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چکیذُ
ثِ هٌؾَر هغبلقِ فولىزد ووی ٍ ویفی داًِ عِ رلن عَیب سحز سبثیز رصینّبی هخشلف آثیبری ،آسهبیؾی ثِ فَرر وزر-
ّبی خزد ؽذُ در لبلت عزح ثلَنّبی وبهل سقبدفی ثب عِ سىزار در هزوش سحمیمبر وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی دبرط آثبد در
عبل سرافی  1387-88اخزا گزدیذ .در ایي دضٍّؼ ،چْبر سیوبر آثیبری ( I4 ٍ I3 ،I2 ،I1ثِ سزسیت ،آثیبری دظ اس 120 ،90 ،60
ٍ  150هیلیهشز سجخیز اس سؾشه سجخیز والط  )Aثِ فٌَاى فبهل افلی ٍ عِ رلن عَیب (ٍیلیبهش ،لیٌفَرد ٍ  )L17ثِ فٌَاى
فبهل فزفی هَرد هغبلقِ لزار گزفشٌذً .شبیح ًؾبى داد وِ عغَح هخشلف آثیبری ثز فولىزد داًِ ،درفذ دزٍسئیي ،درفذ رٍغي،
فولىزد دزٍسئیي ٍ فولىزد رٍغي سأثیز هقٌیدار داؽز .در ثیي ارلبم اخشالف هقٌیداری اس ًؾز درفذ رٍغي ،فولىزد داًِ ٍ
فولىزد دزٍسئیي هؾبّذُ ؽذ .اثز هشمبثل عغَح آثیبری ٍ رلن در هَرد ففبر فولىزد داًِ ٍ فولىزد دزٍسئیي هقٌیدار ثَد.
ثیؾشزیي فولىزد داًِ در عغح آثیبری  I1ثِ دعز آهذ وِ ثبالسزیي همذار ( 3780/73ویلَگزم در ّىشبر) هزثَط ثِ رلن ٍیلیبهش
ثَد .ثب افشایؼ ووجَد آة ،فولىزد داًِ ارلبم وبّؼ دیذا وزد .ثبالسزیي فولىزد دزٍسئیي در ّز عِ رلن (ٍیلیبهش ،لیٌفَرد ٍ
 ،)L17در عغَح آثیبری  I3 ٍ I1حبفل ؽذّ .وچٌیي ،ثیؾشزیي فولىزد رٍغي در عغح آثیبری  ٍ I2ثِ هیشاى 781/89
ویلَگزم در ّىشبر ٍ ووشزیي آى در عغح آثیبری  I4ثِ هیشاى  410/78ویلَگزم در ّىشبر ثِ دعز آهذ .ثب سَخِ ثِ ًشبیح ثِ
دعز آهذُ ،رلن ٍیلیبهش ثب داؽشي فولىزد داًِ ٍ دزٍسئیي داًِ ثبال در ؽزایظ آثیبری وبهل ٍ هحذٍد ،رلن ثزسز ثِ ًؾز هیرعذ.
ّوچٌیي ،آثیبری عَیب ثقذ اس ّز  90هیلیهشز سجخیز اس عغح سؾشه سجخیز والط  Aهیسَاًذ سَفیِ گزدد.
ٍاصُّبی کلیذی :دزٍسئیي ،سٌؼ خؾىی ،رٍغي ،عَیب ،فولىزد.
هقذهِ
عَیب ( )Glysine max L.یىی اس لذیویسزیي گیبّبى

رٍغي هَرد ًیبس وؾَر اس اّویز ٍیضُای ثزخَردار اعز

سرافی اعز وِ اس هٌبثـ فوذُ سَلیذ رٍغي ًجبسی ٍ

(خَاخَئیًضاد ٍ ّوىبراى .)1384 ،ثخؼ افؾن اراضی

دزٍسئیي گیبّی هحغَة هیؽَد (خَاخِدَر .)1391 ،اس

ایزاى در ًَاحی خؾه ٍ ًیوِ خؾه ٍالـ ؽذُاًذ،

هْنسزیي اخشای ویفیز داًِ عَیب هیشاى رٍغي ٍ دزٍسئیي

ثٌبثزایي سقییي ارلبم همبٍم ثِ خؾىی در گیبّبى سرافی اس

آى اعز (گزیؾبح ٍ فبّی2001 ،؛ ثاللَئی ٍ هٌگیغشَ،

خولِ عَیب اّویز سیبدی دارد.

