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تاریخ دریافت1393/8/15 :
تاریخ پذیرش1393/12/12 :
چکیده
با توجه به محدودیت آب در کشت سویا انتخاب ارقام متحمل برای افزایش عملکرد رقم عامل مهمی است .بدین منظور
پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج با استفاده از آزمایش فاکتوریل کرتهای خرد شده در قالب
طرح پایه بلوک های کامال تصادفی در چهار تکرار انجام شد .فاکتورهای اصلی شامل شرایط آبیاری در دو سطح 40
درصد= S1و  70درصد= S2تخلیه رطوبت ی قابل دسترس  ،و روش آبیاری در سه سطح آبیاری (معمول جویچه ای=M1
آبیاری یکجویچه در میان= M2کشت دوردیفه =  M3و فاکتور فرعی شامل ارقام سویا در دو رقم ( -1ویلیامز= V1
و ) V2 = L17می باشد  .نتایج نشان داد که راندمان مصرف آب ( عملکرد دانه) در تنش خشکی در رقم ویلیامز ،روش
آبیاری یک جویچه در میان برتر و در در شرایط تنش خشکی ( ، ) S2روش آبیاری یک جویچه در میان و روش آبیاری
کشت دو ردیفه راندمان مصرف آب (عملکرد دانه) ،تاثیری نداشت .راندمان مصرف آب (عملکرد بیولوژیک) در شرایط
تنش خشکی روش آبیاری یک جویچه در میان و آبیاری به روش کشت دو ردیفه در رقم ویلیامز نسبت به روش معمولی
بهتر بود و در رقم ال  17تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
واژه های کلیدی :تنش خشکی ،راندمان مصرف آب،روش آبیاری،کشت دوردیفه ،ارقام سویا

 -1عضو انجمن علمی زراعت و اصالح نباتات  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج،البرز ،ایران
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج،گروه زراعت ،کرج ،ایران
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مقدمه

(بینام .) 1386،یکی از مهمترین عوامل محیطی تعیین کننده

بسیاری از محققین بر عملکرد واجزای عملکرد محصوالت

عملکرد دانه ،وضعیت رطوبتی خاک است .در حقیقت،

بسیاری را مورد مطالعه قرار داده اند و هر کدام نتایجی

آبیاری مزارع نیز به منظور حفظ رطوبت خاک دریک

مختلف در مورد مصرف آب گزارش کرده اند (کریمی و

وضعیت مطلوب و به حداقل رسانیدن تنش رطوبتی وارد شده

همکاران 1385 ،و فاطمی و همکاران .)1385 ،فاو 1973

به گیاه زراعی در طول فصل رشد صورت میگیرد .مقدار آب

اظهار داشت که آبیاری متناوب یا یکدر میان به طور گسترده

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

ای در ایاالت متحده آمریکا از سال  1962تاکنون استفاده

طول فصل رشد متفاوت است ( لطیفی  .)1372پالمر و

میشود و نتایج خوبی را در برخی گیاهان زراعی همچون

همکاران (  ) 1995اظهار داشتند چنانچه گیاه سویا در مرحله

ذرت وسیب زمینی ،سورگوم ،چغندرقند و پنبه نشان داده

گلدهی ،سه تا چهار هفته تحت شرایط خشکی قراربگیرد،

است .خواجه عبداللهی و سپاسخواه ( )1375نحوه آبیاری

غالفها تشکیل نمیشوند و یا خیلی کم تشکیل میشوند .یکی

یکجویچه در میان با دورهای مختلف آبیاری در ذرت ،با

از شاخصهای مورد استفاده در مباحث عملکرد گیاه و آب

دور آبیاری  7و  4و  11روزه و روش آبیاری ،شامل آبیاری

مصرفی ،که مبنای اقتصادی دارد ،بهره وری آب است .بهره

یکجویچه درمیان ثابت و یک درمیان متناوب و جویچه ای

وری آب کشاورزی در گیاه و یا در مزرعه عموما براساس

معمولی باهم مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که

میزان عملکرد به ازای متر مکعب آب مصرفی شامل بارندگی

آبیاری یک درمیان متناوب بادوره آبیاری  4روزه اقتصادی

مؤثر آب سبز در اراضی دیم و مجموع آب سبز و آب

ترین روش میباشد .خرمیان ( )1381تاثیر کم ابیاری به

آبیاری آب آبی میباشد( دهقانیسانیج .) 1388،بنابراین با توجه

روش یکجویچه درمیان ثابت و یکجویچه درمیان متناوب

به مدیریت آبیاری در جهت کاهش مصرف آب و راندمان

را بر ذرت بررسی کرد نتایج حاکی از این بود که کم

مصرف آب باال انجام این آزمایش ضرورت دارد.

