواخر زایشی روی 

بود آب باعث کاھش در عملکـرد دانـھ، سویا اظھار داشتند کھ کم

ر ، تعداد نیام در گیاه و اندازه دانھ شد ولی کاھش دماده خشک

تنش خشکی در زمان پر شدن . ردیدنگتعداد دانھ در نیام مشاھده 

دانھ ھا باعث کاھش عملکرد دانھ از طریق تقلیـل فتوسـنتز مـی 

وزن صد دانھ بر اثر محدودیت آب و کـاھش دوره پـر کاھش.گردد

و نخود فرنگی ) ۴٩و۴٠(ھ توسط سایر پژوھشگران در سویا شدن دان

ن تأثیر تنش کمبود رطوبت خاک و طوالنی شد. گزارش شده است) ۵٠(

دوره کمبود آب در کاھش رشد و عملکرد سویا توسط پارسل و کینگ 

. نیــز گــزارش شــده اســت) ۶۵(و حســین ) ۵٣(و فریبــورن ) ١٠٠(

ی عمدتًا از طریـق رنشان دادند کھ آبیا) ٨٠(مارتین و ھمکاران 

لـی و . ، عملکرد سویا را افـزایش مـی دھـدافزایش تعداد دانھ

یر تعـداد آبیـاری بـر روی اظھار نمودند کھ تأث) ٨٠(ھمکاران 

آبیـاری آبمقدارروغن بیشترازعملکرد و وزن ھزاردانھ و میزان

نیز وجود رابطھ خطی بـین میـزان ) ۵۵(گارسید و ھمکاران . است

آبیاری و عملکرد دانھ را نشان دادند و افزایش عملکـرد دانـھ 

ی رویشـی و زایشـی ناشی از طوالنی شدن دوره رشد و افزایش اجزا



بـا بررسـی کـارایی )  ٣۶(دانیلز و اسـکات .نستھ اندسویا دا

مصرف آب در کشت گندم و سویا نتیجھ گرفتند کـھ میـزان رشـد و 

اخـتالف عملکرد دانھ در شرایط آبیاری معمولی و آبیاری محـدود 

.قابل توجھی نشان می دھد

کھ در مطالعھ ای بر روی لوبیا بـھ ایـن ) ٣۴(کاست و ھمکاران 

مبـود آب در طـول دوره زایشـی باعـث کـاھش نتیجھ رسیدند کھ ک

لکـرد افـت عمموجـبتعداد و وزن دانھ ھا می شود کھ در مجموع 

تـأثیر منفـی عـدم آبیـاری در .درصد گردید۶٠دانھ بھ میزان 

مراحل مختلف رشد گیاه بھ ویژه در مرحلھ پر شدن دانھ بـر روی 

. ستگزارش شده ا) ٩٠(و ذرت ) ۴٩(، سویا )١١۶(وزن دانھ لوبیا 

تنش کمبود آب باعـث کـاھش تعـداد گـل، تعـداد غـالف، در سویا 

).۴٠و۴٩(می شوددانھ در غالف و وزن دانھ، تعداداندازه غالف

٣٠نشان داد کھ کـاھش ) ١١۵(نتایج آزمایشات سیمون و ھمکاران 

درصدی در عملکرد دانھ در اثر کمبود آب مربوط بھ کاھش تعـداد 

نیز ) ۴٩(فرود و ھمکاران . انھ استیام در بوتھ و وزن ھزار دن

وجود چنین ارتباط خطی بین میزان خشـکی بـا عملکـرد دانـھ را 

.الم داشتنداع

نشان دادند کھ سرعت گسـترش کمبـود آب ) ٧٢(کوباتا و ھمکاران 

تـأثیر اگرچھ بر تعداد دانھ بی تاثیر اسـت ولـیپس از گلدھی

ث کاھش اندازه و باعمستقیم و مشخصی بر روی عملکرد دانھ دارد

آنھا نتیجھ گرفتند کھ کاھش عملکرد دانـھ . می شود      دانھ

در این شرایط می تواند ناشی از کاھش فتوسنتز بعد از گلدھی و 

کاھش میزان کل مواد پرورده حاصل از انتقال مجـدد مـاده خشـک 

) ۶(مدی صسعادتی و یزدی بررسی ھای .مرحلھ گلدھی باشدقبل از 

میزان محصول و بردیر مختلف آب و کود شیمیایی اثر مقابر روی 

د کـھ بـا زیـاد شـدن مقـدار آب نشان داایرصفات زراعی سویا س

در گرھـگگیـری شـده ماننـد تعـداد اندازه، بیشترصفات مصرفی

، درصد روغن و ، عملکردھ، تعداد دانھ در غالف، ارتفاع بوتریشھ