 .)2008سرافز ایي گیبُ در ایزاى اس ًؾز سبهیي ثخؾی اس
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خؾىی یىی اس هْنسزیي سٌؼّبی هحیغی اعز وِ

سحمیمبر لی ٍ ّوىبراى (ً )2008ؾبى داد وِ آثیبری ّیچ

آثبر هخزة ٍ سیبىآٍری رٍی هزاحل هخشلف رؽذی گیبُ،

اثز هقٌیداری رٍی سدوـ اعیذّبی چزة غیزاؽجبؿ در

عبخشبر اًذام ٍ فقبلیز آىّب دارد (ثبخی ٍ ّوىبراى،

صًَسیخّبی داًِ عَیب ًذاؽز .اثزاّین ٍ وبًذیل ()2007

 .)2001خَاخَئیًضاد ٍ ّوىبراى ( )1384ثب افوبل رصین-

در آسهبیؾبر خَد ثز رٍی عَیبّ ،یچ سفبٍر هقٌیداری

ّبی هخشلف آثیبری در ارلبم عَیب ،ثیبى وزدًذ وِ فولىزد

در ثیي رصینّبی آثیبری اس ًؾز فولىزد ٍ اخشای فولىزد

داًِ ،هیشاى رٍغي ٍ دزٍسئیي داًِ ثِ عَر هقٌیداری سحز

ثِ خش در فولىزد رٍغي عَیب دیذا ًىزدًذ.

سبثیز رصینّبی آثیبری لزار هیگیزد .ثبثبسادُ ٍ ّوىبراى

ثب سَخِ ثِ هحذٍدیز هٌبثـ آثی ٍ ّوچٌیي ،ثِ دلیل

( )1389گشارػ وزدًذ وِ ثب افشایؼ ووجَد آة ،فولىزد

لزار گزفشي هٌغمِ هغبى در اللین گزم ٍ ًیوِ خؾه ،ایي

ٍ درفذ رٍغي داًِ عَیب وبّؼ ٍ درفذ دزٍسئیي داًِ

هغبلقِ ثب ّذف ثزرعی ارلبم عَیب اس ًؾز فولىزد ووی ٍ

افشایؼ هییبثذً .شبیح حبفل اس وبرّبی داًؾیبى ٍ

ویفی داًِ سحز سبثیز رصینّبی هخشلف آثیبری ٍ هؾخـ

ّوىبراى (ً )1388ؾبى داد وِ اثز هشمبثل سٌؼ ونآثی ٍ

وزدى ارلبم هٌبعت ثزای وؾز در ؽزایظ آة ٍ َّایی

صًَسیخ در عَیب سبثیز هقٌیداری ثز سقذاد داًِ در ٍاحذ

ایي هٌغمِ اًدبم ؽذ.

