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چکیده
کالنتراحمدی ،س.ا .0411 .اثر کاشت زمستانه بر رشد و عملکرد دانه ژنوتیپهای سویا ( )Glycine max L. Merrدر شررای شرماخ زوزسرتا  .نشرریه علروم زراعري
ایران.391- 215 :)4( 32 .

عملکرد ژنوتیپهای سویا ،آزمایشي به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي برا سره تکررار در مرکر
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي صفي آباد دزفول به مدت دو سال زراعي ( )0294-0291اجرا شد .در این آزمایش چهار
تاریخ کاشت ( 7بهمن 30 ،بهمن 5 ،اسفند و  09اسفند) در کرتهای اصلي و  03ژنوتیپ سویا ( ،514 ،3113 ،3110صبا ،کتول ،سامان،
ساری ،SG5 ،SG2 ،SK93 ،ویلیام و سالند از گروههای رشدی  2تا  )1در کرتهای فرعي قرار داده شدند .نتایج نشران داد کره برا
تأخیر در تاریخ کاشت ،طول دوره گلدهي و رشد گیاه در کلیه ژنوتیپهای سویا کاهش یافت .تعداد غالف در بوته در تاریخ کاشت
 09اسفند در مقایسه با  7بهمن  43درصد کاهش یافت .بیشترین میانگین تعداد غالف در بوتره ( 21غرالف) و کمتررین ( 01غرالف) بره
ترتیب به ژنوتیپهای  SK93و ویلیام تعلق داشت .حداکثر ( 273کیلوگرم در هکتار) و حداقل ( 423کیلوگرم در هکترار) عملکررد
دانه نی بهترتیب متعلق به تاریخ کاشت  7بهمن و  09اسفند بود .ژنوتیپ  SK93از بیشترین عملکرد دانه ( 0320کیلروگرم در هکترار)
برخوردار بود .با توجه به نتایج آزمایش و پایین بودن حداکثر عملکرد دانه ( 273کیلوگرم در هکتار) بدست آمده در تراریخ کاشرت
اول ( 7بهمن) ،کشت زمستانه سویا اقتصادی به نظر نميرسد ،اما با توجه به عملکرد دانه ژنوتیپ  ،SK93به نظر ميرسد که بررسيهای
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تاریخ کاشت و ژنوتیپ از عوامل موثر بر رشد و عملکرد دانه سویا ميباشند .به منظور بررسري اثرر تراریخ کاشرت و ژنوتیرپ برر

بیشتر برای شناسایي ژنوتیپهای سازگار به کشت زمستانه ضروری است.

تاریخ دریافت 1111/11/11 :تاریخ پذیرش1200/62 /62 :
 -1استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفوخ ،سازما تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،ایرا
(مکاتبه کننده) (پست الکترونیک)a.kalantarahmadi@areeo.ac.ir :

این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی شماره  6-11-01-112-120062مصوب موسسه تحقیقات اصالح تهیه نهاخ و بذر میباشد
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واژههای کلیدی :تعداد غالف در بوته ،روغن دانه ،سویا ،عملکرد دانه و گروه رسیدگي
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مقدمه

( .)Egli and Cornelius, 2009نتایج برزی از آزمایشرات

برای تولید مطلوب گیاها زراعی در هرر منطقرهای،

نشا داده است کره عملکررد دانره سرویا در تراریخهرای

فراهم بود فرصت کافی برای رشد و نمرو و سرازگاری

کاشت زودهنگام بیشتر اسرت (.)Robinson et al., 2009

آ بررا شرررای ایلیمرری منطقرره الزم اسررت .کوترراه شررد

در شرررای مطلرروب دمررایی ،در ترراریخهررای کاشررت

طوخ دوره رشد از طریر ایاراد محردودیت در جرذب

زودترر تعرداد گرره (،)Wilcox and Frankberger, 1987

آب ،مررواد اررذایی و تبررادالت گررازی ،باعرر

تعررررداد اررررال

کرراه

بازدهی گیاه و عدم سودمندی نظرام تولیرد زواهرد شرد

و تعررررداد دانرررره در واحررررد سررررطح

( )Pederson and Lauer, 2004بیشتر است.
کاشت سویا در برزیس کره در نیمکرره جنروبی وایرع

(.)Hashemi Jazi, 2001
و دمررا ،مهررمترررین

شده عمدتا زمانی اناام میشرود کره دمرا برین 60ترا 10

در ایلرریمهررای گرمسرریری ،ترراب

عررواملی هسررتند کرره بررر رشررد و عملکرررد گیرراه ترراثیر

درجه سانتیگراد بوده و رطوبت کافی جهت سبز شد و

مررریگذارنرررد .درجررره حررررارتهرررای بررراال و تررراریخ

استقرار گیاهچه وجود داشته باشد .کاشت سرویا پرا از

کاشرررتهرررای نامناسرر

باعر ر

آسررری

اوخ سرراتامبر (اوایررس اسررفند در نیمکررره شررمالی) باع ر

رسررراند بررره

گیرراه یبرررس و پرررا از برداشرررت محصررروخ مررریشررروند
(and Gunthardt-Goerg, 2005

