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 خالصه

 
تحمل به خشکی   اما مقدار   . تنش رطوبتی در هر مرحله از نمو گیاه می تواند عملکرد بذر سویا را کاهش دهد               

 رسیدگی و مدت دوام     ، گروه  تاریخ کاشت  ،در نتیجه تنش آب با مرحله نمو گیاه        کاهش عملکرد   و به دنبال آن     
 های مختلف رسیدگی   العمل ارقام تجارتی سویا از گروه        این مطالعه بمنظور بررسی عکس      .تغییر می کند خشکی  

)III  ،IV   و V (         به تنش کمبود آب در اواخر مرحلۀ زایشی)5R   8 تاR (     روهی در قالب طرح بلوکهای متعادل گ
 نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در محیط          .با چهار تکرار و در دو محیط تنش و بدون تنش انجام شد             

 دانه،  100تنش و بدون تنش، تفاوت معنی داری را برای اکثر صفات بجز، ارتفاع گیاه، تعداد غالف در بوته، وزن                    
از نظر عملکرد   . م داخل گروه های رسیدگی نشان داد     و تعداد بذر در گیاه بین گروه های رسیدگی و همچنین ارقا           

بیشترین آسیب ناشی از تنش آبی      . بذر تنها  در محیط تنش بین گروههای رسیدگی اختالف معنی داری دیده شد             
  1شدت تنش   .  بود  دانه، تعداد غالف در گیاه و طول دورۀ پر شدن دانه             100، وزن مربوط به صفت عملکرد بذر    

)SI (  روه های رسیدگی   برای ارقام گIII   و IV   باال )62/0 (       و برای ارقام گروه رسیدگیV   پائین )بود ) 28/0
 V با همدیگر و مجزای از گروه رسیدگی          IV و   IIIبنابراین تجزیه های بعدی برای ارقام در گروه های رسیدگی          

 تجزیه علیّت،    و امدر محیط بدون تنش، براساس نتایج همبستگی ساده صفات، رگرسیون گام به گ              . انجام گرفت 
 و صفات طول دوره پر      IV و   IIIصفات شاخص برداشت و تعداد غالف در گیاه برای ارقام گروه های رسیدگی              

 به عنوان صفات موثر مرتبط با عملکرد بذر شناسایی           Vشدن دانه و شاخص برداشت برای ارقام گروه رسیدگی           
، صفات  V و همچنین ارقام گروه رسیدگی         IVو   IIIدر محیط تنش، برای ارقام گروه های رسیدگی          . شدند

 . شاخص برداشت و تعداد غالف در گیاه به عنوان موثرترین صفا ت بر عملکرد بذر شناسایی گردیدند
 

 ، گروه های رسیدگیسویا، تنش کمبود آب، عملکرد:  كليديواژه هاي
 

                                                                                                                                                                                    
1. Selection intensity 

 مقدمه
كم آبي يكي از مهمترين عوامل محدود كننده توليد گياهان          

ميزان كم  . باشد ي در مناطق خشك ونيمه خشك مي           زراع
نزوالت آسماني، پراكنش نامنظم اين نزوالت و درجه حرارتهاي          

باال، موجب تنش كمبود آب در طول دوره رشد گياهان زراعي             
كشور ما جزء مناطقي    با توجه به اينكه     . شوند در اين مناطق مي   

 از طريق   ستيياست كه نياز رطوبتي سويا در طول دوره رشد با          
ترين   در بسياري از مناطق، طي بحراني       و آب آبياري تامين گردد   
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ممكن است   ،حل رشد يعني مرحله گلدهي و پر شدن دانه          امر
چون طرفي،   از   اشته باشدو هيچ گونه نزوالت آسماني وجود ند      

اين مراحل عموماً با شرايط آب و هوايي گرم و خشك تابستان              
محصوالت زراعي نيز باال       شود و نياز آبي ساير            مواجه مي  

هاي آبياري و يا به تعويق        لذا امكان طوالني شدن دوره     ،باشد مي
بياري در طي مراحل حساس رشد بسيار           دو تا سه آ     افتادن  

بنابراين مطالعه واكنش گياه سويا نسبت به          . باشد محتمل مي 
شرايط تنش آبي در طي مراحل حساس جهت دستيابي به                

 تحمل چنين شرايطي از تنش رطوبتي        ژنوتيپ هايي كه قادر به   
. باشند، مي تواند به ميزان قابل توجهي از كاهش محصول بكاهد          

تاكنون تحقيقات زيادي بمنظور مطالعه اثر تنش كمبود آب بر            
كمبود آب  . روي رشد و نمو و عملكرد گياه سويا انجام شده است          

رات در بسياري از مراحل نموي سويا عملكرد را كاهش داده اما اث           
منفي تنش در طي گلدهي و تشكيل بذر، و پر شدن دانه خيلي              

 ).  ١٤، ٣ ( باشد مهم مي
گياه سويا  اظهار داشتند چنانچه     ) ١٩٩٥(پالمر و همكاران     

در مرحله گلدهي سه تا چهار هفته تحت شرايط خشكي قرار              
 . شوند شوند و يا خيلي كم تشكيل مي        غالفها تشكيل نمي   ،بگيرد

وتاه  طول دوره گلدهي را ك       ،)٢Rمرحله  (هيتنش در طي گلد    
 تعداد دانه درهر غالف     ،تنش در طي رشد سريع غالف     . مي نمايد 

  دانه ها سريعاً پر      ٥R در مرحله    .و اندازه بذر را كاهش مي دهد      
سرعت رشد بذر   . مي شوند و تقاضا براي رطوبت زياد مي باشد          

 درجه  در غالفهاي جوان ميتواند به علت تنش كمبود رطوبتي،          
رطوبت خاك در اين    . حرارتهاي باال، و يا هر دو شديداً كند شود        

بذر و نتيجتاً عملكردهاي    باالي  مرحله براي بدست آوردن وزن       
تنش در اين مرحله     . وق العاده بحراني مي باشد      باالي دانه ف   

موجب كوچك شدن، چروكيده شدن و در نتيجه كاهش وزن             
ان تجمع ماده خشك و       ، ميز  ٦R تنش در مرحله  . بذر مي شود  

اظهار )  ١٩٩٩(آندريو  . )١٣،  ٨( اندازه بذر را كاهش مي دهد       
 روز خشكي در طي مراحل زايشي ممكن          ٣٠ تا   ٢٠داشت كه   

قومو و  وپ . درصدي عملكرد سويا شود      ٦٠است باعث كاهش     
، )١v(، با اعمال تنش خشكي درطي سه مرحله       )١٩٩٠(همكاران  
ر سويا نتيجه گرفتند كه      د) ٤R(، پر شدن غالف      )٢R(گلدهي  

تعداد غالف و وزن بذر از اجزاء عملكرد بودند كه خيلي تحت                

تاثير تنش خشكي قرار گرفتند، و تعداد بذر در هر غالف كمتر              
آنها نشان دادند كه خشكي در      . تحت تاثير تنش قرار گرفته بود     

نسبت به  الف  طي مرحله زايشي از زمان گلدهي تا پر شدن غ            
بوده و مرحله زايشي       خيلي مضر     ر مراحل اوليه  رويداد تنش د  

ويرا . مي باشد نسبت به مرحله رويشي خيلي حساس به خشكي         
، گزارش كردند كه تنش خشكي در طي           )١٩٩٢(و همكاران    

%) ٤٢ تا   ٣٢از  ( معني داري را     هشدوره پر شدن دانه در سويا كا      
آنها اظهار داشتند كه تنش خشكي      . در عملكرد موجب مي شود    

  را  طي نمو بذر عملكرد را كاهش داده، دوره پر شدن دانه               در
در تنشهاي  . كوتاه نموده و اندازه نهايي بذر را كم مي كند              

 پوك  .دشديد، بذر خيلي كوچك، چروكيده و بدشكل مي شو           
، ارقام سويا را جهت ارزيابي عملكرد        )١٩٩٠( پاكدي و همكاران  

 اواخر زايشي در    و اجزاء عملكرد در طي مراحل اوليه، اواسط يا          
 ،معرض تنش آبي قرار دادند ونتيجه گرفتند كه كمبود آب               

بذر، توليد ماده خشك، تعداد غالف در گياه و اندازه بذر            عملكرد
 . را كاهش داد اما تعداد بذر در غالف كاهش پيدا نكرد

البته اصالح ارقام پيشرفته براي مناطق خشك از طريق              
موفقيت به تنهايي    چندان   انتخاب براساس صفت عملكرد دانه     

ي در عملكرد نمي    اآميز نبوده و منجر به افزايش قابل مالحظه          
گردد و عقيده بر اين است كه براي بازدهي بيشتر در اصالح                
ارقام سازگار و برتر بايد صفاتي را كه تحت شرايط كم آبي در                

 شناخت و آنها را نيز عالوه بر            ،افزايش عملكرد دانه موثرند     
. انه به عنوان معيارهاي انتخاب مورد استفاده قرار داد         عملكرد د 

 همبستگي مثبتي را بين عملكرد هر گياه با            ،)١٩٩٣(الخاني  
، )١٩٩٨(سائورابه و همكاران    . تعداد غالف در گياه گزارش كرد      

