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 مقدمه

ي است كه براي تمام اشكال زندگي ضروري است. بیشتر آب موجود در كره يآب منبع محدود 

باشد.       ها ميشكل يخ در قطبصورت شور بوده و بیشتر منابع آب شیرين موجود نیز، بهزمین به

نیست. منابع آب شیرين، چه سطحي و چه عالوه، آب از توزيع زماني و مكاني يكنواختي برخوردار به

اند. رقابت روزافزوني از سوي            ها رو به نقصان گذاشتهزيرزمیني، در بسیاري از كشورها و قاره

گیرد. يكي از تنها براي كمیت آب، بلكه براي كیفیت آن نیز صورت ميهاي مختلف جامعه نهبخش

ب شیرين، كشاورزي است. با كمیاب شدن آب، حفظ و ي منابع آها در زمینهترين بخشپرمصرف

يابد. ممكن است نیاز باشد كشاورزان را به انجام داري آب قابل استفاده اهمیت بیشتري مينگه

ي مفیدتر از آب مجبور كنند. در برخي مناطق اقداماتي چند در مزرعه و خارج از آن براي استفاده

ها و ساختارهاي سازماني الزم ي مربوط به آب و برنامههاممكن است اعمال تغییراتي در سیاست

بخش كشاورزي ناچار است تا آب را با  ،جا كه منابع آب دچار محدوديت جدي هستندباشد. از آن

 (. 1385نیا، برداري قرار دهد )هاشميصورت مؤثرتري مورد بهرهراندمان باالتر و به
 

از كشاورزي كشورها، از جمله بسیاري از كشورهاي هاي روغني از ديرباز بخش مهمي كاشت دانه

اند شدهي صادراتي محسوب ميها جزو اقالم عمدهداده است و برخي از آنشرقي را تشكیل مي

شود و يكي از منابع ترين گیاهان زراعي محسوب مي(. سويا از قديمي1359)سعادت الجوردي، 

( و از نظر تولید روغن در جهان 1385پور، )خواجهي تولید روغن نباتي و پروتئین گیاهي است عمده

ي سويا يكي از (. تركیبات دانه1374مقام اول را در بین گیاهان روغني دارد )نظامي و راشد محصل، 

میزان روغن و پروتئین  يوسیلههاي سويا بهباشد كه اين كیفیت در دانهترين اجزاي كیفیت دانه ميمهم

باشد ترين منبع حاوي روغن و پروتئین با كیفیت باال ميي سويا بزرگهدان ،زيرا. شودكنترل مي

 1/34-8/56ي سويا بین (. میزان پروتئین دانه2008ستو، ی؛ باللوي و منگ2001)گريشاپ و فاهي، 
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درصد )ويلكوكس و  5/19، با میانگین 3/8-9/27و میزان روغن بین  درصد 1/42 درصد، با میانگین

-در حالي باشد.( مي2001)جاور و همكاران،  تركیبات مطلوبي از آمینواسیدها ( و با2001شیبلس، 

(. زراعت اين گیاه در ايران از 1992باشد )رحمان، درصد مي 1-2كه، میزان روغن در ساير حبوبات 

؛ 2003نظر تأمین بخشي از روغن مورد نیاز كشور از اهمیت خاصي برخوردار است )شاهمرادي، 

              ي رشد سويا(. كمبود رطوبت يكي از عوامل مهم محدودكننده2006همكاران،  نژاد وخواجوئي

 (.  2003رود )اوبر و شارپ، شمار ميبه
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 ي سوياتاريخچه -1-1

سويا يا لوبیاي روغني يكي از گیاهان قديمي و بومي آسیاي شرقي است. شكل وحشي سويا شناخته 

( (Glycine ussuriensisتوان گلیسین اوسورينسیس يك شكل منسوب به آن را مي ،نشده است ولي

هاي زراعي امروزي دانست كه در سراسر آسیاي شرقي پراكنده است و احتمال دارد كه از اجداد گونه

اي باشد. نظر كلي بر اين است كه مناطق شمال شرقي چین و منچوري، موطن سويا هستند و اين گیاه بر

سال قبل از  2800هاي چیني، كشت آن به كه، در نوشتهطوريبه بار در چین كشت شده است.اولین 

و نام  Chiang-yin، نام چیني آن Soybean(. نام انگلیسي اين گیاه 2000گردد )ويس، میالد باز مي

 (.  1359تبديل شده است )سعادت الجوردي،  So-yaكم به است كه كم Shom-ymژاپني آن 

 

 همیت اقتصادي سوياا -1-2

عنوان علوفه، سیلو و كود سبز شود. كشت آن بهمنظور تولید روغن كشت ميي اول بهسويا در درجه

هاي روغني ي بعدي اهمیت قرار دارد. اسیدهاي چرب ضروري روغن سويا بیشتر از ساير دانهدر درجه

هاي روغني داراي در میان دانه ويژه اسید لینولئیك،است و به سبب برخورداري از اسیدهاي چرب به

درصد اسید اولئیك،  30درصد اسید لینولئیك،  50اي است. اسیدهاي چرب روغن سويا را مقام برجسته

ي سويا حاوي      دهند. دانهدرصد اسید پالمتیك و استئاريك تشكیل مي 14درصد اسید لینولنیك،  6

 17درصد هیدرات كربن،  14-24سته، درصد پو 18درصد روغن،  6-22درصد پروتئین،  45-35

آيد دست مياي بهي سويا كنجالهكشي از دانهدرصد خاكستر است. پس از روغن 3-6درصد رطوبت و 

درصد نیز قابل افزايش است. امروزه،  50درصد پروتئین مرغوب است و مقدار آن تا  40-42كه حاوي 

ند شیر، گوشت و پنیر سويا و در داروسازي تركیبات عالوه بر روغن و كنجاله، مواد متنوع ديگري نیز مان

 (.  2000كنند )ويس، ضد هورموني چاقي، انواع پروتئین و اسیدهاي آمینه نیز از آن تهیه مي
 

 هاي گیاهي سوياويژگي -1-3

ي ساله، از تیرهگیاهي يك Glycine max (L.) Merrillسويا، سوژا و يا لوبیاي روغني با نام علمي 

اي استوار و تا حدودي صورت بوتهباشد كه بهي فازيولي ميي پاپیلیوناسه و طايفهلگومینوز، زيرتیره
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به معني شیرين انتخاب و توسط لینه  Glykusي يوناني از  كلمه Glycineي كند. واژهپربرگ رشد مي

مورد استفاده قرار  طور گستردهارايه شد و به Merrillتوسط  1917در سال  max.G معرفي شد. نام 

 300است. در حدود  Glycine maxبیشتر از چهل گونه دارد كه نوع زراعي آن  Glycineگرفت. جنس 

ي تجارتي دارند در حدود صد و يا كمي بیشتر ارقامي كه جنبه ،رقم سويا در جهان وجود دارد ولي

ردن نیاز ندارد )سیدشريفي، ك رنگها به بيي اين ارقام زرد و روغن حاصل از آناست. رنگ دانه

ي بیضي شكل ها از سه برگچهباشد. برگمتر ميسانتي 40-200در گیاه سويا بین  (. ارتفاع ساقه1386