 .)Vollenweiderترازیر

در هکتار در روز مریشرود و برا در نظرر گررفتن شررای

بررود شرررای محیطرری بررر رشررد

ایلیمی و طوخ روز ،کاشت سویا در نوامبر (اواس آبرا

روز و درجرره حرررارت همررراه بررا تررازیر در کاشررت بررر

شنازته شده است .محدود بود بارنردگیهرا و زشرکی

طرروخ مراحررس رشررد رویشرری و نمررو زایشرری ،تعررداد

ناشرری از آ باع ر

محرردود شررد کشررت سررویا در 61

شازههای فرعی ،تعرداد ارال  ،ارتفراو بوتره ،شراز

آوریس (اوخ آبا در نیمکره شرمالی) و  11سراتامبر (60

سطح برگ ،میزا روان و پروتئین و عملکرد دانه سویا

اسررفند در نیمکررره شررمالی) در برزرری منرراط برزیررس

.)Mengxuan

میشود .در شرای زشکی زاک و پرایین برود دمرای

ترراریخ کاشررت مهررمترررین عرراملی اسررت کرره اکثررر

زاک ،سبز شد گیاهچره بره کنردی صرورت گرفتره و

ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سرویا را

تراکم بوته کاه

مییابد .پایین برود دمرا در اوایرس و

تحررت ترراثیر یرررار مرریدهررد .ترراریخ کاشررت مطلرروب برره

نیمه آزر دوره رشد گیاه ،باعر

ژنوتیپ و مکا بستگی دارد .با ترازیر در کاشرت طروخ

سویا میشرود ( ، )Battisti and Sentelhas, 2014برا ایرن

دوره کاشت تا گلدهی و طروخ دوره گلردهی کوتراهترر

حاخ کاشت زودهنگام و یا تازیری سرویا نروعی راهبررد

یافتره و

جایگزین محسوب میشرود ترا بتروا دو گیراه در فصرس

ترررراثیر سررررو آ در اریررررام دیررررررا بیشررررتر اسررررت

رشررد کشررت کرررد (سررویا-ذرت ،ذرت-سررویا و یررا

( .)Ghorbanzadeh Neghab et al., 2014نتایج تحقیقات

سویا-سویا) .البته این موضوو باع

مخراطرات

نشررا داده اسررت کرره عملکرررد دانرره سررویا در شرررای

ایلیمی کشت سویا میشود (.)Meotti et al., 2012

ترراثیر گررذار اسررت (and Wiatrak, 2012

شده و تعداد اال

در بوتره  11درصرد کراه

کراه

افزای

عملکررد دانره

هندوسرررتا در تررراریخهرررای کاشرررت اوازرررر آوریرررس

در مناط سرد ژاپن که حدایس ،حرداکثر و میرانگین

(اوایس اردیبهشت) بیشتر از تاریخهای کاشت اوایس مری

 66/1 ،11/2و 10/1

(اوازررر اردیبهشررت) اسررت (et al., 2009

دما از کاشت تا برداشت بره ترتیر

،)Robinson

درجرره سررانتیگراد اسررت ،کاشررت سررویا در اواس ر مرری

امرررا ایرررن موضررروو در تمرررام منررراط صررراد نیسرررت

(اوازر اردیبهشرت) انارام شرده و کشرتهرای ترازیری
092
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و نمررو و عملکرررد سررویا اثررر منفرری دارد .تغییررر طرروخ

در نیمکره شمالی) ،مناس ترین تاریخ کاشت در برزیس
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در کاشررت و نامناسر

کاه

عملکرد دانه سویا بره میرزا  11ترا  21کیلروگرم

"اثر تاریخ کاشت زمستانه بر رشد و عملکرد ،...کالنتر احمدی"610-102 ،1200 ،

بدلیس کاه
کاه

تعداد دانه در ارال

رشدمحدود را برای کاشرت زودهنگرام مناسر

و تعرداد گرره باعر

عملکرد دانه میشود .تعداد ارال  ،تعرداد دانره

در اال

و یابرس

توصیه دانستند.

و عملکرد دانه بره میرزا مرواد پررورده تولیرد

در منررراطقی ماننرررد اسرررتا زوزسرررتا عرررالوه بر رر

شررده در طرروخ دوره یبررس از دانرره بنرردی بسررتگی دارد

طوخ دوره رویشی که تعیین کننده پتانسریس گیراه بررای

(.)Kumagai and Takahashi, 2020

ورود به مرحله زایشی است ،زما گلدهی و اال دهی

برررای گلرردهی و اررال دهرری سررویا

دمررای مناس ر

 60ترررا et al., 2008( 62

محیطرری نیررز از اهمیررت زاصرری

در شرررای مناسرر

 )Liuو پرررر شرررد دانررره

برزوردار بوده و هر گونه ترن هرای محیطری مریتوانرد

 61-11درجررره سررررانتیگراد اسرررت و دمررررای برررراالتر

آثررار منفرری جبرررا ناپررذیری بررر عملکرررد دانرره داشررته

حرارتری محسروب مریشرود

باشد .بیشتر شد طروخ دوره رشرد در شررای محیطری

از  11درجه به عنوا تن
(et al., 2007

مناس ر

 .)Oh-eیربررا زاده نقرراب و همکررارا

باع ر

عملکرررد دانرره سررویا مرریشررود

افررزای

تاریخ کاشت سویا (اوخ زرداد 12 ،زرداد و  10زرداد)

