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  چکیده
آباد  در منطقه علی (.Glycine max L)سویا گیاه عملکرد این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، دما و ساعات آفتابی بر عملکرد و اجزاي  

آباد کتول، مزارع مختلف سـویا   به این منظور در محدوده علی. به صورت پیمایشی انجام گردید 1390-91تول واقع در استان گلستان در سال زراعی ک
در . دندانتخاب ش) J.K(مزرعه سویا از رقم ساري  30و ) D.P.X(مزرعه سویا از رقم کتول  30به طور کلی در این بررسی . مورد شناسایی قرار گرفتند

از هر مزرعه انتخابی براي تعیین . باشد، ثبت گردیدبر عملکرد و اجزاي عملکرد میتأثیرگذار  ت مزارع که از عوامل مهم مدیریتیاین پیمایش، تاریخ کاش
و در هر قطعه، صفات  انتخاب) ∑(شکل قطعه در الگوي زیگزاکی  پنج، )هاي مختلف فنولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکردطول دوره(صفات مورد نظر 

دهی  گل طی دوره شروع(روابط بین تاریخ کاشت و همچنین دما و ساعات آفتابی . براي هر مزرعه ثبت گردیدها  آن گیري شده و متوسطمورد نظر اندازه
رویشی، زایشی و ( هاي فنولوژیکیدوره باشند، با عملکرد، اجزاي عملکرد و طولکه متأثر از تاریخ کاشت می) تا شروع پر شدن دانه و دوره پر شدن دانه

تمام صفات مربوط به اجزاي عملکرد در هر دو رقم کتول و ساري که نتایج نشان داد  .از طریق آنالیز رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت) کل دوره رشد
بین عملکرد دانه و تأخیر در کاشت . دار کاهش یافتر معنیدر رقم ساري تحت تأثیر تأخیر در کاشت قرار گرفته و به طومترمربع  به غیر از تعداد دانه در

با توجـه بـه شـیب معادلـه     . درصد از تغییرات را در ارقام کتول و ساري توجیه نمود 53و  79داري وجود داشت و به ترتیب از ابتداي تیرماه رابطه معنی
و  4/37تأخیر در کاشت از اول تیرماه در ارقام ساري و کتول به ترتیب  رگرسیونی بین تأخیر در کاشت و عملکرد دانه مشخص شد که به ازاي هر روز

رابطه منفی و ) رویشی، زایشی و کل دوره رشد(هاي مختلف رشد بین تأخیر در کاشت و طول دوره. کیلوگرم در هکتار از عملکرد دانه کاسته شد 6/50
وط به اجزاي عملکرد سویا تحت تأثیر میانگین دما و مجموع ساعات آفتابی طی همچنین صفات مرب. درصد وجود داشت یکداري در سطح احتمال معنی
 .دانه و دوره پر شدن دانه قرار گرفته و افزایش یافتپر شدن  تا شروعدهی  گل شروع دوره

  
  هاي رگرسیونیرقم، خأل عملکرد، فنولوژي، مدل :هاي کلیديواژه

 
   1 مقدمه
روغن به  تولید مهم منابع از یکی )L. Glycine max(سویا  گیاه

 و زیـاد  دلیـل روغـن   بـه  محصول این ارزشمند جایگاه. رود می شمار
                                                        

به ترتیب استادیار و دانشجوي سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه  -3و  1
  آزاد اسالمی واحد کرج

ت و آمـوزش کشـاورزي و   دانشیار پژوهش بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقـا  -2
 منابع طبیعی استان گلستان

 )            Email: Aghayari_ir@yahoo.com: نویسنده مسئول -(* 

 دانه از وزن درصد 40 و 20 ترتیب به که است آن دانه فراوان پروتئین

 در وسـیع،  سـازگاري  ژنتیکی و تنوع سویا به دلیل .گرددمی را شامل

-دانـه  بین رد و گرددمی جغرافیایی کشت هايعرض از وسیعی دامنه
 ,Latifi(اسـت   داده به خود اختصـاص  را تولید اول مقام روغنی هاي

کاشـت   تـاریخ  هـوایی،  و آب شـرایط  از جملـه  زیادي عوامل ).1993
)Board, 1985; Parvez & Gardner, 1987(،  گیـاهی   جمعیـت
)Parvez et al., 1989(، کاشت  آرایش)Ethredge et al., 1989; 
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Parker et al., 1981(،  رشـد   عـادت)Weaver et al., 1991(، 

 ,Shiresmaeili(تغذیه  و )Sanford, 1982(زراعی  عملیات مدیریت

 .عملکرد گردند تنوع باعث توانندمی گیاه روي بر تأثیر از طریق )1995
 و رشـد رویشـی   دوره بـر طـول   کاشت، عامل مهمی است که تاریخ

گـذارد  مـی  تـأثیر  عملکـرد  بـر  نهایـت  در وها  آن بین توازن و زایشی
)Board & Settimi, 1986 .(مهم عناصر از روز طول و حرارت درجه 