اي و هر خوشه از محل اتصال برگ به ساقه خارج اند. آرايش گل، خوشهتیز مركب تشكیل شدهنوك

باشند و روي يك محور د يا ارغواني و بنفش ميطور معمول به رنگ سفیها ريز، ناپیدا و بهشود. گلمي

(. 1359رسد )سعادت الجوردي، عدد مي 15ها گاهي به آذين ساده قرار دارند كه تعداد آنثانوي با گل

 5/1ي عمودي اصلي دارد كه ممكن است طول آن از اي سويا گسترده است و يك ريشهسیستم ريشه

-وسیلههاي موئین، بهي سويا پس از تشكیل ريشهروي ريشه ها(. گرهك1370متر تجاوز كند )ناصري، 

ي سويا (. میوه1372آيند )لطیفي، وجود مي( بهRhizobium japonicumي باكتري ريزوبیوم جاپونیكوم )

متر متغیر باشد و سانتي 2-4و عرض آن از  2-10تواند از دار است كه طول آن مييك نیام كوتاه كرك

 2طور متوسط (. تعداد نیام براي هر گل به1370رنگي دارد )ناصري، اي يا سیاههي قهوتا حدي سايه

-ها در نیام تشكیل ميشود. دانهنیام در هر بوته ديده مي 30طور میانگین حدود عدد است. بنابراين، به

گرم  150ي آن (. وزن هزار دانه1359دانه وجود دارد )سعادت الجوردي،  5تا  2شود و در هر نیام 

 (.1359گرم است )سعادت الجوردي،  80تا  70اي هاي علوفهباشد كه در مورد گونهمي
 

 مراحل رشد و نمو سويا -1-4

( آورده شده است 1-1شود كه در جدول )ي رويشي و زايشي تقسیم ميرشد و نمو سويا به دو مرحله

 (: 1971)فهر و كاوينس، 
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 زايشي سويا.توصیف مراحل رشد رويشي و  -1-1جدول 

 توصیف         مراحل رشد

  مراحل رويشي

Ve ها باالي سطح خاك(ي خروج از خاك )لپهمرحله 

0V ي كافي(اي به اندازهبرگچههاي تكاي )باز شدن برگي لپهمرحله 

1V اي(برگچههاي تكي اولین گره )رشد كامل برگمرحله 

2V اي روي دومین گره(برگچهي دومین گره )استقرار برگ سهمرحله 

3V ي اصلي(طور كامل رشد كرده در ساقههاي بهي سومین گره )سه گره با برگمرحله 

  

.  

.  

Vn ي مرحلهn ( گرهn طور كامل رشد كرده در ساقههاي بهگره با برگ)ي اصلي 

  مراحل زايشي

1R  اصلي(ي هاي ساقهشروع گلدهي )يك گل باز شده در يكي از گره 

2R ي اصلي(ي انتهايي قابل شمارش در ساقهپايان گلدهي )گلدهي يكي از دو گره 

3R   ي متري در يكي از چهار گره انتهايي قابل شمارش ساقهمیلي 5شروع تشكیل نیام )وجود نیام

 اصلي(

4R ي شمارش ساقهمتري در يكي از چهار گره انتهايي قابل پايان تشكیل نیام )وجود نیام دو سانتي

 اصلي(

5R متري در يكي از چهار گره انتهايي قابل شمارش ي سه میليشروع تشكیل دانه )وجود نیام با دانه

 ي اصلي(ساقه

6R ها در يكي از چهار گره انتهايي قابل هاي پر شده از دانهبندي كامل )وجود نیام داراي حفرهدانه

 ي اصلي(شمارش ساقه

7R  ي اصلي(هاي ساقهاي شدن يكي از نیام)زرد يا قهوهشروع رسیدگي 

8R ها(درصد نیام 95اي درآمدن رنگ زرد يا قهوهپايان رسیدگي )به 
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 فیزيولوژي سويا -1-5

روز متغیر  200تا  75كند و مدت رسیدن دانه از آساني با تغییرات آب و هوا سازش پیدا نميسويا به

گرمادوست است كه مجموع دماي مورد نیاز آن از كاشت تا برداشت در است. سويا گیاهي روز كوتاه و 

و  10باشد. همچنین، صفر گیاهي را براي برخي از ارقام رشد مي-روز-درجه 3600تا  2300حدود 

 (. 1359اند )سعادت الجوردي، گراد عنوان كردهي سانتيدرجه 13ها براي اكثر آن

 

 اكولوژي سويا -1-6

شني است و در مقابل شوري خاك حساسیت  -هاي رسيهاي گرمسیري و زمیناقلیماين گیاه، طالب 

 6خاك براي كشت سويا بین  pHدهد و بهترين هاي اسیدي نتايج خوبي ميدارد. استعمال آهك در زمین

 (.  1359باشد )سعادت الجوردي، است و احتیاج آن به پتاسیم زياد مي 7و 

 

 عملیات زراعي سويا -1-7

تن كود دامي به آن افزود و  50تا  30سوياكاري را بايد در زمستان شخم عمیق زد و در حدود زمین 

براي  ،با شخم سطحي كود فوق را در خاك وارد كرد. در بهار پس از شخم سطحي، ديسك و هرس زدن

بارت كنند. مراحل داشت در سويا عهاي هرز، زمین را تسطیح و اقدام به بذركاري مياز بین بردن علف

هاي هرز به طريق مكانیكي و باشد. مبارزه با علفهاي هرز و آبیاري ميشكني، مبارزه با علفاز سله

، داكتال، السو، اپتام، بازاگران، D-4-2هايي نظیر كشدستي و يا به روش شیمیايي و استفاده از علف

توان به توق،              مزارع سويا مييج در راهاي هرز گیرد. از علفترفالن آر و مخلوط ترفالن و اپتام انجام مي

ي زندگي توان گفت كه سويا در دورهطور متوسط ميخروس، سلمك و غیره اشاره كرد. بهريزي، تاجتاج

اي يا رنگ قهوهها رسیده و بهبار آبیاري نیاز دارد. موقع برداشت سويا زماني است كه نیام 10خود به 

كه با كمباين شود و يا اينگیرد و سپس كوبیده ميشت يا با دست صورت ميزرد درآمده باشند. بردا

 (. 1359شود )سعادت الجوردي، انجام مي
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 سطح زير كشت و عملكرد سويا -1-8 

درصد افزايش يافت  6/4به میزان  2007تا سال  1961میلیون تن( از سال  6/28تولید جهاني سويا )

 2/2رسید. تولید جهاني سويا با افزايش  2005-2007ن در سال میلیون ت 6/217و به متوسط تولید 

، 1980شود. كشور آمريكا تا سال بیني ميپیش 2030میلیون تن در سال  3/371درصدي سالیانه به 

درصد در سال          37درصد تولید جهاني سويا را بر عهده داشت ولي، سهم تولید آن به  50بیش از 

ي بزرگ سويا درصد، دومین تولیدكننده 8/24میلیون تن يا  9/53برزيل با كاهش يافت.  2007-2005

ي بزرگ سويا درصد، سومین تولیدكننده 19میلیون تن يا  4/41در دنیا است. بعد از برزيل، آرژانتین با 

