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اثر تاریخ کاشت بر ماده خشک و اجزای عملکرد چهار رقم سویا رشد نامحدود
Effect of planting date on dry matter and yield components in four soybean cultivars
پوریا فراهانی پاد ،1فرزاد پاک نژاد ،2فائزه فاضلی  ،1محمد نبی ایلکایی ،2مهدی داوودی فرد
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چکیده
انتخاب ارقام با پتانسیل ژنتیکی وسازگاری اقلیمی مطلوب در منطقه و انتخاب زمان دقیق کاشت برای حداکثر بهره برداری از پارامترهای موثر بر رشد،
از مدیریتهای ضروری جهت افزایش عملکرد گیاهان زراعی به حساب میآید .از این رو اثرات چهار تاریخ کاشت شامل  29اردیبهشت 8 ،خرداد،
 18خرداد و  28خرداد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا رشد نامحدود شامل سطح (ویلیامز ،زان M7 ،و  )L17بررسی شد .آزمایش به
صورت طرح کرتهای یک بار خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در  4تکرار اجرا شد .نتایج آنالیز واریانس نشان داد اثرات تاریخ کاشت بر
شاخص برداشت ،بیوماس کل و تعداد دانه در بوته در سطح احتمال  1درصد معنی دار شد.اثر رقم بر صفات شاخص برداشت ،وزن هزار دانه و تعداد
دانه در بوته معنی دار شد ( .)P≤0.01اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت و تعداد دانه در بوته معنی دار شد ( .)P≤0.01بیشترین میزان
شاخص برداشت از تاریخ کاشت  29اردیبهشت و رقم ویلیامز حاصل شد .تعداد دانه در بوته در تاریخ کاشت  29اردیبهشت با میانگین  61/6تفاوت
معنی دار نسبت به سایر تاریخ کاشتهای دیگر داشت .تعداد دانه در بوته در ارقام ویلیامز و  M7تفاوت معنی دار نسبت به دو رقم دیگر داشتند .میانگین
تعداد دانه در بوته در تاریخ کاشت  29اردیبهشت ارقام ویلیامز و  M7و همچنین در تاریخ کاشت  8خرداد رقم ویلیامز نسبت به سایر تیمارها از خود
تفاوت معنی دار نشان دادند .وزن هزار دانه در رقم  M7ازکمترین میزان برخوردار بود .بیشترین بیوماس کل در تاریخ کاشت  8خرداد به دست آمد.
واژههای کلیدی :ارقام رشد نامحدود سویا ،تاریخ کاشت ،عملکرد دانه ،اجزای عملکرد.
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مقدمه