 . )Ahrens, 2007( آیندشمار می به اقلیمی
 اقلیمـی  عوامـل  از بهینـه  گیريبهره موجب مناسب کاشت تاریخ

دهی  گل زمان تطابق همچنین و طول روز رطوبت، حرارت، درجه نظیر
دهی  گل دهد کهتحقیقات نشان می .گرددمناسب می حرارت درجه با

 ,.Carlson et al( گیردو رسیدگی سویا تحت تأثیر طول روز قرار می

 مقابل، در و انداخته تأخیر به بیشتر رادهی  گل بلند، روزهاي). 1982

. )Chogan, 1991(گـردد  می گیاه بلوغ تسریع کوتاه موجب روزهاي
 اثـر  نتیجـه  در نبـوده،  یکسان سویا ارقام تمام براي روز مناسب طول

ارقـام   در رسـیدگی  ودهی  گل تا کاشت روزهاي تعداد بر تاریخ کاشت
 مناسـب  زمان کاشت در .)Hashemi-Jazi, 2001(متفاوت است  نیز

 پاییزه زودرس و بهاره دیررس از سرماهاي ناشی خسارت کنترل باعث
طـابق  نظیـر ت  تولیـد،  در مؤثر اقلیمی عوامل از استفاده به دلیل و شده

است  خاصی برخوردار اهمیت از مناسب حرارت درجه با دهیگل زمان
)Board & Hall, 1984 .(انتقال  زمان رشد فصل شدن ترطوالنی با

. شـود بیشتر مـی  )دانه(گیاه  سازهذخیر هايقسمت به فتوسنتزي مواد
 کشـت  با دارد ولی وجود ارقام از برخی در وراثتی طوره ب قابلیت این

 از .داد افـزایش  رویشـی را  رشد دوره طول حدودي تا توانمی نیز زود
شـود  رویشـی کوتـاه مـی    دوره طـول  کاشـت  در تأخیر با دیگر طرف

)Pfeiffer & Pilcher, 1987.( عملکرد روي بر تواندمی رواین از لذا 

 & Wilcox(فرانکنبرگر  و ویلکاکس .دهد کاهش را اثر گذاشته و آن

Frankenberger, 1987( نسبت محدود رشد ارقامکه  نمودند زارشگ 

 کاشـت  تـاریخ  بـه  داراي حساسـیت بیشـتري   نامحدود رشد به ارقام

اولین مرحله آن رشد . نمو سویا داراي دو مرحله مشخص است. هستند
-را شامل میدهی  گل است که از مرحله ظهور تا ابتداي) V(رویشی 

تـا بلـوغ   دهی  لگ که از شروع) R(دومین مرحله، مرحله زایشی . شود
هاي دیررس با تأخیر در کاشت دوره رشد واریته. گیردگیاه را در بر می
شود، در صورتی که دوره رشد تر میهاي زودرس کوتاهنسبت به واریته

چه روز کوتاهی موجب اگر. شودها یکسان کوتاه میزایشی تمام واریته
هـاي  خ کاشـت شود، به طور قطع در تاریزودتر گیاه میدهی  گل القاء

  ). Chogan, 2008(گردد زودتر باعث کاهش عملکرد می
 زراعی گیاه نوع هر رشد بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی دما

 اصلی عامل دما کنار در فتوپریود). Caliskan et al., 2008(باشد می

 حساس گیاهان در عملکرد و فنولوژي، سازگاري تعیین براي محیطی

 در تـأخیر  با ).Oliver & Annandale, 1998(باشد می فتوپریود به

 رویشی، رشد طی دوره باالتر دماهاي با گیاه رویارویی دلیل به کاشت

 جذب کاهش باعث رشد دوره شدن کوتاه. یابد می نمو افزایش سرعت

 تولید خشک ماده کل مقدار کاهش نهایت در و رشد طی فصل تابش

 روز طـول  بـا  محیطـی  ن درهمچنی. شودمی برداشت مرحله در شده

 موجب پایین و دماهاي دارددهی  گل سزایی بر زمانه ب تأثیر دما ثابت،

 و دما اثرات کردن کمی ).Faraji, 2010(شود میدهی  گل در تأخیر
 تاریخ بهترین تعیین به تواندمی نمو گیاه هايدوره طول بر روز طول

. کمک کنـد  شیديخور تابش نظیر منابعی از بهینه وريبهره و کاشت
در ارتباط با تأثیر تشعشع بر رشد عملکرد گیاهـان زراعـی، مطالعـات    

 الزم هايپیش شرط از یکی. سطح دنیا صورت گرفته است زیادي در

 از اسـتفاده  براي مطلوب تأمین شرایط باال، عملکرد به دستیابی براي

ست ا آن کارایی حد باالترین در مواد فتوسنتزي تولید منظور به تابش
)Muchow et al., 1990 .(بـه  فتوسـنتز،  در نـورانی  انرژي بازدهی 