ارند درصد تولید سويا در دنیا را بر عهده د 92در دنیا است. آمريكا، برزيل، آرژانتین، چین و هند بیش از 

هكتار و  74461، سطح زير كشت سويا در ايران حدود 1385(. در سال 2009)مسودا و گلدسمیت، 

كیلوگرم در هكتار گزارش شده است. از نظر  1894هزار تن و متوسط عملكرد  141میزان تولید 

 هاي مازندران ودرصد اراضي زير كشت سويا در استان 90پراكنش جغرافیايي اين محصول، بیش از 

باشد كه سطح صورت كشت دوم ميدرصد كشت سويا در دشت مغان، به 95گلستان قرار دارد. حدود 

. عملكرد كل هكتار از اراضي اين منطقه است 500هزار و  15، بالغ بر 1388زير كشت آن در سال 

 (. 1388عشقي، ي سويا بوده است )غريبتن دانه 30000بالغ بر  ،در اين سال منطقه نیز

 

 خشكي و اثرات آن بر گیاهان  -1-9

ي يابد و شرايط هوا موجب كاهش پیوستهدسترس در خاك كاهش ميكه آب قابل تنش خشكي زماني

ي گیاهان طور تقريبي در همهافتد. تحمل به كمبود آب بهشود، اتفاق ميي تبخیر يا تعرق ميوسیلهآب به

ها نیز متفاوت است، ي ديگر و يا حتي در داخل گونهاي به گونههمراه با مقداري تغییرات كه از گونه

(. چون كمبود بارندگي موجب تنش كمبود آب خواهد a-c2007ديده شده است )جلیل و همكاران، 

رود كه كمبود آب بر اثر كمبود وقوع بارش مفید ايجاد كار ميي تنش خشكي براي مواردي بهشد، واژه

ي تنش رت مصنوعي در معرض تنش كمبود آب قرار گیرد، واژهصواگر گیاه به ،شده باشد )ديم( ولي
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متر میلي 240(. كشور ايران با متوسط نزوالت آسماني 1980برند )لويت، كار ميكمبود رطوبت را به

(. میزان كم نزوالت آسماني، 1372شود )سرمدنیا، بندي ميخشك دنیا طبقهجزو مناطق خشك و نیمه

ي رشد گیاهان زراعي و دماهاي باال موجب تنش كمبود آب در طول دوره پراكنش نامنظم اين نزوالت

كه، كشور ما جزو مناطقي است كه نیاز رطوبتي سويا در طول اين شوند. با توجه بهدر اين مناطق مي

ترين مراحل رشد ي رشد بايد از طريق آب آبیاري تأمین گردد و در بسیاري از مناطق، طي بحرانيدوره

از طرف  .گونه نزوالت آسماني وجود نداشته باشدحل گلدهي و پر شدن دانه ممكن است هیچيعني مرا

شود و نیاز طور معمول با شرايط آب و هوايي گرم و خشك تابستان مواجه ميچون اين مراحل به ،ديگر

عويق افتادن تهاي آبیاري و يا به امكان طوالني شدن دورهو باشد آبي ساير محصوالت زراعي نیز باال مي

ي واكنش سويا نسبت باشد. بنابراين، مطالعهدو تا سه آبیاري طي مراحل حساس رشد بسیار محتمل مي

هايي كه قادر به تحمل چنین شرايطي از آبي طي مراحل حساس جهت دستیابي به ژنوتیپبه شرايط كم

یري كند. تاكنون تحقیقات توجهي از كاهش محصول جلوگتواند به میزان قابلكمبود رطوبت باشند، مي

ي اثر تنش كمبود آب روي رشد و عملكرد سويا انجام شده است )ايزانلو و منظور مطالعهزيادي به

 (.1384همكاران، 

 

شود. خشكي زياد موجب ها و محدود شدن تبادالت گازي ميكمبود آب موجب بسته شدن روزنه

ي وسیله(. كمبود آب بهb2007لیل و همكاران، ؛ ج1993شود )اسمیرنوف، اتالف آب زياد از گیاه مي

ها و كاهش در بزرگ كاهش مقدار آب، كاهش پتانسیل آب برگ و كاهش فشار آماس، بسته شدن روزنه

شود. همچنین، كاهش شديد آب منجر به اختالل و توقف در فتوسنتز و شدن و رشد سلول را سبب مي

علت پیچیده هاي غیر زيستي به(. تحمل به تنشc2008شود )جلیل و همكاران، سرانجام مرگ گیاه مي

بودن اثر متقابل بین عوامل تنش و عوامل مولكولي مختلف، پیچیده است. كمبود آب، رشد گیاه را با اثر 

( مانند فوسنتز، تنفس، جذب يون، 2008بر فرآيندهاي فیزيولوژيكي و بیوشیمیايي )رزمجو و همكاران، 

؛ a-c2008دهد )جلیل و همكاران، م نیتروژن و پارامترهاي رشد كاهش ميها، متابولیسكربوهیدرات

(. واكنش گیاهان به كمبود آب بسته به شدت و طول مدت كاهش رطوبت در 2008فاروگ و همكاران، 
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؛ خلفاله و همكاران، 2002هاي مختلف و مراحل رشدشان متفاوت است )چاوس و همكاران، گونه

هاي كوتاه مدت يا تنش ،كهطوريبه .(2009؛ جلیل و همكاران، b2008؛ جلیل و همكاران، 2008

-(. بنابراين، شناخت واكنش1380تأثیر باشند )جنوبي و دانشیان، خفیف ممكن است بر عملكرد دانه بي

آبي اهمیت عنوان يك اصل اساسي براي دستیابي به گیاهان متحمل به كمهاي گیاهان به كمبود آب به

 (.2008؛ زهو و همكاران، 2004كاران، دارد )ردي و هم

 

 اثر كمبود آب بر كارآيي مصرف آب در سويا  -1-10

ي مصرف، نیازمند اجراي تحقیقات در مزرعه و انطباق آن با سازي مصرف آب و تعیین حد بهینهبهینه

اطالعات عرف معمول و روش استفاده از آب در هر منطقه است. براي دستیابي به چنین هدفي وجود 

هاي آبیاري الزامي است. در اصل اي مثل عملكرد محصول، سطوح مختلف آب آبیاري و مديريتمزرعه

اين روند در حالت  ،بلكه طور دقیق با كاهش آب مصرفي متناظر باشدطور نیست كه افت عملكرد بهاين

تر از میزان كاهش عمومي غیر خطي است و نتايج تحقیقات نشانگر آن است كه افت عملكرد بسیار كم

ي آب شیرين در كنندهكشاورزي بزرگترين مصرف ،كه(. با توجه به اين1996آب مصرفي است )توكلي، 

خاطر افزايش تقاضاي شهري و صنعتي براي منابع آب جديد و همچنین بهدرصد(،  80دنیاست )حدود 

(، تخلیه 1986ین )استگمان، (، افزايش دماي زم2007هاي انرژي )دوگان و همكاران، با افزايش قیمت

و نیاز باال به آن، به بهبود مديريت آبیاري جهت افزايش كارآيي استفاده از همین منابع  و كمبود منابع آب