عغح ،هیشاى رٍغي ٍ دزٍسئیي داًِ داؽزّ .وچٌیي ،ونآثی

هَاد ٍ رٍشّب

سبثیز هقٌیداری ثز فولىزد داًِ ،فولىزد رٍغي ٍ دزٍسئیي

ایي سحمیك ثب ّذف ثزرعی سبثیز رصینّبی هخشلف

داًِ داؽز ٍ ثیؾشزیي وبّؼ ایي ففبر در ؽزایظ سٌؼ

آثیبری ثز فولىزد ووی ٍ ویفی عِ رلن عَیب ثِ فَرر

ؽذیذ ونآثی ثَد .هلىی ٍ ّوىبراى ( ٍ )2013دهیزسبػ ٍ

وزرّبی خزد ؽذُ در لبلت عزح ثلَنّبی وبهل

ّوىبراى ( )2010ثب افوبل سٌؼ ونآثی در هزاحل هخشلف

سقبدفی ثب عِ سىزار در هشرفِ هزوش سحمیمبر وؾبٍرسی

رؽذ ارلبم عَیب گشارػ وزدًذ وِ ثیؾشزیي وبّؼ در

ٍ هٌبثـ عجیقی دبرط آثبد ٍالـ در  13ویلَهشزی خبدُ دبط

فولىزد داًِ در هزاحل دز ؽذى داًِ ٍ گلذّی ٍ ووشزیي

آثبد  -اردثیل ثب فزك خغزافیبیی  39درخِ ٍ  36دلیمِ ٍ

آى در هزحلِ چْبر ثزگی اسفبق افشبدّ .وچٌیي ،ووشزیي

عَل خغزافیبیی  47درخِ ٍ  46دلیمِ ٍ ارسفبؿ  72/6هشز

هیشاى رٍغي ٍ دزٍسئیي داًِ در هزحلِ دز ؽذى داًِ ثِ

اس عغح دریب ٍ ثب ثبفز خبن رعی لَهی در عبل سرافی

دعز آهذ .هحوذی ًغت ٍ ّوىبراى ( )2005ثب ثِ وبر

 1387-88اًدبم ؽذ .ثز اعبط سمغینثٌذی اللیوی وَدي،

ثزدى عغَح هخشلف آثیبری در دٍ رلن عَیب ،گشارػ

هٌغمِ هذوَر دارای اللین وؾبٍرسی ًیوِ خؾه ثب

وزدًذ وِ در ثیي ارلبم هَرد هغبلقِ ،اخشالف هقٌیداری اس

سبثغشبىّبی گزم ٍ سهغشبىّبی ووی عزد اعز .در خذٍل

ًؾز فولىزد داًِ ،درفذ رٍغي ٍ دزٍسئیي داًِ هؾبّذُ

 1دادُّبی َّاؽٌبعی دبرطآثبد در عَل فقل رؽذ گیبُ

ؽذً .شبیح ًؾبى داد وِ ثز اثز ووجَد ؽذیذ آة ،اس هیشاى

ًؾبى دادُ ؽذُ اعز.

ایي ففبر در ٍاحذ عغح وبعشِ ؽذ .اعذچ ٍ ّوىبراى

فبهل افلی عغَح آثیبری ،ؽبهل  I4 ٍ I3 ،I2 ،I1ثِ

( ٍ )2001فزاًىلیي ٍ ّوىبراى ( )2010در ثزرعیّبی

سزسیت آثیبری دظ اس  150 ٍ 120 ،90 ،60هیلیهشز سجخیز

خَد ًؾبى دادًذ وِ ووجَد ؽذیذ آة هٌدز ثِ وبّؼ

اس سؾشه سجخیز والط  ٍ Aفبهل فزفی عِ رلن عَیب

هیشاى دزٍسئیي داًِ در عَیب هیؽَد .دٍرًجَط ٍ هَلي

ؽبهل ارلبم ٍیلیبهش ،لیٌفَرد ٍ  L17ثَد .دظ اس فولیبر

(ً )1992یش گشارػ وزدًذ وِ ووجَد ؽذیذ آة هیشاى

سْیِ سهیي ٍ ثلَنثٌذی ،وبؽز ثِ فَرر خغی در سبریخ

دزٍسئیي ٍ رٍغي داًِ عَیب را ثِ سزسیت ثِ هیشاى 4/4
درفذ افشایؼ ٍ  2/9درفذ وبّؼ دادٍ .لیً ،شبیح

36

فصلنامه پژوهش در اکوسیستمهای زراعی ،جلد  ،1شماره  ،2تابستان 1333

 25خزداد هبُ (وؾز دٍم در هٌغمِ هغبى) اًدبم ؽذ.

ؽذ .در سهبى افوبل سیوبرّبی آثیبری ثز اعبط سمغینثٌذی

ّز وزر فزفی ؽبهل  5ردیف وبؽز ثِ عَل  5هشز ٍ

هزاحل رؽذ ٍ ًوَ عَیب سَعظ فْز ٍ ّوىبراى (،)1971

فزك  2/5هشز ثَد .فبفلِ ثیي ردیفّب  50عبًشیهشز ٍ

گیبّبى در هزحلِ ( V4هزحلِ چْبرهیي گزُ) لزار داؽشٌذ.

سزاون ثَسِّب  60ثَسِ در ّز هشز هزثـ سٌؾین ؽذ .لجل اس

هیشاى سجخیز ثب ًقت سؾشه سجخیز والط  Aدر هشرفِ ثِ

وبؽز ثذٍر ثب

ثبوشزیBradyrhizobium japonicum

عَر رٍساًِ اًذاسُگیزی ؽذ ٍ آثیبری ّز سیوبر دظ اس
رعیذى هیشاى سجخیز ثِ همذار هَرد ًؾز ،در فجح رٍس ثقذ

سلمیح ؽذًذ.

فَرر گزفز .هجذا سهبًی اًذاسُگیزی سجخیز اس سهبى اسوبم

جذٍل  -1اطالعبت َّاشٌبسی هٌطقِ پبرسآببد هغبى اس

آثیبری ثَد .هیشاى آة هقزفی در ّز هزحلِ آثیبری ثزای

تیزهبُ تب پبیبى آببىهبُ سبل 1388
دبراهشزّب
حذالل هغلك دهبی
َّا (درخِ
عبًشیگزاد)
حذاوثز هغلك دهبی
َّا (درخِ
عبًشیگزاد)
هشَعظ حذالل دهبی
َّا (درخِ
عبًشیگزاد)
هشَعظ حذاوثز
دهبی َّا (درخِ
عبًشیگزاد)
هشَعظ ول دهبی
َّا (درخِ
عبًشیگزاد)
ثبرًذگی (هیلی هشز)
هشَعظ رعَثز
ًغجی (درفذ)
هشَعظ سجخیز
(هیلیهشز در رٍس)
هشَعظ عبفز
آفشبثی (عبفز در
رٍس)