 محـیط  و شـرایط  در .دارد بسـتگی  گیاهی داخل جامعه در نور توزیع

 و بالقوه امکانات از گیريبهره براي بوته تراکم زراعی، افزایش مناسب
واحد  در گیاه تعداد افزایش .است ضروري حداکثر عملکرد دستیابی به

 موجـب  بیشـتر  اندازيسایه علت به ز حد تراکم مطلوب،سطح بیش ا

 باعـث  روایـن  از شـد و  خواهد هر گیاه استفاده براي قابل نور کاهش

 در بوته تعداد افزایش ).Boquet, 1990( گرددمی عملکرد بوته کاهش

و  جبـران  را بوتـه  تـک  عملکـرد  حد مطلـوب، کـاهش   واحد سطح تا
 به تراکم گیاهی، متعادل حد. دهدمی افزایش را سطح واحد در عملکرد

با علم به ). Board & Settimi, 1986(دارد  بستگی نیز کاشت تاریخ
تـوان طراحـی و    عملکـرد محصـول مـی    چگونگی اثر عوامل مؤثر بر

عملکرد سویا نتیجه تعامل پیچیده بین . مدیریت زراعی را بهینه نمود
از عوامل مؤثر آگاهی . هاي زراعی استشرایط آب و هوایی و مدیریت

تواند ما را در مدیریت هر چـه بهتـر گیـاه یـاري      بر عملکرد سویا می
هاي موجود، هدف از ایـن تحقیـق   بنابراین با توجه به ضرورت. نماید

هاي نمو، بررسی تأثیر تاریخ کاشت، دما و ساعات آفتابی بر طول دوره
   .کتول بودآباد  علی عملکرد و اجزاي عملکرد سویا در منطقه

  



  549     ... بررسی واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد سویا

  هامواد و روش
این تحقیق به منظور بررسی اثر تـاریخ کاشـت، دمـا و سـاعات      

کتول واقع آباد  علی آفتابی بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا در منطقه
به صورت پیمایشی انجام  1390-91در استان گلستان در سال زراعی 

کتول، مزارع مختلف سـویا  آباد  علی این منظور در محدوده به. گردید
مزرعـه   30در ایـن بررسـی    ،به طور کلی. ورد شناسایی قرار گرفتندم

مترمربـع   22000بـا میـانگین مسـاحت    ) D.P.X(سویا از رقم کتول 
 )J.K(مزرعه سویا از رقم ساري  30و  )مربعمتر 3000معیار انحراف (

) مربـع متر 3400انحراف معیـار  (مترمربع  27000با میانگین مساحت 
پیمایش، تاریخ کاشت مزارع که از عوامل مهـم   در این. انتخاب شدند

. باشد، ثبت گردیـد بر عملکرد و اجزاي عملکرد میتأثیرگذار  مدیریتی
هـاي  طـول دوره (از هر مزرعه انتخابی براي تعیین صفات مورد نظر 

قطعـه در الگـوي    پنج، )مختلف فنولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد
-عه صفات مورد نظـر انـدازه  انتخاب و در هر قط) ∑(شکل زیگزاکی 

 شهرسـتان . براي هر مزرعه ثبـت گردیـد  ها  آن گیري شده و متوسط
متـر،  میلی 4/739مدت بارندگی ساالنه میانگین درازکتول با آباد  علی

درجـه   6/17متر و میـانگین دمـاي سـاالنه     184ارتفاع از سطح دریا 
و طـول  دقیقه شمالی  54درجه و  36گراد در عرض جغرافیایی سانتی

اسـاس گـزارش    بـر . دقیقه شرقی قرار دارد 52درجه و  54جغرافیایی 
کتـول، وضـعیت آب و هـوایی    آباد  علی ایستگاه هواشناسی شهرستان

نشان داده شده  1جدول  درمحل اجراي آزمایش در سال مورد مطالعه 
  . است

محـدود و  تیپ رشد ارقام ساري و کتول به ترتیب محدود و نیمه
مهم سویا براي دو رقـم   مراحل نموي. باشنددیررس می هر دو نسبتاً

 ،(R1)دهـی   گـل  شـدن، شـروع  ورد نظر به ترتیب شامل تاریخ سبزم
، شـروع رسـیدگی   (R5)، شروع تشکیل دانـه  (R3)دهی شروع غالف

فهـر و   با توجـه بـه روش   (R8)رسیدگی کامل  و (R7)فیزیولوژیکی 
براي تعیین تعداد  .ثبت گردید )Fehr & Caviness, 1980( کاوینس

-غالف در بوته، در مرحله رسیدگی محصول از هر قطعه مورد انـدازه 
هـاي بـارور   بوته به طور تصادفی انتخاب و تمامی غالف پنجگیري، 

به عنوان تعـداد غـالف در بوتـه    ها  آن سپس میانگین. شمارش شدند
 مربـع، از هـر  براي تعیین تعداد دانه در متر. دبراي هر قطعه منظور ش
هـا   آن هـاي بوته انتخاب شد و تعداد دانـه  پنجقطعه به طور تصادفی 