زی .یافـتآزمایشی و طول ریشھ افزایشمقدار پروتئین در واحد

نشان دادند کھ آبیاری در دوره خشکی بـھ ) ١٣٨(زان و ھمکاران 

ی رشـد گیـاه و تشـکیل ویژه در مرحلھ زایشی تأثیر مھمی بر رو

. عملکرد دارند

و مرفولـوژی گیـاه ، فیزیولـوژیآب بـر روی متابولیسـمکمبود

ننـده سـطح بـرگ و مورفولـوژی آن آب کنترل ک. تأثیر می گذارد



درتمندترین ابزار مؤثر براقتصـادگیاه و نھایتـًا برگھا ق. است

عالوه بر ایـن در بسـیاری از . کی ھستندعملکرد آن در شرایط خش

، تسریع می شود کـھ خـود ھا پیری از طریق طوالنی شدن تنشگونھ

) سطح فتوسـنتز کننـده (         منجر بھ کاھش دوام سطح برگ

بیـاری در مرحلـھ عدم آ،بر روی سویایدر آزمایش. )٧(می گردد

در . نھ را بـھ طـور معنـی داری کـاھش داد، وزن داپرشدن نیام

نھـایی وزن حالی کھ عدم آبیاری در مرحلھ گلدھی موجب افـزایش 

دلیل این امر کاھش رقابـت در بـین دانـھ ھـا . دانھ ھا گردید

زیرا تنش کمبـود آب در مرحلـھ .اد پرورده می باشدبرای جذب مو

ر نتیجھ وزن آنھا ا را کاھش می دھد و دای گلدھی تعداد دانھ ھ

) .۴٩(افزایش می یابد

ش خشکی باعث کـاھش پتانسـیل ، تنیدر ژنوتیپ ھای لوبیای معمول

، ن تنشوخشک دانھ نسبت بھ شرایط بد، تعداد نیام و وزنآب برگ

میـزانتحت شرایط تنش کمبود آب نوسـاناتی در. )١٠٨( گردید 

در حالیکـھ . نیز گزارش شده استانھ ھای روغنی اسیدلینولنیک د

، ھـیچ تنش کمبود آب تولیـد شـدنددر بذوری کھ در گیاھان تحت 

مشـاھده لظت اسـید لینولنیـک ذخیـره ایتغییر معنی داری در غ

،ایجـاد شـرایط محـدودیت آب در سـویابـا .)١٣٩(نشده اسـت 

کاھش اجـزای عملکـرد ماننـد تعـداد نیـام در از طریق عملکرد 

پیـدا کاھشنیام و ھمچنین وزن ھزار دانھ انھ درتعداد د،بوتھ

، تجمـع د باال در اوایل مرحلھ رشـد رویشـیقدرت رش. )۶٩(کرد 

تـر بـا وزن خشـک ، ریشھ ھای طویل تر و ضـخیمماده خشک باالتر

، می تواند امتیازاتی در جھـت بھبـود عملکـردباالبسیارریشھ

تـنش خشـکی در ھر حـال).۶٨(دانھ تحت شرایط محدودیت آب باشد

مھمترین عامل محدود کننده عملکـرد محصـوالت زراعـی مـی باشـد 

، بـھ خصـوص در ھ آب بـرای گیاھـان در مزرعـھدسترسی ب. )١٣٣(

افـزایش دمـای برگھـا مناطق خشک بھ شدت با تابش شدید نـور و 

اسـمی سـیکالس و ھمکـاران .)١١٠(مـی باشـد            مرتبط 

نش خشکی بر روی کیفیـت دانـھ اعالم کرده اند کھ اثرات ت) ١٢٠(

  خشـکی سویا، تابع خصوصیات مورفولوژیک گیاه و زمان اعمال تنش

، بھ نظر آنھا موقعیت نیام ھا بـر روی سـاقھ و زمـان می باشد

دانـھ از اھمیـت خاصـی اعمال تنش خشکی در ارتباط بـا کیفیـت 

.برخوردار است



از یاھم گزارش کرده انـد کـھ در سـو) ١١٢(ت و ھمکاران ااسک

، بیشترین حساسـیت را نسـبت بـھبین اجزای عملکرد تعداد نیام

( R4تنش وارده در مرحلـھ . کاھش آب خاک از خود نشان می دھد

) مرحلھ گلدھی ( R2بیشتر از مرحلھ عملکرد را،)پر شدن نیام

پر شدن نیام ھا بھ طور تنش اعمال شده در مرحلھ . دھدکاھش می 

٩١(ھا را تحت تأثیر خود قرار می دھد ، تعداد نیام معنی داری

سـویا از اھمیـت خاصـی از طرفی زمان وقـوع تـنش خشـکی در .)