وزر افلی ،عجك راثغِ ( )1هحبعجِ ٍ اعشفبدُ ؽذ

سیز

هزداد

هبُ
ؽْزیَر

هْز

آثبى

16/0

16/0

12/0

9/4

7/8

39/8

37/4

32/4

27/0

24/4

19/8

19/8

17/8

13/0

10/7

34/9

35/3

27/6

23/4

16/8

27/4

27/5

22/7

18/2

13/8

6/6

2/3

48/3

74/3

84/2

55/0

55/9

68/1

76/1

83/5

8/2

9/2

5/0

1/9

0/9

8/4

10/7

7/3

7/1

2/4

(هحلَخی ٍ ّوىبراى:)1379 ،
راثغِ ()1

]VW= [(FC-SM). BD. D. A

وِ در ایي راثغِ  VWحدن آة هقزفی در ّز هزحلِ
آثیبری (ثز حغت لیشز) FC ،درفذ ٍسًی رعَثز خبن در
حذ ؽزفیز سرافی SM ،درفذ ٍسًی رعَثز در ٌّگبم
ًوًَِثزداریٍ BD ،سى هخقَؿ ؽبّزی خبن (گزم ثز
عبًشیهشز هىقت) D ،فوك هَثز سَعقِ ریؾِ گیبُ (هشز)،
 Aهغبحز وزر افلی (هشز هزثـ) اعز .هیشاى آة السم
ثزای ّز هزحلِ آثیبری در سیوبرّبی هخشلف عَری سقییي
گزدیذ سب فوك سَعقِ ریؾِ ثِ حذ ؽزفیز سرافی ثزعذ.
رعَثز ؽزفیز سرافی ،در وزرّبی ًىبؽز اؽجبؿ ٍ
دَؽبًذُ ؽذُ ثب دالعشیه عیبُ در عِ فوك 75 ٍ 45 ،15
عبًشیوشزی اس عغح خبن اًذاسُگیزی گزدیذ ٍ اًذاسُگیزی
رعَثز در رٍسّبی هشَالی سب خزٍج آة ثملی ٍ ثبثز
هبًذى همذار رعَثز اداهِ یبفز (وبٍاسا ٍ ّوىبراى،

ثزای سلمیح ثذرّب هیشاى ّفز گزم هبیِ سلمیح وِ ّز

 .)2007فوك سَعقِ ریؾِ ثب ًوًَِثزداری ثِ عَر سقبدفی

گزم آى دارای  107فذد ثبوشزی سًذُ ٍ فقبل ثَد ،ثِ

اس دالرّبی افلی سقییي گزدیذ (خَاخَئیًضاد ٍ

فَرر ثذرهبل ٍ دٍر اس ًَر خَرؽیذ اعشفبدُ گزدیذ.

ّوىبراى .)1384 ،ثِ هٌؾَر هؾخـ وزدى درفذ ٍسًی

ثالفبفلِ دظ اس وبؽز ٍ افشٍدى وَد ًیشزٍصًِ (اٍرُ 46

رعَثز خبن ٍ هحبعجِ هیشاى آة هَرد ًیبس ،چٌذ رٍس

درفذ) ثِ هیشاى  50ویلَگزم در ّز ّىشبر ،خْز عجش

لجل اس آثیبری ٍ ثب ًشدیه ؽذى همذار سجخیز سؾشه سجخیز

وزدى یىٌَاخز وزرّبی آسهبیؾی ،ولیِ سیوبرّب آثیبری

ثِ همبدیز سیوبری هَرد ًؾز ،اس عِ لغوز هخشلف ّز

ؽذًذ .ثمیِ وَد ًیشزٍصًِ ثِ هیشاى  50ویلَگزم در ّىشبر

وزر ًوًَِّبیی سب فوك سَعقِ ریؾِ ثب آگز ثزداؽز ٍ

در سهبى عبلِ رفشي گیبُّ ،وزاُ ثب آثیبری هشرفِ ،ثِ

ثالفبفلِ ٍسى هزعَة آى سَسیي ٍ ثِ هذر  24عبفز در

فَرر عزن هقزف ؽذ .در عَل آسهبیؼ در فَرر

آٍى ثب دهبی  105درخِ عبًشیگزاد خؾه گزدیذٍ .سى

لشٍم ثب اعشفبدُ اس ٍخیي دعشی ثب فلفّبی ّزس هجبرسُ

37
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هخقَؿ ؽبّزی خبن ًیش ثب ثِ وبرگیزی عیلٌذرّبی