بررسیهای اناام شده نشا داده اسرت کره برا توجره بره

عردم

برنامه تناوبی استا زوزستا و آزاد شد زمینهرا پرا

در بوتره و

از زراعتهای پاییزه ماننرد گنردم ،کلرزا و دغنردر ینرد،

یافتنررد .گرزارش شررده اسرت کرره

سویا در اسرتا زوزسرتا تیرر مراه

رشد شازههای فرعری شرده و تعرداد ارال
عملکررد دانرره کراه

تاریخ کاشت مناس

ژنوتیپهایی که فاصله بین کاشت ترا شرروو گلردهی و
اال دهی کمتری دارنرد ،تعرداد ارال

برروده و در مقایسرره بررا ترراریخ کاشررتهررای زرررداد و
مرررداد از عملکرررد دانرره برراالتری برزرروردار مرریباش رند

در بوتره ،وز

هزار دانه و عملکرد دانه باالتری دارنرد .در عرر هرای
جغرافیایی باال ،تازیر در گلدهی به دلیس مصاد
مراحس زایشری گیراه برا روزهرای کوتراه باعر

(Kalantar Ahmadi et al., 2012; Kalantar Ahmadi and

).Daneshian, 2014; Kalantar Ahmadi et al., 2018

شرد
کراه

بهمنظور بهرهبررداری از نرزوالت آسرمانی در فصرس

طوخ دوره گلردهی و عملکررد مریشرود .تغییرر شررای

زمستا  ،تنظیم برنامه تناوبی مناس  ،اسرتفاده از ررفیرت

محیطی به ویرژه دمرا و طروخ دوره روشرنایی ،مریتوانرد

زررالی کارزانررههررای رواررنکشرری در زمررا برداشررت

تغییر واکن های گیاه سویا در دوره زایشی شرود

محصوخ و با توجه بره عردم وجرود اطالعرات کرافی در

باع

(2003

 .)Cooper,افررزای

افزای

 11درصدی تولید دانره در مقایسره برا بوترههرای

زصوص واکن

طرروخ دوره روشررنایی باعر

اریام سویا نسبت به کشت زمسرتانه در

زوزستا  ،این آزمای

اجرا شد.
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( )Ghorbanzadeh Neghab et al., 2014در ارزیرابی اثرر

(Ahmadi and Daneshian, 2014

در منطقه شیروا دریافتند که کشت دیرترر باعر

 .)Kalantarنتررایج

سویایی شد کره در دوره روشرنایی طبیعری رشرد کررده
مواد و روشها

بودند ( .)Kantolic and Slafer, 2005گرروه رسریدگی و
عملکرد دانه و اجزای عملکرد سویا مریباشرد .زینلری و

عملکرررد ژنوتیررپهررای سررویا ،آزمایشرری برره صررورت

 )Zeinaliعملکررررد اریرررام

طررح بلروکهرای کامرس

همکرررارا

(et al., 2003

کرتهای زرد شده در یالر

رشرردمحدود و رشررد نامحرردود سررویا را در ترراریخهررای

تصادفی با سه تکررار بره مردت دو سراخ ( )1112-12در

کاشررت در گرگررا بررسرری کرررده و گررزارش

مرکررز تحقیقررات و آمرروزش کشرراورزی و منررابع طبیعرری

دادند که تیپ رشدی بر عملکرد دانه موثر است ،اما این

صرفی آبراد وایرع در عرر

جغرافیرایی  16درجره و 66

موضرروو برره ترراریخ کاشررت بسررتگی دارد .آنهررا تیررپ

دییقه ،طوخ جغرافیایی  20درجره و  16دییقرره و ارتفراو

مختل ر
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تیپ رشدی نیرز از عوامرس مروثر برر طروخ دوره رشرد و

بررهمنظ رور ارزیررابی اثررر ترراریخ کاشررت زمسررتانه بررر
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و یکنوازرت انتخراب