آبیاری ذرت به روش جویچه ای تا زمان شروع گلدهی

مواد و روش ها

کاهش معنی داری را بر عملکرد دانه نداشت .چهار رقم

این مطالعه با استفاده از طرح فاکتوریل کرت های خرد شده

سویا را در مراحل رشد زایشی در معرض تنش خشکی

در قالب طرح پایه بلوک های کامال تصادفی در  4تکرار در

قرار دادند .نتایج حاصله نشان داد که در اثر تنش خشکی

مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بر روی

تعداد بذر در هر بوته کاهش یافت بطوریکه و در اواخر

ارقام سویا انجام شد .در عملیات آماده سازی زمین ایتدا بعد

مراحل رشد زایشی زمانیکه دانه ها شکل خود را پیدا کرده

از شخم،دیسک و تسطیح کننده،مقدار کود الزم که با توجه

بودند ،بر اثر محدود شدن فتوسنتز وانتقال مواد به دانه وزن

به نتایج آزمون خاک (جدول  ) 1محاسبه و به طور یکنواخت

آنها کاهش یافت .جاین ( ) 1986گزارش کرد هنگامیکه

توزیع شد.سپس بعد ایجاد جوی و پشته ها،نهرها ایجاد

تنش خشکی اتفاق میافتد ارقام سازگاریهای متفاوتی از خود

گردید .فاصله خطوط کاشت  50سانتیمتر ،طول کرت ها 5

نشان میدهند .در این شرایط گلها و غالفها ریزش کرده لذا

متر و هر کرت دارای  6خط کاشت و در بین کرتهای اصلی

فتوسنتز کم شده و به دنبال آن فتوسنتز کاهش می یابد ،با کم

 3خط نکاشت و در بین کرت های فرعی  2خط نکاشت

شدن فتوسنتز عملکرد نیز کاهش پیدا میکند شاوولینگ

وجود داشت.فاصله کاشت بذور بر روی ردیف  5سانتیمتر و

( )1996نیز در آزمایشی بیشترین کاهش عملکرد دانه را در

به صورت دستی در تاریخ  6خرداد ماه  1389کشت انجام

اثر تنش رطوبتی اواخر دوره رشد یعنی زمان رشد نیامها و پر

شدند.برای مبارزه با علف های مزرعه،وجین دستی انجام

شدن دانه ها دانست .سویا دربین گیاهان روغنی بیشترین

گردید .فاکتور های آزمایشی شامل شرایط آبیاری در دو

سطح زیر کشت را در جهان در میان دانه های روغنی دارد

سطح  40درصد= S1و  70درصد= S2تخلیه رطوبتی قابل
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تاثیر تنش خشکی و روشهای مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب در دو رقم سویا
دسترس  ،و روش آبیاری در سه سطح آبیاری (معمولی
جویچه ای= ،M1آبیاری یک جویچه در میان=،M2کشت
دوردیفه=  ) M3در کرت های اصلی ،وارقام سویا در دو رقم
(ویلیامز=  V1و  ) V2 = L17در کرت های فرعی قرار
گرفتند .جهت اندازه گیری حجم آب ورودی به کرتها،
ظرفی در ابتدای کرت قرار داده شد و سپس زمان پر شدن
تشت محاسبه گردید  .هم چنین زمان ابتدای ورود آب به

تخلیه رطوبتی قابل دسترس با استفاده از بلوک های گچی

کرتها و انتهای زمان آبیاری کرت نیز یادداشت گردید و

که به روش پاک نژاد و همکاران( ) 1386محل آزمایش

آنگاه حجم آب ورودی به کرتها محاسبه شد .سپس با

بدست آمده بود ،کنترل گردید .درانتهای آزمایش دادهها با

استفاده از فرمول زیر کارایی مصرف آب محاسبه شد.

استفاده از نرم افزار های  SASو  MSTAT Cمحاسبه
ومقایسه های میانگینها با آزمون چند دامنه ای دانکن در
سطح احتمال آماری  5و  1درصد انجام شد.