تعداد غالف در گياه، شاخص برداشت، و وزن ماده خشك هر               
عملكرد سويا  گياه را به عنوان معيارهاي انتخاب در بهبود               

 ژنوتيپ  ٨٢تنوع در  ،)١٩٩٨( رائو و همكاران       .پيشنهاد كردند 
س، عملكرد  ا را براي بيوم   VIII تا   IIIسويا از گروههاي رسيدگي     

آنها همبستگي  . دادندبذر و شاخص برداشت مورد ارزيابي قرار          
س و شاخص برداشت     امعني داري را بين عملكرد بذر با بيوم          

ا به عنوان معيارهاي گزينش جهت        پيدا كردند و اين صفات ر       
 )١٣٧٩(و رضايي    سياه سر . بهبود عملكرد سويا پيشنهاد نمودند    

مطالعات همبستگي و ضرايب مسير را روي صفات مرفولوژيك و           
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تعداد غالف در بوته و پس      . فنولوژيك در ارقام سويا انجام دادند     
از آن تعداد ساقه فرعي بيشترين همبستگي فنوتيپي و ژنوتيپي           

 . را با عملكرد دانه نشان دادند
هدف از اين تحقيق  بررسي  عكس العمل  ارقام تجارتي                

 از نظر مورفولوژيكي و فنولوژيكي  به شرايط تنش آبي در             ،سويا
جهت ) از شروع دانه يندي تا رسيدن كامل      (اواخر مراحل زايشي    

گزينش صفاتي كه مي توانند به عنوان معيارهاي انتخاب براي            
 . مي باشدنوتيپ هاي مطلوب مد نظر باشند، گزينش ژ

 
 مواد و روشها

 در مزرعه    ١٣٧٨ – ٧٩اين آزمايش طي سال زراعي          
پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران واقع در منطقه دولت         

 رقم سوياي تجارتي در     ١٥در اين آزمايش     .گرديداجرا  آباد كرج   
دگي پنج  در هر گروه رسي      كه  V و   III  ،IVسه گروه رسيدگي    

 با  ١در قالب طرح بلوكهاي متعادل گروهي       ،  قرار داشتند   رقم
چهار تكرار و در دو محيط تنش آبي و بدون تنش آبي مورد                  

هر كرت آزمايشي شامل چهار خط كاشت        . مطالعه قرار گرفتند  
متر و    سانتي ٥٠به طول چهار متر بود كه فاصله بين خطوط             

. متر در نظر گرفته شد     سانتي   ١٠ها روي رديف     فاصله بين بوته  
هاي رسيدگي دو    فاصله بين هر كرت يك متر، فاصله بين گروه         

فهرست . متر و فاصله بين بلوكها نيز دو متر در نظر گرفته شد             
 .ارائه شده استزير اسامي ارقام تحت بررسي در جدول 
 

  ليست ارقام سوياي مورد مطالعه در كرج-١جدول 
   نام رقم 

شماره رقم IIIگروه رسيدگي IVرسيدگيگروه  Vگروه رسيدگي
Pershing Stressland Williams ١ 

Delsoy 5500 KS 4694 Maverick ٢ 
Clifford Cisne 297705 Probest ٣ 

Hatchinson Charleston Hamilton ٤ 
Holliday NMS 3129 Linford ٥ 

 
 عمليات زراعي

ت  ارديبهش ٢٨هاي رسيدگي    تاريخ كاشت براي تمام گروه     
قبل از كاشت بمنظور مبارزه با علفهاي هرز از          .  بود ١٣٧٩سال  

                                                                                    
1. Grouped Balanced Block Design 

 ه ليتر در هكتار استفاد     ٦/١كش عمومي تريفالن به ميزان        علف
 بار وجين   ٣شد و در طي دوره رشد براي مبارزه با علفهاي هرز             

عمليات كاشت براي هر دو محيط يكسان و        . دستي انجام گرفت  
اري در محيط بدون تنش     عمليات آبي . بصورت كاشت دستي بود   

 روز يكبار در طول دوره رشد گياه از كاشت تا             ١٠ تا   ٧بصورت  
برداشت بود و آبياري در محيط تنش تا قبل از مرحله شروع پر              

 مشابه محيط بدون تنش بود و از اواخر مرحله          ) ٥R(شدن دانه   
)٤R (    و اوايل)٥R (           آبياري در محيط تنش قطع گرديد و

 . تحت تاثير تنش آبي قرار گرفتند      R ٨تا  R ٥گياهان از مرحله    
 .گردد  به صورت ذيل محاسبه مي)  SI(شدت تنش 

( )YpYs / - ١  SI = 

به شرح ذيل     گيري    اندازهمورد بررسي و نحوه         صفات   
 .مي باشد

، تعداد روز تا شروع دانه        )١R(تعداد روز تا شروع گلدهي        
، تعداد روز تا      )٧R(دند روز تا شروع رسي       ا، تعد )٥R(بندي  

 براساس مقياس مرحله بندي فهر و كاوينس       ) ٨R(رسيدن كامل 
) SFP (٢طول دوره پر شدن دانه      ..، اندازه گيري شدند   )١٩٧٧(

 برآورد  ٧R از   ٥Rباشد كه از تفاضل        مي ٧R تا   ٥Rمرحله بين   
 .گرديد

 بوته از سطح زمين تا نوك       پنج ميانگين ارتفاع    :ارتفاع بوته 
  .اندازه گيري شدساقه اصلي 

 بوته   پنج  ميانگين تعداد غالف در      :تعداد غالف در بوته    
 .انتخاب شده محاسبه گرديد

 غالف  ١٠ ميانگين تعداد بذور در         :تعداد دانه در غالف    
 .انتخابي محاسبه شد

 بذر از هر تيمار با ترازوي ديجيتالي        ١٠٠ تعداد   : بذر ١٠٠وزن  
 . گرم توزين شدند٠٠١/٠با دقت 

متر مربع از دو خط وسط هر كرت        دو  ت  مساح :بذرعملكرد  
سپس بذور  . برداشت شده با كمباين آزمايشي كوبيده شدند          

 ٣ مادون قرمز آناليز بذر     توزين شدند و رطوبت آنها با دستگاه         
تصحيح % ١٣اساس رابطه زير براي رطوبت          تعيين شد و بر    

 .شدند
                                                                                    

1. Seed filling period 
2. Infrared grain analyzer 
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 ٢( ي برداشت شده از هر كرت     نمونه ها :عملكرد بيولوژيكي 
 ساعت نگهداري در دستگاه خشك كن و         ٤٨ پس از      )مترمربع

 . توزين شدند برحسب كيلوگرم  ٤٥٠ cدر دماي 
 با تقسيم ميزان عملكرد بذر بر ميزان            :شاخص برداشت 

 . شاخص برداشت بدست آمد،عملكرد بيولوژيكي
ها، بمنظور بررسي وجود تنوع در          آوري داده  پس از جمع   
دگي و همچنين بين ارقام داخل         هاي رسي  صفات، بين گروه   

تجزيه واريانس  . هاي رسيدگي، تجزيه واريانس انجام شد        گروه
براساس مدل تجزيه واريانس طرح متعادل گروهي و پس از               
آزمون نرماليته و تبديل لگاريتمي صفت عملكرد بذر و تعداد              
غالف در گياه، براي هر يك از دو محيط تنش وبدون تنش روي              

.   انجام شد   MSTATCاستفاده از نرم افزار      تك تك صفات با      
همبستگي بين صفات، رگرسبون گام به گام صفات و تجزبه               
عليت بر روي صفاتي كه وارد مدل رگرسيوني شده بودند با                

 .  انجام شدPath.2 و  SPSSاستفاده از نرم افزارهاي
 

 نتايج وبحث
نتايج تجزيه واريانس ساده بر روي هر يك از صفات مورد              

سي در هر دو شرايط تنش آبي و شرايط بدون تنش در                  برر
 بين سه گروه رسيدگي      . نشان داده شده است       ٢جدول   

(V, IV, III)             از نظر صفات تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا 
رسيدن كامل، طول دوره پر شدن دانه و عملكرد بيولوژيكي در             
هر دو محيط تنش و بدون تنش اختالف معني داري در سطوح             

در مورد صفات ارتفاع گياه،      . درصد وجود داشت   ٥ و   ١حتمال  ا
 بذر بين   ١٠٠تعداد غالف در بوته، تعداد بذر در غالف و وزن              

همچنين بين ارقام داخل گروه هاي         و    گروه هاي رسيدگي 
بجز صفت تعداد غالف در بوته       (رسيدگي براي اين صفات      
) بدون تنش  در محيط   Vو IV در ارقام گروه هاي رسيدگي   

در هر دو محيط تنش و بدون تنش اختالف معني داري ديده               
اين نشان مي دهد كه براي اين صفات بين گروه هاي               . نشد

تغييرات محسوسي  و ارقام داخل گروه هاي رسيدگي       رسيدگي
در مورد صفت عملكرد بذر و شاخص برداشت،            .مشاهده نشد 