اواخر اردیبهشت مشاهده گردیده است

در مدیریتهای زراعی اغلب مناطق کشاورزي ،تاريخ کاشت

 .)1984کاشت دیر هنگام ارقام زود رس سبب کوتاهی رشد

تاثير عمده اي بر سرعت رشد ،طول دوره رشد و عملکرد دانه

رویشی در مرحله شروع گلدهی میشود (هاشمی جزی،

دارد .اين فرضيه خصوصاً در محيطهاي پر نوسان يا مناطقي با

 .)1380همچنین ،تأخير در زمان كاشت ،در طول دوره رشد

اثرات تغییرات فصلی باالتر ،بیشتر صدق میکند .براي مثال،

رويشي و زايشي گياه سويا اثر داشته و باعث كاهش عملكرد

در بسياري از مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری اقدام جهت

دانه ميشود .با توجه به نتایج به دست آمده از اثر تاريخ

کاشت بذر تا زمان شروع فصل باراني به طول مي انجامد

كاشت بر درصد روغن دانه سویا نشان داده است كه كشت

و ذخيره آب خاک اغلب به سختی تا حدي در طي فصل

دير هنگام موجب كاهش درصد روغن دانه ميشود (طباطبایی

خشک ،بازيافت مي شود .در چنين مواقعی ،کاشت زود هنگام

و کاشانی .)1374 ،در همین رابطه ،شفیق و همکاران ()1385

در شرایط رطوبت ناکافی عمق خاک ،موجب استقرار ضعيف

اعالم کردند که تأخیر در کشت سویا ،سبب تسریع گلدهی،

بوتهها مي شود ،از طرف دیگر کاشت دیر هنگام ،باعث شده

کاهش دوره رشد زایشی و رویشی ،دوره رسیدگی کوتاه و

تا گياه با شرایط تنش خشکي آخر فصل (زمان تعيين عملکرد

باالخره کاهش تولید بذر میگردد .در آزمایشی دیگر بر روی

اقتصادي) ،برخورد نماید .تاریخ کاشت مناسب موجب بهره

سویا مشاهده شد که با تأخیر در کاشت ،کاهش عملکرد از

گیری بهینه از عوامل اقلیمی نظیر درجه حرارت ،رطوبت ،طول

طریق کاهش تعداد دانه میباشد .همچنین ،در این آزمایش

روز و همچنین تطابق زمان گلدهی با درجه حرارت مناسب

مشاهده شد کاهش در مقدار تجمع ماده خشک رویشی سبب

میگردد .گیاه سویا به آسانی با تغییر شرایط آب و هوایی و

کاهش تعداد غالف در بوته میشود .تولید بیشتر ماده خشک

خاک سازگار نبوده ،چراکه گل دهی و رسیدگی آن تحت

در تاریخ کاشت زود هنگام به دلیل طوالنی بودن دوره رشد

تاثیر طول روز میباشد ( .)Carlson et al.,1982روزهای بلند

رویشی و زایشی میباشد ( .)Anderson and Vasilas, 1985با

گلدهی را بیشتر به تأخیر انداخته و در مقابل روزهای کوتاه

به تعویق انداختن کاشت ،تأخیر در تاریخ رسیدگی ارقام زود

موجب تسریع بلوغ گیاه میگردد (چوگان .)1370 ،طول روز

رس نسبت به دیر رس بیشتر شده است ولی تعداد روزهای

مناسب برای تمام ارقام سویا یکسان نبوده ،در نتیجه اثر تاریخ

کاشت تا رسیدگی برای تمامی ارقام کاهش مییابد (هاشمی

کاشت بر تعداد روزهای کاشت تا گلدهی و رسیدگی در ارقام

جزی .)1380 ،در همین ارتباط ،طی آزمایشی گزارش شد که

(Board and Hall,

احتماالً افزایش دما در طی نمو رویشی و تشکیل غالف سبب

نیز متفاوت است (هاشمی جزی .)1380 ،طبق گزارش رضایی
زاده ( )1383در کرمانشاه ،تیمار تاریخ کاشت در سویا اثرات

افزایش ارتفاع در مرحله  R5شده است (.)Kane et al., 1997

معنی دار بر عملکرد دانه داشته و بهترین تاریخ کاشت در

در مجموع ،تأخیر در زمان کاشت سبب کاهش ارتفاع گیاه

اول اردیبهشت بود .طالشی و همکاران ( )1381در مطالعات

به علت کاهش طول دوره رشد رویشی میگردد و در کشت

سویا در نکا اظهار داشتند که تاریخ کاشت  30تیر در رقم

زود هنگام ممکن است گیاهان پا کوتاه بمانند و در عین حال
کاهش ارتفاع گیاه عمدتاً میتواند ناشی از کوتاه شدن فواصل

ویلیامز از باالترین میزان تعداد دانه در متر مربع همراه بود.
سویا در درجه حرارت باال ( 27درجه سانتیگراد) و کاشت زود

میان گرهها در اثر تغییر طول روز باشد (هاشمی جزی.)1380 ،

هنگام (فتوپریود کوتاه) کوتاه ترین رشد رویشی را داشته و

آزمایش فوق با هدف تعیین بهترین و کارآمد ترین رقم مورد

طوالنی ترین دوره رشد رویشی در درجه حرارت پایین (21

بررسی در موثر ترین زمان کشت به اجرا در آمد.

درجه سانتی گراد) و کاشت مناسب (فتوپریود طوالنی) در
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مواد و روش ها

برداشت ،وزن هزار دانه ،بیوماس کل ،تعداد دانه در بوته،

این تحقیق در سال  1388در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه سطحي معادل دو متر مربع