 06متررر از سررطح دریررا اجرررا شررد .شهرسررتا دزفرروخ در

در اواس دی یطعه زمینی مناس

شماخ استا زوزستا وایع شرده کره میرانگین بارنردگی

و سرراا ایرردام برره آمررادهسررازی زمررین شررامس شررخم بررا

سالیانه آ  126میلیمترر اسرت .از ایرن میرزا بارنردگی

گرراوآهن ،دیسررک ،مالرره و کودپاشرری گردیررد .یبررس از

سهم بارش زمستانه ،پراییزه ،بهراره و تابسرتانه بره ترتیر

کاشت سمااشی با استفاده از عل ک

 12/2 ،12 ،20/2و  1/1درصرررد مررریباشرررد .میرررانگین،

دو لیتردر هکتار صرورت گرفرت و سراا برا اسرتفاده از

 21 ،61/1و

فاروئر جوی و پشرتههرا ایاراد شردند .هرر کررت فرعری

منفی  1درجه سانتیگراد است .برا توجره بره عردم وجرود

شامس دهار پشته ش

متری با فاصله  12سرانتیمتر برود و

اطالعات در باره کشرت زمسرتانه سرویا ،در ایرن تحقیر

روی هر پشته دو ردی

دهار تاریخ کاشت ( 1بهمرن 61 ،بهمرن 2 ،اسرفند و 11

در مرحله  6-2برگی نسبت به تنک کرد بوتهها جهرت

اسررفند مرراه) و  16ژنوتیررپ سررویا (،202 ،6006 ،6001

ایااد تراکم  20بوته در متر مربع (با فاصله روی ردیر

صررربا ،کتررروخ ،سررراما  ،سررراری،SG5 ،SG2 ،SK93 ،

حدود هفت سانتیمتر) ایدام شد .کنترخ عل های هرز به

حررداکثر و حرردایس دمررای محررس برره ترتیر

 Williamsو سررالند) از گررروههررای رسرریدگی مختلرر
بهترتی

صورت دستی برحس

ترفال به میرزا

کشت شدند .پا از کاشت نیز

نیاز اناام شد .یادداشت بررداری

در کرتهای اصرلی و فرعری یررار داده شردند

و ثبررت مراحررس فنولوژیررک نیررز بررر اسرراا روش فهررر و

برهعنروا ریرم

کاوینا ( )Fehr and Caviness, 1977انارام شرد .بررای

(جدوخ  .)1ریم سرالند در ایرن آزمرای
شاهد منطقه در نظر گرفته شد.

بر اساا نتایج حاصس از تازیره زراک (جردوخ ،)6
عناصر نیتروژ  ،فسرفر و پتاسریم برهترتیر

انتخاب شده و صفات تعداد اال

 16 ،22و 01

در بوته ،تعرداد دانره

در اررال  ،وز هرررزار دانررره و ارتفررراو بوتررره در آنهرررا
اندازهگیری شدند .برای تعیین عملکرد دانه نیرز پرا از

کیلوگرم در هکتار به زاک داده شردند .کرود نیترروژ
در سه مرحله (یک سوم یبرس از کاشرت ،یرک سروم در

حذ

مرحله شروو گلدهی و یک سوم نیرز در مرحلره شرروو

ابتدا و انتهای هرکرت) از سرطحی بره انردازه شر

اال دهی) مصر

شد .در این آزمای

تلقیح بذرها با

حاشیه (دو ردی

کناری هر کرت و یک مترر از

مربع برداشرت محصروخ انارام شرد .یبرس از زرمنکروبی

باکتریهای همزیست اناام نشد .جهت اجرای آزمای

بوتهها نسبت به توزین بوتهها جهت تعیین عملکرد

جدوخ  -1منشا  ،گروه رسیدگی و تیپ رشدی ژنوتیپهای سویا
Table 1. Origin, maturity group and growth type of soybean genotypes
تیپ رشد
Growth type
نیمهمحدود Semi determinate
Determinate
محدود
Indetermunate
نامحدود
Indetermunate
نامحدود
Indetermunate
نامحدود
Indetermunate
نامحدود
نیمهمحدود Semi determinate
Indetermunate
نامحدود
Indetermunate
نامحدود
Indetermunate
نامحدود
Indetermunate
نامحدود
Determinate
محدود

گروه رسیدگی
Maturity group
3
4
4
3
5
4
3
5
3
4
3
6
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ژنوتیپهای سویا
Soybean genotypes
2001
2002
504
Saba
Katoul
Saman
Sari
SK93
SG2
SG5
Williams
)Salend (Control

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.1.1

منشا
Origin
Iran
Iran
Iran
Iran
USA
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
USA
Iran

مترر

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25

اندازهگیری اجزای عملکرد  10بوته بهصورت تصرادفی

"اثر تاریخ کاشت زمستانه بر رشد و عملکرد ،...کالنتر احمدی"610-102 ،1200 ،

جدوخ  -6مشخصات فیزیکی و شیمیایی زاک محس اجرای آزمای
Table 2. Physical and chemical properties of the soil at the experiment site
اسیدیته
pH
7.85

هدایت الکتریکی
)EC (dS.m-1
0.65

ماده آلی
)OC (%
0.78

فسفر
)P (mg.kg-1
8.5

پتاسیم
)K (mg.kg-1
177

( 1112و )1112

)Fig. 1. Mean of temperature and rainfall at the experiment site (2015 and 2016

نتایج و بحث

زیسررتی ایرردام شررد .بررهمنظررور تعیررین میررزا رواررن

نتایج تازیه واریانا مرک

و پرررروتئین دانررره نیرررز از هرررر تیمرررار یرررک نمونررره
 10گرمرررررری انتخرررررراب و بررررررا اسررررررتفاده از روش
(Infera Red; NIR