كي از اين يآبیاري محدود  (.2006فررس و اوانس، ؛ 1999محدود آب نیاز است )كیردا و همكاران، 

هاي افزايش كارآيي مصرف مل گیاه نیست و يكي از روشهاست كه لزوماًًً بر مبناي نیاز آبي كامديريت

اگرچه، . باشدكار برده شده ميآب براي رسیدن به عملكردهاي باالتر، به ازاي هر واحد آب آبیاري به

(، از طريق 2007آبیاري )بكل و تیالهو، كشاورز بايد اطالعات كافي در مورد واكنش عملكرد گیاه به كم

(. افزايش كارآيي مصرف آب در شرايط ديم و آبي 1992رقم داشته باشد )راو، ي رشد، گونه و مرحله

آن از  يي نیاز واقعي گیاه، میزان آب مورد استفادهجهت افزايش تولید، امري ضروري است. بر پايه
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عملكرد گیاه همچنان  ،كهضمن اين. تواند كاهش يابدآبیاري محدود(، مي)طريق بهبود مديريت آبیاري 

آبیاري محدود موجب به حداقل رسیدن میزان تبخیر و (. روش 2009باشد )ينسو و تیالهون،  ميباال

آبیاري محدود، افزايش راندمان كاربرد آب از  هايكارگیري روششود. هدف اساسي در بهتعرق مي

ارند يا در هايي است كه كمترين بازدهي را دطريق كاهش میزان آب آبیاري در هر نوبت، يا حذف آبیاري

افزايش سود خالص نقشي ندارند. در شرايط محدوديت آب از بعد تحلیل اقتصادي، سود خالص در 

حالت بیشترين محصول، حداكثر نخواهد بود. مفهوم اين موضوع آن است كه حداكثر تولید لزوماً عامل 

سرمايه، انرژي،  هايي از نظر تأمیندستیابي به حداكثر سود خالص نیست و اگر مشكالت و محدوديت

تواند به مديريت آبیاري محدود مينیروي كارگر و ديگر منابع تولید وجود داشته باشد، استفاده از روش

ي كه محدوديت زمین در بین نیست( و تعیین الگوي بهینهمزرعه در افزايش سطح زير كشت )در حالتي

؛ 1999یردا و همكاران، ؛ ك1996كشت )مديريت تخصیص آب( كمك كند )خیرابي و همكاران، 

رود كه كاهش در عملكرد در مقايسه با سود حاصل از آب ذخیره (. انتظار مي2002اسمیت و همكاران، 

(. بنابراين،         1987شده براي آبیاري ساير گیاهان از طريق آبیاري محدود، ناچیز باشد )اك و همكاران، 

باشد. برطبق آزمايشات پذير مياراضي كشور امكانآبیاري محدود در سطح اي از كارگیري شیوهبه

ي چهارم (، گزارش شد كه سويا كمبود آب را از هفته2005اي بوستومي روسادي و همكاران )گلخانه

دسترس در تمام    درصد كمبود آب قابل 40-60بعد از كاشت تحمل خواهد كرد، اگر آب خاك در 

گرم  9/7عملكرد مطلوب سويا با باالترين كارآيي عملكرد )داري شود. همچنین، ي رشد گیاه نگهدوره

دسترس رسد كه كمبود آب قابلنظر ميدست آمد. بهدرصد از آب آبیاري به 10در هر گلدان( و با حفظ 

ي زايشي گذاشت و ي چهارم( تا مرحلهي رويشي )هفتهاثر زيادي روي رشد سويا از پايان مرحله

ي چهارم نداشت. جز هفتهي رويشي بهداري روي رشد سويا در مرحلهمحدوديت آب، هیچ اثر معني

روسادي و شود )بوستوميي رويشي فراهم ميآبیاري در مرحلهبنابراين، امكان استفاده از روش كم

(. روش آبیاري محدود عملكرد گیاه را از طريق جلوگیري از وقوع تنش در مراحل 2007همكاران، 

(. 2003؛ اسويني و همكاران، 2000؛ نوروود، 1983دهد )هیلر و هاول، ش ميبحراني رشد گیاه افزاي
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( در آزمايشات خود اعالم كرد كه آبیاري كامل از نظر اقتصادي زماني قابل توجیه است كه 1988جیمز )

ي آبیاري هم پايین باشد و نیز آبیاري كامل موجب به حداقل رسیدن آب به آساني قابل دسترس و هزينه

( گزارش كردند كه كمبود آب ممكن 2003تاريگ و همكاران )شود. ت كمبود آب به گیاه ميصدما

-اي از هزينهكه سود حاشیهاز نظر اقتصادي تا زماني ،است عملكرد گیاه را تا يك حدي كاهش دهد ولي

صرفه بهاي حاصل از كاهش عملكرد باشد، مقرون ي حاشیهي آب برابر يا بزرگتر از هزينهي كاسته شده

دست آوردن عملكرد باال در گیاهان مناطق آبي . مقدار مناسبي از آب بايد در زمان مناسب براي بهاست

و مراحل رشد  كار رود. همچنین، نیاز آبي گیاهان از زمان كاشت دانه تا زمان برداشت بسته به گونهبه

(. محققان زيادي بر اين 2008 پور و همكاران،؛ صادقي2007متفاوت خواهد بود )ارتك و همكاران، 

ي باورند كه يكي از عوامل مهم رشد و نمو در گیاهان، میزان آب مصرفي است و وجود آن براي ادامه

آور زياد و يا كم بودن آن در هر مرحله از رشد ممكن است براي گیاه زيان ،رشد ضرورت دارد ولي

؛ (2000طي تحقیقاتي، لي و هربرت )(. 2001؛ سولیوان و همكاران، 1999باشد )بكانامووو پورسل، 

( اعالم كردند كه عملكرد نهايي هر گیاه زراعي توسط اثرات متقابل 2002كوموديني و همكاران )

-گردد و عملیات زراعي نیز در راستاي فراهم كردن محیطي مطلوبن ميییژنوتیپ گیاه و محیط رشد تع

ي عملكرد كنندهشوند. يكي از مهمترين عوامل تعیینيريزي و انجام متر براي رشد گیاه زراعي برنامه

منظور حفظ محیط رطوبتي خاك در دانه، وضعیت رطوبتي خاك است. در حقیقت، آبیاري مزارع نیز به

يك وضعیت مطلوب و به حداقل رسانیدن تنش رطوبتي وارد شده به گیاه زراعي در طول فصل رشد، 

ريزي آبیاري بايد به بازدهي باران مانند كشور ما، در برنامهكمدر مناطق  ،كهضمن اين. گیردصورت مي

  طور جدي توجه شود.آب مصرف شده براي آبیاري نیز به
 

ي اصلي د زراعي، از دو مؤلفهياز د ،طرق مختلف تعريف كرد وليتوان بهكارآيي مصرف آب را مي

تولید شده به ازاي هر واحد تعرق را ي خشك تشكیل شده است. اول جزء بیولوژيكي كه مقدار ماده

برند و دوم جزء مديريتي است كه بخشي از كل عنوان كارآيي تعرق نام ميدهد و گاهي از آن بهنشان مي