به عنوان تعداد دانه در هر بوتـه  ها  آن شمارش شده و سپس میانگین

به منظـور تعیـین عملکـرد دانـه، پـس از      . براي هر قطعه منظور شد
روز از مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، هنگامی  10تا  پنجگذشت حدود 

درصد رسـید در   12دند و رطوبت دانه به حدود خشک ش هاکه غالف
-در نظر گرفته شد و غـالف مترمربع  هر قطعه انتخابی، مساحت یک

هـا از  هاي برداشت شده به صورت دستی کوبیده شده تـا تمـام دانـه   
گیـاهی  سپس به وسیله غربال کـردن، بقایـاي   . ها خارج شدندغالف

شد و عملکرد دانـه بـر    هاي سویا جدامانده از دانهباقی) پوسته غالف(
روابـط بـین تـاریخ کاشـت و     . حسب کیلوگرم در هکتار محاسبه شـد 

تا شروع پـر  دهی  گل طی دوره شروع(همچنین دما و ساعات آفتابی 
باشد، بـا  که متأثر از تاریخ کاشت می) شدن دانه و دوره پر شدن دانه

ی رویشی، زایش( هاي فنولوژیکیعملکرد، اجزاي عملکرد و طول دوره
 SASافزار نرمو به کمک  از طریق آنالیز رگرسیونی )و کل دوره رشد

مقادیر دما و ساعات آفتابی طی . بررسی قرار گرفت مورد ،3/9نسخه 
تا شروع پر شدن دانه و دوره پر شدن دانه براي دهی  گل دوره شروع

هاي مرحله نموي مورد نظر، هر مزرعه، با توجه به معلوم بودن تاریخ
   .کتول به دست آمدآباد  علی هاي هواشناسی ایستگاهاز داده

روابط رگرسیونی به دست آمده بین دو عامل مختلف، با توجه به 
داري از لحـاظ معنـی   Fتجزیه واریانس و بر اسـاس آزمـون آمـاري    

رگرسیونی بین عوامل و صفات  روابط این مطالعه، در .مشخص شدند
  .و مورد توجه قرار گرفتدار شده است، ارائه معنی مورد نظر که

 
  نتایج و بحث

  واکنش فنولوژي سویا به تاریخ کاشت

هاي فنولوژي تحت طول دورهکه نتایج آنالیز رگرسیونی نشان داد 
بین تـأخیر در تـاریخ   ). 3تا  1هاي شکل(باشد تأثیر تاریخ کاشت می

) دهـی تعداد روز از کاشـت تـا گـل   (کاشت و طول دوره رشد رویشی 
داري وجود داشت که به ترتیـب  یونی خطی منفی و معنیرابطه رگرس

شـیب  . درصد تغییرات را توجیه نمود 63و  61در ارقام ساري و کتول 
کاهش طول دوره رشد رویشی به ازاي هـر روز تـأخیر در کاشـت از    
ابتداي تیر ماه در ارقام کتول و ساري مؤید این مطلب اسـت کـه بـه    

تداي تیر ماه در رقم ساري و کتـول  ازاي هر روز تأخیر در کاشت از اب
 .شودروز از طول دوره رشد رویشی کاسته می 20/0و  13/0به ترتیب 
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 ) Bشکل (و ساري ) Aشکل (سویا در ارقام کتول ) دهیروز از کاشت تا شروع گل(رابطه بین تاریخ کاشت با طول دوره رویشی  - 1شکل 

Fig. 1- Relationship between sowing date and vegetative growth duration (sowing to flowering) in Katoul (Fig. A) and Sari 
(Fig. B) cultivars 

 

    
 ) Bشکل (و ساري ) Aشکل (سویا در ارقام کتول ) تا رسیدگی فیزیولوژیکدهی  گل روز از(رابطه بین تاریخ کاشت با طول دوره زایشی  - 2شکل 

Fig. 2- Relationship between sowing date and reproductive growth duration (flowering to physiological maturity) in Katoul 
(Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 

 
در هر دو رقم مورد مطالعه رابطه رگرسیونی میان تأخیر در کاشت 

تــا رســیدگی دهــی  گــل تعــداد روز از(بــا طــول دوره رشــد زایشــی 
تـا رسـیدگی   دهی  گل تعداد روز از. دار بودمنفی و معنی) زیولوژیکفی

با تأخیر در کاشت در رقم ساري نسبت به رقم کتـول از   فیزیولوژیک
-با توجه به ضرایب به دست آمده می. حساسیت باالتري برخوردار بود

  توان بیان نمود که در ارقام ساري و کتول، تـأخیر در کاشـت باعـث    
نتواند از تمام پتانسیل خود در طول دوره رشد زایشی  شود که گیاهمی