 درصد  ١گروه هاي رسيدگي تنها در محيط تنش در سطح               
 اما در محيط بدون تنش براي اين صفات بين             ،ت داشتند تفاو

عالوه بر   .گروه هاي رسيدگي تفاوتي از نظر آماري ديده نشد          
تفاوت بين گروه هاي رسيدگي براي صفات تعداد روز تا              

، طول  )٨R(، تعداد روز تا رسيدن كامل         )١R(شروع گلدهي   
دوره پر شدن دانه، عملكرد بيولوژيكي، عملكرد دانه و                

اخص برداشت، ارقام داخل گروه هاي رسيدگي نيز                ش
 درصد  ٥ و   ١تفاوت هاي معني داري را در سطوح احتمال         

 براي  IV و   IIIارقام داخل گروه هاي رسيدگي      .نشان دادند 
صفت عملكرد بذر در محيط بدون تنش داراي تفاوت                

براي اين صفت در     .  درصد مي باشند  ١معني دار در سطح     
 تفاوت  IVام داخل گروه رسيدگي     محيط تنش، تنها ارق     

در مورد صفت شاخص برداشت،      . معني داري را نشان دادند   
 در محيط بدون     IV و   IIIارقام داخل گروه هاي رسيدگي      

 درصد  ٥ و   ١تنش تفاوت معني داري را در سطوح احتمال          
براي همين صفت در محيط تنش تنها ارقام           . نشان دادند 

 .دار نشان دادند تفاوت معني IVداخل گروه رسيدگي 
 مقايسه ميانگين صفات براي گروههاي رسيدگي

  ١مقايسه ميانگين ها با استفاده از روش چند دامنه اي دانكن         
بين گروه هاي رسيدگي در هر دو محيط تنش و بدون تنش                

 براي  IV و    IIIگروه هاي رسيدگي    ). ٣جدول  (صورت گرفت    
 روز تا    اكثر صفات بجز تعداد روز تا شروع گلدهي، تعداد               

اما . رسيدگي كامل همرتبه بوده و اختالفي بين آنها ديده نشد           
 براي اكثر   V با گروه رسيدگي     IV و   IIIبين گروه هاي رسيدگي    

صفات در هر دو محيط تنش و بدون تنش تفاوت معني داري در             
از نظر صفت عملكرد بذر در       .  درصد ديده شد   ٥سطح احتمال   

 در محيط   ، اما وتي ديده نشد  محيط بدون تنش از نظر آماري تفا      
 از نظر عملكرد در يك گروه        IV و   IIIتنش، گروه هاي رسيدگي    

 Vولي اين گروه ها نشان دادند با گروه رسيدگي          قرار گرفتند،    
دليل اين امر   .  درصد ديده شد    ٥اختالف معني داري در سطح      

  باال و    IV و   IIIاين بود كه شدت تنش براي گروه هاي رسيدگي         
  اين   V بود در حالي كه براي گروه رسيدگي            ٦٢/٠ به ميزان 

پايين بودن شدت تنش براي ارقام        .  بود ٢٨/٠ميزان پايين و     
، به دليل ديررس بودن اين ارقام بود كه سبب شد كه               Vگروه  

                                                                                    
1. Duncan’s multiple range test 



١٠١٥  ...بررسي عكس العمل ارقام تجارتي سويا در شرايط تنش : ايزانلو و همكاران

طول دوره پر شدن دانه اين گروه با درجه حرارت هاي پائين تر              
اوايل مهر  (دوره  عالوه براين، بارش باران در طي اين        . مواجه شود 

طول دوره  . ، تا حدي باعث تخفيف تنش كمبود آب شد            )ماه
تنش براي تمام گروه هاي رسيدگي از شروع دانه بندي تا                 

 و  IIIالبته اين دوره تنش براي گروه هاي         . رسيدگي كامل بود  
IV       نسبت به گروه رسيدگي V        به دليل زودرس تر بودن ارقام 

 كه طول دوره تنش براي اين        كوتاه تر بود كه اين امر سبب شد       
 .گروه ها با درجه حرارت هاي باالتر مصادف شود

اظهار داشت كه ارقام زودرس تر در محيط         ) ١٩٧٩(اسوك  
آبياري داراي پتانسيل عملكرد باالتري نسبت به ارقام ديررس            
مي  اشند و خاطر نشان ساخت كه آبياري تمايل دارد رسيدگي             

م زودرس بخوبي نسبت به انجام         را به تاخير انداخته، و ارقا        
تاخير در رسيدگي، طول دوره پر شدن        . آبياري پاسخ مي دهند  

 و  IIIدانه را بيشتر نموده، در نتيجه عملكرد بذر در ارقام گروه              
IV          افزايش يافته و باعث عدم معني دار شدن ميانگين عملكردها 

 .بين گروه هاي رسيدگي شده است
 

 ت مورد بررسي در سويا در هر دو محيط تنش و بدون تنش تجزيه واريانس صفا-٢جدول 
تعداد بذر در غالف تعداد غالف در بوته ارتفاع بوته شاخص برداشت عملكرد بذر منابع تغيرات   بذر١٠٠وزن 

 
درجه 
 N S N S N S N S N S N S آزادي

٨١/٠** ٤٩٤/٠ ٠٠٨/٠ ٠١٦/٠ ٣/٢٨٧ ٨٥/٣٩٣ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠١٥/٠ ٠٠٦/٠ ٣ تكرار ٦٤/٧٥ ٦٨/٤
 ٤٥/٠ ٢٨/٣ ٢٧/٠ ٠٩١/٠ ٠٤٦/٠ ٠١٣/٠ ٠٦/١٧٢ ٦٦/١١٣ ٠٨/٠** ٠١٢/٠ ٨٧٧/٠** ٠٣٣/٠ ٢ گروه رسيدگي

٣٥/١٨ ٣٧/٧ ٠٦/٠ ١١٦/٠ ٠٨٣/٠ ٠٤٧/٠ ١٩/١٨٥ ٧/٤١٢ ٠٠٣/٠ ٠٠٣/٠ ٠٦/٠ ٠٢٣/٠ ٦ (a)خطاي 
IIIارقام در گروه  ٠٠٤/٠** ٠٠٢/٠ ٠١٦/٠** ٤ ٠٧/٤ ٥٦/١ ٠٠٦/٠ ٠٨٧/٠ ٠١٧/٠ ٠١٠/٠ ١٥/٩ ٠١/١٢٠ ٠٠٢/٠ 
IVارقام در گروه  ٢٩/٦ ٣٣/١ ٠٨٥/٠ ٠٧٧/٠ ٠٠٥/٠ ٠٣١/٠* ٨١/٣٤ ١٧٥/٣١ ٠١١/٠* ٠٠٢/٠ ٠٥٨/٠* ٠٢٨/٠** ٤ 
 ٤١/٠ ٢٣/٠ ٠١٤/٠ ٠٤٦/٠ ٠١٨/٠ ٠٣٩/٠* ٦٨/٤٤ ٣٤/١٨ ٠٠١/٠ ٠٠٣/٠* ٠٠٥/٠ ٠٠٥/٠ ٤ Vارقام در گروه

 ٧٦/٢ ٣٧/٢ ٠٣٦/٠ ٠٣٤/٠ ٠١٩/٠ ٠١١/٠ ٩١/٨٩ ٦٩/١٣٨ ٠٠٣/٠ ٠٠١/٠ ٠٢/٠ ٠٠٣/٠ ٣٦ (b)خطاي 

%CV(a)  ٨/٤١ ٥٧/١٨ ٤٣/٩ ٧٦/١٣ ١٥/١٧ ٣/١٢ ٩٢/١٦ ٥/٢٣ ٧٧/١٩ ١٣ ٢٢/٧ ٠٦/٤ 
%CV(b)  ٢٣/١٦ ٥/١٠ ٣٧/٧ ٤٥/٧ ٢/٨ ٩٧/٥ ٧٩/١١ ٦٥/١٣ ٧٧/١٩ ٥٥/٧ ١٧/٤ ٤٧/١

              
: Nمحيط بدون تنش     : Sمحيط داراي تنش  

 
 ٢ادامه جدول 

 يراتمنابع تغ عملكرد بيولوژيكي طول دوره پر شدن دانه تعداد بذر در گياه تعداد روز تا رسيدن كامل تعداد روز تا گلدهي
درجه 
 N S N S N S N S N S آزادي

 ٠٨٤/٠ ٢٢/٠ ٩٩/٠ ١١/٢ ٠٣/٠ ٠٦٤/٠ ٣١/٠ ٤٧/٠ ٣١/٠ ٩٥/٠ ٣ تكرار
٥٢/٥١٧٥** ٢ گروه رسيدگي **١٢/٥٢٥٣ **٠٨/٦٧٤٩ **١٢/٥** ٦٥/٢* ٧٢/١٧٠** ٥٢/٩٢** ٠٤/٠ ٠٠٩/٠ ٦٢/٦٥٦٥ 