و کـورت و ) ۶٧(، در ھمین رابطھ کادم و ھمکاران برخوردار است

در تحقیقات خود بھ این نتیجھ رسیدند کھ مرحلـھ ) ٧٠(ھمکاران 

بطـھ بـا تـنش ، مھمترین مرحلـھ بحرانـی در رانیام ھاپر شدن 

گزارش کردنـد کـھ آبیـاری ھمچنیناآنھ. طوبتی محسوب می شودر

یـل افـزایش تعـداد دانـھ نیـام بـھ دلتولیدمناسب در مرحلھ

آنھـا ایش قابل توجھی در عملکرد می شـود،، باعث افزنیامدرھر

١۵٠معتقدند کھ یک بار آبیاری در مرحلھ نیـام دھـی تـا عمـق 

، عملکرد دانـھ را بھ حد ظرفیت زراعی برسدخاک کھ یسانتی متر

بھ میزان قابل توجھی نسبت بھ تیمار آبیاری نشده و تا حـدودی 

در سـایر نسبت بھ تیمارھای آبیاری شـده بـا ھمـان مقـدار آب 

.مراحل نمو افزایش می دھد

تنش خشکی در مرحلھ رشد رویشی در سویا نیز سطح برگ را شـدیدًا 

یلوگرم ماده ازای تولید یک کدر گیاه سویا بھ. )٩١(کاھش داد 

میـزان مـاده . )١٣٠(کیلوگرم آب مصرف می شود٣٠٠، حدود خشک

سـمی ). ٣۵(خشک در گیاه با افزایش تنش خشکی کـاھش مـی یابـد 

در ھمین رابطھ گزارش نموده اند کھ تنش ) ١٢٠(سیکالس و ھمکاران

. خشک گیاه را بھ شدت کـاھش مـی دھـد، وزنR2خشکی در مرحلھ 

، ھی و اوایل مرحلھ پـر شـدن دانـھ ھـادتنش خشکی در مرحلھ گل

باعث کاھش عملکرد دانھ و در نتیجھ کـاھش وزن خشـک گیـاه مـی 

عملکرد دانھ سویا نیز تحت شرایط محـدودیت آب کـاھش مـی .شود

حبوبات گیاھانی ھستند کھ عملکرد آنھا از سالی بـھ ). ۵١(یابد

در سال دیگر معموال متفاوت است و کمبود آب یکی از عوامل موثر 

نشان داد کھ تیمارھای تحت )١٠٧(ساماره).۵٠(استاین نوسانات 

تعداد دانھ در سنبلھ ھا،جھ ھا،ش رطوبتی با کاھش تعداد پننت

می        گیاه و ھمچنین وزن ھزار دانھ عملکرد دانھ را کاھش 

.دھد



:شاخص ھای ارزیابی تحمل بھ خشکی.٣-٢

لگوھـای ن کننـده اتنشھای محیطی از مھمترین فاکتورھـای تعیـی

می باشد و تنش خشکی نیـز بـھ سـھم پراکنش گیاھی در سطح جھان

مقـدار آب . ننده بخشی از ایـن پـراکنش مـی باشـدخود تعیین ک

موجود در خاک برای رشد گیاه دارای یک حد بھینھ است و چنانچھ 

شود رشد گیاه را کاھش خواھد از این حد کمتر یا بیشترآب خاک

مناطق خشـک و نیمـھ ی از جھان کھ در محدوده در بخش وسیع. داد

، کمبود آب مھمترین عامـل محـدود کننـده رشـد خشک قرار دارند

کـاھش تعـداد و . )٨٧(ولید محصول بھ حساب می آیـد گیاھان و ت

