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 چکیده

اردوخاا  اسانا  اارا     مرکز تحقیقاا  کشااورزی    در ایمزرعه آزمایشی عملکرد و اجزای عملکرد سویا برکم آبیاری و رقم اثر  مطالعهبه منظور 
اای خرد شاد   اجرا شد. آزمایش به صور  کر  1396-97در سال زراعی  (34° 20' 35"و عرض جغرافیایی  62°11' 49"افغانسنا  )طول جغرافیایی 

 110)تنش مالیم( و  90)بدو  تنش(،  70) شاملدر سه سطح  تکرار انجام شد. کم آبیاری 3اای کامل تصادفی در )اسپلیت پال ( در قالب طرح بلوک
( به عنوا  عامل 04دیچهار سطح شامل )گلوی، اسناین، اانگ و ال  و رقم دراصلی  به عنوا  عامل (A منر تبخیر از تشنک کالس)تنش شدید( میلی

داناه،   100داری بر تعداد غالف در گیاا ، تعاداد داناه در غاالف، وز      فرعی در نظر گرفنه شد. ننایج تجزیه واریانس نشا  داد که کم آبیاری تاثیر معنی
دار بود. نناایج نشاا    دانه معنی 100وز  عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت داشت. اثر رقم بر تمام صفا  و اثر منقابل دو عامل تنها بر 

غاالف(، تعاداد داناه در     8/109دار صفا  شد. کمنرین تعداد غالف در گیاا  ) منر تبخیر )تنش شدید( سبب کااش معنیمیلی 110داد که کم آبیاری در 
کیلوگرم در اکنار( و شاخص برداشت  2899کرد دانه )کیلوگرم در اکنار(، عمل 7363گرم(، عملکرد بیولوژیک ) 27/15دانه ) 100دانه(، وز   4/2غالف )

دار بود. رقام ال  منر تبخیر )تنش مالیم( فاقد تفاو  معنیمیلی 90)بدو  تنش( و  70منر تبخیر به دست آمد. میانگین صفا  در میلی 110%( در 5/35)
کیلوگرم در اکنار( بود. ضرایب امبسنگی ساد  صفا  نشاا    3793به دلیل داشنن حد مطلوبی از اجزای عملکرد، دارای بیشنرین عملکرد دانه ) 04دی

دار با عملکرد بیولوژیک، تعداد غالف در گیا ، ارتفاع گیا  و تعداد دانه در غالف بود. بار اسااس ایان    داد که عملکرد دانه دارای امبسنگی مثبت و معنی
 قرار گیرد. تواند مورد توجهمنر تبخیر میمیلی 90ننایج، کم آبیاری تا سطح 
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 1مقدمه

( از گیااا  مهم دانه روغنی است که باا  .Glycine max Lسویا )
درصد پروتئین، از نظر سطح زیار   40درصد روغن و  20داشنن حدود 

کشت و تولید سالیانه در صادر گیاااا  داناه روغنای در جهاا  قارار       
ایاان محصااول در (. کشاات 1397گیاارد )موحاادی و امکااارا ،  ماای
اای اخیر در افغانسنا  ماورد توجاه قارار گرفناه و باا توجاه باه         سال

اای ترویجی سطح کشت آ  در حال گسنرش اسات. در ساال    برنامه
اکناار باا    350سطح زیر کشت سویا در اسنا  ارا  در حدود  1397

 تن بود  است. 800تولید سالیا  حدود 

                                                           
دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگا  آزاد اساالمی واحاد مشاهد، مشاهد،      -1

 ایرا 

 دانشیار گرو  علوم کشاورزی، دانشگا  آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد، ایرا  -2

 اسالمی واحد مشهد، مشهد، ایرا اسناد گرو  علوم کشاورزی، دانشگا  آزاد  -3

 ( :sm_nabavikalat@yahoo.comEmailنویسند  مسئول:     -)*

ئز اامیت در رشد و نماو  میزا  آب مورد نیاز گیا  عامل مهم و حا
شود و تاثیر بسایار زیاادی در میازا  عملکارد ایان      سویا محسوب می

افغانسانا  یاک   -محصول دارد. این در حالی است که منطقاه اارا   
باشد و نیاز رطوبنی گیااا  زراعی در منطقه خشک و نیمه خشک می

آب دور  رشد باید از طریق آبیاری تامین شود. اما کمبود منابع تاامین  
و نزوال  جوی یکی از عوامل محادود کنناد  رشاد گیاااا  در ایان      

 منطقه است. 
یکی از رااکاراای مناسب مدیریت زراعای در ایان شارایم کام     

باشد. در روش کم آبیاری، با وجود این که اغلب عملکرد در آبیاری می
کند. اما تحقیقا  انجام شد  در این زمیناه  واحد سطح کااش پیدا می

این شیو  در اسنفاد  بهینه از ار واحد آب مصرفی و افزایش  کارآمدی
و  1393داد )رضایی اسنخروییه و امکاارا ،  سود خالص را نشا  می

Yazar et al., 2009) اسنند ادف از کام   امکارا  معنقد. کرناک و
آبیاری، بهینه ساخنن مصرف آب و به حداکثر رساند  عملکرد به ازای 

. ار نوع کااشای  (Kirnal et al., 2010) ار واحد آب مصرفی است
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در ننیجه یک تنش مالیم تحت این رااکار با سود حاصل از کاااش  
فار و  . امینای (Siskani et al., 2015گاردد ) مصرف آب جبارا  مای  

 7( با مطالعه اثر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفای  1391امکارا  )
وری آب به بهر  رقم سویا گزارش کردند که با کااش آبیاری شاخص

ااای  داری افزایش یافت به طوری که آبیااری در پنانسایل  طور معنی
بار در مقایسه با آبیااری در پنانسایل   ساننی 70-75و  50-55رطوبنی 

درصاد افازایش را نشاا  داد.     33و  13بار باه ترتیاب   ساننی 35-30
جاویی در  تاوا  در ننیجاه صارفه   امچنین با اسنفاد  از کم آبیاری می

 ,Geerts and Raesمصرف آب ساطح کشات را نیاز افازایش داد )    

2009) . 
با وجود این که کام آبیااری یاک رااکاار ساودمند اقنصاادی در       
شرایم بحرا  آب و با ادف اسنفاد  حداکثر از واحد آب مصرفی است 

بایسات  اما اجرای کم آبیاری نیازمند یک مدیریت دقیاق اسات و مای   
کم آبیاری باید اعمال شود تا موجاب   ای ازمشخص شود که چه درجه