 ٤٣/٠ ٣/٠ ٢٣/١ ٦١/٢ ٠٨/٠ ٠٤٦/٠ ١٣/٢ ٨/٠ ٦٣/٠ ٩٨/٠ ٦ (a)خطاي 
 ٠٣/٠ ٢٦/٠** ٠٠/٨** ٥٨/١٠** ٠٢/٠ ٠٠٩/٠ ٤٣/٥٨** ٣/٦١** ٨٨/٠ ١٨/٣* ٤ IIIارقام در گروه 
 ١٣/٠ ٥١/٠** ٨٣/٣٢** ٣٣/٤٣** ٠١/٠ ٠٢٦/٠ ٠٨/٣٢** ٨٣/١١٠** ٩٣/٢٠** ٠٢/٢١** ٤ IVارقام در گروه 
 ١/٠ ١٢/٠ ٣/٣** ٨/١٢** ٠١/٠ ٠٢٩/٠ ٨/٨** ٢/١٥** ٠٨/٨** ٩٥/٦** ٤ Vارقام در گروه

 ٠٨/٠ ٠٧/٠ ٧٢/٠ ٠٢/١ ٠٢/٠ ٠١٢/٠ ٠٢/١ ٥١/٠ ٠٩/١ ٠٤/١ ٣٦ (b)خطاي 

%CV(a)  ٣٢/٣٧ ٢٣/٢٢ ٢٣/٤ ٨٨/٤ ٤/١٣ ١٠ ١٤/١ ٦٦/٠ ٤/١ ٧٤/١ 
%CV(b)  ٢٤/١٦ ٧٧/١٠ ٢٣/٣ ٠٦/٣ ٨/٦ ١/٥ ٧٩/٠ ٥٣/٠ ٨٤/١ ٨/١ 

 %١و % ٥ به ترتيب معني دار در سطوح احتمال *.**



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠١٦
  

   مقايسه ميانگين به روش آزمون چند دامنه اي دانكن بين گروههاي رسيدگي سويا براي صفات مورد مطالعه در دو -٣جدول 
 و تنش) بدون تنش(محيط نرمال 

 عملكرد بذر گروه رسيدگي
 طول دوره پر شدن داشتشاخص بر )كيلوگرم در هكتار(

 )روز(دانه 
 وزن صد بذر

 )گرم(
 عملكرد بيولوژيكي

 )كيلوگرم در هكتار(
تعداد روز تا شروع 

 گلدهي
 N S N S N S N S N S N S 
III a٤/٥٢٠٨ b٤٥/٠ ٦/٢٠٣٦  a b٦/٣١ ٢٦/٠b b٢٥ a٠٠/١٥ a٠٦٥/١٠ b١١٥٧٤ b٧٨٣٣ c٠٥/٤٦ c٢٥/٤٦ 
IV a.٢/٥٣٤٩ b١٩٨٣ ab٤٢/٠ b٢٣/٠ b ١/٣٢ c٢/١٤ ١/٢٤ a a٣٣/١٠ b١٢٧٣٦ b٦/٤٨ ٨٦٢٢b b٥٥/٤٨ 
V a٦١٠٨ a٢/٤٣٨٨ a ٤٠/٠ a٣٥/٠ a ٥/٣٥ a٦٨/١٤ ٥٥/٢٩ a a٣٢/١٠ a١٥٢٧٠ a١٢٥٣٨ a١/٧٥ a٤/٧٥ 

 بدون تنشمحيط   N =    صورت گرفت% ٥مقايسات ميانگين در سطح احتمال 
  تنشمحيطS =   .                ندارندميانگين هاي داراي حروف يكسان در يك ستون اختالف معني داري 

 
بررسي تاثير خشكي بر صفات مورد بررسي در ارقام گروه هاي           

 در سويا Vگروه رسيدگي  و  III ، IVرسيدگي 
با توجه به نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين بين               
گروه هاي رسيدگي و همچنين بر آورد شدت تنش براي گروه هاي         

 باال،  IV و   IIIش براي گروه هاي رسيدگي     شدت تن (رسيدگي  
٦٢/٠ =SI        و براي گروه رسيدگي V   ،٢٨/٠ پايين = SI بود ، (

 را با همديگر ومجزاي از      IV و IIIالزم بود كه گروه هاي رسيدگي    
 براي مقايسات و مطالعات بعدي مد نظر قرار          Vگروه رسيدگي   

، ديررس  Vعلت پايين بودن شدت تنش براي ارقام گروه            .داد
ودن اين ارقام، مواجه شدن طول دوره پر شدن دانه اين گروه              ب

با درجه حرارت هاي پائين، بخصوص بارش باران طي اين دوره            
لذا شدت تنش براي    . بود كه باعث تخفيف تنش كمبود آب شد        

 . اين گروه رسيدگي پائين بود
درصد تغييرات ناشي از تنش آبي بر صفات اندازه گيري شده          

با توجه به مقادير بدست آمده براي هر         .  است  آمده ٤در جدول   
 مشخص شدكه بيشترين    ، IV و IIIهاي رسيدگي     در گروه  صفت

اين ميزان  . مي باشد%) ٩٣/٦١(تغييرات مربوط به عملكرد بذر        
 كاهش در عملكرد ناشي از كوتاه شدن دوره پر شدن دانه                  

  دانه   ١٠٠است كه سبب كاهش شديد وزن              %) ٧٧/٣٠(
 ٤٢/١٠در ضمن تنش باعث تغيير          .  است شده%) ١٤/٣٠(

درصدي تعداد بذر در گياه شده ولي تعداد بذر در غالف كاهش             
دليل اين امر شايد مربوط     . نيافته و تغييرات چنداني نكرده است     

به دانه بندي گياه قبل از اعمال تنش بوده و رقابت در پر شدن               
ي نارس  هاغالف سقط   دانه بر تعداد غالف در گياه تاثير گذاشته و        

تنش . شده است  تعداد غالف در گياه        %)١٦/١٤( كاهش باعث

و همچنين شاخص   %) ٣/٣٢(باعث كاهش در عملكرد بيولوژيكي      
  .شده است%) ٧٥/٤٣(برداشت 
بيشترين آسيب ناشي از تنش خشكي       V گروه رسيدگي در  

بوده كه كاهش در وزن صد      %) ٦٨/٢٩( دانه   ١٠٠مربوط به وزن    
صفت . شده است %) ١٦/٢٨(ملكرد بذر   دانه باعث كاهش در ع     

كاهش در  ، مهم ديگر كه در كاهش عملكرد نقش مهمي دارد           
تاثير تنش بر تعداد بذر     . مي باشد%) ٢/١٨(تعداد غالف در گياه     

 ١٠٠كاهش وزن    . درصدي را موجب شد     ١٥ در گياه، كاهش  
%) ٨٨/١٦(دانه نيز در نتيجه كاهش در طول دوره پر شدن دانه             

 صفاتي نظير تعداد بذر در غالف،         بر ش اثر چنداني  تن. مي باشد
دليل  و. نداشته است  ارتفاع گياه و تعداد روز تا شروع گلدهي         

 بعد از بروز و پشت سر         كمبود آب  اين امر آن است كه  تنش       
 .  استشده اعمالگذاشتن اين صفات در ژنوتيپ هاي تحت بررسي 

، % ٤٢تا   ٣٢كاهش معني داري را،     ) ١٩٩٢(ويرا و همكاران    
آنها  . در عملكرد بذر به علت تنش آبي در مزرعه گزارش كردند            

اظهار داشتند كه تنش باعث كوتاه تر شدن دوره پر شدن دانه              
پوك پاكدي و   . مي شود  شده، در نتيجه اندازه نهايي بذر كوچك      

نيز كاهش در عملكرد بذر، توليد ماده خشك،        ) ١٩٩٠(همكاران  
در مراحل  كمبود آب    را به علت     ازه بذر تعداد غالف در گياه و اند     

 در تعداد بذر در      يولي كاهش زايشي  در سويا گزارش كردند،         
 .نكردندغالف مشاهده 

بدون تنش براي ارقام     تنش و    همبستگي صفات در محيط       
   در سوياIII ، IVگروه هاي رسيدگي 

 قسمت پايين قطر ماتريس، همبستگي صفات         ٥جدول  در  
و قسمت باالي قطر      نشان مي دهد     رادون تنش    بدر محيط    
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گروه هاي ماتريس، همبستگي صفات در محيط تنش براي              
باالترين مقدار ضريب    در محيط بدون تنش     III ، IVرسيدگي  

 مربوط به عملكرد     دانه همبستگي در ميان تمام صفات با عملكرد      
 با شاخص    دانه همبستگي عملكرد . بود) r = ٩١/٠(بيولوژيكي  

 غالف در گياه  مثبت و معني دار بود كه ضرايب            برداشت و تعداد  
) ٢٠٠٠(من دتائو  ويلن. ند بود ٤٣/٠ و   ٦١/٠همبستگي به ترتيب    

همبستگي مثبتي را بين عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت با          
عملكرد بذر در دو محيط پيدا كرد و اظهار داشت كه افزايش در              

ش عملكرد  عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت منجر به افزاي         
 .  مي شودIV و IIIاقتصادي در ارقام گروه رسيدگي 

 صفت شاخص برداشت با تعداد روز تا شروع گلدهي و تعداد 
  و -٣٨/٠روز تا رسيدن كامل به ترتيب با ضرايب همبستگي              