درفذ اخشالف هقٌیداری ٍخَد داؽز .اخشالف ثیي ارلبم

ًوًَِثزداری (ثب حدن سمزیجی  100عبًشیهشز هىقت) ٍ

هَرد هغبلقِ اس ًؾز فولىزد داًِ در عغح احشوبل یه

سْیِ ًوًَِ دعز ًخَردُ ٍ خؾه وزدى آىّب در دهبی

درفذ ٍ اس ًؾز درفذ رٍغي ٍ فولىزد دزٍسئیي در عغح

 105درخِ عبًشیگزاد ثِ هذر  24عبفز هحبعجِ گزدیذ

احشوبل دٌح درفذ هقٌیدار ثَد .اثز هشمبثل ثیي آثیبری ٍ

(خبوَة ٍ والرنّ .)2002 ،وچٌیي ،ثزای افوبل دلیك

رلن ًیش در ففبر فولىزد داًِ ٍ فولىزد دزٍسئیي در

آة هَرد اعشفبدُ در ّز وزر اس وٌشَر آة اعشفبدُ ؽذ.

عغح احشوبل دٌح درفذ هقٌیدار ؽذ (خذٍل  .)2ثیؾشزیي

هَلـ افوبل سیوبرّبی آثیبری ،در ّز دٍرُای وِ همذار

همذار فولىزد داًِ ثزای ّز عِ رلن در عغح آثیبری  I1ثِ

ثبرًذگی ثیؾشز اس ًیبس آثیبری گیبُ ثَد همذار ًیبس آثیبری

دعز آهذ وِ در رلن ٍیلیبهش ( 3780/73ویلَگزم در

گیبُ ففز در ًؾز گزفشِ ؽذ .در ًْبیز در دبیبى فقل

ّىشبر) ًغجز ثِ ارلبم لیٌفَرد ٍ ( L17ثِ سزسیت

سرافی ،دظ اس رعیذى وبهل ًیبمّب (لَُْای ؽذى حذٍد

 3151/85 ٍ 3373/33ویلَگزم در ّىشبر) ثیؾشز ثَد .ثب

 95درفذ آى ّب) ،ثزداؽز اس سبریخ  10لغبیز  20آثبى هبُ

افشایؼ ووجَد آة فولىزد داًِ در ارلبم هَرد هغبلقِ

اًدبم ؽذ .خْز سقییي هیشاى فولىزد داًِ اس دٍ ردیف

وبّؼ یبفزٍ ،لی ایي رًٍذ وبّؼ ثزای ّز عِ رلن

هیبًی ثب حذف عِ ردیف وٌبری ٍ ّویيعَر حذف ًین

یىغبى ًجَد ٍ رلن ٍیلیبهش سَاًغز سب عغح آثیبری I3

هشز حبؽیِ اس اثشذا ٍ اًشْبی ّز ردیف وبؽز ،ثَسِّب

ثزسزی خَد را ثب اخشالف هقٌیداری ًغجز ثِ دٍ رلن

ثزداؽز ٍ ثِ آسهبیؾگبُ هٌشمل ؽذًذ .فولىزد داًِ ثز

دیگز حفؼ وٌذ.

حغت ویلَگزم در ّىشبر هحبعجِ ٍ ثز اعبط  14درفذ

جذٍل  -2تجشیِ ٍاریبًس اثز سطَح آبیبری بز صفبت هَرد

رعَثز در ًؾز گزفشِ ؽذ .دٌدبُ گزم ثذر ثزای اًذاسُ-

هطبلعِ سَیب

گیزی درفذ رٍغي ٍ دزٍسئیي داًِّب ثِ سزسیت ثب اعشفبدُ
اس دعشگبُّبی عَوغلِ ٍ ودلذال اعشفبدُ ؽذ .اس حبفل-

هٌبثـ
سغییز

ضزة فولىزد داًِ در درفذ رٍغي ٍ درفذ دزٍسئیي ثِ
سزسیت فولىزد رٍغي ٍ دزٍسئیي داًِ هحبعجِ ؽذ .دظ اس

سىزار
آثیبری
()I
خغبی
افلی
رلن
()V

خوـآٍری دادُّب ،آسهَى ًزهبل ثَدى دادُّب اًدبم گزفز.
سدشیِ ٍاریبًظ ففبر هَرد هغبلقِ ثِ فَرر وزرّبی
خزد ؽذُ در لبلت عزح ثلَنّبی وبهل سقبدفی ثب

I×V
خغبی
فزفی

اعشفبدُ اس ًزمافشار  SAS-9.1اًدبم ؽذ ٍ هیبًگیيّب ثب
اعشفبدُ اس رٍػ چٌذ داهٌِای داًىي در عغح احشوبل 5

درخِ
آسادی

درف
د
رٍغي

فولىزد
دزٍسئیي

فولىزد
رٍغي

2

440714/76

29/11

3/47

7258/33

8316/77

3

**5919047/29

*58/02

*6/15

**404973/96

*272084/85

6

161043/72

10/70

1/19

38867/51

49882/51

2

**1181530/38

9/50ns

*1/25

*92026/08

13531/36ns

6

*

ns

0/18ns

*

56305/60

39191/43ns

0/23

19487/97

16920/04

16

ضزیت سغییز ()%

درفذ همبیغِ گزدیذًذ.