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،

برداشت و براي تعيين اجزاي عملكرد  10بوته از هر كرت

واقع در ماهدشت کرج و با عرض جغرافیایی 35درجه و 45

انتخاب گرديد و صفات مورد نظر روي اين  10بوته انجام شد،

دقیقه عرض شمالی و طول جغرایایی  51درجه و  6دقیقه طول

ضمنا" برای بدست آوردن وزن هزار دانه از روش ایستا استفاده

شرقی و به ارتفاع  1313متر از سطح دریا به صورت کرتهای

گردید .و در نهایت تجزیه دادهها با استفاده از نرم افزار  SASو

خرد شده با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در  4تكرار به

 MSTATCانجام شد .مقایسه میانگین صفات به روش آزمون

اجراء در آمد .بافت خاک لومی رسی pH ،خاک  7/4و EC

چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت

خاک  1/93دسی زیمنس بود .در این آزمایش چهار تاریخ

نتایج و بحث

کاشت به فواصل  10روز شامل  29اردیبهشت 8 ،خرداد،

.1تعداد دانه در غالف

 18خرداد و  28خرداد به عنوان فاکتورهای اصلی و چهار
رقم سویای میان رس رشد نامحدود (تیپ  )3شامل ویلیامز،

طبق نتایج به دست آمده ازجدول تجزیه واریانس (جدول )1

زان L17 ،و M7به عنوان فاکتورهای فرعی مورد مقایسه قرار

اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در غالف معنی دار نشد.

گرفتند .هر کرت آزمایشی شامل  6خط کاشت به طول  6متر،

مطابق مقایسه میانگین دادهها در بین ارقام تعداد دانه در غالف

فاصله ردیفها از هم  50سانتی متر ،فاصله درون ردیف 8

کلیه تیمارها در یک گروه آماری قرار گرفتند ،که به نظر میرسد

سانتی متر و تراکم  25بوته در متر مربع در نظر گرفته شد.

با توجه به عدم اختالف ژنتیکی ارقام و با توجه به این که تعداد دانه

شخم اولیه به عمق  30سانتیمتر و دیسک به عمق  15سانتیمتر

در غالف یک صفت ژنتیکی است این نتیجه تقریبا قابل پیش بینی

و تسطیح زمین توسط ماله صورت گرفت .کود نیتروژن به

بود .اولسر و کارتر ( )Olser and Cartter , 2004بر این باورند که

میزان  150کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره

اجزایی از عملکرد نظیر اندازه بذر ،تعداد بذر در غالف و تعداد

با توجه به آزمایش خاک به نسبت مساوی درسه مرحله قبل

غالف در هر گیاه از طریق ژنتیکی کنترل میشوند.

ازکاشت و هنگام گل دهی وهنگام غالف دهی به کرتها

 .2شاخص برداشت (درصد)

اضافه شد .بذرهای ارقام مختلف سویا ضدعفونی شده و در
تاریخ کشتهای مذکور به صورت دستی به طور یکنواخت

اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم اختالف معنی دار در سطح

در عمق سه سانتیمتر خاک کاشته شدند .درمحل کاشت 2

احتمال  1درصد بر این صفت نشان دادند (جدول  .)1بررسی

بذر سالم کاشته شد و پس از سبزشدن با توجه به تراکم 25

مقایسه میانگینها در رابطه با تاریخ کاشت نشان داد که هر چه

بوته درمترمربع عملیات تنک انجام گرفت .اولین آبیاری 3

تاریخ کاشت به تأخیر افتاده ،شاخص برداشت نیز کاهش پیدا

روز قبل از کاشت و آبیاریهای بعدی هفتهای یک بار انجام

کرده است .به طوری که باال ترین شاخص برداشت با میانگین

گرفت به طوری که گیاهان در هیچ مرحلهای تحت تنش آب

 %54مربوط به تاریخ کاشت  29اردیبهشت و در مقابل پایین

قرار نگرفتند .کنترل علفهای هرز در چندین نوبت به صورت

ترین مقدار آن با میانگین  %30به تاریخ کاشت  28خرداد

دستی انجام گرفت.از ابتدا هر کرت به دو منطقه نمونه برداری

تعلق داشت (جدول  .)2در همین راستا ،طی آزمایشی بر روی

و برداشت تقسیم گردید.