جدول  -1تجزیه خاک
Table.1. Soil test characteristics
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نتایج و بحث

(عملکرد دانه)تاثیری نداشت(جدول  .) 3مومن و همکاران

اثرات متقابل سه جانبه تنش × روش آبیاری × رقم در سطح

( ) 1979گزارش کردند با آبیاری به روش یکجویچه در میان

احتمال آماری  0.01در عملکرد دانه معنا دار شد(جدول )2

متناوب میتوان  30درصد نسبت به آبیاری جویچه ای صرفه

و در مق ایسات میانگین ها در شرایط تنش بر رقم ویلیامز روش

جویی کرد .بنابراین هنگامی که از آبیاری یک جویچه در

آبیاری یک جویچه در میان برتر بود .همچنین اثرات سه

میان در رقم ویلیامز استفاده شد به دلیل حجم آب کمتری که

جانبه تنش ×روش آبیاری × رقم در سطح احتمال آماری

در این روش آبیاری وجود دارد می توان راندمان مصرف

 0.01در شاخص برداشت و همچنین وزن خشک معنا دار

آب (عملکرد دانه) را افزایش داد .ابیومی (  ) 2008با اعمال

شد (جدول  .) 2در راندمان مصرف آب در عملکرد دانه در

تنش در مراحل مختلف رشد سویا به این نتیجه رسید که تنش

شرایط آبیاری نرمال در رقم ال  17تفاوت معنی داری در

در هر مرحله رشد باعث کاهش معنی دار عملکرد محصول

روش آبیاری مشاهده نشد(جدول  .) 3در آبیاری نرمال ،رقم

شده است .بنابراین رقم ویلیامز راندمان مصرف آب در

ویلیامز ،روش آبیاری یک جویچه در میان قابل توصیه است.

عملکرد دانه داشته ونشان دهنده این است میتوان در مصرف

از طرفی در شرایط تنش خشکی ،رقم ویلیامز  ،در شرایط

آب صرفه جویی نمود .تفاوت عملکرد در شرایط کم ابیاری

آبیاری یک جویچه در میان برتر بود .در رقم ال  ،17در

وآبیاری

( Sneller

شرایط کم آبیاری ( ، ) S2روش آبیاری یک جویچه در میان

 .)andDombek,1997بنابراین رقمی که راندمان مصرف

و روش آبیاری کشت دو ردیفه راندمان مصرف آب

آب بهتری دارد طبیعتا عملکرد بهتری نیز خواهد داشت.
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نرمال

مهم

است
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جدول  -2تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی و روشهای مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب و در دو رقم سویا
Table.2. Analysis of variance for WUE in tow Soybean cultivars

TDW
وزن خشک

HI
شاخص برداشت

Seed yeid
عملکرد دانه

0.302ns
**27.865
**10.017
**20.84
0.245
**622.424
**16.536
**5.606
**22.029

50.826ns
**281.194
**2811.643
**1510.992
31.819
**4599.143
**1605.393
256.303*8
**145.065

0.02ns
**3.548
**2.583
*0.074
0.02
**15.49
0.071 ns
**0.961
**0.933

df
WUE in seed yield
درجه آزادی
راندمان مصرف آب

WUE in biological yeild
راندمان مصرف آب
)عملکرد بیولوژیک (

)عملکرد دانه(

0.027ns
**1.693
**0.342
*0.324
0.02
**20.322
**1.337
**0.453
**0.788

0.0015ns
**0.157
**0.099
**0.029
0.002
**0.397
*0.009
**0.063
**0.065

3
1
2
2
15
1
1
2
2

0.001
10.58

18

0.021
0.021
20.677
0.079
12.3
8.24
12.68
4.52
 *nsو** بهترتیبغیرمعنیدار،سطحاحتمال  5درصدوسطحاحنمال  1درصد

منابع تغییر

SOV

Repllication
تکرار
)Droupht stress(S
تنش()T
روش آبیاری(Irrigation method(M) )M
S×M
تنش × روش آبیاری
Error
خطا
)Varietes(V
رقم()V
S×V
تنش× رقم
M×V
روش×رقم
S×M×V
تنش×روش آبیاری×رقم
خطا
ضریب تغییرات %

Error
CV%

ns, *, ** respectively significant and non significant in five and one percent level
جدول  -3مقایسات میانگین تاثیرتنش خشکی و روشهای مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب در دو رقم سویا
Table.3. mean Comparison of WUE in tow Soybean cultivars
)TDW(t/ha

HI

)WUE in seed yield(kg/m3) WUE in biological yield(kg/m3 Seed Yeid( t/ha
عملکرد دانه