نشا داد که اثرر سراخ،

تاریخ کاشت و ژنوتیرپ برر طروخ دوره گلردهی ،طروخ
دوره رشد ،تعداد اال

 )Nuclearدر آزمایشررگاه بخرر

دانررههررای روانرری کرررج انرردازهگیررری شررد .برررای

در بوته ،تعداد دانره در ارال ،

وز هزار دانه ،عملکررد دانره ،عملکررد زیسرتی ،میرزا

ارزیرررابی یکنررروازتی واریرررانا زطاهرررای آزمایشررری

روان و پروتئین دانره معنریدار برود .بررهمکن

نیرررز آزمرررو بارتلرررت انارررام شرررده و برررا توجررره بررره

تاریخ کاشت نیز اثر معنیداری برر طروخ دوره گلردهی،

یکنوازررررت بررررود زطاهررررای آزمایشرررری ،صررررفات

در بوتره ،تعرداد دانره در

و مقایسررره

اال  ،وز هزار دانه ،عملکرد دانره و عملکررد زیسرتی

میانگینها (با استفاده از آزمو توکی) با اسرتفاده از نررم

ساخ و ژنوتیپ بر طوخ دوره گلدهی،

افررزار  SASاناررام شررد .جهررت تازیرره مرکر

داشت .برهمکن

اثررر سرراخ

تعداد دانه در ارال  ،وز هرزار دانره ،عملکررد دانره و

بهصورت تصادفی و اثر تاریخ کاشت و ژنوتیرپ ثابرت

تاریخ کاشت و

فر

عملکرد زیستی معنیدار بود .برهمکن

ژنوتیپ بر طوخ دوره گلدهی ،طروخ دوره رشرد ،تعرداد

شردند ( .)Shiranirad and Khany, 2005ضررای

دانرره در اررال

رگرسیو نیز برا اسرتفاده از نررم افرزار  SPSSو بره روش

برهمکن

 Stepwiseاناام شد.
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و میررزا پررروتئین دانرره معنرریدار بررود.

ساخ و تاریخ کاشت و ژنوتیرپ نیرز برر طروخ

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.1.1

مرررورد بررسررری ،تازیررره واریرررانا مرکرر

طوخ دوره رشد ،تعرداد ارال

سراخ و

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25

شکس  -1میانگین بارندگی و دمای محس اجرای آزمای

بافت زاک
Soil texture
Clay-loam

"نشریه علوم زراعی ایرا " ،جلد بیست و سوم ،شماره  ،2زمستا 1200

معنیدار بود.

دوره گلدهی و تعداد دانه در اال
مقایسرره میررانگینهررای برررهمکن

یافرت .متفراوت برود طروخ

ژنوتیپهای سرویا کراه

ترراریخ کاشررت و

دوره گلدهی در اریام سویا را عالوه بر زمرا کاشرت و

نشا داد که بیشترین طروخ

تیپ رشدی ،میتوا به حساسیت آنها بره طروخ روز نیرز

دوره گلدهی ( 20روز) در تاریخ کاشت اوخ ( 1بهمرن)