(. Muneer et al., 2018کاااش شادید عملکارد محصاول نگاردد )     
امچنین مراحل حساس فنولوژیک گیا  به تنش رطاوبنی کاه سابب    
کااش شدید عملکرد محصول خوااد شد مشخص شود. دیمیرتاس و 
امکارا  با بررسی تنش خشکی بر عملکرد سویا نشا  دادند که تنش 

در طول مراحال رویشای عملکارد داناه را تحات تااثیر قارار        خشکی 
داد در حالی که اعمال تنش در مرحلاه زایشای موجاب کاااش      نمی
 (.Demirtas et al., 2010شود )دار عملکرد دانه میمعنی

از دیگاار رااکاراااای مااورد اساانفاد  در شاارایم محاادودیت آب، 
ی منعاددی  ااا گیری از خصوصیا  وراثنی ارقاام اسات. مطالعاه    بهر 

تفاو  عملکرد ارقام در واکنش به ساطوح کام آبیااری را نشاا  داد      
است. بنابراین ارقام با حساسیت کمنار نسابت باه تانش رطاوبنی در      

 ,.Wakrim et alنواحی خشک و نیمه خشک مناسب خوااناد باود )  

( در مطالعاه اثار کام آبیااری باا      1390(. معدنزاد  و امکارا  )2005
درصد تخلیه رطوبنی قابل دسنرس بر عملکارد دو   70و  40تیماراای 

در  L17رقم سویا مشااد  کردند کاه درصاد کاااش عملکارد رقام      
باشد. درصد تخلیه رطوبنی کمنر می 70مقایسه با رقم ویلیامز در تیمار 

در شرایم تنش شادید ثباا  عملکارد بااالتری      L17به عبارتی رقم 
 داشنه است.

اااای کااافی حاصاال از پاا واشبااا توجااه بااه کمبااود اطالعااا  

ای، محدویت منابع آبی با توجاه باه شارایم اقلیمای منطقاه و       منطقه
ضاارور  یااافنن رااکاراااای مناسااب جهاات تعاادیل ایاان مشااکل و 

اای ترویج و گسنرش سطح کشت گیا  داناه روغنای   امچنین برنامه
سویا در منطقه ارا  که به عنوا  یک محصول تابسنانه و به صور  

شود این تحقیق با ادف مطالعه اثرا  کم آبیاری به می فاریاب کشت
بار روی عملکارد و اجازای     Aروش میزا  تبخیر از تشانک کاالس   

 رقم سویا در اسنا  ارا  افغانسنا  انجام شد. 4عملکرد 
 

 هامواد و روش

اجازای   عملکرد و بر کم آبیاریر اثمطالعه این پ واش به منظور 
کشاورزی  مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقا  چهار رقم سویا در عملکرد

 انجام شاد.  1396-97در سال زراعی  افغانسنا  اردوخا  اسنا  ارا 
 35"، عرض جغرافیایی  62°11' 49"منظقه ارا  با طول جغرافیایی 

منر از سطح دریا دارای اقلایم خشاک و نیماه     958و ارتفاع  °34 20'
 باشد.یمنر ممیلی 185خشک با میانگین بارش ساالنه 

بار   اای خرد شاد  )اساپلیت پاال (   کر این آزمایش به صور  
تکرار انجاام شاد .کام     3با  اای کامل تصادفیپایه بلوکمبنای طرح 

)تنش  110)تنش مالیم( و  90)بدو  تنش(،  70)آبیاری در سه سطح 
به عناوا  عامال اصالی و     Aمنر تبخیر از تشنک کالس شدید( میلی

( باه عناوا  عامال     04اساناین،اانگ وال دی وی،لچهار رقم سویا )گ
در ار یک از دفعا  آبیاری، حجم آب آبیاری فرعی در نظر گرفنه شد.

برای ار سه سطح یکسا  باود و از طریاق کننارل دبای ورودی باه      
منر تبخیر، آبیاری باا  میلی 110و  90اا کننرل شد. در تیماراای کر 
منار تبخیار انجاام شاد. در     میلی 70روز  نسبت به تیمار  5تا  3تاخیر 

 حقیقت اعمال کم آبیاری از طریق کااش دور آبیاری صور  گرفت.
به منظور بررسی وضعیت خاک محل آزماایش، قبال از عملیاا     

منری خاک انجاام شاد  و    ساننی 0-35نمونه برداری از عمق  کاشت،
 شناشای  برخی از خصوصیا  فزیکی وشیمیای آ  در آزمایشگا  خااک 

اسااس  ایان   (. بر1)جدول  کشاورزی اسنا  ارا  تعیین شددانشکد  
بدو  محادودیت   لی کم وآبا ماد   لومی -بافت خاک مورد نظر رسی

 حدودی قلیایی بود. خاک تا اسیدینه وشوری 

 

 خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

 پتاسیم بافت خاک
mg/kg 

 رفسف
mg/kg 

 نیتروژن

% 

 سدیم

% 

 ماده آلی

% 
 هدایت الکتریکی

ds/m 

اسیدی

 ته
 ظرفیت تبادل کاتیونی

meq/100g 

 44/1 12/8 69/0 26/1 037/0 074/0 5/63 454 لومی -رسی
 

منر و فاصله بین  4ردیف کاشت با طول  4ار کر  فرعی شامل 
رفنه شد. به این ترتیب ابعااد اار کار     گمنر در نظر  ساننی 60 ردیف
منر مربع بود. بین ار دو کر  فرعی یاک ردیاف    4×4/2=6/9 فرعی

اای اصلی دو ردیف نکاشت در نظر گرفنه شد. بر نکاشت و بین کر 
منر مربع باود. فاصاله    6/36×4=4/146 این اساس مساحت ار بلوک

منر در نظار گرفناه شاد.     2د در حدو اا )تکراراا( از یکدیگر نیزبلوک



 513     ...اثر کم آبياري و رقم بر عملكرد و اجزاي عملكرد سویا

 منر مربع بود.  6/36×16=6/585 بنابراین ابعاد زمین آزمایش
 Triticum) زمین مورد اسنفاد  در سال قبال زیار کشات گنادم    

aestivum L.)   و قبل از آ  زیر کشات یونجاه (Midicago sativa 

L.)    ساازی زماین شاامل شاخم بهاار  در      قرار داشت. مراحال آمااد
 150 دست انجام شد. میازا  بذور با انجام گردید. کاشت فروردین ما  

 50باه عناوا  کاود پایاه و      فسفا مونیم آدراکنار کود دی  کیلوگرم
برگای   4-6کیلوگرم در اکنار کود اور  به صاور  سارک در مرحلاه    

کاش  اسنفاد  شد. ضدعفونی بذور سویا قبال از کاشات توسام قاار     
از کاشت بالفاصله آبیااری باه   شد. بعد  در ازار 2کس به میزا  اویناو