ب در بسیار مھم برای مصـرف آعامل،حل اول رشداسطح برگ در مر

قرار یت ، وضعتغییر زاویھ ی برگ. مواقع خشکسالی و کم آبی است

، لولھ شدن و پژمـرده شـدن ھمگـی گرفتن آن در مقابل تابش نور

حرارتی و تلفـات آب مـی ش بـارعکس العمل ھایی بھ منظـور کـاھ

وب مـی کھ نوعی سازش در مقابل شرایط نامساعد محیطی محس. باشد

مـی شـود کدوئیان و بقوالت دیـدهشود کھ در خانواده گندمیان،

جملھ تغییراتی کھ در نتیجھ تـنش بھ نظر می رسد از . )٧٨و٢٢(

، کاھش سطح برگ و افـزایش رکوچکتخشکی حاصل می شود حجم سلولی

بروز تـنش خشـکی مھمترین بازتابی کھ در .)٩٧(ضخامت برگ است 

، عبـارت از نامتناسـب بـودن رشـد ریشـھ و در گیاه رخ می دھد

ھر چھ نسـبت طـول ریشـھ بـھ تـاج از لحـاظ . اندام ھوایی است

ا وزن خشک باالتر باشد مقاومت بـھ خشـکی نیـز بـاالتر ارتفاع ی

خصوصیات ریشھ از مھمترین صفات اولیـھ در . )۵۴و٢٠(خواھد بود 

، نسبت وزن خشک ریشھ )٢٧و٢٠(باشدتعیین عکس العمل بھ خشکی می

، یک شاخص مقاومـت بـھ خشـکی در بـرنجبھ بخش ھوایی بھ عنوان

).٩٢(سویا و یونجھ بھ کار برده شده است 

بیشترین تأثیر را بـر نحـوه عکـس تورگراسمزی و ھایپتانسیل

طویل شدن سلول نیازبھ . داردالعمل گیاه نسبت بھ کمبود رطوبت

در شرایط کمبود آب فعالیـت برخـی از . تورگر زیادی داردفشار 

مثالً آمیالز افزایش می یابد کـھ ایـن هآنزیمھای ھیدرولیز کنند

لیمر ذخیره ای شـده و از طریـق آنزیم باعث تجزیھ مولکولھای پ

ازدیاد میزان مواد محلول در سلول باعث کاھش پتانسـیل اسـمزی 

خود را در سطح باالیی حفظ می شود سلول فشار آماسشده کھ باعث

توانـایی . ، تنظیم اسمزی نامیـده مـی شـودینداین فرآ. نماید

تحت تأثیر محیط رشد قرار مـی گیاه از نظر تنظیم اسمزی عمدتًا 



تنظیم اسمزی یکی از مھمترین مؤلفھ ھای تحمل بـھ خشـکی . یردگ

).                ١٣۵و١۶،۶٠،٨٣،١٢٩(است 

ی آبی و واکـنش بـھ خشـکی را در نیازھا،)١٨(گاردیولوآندراد

حساسـترین مرحلـھ بـھ . آفتابگردان و سویا مطالعھ کردند،ذرت

امـا در ،و آفتابگردان در مرحلھ گلـدھی بـودآبی در ذرت تنش

ک کـھ پـراکنش در منـاطق نیمـھ خشـ. بودزایشیسویا در مراحل 

، پتانسیل عملکرد در شرایط تـنش بھتـرین بارندگی متناسب نیست

بلکھ پایـداری عملکـرد . ار مقاومت بھ خشکی محسوب نمی شودمعی