نسربت داد (.)Kalantar Ahmadi and Daneshian, 2014

مربوط به ریم کتوخ و کمترین طوخ دوره گلردهی (2/0

مقایسه طوخ دوره گلدهی در ریم رشد محدود سرالند و

ژنوتیپ در دو ساخ آزمای

روز) در تاریخ کاشت  11اسفند مربوط به ریرم ویلیرامز

ژنوتیپ رشد محدود  SK93در دو سراخ آزمرای

بود (شکس  .)6ژنوتیپ رشد نامحدود  6006نیز در کلیره

داد کره طروخ دوره گلردهی در  SK93و سرالند در سراخ

ترراریخهررای کاشررت کمترررین طرروخ دوره گلرردهی را

اوخ  66و  12روز بوده و تعرداد روزهرایی از طروخ دوره

داشت (شکس  .)6شروو گلدهی در تراریخهرای کاشرت

گلدهی این ژنوتیپها در ساخ اوخ که با دمرای براالتر از

 21 ،12 ،02و  21روز پررا از

 11و  11روز برروده

اوخ تررا دهررارم بررهترتیر

برروده بررهترتیر

 62درجرره مصرراد

نشرا

گلدهی یک صفت ژنتیکی است ،اما تحت تاثیر عوامرس

بیشتر دمای باالی ژنوتیرپ  SK93نسربت بره ریرم سرالند

محیطرری از جملرره دمررا و طرروخ روز نیررز یرررار مرریگیرررد

باشد .طوالنیتر بود طوخ دوره گلدهی میتوانرد یرک

( )Ghanbari-Malidarreh et al., 2015وگلدهی سویا در

صفت مثبت برای شرایطی باشد کره در اثرر ترن

گرمرا

دمررای برراال و طرروخ روزهررای بلنررد (کشررت تابسررتانه) در

گسهای تشکیس شده در یک دوره زمانی زسارت دیده

مقایسه با دمای کمتر (کشت بهراره) در حردود دو هفتره

و در نتیارره تعررداد آنهررا کررم مرریشررود .برردیهی اسررت

زودتر آااز مریشرود (2003

 .)Cooper,نترایج آزمرای

کمتری نسبت به کراه

ژنوتیپهایی که واکن

طروخ

حاضر نیز با این یافتهها مطابقت دارد .با تازیر در کاشت

دوره گلدهی داشته باشند ،پتانسیس عملکررد آنهرا بیشرتر

دمررا (شررکس  )1طرروخ دوره گلرردهی کلیرره

حفظ زواهرد شرد ( )Miranda et al., 2020و حساسریت

و افررزای

 11اسفند Mar.9

 61بهمن Feb.9

 2اسفند Feb.23
a

a

l-n
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r-u tu

p-r
r-u
tuu
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bc
c-e c-f

d-g
h-k
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lm lm
n-p

o-q
q-t
r-u
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طوخ دوره گلدهی

e-h
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b

a

45
40
35
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5
0

)Flowering duration (day

bb
bc

b

a

 1بهمن Jan.21

شکس  -6میانگین طوخ دوره گلدهی ژنوتیپهای سویا در برهمکن

تیمارهای تاریخ کاشت و ژنوتیپ ( 1112و )1112

Fig. 2. Mean of flowering duration of soybean genotypes in interaction effect of sowing date × genotype
)(2015 and 2016
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ژنوتیپ های سویا

Soybean genotypes

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25

کاشت بود (نتایج ارائه نشدهاند) .هردند که طروخ دوره

است (جدوخ  .)1این موضوو میتواند از توانایی تحمرس

"610-102 ،1200 ، کالنتر احمدی،..."اثر تاریخ کاشت زمستانه بر رشد و عملکرد

)1112  و1112(  اال دهی و پرشد دانه ژنوتیپهای سویا و تعداد روزهای با دمای حداکثر در تیمارهای تاریخ کاشت، میزا دما در طوخ مراحس گلدهی-1 جدوخ
Table 3. Temperature during flowering, pod formation and seed filling of soybean genotypes and number of days with maximum temperature in sowing

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.1.1 ]

[ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25 ]

dates treatments (2015 and 2016)

تاریخ کاشت
Sowing
date

ژنوتیپهای
سویا
Soybean
genotypes

 بهمن1
Jan. 21
 بهمن61
Feb. 9
 اسفند2
Feb. 23
 اسفند11
Mar. 9

SK93
Salen
SK93
Salen
SK93
Salen
SK93
Salen

طوخ دوره گلدهی
Flowering
duration
(day)

1112
2015
22
14
19
5
15
7
16
8

1112
2016
28
19
26
11
18
10
17
8

طوخ دوره اال دهی
Pod formation
duration
(day)

1112
2015
18
9
17
8
13
6
9
6

1112
2016
25
17
19
14
15
12
11
9

طوخ دوره پر شد
دانه
Seed filling
duration
(day)

1112
2015
60
43
40
45
31
29
19
19

1112
2016
59
59
40
48
39
35
26
26

دما در مرحله گلدهی
Temperature
during flowering
(˚C)

دما در مرحله اال دهی
Temperature
during pod
formation
(˚C)

دما در مرحله پر شد دانه
Temperature
during seed filling
period
(˚C)

1112
2015
26.8
28.1
24.5
24.1
25.4
25.2
27.6
25.1

1112
2015
26.1
29.1
31.2
32.4
30.1
27.6
29.2
31.3

1112
2015
27.7
27.6
28.1
28.2
28.2
28.6
26.3
26.3

1112
2016
27.8
26.2
27.0
24.7
25.7
24.0
30.1
31.3
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1112
2016
25.8
23.6
26.6
24.7
28.3
23.8
27.8
30.3

1112
2016
25.8
26.1
26.1
26.0
26.4
26.7
25.2
25.3

تعداد روزهای با دمای باالتر
 در مرحله گلدهی62˚ از
No. days with
temperature˃ 25˚C
during flowering

1112
2015
17
13
9
2
9
5
4
12

1112
2016
19
13
18
6
11
4
12
12

تعداد روزهای با دمای باالتر از
 در مرحله اال دهی62˚
No. days with
temperature˃25˚C
during pod formation

1112
2015
13
9
11
5
11
2
8
6

1112
2016
10
3
13
9
9
10
7
9

تعداد روزهای با دمای باالتر از
 در مرحله پر شد دانه11˚
No. days with
temperature˃25˚C
during seed filling
period