 درصد  ١ و   ٥  همبستگي منفي معني داري را در سطوح          -٤٥/٠
 ارقام زود   رسد كه  نظر مي  به    و در محيط بدون تنش نشان داد      

 . رس داراي شاخص برداشت بااليي باشند
نتايج حاصل از تجزيه همبستگي صفات مختلف براي ارقام           

قسمت باالي   در محيط تنش در       IV و   IIIگروه هاي رسيدگي   
باالترين ضرايب همبستگي با عملكرد دانه       .  آمده است  ٥جدول  

  مربوط به عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت مي باشد كه به

صفت تعداد غالف در گياه        . بودند ٧٥/٠ و    ٨٥/٠ترتيب برابر    
با عملكرد بذر   % ١همبستگي مثبت و معني داري را در سطح           

با % ٥ صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال           .)r% = ٤٦(داشت  
دوره پر شدن دانه     صفت). r = ٣٧/٠(بود   عملكرد بذر همبسته  

اخص برداشت  با ش % ١همبستگي مثبت معني داري را در سطح        
 دانه  با تعداد     ١٠٠وزن   همبستگي  صفت  ). r  =٥٩/٠(نشان داد   

 .معني دار بود% ١بذر در غالف  منفي و در سطح 
شود كه   با توجه به نتايج جدول همبستگي مالحظه مي            

صفات شاخص برداشت، تعداد غالف در گياه و عملكرد                   
بذر معني داري با عملكرد      بيولوژيكي داراي همبستگي مثبت و    

توان اين صفات را جهت بهبود عملكرد          بنابراين، مي . باشند مي
نيز ) ١٩٩٨(و و بهاگساري    ئ را .بذر در سويا مورد استفاده قرار داد      

همبستگي مثبت معني داري را بين عملكرد بذر با بيوماس و              
 ژنوتيپ سويا در طي دو سال  آزمايش          ٨٢شاخص برداشت در     

اين صفات مي توانند به عنوان      پيدا كردند و اظهار داشتند كه         
 .معيارهاي انتخابي جهت بهبود عملكرد مورد استفاده قرار گيرند

در  . آمده است  ٦نتايج حاصل از تجزيه همبستگي در جدول           
 قسمت پائين قطر ماتريس، همبستگي صفات در              ٦جدول  

محيط بدون تنش قسمت باالئي قطر ماتريس، همبستگي صفات         
 . مي باشدV رسيدگي در محيط تنش براي گروه

 در سوياخشكي بر صفات تنش  ناشي از درصد تغييرات -٤جدول 
 V گروه رسيدگي IV  وIIIگروه رسيدگي %درصد تغييرات  ميانگين صفات

III , IV V S N S N 
 صفت

 )كيلو گرم در هكتار(عملكرد بذر  ٦١٠٨ ٤٣٨٨ ٥٢٧٩ ٢٠١٠ ٢/٢٨ ٩/٦١
 شاخص برداشت ٤/٠ ٣٥/٠ ٤٣/٠ ٢٤/٠ ٤/١٢ ٨/٤٣
 تعداد بذر در غالف ٤/٢ ٥/٢ ٥١/٢ ٦٣/٢ -٥/٢ -٨/٤
 )گرم( بذر ١٠٠وزن  ٧/١٤ ٣/١٠ ٦٠/١٤ ٢٠/١٠ ٧/٢٩ ١/٣٠
 تعداد غالف در گياه ٢/٦٥ ٣/٥٣ ٤/٥٧ ٣/٤٩ ٢/١٨ ٢/١٤
 تعداد بذر در گياه ٦/١٥٦ ٢/١٣٣ ٥/١٤٣ ٥/١٢٨ ١٥ ٤/١٠
 )تي مترسان(ارتفاع بوته  ٧/٨٣ ١/٧٨ ٦/٨٧ ٦/٨١ ٦/٦ ٩/٦
 )١R(تعداد روز تا شروع گلدهي  ١/٧٥ ٤/٧٥ ٣/٤٧ ٤/٤٧ -٤/٠ -٢/٠
 )٥R(تعداد روز تا شروع دانه بندي ٥/١٠٧ ٣/١٠٨ ٥/٨٥ ٥/٨٦ -٧/٠ -٣/١
 تعداد روز تا شروع رسيدگي ١/١٤٣ ٨/١٣٧ ٣/١١٧ ٦/١٠٨ ٧/٣ ٤/٧
 تعداد روز تا رسيدن كامل ٩/١٥٥ ٣/١٤٨ ٦/١٢٤ ٢/١١٧ ٨/٤ ٠/٦
 )روز(طول دوره پر شدن دانه  ٦/٣٥ ٦/٢٩ ٦/٣١ ١/٢٢ ٩/١٦ ٨/٣٠
 كيلوگرم در هكتار(عملكرد بيولوژيكي  ١٥٢٧٠ ١٢٥٣٨ ١٢١٥٥ ٨٢٢٨ ٩/١٧ ٣/٣٢

= N   بدون تنش       ،         محيط            = Sتنشمحيط  



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠١٨
  

  در سوياIV و IIIرسيدگي  ارقام گروههاي برايبدون تنش  تنش و  همبستگي هاي بين صفات در محيط هاي -٥جدول 
 تنش

 بدون تنش
عملكرد دانه

 
شاخص 
برداشت

تعداد بذر 
در غالف

١٠٠وزن 
 دانه

تعداد غالف
 در گياه

ارتفاع بوته
 

تعداد روزتا 
شروع گلدهي

تعداد روز تا 
رسيدن كامل

دوره پر 
شدن دانه

عملكرد 
 بيولوژيكي

٧٥/٠** ١ عملكرد دانه ٨٥/٠** -٣٠/٠ -١٢/٠ -٢٤/٠ ٣٧/٠* ٤٦/٠** ١٢/٠ ٠١/٠ 
 ٣٣/٠* ٥٩/٠** -٣٢/٠* -٤٥/٠** ٢٠/٠ -٠٨/٠ -١٩/٠ ١١/٠ ١ ٦١/٠** شاخص برداشت

-٦٦/٠** ١ -١٩/٠ -٢٤/٠ تعداد بذر در غالف ٠٩/٠ ٢٢٩/٠ -٠٤/٠ -٠٢/٠ ١٥/٠ -١٦/٠ 
 -٠٢/٠ -١٩/٠ -٠٣/٠ -١١/٠ -٠٤/٠ ١١/٠ ١ -٠١/٠ ١٣/٠ -٠٨/٠  دانه١٠٠وزن 

تعداد غالف در گياه **٦٠/٠** -١٤٩/٠ ٠٦/٠ -٠٣/٠ ٣٢/٠* ١ -٠٥/٠ -٠٦/٠ ٢٨/٠ ٤٣/٠ 
 ٣٦/٠* ١٢/٠ -١٥/٠ -٢٠/٠ ١ ٠١/٠ ٠٢٩/٠ ١٦/٠ -٠٦/٠ ١٦/٠ ارتفاع بوته

روز تا شروع گلدهي ٣٨/٠* -١٥/٠- ٥٧/٠** ٦٤/٠** ١ -٠٢/٠ -٢٥/٠ -٣٠/٠ ٠٢٢/٠- ٠٤/٠ 
روز تا رسيدن كامل ٤٥/٠** -٢٢/٠- ٤٤/٠** ١ ٦٩/٠** ١١/٠ -٢٤/٠ -٣/٠ ٠٩/٠- ٠٩/٠ 
 -٠٧/٠ ١ ٢٢/٠ -١٧/٠ ٢٠/٠ -٢٥/٠ -١٠/٠ ٢٧/٠ -٠١/٠ -٠١/٠ دوره پر شدن دانه
 ١ -٠١/٠ ٢٠/٠ ٠٠٤/٠ ٢٦/٠ ٢٧/٠ -١٥/٠ -٢١/٠ ٢٦/٠ ٩١/٠** عملكرد بيولوژيكي

 %١و % ٥همبستگي در سطوح احتمال  : **، *
  مي دهد قسمت باالي قطر ماتريس، همبستگي صفات در محيط تنش را نشان

 .و در قسمت پائين قطر ماتريس، همبستگي صفات در محيط بدون تنش را نشان مي دهد
 

 بدون تنش براي ارقام گروه       تنش و   در محيط  صفاتهمبستگي  
 Vرسيدگي 

 باالترين مقدار ضريب همبستگي در        تنش بدون در محيط 
 ميان صفات با عملكرد دانه مربوط به عملكرد بيولوژيكي                 

)٦٥/٠ = r (به دنبال آن، شاخص برداشت همبستگي بااليي        .بود 
صفات تعداد غالف در    ). r = ٥٩/٠(را با عملكرد دانه نشان داد        

گياه و دوره پر شدن دانه همبستگي مثبت و معني داري را در               
  درصد با عملكرد دانه نشان دادند كه به ترتيب برابر               ٥سطح  

 منفي معني    صفت ارتفاع بوته همبستگي    .  بود ٤٧/٠ و    ٤٧/٠
بنابراين .  درصد با عملكرد دانه نشان داد        ٥داري را در سطح      