صور  جوی و پشنه انجام شد و جهت اطمینا  از سابز شاد  باذور    
 ردر کل دور  رشاد با   دفعا  آبیاریسایر  روز بعد تکرار شد. 3آبیاری 

ااای  صور  گرفات.کننرل علاف   از تشنک تبخیر اساس درصد تبخیر
 به روش وجین دسنی انجام شد. طی دو مرحله و ارز

یری برخی صافا  مورفولوژیاک و اجازای عملکارد     گ جهت انداز 
تعداد پنج گیا  از دو ردیف میانی ار کر  به طور تصادفی اننخااب و  

در گیاا ،   تعاداد غاالف   تعداد شاخه جاانبی،  صفاتی مانند ارتفاع گیا ،
گیاری شاد. در مرحلاه    وز  صاد داناه اناداز     و تعداد دانه در غاالف 

و اننهای دو ردیف میانی جهات   رسیدگی پس از حذف نیم منر از ابندا
 برداشت و منر مربع( 6/3) منر از دو ردیف میانی 3ای حذف اثر حاشیه

گیری و بر اساس عملکرد داناه در اکناار محاسابه    انداز  عملکرد دانه
شاخص محاسبه عملکرد بیولوژیک و  گیریجهت انداز  امچنین شد.

اای پهن نیکاای سطح برداشت شد  بر روی پالس،کل بوتهبرداشت
شد  در داخل کر  به مد  دو افنه قرار گرفت و پس از اطمیناا  از  

ااای برداشات   اا توزین و با اضافه شد  وز  داناه خشک شد ، بوته

شد  از ار کر  عملکرد بیولوژیک کر  تعیاین و ساپس باه اکناار     
 تبدیل شد. 

و محاسبه ضرایب امبسنگی صفا  اا و تحلیل داد  جهت تجزیه
ااا باا   اسنفاد  شد. مقایساه میاانگین داد   Mstat-c  افزار آمارینرماز 

درصد  5آماری  احنمال در سطح ای دانکناسنفاد  از آزمو  چند دامنه
 انجام شد.

 

 نتایج و بحث

آورد  شاد  اسات. بار     2ااا در جادول   ننایج تجزیه واریانس داد 
اد داناه در  اساس این ننایج اثر کم آبیاری بر تعداد غالف در گیا ، تعاد 

غالف، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشات در ساطح   
 1دانه در سطح احنمال آمااری   100درصد و بر وز   5احنمال آماری 

دار بود. اما کم آبیاری بر ارتفاع گیا  و تعداد شااخه فرعای   درصد معنی
شااخه   دار آماری نداشت. اثر رقم بر ارتفاع گیا ، تعداددر گیا  اثر معنی

دانااه، عملکاارد بیولوژیااک،  100فرعاای، تعااداد دانااه در غااالف، وز  
درصد و بار   1عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احنمال آماری 

دار بود. اثار  درصد معنی 5تعداد غالف در گیا  در سطح احنمال آماری 
 5دانه در سطح احنماال آمااری    100منقابل دو عامل نیز تنها بر وز  

و  5دار بود. اثر بلوک نیز بر تعداد دانه در غالف در ساطح  درصد معنی
دار باود و  درصد احنمال آمااری معنای   1بر شاخص برداشت در سطح 

نشا  داد که زمین آزمایشی تاا حادودی دارای غیریکناواخنی باود  و     
 بندی به درسنی انجام شد  است.بلوک

 
 گیری شده )میانگین مربعات(واریانس صفات اندازهتجزیه  -2جدول 

 منابع تغییر

درجه 

آزاد

 ی

 ارتفاع گیاه

تعداد 

شاخه 

 فرعی

تعداد غالف 

 در گیاه

تعداد 

دانه 

 درغالف

100وزن   

 دانه

 عملکرد

 بیولوژیک

 عملکرد

 دانه

شاخص 

 برداشت

25/5 2 بلوک ns 33/14 ns 5/2852 ns 185/0 * 009/0 ns 4/2432175 ns 02/189936 ns 3/118 ** 

2 58/6 (A) کم آبیاری ns 3/17 ns 7/3519 * 194/0 * 65/7 ** 4/6242991 * 6/669191 * 2/19 * 

4 45/20 (a)خطا   66/5  2/494  028/0  066/0  1/1006934  2/83750  19/3  

3 21/817 (B ) رقم ** 81/53 ** 6/4592 * 111/1 ** 67/172 ** 4/6384661 ** 2/2693838 ** 8/269 ** 

A×B 6 99/53 ns 92/7 ns 6/1971 ns 194/0 ns 66/115 ** 7/708664 ns 4/62553 ns 8/14 ns 

12 31/23 (b) خطا  88/7  4/936  194/0  01/0  2/921990  9/189035  15/42  

7/9  ضریب تغییرا  )%(  4/24  4/22  2/17  6/5  12 9/13  5/16  

ns درصد. 1و  5دار در سطح احنمال آماری به ترتیب معنی **و  *دار،غیر معنی 
 

 ارتفاع گیاه و تعداد شاخه فرعی
دار ایان صافت در   مقایسه میانگین ارتفاع گیا  تفاو  آماری معنی

اای مورد مطالعه را نشا  داد. بلندترین ارتفااع در رقام اساناین و    رقم

ترین ارتفاع در رقم اانگ مشااد  شد. اخانالف ارتفااع ایان دو    کوتا 
درصد بود. میاانگین ارتفااع در دو رقام گلاوی و ال      48حدود رقم در 

دار دار نبود ولی با دو رقم دیگر تفاو  معنیاز نظر آماری معنی 04دی
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 (.4آماری وجود داشت )جدول 
اا نشا  داد کاه  بررسی تعداد شاخه فرعی در گیا  تحت تاثیر رقم

د کاه  بیشنرین میانگین تعداد شاخه فرعای در رقام ااناگ وجاود دار    
دار اا از نظر آماری معنیتفاو  آ  با میانگین این صفت در دیگر رقم

در مرحلاه بعادی قارار     04بود. از نظر تعداد شاخه فرعی رقام ال دی 
داری با میانگین این صفت در رقم گلوی داشت اما تفاو  آماری معنی

نداشت. امچنین، تفاو  میانگین تعداد شاخه فرعی در دو رقم گلاوی  
 (. 4دار نبود )جدول این نیز از نظر آماری معنیو اسن

بر اساس ننایج به دست آمد ، رقام اساناین کاه دارای بلنادترین     
ارتفاع بود کمنارین تعاداد شااخه فرعای را داشات و رقام ااناگ باا         

ترین ارتفاع دارای بیشنرین شاخه فرعای باود. مطالعاه ضارایب      کوتا 
کند. زیرا امبسنگی باین  امبسنگی صفا  نیز این مطلب را تائید می

دار تعداد شاخه فرعی و ارتفااع گیاا  یاک امبسانگی منفای و معنای      
(**67/0-=r 6( بود )جدول.) 