رابطـه  . استفاده کند که این امر در رقم ساري تـأثیر بیشـتري داشـت   
میان تأخیر در کاشت با کل طول دوره رشد در هر دو رقـم سـاري و   

درصـد از   86و  90دار بود و به ترتیب کتول به صورت منفی و معنی
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دهنده تأثیر منفی تأخیر ابطه خطی نشاناین ر. توجیه نمود تغییرات را
 .در کاشت بر طول دوره رشد بود

 
  واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد سویا به تاریخ کاشت

روابط بین عملکرد و اجزاي عملکرد سویا با تأخیر در کاشـت در   

 . نشان داده شده است 7تا  4هاي شکل
غالف در بوته، در ارقام مورد مطالعه میان تأخیر در کاشت و تعداد 

داري به صورت خطی وجود داشت که رابطه رگرسیونی منفی و معنی
درصد تغییرات را توجیـه   89درصد و در رقم ساري  80در رقم کتول 

 . نمود
 

  
 ) Bشکل (و ساري ) Aشکل (رابطه بین تاریخ کاشت با طول دوره رشد سویا در ارقام کتول  - 3شکل 

Fig. 3- Relationship between sowing date and total growth duration in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 
 

 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (رابطه بین تاریخ کاشت با تعداد غالف در بوته سویا در ارقام کتول  - 4شکل 
Fig. 4- Relationship between sowing date and soybean pod number per plant in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 
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 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (رابطه بین تاریخ کاشت با تعداد دانه در مترمربع سویا در ارقام کتول  - 5شکل 
Fig. 5- Relationship between sowing date and soybean seed number per square meter in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) 

cultivars 
 

    

 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (سویا در ارقام کتول رابطه بین تاریخ کاشت با وزن هزار دانه  - 6شکل 
Fig. 6- Relationship between sowing date and soybean 1000- seed weight in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 

 
دهنـده تـأثیر منفـی تـأخیر در     نشان منفی، این رابطه رگرسیونی

. کاشت بر روي صفت تعداد غالف در بوته در ارقام مورد مطالعه بـود 
-در رقم کتول تأخیر در کاشت از ابتداي تیر ماه سبب کـاهش معنـی  

رابطـه در رقـم   کـه ایـن   مترمربع شد، در حالی داري در تعداد دانه در
 .دار و منفی بودمعنیساري غیر

به شیب معادله رگرسیون به ازاي هر روز تأخیر در کاشت با توجه 
عـدد   213/20مترمربع  از تاریخ مذکور در رقم کتول تعداد دانه در هر

در هر دو رقم مـورد مطالعـه تـأخیر در کاشـت سـبب      . کاهش یافت
این رابطه رگرسیونی به صـورت خطـی و   . کاهش وزن هزار دانه شد

از تغییرات را در ارقام سـاري و   درصد 69و  74منفی بود و به ترتیب 
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 .کتول توجیه نمود

  
 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (رابطه بین تاریخ کاشت با عملکرد دانه سویا در ارقام کتول  - 7شکل 

Fig. 7- Relationship between sowing date and soybean seed yield in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 
 

ر دو رقم مورد مطالعه تأخیر در کاشت از ابتداي تیرماه سبب در ه
 79دار به ترتیب این رابطه خطی منفی معنی. کاهش عملکرد دانه شد

شـیب  . درصد از تغییرات را در ارقام کتول و ساري توجیه نمـود  53و 
روابط رگرسیونی مؤید این مطلب است که به ازاي هـر روز تـأخیر در   

 6/50و  4/37 ه در ارقام ساري و کتول به ترتیبکاشت از اول تیر ما
نتـایج ایـن   همچنـین   .کیلوگرم در هکتار از عملکرد دانه کاسته شـد 

مطالعه مؤید این مطلب بود که تاریخ کاشت در مزارع مـورد بررسـی   
. یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد در ارقام مورد مطالعه سویا بـود 

در . ملکـرد دانـه کـاهش یافـت    در این مطالعه با تأخیر در کاشـت، ع 
 گـروه  از سـویا  ژنوتیـپ  14 زایشـی  و رویشی صفات واکنش بررسی

 اوایل از کاشت تأخیر در با آمریکا متحده شمال ایاالت در سه رسیدگی

 در کیلوگرم 17 معادل دانه عملکرد کاهش خطی جوالي ماه تا می ماه

 سـال  در زرو در در هکتار کیلوگرم 43 و 2003 سال در روز هکتار در

 و صـالحی ). Bastidas et al., 2008(شـد   مشاهدهمیالدي  2004
 15 کاشـت  تاریخ چهار بررسی در )Salahi et al., 2006(همکاران 

 اجزاي و عملکرد بر خرداد 30 خرداد و 15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت،

گـزارش کردنـد کـه     گرگـان  منطقه در ویلیامز رقم دانه سویا عملکرد
تعداد غالف در ساقه اصلی،  مثل خرداد از نظر صفاتی 15تاریخ کاشت 
 دو غالف فرعی، تعداد غالف در کل بوته، تعداد ساقه در تعداد غالف