صفت ارتفاع بوته به عنوان معياري جهت انتخاب ارقام با عملكرد           
اظهار ) ١٩٧٩( سوكا. به نظر نمي رسد   در ارقام دير رس        باال

داشت كه ارقام پابلند خيلي حساس به ورس بوده و ارقام                  
بيشتري را نسبت به ارقام     دانه  ملكرد  كوتاهتر تمايل دارند كه ع    

، )١٩٨٦( اسميت و نلسون   .آبياري داشته باشند  شرايط  بلند تر در    
همبستگي مثبتي را بين طول دوره پر        ) ١٩٩٠(فيفر و سارياتي    

 .شدن دانه و عملكرد دانه سويا پيدا كردند
همبستگي صفات در محيط تنش براي ارقام گروه رسيدگي          

V    ين ضريب همبستگي مربوط به همبستگي      نشان داد كه باالتر
به دنبال آن   ، بود) r = ٨٦/٠(عملكرد بذر با عملكرد بيولوژيكي       

 دانه  ١٠٠صفات شاخص برداشت و تعداد غالف در گياه و وزن             
همبستگي باال و معني داري را با عملكرد بذر داشتند كه ضرايب            

 تعداد  .  بود  ٥٦/٠ و   ٥٦/٠،      ٧٩/٠همبستگي آنها به ترتيب برابر      
روز تا شروع گلدهي همبستگي مثبت و معني داري را در سطح             

 درصد با عملكرد بذر نشان داد كه ضريب همبستگي آن برابر              ٥
 بذر با تعداد بذر در غالف       ١٠٠همبستگي بين وزن     . بود ٤٦/٠

در شرايط  ). r = -٥٣/٠(معني دار بود   % ٥منفي و در سطح      
 دارند براي رقابت در      بيشتريتعداد بذر   هايي كه   تنش، غالف 

 نهايتاً كاهش   بذر شده،   كوچك شدن   باعث  ها   پر شدن دانه  
بنابراين . وزن بذر باعث كاهش در عملكرد بذر خواهد شد              

انتخاب براساس تعداد بذر بيشتر در غالف جهت حصول به                
عملكردهاي باالي بذر در شرايط تنش كمبود آب مطلوب به نظر           

 .نمي رسد
مبستگي صفات با عملكرد بذر چنين       با توجه به ضرايب ه     

استنباط مي شود كه استفاده از صفات شاخص برداشت، وزن             
جهت و عملكرد بيولوژيكي       تعدادغالف در گياه        ، دانه    ١٠٠

بايد توجه   .رسيدن به عملكردهاي بذر باالتر حائز اهميت است         
نمود كه همبستگي بين دو صفت به تنهايي نمي تواند نشاندهنده        

 و معلولي بين صفات باشد و براي درك بهتر روابط             رابطه علت 
 .علت و معلولي نياز به تجزيه عليت مي باشد
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  در سوياV ارقام گروه براي بدون تنش  تنش و همبستگي هاي صفات در محيط-٦جدول 
 تنش

 بدون تنش
عملكرد دانه

 
شاخص 
 برداشت

تعداد بذر 
 در غالف

 ١٠٠وزن 
 دانه

تعداد غالف 
 در گياه

تعداد روز تا  بوتهارتفاع
 شروع گلدهي

تعداد روز تا 
رسيدن كامل

دوره پر 
شدن دانه

عملكرد 
 بيولوژيكي

 ٨٦/٠** ٢٨/٠ ٢٤/٠ ٤٦/٠* -٠١/٠ ٥٦/٠** ٥٦/٠* ٢٣/٠ ٧٩/٠** ١ عملكرد دانه
 ٣٩/٠ ٠٢/٠ ١٨/٠ ٣٩/٠ -٠٩/٠ ٤٧/٠* ٤٨/٠* ٠٣/٠ ١ ٥٩/٠** شاخص برداشت

 -٣٨/٠ -١٦/٠ -٢١/٠ -٠٩/٠ ١٠/٠ ١٥/٠ -٥٤/٠* ١ ١٥/٠ -٢٢/٠ تعداد بذر در غالف
 ٥٠/٠* ١٥/٠ ٢٠/٠ ٠٧/٠ -١٩/٠ ١٩/٠ ١ ٤٢/٠ -٠٥/٠ -٠٤/٠  دانه١٠٠وزن 

 ٤١/٠ -١٧/٠ -٠٠٥/٠ ٣٨/٠ ٠٧/٠ ١ ٢١/٠ -٠٦/٠ ٣٩/٠ ٤٧/٠* تعداد غالف در گياه
 ٠٧/٠ -٣٤/٠ ٠٤٦/٠ ٤٢/٠ ١ -٢٧/٠ ٣٤/٠ ٤٨/٠* -١٦/٠ -٥٣/٠* ارتفاع بوته

 ٣٣/٠ -١٠/٠ ٤٤/٠ ١ ١٤/٠ -٢٥/٠ ٠٨/٠ -٢٥/٠ -٠٦/٠ -١٦/٠  شروع گلدهيتعداد روز تا
 ٢٦/٠ ٦٦/٠** ١ ١٣/٠ -١٢/٠ -٤١/٠ ٠٦/٠ ١٣/٠ -٢٢/٠ -٠٦/٠ تعداد روز تا رسيدن كامل

 ٣٧/٠ ١ ١٤/٠ ٣٧/٠ -٠٤/٠ ٢١/٠ ٢٣/٠ -٢٩/٠ ١١/٠ ٤٧/٠* دوره پر شدن دانه
 ١ ٤٧/٠* ١٦/٠ -١٠/٠ -٤٣/٠ -٠٢/٠ -٠٥/٠ -٢٧/٠ -١٨/٠ ٦٥/٠** عملكرد بيولوژيكي

 %١و % ٥همبستگي در سطوح احتمال  : **، *
 

 تجزيه رگرسيون گام به گام و تجزيه عليت
براي حذف اثر صفات غير موثر يا كم تاثير در مدل                    
رگرسيوني بر روي صفت عملكرد دانه به عنوان متغير وابسته از            

رسيون گام به   رگ نتايج تجزيه  .رگرسيون گام به گام استفاده شد     
 و  IIIگام در شرايط بدون تنش براي ارقام گروه هاي رسيدگي            

IV      سه صفت شاخص    .  نشان داده شده است      ٧در جدول
برداشت، تعداد روز تا رسيدن كامل و تعداد غالف در گياه به                

 درصد از   ٣/٥٤ترتيب وارد مدل رگرسيوني شدند و در مجموع           
ضرايب رگرسيوني صفت   . دتغييرات عملكرد دانه را توجيه نمودن     

شاخص برداشت و تعداد غالف در گياه از نظر عالمت با                    
همبستگي هاي ساده مطابقت داشت، اما صفت تعداد روز تا               
رسيدن كامل همبستگي غير معني دار و منفي را با عملكرد بذر            

  .داشت
اگر صفتي داراي ضريب رگرسيوني مثبت باشد ولي ضريب           

نه منفي و ناچيز باشد، نشان دهنده        همبستگي آن با عملكرد دا    
اين است كه  آن صفت داراي آثار غيرمستقيم منفي از طريق               

اين آثار غير مستقيم باعث      . ساير صفات روي عملكرد مي باشد     
شده كه اين صفت با عملكرد داراي همبستگي منفي و ناچيز              

در اينجا نيز مشخص مي شودكه روابط همبستگي به تنهايي        . شود
 .انند روابط علت و معلولي بين صفات را توجيه كنندنمي  تو

 بمنظور تبيين روابط علّي و نحوه تاثير صفاتي كه از طريق             
 

تجزيه رگرسيون گام به گام وارد معادله شده بودند، بر روي                
عملكرد بذر از تجزيه عليت استفاده شد كه نتايج تجزيه عليت             

  IV و   IIIگي  در محيط بدون تنش براي ارقام گروه هاي رسيد         
نتايج تجزيه علّيت نشان داد      . منعكس گرديده است   ٨در جدول   

  كه بيشترين اثر مستقيم مربوط به صفت شاخص برداشت               
بود كه اثر غير مستقيم اين صفت از طريق تعداد روز             ) ٦٧٢/٠(

اثر غير مستقيم آن از      . بود) -١٥٩/٠(تا رسيدن كامل منفي       
اثر ). ٠٩٢/٠(چيز بود    طريق صفت تعداد غالف در گياه نا           

) ٣٥٥/٠(مستقيم صفت روز تا رسيدن كامل روي عملكرد در بذر         
قابل توجه بود كه اثر غير مستقيم اين صفت از طريق شاخص               

 گياه  درو از طريق تعداد غالف      ) -٣/٠(برداشت منفي و باال بود      
اين آثار غير مستقيم منفي از طريق         . نيز منفي ولي ناچيز بود     

عث عدم معني دار شدن ضريب همبستگي اين          ساير صفات با   
اثر مستقيم صفت تعداد غالف       .صفت با عملكرد بذر شده است      

اثر غير مستقيم اين صفت از طريق        . باال بود ) ٣٢٧/٠(در گياه   
و از طريق تعداد روز تا رسيدن كامل         ) ١٨٩/٠(شاخص برداشت   