هیبًگیي هزثقبر ()MS
فولىزد داًِ

درفذ
دزٍسئی
ى

318678/29

105061/98

12/44

8/41

8/31

9/24

2/01

17/41

21/43

 ** ٍ * ،nsثِ سزسیت غیز هقٌی دار ٍ هقٌی دار در عغح احشوبل %1 ٍ 5

در عغح آثیبری  I4ثب افشایؼ ؽذر ووجَد آة هیشاى

ًتبیج ٍ بحث
سدشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد وِ ثیي عغَح هخشلف

فولىزد داًِ در رلن ٍیلیبهش در همبیغِ ثب سیوبر آثیبری

آثیبری اس ًؾز ففبر فولىزد داًِ ٍ فولىزد دزٍسئیي در

وبهل  59/76درفذ وبّؼ یبفز وِ ایي وبّؼ ًغجز ثِ

عغح احشوبل یه درفذ ٍ در ففبر درفذ دزٍسئیي،

دٍ رلن دیگز ثیؾشز ثَدّ ،ز چٌذ وِ اس لحبػ آهبری

درفذ رٍغي ٍ فولىزد رٍغي در عغح احشوبل دٌح

اخشالف ثیي ارلبم اس ًؾز فولىزد در عغح آثیبری I4
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هقٌیدار ًجَد (ؽىل  .)1سبثیز سٌؼ خؾىی ثز وبّؼ رؽذ

جذٍل  -3هقبیسِ هیبًگیي اثز سطَح آبیبری بز درصذ پزٍتئیي،

ٍ فولىزد عَیب سَعظ عبّزی ٍ ّوىبراى (ً )2012یش

درصذ رٍغي ٍ عولکزد رٍغي ارقبم سَیب
عغَح

درفذ

درفذ

فولىزد رٍغي (ویلَگزم

آثیبری

دزٍسئیي

رٍغي

در ّىشبر)

وبّؼ هقٌیداری در فولىزد داًِ ٍ اخشای فولىزد عَیب

I1

30/21b

24/08ab

720/56ab

I2

28/45b

25/05a

781/89a

ؽذ ،ثِ عَری وِ فولىزد داًِ در سیوبر ثذٍى آثیبری

I3

34/45a

23/64b

513/67bc

حذٍد  45درفذ ووشز اس فولىزد داًِ در سیوبر آثیبری

I4

31/66ab

24/37ab

410/78c

گشارػ ؽذُ اعزّ .وچٌیي ،عیٌدیه ٍ ّوىبراى
( )2008گشارػ وزدًذ وِ ووجَد آة آثیبری هَخت

هیبًگیيّبی ثب حزٍف هؾشزن ،ثز اعبط آسهَى داًىي در عغح احشوبل دٌح

وبهل ثَد .ثزٍداى ٍ اگلی (ً )2003یش گشارػ وزدًذ وِ

درفذ اخشالف هقٌی داری ًذارًذ.

هَلقی وِ عَیب در ؽزایظ هذاٍم ووجَد آة لزار هیگیزد،
فولىزد آى ثِ عَر هقٌیداری در حذٍد  39درفذ در

لبعوی گلقذاًی ٍ فزؽجبف خقفزی ( )2012در دضٍّؼ-

همبیغِ ثب ؽزایظ ثذٍى سٌؼ وبّؼ هییبثذ.