سویا مشاهده شد که با تأخیر در کاشت ،کاهش عملکرد از

براي تعيين عملكرد و اجزای عملکرد از جمله شاخص

طریق کاهش تعداد دانه میباشد .همچنین ،در این آزمایش
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دار شد اما تفاوت معنی دار از نظر تاریخ کاشت بر صفت فوق

کاهش تعداد غالف در بوته میشود .تولید بیشتر ماده خشک

مشاهده نشد (جدول  .)1همچنین مشخص شد که تاریخهای

در تاریخ کاشت زود هنگام به دلیل طوالنی بودن دوره رشد

مختلف کاشت در یک گروه آماری قرار گرفتند .این در

رویشی و زایشی میباشد (.)Anderson and Vasilas, 1985

شرایطی بود که بین ارقام مختلف مورد بررسی تفاوت معنی

رقم ویلیامز و  M7با  %45و  %43در مقایسه با سایر ارقام

دار وجود داشت .به ترتیبی که رقم  L17به عنوان بهترین رقم

تفاوت معنی دار داشتند و این در حالی بود که ضعیف ترین

با وزن هزار دانه  155/8تعیین شد که البته با رقم ویلیامز فاصله

%37

چندانی نداشت و این در شرایطی بود که رقم  M7با وزن هزار

بود (جدول  .)3مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که در

دانه  142/5پایین ترین وزن هزار دانه را داشت (جدول  .)3با

تاریخ کاشت  29اردیبهشت بین شاخص برداشت ارقام تفاوتی

به تعویق انداختن کاشت ،تأخیر در تاریخ رسیدگی ارقام زود

مشاهده نمیشود ،ولی در تاریخ کاشت دوم رقم ویلیامز با

رس نسبت به دیر رس بیشتر شده است ولی تعداد روزهای

%45

کاشت تا رسیدگی برای تمامی ارقام کاهش مییابد (هاشمی

در مقام دوم قرار گرفت که با رقم زان با  %41تفاوت معنی

جزی .)1380 ،اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم بر وزن هزار دانه

دار نداشت و کمترین مقدار شاخص برداشت را در این تاریخ

معنی دار نشد (جدول .)1

کاشت رقم  L17داشت .جنت پور و همکاران ( )1386چهار

بتی و همکاران (  )Batty et al., 2002اعالم نمودهاند که

تاریخ کاشت  ،3/8 ،2/31 ،2/23 ،2/15را با سه رقم هیل،

وزن هزار دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار میگیرد و

جی کی ،ویلیامز آزمایش کردند بین ارقام مختلف از نظر

تاخیر در کاشت ،موجب کاهش وزن هزار دانه میشودکه

عملکرد دانه ،شاخص برداشت اختالف معنی دار وجود دارد.

با نتایج بدست آمده ما مغایرت دارد .ولی اولسر و کارتر

اما در تاریخ کاشت سوم ارقام ویلیامز و  M7و زان بیشترین

(  )Olser and Cartter , 2004معتقدند وزن هزار دانه

مقادیر را داشته و با هم اختالف معنی دار نداشتند و کمترین

تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نمیگیرد.

رقم در خصوص شاخص برداشت رقم  L17با میانگین

 %56بیشترین شاخص برداشت را داشت و رقم  7 Mبا

مقدار را رقم  L1با  %38/3داشت ولی در تاریخ کاشت

 .4بیوماس کل (کیلوگرم در هکتار)

چهارم ارقام  L17و  M7بیشترین مقادیر را داشتند و ارقام زان
و ویلیامز کمترین مقادیر را داشتند(نمودار  .)1به نظر میرسد

نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس بیوماس کل نشان داد

در این تاریخ کاشت چون ارقام زان و ویلیامز مواد تولید شده

که بین فاکتورهای آزمایش تنها تاریخ کاشت در سطح 1

فتوسنتزی خود را بیشتر صرف اندامهای رویشی خود کردند و

درصد بر این صفت معنی دار شد (جدول  )1و تفاوت معنی

به علت اتالف نور و سایه اندازی برگها بر یکدیگر نتوانستند

دار از تیمار رقم و همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم بر

مواد فتوسنتزی زیادی تولید کند و مواد تولید شده فتوسنتزی

صفت بیوماس کل مشاهده نشد (جدول  .)1به نحوی که هر

باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی شده و شاخص برداشت

چه کشت ارقام سویا زود تر انجام شده یعنی در اواخر بهار،

کاهش پیدا کرده است.