1112
2015
10
11
8
9
7
7
8
9

1112
2016
5
5
6
8
6
6
7
7

"نشریه علوم زراعی ایرا " ،جلد بیست و سوم ،شماره  ،2زمستا 1200

بهبررود عملکرررد سررویا

این ژنوتیپ در تاریخ دهرار مررداد برود .کمتررین طروخ

کمتررر نسرربت برره فتوترمرراخ باعر

مریشرود ( .)Wu et al., 2015برا ودرود اینکره ژنوتیرپ

دوره رشررد ( 12روز) نیررز در ترراریخ کاشررت آزررر (11

 SK93از بیشترین طوخ دوره گلدهی در مقایسه برا سرایر

اسررفند) مربرروط برره ریررم سررالند بررود (شررکس  .)1زمررا

ژنوتیررپهررا برزرروردار نبررود ،امررا سررازگاری بیشررتر ایررن

رسیدگی محصوخ در تاریخهای کاشت اوخ ،دوم ،سوم

ژنوتیپ با شرای دمایی و نوری محس اجررای آزمرای
باع

حفظ بیشتر اال ها و افرزای

و دهارم بهترتی

عملکررد دانره آ

شد .به طور کلری در مرورد انتخراب ریرم مناسر

شد .ماتسودو و همکارا نیز ارهار داشتند کره ترازیر در
کاشت ،باع

کاه

میرررزا کررراه

 10تیر 2 ،تیر 6 ،تیرر و  1تیرر مشراهده

زما های مختل

بررای

کاشت ،الزم است فق به طروخ دوره

طوخ دوره رشد سویا میشود ،امرا

رشد آنها توجه نشده و تیپ رشردی نیرز در نظرر گرفتره

دوره رویشررری بیشرررتر از دوره زایشررری

شود ،زیرا علیرام اینکره اریرام دیرررا در تراریخهرای
کاشت مناس  ،پتانسیس عملکرد باالتری دارند ،اما تراثیر

می باشد (.)Matsuo et al., 2016
فاصله بین کاشت تا سبز شد در تاریخهای کاشرت

سو عوامس نامساعد محیطری برر اریرام دیرررا و رشرد

 16 ،10 ،62و  1روز

محدود میتواند بیشتر از اریام زودرا و رشد نامحردود

اوخ ،دوم ،سوم و دهارم به ترتیر

دمررا در زمررا کاشررت در کشررت زمسررتانه در مقایسرره بررا

بود طوخ دوره کاشت تا گلدهی و کاشت ترا برداشرت

فاصله برین کاشرت ترا سربز

عملکرررد دانرره سررویا مرریشررود

کشت تابستانه باع

افزای

شد گیاهچه شد .مقایسه میانگینهای برهمکن

محصرروخ باعر
(et al., 2016

تاریخ

افررزای

حاضرر هرر دنرد

 .)Matsuoدر آزمرای

کاشت و ژنوتیپ نشا داد که با تازیر در کاشت ،طروخ

ژنوتیپ  6006طوخ دوره رشد بیشتری داشرت ،ولری بره

یافت .حداکثر

دلیررس رشررد محرردود بررود  ،طرروخ دوره گلرردهی آ برره

دوره رشد کلیه ژنوتیپهای سویا کاه

موازات بیشتر شد طوخ دوره رشد ،افزای

طرروخ دوره رشررد ( 101روز) در ترراریخ کاشررت اوخ (1

نداشت.

بهمن) و ژنوتیپ  6006مشراهده شرد و زمرا رسریدگی

 2اسفند Feb.23

 11اسفند Mar.9
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شکس  -1میانگین طوخ دوره رشد ژنوتیپهای سویا در برهمکن

تیمارهای تاریخ کاشت و ژنوتیپ ( 1112و )1112

Fig. 3. Mean of growth duration of soybean genotypes in interaction effect of sowing date × genotype
)(2015 and 2016
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ژنوتیپ های سویا
Soybean genotypes
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پا از کاشت بود (نتایج ارائه نشردهانرد) و پرایین برود

باشد .نتایج برزی تحقیقات نشرا داده اسرت کره بیشرتر

"اثر تاریخ کاشت زمستانه بر رشد و عملکرد ،...کالنتر احمدی"610-102 ،1200 ،

مقایسه میانگینهای برهمکن
نشا داد که در ساخ اوخ آزمای

ساخ و تاریخ کاشرت

در ساخ دوم در مقایسه با ساخ اوخ ،باع

بیشترین تعداد ارال

دوره اال دهی (جدوخ  )1و بیشتر شد تعرداد ارال

در بوته ( 62/6عدد) در تراریخ کاشرت دوم ( 61بهمرن)
بدست آمرد .در سراخ دوم آزمرای

در بوته در ساخ دوم بود (جدوخ  .)2زینلری و همکرارا

نیرز در تراریخهرای

( .)Zeinali et al., 2003نیز گزارش دادند کره عرالوه برر

در یوته بدسرت

در بوتره

کاشت اوخ و دوم بیشترین تعداد اال
آمرررد (جررردوخ  .)2کررراه

افرزای

طروخ

تیپ رشدی ،تاریخ کاشت نیز بر تعرداد ارال

طررروخ دوره گلررردهی در

موثر است و اگرده نمیتوا به برتری یکی از اریرام یرا

دمرا در دوره

یکررری از دو تیرررپ رشرررد محررردود و یرررا نامحررردود در

گلدهی و اال دهی این تاریخهای کاشرت در مقایسره

تاریخهای کاشت دیرهنگام حکم داد ،ولی میتوا ریم

تعرداد

دارای تیپ رشد محدود را برای کشتهای زودهنگام و

در بوته در تاریخهای کاشت سوم و دهارم شرد.