ارتفاع گیا  و تعداد شاخه فرعی که خاود ناشای از تعاداد گار  در     
باشد تحت تاثیر خصوصیا  وراثنای گیاا  اسانند. بناابراین     ساقه می

در این مطالعه نیز مشاااد    اای مخنلف کهتفاو  این صفا  در رقم
اای انجام شد  در این زمینه گزارش شد  است. شد در اغلب پ واش

توانند تحت تاثیر شرایم محیطی خاص مانند تانش  اما این صفا  می
خشکی قرار گیرند، زیرا کااش فراامی مواد فنوسننزی و یا اخنصاص 

تواند ایم میاای زیرزمینی گیا  در این شربیشنر مواد پرورد  به بخش
سبب کااش ارتفاع گیاا ، کاااش تعاداد گار  در سااقه و در ننیجاه       

و  1395کااااش تعااداد شاااخه جااانبی شااود )مهربااا  و امکااارا ،   
اای زیادی چناین ماواردی را   (. مطالعه1388پورموسوی و امکارا ، 

کند. دانشیا  و امکارا  کااش ارتفااع ساویا را باا افازایش     تائید می
 A منار تبخیار از تشانک کاالس    میلای  150به  50ز فواصل آبیاری ا

(. معادنزاد  و امکاارا    Daneshian et al., 2011گازارش کردناد )  
درصد رطوبت قابال   70دار ارتفاع بوته در تخلیه ( کااش معنی1390)

 درصد را گزارش کردند. 40دسنرس در مقایسه با تخلیه رطوبنی 
( 1392و امکارا  )( و رزمی 1391فر و امکارا  )امچنین امینی

کااش تعداد شاخه فرعی در ساویا را در ننیجاه کام آبیااری گازارش      
کردند. در پ واش حاضر ارتفاع گیا  و تعداد شاخه فرعی تحات تااثیر   

باشد. عدم تحت تااثیر  کم آبیاری قرار نگرفت که مغایر ننایج فوق می
ثی تواند به خصوصایا  تاوار  قرار گرفنن این صفا  در این مطالعه می

 ارقام مورد مطالعه بسنگی داشنه باشد.
 

 تعداد غالف در گیاه
بررسی اثر کم آبیاری بر میانگین تعداد غالف در گیاا  نشاا  داد   

منار تبخیار سابب کاااش     میلای  90که افزایش کم آبیاری تا ساطح  
دار این صفت نشد و تفاو  میانگین تعداد غالف در گیا  در ایان  معنی

قایسه با آبیاری معماول از نظار آمااری فاقاد     سطح از کم آبیاری در م

 110دار بود. اماا افازایش میازا  کام آبیااری تاا ساطح        تفاو  معنی
داری منر تبخیر میانگین تعداد غالف در گیاا  را باه طاور معنای     میلی

کااش داد و کمنرین مقدار این صفت در این سطح از کم آبیااری باه   
درصاد باود    21در حادود  دست آمد که اخنالف آ  با آبیاری معماول  

 (.3)جدول 
ااا نشاا  داد کاه بیشانرین     مقایسه میانگین تعداد غالف در رقم

تعداد غالف در رقم گلوی به دست آمد. اما تفاو  میانگین این صفت 
دار از نظر آمااری معنای   04اای اسناین و ال دیدر رقم گلوی با رقم

شد که تفاو  آ  نبود. کمنرین تعداد غالف نیز در رقم اانگ مشااد  
ااای گلاوی و اساناین از نظار آمااری      با میانگین این صفت در رقام 

 (. 4دار بود )جدول  معنی
ااای  کااش تعداد غالف در گیا  در شرایم تنش رطوبنی در رقم

مخنلف سویا توسم دیگر محققین گزارش شد  است که با ننایج ایان  
( در مطالعاه  1394پ واش مطابقت دارد. شمس بیرانوند و امکاارا  ) 

 3درصد نیاز آبای بار روی    50و  70، 80، 100سطح کم آبیاری  4اثر 
رقم سویا مشااد  کردند که با افزایش شد  کم آبیاری تعداد غاالف  

درصاد نیااز آبای     50در گیا  کااش یافت و کمنرین تعداد غاالف در  
( در مطالعاه اثار تانش    1395گیا  مشااد  شد. مهرباا  و امکاارا  )  

رقم سویا گازارش کردناد کاه قطاع آبیااری در       8عملکرد خشکی بر 
دار تعاداد غاالف در   مرحله گلدای و پر شد  دانه سبب کااش معنی

به دسات   M9گیا  شد و بیشنرین تعداد غالف در آبیاری کامل و رقم 
( نیز در بررسی خصوصیا  کمای  1390آمد. قراخانی نبی و امکارا  )

ه تعداد غالف در گیا  تحت تاثیر رقم سویا مشااد  کردند ک 4و کیفی 
مشااد  کردند.  M9رقم قرار گرفت و بیشنرین تعداد غالف را در رقم 

تر از شرایم محیطی گیری مناسبدر شرایم آبیاری بهینه، گیا  با بهر 
کند. در و تولید مواد فنوسننزی کافی بیشنرین تعداد غالف را تولید می

وجب محدودیت مواد فنوسننزی حالی که کم آبیاری و تنش رطوبنی م
و در ننیجه تشکیل کمنر گل و غالف و امچنین افزایش ریزش آنهاا  

 (.1390فر و امکارا ، گردد )امینیمی
بررسی ضریب امبسنگی صفا  نشا  داد کاه تعاداد غاالف در    

( r=-38/0*دار )گیا  با ارتفاع گیاا  دارای امبسانگی مثبات و معنای    
 (.6باشد )جدول می

 

 دانه در غالفتعداد 
دار بررسی اثر کم آبیاری بر تعداد دانه در غالف تاثیر آماری معنی

منار  میلای  90بر این صفت را نشا  داد. افزایش کم آبیاری تا ساطح  
دار آماری تعداد دانه در غاالف نشاد اماا در    تبخیر سبب کااش معنی

در  منر تبخیر، تفاو  میاانگین تعاداد داناه   میلی 110تیمار کم آبیاری 
دار بود. اخنالف تعداد داناه  غالف با آبیاری معمول از نظر آماری معنی

در غالف در این سطح از کم آبیاری نسبت به آبیاری معمول در حدود 
 (.3درصد بود )جدول  14
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 گیری شدهاثر کم آبیاری بر میانگین صفات اندازه -3جدول 