ّبی خَد ثِ ایي ًشیدِ رعیذًذ وِ ووجَد آة در عَیب

ثیؾشزیي درفذ دزٍسئیي داًِ در عغح آثیبری  I3ثِ

هٌدز ثِ وبّؼ درفذ رٍغي ٍ افشایؼ درفذ دزٍسئیي

هیشاى  34/45درفذ ٍ ووشزیي آى در عغَح آثیبری ٍ I1

داًِ هیؽَد .لیَ ٍ ّوىبراى ( )2004گشارػ وزدًذ وِ ثب

 I2ثِ سزسیت ثِ هیشاى  28/45 ٍ 30/21درفذ ثِ دعز آهذ

آثیبری ٍ حقَل حذاوثز فولىزد ،هیشاى رٍغي داًِ

(خذٍل ّ .)3وچٌیي ،در عغح آثیبری  I2ثیؾشزیي درفذ

افشایؼٍ ،لی درفذ دزٍسئیي داًِ وبّؼ هییبثذ .هحوذی

رٍغي داًِ ثِ هیشاى  25/05درفذ ٍ ووشزیي آى در عغح

ًغت ٍ ّوىبراى ( )2005ثیبى وزدًذ وِ ایي وبّؼ در

آثیبری  I3ثِ هیشاى  23/64درفذ حبفل ؽذ (خذٍل .)3

ًشیدِ وبّؼ ؽذیذ فشَعٌشش اعز .سیزا ،فشَعٌشش ثز اثز

در ثیي ارلبم ًیش ،ثیؾشزیي درفذ رٍغي داًِ هشقلك ثِ ارلبم

سٌؼ ونآثی وبّؼ هییبثذ ٍ هَاد السم ثزای عٌشش دزٍسئیي

ٍیلیبهش ٍ  L17ثِ سزسیت ثِ هیشاى  24/56 ٍ 24/36درفذ

سبهیي ًویؽَد ٍ در ًشیدِ عٌشش دزٍسئیي وبّؼ هییبثذ یب

ثَد (ؽىل .)2

هشَلف هیگزدد .اعَیٌی ٍ ّوىبراى (ً )2003یش افالم
وزدًذ وِ آثیبری اثز خیلی ووی رٍی دزٍسئیي ٍ اثز
هشغیزی رٍی رٍغي داًِ داؽز .ایي ًشبیح ثب یبفشِّبی
a

ab
c

d

bc c

abc

abc

d

3500

وزدًذ وِ ووجَد آة افوبل ؽذُ در هزاحل هخشلف رؽذ

3000

d
d

4000

ثْشزی ٍ ّوىبراى ( )2009هغبیزر دارد .آىّب افالم

d

2500

عَیب ،اثز هحغَعی ثز درفذ رٍغي ٍ دزٍسئیي داًِ

2000

ًذاؽز.

1500

L 17

ثبالسزیي فولىزد دزٍسئیي در ّز عِ رلن (ٍیلیبهش،

1000

لیٌفَرد ٍ  )L17ثِ عَر هؾشزن ،در عغح آثیبری ( I1ثِ

500

0
I4

I3

I2

سزسیت ثِ هیشاى  1001/33 ٍ 1079/00 ،1029/67ویلَگزم

I1

در ّىشبر) حبفل ؽذ .در عغَح آثیبری  ٍ I3ٍ I2ثب
شکل  -1عولکزد داًِ بز حسب کیلَگزم در ّکتبر در سطَح

افشایؼ ووجَد آة ،اس هیشاى فولىزد دزٍسئیي در ارلبم

آبیبری  I4 ٍ I3 ،I2 ،I1بِ تزتیب آبیبری پس اس ٍ 126 ،96 ،66

لیٌفَرد ٍ  L17وبعشِ ؽذ ،در حبلی وِ رلن ٍیلیبهش اس

 156هیلیهتز تبخیز اس تشتک تبخیز کالس A

دبیذاری خَثی ثزخَردار ثَد ٍ ثب داؽشي ثبالسزیي

39

اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر کمیت ...

دزٍسئیي داًِ عَیب در ٍاحذ عغح وبعشِ ؽذ ،ثِ عَری وِ

فولىزد

ثیؾشزیي آى در سیوبر آثیبری هغلَة ٍ ووشزیي آى در
ؽزایظ ووجَد ؽذیذ رعَثز ثِ دعز آهذ.
a

a

a
a

a

ab ab
bc

bc
c

c

c

L 17

I4

I3

I2

1100
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900
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700
600
500
400
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I1

شکل  -2درصذ رٍغي داًِ در ارقبم هَرد هطبلعِ سَیب
شکل  -3عولکزد پزٍتئیي بز حسب کیلَگزم در ّکتبر در سطَح
آبیبری  I4 ٍ I3 ،I2 ،I1بِ تزتیب آبیبری پس اس ٍ 126 ،96 ،66

دزٍسئیي داًِ ًغجز ثِ دٍ رلن دیگز ،سَاًغز سب عغح

 156هیلیهتز تبخیز اس تشتک تبخیز کالس A

آثیبری  I3ثزسزی خَد را حفؼ وٌذ .افشایؼ ؽذر ووجَد
آة در عغح آثیبری  ،I4سبثیز چٌذاًی ثز رًٍذ وبّؼ

ًتیجِگیزی کلی

فولىزد دزٍسئیي در ارلبم لیٌفَرد ٍ ً L17ذاؽز ،در

ثب افشایؼ ووجَد آة فولىزد داًِ ارلبم وبّؼ یبفز.