در مقایسھ با میزان عملکرد در شرایط تنش و مطلوب بـھ عنـوان 

نش ژنـوتیپی بـھ تـنش رطـوبتی مناسب تری بـرای واکـ   معیار 

شاخص ھای متفاوتی برای ارزیابی واکنش .)١١۴(پذیرفتھ می شود 

ومـت و حساسـیت ژنوتیپ ھا در شرایط محیطی مختلف و تعیـین مقا

و)Tol( شاخص تحمـل) ١٠۵(روزیل و ھامیلن . آنھا ارائھ شده است

.را معرفی نمودند)MP(وری شاخص متوسط بھره

ط تنش و بـدون تـنش بصورت اختالف عملکرد محیرا(Tol)شاخص تحمل 

نمایانگر حساسـیت بیشـتر بـھ Tolمقدار باالی . پیشنھاد نمودند

، مطلـوبتر تر باشـدخشکی بود و ھرقدر مقادیر این شاخص پائین 

تحـت سبب انتخاب ژنوتیپھایی می شود کھ ،این شاخص. خواھد بود

د ش عملکـر، ولـی در شـرایط تـنبدون تنش عملکرد پائین  شرایط

.بالقوه باالیی دارند

)  (MPکھ شاخص متوسط محصـول دھـینمودگزارش ) ١٣(نورمند مؤید 

ژنوتیپھایی کھ پتانسیل عملکرد باالیی داشـتھ و دستیابی بھدر 

اخص ھای معرفی شده موفـق تـر متحمل بھ تنش می باشد از سایر ش

ود ژنوتیپھایی می شششاخص متوسط باروری نیز باعث گزین. ھستند

کمـی ولی از عملکـرد ،کھ عملکرد باالیی در شرایط مطلوب دارند

.در شرایط نامطلوب برخوردارند

بر اسـاس روابـط (MP)و شاخص متوسط محصول دھی (Tol)شاخص تحمل 

.زیر محاسبھ می شود 

Tol = Yp-YS                                  MP = YP+YS

                                                                  2

YS عملکرد بالقوه ھر ژنوتیپ در محیط تنش  =

Yp=  عملکرد بالقوه ھر ژنوتیپ در محیط بدون تنش



. را پیشـنھاد نمودنـد(SSI)شاخص حساسیت بھ تنش ) ۴٨(مورفیشرو

یـپ در نشان دھنده تغییرات کم عملکرد یک ژنوتSSIمقدار کمتر 

، کـوچکتر باشـدSSIھر چـھ قـدر . می باشدشرایط تنش و مطلوب

شـاخص تحمـل ) ۴۵(فرنانـدز . میزان مقاومت بھ خشکی باالتر است

کھ این شـاخص نشـان دھنـده تحمـل . را معرفی نمودند(STI)تنش 

جداسازی ژنوتیـپ و پتانسیل عملکرد بیشتر است ودرنسبی بھ تنش 

.)۴۵(ایـدار مـؤثرتراز سـایر شـاخص ھـا بـودمحصول و پپرھای 

ک ژنوتیـپ در محـیط برای یـ(STI)بنابراین ھر قدر میزان شاخص 

بـھ تـنش آن بـاالتر ، پتانسیل عملکرد و تحمـلتنش بیشتر باشد

.است

بھ نظر می رسد ارقامی کھ در شرایط آبیـاری مطلـوب و آبیـاری 

تفـاوت عملکـرد کمـی ھستند و یامحدود، دارای عملکرد یکسانی 