از آنجايي كه اثر مستقيم صفت       . منفي و ناچيز بود    ) -٠٨٥/٠(
تعداد غالف در گياه روي عملكرد دانه با ضرايب همبستگي ساده           
بين دو صفت مذكور تطابق و همخواني دارند در اينحالت ضريب           
همبستگي ساده بين اين دو صفت به تنهايي مي تواند مالك              

 .انتخاب براي عملكرد بذر قرار گيرد
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متغير ( تجزيه رگرسيون گام به گام صفت عملكرد دانه -٧جدول 
در محيط بدون تنش براي ) متغير مستقل(و ساير صفات ) ابستهو

  در سوياIV و IIIارقام  گروههاي رسيدگي 

احتمال T 
ضريب تبيين

)٢R( 
خطاي 
 استاندارد

ضريب 
رگرسيوني

صفات داده شده به 
 مدل

٠٠٠/٠ ٨٣/٣٦٨٦ ٣٧/٠ ٢٤/٥ ٦٥/١٩٣١٥  شاخص برداشت
٠٠٨/٠  املروز تا رسيدن ك ٨٦/٨٢ ٦/٢٩ ٤٥/٠ ٨/٢
٠٠٩/٠  تعداد غالف در گياه ٧٦/٢١ ٨٧/٧ ٥٤/٠ ٧٧/٢

 
 تجزيه عليت براي عملكرد دانه در محيط بدون تنش بر -٨جدول 

 IV و IIIاساس همبستگي هاي ساده صفات در ارقام گروه رسيدگي 
 در سويا

ميزان آثار غير مستقيم از طريق 
 ساير صفات

تعداد 
 فغال

تعداد روز شاخص 
 برداشت

همبستگي

 تا رسيدن كامل گياه

ميزان آثار 
 مستقيم

 صفات

٦٢٧/٠**  ١٥٩/٠ ٠٩٢/٠ ٦٠٦/٠  شاخص برداشت
٣٥٥/٠** -٣/٠  -٠٦٩/٠ ٠٢٢/٠ تعداد روز تا رسيدن كامل
٣٢٧/٠** ١٨٩/٠ -٠٨٥/٠  ٤٣٢/٠  تعدادغالف در گياه

 ٦٨/٠ =  R      معني دار در سطح احتمال يك درصد* * اثر باقيمانده  
 
 با توجه به نتايج ضرايب همبستگي، رگرسيون گام          ر اينجا د

به گام و تجزيه عليت چنين استنباط مي شود كه استفاده از                
صفات شاخص برداشت و تعداد غالف در گياه براي افزايش                

ز اهميت  ئعملكرد بذر در شرايط تنش در اين گروه رسيدگي حا          
 .مي باشد

يط بدون تنش براي     تجزيه عليت در مح     و رگرسيون گام به گام   
 Vارقام گروه رسيدگي 

صفات .  آمده است   ٩نتايج تجزيه رگرسيون در جدول          
شاخص برداشت، ارتفاع گياه، دوره پر شدن دانه و تعداد روز تا              

 ٩/٧٥شروع گلدهي به ترتيب وارد مدل شدند و در مجموع                
ضرايب  .درصد از تغييرات عملكرد بذر را توجيه نمودند               

عالمت با ضرايب همبستگي ساده توافق داشت       رگرسيوني از نظر    
و از نظر معني دار بودن فقط صفت تعداد روز تا شروع گلدهي               

همچنين . داراي همبستگي غير معني دار با عملكرد بذر بود            
 .ضريب رگرسيوني اين صفت با عملكرد دانه نيز غير معني دار بود

 در ارقام در محيط بدون تنش  تجزيه رگرسيوني گام به گام-٩جدول 
  در سوياVگروه رسيدگي 

احتمال T 
ضريب تبيين

)٢R( 
خطاي 
 استاندارد

ضريب 
رگرسيوني

صفات داده شده به مدل

٠٠٣/٠ ٠٢/٢٩٨٧ ٣٥/٠ ٥١/٣ ٠١/١٠٤٧٤  شاخص برداشت
٠٠٨/٠ ٠٥/٣-  ارتفاع گياه -٣٢/٢٧ ٩٦/٨ ٥٤/٠
٠٠٢/٠  دوره پر شدن دانه ٥٥/٢٤٥ ٢٥/٦٧ ٧٠/٠ ٦٥/٣
٠٧٤/٠ ٩٢/١- تعداد روز تا شروع گلدهي -٠٨/١٣٣ ٢٧/٦٩ ٧٦/٠

 
نتايج تجزيه علّيت در محيط بدون تنش براي ارقام گروه                  

صفت دوره پر شدن دانه     .  آمده است  ١٠در جدول    Vرسيدگي  
پس از آن   . بر عملكرد بذر داشت   ) ٥٠٥/٠(بيشترين اثر مستقيم    

را بر عملكرد   ) ٤٥٤/٠(صفت شاخص برداشت اثر مستقيم مثبت       
آثار غير مستقيم صفت شاخص برداشت از طريق            .ذر داشت ب

ساير صفات ناچيز بود و آثار غير مستقيم صفت دوره پر شدن               
از  و    ،)-١/٠(دانه از طريق تعداد روز تا شروع گلدهي منفي              

اثر مستقيم صفت ارتفاع گياه بر        .طريق ساير صفات ناچيز بود     
 آن از طريق     و آثار غير مستقيم    ) -٣٩٦/٠(عملكرد منفي بود     

 ، دوره پر شدن دانه       )-٠٧٣/٠(ساير صفات شاخص برداشت       
منفي و ناچيز   ) -٠٣٨/٠(و تعداد روز تا شروع گلدهي       ) -٠٢١/٠(

بود كه در مجموع ضريب همبستگي منفي و معني داري را با               
اثر مستقيم صفت روز تا شروع       ).-٥٣/٠(عملكرد بذر موجب شد     

و اثر  ) -٢٧/٠( معني دار بود    گلدهي بر عملكرد بذر منفي و غير       
، ) -٠/٠ ٢٧(غيرمستقيم اين صفت از طريق شاخص برداشت          

ناچيز بود و اثر غير مستقيم آن از طريق         ) -٠/٠ ٥٧(ارتفاع گياه   
بود كه روي همرفته     ) ١٩/٠(صفت دوره پر شدن دانه مثبت         

ضريب همبستگي منفي غيرمعني داري را با عملكرد بذر موجب          
 .شدند

 با توجه به نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام و             بطور كلي 
تجزيه عليت و ضرايب همبستگي مي توان چنين استنباط نمود          
كه استفاده از صفات شاخص برداشت و طول دوره پر شدن دانه             
براي افزايش عملكرد بذر در شرايط غيرتنش در اين گروه                 

 و  رسيدگي نويدبخش بوده ولي استفاده از صفات ارتفاع گياه            
تعداد روز تا گلدهي به علت همبستگي منفي اين صفات و                



١٠٢١  ...بررسي عكس العمل ارقام تجارتي سويا در شرايط تنش : ايزانلو و همكاران

  در سوياV تجزيه عليت براي عملكرد دانه در محيط بدون تنش بر اساس همبستگي هاي ساده صفات در ارقام گروه رسيدگي -١٠جدول 
 ميزان آثار غير مستقيم از طريق ساير صفات

وع گلدهيتعداد روز تا شر طول دوره پرشدن دانه  همبستگيشاخص برداشت ارتفاع بوته
 تا رسيدن كامل گياه

ميزان آثار 
 مستقيم

 صفات

 شاخص برداشت ٤٥٤/٠  ٠٦٢/٠ ٠٥٨/٠ ٠١٥/٠ ٥٩/٠
 ارتفاع بوته -٣٩٦/٠ -٠٧٣/٠  -٠٢١/٠ -٠٣٨/٠ -٥٢٧/٠
 طول دوره پرشدن دانه ٥٠٥/٠ ٠٥٤/٠ ٠١٥/٠  -١/٠ ٤٧٤/٠
 تعداد روز تا شروع گلدهي -٢٦٧/٠ -٠٢٧/٠ -٠٥٧/٠ ١٨٨/٠  -١٦١/٠

     ٤٩/٠ = R ) معني دار در سطوح احتمال پنج و يك درصد* * و *               )اثر باقيمانده  
 

همچنين اثرات مستقيم منفي اين صفات بر عملكرد جهت               
 .حصول به عملكردهاي باالي بذر مطلوب به نظر نمي رسد

در محيط تنش   تجزيه علّيت   و  تجزيه رگرسيون گام به گام       
  در سوياIV و III هاي رسيدگيبراي ارقام گروه 

صفات .  آمده است   ١١نتايج تجزيه رگرسيوني در جدول         
شاخص برداشت، تعداد غالف در گياه و تعداد روز تا شروع                 

 ٩/٨٤گلدهي به ترتيب وارد مدل رگرسيوني شدند و مجموعاً             
. دنددرصد از تغييرات مربوط به عملكرد بذر را توجيه نمو                

ضرايب رگرسيوني صفات شاخص برداشت و تعداد غالف در گياه          
از نظر عالمت با همبستگي هاي ساده توافق داشته و از نظر                

اما ضريب رگرسيوني صفت    . معني دار بودن هم، معني دار بودند     
تعداد روز تا شروع گلدهي از نظر عالمت با ضرايب همبستگي              