بیوماس کل افزایش پیدا کرده است .به ترتیبی که باالترین
مقدار بیوماس کل مربوط به تاریخ کاشت  8خرداد بود که در

 .3وزن هزار دانه (گرم)

مقایسه با دیگر تاریخهای کاشت در گروه آماری برتر قرار

تجزیه واریانس مربوط به صفت وزن هزار دانه سویا نشان داد

گرفت .در ارتباط با تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا در

که اثر فاکتور رقم در سطح احتمال  1درصد بر این صفت معنی

پژوهشی توسط کان و همکاران ( )Kane et al., 1997گزارش
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شد که کاشت دیر هنگام ارقام زود رس سبب کوتاهی رشد

اول در این صفت ارقام ویلیامز و  M7با  67/2و  66/3بیشترین

رویشی در مرحله شروع گلدهی میشود .در همین رابطه

تعداد دانه در بوته را داشتند که با دو رقم دیگر اختالف معنی

موچو و همکاران ( )Muchow et al., 1997اظهار داشتند

دار داشتند .همچنین در تاریخ کاشت دوم ارقام ویلیامز وL17

که تاریخهای کاشت دیر باعث کم شدن فواصل بین مراحل

به ترتیب با  64/5و  41/5دانه در بوته بیشترین و کمترین مقدار

گلدهی کامل تا رسیدگی کامل میگردد و از طرفی با تغییر

را داشتند ،در تاریخ کاشت سوم نیز رقم  L17با  38/3نسبت

در تاریخ کاشت مشخص گردید که افزایش درجه حرارت از

به بقیه ارقام کمترین تعداد دانه در بوته را داشت در حالیکه

اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد سبب بلندتر شدن ارتفاع

بقیه ارقام با تفاوت کم در یک گروه آماری قرار گرفتند .در

ارقام رشد محدود شده است.

تاریخ کاشت چهارم نیز همه ارقام در یک گروه آماری قرار
گرفتند(نمودار  .)3با توجه به اثرات متقابل به نظر میرسد

.5تعداد دانه در بوته

تعداد دانه در بوته رابطه مستقیمی با تعداد غالف در بوته داشته

اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم در سطح احتمال  1درصد بر

است و رقم ویلیامز در بیشتر موارد تعداد غالف و تعداد دانه

این صفت معنی دار شد .در همین رابطه ،طبق جدول( )2بین

بیشتری نسبت به سایر ارقام مخصوصا در تاریخ کاشتهای

سطوح مختلف تاریخ کاشت بر تعداد دانه در بوته تفاوت معنی

زودتر داشته است و با تاخیر در کاشت تعداد دانه در بوته

دار وجود داشت به نحوی که بیشترین تعداد دانه در بوته با

ارقام به یکدیگر نزدیک شده است .در اکثر مطالعات انجام

 61/6مربوط به تاریخ کاشت  29اردیبهشت و کمترین مقدار

شده روی اجزای عملکرد سویا همبستگی باال و معنی دار

آن با  32/8مربوط به تاریخ کاشت  28خرداد بود .در همین

بین تعداد غالف و تعداد دانه در بوته گزارش شده است

راستا ،و در تأیید گزارش فوق شفیق و همکاران ( )1385اعالم

(.)Pandey n and Torrie, 1993

کردند که تأخیر در کشت سویا ،سبب تسریع گلدهی ،کاهش

 -6عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

دوره رشد زایشی و رویشی ،دوره رسیدگی کوتاه و باالخره
کاهش تولید بذر میگردد .همچنین در آزمایشی دیگر بر روی

اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم بر عملکرد دانه در سطح 1

سویا مشاهده شد که با تأخیر در کاشت ،کاهش عملکرد از

درصد معنی دار شد (جدول  .)1مقایسه میانگین دادهها نیز

طریق کاهش تعداد دانه میباشد .و در این آزمایش مشاهده

حاکی از معنی دار بودن تفاوت بین سطوح تیمارهای تاریخ

شد که کاهش در مقدار تجمع ماده خشک رویشی سبب

کاشت و رقم بر عملکرد دانه سویا بود .به ترتیبی که تاریخ

کاهش تعداد غالف در بوته میشود .تولید بیشتر ماده خشک

کاشت  29اردیبهشت با میانگین  2254/1کیلوگرم و تاریخ

در تاریخ کاشت زود هنگام به دلیل طوالنی بودن دوره رشد

کاشت  28خرداد با  1258/1کیلوگرم در هکتار به ترتیب به

رویشی و زایشی میباشد (.)Anderson and Vasilas, 1985

عنوان موثر ترین و کم اثر ترین تاریخ کاشت بر عملکرد دانه

در همین راستا ،با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که

سویا معرفی شدند (جدول  .)2رقم ویلیامز با میانگین  2000و

در بین ارقام مورد استفاده نیز تفاوت معنی دار در خصوص

رقم زان با  1642/3کیلوگرم در هکتار به ترتیب ،بهترین و

تعداد دانه در بوته وجود داشت ،به ترتیبی که رقم ویلیامز با

ضعیفترین ارقام بودند (جدول.)3

 52/8دانه در بوته بهترین رقم بود و در مقابل رقم  L17با تولید

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که در تاریخ کاشت

 42/3دانه در بوته ضعیف ترین رقم شناخته شد (جدول .)3

اول رقم ویلیامز با  2458/2کیلوگرم در هکتار از باالترین

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که در تاریخ کاشت

مقدار برخوردار بود و سایر ارقام در یک گروه آماری قرار
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گرفتند .همچنین در تاریخ کاشت دوم نیز رقم ویلیامز با

افتاده است عملکرد اجزای سویا در بیشتر موارد کاهش داشته

 2515/5کیلو گرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود

است .در تأیید گزارش فوق شفیق و همکاران ( )1385اعالم

اختصاص داد و رقم  M7با  1949/5کیلوگرم در هکتار در

کردند که تأخیر در کشت سویا ،سبب تسریع گلدهی ،کاهش

مقام دوم قرار گرفت .کمترین مقدار عملکرد دانه را رقم L17

دوره رشد زایشی و رویشی ،دوره رسیدگی کوتاه و باالخره

با  1622/2کیلوگرم در هکتار داشت که با رقم زان اختالف

کاهش تولید بذر میگردد .تالوکی ( )1376با انجام آزمایشی

معنی دار نداشت .در تاریخ کاشت سوم نیز این رقم ویلیامز

بر روی  5رقم سویا (ویلیامز ،کالرک ،540SRF ،پرشینگ و

بود که اختالف معنی دار با  1796/1کیلوگرم در هکتار

 505KWمشاهده نمود که بیشترین عملکرد در واحد سطح

بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد و پس ار آن

متعلق به رقم ویلیامز است.

ارقام  M7و زان با  1663/3و  1579/2کیلوگرم در هکتار که

نتیجه گیری

با هم اختالف معنی دار نداشتند قرار گرفتند و رقم  L17هم با
 1490کیلوگرم در هکتار به عنوان ضعیف ترین رقم شناخته

در این پژوهش اگر از نقطه نظر فیزیولوژی بخواهیم بررسی

شد .در تاریخ کاشت چهارم رقم  M7با  1339/7کیلوگرم

نماییم باید این امر را در نظر بگیریم که شرایط محیطی در

در هکتار باالترین میزان عملکرد دانه را داشت و سایر ارقام

تاریخ کاشت اول باعث شد که گیاهان در زمان ورود به فاز

با هم اختالف معنی دار نداشتند و در یک گروه آماری قرار

زایشی (گلدهی تا دانه بندی) به گرما برخورد نکنند اما در

گرفتند (نمودار  )2از آن جا که هر دو عامل مورد بررسی

تاریخ کاشتهای بعدی با تقابل گرما با دوره زایشی سویا

بر عملکرد دانه تأثیر گذار بودند ،اثرات متقابل آنها باعث

مواجه بودیم که این امر باعث کاهش عملکرد دانه ،وزن هزار

اختالف بیشتری بر عملکرد دانه شد.با توجه به نتایج آزمایش

دانه در تاریخ کاشتهای دیرتر گردید.

این طور به نظر میرسد که هر چه زمان کشت سویا به تأخیر
جدول -1نتايج تجزيه واريانس صفات.

Table1- Analysis of Variance for measured traits

 **،*،nsبه ترتیب فاقد اختالف معنی دار ،اختالف معنی دار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد.
ns,*and**;Non significant. Significant at the 5% and 1% levels probability respectively
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. مقایسه میانگین تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا- 2جدول

Table2- Mean comparison of main effects plant of date on yield and yield components soybean

. درصد فاقد تفاوت معنی دار هستند5  میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال،در هر ستون
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5% level using DMRT

. مقایسه میانگین تأثیر تیمار رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا-3 جدول

Table3- Mean comparison of main effects of cultivar on yield and yield components soybean

. درصد فاقد تفاوت معنی دار هستند5  میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال،در هر ستون
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5% level using DMRT

Figure 1- Interaction between cultivar and planting date on harvest index
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Figure 2- Interaction between cultivar and planting date on yield

Figure 3 - Interaction between cultivar and planting date on the number of seeds per plant
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