 کم آبیاری

متر تبخیر از تشتک لی)می

 (Aکالس 

تعداد غالف در 

 گیاه

تعداد دانه در 

 غالف

 100وزن 

 دانه

(g) 

عملکرد 

 بیولوژیک

(kg/ha) 

عملکرد 

 دانه

( kg/ha) 

شاخص برداشت 

(%) 

70 8/161 a 8/2 a 83/16 a 9746a 3766a 2/40 a 
90 138ab 6/2 ab 35/16 a 8276ab 3071ab 8/39 ab 

110 8/109 b 4/2 b 27/15 b 7363b 2899b 5/35 b 

 درصد اسنند. 5دار در سطح احنمال آماریاای دارای حروف مشنرک فاقد تفاو  معنیدر ار سنو  میانگین

 
 گیری شدهاثر رقم بر میانگین صفات اندازه -4جدول 

 رقم

ارتفاع 

 گیاه

(cm) 

تعداد شاخه 

 فرعی

تعداد غالف در 

 گیاه

تعداد دانه در 

 غالف

 100وزن 

 دانه

(g) 

عملکرد 

 بیولوژیک

(kg/ha) 

عملکرد 

 دانه

(kg/ha) 

شاخص برداشت 

(%) 

49b 8/10 گلوی bc 4/166 a 44/2 bc 83/13 c 7371b 3204ab 9/43 a 

1/59 اسناین a 8/8 c 4/152 a 88/2 a 51/11 d 7481b 2976b 7/39 c 
5/36 اانگ c 7/14 a 4/113 b 11/2 c 43/21 a 7921ab 2474b 3/31 d 

ال 
04دی  

53b 4/11  b 7/138 ab 77/2 ab 81/17  b 9207a 3793a 3/41 b 

 درصد اسنند. 5 دار در سطح احنمال آماریاای دارای حروف مشنرک فاقدتفاو  معنیدر ار سنو  میانگین

 
ااا نشاا  داد کاه    مقایسه میانگین تعداد داناه در غاالف در رقام   

اساناین مشاااد  شاد. تفااو      بیشنرین تعداد دانه در غالف در رقام  
از نظار آمااری    04میانگین این صفت در رقم اسناین باا رقام ال دی  

دار نبود اما با میانگین تعداد دانه در غالف دو رقم دیگرتفااو  از  معنی
دار بود. کمنارین تعاداد داناه در غاالف نیاز در رقام       نظر آماری معنی

یانگین تعاداد داناه   اانگ به دست آمد که تفاو  میانگین آ  تنها با م
 (.4دار نبود )جدول گلوی از نظر آماری معنی در غالف در رقم

بررسی ضرایب امبسنگی صافا  نشاا  داد کاه تعاداد داناه در      
دار غااالف تنهااا بااا ارتفاااع گیااا  دارای امبساانگی مثباات و معناای  

(**56/0-=rماای  )  تولیااد و یخیاار    "(. احنماااال6باشااد )جاادول
 فزایش تعداد دانه در غالف موثر بود  است.تود  بیشنر در ا زیست

اای انجام شد  اثر منفی کم آبیاری بر تعداد دانه بسیار از پ واش
در غالف در ارقام سویا را نشا  داد  است که نناایج ایان پا واش را    

( گزارش کردند که بیشانرین  1392فر و امکارا  )کند. امینیتائید می
باار خااک باه    ساننی 30-35رطوبنی تعداد دانه در غالف در پنانسیل 

دست آمد که تفاو  میانگین آ  با میانگین تعاداد داناه در غاالف در    
باار خااک از نظار آمااری     ساننی 70-75و  50-55سطوح کم آبیاری 

االمین و امکارا  ام در مطالعه اثر مدیریت منفاو  دار بود. روحمعنی
عداد دانه در غاالف را  رقم سویا، کمنرین ت 3آبیاری بر اجزای عملکرد 

(. Ruhul Amin et al., 2009در تیمار بدو  آبیاری مشااد  کردناد ) 
( گازارش کردناد کاه    1395بر خالف این ننایج مهربا  و امکاارا  ) 

دار قطع آبیاری از مرحله گلدای و پر شد  دانه سابب کاااش معنای   
بر این تعداد دانه در غالف نشد. اما مطابق ننایج این پ واش، اثر رقم 

دار بود و بیشنرین تعداد داناه در غاالف در رقام ساحر و     صفت معنی
به دسات آماد. نناایج      M9گرگا  وHTاای ویلیامز، کمنرین در رقم

تحقیقا  نشا  داد  است که مرحله گلدای و نمو غاالف در ساویا از   
نظر نیاز گیا  به آب از مراحال حسااس باود  و کام آبیااری و تانش       
خشکی در این مراحل به دلیل تاثیر منفی بر میازا  جاذب و تحلیال    

 تواند در کااش اجزای عملکرد موثر باشد.مواد پرورد  می
 
 دانه 100وزن 

دانه تحت تاثیر کم آبیااری نشاا  داد    100مقایسه میانگین وز  
دار این صافت  منر تبخیر سبب کااش معنیمیلی 90که کم آبیاری تا 

دانه در آبیاری معماول و تانش    100نشد. به طوری که میانگین وز  
دار باود. اماا باا    منر تبخیر( فاقد تفاو  آمااری معنای  میلی 90مالیم )

 100منر )تنش شدید( میانگین وز  میلی 110  تبخیر تا افزایش میزا
داناه در آبیااری    100دار آماری یافت. کاااش وز   دانه کااش معنی

 (.3درصد بود )جدول  10معمول در مقایسه با تنش شدید در حدود 
دار دانه تحت تاثیر رقام تفااو  معنای    100بررسی میانگین وز  
العه را نشا  داد. بیشانرین وز   اای مورد مطآماری این صفت در رقم

و  04ااای ال دی دانه در رقم اانگ و در مرحله بعادی در رقام   100
دانه نیز در رقم اسناین به دست  100گلوی مشااد  شد. کمنرین وز  
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دار رقم از نظار آمااری معنای    4آمد. تفاو  میانگین این صفت در ار 
درصاد   46حادود   دانه رقم اانگ با اسناین در 100بود. اخنالف وز  

 (. 4بود )جدول 
داناه   100ننایج حاصل نشا  داد که رقم اانگ با بیشانرین وز   
داناه   100کمنرین تعداد دانه در غالف و رقم اسناین با کمنارین وز   

دارای بیشنرین تعداد دانه در غالف بود. بررسای ضارایب امبسانگی    
غاالف  داناه باا تعاداد داناه در      100صفا  نیاز نشاا  داد کاه وز     