حبلی وِ ؽذر ایي وبّؼ در رلن ٍیلیبهش ًغجز ثِ دٍ

ثیؾشزیي درفذ دزٍسئیي داًِ در عغح آثیبری  ٍ I3ووشزیي

رلن دیگز خیلی ثیؾشز ثَد ٍ رلن لیٌفَرد فولىزد دزٍسئیي

آى در عغَح آثیبری  I2 ٍ I1ثِ دعز آهذّ .وچٌیي ،در

ثبالیی ( 630/33ویلَگزم در ّىشبر) ًغجز ثِ دٍ رلن

عغح آثیبری  I2ثیؾشزیي درفذ رٍغي داًِ ٍ ووشزیي آى

دیگز داؽز (ؽىل  .)3ثیؾشزیي فولىزد رٍغي داًِ ًیش در

در عغح آثیبری  I3حبفل ؽذ .ثبالسزیي فولىزد دزٍسئیي

عغح آثیبری ( I2ثِ هیشاى  781/89ویلَگزم در ّىشبر) ٍ

در ّز عِ رلن در عغح آثیبری  I1حبفل ؽذ .ثیؾشزیي

ووشزیي آى در عغح آثیبری ( I4ثِ هیشاى  410/78ویلَگزم

فولىزد رٍغي داًِ ًیش در عغح آثیبری  ٍ I2ووشزیي آى

در ّىشبر) حبفل ؽذ (خذٍل  .)3ایي ًشبیح ثب یبفشِّبی

در عغح آثیبری  I4حبفل ؽذ .ثب سَخِ ثِ ًشبیح ثِ دعز

خَاخَئیًضاد ٍ ّوىبراى ( )1384هغبثمز دارد .لبعوی

آهذُ ،رلن ٍیلیبهش ثب داؽشي فولىزد داًِ ٍ دزٍسئیي داًِ

گلقذاًی ٍ فزؽجبف خقفزی ( )2012افالم وزدًذ وِ

ثبال در ؽزایظ سٌؼ ٍ ثذٍى سٌؼ ،خْز وؾز در هٌغمِ

فولىزد رٍغي ٍ دزٍسئیي در ٍاحذ عغح ارسجبط هثجشی ثب

هغبى ٍ اللینّبی هؾبثِ هٌبعت ثِ ًؾز هیرعذ .ثب سَخِ

فولىزد داًِ در ٍاحذ عغح دارد .ثٌبثزایي ،وبّؼ فولىزد

ثِ فولىزد رٍغي ٍ دزٍسئیي در ّىشبر ،آثیبری هشرفِ

رٍغي ٍ دزٍسئیي در ٍاحذ عغح سحز سٌؼ ؽذیذ ووجَد

عَیب در هٌغمِ ،ثقذ اس  90هیلیهشز سجخیز اس سؾشه سجخیز

آة ،ثِ دلیل وبّؼ سیبد در فولىزد داًِ اعزّ .وچٌیي،

والط  Aهیسَاًذ هذ ًؾز لزار گیزد.

ثْشزی ٍ ّوىبراى ( )2009در سحمیمبر خَد ًؾبى دادًذ
وِ ثب افشایؼ ووجَد ؽذیذ آة ،اس هیشاى فولىزد رٍغي ٍ
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Abstract
In order to study the quantity and quality of produced seed in soybean cultivars under
different irrigation regimes, an experiment was conducted as split-plots based on randomized
complete block design with three replications in Agriculture and Natural Resources Research
Center in Parsabad in 2009. Treatments included irrigation regimes (I1, I2, I3 and I4: irrigation
after 60, 90, 120 and 150 mm transpiration from class-A pan, respectively) as main plots and
three soybean cultivars (Williams, Linford and L17) as sub plots. Analysis of variance
showed that different irrigation levels had significant effect on soybean grain yield, protein
and oil percentage, protein and oil yield traits. Significant difference was observed from the
oil percentage, grain and protein yield among cultivars. Irrigation levels and cultivars had
interactive effect with each other in grain and protein yield traits. The highest grain yield was
obtained from I1 treatment for Williams (3780.73 Kg ha-1). With increasing water deficit,
grain yield in cultivars was decreased. The highest protein yield in three cultivars was
obtained from I1 and I2 irrigation levels. Also, the highest oil yield was obtained from I2
irrigation level (781.89 Kg ha-1) and the lowest one was gained from I4 irrigation level
(410.78 Kg ha-1). So, Williams cultivar seems to be suitable for cultivation in Parsabad and
similar climates because of having the highest grain and protein yield in complete and
deficient irrigation. As well, irrigation after 90 mm transpiration from class-A pan in growing
season is recommended.
Key words: Drought stress, oil, protein, soybean, yield.

21