(. كارآيي مصرف آب 1373دزفولي، سازد )هاشميآب را كه به مصرف تعرق رسیده است، مشخص مي
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لوژيكي )تعرق و فتوسنتز( و زراعي )عملكرد و در حالت ساده و بدون در نظرگرفتن دو عامل فیزيو

يكي از  ( و2009؛ بلوم، 2005شود )بلوم، مصرف آب گیاه(، با مقاومت به كمبود آب برابر گرفته مي

و و يباشد )پارامترهاي قاطع براي ارزيابي سودمندي تولید در گیاهان و ايفاي تدابیر براي منابع آب مي

( گزارش كرد كه 1372شعار )حكمت ،در تعريفي ديگر (.2006ان، ؛ اكسیا و همكار2004همكاران، 

ي خشك تولید شده در گیاه به تبخیر و تعرق است كه بر حسب گرم كارآيي مصرف آب نسبت ماده

شود. همچنین، گیاهان در شرايط كمبود آب متر آب مصرفي بیان ميي خشك به كیلوگرم يا میليماده

هاي ( در جزئیات ديدگاه1983(. تانر و سینكلیر )2005ند )بلوم، سعي بر كاهش مصرف آب خود دار

ها به اين نتیجه رسیدند كه اطالعات دقیق در گوناگون براي بهبود كارآيي مصرف آب بازنگري كردند. آن

جويي آب كمك كند، مديريت گیاه را مورد كارآيي مصرف آب و نیاز آبي گیاهان ممكن است به صرفه

 یاه را افزايش دهد. بهبود و تولید گ
 

عنوان ي خشك كه بهشود، جهت سنتز بخشي از مادهاگر تمام آبي كه توسط محصول جذب مي

متر ارتفاع آب طور تقريبي معادل يك میليگاه حجمي بهشد، آنشود مصرف ميعملكرد برداشت مي

ن حالتي راندمان مصرف براي تولید حداكثر عملكرد دانه در اغلب محصوالت زراعي كافي بود و در چنی

واقعیت اين است كه براي تولید محصول، چندين برابر آن مقدار آب مورد نیاز  ،آب معادل يك بود ولي

باشد كه مقداري از اين مصارف يهايي غیر از تولید محصول ماست و اين دلیلي بر مصرف آب در راه

میزان آب آبیاري مورد  كه،جايياز آن(. 1986ناپذيرند )استانهیل، پذير و و مقداري نیز اجتناباجتناب

بیني صحیح اين پارامتر گیري يا پیشاندازه ،بنابراين ؛شودنیاز در هر مزرعه به كارآيي آبیاري مربوط مي

(. عوامل مؤثر بر كارآيي مصرف آب توسط استانهیل 1992حايز اهمیت است )گارسید و همكاران، 

ي گیاهي، مسیر اكسید كربن، دماي هوا، گونهامل را آب، دي( معرفي شده است. وي اين عو1986)

هاي خاك و عوامل ها، ويژگياي گیاه، اندازه، ساختمان و آرايش برگفتوسنتزي گیاه، رفتار روزنه

تبخیر  ،زيرا .باشدتر از سويا ميدر برنج پايین عنوان مثال، كارآيي مصرف آبداند. بهاقتصادي تولید مي

ي زندگي برنج، از خاك اتفاق داري شده براي استفاده در بخش مهمي از چرخهز آب نگهتوجهي اقابل

 .(1983افتد )بچلر و روبرتز، مي
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(. در روش 1987هاي متعددي براي تعیین كارآيي مصرف آب وجود دارد )فرانك و همكاران، روش

شود. در روش دوم، به ميبر میزان تعرق محاس 2COاول، كارآيي مصرف آب با تقسیم میزان تبادل 

ي خشك بر آب از دست رفته از طريق تعرق است پارامتر مورد بحث حاصل نسبت میزان تجمع ماده

شود، كارآيي مصرف آب ترين روش شناخته ميعنوان متداول( و در روش سوم كه به1989)هیتولت، 

و تعرق است )دانیلز و  رفته از طريق تبخیري خشك بر آب از دستحاصل نسبت میزان تجمع ماده

عنوان محصول اقتصادي برداشت          ي خشك در گیاه بهبخشي از ماده ،كهجايي(. از آن1991اسكات، 

( به واحد آب Yتر براي كارآيي مصرف آب نسبت عملكرد اقتصادي )تعريف دقیق ،بنابراين ؛شودمي

 (. 1381ران، ( در مزرعه است )مجد نصیري و همكاETتبخیر و تعرق شده )
 

طور معمول بین  ي رشد سويا به( بیان كردند كه بسته به نوع رقم، دوره2007دوگان و همكاران )

متر در میلي 5 -4/8شدت تبخیر و تعرق بین متر و میلي 450-700روز، نیاز آبي آن بین  120-90

و در زمان رشد زايشي، به باشد كه گیاه جوان است كم ميباشد. سرعت مصرف آب، زمانيروز متغیر مي

 يابد. رسد، كاهش ميرسیدگي مي يكه گیاه به مرحلهرسد و در زمانيحداكثر ممكن مي
 

دهد. ارتباط مثبت بین كارآيي كارآيي مصرف آب باال قابلیت گیاه را در شرايط كمبود آب افزايش مي

موضوع دارد كه اگر شاخص هاي خشك اشاره به اين مصرف آب و مجموع عملكرد بیوماس در محیط

ها شود )رايت، برداشت باال باشد، بهبود كارآيي مصرف آب گیاهان بايد منجر به عملكرد باال در آن

ها ژنوتیپ سويا استفاده و مشخص شد كه كارآيي مصرف آب در آن 24(. در يك پژوهشي، از 1996

(. بسته شدن 2007لر و همكاران، ي خشك بر كیلوگرم آب متغیر است )هافستتگرم ماده 7/2-4/3بین 

شود )لي و ها در سطح معیني از كمبود آب خاك موجب افزايش در كارآيي مصرف آب ميروزنه

هاي مختلف هاي آبیاري در گونه(. هنوز مسايل نامعلومي در مورد اجراي تكنیكb2005همكاران، 

فیزيولوژيكي  هايیق از ويژگيگیاهي و در مناطق خشك وجود دارد. بنابراين، داشتن اطالعاتي عم

اي و بهبود كارآيي مصرف آب در گیاهان تحت كمبود آب، ضروري است )لي گیاهان مانند تنظیم روزنه

ي خشك، حدود سیصد كیلوگرم آب مصرف ازاي تولید يك گرم ماده(. در سويا بهa2005و همكاران، 
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يابد )قاسمي ايش تنش خشكي، كاهش ميي خشك در گیاه با افز( و میزان ماده2000شود )ويس، مي

ها پايین است و (. همچنین، گزارش شده است كه كارآيي مصرف آب لگوم1374گلعذاني و همكاران، 

؛ 1996؛ مولت و ويتسیت، 1992گیرند )ايتاني و همكاران، در يك گروه حساس به كمبود آب قرار مي

مقايسه با ساير حبوبات مثل                       (. از طرفي، حساسیت سويا به كمبود آب در 2002اتي، 

ماكولي و همكاران،  -( )رويPhaseolus vulgaris(، لوبیا )Vigna unguiculataلوبیا چشم بلبلي )