ای را ( داشت که چنین ننیجاه r=-37/0*دار )امبسنگی منفی و معنی
کند. امچنین امبسنگی این صفت باا ارتفااع گیاا  مثبات و     تائید می

 (.6( بود )جدول r=35/0*دار )معنی
دانه تحت تاثیر دو عامل کم آبیااری و   100مقایسه میانگین وز  

دانه کاااش یافناه اسات    رقم نشا  داد که با افزایش کم آبیاری وز  
اای اانگ و دانه در آبیاری معمول و رقم 100بیشنرین میانگین وز  

مشااد  شد. تفاو  میانگین این صافت در ایان تیمارااا از     04ال دی
دانه در سایر تیمارااا   100دار نبود اما با میانگین وز نظر آماری معنی

 110دانه نیز در  100دار بود. کمنرین وز  اخنالف از نظر آماری معنی
منر تبخیر و رقم اسناین مشااد  شد. رقام اساناین کمنارین وز     میل

دانه را داشت اما وز  دانه این رقم تحت تاثیر کم آبیاری قرار نگرفت. 
کاه بیشانرین ور  داناه در     04اای ااناگ و ال دی در حالی که رقم

م وز  آبیاری معمول را دارا بودند درصد کااش بیشنری داشنند. منوس
منر تبخیر نسابت باه آبیااری    میلی 110و  90دانه رقم اانگ در  100

درصد کااش داشات. در رقام ال    51و  20معمول به ترتیب در حدود 
نیز میزا  کااش در مقایسه با آبیااری معماول باه ترتیاب در      04دی

 (.5درصد بود )جدول  56و  46حدود 
ااا  پا واش  اثر منفی کم آبیاری بر کاااش وز  داناه در اغلاب   

گزارش شد  است. مونر و امکارا  در مطالعه اثر کام آبیااری تنظایم    
شد  در مراحل مخنلف رشد سویا مشااد  کردناد کاه بیشانرین وز     

درصد ظرفیت زراعی و کمنارین میازا     90-100دانه در آبیاری  100
 Muneer etدرصد ظرفیت زراعی به دسات آماد )   60-70در آبیاری 

al., 2018داناه را در   1000قا  و یزقاا  نیاز بیشانرین وز     (. کاندو
درصد تخلیاه رطاوبنی خااک در     75آبیاری معمول وکمنرین میزا  را 
(. بیشانر  Candogan et al., 2016مرحله نمو دانه گازارش کردناد )  

تواند به دلیل تولیاد مااد    بود  وز  دانه در شرایم آبیاری معمول می
اا باشد. در حالی که کاااش  دانهخشک بیشنر و افزایش اننقال آ  به 

تواناد در  وز  دانه در ننیجه کم آبیاری و تنش خشکی ناشی از آ  می
ااا  اا و کوتا  شد  دور  نمو و پر شد  داناه ننیجه ریزش زودتر برگ

 باشد.

 
 رقم( )گرم(دانه )اثر متقابل کم آبیاری و  100مقایسه میانگین وزن  -5جدول 

    رقم 

 کم آبیاری

 A)متر تبخیر از تشتک کالس )میلی
 04ال دی  هونگ استاین گلوی

70 9/14 c 8/11 f 28a 9/26 a 

90 7/14 d 7/11  f 3/22 b 6/14 d 
110 8/11 f 9/10 f 9/13 e 8/11 f 

 درصد اسنند. 5آماری دار در سطح احنمال اای دارای حروف مشنرک فاقد تفاو  معنیدر ار ردیف و سنو  میانگین

 
 عملکرد بیولوژیک

بر اساس مقایسه میانگین عملکارد بیولوژیاک تحات تااثیر کام      
دار منر موجاب کاااش معنای   میلی 90آبیاری، افزایش میزا  تبخیر تا 

که میانگین عملکارد بیولوژیاک در آبیااری     این صفت نشد. به طوری
منار تبخیار فاقاد تفااو      میلای  90ایان صافت در   معمول با میانگین 

منار )تبخیار   میلای  110دار آماری بود. اما افزایش کم آبیاری تاا   معنی
شدید(، میانگین عملکرد بیولوژیک را در مقایسه با آبیاری معماول باه   

داری کااش داد و کمنرین میانگین عملکارد بیولوژیاک در   طور معنی
. اخنالف میانگین ایان صافت در   این سطح از کم آبیاری مشااد  شد

درصااد بااود.  24مناار تبخیاار در حاادود میلاای 110آبیاااری معمااول و 
 110و  90اای عملکرد بیولوژیاک در دو ساطح کام آبیااری     میانگین

 (.4دار بود )جدول منر تبخیر نیز از نظر آماری فاقد تفاو  معنیمیلی
ه ااا نشاا  داد کا   بررسی میاانگین عملکارد بیولوژیاک در رقام    

باه دسات آماد. اار چناد تفااو         04بیشنرین میزا  در رقام ال دی 
میانگین عملکرد بیولوژیک در این رقم با میانگین این صافت در رقام   

دار نبود اما با میانگین عملکرد بیولوژیک دو اانگ از نظر آماری معنی
دار وجاود داشات. میاانگین عملکارد     رقم دیگر تفااو  آمااری معنای   

دار آماری اانگ، اسناین و گلوی فاقد تفاو  معنی رقم 3بیولوژیک در 
 (.5بود )جدول 

بررسی ضرایب امبسنگی صفا  نشا  داد که عملکرد بیولوژیک 
( دارای r=36/0*( و تعاداد غاالف در گیاا  )   r=39/0*با ارتفاع گیاا  ) 

 (.6باشد )جدول داری میامبسنگی مثبت و معنی
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ااای  ری در پا واش کااش عملکرد بیولوژیک در ننیجه کم آبیاا 
کناد.  منعددی گزارش شد  است که ننایج پ واش حاضر را تائید مای 

تود  سویا با افزایش سطوح آبیاری سینچک و امکارا   کااش زیست
(. کبرایای و امکاارا  در   Sincik et al., 2008را گازارش کردناد )  

رقام ساویا گازارش کردناد کاه       4مطالعه اثر کم آبیاری بار عملکارد   
بیولوژیک تحت تاثیر ار دو عامل قرار گرفت و با اعمال کام  عملکرد 

(. Kobraee et al., 2011آبیاری عملکرد بیولوژیاک کاااش یافات )   
کمنرین عملکرد بیولوژیک در قطع آبیاری در مرحله گلدای به دسات  

نیاز باه ترتیاب دارای بیشانرین و      3اای ویلیاامز و گرگاا    آمد. رقم
( 1394ند. شمس بیرانوند و امکاارا  ) کمنرین عملکرد بیولوژیک بود