یکی از مسائل ). ٣٣(شکی ھستند ، دارای مقاومت نسبی بھ خدارند

، اندازه گیری کمی کیمھم در ارزیابی ارقام برای مقاومت بھ خش

طـی بررسـی ،)١١(فرشادفر. )٣٣(مقاومت بھ خشکی است معیارھای 

بر روی مقاومت بھ خشکی الین ھای گنـدم نـان نشـان داد کـھ دو 

الیـن ھسـتندقـادر(Tol)و تحمل تنش (MP)شاخص متوسط بھره وری 

ھای مقاوم بھ خشکی را کھ ھم در محیط آبی و ھم در محـیط دیـم 

تـاری . دارای عملکرد باالیی ھستند را از سایر گروه جدا کننـد

( از میان شاخص ھای مقاومت بھ خشکی مـورد بررسـی ،،)۶(نژاد 

STI( را کھ بر اساس)GMP ( ی در درجـھرا،می گـردد   محاسبھ

می توانـد اشت کھ این شاخص اول اھمیت قرارداد، زیرا عنوان د

ژنوتیپ ھایی با پتانسیل عملکرد باال و برخوردار از قدرت تحمل 

با وجود این وی اظھـار داشـت کـھ دو .بھ تنش را گزینش نماید

، تقریبًا یکسانی باشند) STI( رقمی کھ دارای شاخص تحمل بھ خشکی

زیرا چنـین ،کمتـری داشـتھ باشـند) Tol( رقمی مطلوب تر است کھ

ــل ر ــر قاب ــوایی غی ــرایط آب وھ ــی در ش ــیقم ــیش بین ــاطق پ من

کــالرک و .ر و پایــداری الزم را خواھــد داشــتعملکــرد بیشــت،دیم

از ویژگی مطلوب برخـوردار ) SSI(عنوان داشت کھ ) ٣٣(ھمکاران 

ژنوتیپ ھـا نمی باشد و دارای محدودیت ھایی در بررسی سازگاری 

تشخیص ژنوتیپ ھای قادر بھ ) SSI(لذا . بھ شرایط خشکی می باشد

متحمل بھ خشکی و ژنوتیپھایی کھ پاسخ ضعیفی بھ شرایط محیط می 

.دھند نمی باشد



ــروتئ ــی پ ــی و کیف ــرات کم ــنش آب تغیی ــرایط ت ــا در ش ین ھ

ــده ــزارش ش ــع گ ــاط و تجم ــین ارتب ــادی مب ــواھد زی ــت و ش اس

زیولــوژیکی پــروتئین ھــای ناشــی از خشــکی و ســازگاری فی

گیاھـــان مکانیســـم .)٧٣و٢٣(دمـــی باشـــ  بـــا محـــدودیت آب

ـــنتزی  ـــتگاه فتوس ـــت دس ـــت محافظ ـــاوتی را جھ ـــای متف ھ

آنھا بــا داده انــد،ابــل انــواع تــنش ھــای گســترشدرمق

اســتفاده از تغییــر در متابولیســم درونــی خــود مبــادرت 

ــنش ــی از ت ــارت ناش ــردن خس ــم ک ــھ ک ــدب ــی نماین ــھ م ، و ب

ـــد  ھمـــین دلیـــل بســـیاری از سیســـتم ھـــای گیـــاھی قادرن

و زنــده رجــات مختلــف را ســپری نمــوده پســابیدگی بــا د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ).١٣۶(بمانن