 غير معني دار بود و اين   مطابقت نداشته و داراي همبستگي منفي     
نشان دهنده اين است كه صفت تعداد روز تا شروع گلدهي داراي           
آثار غير مستقيم منفي از طريق ساير صفات با عملكرد است كه             
باعث منفي شدن و كوچك شدن ضريب همبستگي اين صفت            

 .با عملكرد بذر شده است
 

ارقام  براي تجزيه رگرسيون گام به گام در محيط تنش -١١جدول 
  در سوياIV وIIIگروههاي رسيدگي 

احتمال T 
ضريب تبيين 

)٢R( 
خطاي 
 استاندارد

ضريب 
رگرسيوني

 صفات داده شده به مدل

٠٠٠/٠ ٧٢/١١ ٠٨/١٠٠٦ ٥٦/٠ ٤٠/١١٨٣٥  شاخص برداشت
٠٠٠/٠ ١٧/٨  تعداد غالف در گياه ١٦/١٦ ٩٨/١ ٨٣/٠
٠٣٤/٠ هيتعداد روز تا شروع گلد ٢٠/٦٤ ١٨/٢٩ ٨٥/٠ ٢/٢

 
نتايج تجزيه عليت بر روي صفاتي كه وارد مدل رگرسيوني            

نشان داد كه صفت شاخص     ،  آمده است  ١٢شده اند و در جدول     
را بر روي عملكرد بذر       ) ٨٦/٠(برداشت باالترين اثر مستقيم       

 داشته و آثار غير مستقيم آن از طريق تعداد غالف در گياه                  
منفي و ناچيز   ) -٠٧٢/٠(و تعداد روز تا شروع گلدهي     ) -٠٤١/٠(

بود كه آثار   ) ٥٣/٠(اثر مستقيم صفت تعداد غالف در گياه         . بود
غير مستقيم اين صفت نيز از طريق شاخص برداشت و تعداد روز            

صفت تعداد روز تا شروع      .تا شروع گلدهي منفي و ناچيز بودند       
. بود كه قابل توجه مي باشد     ) ١٦/٠(گلدهي داراي اثر مستقيم      

 نشان مي دهد كه اين صفت با عملكرد دانه          هاجدول همبستگي  

  در سوياIV و III تجزيه عليت براي عملكرد دانه در محيط تنش بر اساس همبستگي هاي ساده صفات در ارقام گروه رسيدگي -١٢جدول 
 ميزان آثار غير مستقيم از طريق ساير صفات

تعداد غالف در گياه تعداد روز تا شروع گلدهي  همبستگي شاخص برداشت
 تا رسيدن كامل گياه

ميزان آثار 
 صفات مستقيم

 شاخص برداشت ٨٥٨/٠**  -٠٤١/٠ -٠٧٢/٠ ٧٤٥/٠
 تعداد غالف در گياه ٥٣٣/٠* -٠٦٦/٠  -٠٠٦/٠ ٤٦٢/٠
 تعداد روز تا شروع گلدهي ١٥٩/٠* -٣٨٧/٠ -٠١٨/٠  -٢٤٥/٠

٣٩٨/٠ = R) ي دار در سطوح احتمال پنج و يك درصد معن* * و *                  )اثر باقيمانده 
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آثار غير مستقيم اين    . همبستگي منفي و غير معني داري داشت      
بود و از   )  -٣٩/٠(صفت از طريق شاخص برداشت منفي و باال         

و ) -٠١٨/٠(طريق تعداد غالف در گياه نيز منفي ولي ناچيز بود           
اين امر سبب شد كه صفت تعداد روز تا شروع گلدهي                     

در اين گونه موارد    .معني داري با عملكرد نداشته باشد     همبستگي  
كه صفتي داراي اثر مستقيم مثبت بر عملكرد باشد اما آثار غير             
مستقيم آن از طريق سايرصفات منفي و باال باشد، مطلوب آن              
است كه اين صفت را در حين انتخاب براي عملكرد در نظر                 

شاخص برداشت  لذا استفاده از صفت     . نگرفت و آن را حذف نمود     
و تعداد غالف در گياه براي رسيدن به عملكرد بذر باال در شرايط             

 .تنش در اين گروه هاي رسيدگي مطلوب مي باشد
تجزيه عليت در محيط تنش براي ارقام        و رگرسيون گام به گام     

 Vگروه رسيدگي 
در .  ارايه شده است    ١٣نتايج تجزيه رگرسيوني در جدول        

اشت، دوره پر شدن دانه و تعداد         صفات شاخص برد  اينجا نيز   
 غالف در گياه به ترتيب وارد مدل رگرسيوني شدند و مجموعاً              

 درصد از تغييرات مربوط به عملكرد بذر را اين سه صفت              ٦/٧٧
ضرايب رگرسيوني از نظر عالمت با ضرايب             .توجيه نمودند 

معني دار بودن صفت     همبستگي ساده مطابقت داشت و از نظر       
و تعداد غالف در گياه همبستگي معني داري با         شاخص برداشت   

عملكرد بذر داشتند اما همبستگي صفت دوره پر شدن دانه با              
 .عملكرد بذر غير معني دار بود

نتايج تجزيه عليت بر روي عملكرد بذر به عنوان متغير                
كه صفت شاخص برداشت داراي      ) ١٤جدول  (وابسته نشان داد    

 عملكرد بذر بود و اثر           روي) ٦٣/٠(باالترين اثر مستقيم       
و از طريق   ) ١٥/٠(غيرمستقيم آن از طريق تعداد غالف در گياه        

 اثرمستقيم دوره پر شدن دانه باال .ناچيز بود دوره پرشدن دانه

 بود و لي آثار غير مستقيم آن از طريق صفات شاخص             ) ٣٢/٠( 
صفت تعداد غالف در    . برداشت و تعداد غالف در گياه پايين بود        

روي عملكرد بذر بود و      ) ٦٣/٠(يز داراي اثر مستقيم باال       گياه ن 
) ٢٨٨/٠(اثر غيرمستقيم آن از طريق شاخص برداشت قابل توجه        

 .بود) -٠٥٥/٠(ناچيز ولي  از طريق طول دوره پر شدن دانه
به نظر مي رسد كه استفاده از شاخص برداشت و تعداد غالف           

 تنش در اين    در گياه براي حصول عملكرد باالي بذر در شرايط         
 .گروه رسيدگي مناسب باشد

 
  تجزيه رگرسيون گام به گام براي صفت عملكرد -١٣جدول 

 براي دانه به عنوان متغير وابسته در محيط تنش 
  در سوياvارقام گروه رسيدگي 

احتمال T 
ضريب 

)٢R(تبيين 
خطاي 
استاندارد

ضريب 
رگرسيوني

صفات داده شده به 
 مدل

٠٠٠/٠ ٣٤/٣٠٨٩ ٦٢/٠ ٧٢/٤ ٥٦/١٤٥٩٠  شاخص برداشت
٠١٧/٠ ١١/١١١ ٦٩/٠ ٦٧/٢  دوره پر شدن دانه ٠٧/٢٩٦
٠٢٧/٠ تعداد غالف در گياه ١٧/٢٠ ٢٧/٨ ٧٨/٠ ٤٤/٢

 
 رگرسيون  ،بطور كلي و با توجه به نتايج ضرايب همبستگي          

گام به گام و تجزيه عليت چنين استنباط مي شود كه صفات               
اه، مطلوبترين صفات جهت    شاخص برداشت و تعداد غالف در گي      

براي عملكردهاي  ) اعم از زودرس و ديررس     (انتخاب ارقام سويا    
 .باالي بذر بويژه تحت شرايط تنش كمبود رطوبت باشند                

، آثار مستقيم و غيرمستقيم صفات         )١٩٩٨ (گسائورابه وسين 
شاخص برداشت، وزن ماده خشك و تعداد غالف در گياه را در              

رد بذر پيدا كردند و پيشنهاد نمودند       هشت ژنوتيپ سويا بر عملك    
كه تعدادغالف درگياه،شاخص برداشت و وزن ماده خشك هرگياه به      
.عنوان معيارهاي انتخاب در بهبود عملكرد سويا استفاده بشوند         

 
 سويا در V تجزيه عليت براي عملكرد دانه در محيط تنش بر اساس همبستگي هاي ساده صفات در ارقام گروه رسيدگي -١٤جدول 

 ميزان آثار غير مستقيم از طريق ساير صفات
 همبستگي شاخص برداشت طول دوره پرشدن دانه تعداد غالف در گياه

 تا رسيدن كامل گياه

ميزان آثار 
 مستقيم

 صفات

 شاخص برداشت ٦٣١/٠**  ٠٠٦/٠ ١٥/٠ ٧٨٨/٠
 طول دوره پرشدن دانه ٣٢١/٠* ٠١٢/٠  -٠٥٦/٠ ٢٧٩/٠
 تعداد غالف در گياه ٣٣١/٠* ٢٨٨/٠ -٠٥٥/٠  ٥٦٤/٠

٤٧٤/٠ = R) معني دار در سطوح احتمال پنج و يك درصد* * و * )    اثر باقيمانده   
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