نیز کااش عملکرد بیولوژیک ناشی از کم آبیااری را گازارش کردناد.    
ای تنش خشکی حاصال  ای و غیر روزنهآنها معنقد اسنند اثرا  روزنه

از کم آبیاری سبب کااش فنوسننز و در ننیجاه کاااش وز  خشاک    
 شود.گیا  می
 

 عملکرد دانه

ای مانند نغیر مورد مطالعه در گیااا  دانهترین معملکرد دانه مهم
باشد. مقایسه میانگین عملکرد دانه تحات تااثیر کام آبیااری     سویا می

 70نشا  داد که باالترین عملکرد دانه در اکناار در آبیااری معماول )   
منر تبخیر( به دست آمد. اما اخنالف میانگین عملکرد دانه در این میلی

دار منر تبخیر( فاقد تفاو  آمااری معنای  یمیل 90تیمار با تنش مالیم )
منر تبخیار )تانش شادید(    میلی 110بود. افزایش میزا  کم آبیاری تا 

دار عملکرد دانه شد و کمنرین میزا  عملکرد داناه  سبب کااش معنی
 110در این تیمار به دست آماد.  تفااو  میاانگین عملکارد داناه در      

منر میلی 90دار اما با آماری معنیمنر از نظر میلی 70منر تبخیر با میلی
دار بود. کااش میانگین عملکرد دانه در تانش  تبخیر فاقد تفاو  معنی

 (. 3درصد بود )جدول  23شدید در مقایسه با آبیاری معمول در حدود 
باشاد. بار   عملکرد دانه برآیند اجزای تشکیل داند  عملکارد مای  

غالف در گیا ، تعداد دانه اساس ننایج، تمام اجزای عملکرد یعنی تعداد 
منار تبخیار   میلی 110دانه، در تیمار کم آبیاری  100در غالف و وز  

دار داشت. بنابراین کمنر بود  میزا  عملکرد دانه در این کااش معنی
باشد. از آنجایی کاه آب مااد  خاام    سطح از کم آبیاری قابل تصور می

اای بیوشایمیایی  فنوسننزی است و بسیاری از اعمال حیاتی و واکنش
شود کااش تولید و اننقاال  گیا  در شرایم کمبود آب دچار اخنالل می

تواند دلیل عمد  مواد فنوسننزی به خصوص در مرحله زایشی گیا  می
 کااش عملکرد دانه باشد.  

بررسی عملکرد دانه در رقم نشا  داد که بیشنرین عملکرد دانه در 
عملکرد دانه در این رقم با رقام  به دست آمد. میانگین  04رقم ال دی

دار آماری باود اماا باا میاانگین عملکارد داناه       گلوی فاقد تفاو  معی
دار وجود داشت. اخانالف  اای اسناین و اانگ تفاو  آماری معنی رقم

اای اسناین و اانگ باه ترتیاب   با رقم 04عملکرد دانه در رقم ال دی
 (. 4درصد بود )جدول  35و  22در حدود 

باه ایان دلیال دارای بااالترین      04نناایج، رقام ال دی   بر اساس
از نظار تماام اجازای عملکارد شارایم      " عملکرد دانه بود کاه تقریباا  

اای دیگر داشت. تعداد غالف در گیاا  و  تری در مقایسه با رقممناسب
اایی که بیشنرین مقدار این صفا  تعداد دانه در غالف این رقم با رقم

دار بود. امچناین از نظار میاانگین    اری معنیرا داشنند فاقد تفاو  آم
دانه در رتبه دوم قرار داشت. درحالی کاه رقام اساناین کاه      100وز  

بیشنرین تعداد غالف در گیا  و تعداد داناه در غاالف را داشات دارای    
را داشات   100دانه و رقم اانگ که بیشنرین وز   100کمنرین وز  

 (.4)جدول دارای کمنرین تعداد دانه در غالف بود 
بر اساس ضرایب امبسنگی صفا  عملکرد دانه باا ارتفااع گیاا     

(**43/0=r(  تعداد غالف در گیا ،)**45/0=r  تعداد دانه در غاالف ،)
(*34/0=r( و عملکرد بیولوژیک )**52/0=r  دارای امبسنگی مثبات )

(. بیشنرین امبسنگی باا عملکارد بیولوژیاک    6دار بود )جدول و معنی
نشا  داد که تولیاد مااد  خشاک بیشانر در ایان گیاا        وجود داشت و 

 تواند در افزایش عملکرد اقنصادی گیا  موثر باشد.     می
اای انجاام شاد  در زمیناه اثارا  کام آبیااری بار        اغلب مطالعه

کند. مونر و امکارا  عملکرد دانه سویا، ننایج این پ واش را تائید می
مراحال مخنلاف رشاد ساویا     در مطالعه اثر کم آبیاری تنظیم شاد  در  

درصاد   60-70کمنرین عملکارد داناه را در تیماار آبیااری در ساطح      
ظرفیاات زراعاای از مرحلااه گیااچااه تااا رساایدگی مشااااد  کردنااد   

((Muneer et al., 2018(  کمناارین 2016. کاناادوقا  و یازقااا )
درصد رطوبت قابل اسانفاد    25عملکرد دانه را در کم آبیاری تا سطح 

(. Caogandn et al., 2016و داناه گازارش کردناد )   در مرحلاه نما  
رقم  8( در بررسی تنش خشکی بر عملکرد 1395مهربا  و امکارا  )

 و PEااای  سویا بیشنرین عملکرد دانه را در آبیااری کامال و در رقام   
HT    و کمنرین میزا  عملکرد دانه را در تیمار قطع آبیااری در مرحلاه

 .ارش کردندگز M7 گلدای و پر شد  دانه و رقم

 

 شاخص برداشت

مقایسه میانگین شاخص برداشت تحت تاثیر کم آبیاری نشا  داد 
منار تبخیار )آبیااری    میلای  70که باالترین شاخص برداشت در سطح 

منر تبخیر به دست آمد. تفاو  میانگین میلی 110کامل( و کمنرین در 
دار شاخص برداشت در این دو سطح از کم آبیاری از نظر آماری معنای 

منار تبخیار باا    میلای  70بود. اما تفاو  میانگین شاخص برداشات در  
منار تبخیار از نظار آمااری     میلی 90میانگین این صفت در کم آبیاری 
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 (.3دار نبود )جدول معنی
بررسی شاخص برداشت تحت تاثیر رقم نشاا  داد کاه میاانگین    

او  اای مورد مطالعه از نظر آماری دارای تفا شاخص برداشت در رقم
دار بود. بیشنرین شااخص برداشات در رقام گلاوی و در مرحلاه      معنی