خـود   بـه  را مقـادیر  بـاالترین  دانـه  عملکـرد  واي  اي و سـه دانـه  دانه

   .داد اختصاص
  

  واکنش اجزاي عملکرد سویا به دما
فنولوژي با اجزاي  هاي مختلفروابط بین میانگین دما طی دوره 

   .ارائه شده است 10تا  8هاي  شکلعملکرد سویا در 
بررسی روابط رگرسیونی نشان داد که در هر دو رقم مورد مطالعه 

دهی تا شروع پر شدن دانه بین میانگین دماي هوا طی دوره شروع گل
و  77داري وجود داشت کـه  با تعداد غالف در بوته رابطه خطی معنی

غییرات را به ترتیب در رقم کتول و رقم سـاري توجیـه   درصد از ت 68
داري بین میانگین دماي همچنین رابطه رگرسیونی مثبت و معنی. کرد

 دهی تا شروع پر شدن دانـه و تعـداد دانـه در   هوا طی دوره شروع گل
درصد از تغییـرات را توجیـه    63در رقم کتول وجود داشت و مترمربع 

 .دار بودمعنیر رقم ساري به صورت غیرن رابطه دکه ای، در حالیکرد

-به ازاي افزایش هر درجه سانتیمترمربع  شیب افزایش تعداد دانه در
گراد میانگین دماي هـوا در طـی دوره مـذکور در رقـم کتـول برابـر       

رابطه رگرسیونی بین میانگین دماي هوا طی دوره . عدد بود 35/179
دار بود مورد مطالعه، معنی پر شدن دانه با وزن هزار دانه در هر دو رقم

و در رقم ساري به صورت خطی  دوکه در رقم کتول به صورت درجه 
میانگین وزن هزار دانه در رقم کتول  ،به طور کلی. و مثبت حاصل شد

 .نسبت به میانگین این صفت در رقم ساري بیشتر بود
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 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (دن دانه با تعداد غالف در بوته سویا در ارقام کتول دهی تا شروع پر ش رابطه بین میانگین دما از شروع گل - 8شکل 
Fig. 8- Relationship between mean temperature during starting flowering to starting grain filling and soybean pod number 

per plant in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 
 

    

 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (دهی تا شروع پر شدن دانه با تعداد دانه در مترمربع سویا در ارقام کتول  رابطه بین میانگین دما از شروع گل - 9شکل 
Fig. 9- Relationship between mean temperature during starting flowering to starting grain filling and soybean seed number 

per square meter in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 
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 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (رابطه بین میانگین دما طی دوره پر شدن دانه با وزن هزار دانه سویا در ارقام کتول  - 10شکل 
Fig. 10- Relationship between mean temperature during grain filling and soybean 1000- seed weight in Katoul (Fig. A) and 

Sari (Fig. B) cultivars 
 

نتایج نشان داد که واکنش اجزاي عملکرد سویا به میانگین دماي 
و پر شدن دانه در هر دو رقم مورد مطالعه بـه  دهی  گل هوا طی دوره

در رقم ساري، به صورت مثبـت و  مترمربع  غیر از صفت تعداد دانه در
 سطح افزایش افزایش دما تا حد مطلوب براي گیاه باعث. دار بودمعنی

 بـه  بوته تک هر در بیشتري مراکز تولید ها شده و تعدادبوته در برگ

 در افزایش مقاصد به فتوسنتزي مواد انتقال با تواندکه می آمده وجود

افزایش درجه حرارت بـاالتر از  از طرف دیگر، با . شود واقع مؤثر تولید
درجـه   25تـا   20(ماننـد سـویا    C3 درجه حرارت مطلوب در گیاهـان 

-بیسکو با اکسیژن در مقایسه با ديمیل ترکیبی آنزیم رو) گرادسانتی
اکسیدکربن افزایش یافته و سبب افزایش تنفس نوري و کاهش تولید 

با . شودمیفتوسنتز خالص و در نتیجه کاهش عملکرد در این گیاهان 
افزایش دما تنفس تاریکی هم زیـاد شـده و نهایتـاً تولیـد و عملکـرد      

 & Pedersen(گیاهان زراعی همچون سـویا را کـاهش خواهـد داد    

Lauer, 2004.(   تـا   32در مرحله پر شدن دانه اگر دماي روزانه بـین
  گراد باشد، در هر بوته تعـداد دانـه کمتـري تشـکیل     درجه سانتی 35
-درجه سانتی 29قیقی نشان داد که دماي روزانه بیش از تح. شودمی

تواند وزن هزار دانـه سـویا را کـاهش    گراد در زمان پر شدن دانه، می
  ).Gibson & Mullen, 1996(دهد 

 
  

  واکنش اجزاي عملکرد سویا به ساعات آفتابی
 11هاي شکلروابط بین ساعات آفتابی و اجزاي عملکرد سویا در  