ـــــــــــــــــر روی .۴-٢ ـــــــــــــــــودنیتروژن ب اثرک

:خشکیعملکردواجزاءعملکرددرشرایط تنش

د کننده تولید محصـوالت زراعـی محدواز مھمترین عواملنیتروژن

در شرایط مناسب محیطی کھ ھیچ گونـھ تـنش رطـوبتی وجـود . است

سـت و مقـدار اخـوردار فتوسنتزی باالیی برسرعتندارد گیاه از 

نمـوده و از ارسالریشھ کربوھیدراتی را بھزیادی از ترکیبات 

مـی فـراھمرا د نیاز جھت تثبیت نیتـروژناین طریق انرژی مور

وسنتز بھ دلیل بستھ فت،در شرایط تنش رطوبتیدر حالیکھ،کنند

،، کـاھش مـی یابـد و در نتیجـھ کـاھش فتوسـنتزشدن روزنھ ھا

و انـرژی ارسال مـی شـودریشھ بھکمتری راتی کربوھیدترکیبات 

.)۴١(نمی شودتأمین نیتروژنمورد نیاز را برای تثبیت 

تنش خشکی باعث کاھش پتانسیل آبی گیاه می شود و کاھش فعالیـت 

.نیتروژناز در اثر خشکی بھ پتانسـیل آبـی گیـاه بسـتگی دارد

ت بطور کلی، وجود رطوبت کافی باعث افزایش گـره بنـدی و تثبیـ

در آزمایشی کھ بـھ وسـیلھ ). ۴۶و٢٨(شود بیولوژیک نیتروژن می

، روی لوبیا چشم بلبلی انجام گرفتبر) ۴۶(و ھمکاران فیگوارید

، یتـروژن ، فعالیـت آنـزیم نیتروژنـازتنش خشکی آسیمیالسیون ن

.را کاھش دادگیاھچھ ھاوزن گره و ذخیره کل نیتروژن وتعداد

، ذخیـره کـل یتروژناز، وزن گـرهیمی بین فعالیت نارتباط مستق

ت نیتروژن از از یک طرف و کارآیی فرآیند تثبیگیاھچھنیتروژن 

ش میـزان بنابراین تنش خشـکی باعـث کـاھ. طرف دیگر مشاھده شد

در یک بررسی ) ٧٩(لویت نو ورازاک.نیتروژن تثبیت شده گردید

بر روی لوبیا اعالم کرده اند کھ میزان پـروتئین در تیمارھـای 

در شـرایط تـنش خشـکی . شدت کاھش یافتھ اسـتھتنش خشکی بحتت

در نتیجھ میزان تثبیت نیتروژن در گره ھای سویا کاھش یافتھ و 

).٧٠(گرفتھ تحت تأثیر قرار میزان پروتئین دان

اھمیـت از،نیتروژن، بھ ویژه کود مدیریت مصرف کود ھای شیمیایی

اھش عملکـرد موجـب کـنیتروژنکمبود . می باشد  خاصی برخوردار

، یآن باعث تأخیر در رسـیدگزیادیسویا و کاھش پروتئین شده و 

، خوابیدگی و نیز باعث ، کاھش مقاومت بھ سرماریشی بیشترشد رو

نیاز زیاد دانھ ھای سـویا . بھ انواع بیماریھا می گرددابتالء

برگھا بھ دانـھ مـی ن عنصرازموجب تسریع انتقال اینیتروژنبھ 

ب تسـریع از اندامھای سبز سـبنیتروژنمجدد ، این انتقالگردد
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Absetract:

Water deficit decrease the yield of crop plant by affecting biochemical and 

physiolocal prosses as well as nitrogen fixation and yield component. This study the 

effect of water deficit and nitrogen fertilizer on yield, yield component, stress 

tolerance index and growh index of three soybean genotypes in a split-split desing 

with three replication. Main plots belongs to irrigation levels( 90,120 and 150 

evaporation from laisimeter evaporation class A), sub plots to soybean genotypes 

(Wiliams,K1410 and HS95-4118) and sub-sub plots to nitrogen feritilizer amont 

(30,60 and 90 kilogeram nitrogen per heactars). The results showed the water deficit 

decreased 1000 grain weight, yield, total dry mater and harvest index. The highest 

seed per pod obtained from HS95-4118 genotype and maximum 1000 grain weight 

from williams genotype. Nitrogen fertilizere application until 90 Kg N/ha increased 

significantly pod per plant, grain per pod, 1000 grain weight, yield and totle dry 

mater. Maximum hervest index obtaind from 60 Kg N/ha. Basis on farnandes stress 

tolerans index (STI), HS95-4118 genotype showed the highest (STI) and this 

genotype showed the minimum stress suseptibility index (SST) of fisher and mour 

eguation, so this genotype hah more yield stability on both stress non-stress condition. 

The highest amont of totel dry weight, leaf dry weight,LAI, CGR, 

RGR,NAR,LARandSLAobtainedfromK1410genotype.
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