مشااد  شد. کمنرین شاخص برداشت نیاز در   04بعدی در رقم ال دی
 (.4رقم اانگ مشااد  شد )جدول 

بر اساس بررسی ضرایب امبسنگی صفا ، شاخص برداشات باا   
دار و ( دارای امبسنگی منفای و معنای  r=-34/0*تعداد شاخه فرعی )

( دارای r=62/0**( و عملکاارد دانااه ) r=30/0*دانااه ) 100ا وز  باا
دار بود. باالترین امبسنگی شاخص برداشات  امبسنگی مثبت و معنی

 (. 6با عملکرد دانه بود )جدول 
ااای  تحت تاثیر قرار گرفنن شاخص برداشت با کم آبیاری در رقم

ج مخنلف سویا توسم دیگر محققین ام گزارش شد  است که با نناای 
دار ( اثار معنای  1396حاصل مطابقت دارد. رسنمی آجیرلو و امکارا  )

کم آبیاری و رقم بر شاخص برداشت سویا را گزارش کردند. بیشانرین  
درصد نیاز آبی گیاا  و کمنارین در    100شاخص برداشت در آبیاری تا 

درصد نیاز آبی گیاا  باه دسات آماد. امچناین در باین        50آبیاری تا 
دارای بیشانرین و رقام زا  دارای کمنارین شااخص      اا، ویلیاامز  رقم

دار شااخص برداشات را   برداشت بود. کبرایی و امکارا  کااش معنی
ااا مشاااد  کردناد    در تیمار قطع آبیااری در مرحلاه پار شاد  داناه     

(Kobraee et al., 2011.) 
 
 
 

 گیرینتیجه

اای صور  گرفناه، اثارا    ننایج این پ واش مانند اغلب آزمایش
کم آبیاری بر رشد گیا  و میزا  محصول را نشا  داد. اما نکناه   منفی

 90مهم حاصل از ننایج ایان باود کاه اعماال کام ابیااری تاا ساطح         
دار عملکارد داناه و   منر تبخیر )تنش مالیم( سبب کاااش معنای   میلی

منار تبخیار(   میلی 70اجزای عملکرد در مقایسه با شرایم بدو  تنش )
منار تبخیار )تانش شادید(     میلی 110سطح  نشد و فقم کم آبیاری تا

منار تبخیار،   میلی 90دار صفا  شد. کم آبیاری تا موجب کااش معنی
منر تبخیر بیشنر، میلی 20در حقیقت به تاخیر انداخنن آبیاری به میزا  

دار باشد، بدو  این که موجب کااش معنینسبت به آبیاری معمول می
ای در میزا  جویی قابل توجهفهتواند صرعملکرد شود. این موضوع می

آب مصرفی به ویا   در یاک منطقاه خشاک و نیماه خشاک باشاد.        
اای مشابه نناایج  بنابراین در صورتی که با تکرار آزمایش و یا پ واش

تواناد  یکسانی حاصل شود کم آبیاری تا این سطح در زراعت سویا می
 مورد توجه قرار گیرد. 

دار دو عامل بر عملکرد دانه معنی با توجه به این که اثرا  منقابل
اای مورد آزماایش  توا  در مورد حساسیت و یا مقاومت رقمنشد، نمی

در شرایم تنش اظهار نظر نمود. اما مقایسه میانگین صفا  تحت تاثیر 
باه دلیال داشانن حاد مطلاوبی از       04رقم نشا  داد کاه رقام ال دی  

داناه باود. بررسای     ترین اجزای عملکرد، دارای باالترین عملکارد  مهم
ضرایب امبسنگی صفا  نیز نشاا  داد عملکارد داناه ساویا در ایان      

دار را به ترتیب باا  آزمایش به ترتیب باالترین امبسنگی مثبت و معنی
 عملکرد بیولوژیک و تعداد غالف در گیا  داشت.

 
 همبستگی صفات -6جدول 

 صفات
ارتفاع 

 گیاه

تعداد شاخه 

 فرعی

تعداد 

 غالف 

 در گیاه

تعداد 

 دانه 

 در غالف

وزن صد 

 دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

عملکرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت

        1 ارتفاع گیا 
-67/0 تعداد شاخه فرعی ** 1       
تعداد غالف در 

 گیا 
38/0 * 05/0 ns 1      

تعداد دانه در 
 غالف

56/0 ** 3/0- ns 2/0 ns 1     

37/0 دانه وز  صد * 25/0 ns 08/0- ns 35/0- * 1    
38/0 عملکرد بیولوژیک * 06/0 ns 36/0 * 18/0 ns 29/0 ns 1   

43/0 عملکرد دانه ** 2/0- ns 45/0 ** 33/0 * 18/0 ns 52/0 ** 1  

29/0 شاخص برداشت ns 34/0- * 12/0 ns 12/0 ns 30/0 * 2/0 ns 62/0 ** 1 

ns درصد. 1و  5سطح احنمال آماری  دار دربه ترتیب معنی **و  *دار،غیر معنی 
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Abstract 

In order to study effect of deficit irrigation and cultivar on yield and yield components of soybean, a field 
experiment was conducted at the Ordukhan Agricultural Research Center, Heart Province-Afghanistan 
(Geographical longitude: 62°11'29" east and geographical latitude: 34°20'35" north) during the cropping season 
2017-2018. The experiment was conducted in a split-plot arrangement based on randomized complete block 
design with three replications. Deficit irrigation with three levels (70 (no stress), 90 (moderate stress) and 110 
(severe stress) mm evaporation from class A evaporation pan) were considered as main plots and cultivars with 
four levels (Glway, Stine, Hong and LD04) were allocated as sub plots. Analysis of variance showed that the 
deficit irrigation had significant effect on number of pods per plant, number of grains per pod, 100 grains weight, 
biological yield, grain yield and harvest index the effect of cultivar on all traits and the effect of interaction 
between two factors on 100 grains weight were significant. The results showed that the deficit irrigation at 110 
mm evaporation (severe stress) cased of significantly reduced of all traits. The lowest number of pods per plant 
(109.8 pods), number of grains per pod (2.4 grains), 100 grains weight (15.27g), biological yield (7363 kg/ha), 
grain yield (2899 kg/ha) and harvest index (35.5%) were obtained in 110 mm evaporation. The means of traits at 
70 mm (no stress) and 90 mm (moderate stress) evaporation had no significant difference. The LD04 cultivar 
had the highest grain yield (3793 kg/ha), because this cultivar had optimum yield components. Simple 
correlation coefficient of traits showed that the grain yield had positivesignificant correlation with biological 
yield, number of pods per plant, plant height, and number of grains per pod. Based on, these results deficit 
irrigation up to 90 mm evaporation can be considered. 
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