  . ه استارائه شد 13تا 
داري در هر دو رقم مورد مطالعه رابطه رگرسیونی مثبت و معنـی 

دهـی تـا شـروع پـر     میان مجموع ساعات آفتابی طی دوره شروع گل
 75و  73شدن دانه و تعداد غالف در بوته وجود داشت که به ترتیـب  

بـا توجـه بـه    . درصد از تغییرات را در رقم کتول و ساري توجیه نمود
رقم ساري نسبت به رقم کتول در ارتباط با تعداد  شیب خط رگرسیون،

-غالف در بوته نسبت به مجموع ساعات آفتابی طی دوره شروع گل
دهی تا شروع پر شدن دانه داراي حساسیت بیشتري در مقایسه با رقم 

بررسی روابط رگرسیونی نشان داد که بین مجموع ساعات  .کتول بود
 پر شدن دانه و تعداد دانه در دهی تا شروعآفتابی طی دوره شروع گل

و  77داري وجود داشت کـه  در هر دو رقم رابطه خطی معنیمترمربع 
به . درصد از تغییرات را به ترتیب در رقم کتول و ساري توجیه کرد 64

-ازاي هر ساعت افزایش مجموع ساعات آفتابی طی دوره شروع گـل 
رقـم سـاري و    درمترمربـع   دهی تا شروع پر شدن دانه، تعداد دانه در

 .عدد افزایش یافت 1938/8و  65/11کتول به ترتیب 
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و ساري ) Aشکل (دهی تا شروع پر شدن دانه با تعداد غالف در بوته سویا در ارقام کتول  رابطه بین مجموع ساعات آفتابی از شروع گل - 11شکل 

 )Bشکل (
Fig. 11- Relationship between summation of hours of sunshine during starting flowering to starting grain filling and soybean 

pod number per plant in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 
 

    
و ) Aشکل (م کتول دهی تا شروع پر شدن دانه با تعداد دانه در مترمربع سویا در ارقا رابطه بین مجموع ساعات آفتابی از شروع گل - 12شکل 

 )Bشکل (ساري 
Fig. 12- Relationship between summation of hours of sunshine during starting flowering to starting grain filling and soybean 

seed number per square meter in Katoul (Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 
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 )Bشکل (و ساري ) Aشکل (جموع ساعات آفتابی طی دوره پر شدن دانه و وزن هزار دانه سویا در ارقام کتول رابطه بین م - 13شکل 

Fig. 13- Relationship between summation of hours of sunshine during grain filling and soybean 1000- seed weight in Katoul 
(Fig. A) and Sari (Fig. B) cultivars 

 
همچنین در هر دو رقم میان مجموع ساعات آفتابی طی دوره پر 

 62و  74داري وجود داشـت و  شدن دانه و وزن هزار دانه رابطه معنی
روند . درصد از تغییرات را به ترتیب در رقم ساري و کتول توجیه کرد

افزایش وزن هزار دانه به ازاي افزایش مجموع سـاعات آفتـابی طـی    
در رقم کتول . ر دو رقم مورد بررسی متفاوت بوددوره پر شدن دانه د

گرم که در برابر مجموع  190تا  180بیشترین وزن هزار دانه در حدود 
پر شدن دانـه حاصـل    ساعت در طی دوره 450ساعات آفتابی حدود 

گـرم در   150که این عدد در رقم ساري برابر بـا حـدود   شد، در حالی
ساعت در طی دوره پر شـدن   450برابر مجموع ساعات آفتابی حدود 

شـود کـه میـان مجمـوع     در این مطالعه مشاهده می. دانه حاصل شد
دهی و پر شدن دانه با اجزاي عملکرد هاي گلساعات آفتابی طی دوره

شرایط محیطی در مرحله زایشـی  . داري وجود داشتسویا رابطه معنی
ل به خصوص شدت و کیفیت نور دریافت شده توسط کـانوپی، عوامـ  

 Myers et(باشند کننده عملکرد و اجزاي عملکرد سویا میم تعیینمه

al., 1987; Board & Harville, 1996 .( از نظر تئوریک، در شرایط
مزرعه هر چه تعداد ساعات آفتابی بیشـتر باشـد، شـرایط بـراي سـبز      
کردن تعداد بوته بیشتر در زمین فراهم کرده و اجزاي عملکرد نیز بـه  

  ). Liu et al., 2010(یابد یتبع آن افزایش م
 

  گیرينتیجه
نتایج این مطالعه مؤید این مطلب بود که مناسب نبـودن تـاریخ    

کاشت در منطقه مورد مطالعه یکی از عوامل اصلی کـاهش عملکـرد   
در این مطالعه با تأخیر در کاشت عملکرد دانه کـاهش  . باشدسویا می

هـر دو رقـم کتـول و    تمام صفات مربوط به اجزاي عملکرد در . یافت
در رقم ساري تحت تأثیر تأخیر مترمربع  ساري به غیر از تعداد دانه در