هاي ( و همچنین، با ديگر گونه2001زمیني )هال، (، نخود و بادام2003؛ سیلويرا و همكاران، 1992

؛ 2000ونیس و همكاران، ي( )Sorghum bicolor( و سورگوم )Gossypium hirsutum) گیاهي مثل پنبه

( در بررسي واكنش چندين گیاه از جمله c2004( بیشتر است. لي و همكاران )2005اينامواله و ايسودا، 

گندم، ذرت و سويا به كمبود آب متوجه شدند كه حساسیت سويا به كمبود آب نسبت به گندم و ذرت 

( گزارش كردند كه در گلرنگ با افزايش مصرف آب، راندمان مصرف 1985انز )بیشتر است. هانگ و ايو

لوبیا و سويا در زمان كمبود آب شديد، ( اظهار كردند كه 1992ايتاني و همكاران ) يابد.آب كاهش مي

علت كارآيي مصرف آب باال لوبیا چشم بلبلي و نخود سبز به ،كهدر حالي .دهندآب زيادي از دست مي

اعالم كردند ( 1996مولت و ويتسیت )مانند. در تحقیقي، بیشتر زنده مي طوالني از كمبود آب در مدت

 سوياتغییرات بزرگي را در رشد و متابولیسم  شود وميمنجر به كاهش در فشار آماس گیاه كه كمبود آب 

خود را در درصد محتوي آب نسبي  30هاي سويا كه بیش از بقاي گیاهچههمچنین، آورد. مي وجودبه

 يابد.دهند، كاهش ميشرايط كمبود آب از دست مي

هاي هاي افزايش كارآيي مصرف آب براي تولید عملكرد بهینه در مزارع تحت آبیاري از زمینهروش

هاي گذشته بوده است. هر عاملي كه عملكرد را افزايش ي اثر متقابل گیاه در محیط در دههاصلي مطالعه

بخشد. همچنین، عواملي كه كاهش تبخیر و تعرق رآيي مصرف آب را نیز بهبود ميطور معمول كادهد، به

ها مؤثرند )گارسید و همكاران، همراه داشته باشند نیز، بر افزايش اين ويژگيطي فصل رشد را به

ي رشد ريشه و يا كاري در منطقهتوان از طريق دست(. همچنین، كارآيي مصرف آب را مي1992

ي ريشه در پروفیل و يا حتي وضع كردن شرايطي مثل زهكشي ي آب و توسعهذخیره            افزايش

ي آلي خاك نیز (. افزايش ماده1377اد، افزايش داد )هاشمي دزفولي و همكاران، ينامطلوب يا شوري ز
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داري آب قابل دسترس است. عالوه بر آن، شخم عمیق نیز میزان روش مهمي براي افزايش ظرفیت نگه

-دهد. در حالت كلي، مديريت بهتر و بهوذ آب و قابلیت دسترسي به آن را براي گیاهان افزايش مينف

ها مرهون تولید اند. اغلب اين موفقیتاي افزايش دادهطور قابل مالحظهنژادي كارآيي مصرف آب را به

نتز(، دسترسي بیشتر منظور فتوسبرگ بیشتر )افزايش تعرق، كاهش تبخیر از خاك و دريافت نور بیشتر به

ي آب و افزايش ضريب برداشت بوده است )سرمدنیا و ها و يا تخلیهتر ريشهعلت نفوذ عمیقبه آب به

( انجام گرفته است، ديده شد كه 1991(. در يك بررسي كه توسط دانیلز و اسكات )1382كوچكي، 

اند كه ايشان ابراز داشته ،گرچها .افزايش عملكرد دانه در سويا موجب افزايش كارآيي مصرف آب گرديد

( اثبات كردند كه با افزايش مقدار 2008در تحقیقي، سینیك و همكاران ) اين وضعیت عمومیت ندارد.

آب آبیاري میزان تبخیر و تعرق افزايش يافت. همچنین، نتايج نشان داد كه مقادير باالي آب آبیاري منجر 

مقادير كارآيي مصرف آب و كارآيي مصرف آب  ،كهدر حالي. ي بیشتر شده استبه افزايش عملكرد دانه

  آبیاري با افزايش مقدار آب آبیاري كاهش يافت.

 

 اثر كمبود آب بر فنولوژي، مورفولوژي، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در سويا  -1-11

سويا روي           ي گذارد. عملكرد دانهكمبود آب با تغییر فنولوژي گیاهان بر اجزاي عملكرد تأثیر مي

شود )بورد، ي اصلي تولید ميهاي ساقههاي فرعي با سرچشمه گرفتن از گرهي اصلي و شاخهساقه

هاي فرعي و كاهش ي كاهش رشد شاخهوسیلهي سويا را به(. شرايط رشد نامطلوب، عملكرد دانه1987

(. اين نتايج 1998ريك و همكاران، دهد )فردهاي فرعي به ازاي هر گیاه، كاهش ميي شاخهعملكرد دانه

هاي فرعي كه در هاي فرعي سويا به مقدار رشد رويشي شاخهدر شاخه دهد كه عملكرد دانهنشان مي

( گزارش 1996افتد، بستگي دارد. دسكلوكس و رومت )ي گلدهي و رشد نیام اتفاق ميطول مرحله

هاي فرعي براي رقم رشد فزايش و در شاخهي اصلي را اي زايشي ساقهكردند كه كمبود آب طول دوره

( اين نتايج برعكس Spatدر رقم رشد نامحدود اسپات ) ،كهدرحالي كاهش داد.( Webberنامحدود وبر )

كند، ي رويشي به زايشي تسريع ميها همچنین، نشان دادند كه كمبود آب ورود گیاه را از مرحلهبود. آن

ها گل ، ظهوركهدر حالي .شودي كمتري ميو موجب تولید تعداد گره اندازدها را به تأخیر ميظهور گره
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ي نهايي در ريزش دانه در ي پر شدن دانه و مرحلهشود و نیز اعالم كردند كه مرحلهها تسريع ميو نیام

ي پر شدن ي كمبود آب در مرحلهوسیلهي رسیدگي بهتر بود و طول دورهگیاهان تحت كمبود آب كوتاه

ي اصلي، ها، طول ساقهاهش يافت و منجر به پیري زودرس شد. در سويا ارتفاع گیاه، تعداد گرهدانه ك

عملكرد بنابراين، ها با رطوبت دانه در ارتباط هستند. ها و وزن دانهها، تعداد دانهها، تعداد نیامتعداد گل

( تأيید شده 1983ن )سويا با میزان رطوبت قابل دسترس در ارتباط است كه توسط كورت و همكارا

ش داد )دسكلوكس و است. كمبود رطوبت در طول رشد رويشي سويا، سرعت رشد گیاه را كاه

(. اثرات كمبود 1994روي عملكرد دانه تأثیري نگذاشت )هیراساوا و همكاران،  ،ولي (2000همكاران، 

        ر ارتفاع گیاهتر، كاهش قطر ساقه و كاهش دهاي كوچكآب روي رشد رويشي منجر به تولید برگ

(. كمبود آب به مدت طوالني در طول گلدهي و رشد سريع نیام 1994شود )الخیر و همكاران، مي