راندمان مصرف آب

راندمان مصرف آب

)تن در هکتار (

) عملکرد بیولوژیک (

)عملکرد دانه (

2.897 a 23.473 de 12.26 a
1.532 d 60.209 ab 2.541 ef

2.228 a
0.472 c

0.528 a
0.284 d

 V1ویلیامز M1 Wiliams
 V2ا لM1 L17 17

3.102 a
1.484 d

2.204 a
0.605 c

0.631 a
0.294 d

 V1ویلیامز M2 Wiliams
 V2ا لM2 L17 17

1.672 d 15.98 e 10.465 d
1.477 d 52.529 bc 2.861 ef

2.11 a
0.56 c

0.337 d
0.289 d

 V1ویلیامز M3 Wiliams
 V2ا لM3 L17 17

2.095 c
1.536 d

0.702 c
0.626 c

0.345 d
0.424 c

 V1ویلیامز M1 Wiliams
 V2ا لM1 L17 17

2.505 b 23.847 de 10.226 c
0.743 e 28.601 d 2.778 ef

1.74 b
0.441 c

0.427 c
0.118 e

 V1ویلیامز M2 Wiliams
 V2ا لM2 L17 17

1.671 d
0.351 f

1.972 ab
0.444 c

0.298 d
0.066 e

 V1ویلیامز M3 Wiliams
 V2ا لM3 L17 17

وزن خشک کل شاخص برداشت

28.643 d 10.847 b
48.79 c 3.042 d

49.228c 4.26 d
68.967 a 2.25 f

15.199 e 10.993 b
14.738 e 2.367 f

روش آبیاری معمولی
Normal furrow irrigation
آبیاری یک جویچه در میان

آبیاری نرمال

Normal irrigation With one furrow irrigation
آبیاری کشت دوردیفه
Two row planting irrigation
روش آبیاری معمولی
Normal furrow irrigation
آبیاری یک جویچه در میان
With one furrow irrigation

تنش خشکی

آبیاری کشت دوردیفه

Droupht stress

Two row planting irrigation

در شرایط تنش خشکی ،در شاخص برداشت در روش

برتری را نسبت به رقم ال  17دارد .بنا بر این آزمایش نشان

آبیاری کشت دو ردیفه بین دو رقم تفاوت معنی داری وجود

داد که در شرایط تنش خشکی رقم ویلیامز با روش آبیاری

نداشت ولی روش آبیاری یک جویچه در میان دورقم

یک جویچه در میان بهتر می باشد.نتایج تجزیه واریانس

تفاوت معنی دار وجود دارد و رقم ویلیامز شاخص برداشت

راندمان مصرف آب در عملکرد بیولوژیک نشان داد که

4

تاثیر تنش خشکی و روشهای مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب در دو رقم سویا
اثرات متقابل سه جانبه تنش * روش آبیاری * رقم در سطح

شرایط مختلف تنش آبی دارای کارایی مصرف آب متفاوتی

احتمال آماری  0.01معنا دار شد (جدول .) 2در راندمان

هستند .بنابر این مکانیزم فتوسنتزی دورقم ویلیامز و ال  17می

مصرف آب در عملکرد بیولوژیک نتایج مقایسات میانگین

تواند تفاوت در راندمان مصرف آنها باشد .با توجه به سیستم

ها نشان داد که در شرایط آبیاری نرمال تفاوت معناداری در

آبیاری به نحوی که رطوبت الزم برای گیاه فراهم شود و می

روش آبیاری در ویلیامز و رقم ال  17وجود نداشت .در

توان از تلفات آب در مزرعه بطوری جدی جلوگیری نمود.

شرایط تنش خشکی در راندمان مصرف آب در عملکرد

نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که راندمان مصرف آب ( عملکرد دانه) در

بیشترین بو د و با روش آبیاری یکجویچه در میان در یک

آبیاری نرمال و تنش خشکی در رقم ویلیامز  ،روش آبیاری

گروه آماری قرار گرفت و نسبت به روش آبیاری معمولی

یک جویچه در میان برتراست.راندمان مصرف آب ( عملکرد

قابل توصیه است ،زیرا راندمان مصرف آب بهتری را نسبت

بیولوژیک) در شرایط تنش خشکی روش آبیاری یک

به روش معمولی در شرایط تنش خشکی داشته است  .گارسیا

جویچه در میان و آبیاری به روش کشت دو ردیفه ،در رقم

و همکاران (  ) 2010گزارش کردند .که کارایی مصرف آب

ویلیامز نسبت به روش معمولی برتر است.

سویا تابع نوع ر قم میباشد .بنا براین در رقم ال  17و ویلیامز

سپاسگذاری:

مشاهده می شود که رقم ویلیامز دارای کارایی مصرف آب

بدینوسیله از تمامی کسانی که در اجرای این تحقیق  ،به ویژه

باالتری در روش آبیاری یک جویچه در میان بوده است.

از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج که

نتایج بررسی اود و همکاران (  ) 2001نشان داده است که

اینجانب را یاری نموده اند،تشکر و قدر دانی می نمایم و بی

گیاهان مختلف به دلیل تفاوت در مکانیزم فتوسنتزی آنها در

شک بدون یاریشان امکان اجرای این تحقیق میسر نبود.

بیولوژیک در رقم ویلیامز در روش آبیاری کشت دو ردیفه
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