هاي مختلف رشد همچنین دوره. در کاشت قرار گرفت و کاهش یافت
ـ ) و کل طول دوره رشد رویشی، زایشی( خیر در کاشـت  أتحت تأثیر ت

 رهبین میانگین دما طی دو. دار کاهش یافتقرار گرفت و به طور معنی
و پر شدن دانه با اجزاي عملکرد سویا به غیر از صفت تعـداد  دهی  گل

. داري وجود داشتدر رقم ساري، رابطه مثبت و معنیمترمربع  دانه در
دار همچنین تمامی صفات اجزاي عملکرد در هر دو رقم به طور معنی

و پر شدن دانـه  دهی  گل تحت تأثیر مجموع ساعات آفتابی طی دوره
بنابراین مدیریت تاریخ کاشت یا به عبارتی . و افزایش یافت قرار گرفته

تعیین شرایطی از دما و ساعات آفتابی که گیاه در طی فصل رشد بـا  
پـذیري مراحـل   تواند به واسطه تأثیر بر انطباقشود، میآن مواجه می

دما و (هاي متغیرهاي پیش برنده ترین میانگینمهم نمو گیاه با مناسب
گردد توصیه می .بر افزایش میزان عملکرد تأثیر بگذارد) ساعات آفتابی

ساله و در مناطق دیگر استان نیز اجرا شود صورت چنداین تحقیق به 
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معتبرتـري را جهـت    هـاي کـاربردي و  تا به این وسیله بتوان توصـیه 
  .افزایش عملکرد محصول به کشاورزان ارائه داد

  
  

  سپاسگزاري
اه آزاد اسالمی واحد کرج انجام این تحقیق با حمایت مالی دانشگ

شده است، بدین وسیله از آن واحد دانشگاهی و تمامی همکارانی کـه  
 .شوددر انجام این تحقیق همکاري داشتند، سپاسگزاري می
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Introduction  
Soybean (Glycine max L.) is one of the major sources to produce oil. Suitable sowing date makes optimum 

use of climate factors such as temperature, moisture and during the day. Soybean is not easily adaptable with soil 
and climate change, because its flowering and ripping depends on duration of daylight. Long days delays 
flowering process and short days causes acceleration of plant maturity. Temperature is one of the most important 
effective factors on the growth of any kind of plant (Caliskan et al., 2008). Related to the radiation effect on the 
plant growth, excessive studies have been done in the world. One of the necessary pre-conditions to get upper 
yield is making necessary conditions for optimal use of radiation (Muchow et al., 1990). Awareness of the 
effective factors on the yield of soybean can help us to get better management of the plant. Therefore, the goal of 
this research was to study the effect of sowing date, temperature and sunshine hours on the length of growth 
period, yield and yield components of soybean. 

 
Materials and methods 

This research was performed to study the effect of sowing date, temperature, and sunshine hours on yield and 
yield components of soybean in the area of Aliabad-Katoul in Golestan province, during 2011-2012 cropping 
year. In this order, different soybean fields with different sowing date had been remarked in vast area of soybean 
fields of Aliabad-Katoul area. In this study 30 soybean fields with Katoul (D.P.X) cultivar and 30 soybean fields 
with Sari (J.K) cultivar werte chosen. To assess the study traits (the length of different phenological periods, 
yield, and yield components) into each of field, 5 plots in zigzag pattern (∑) had been chosen and in each plot, 
the study traits had been measured and the average of them was recorded for each field. The important soybean 
growth stages,  including the start of flowering (R1), the start of pods of the plants (R3), the start of seed 
formation (R5), the start of physiological ripping (R7) and complete ripping (R8) was recorded (Fehr & Caviness, 
1980).  

 
Results and discussion 

In this study, phenological developments during growing period were influenced by the sowing date. There 
was a negative linear correlation between delaying of sowing date and growth duration as the 86% and 90% of 
the variation in the Katoul and Sari cultivars justified, respectively. Delaying of sowing date of both cultivars, 
reduced the yield. This negative significant linear relation explained 79% and 53% of changes in Katoul and Sari 
cultivars, respectively. The slope of the regression equation indicated that delaying of sowing date (days from 
20th June) reduced seed yield in Katoul and Sari cultivars equal to 50.6 kg.ha-1 and 37.4 kg.ha-1 per day, 
respectively. The result showed that response of soybean yield components to the average of temperature during 
flowering and grain filling in both cultivars was positive and significant, except for seed number per square 
meter in Sari cultivar. Between mean temperature during starting flowering to starting grain filling and soybean 
pod number per plant was a positive linear correlation as the 77 and 68% of the variation in the Katoul and Sari 
cultivars justified, respectively. In addition, in this research it was observed that there was a significant relation 
between the total sunshine hours during flowering and grain filling and the components of soybean yield. 

Conclusion 
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The results of this study showed that sowing date had significant effect on plant traits such as seed yield. The 
majority of the study traits decreased due to delay of sowing date. Thus, in the study area sowing date is one of 
the most important effective factors on the growth and yield of soybean.  
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