( با اعمال 2000(. آنسارت و همكاران )2001دهد )كوكوبون و همكاران، عملكرد سويا را كاهش مي

داري هاي آبیاري اثر معنيورهروز( در سويا به اين نتیجه رسیدند كه د 6و  5، 4، 3دورهاي آبیاري )

هاي فرعي در هر هاي تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا رسیدگي، وزن گیاه، تعداد شاخهروي صفت

گیاه، تعداد نیام در هر گیاه، وزن تك بوته و عملكرد دانه در هكتار داشت. از طرفي، نتايج حاصل از 

هاي آبیاري اثري بر صفت تعداد آبیاري و زمان ( نشان داد كه سطوح1993كارهاي فرود و همكاران )

ي پر شدن دانه روز تا گلدهي ندارد. همچنین، افزايش در مقدار آب آبیاري صفت تعداد روز تا مرحله

(5Rرا به )ولي طور خطي افزايش، ( 8صفت تعداد روز تا رسیدگي كاملR را كاهش داد. كمبود آبیاري )

ها و تعداد ي اصلي، تعداد نیامدار روي ساقههاي نیامگیاه، تعداد گرهداري در ارتفاع موجب كاهش معني

 گلدهي ممكن است قابل پذيرش باشد يها همچنین، اعالم كردند كه كمبود آب در مرحلهها شد. آندانه

دست آوردن عملكرد مطلوب ضروري است. برخي ي پر شدن دانه براي بهآبیاري در مرحله ،ولي

اند كه مراحل رشد رويشي نسبت به مراحل رشد زايشي حساسیت كمتري به كمبود ن دادهنشا ،هامطالعه

 اندنیز، مشخص كرده ديگر (. تحقیقات1977؛ سیونیت و همكاران، 1974آب دارند )داس و همكاران، 

( نسبت به كمبود آب در 2001ي گلدهي اثر كمي روي عملكرد )جان، كه كمبود آب در طول مرحله

لي و همكاران (. 1983طويل شدن نیام و پر شدن دانه داشته است )هك و همكاران، ي مرحله

(b2004)،  بر اين باورند كه تعداد دانه و نیام بیشترين اهمیت را در اجزاي عملكرد سويا دارند. میزان
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، (2003)برودن و اگلي، كاهش عملكرد ناشي از كاهش رطوبت به ژنوتیپ، زمان بروز كمبود آب 

كمبود رطوبت  (.1984كمبود آب و طول مدت كمبود آب بستگي دارد )اسپت و همكاران، شدت 

دهد )اسپچ و ي كاهش در تعداد نیام و دانه به ازاي هر واحد سطح، كاهش ميعملكرد سويا را در نتیجه

 ؛ سیناكي2002بورد، ؛2000)دنیس و بروئینك، بندي در سويا (. مراحل گلدهي و نیام2001همكاران، 

(، زمان 1985( و باقال )پالد و پونیا، 2008تاوفیك و همكاران، (، ماش سیاه )2007و همكاران، 

ي گل در آفتابگردان )پربودا (، ظهور جوانه1983ي گل و گلدهي در لوبیا )میلر و بورك، تشكیل جوانه

گیاهان ( از مراحل حساس 2009( و پرشدن دانه در ذرت )ساجدي و همكاران، 1998و همكاران، 

باشد. كمبود آب در گیاه باقال منجر به كاهش عملكرد دانه، تعداد نیام در هر مختلف به كمبود آب مي

(. رابرتسون و همكاران 1994گیاه، تعداد دانه در هر نیام و وزن هزار دانه گرديد )حقاني و پندي، 

همچنین، د. ش سیاه كوتاه كر( اعالم كردند كه وقوع كمبود آب، زمان گلدهي و رسیدگي را در ما2004)

ها در گیاه گندم، اجزاي عملكرد دانه مانند تعداد و ي قبل از باز شدن گلوقوع كمبود آب در مرحله

( نیز گزارش كردند كه 2006(. لپورت و همكارن )2008ي دانه را كاهش داد )ادوارد و رايت، اندازه

-بندي نسبت به كمبود آب در انتهاي نیامنیام ابتداي ي كمبود آب دروسیلهتولید نیام در نخود، بیشتر به

( دريافتند كه وقوع كمبود آب طي پر شدن دانه در برنج 1996شود. بونجانگ و فوكاي )بندي متأثر مي

همچنین، وقتي در گیاه دهد. ي رشد و پر شدن دانه را كاهش ميبا تسريع در زمان رسیدگي، طول دوره

يابد )سرمدنیا و ظر است زمان بروز كمبود آب با شدت آن اهمیت يكساني ميزراعي عملكرد دانه مورد ن

صورت خطي تحت ي سويا به( عملكرد دانه1984(. در آزمايش پاندي و همكاران )1993كوچكي، 

درصد عملكرد در  34ي سويا در تنش شديد، عملكرد دانه ،كهطوريبه ر مصرف آب قرار گرفت.تأثی

( اظهار داشتند كه در سويا، تعداد نیام در بوته 1984آب بود. پاندي و همكاران )تیمار بیشترين مصرف 

. همچنین، تأثیرپذيري تعداد دانه در نیام از بیندمي بیش از ساير اجزاي عملكرد از كمبود رطوبت آسیب

( و رائو و همكاران 2001كمبود رطوبت بیش از وزن دانه است. در تحقیقي ديگر، ما و همكاران )

( قايل 5Rي شروع پر شدن دانه )( ارتباط قوي و مثبتي را بین عملكرد و وزن خشك در  مرحله2002)

دانند. طي آزمايشي، براون و ارتباط بین بیوماس و عملكرد دانه را خطي مي ،ها همچنیناند. آنشده

كرد دانه (، با كاهش عمل2Rي گلدهي كامل )( با اعمال كمبود رطوبت در مرحله1985همكاران )
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داري را در وزن دانه مشاهده نكردند. مواجه شدند كه ناشي از كاهش تعداد دانه بود. ايشان كاهش معني

( گزارش كردند كه محدوديت 2002(؛ باچلور و همكاران )1998در يك بررسي، پاز و همكاران )

( اعالم كردند 2005) شود. در بررسي ديگري، كرانز و همكارانآبیاري منجر به كاهش عملكرد سويا مي

)برودن و اگلي، ي رشد سويا به كمبود آب، در طول نمو نیام و پر شدن دانه ترين مرحلهكه حساس

داري ها مراحلي هستند كه كمبود رطوبت كاهش معنيباشد. اينمي  (2010؛ فساك و همكاران، 2003

ي كمبود جبران كاهش عملكرد در نتیجهتوانايي گیاه براي  ،كهطوريبه .آوردوجود ميرا در عملكرد به

يابد )فرود و همكاران، ( كاهش مي5R( تا شروع پر شدن دانه )1Rرطوبت در مراحل شروع گلدهي )

هاي مختلف آبیاري در مراحل مختلف ( با اعمال رژيم1385پور )در تحقیقي ديگر، عبدي(. 1993

دلیل ريزش سو بهدهي از يكهي و نیامرشد شش رقم رشد نامحدود سويا گزارش كرد كه مراحل گلد

تبع آن كاهش تعداد هاي جانبي و بهشاخه           دلیل كاهش شديدها و از سوي ديگر بهها و نیامگل

تري تحت تأثیر هاي جانبي عملكرد كل را در مقايسه با ساير مراحل تنش به شكل جدينیام در شاخه

ن مراحل به كمبود آب در اين مطالعه شناسايي شدند. با توجه به تريعنوان بحرانيقرار داده است و به

علت ي رشد رويشي بهكمبود آب در مرحله ،بنابراين .ارقام مورد بررسي رشد نامحدود بودند ،كهاين

در  ي تنش، عملكرد كل را در مقايسه با ساير مراحل كمتر تحت تأثیر قرار داد.رشد مجدد بعد از دوره

روز( روي سويا، به  21و  14، 7كارگیري فواصل آبیاري )( با به2007هیم و كانديل )آزمايشي، ابرا

داري روي رشد، ارتفاع گیاه، وزن خشك و تعداد دانه طور معنياين نتیجه رسیدند كه فواصل آبیاري به

صل روز در مقايسه با فوا 14آبیاري  يداري صفات ذكر شده در فاصلهتأثیر گذاشت. باالترين معني

دست آمد. روز به 7آبیاري ي ترين آن در فاصلهپايین ،كهدر حالي .دست آمدروز به 21و  7آبیاري 

دست آمد. كادهم و به روز  14و درصد پروتئین دانه در تیمار آبیاري  Feو  N ،P ،K ،Mn بیشترين مقدار

سويا، به اين نتیجه رسیدند ي مختلف رشد كارگیري آبیاري در هفت مرحله( نیز، با به1985همكاران )

طور منظم انجام گرفت، افزايش يافت. ي پر شدن نیام بهكه آبیاري تا مرحلهكه عملكرد دانه در زماني

رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد با آبیاري در  ي( اعالم كردند كه پارامترها1985رامسور و همكاران )

ي افزايش يافت. همچنین، گونگور و يورتسور ي گلدهطول فصل كامل نسبت به آبیاري تا حد مرحله

ي انجام آبیاري مناسب وسیلهداري بهطور معني( گزارش كردند كه بذر و صفات مربوط به آن به1993)
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ي ( گزارش كردند كه آبیاري تا پايان مرحله1994فار )-موقع تحت تأثیر قرار گرفت. محمود و الو به

هاي فرعي، تعداد نیام در هر گیاه و عملكرد دانه را بهبود بخشید. اخهپر شدن نیام ارتفاع گیاه، تعداد ش

متر تبخیر از تشتك میلي 60( گزارش كردند كه افزايش آبیاري )1995مشابه با اين، آرنا و همكاران )

(؛ اويا و 2003داري عملكرد دانه در سويا را افزايش داد. اسويني و همكاران )طور معنيتبخیر(، به

 ( گزارش كردند كه عملكرد2008(؛ سینیك و همكاران )2005(؛ كرانز و همكاران )2004ن  )همكارا

درصد بیشتر از عملكرد در  20طور میانگین مشابه بود و به 6Rا ي 4R ،5Rدر آبیاري در مراحل  سويا

 5Rهاي آبیاري ،كهدر حالي .تعداد دانه در هر گیاه را افزايش داد 4Rشرايط بدون آبیاري بود. آبیاري در 

 وزن بذرها را افزايش داد.  6Rو 

 

 

ي زايشي ( گزارش كردند كه كمبود آب در مرحله1999پاكدي و همكاران )آزمايشي، پوك طي

ها در ي دانهدهد. تعداد نیام در هر گیاه و اندازهي خشك را در سويا كاهش ميعملكرد و تولید ماده

ها در هر نیام تحت تأثیر كمبود تعداد دانه ،كهدر حالي ار گرفت.شي تحت تأثیر كمبود آب قري زايمرحله

( گزارش كردند كه بیشترين ريزش نیام، همزمان با رشد 1987اسكات و همكاران، ) آب قرار نگرفت.

ي افتد. ايشان نتیجه گرفتند كه يك دلیل عمدهسريع جنین )در مراحل ابتدايي تشكیل نیام( اتفاق مي

ي خشك در پیش بنابراين، وقتي كه يك دوره باشد.ار آب كافي در اين مرحله مين مقدريزش نیام، نبود

طي رشد  ،چون تر انجام دهیم.را با فواصل كوتاهي رشد زايشي آبیاري است، بهتر است در مرحله

ي زايشي كافي طي دورهرويشي ممكن است ذخاير آب خاك تخلیه شده باشد و مقدار آب موجود براي 

(. مشابه با اين، 1386رسد )يحیايي، نظر ميانجام آبیاري در اوايل اين دوره ضروري به ،رواز اين نباشد.

( گزارش كردند كه در سويا بیشترين ريزش 1993(؛ وستگیت و پترسون )1981ويبولد و همكاران )

دلیل كاهش در ارسال افتد كه اين بهي نمو جنین، بعد از لقاح اتفاق ميهاي زايشي در ابتداي مرحلهاندام

باشد. دماي باال اغلب با كمبود آب ي كمبود رطوبت ميهاي زايشي در نتیجهمیالت به اندامیمنابع آس

شوند ها ميها و نیامبنابراين، كمبود آب و دماي باال موجب تسريع در ريزش طبیعي گل .باشدهمراه مي

(. هرچند كه، ريزش اتفاق 2002اهار و ايكدا، ؛ ن2001دهند )ناهار و ايكدا، و عملكرد را كاهش مي

 ي تنظیم وسیلهي افزايش تعداد دانه در مراحل بعدي و يا بهوسیلهافتاده در يك مرحله ممكن است به
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Abstract: 

Water deficit is one of the most growth limiting factors in oil-seed plants such as soybean. With 

regard to this matter, a research was performed to evaluate different irrigation levels on seed 

yield and quality of soybean cultivars as second culture, in the Moghan region. The work was 

arranged as split-plot design based on randomized complete block design with three 

replications. Treatments included irrigation after 60, 90, 120, and 150 mm transpiration from 

class-A pan, as main factor and three soybean cultivars included Williams, Linford, and L17 as 

sub factor. Research was done at the Moghan research center for agriculture and natural 

resources, in 2009. Results showed that the highest seed yield per unit area (3435.3 and 3119.7 

kg ha-1) was obtained from irrigation after 60 and 90 mm transpiration, respectively. The lowest 

one (1693.5 kg ha-1) was achieved from irrigation after 150 mm transpiration. The highest 

growing and reproducing traits amounts commonly were resulted from irrigations 60, 90, and 

120 mm transpiration. Harvest index after 60 and 90 mm irrigations was at highest levels in 

Williams and Linford cultivars. The highest protein percent (31.66 and 34.45%) was gained 

after 120 and 150 mm transpiration. Also, oil percent differently was affected from irrigation so 

that, the highest range (24.56 and 24.36%) belonged to L17 and Williams, respectively. The 

highest relative water content (0.43 kg m-3) was achieved in Williams. The highest biological 

water use efficiency (1.66 and 1.34 kg m-3) jointly was resulted from irrigations after 120 and 

150 mm transpiration. The highest germination rate, plant dry weight, and normal plantlet 

percent was obtained from irrigations after 60 and 90 mm transpirations, as well. 
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