به مویع توصیه کرد .هردند که طوخ دوره رشد رویشری

نتایج مقایسه میانگینها در دو ساخ نشا داد که بیشرترین

و زایشی تعیین کننده اجزای عملکررد و از جملره تعرداد

در بوتره

اال

در بوته هستند ،اما زما ویوو مراحس زایشری نیرز

مربوط به ژنوتیپهای  SK93و ویلیرامز برود .برا

نقرر

در بوترره دارد

تاریخهای کاشت سوم و دهارم و افرزای
با تاریخهرای کاشرت اوخ و دوم ،باعر
اال

کراه

( 12عدد) و کمترین ( 12/2عدد) تعداد ارال
بهترتی

تازیر در کاشت طوخ دوره اال دهی در ژنوتیپهرای

( )Kalantar Ahmadi et al., 2018و افزای

دمرا ترا حرد

یافررت (جرردوخ  .)1برررسرری

برراالتر از دمررای مطلرروب در طرروخ دورههررای گلرردهی و

وضعیت دما در طوخ مرحله اال دهی این دو ژنوتیرپ

اررال دهرری کرراه

در بوترره را برردنباخ

نشا داد که کمتر بود دما در طروخ دوره ارال دهری

زواهد داشت.

تعررداد اررال

40

a
bc
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سررالند و  SK93کرراه

مهمرری در تشررکیس تعررداد اررال

ژنوتیپهای سویا
Soybean genotypes

شکس  -2میانگین تعداد اال

در بوته ژنوتیپهای سویا ( 1112و )1112

مقایسه میانگینهای برهمکن

ساخ و تاریخ کاشرت

نشا داد که بیشترین تعداد دانه در اال
دوم آزمای

دانه در اال

( )6/1در ساخ

( 6/2عدد) در ساخ دوم و ژنوتیرپ SK93

مشاهده شد .حدایس تعداد دانره در ارال

و تاریخ کاشت اوخ بدسرت آمرد.کمترین

( 1/02عردد)

نیز مربروط بره ریرم ویلیرامز در سراخ اوخ آزمرای
تعداد دانه در اال

تعررداد ( 0/1عرردد) نیررز در س راخ اوخ مربرروط برره ترراریخ

دوم آزمای

کاشت آزر ( 11اسفند) بود (جدوخ  .)2حرداکثر تعرداد
092

برود.

در کلیه ژنوتیپهای سرویا در سراخ

در مقایسه با ساخ اوخ ،بیشرتر برود (جردوخ

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.1.1

)Fig. 4. Mean of number of pod.plant-1 of soybean genotypes (2015 and 2016

"نشریه علوم زراعی ایرا " ،جلد بیست و سوم ،شماره  ،2زمستا 1200

 .)2بیشتر بود دما در طوخ دوره اال دهی و پر شرد
دانه در ساخ اوخ در مقایسه برا سراخ دوم ،باعر
تعداد دانه در اال

ژنوتیپ  SK93در ساخ اوخ ( 1112کیلوگرم در هکترار)
و سرراخ دوم ( 1601کیلرروگرم در هکتررار) آزمررای

کراه

در ساخ اوخ گردید (جدوخ  .)1هرر

بیشترین عملکرد دانه برزوردار برود (جردوخ  .)2سراری

در سرویا بیشرتر

شد مراحس زایشی تاریخهای کاشت دیرتر در دماهای

دند صفاتی مانند تعداد دانره در ارال

تحرت تراثیر ویژگریهررای ژنتیکری اسرت ،امررا تررازیر در
کاشت باع

تسریع گلدهی ،کاه

و زایشرری و در نهایررت کرراه
(et al., 2012

برهمکن

از

باالتر در مقایسه با تاریخ کاشرت اوخ (جردوخ  )1باعر

دوره رشد رویشی

کاه

تولیررد دانرره مرریشررود

اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپهای سویا

شررد .مناسر
آزمای

 .)Farahanipadمقایسرره میررانگینهررای

ساخ و تاریخ کاشرت نشرا داد کره بیشرترین

بررود شرررای آب و هرروایی در سرراخ دوم

باع

افزای

عملکرد دانه شرد و بیشرتر برود

وز هزار دانه در سراخ دوم نیرز تراثیر مثبتری برر افرزای

وز هررزار دانرره ( 110/2گرررم) مربرروط برره سرراخ دوم

عملکرد دانه داشت .تازیر در کاشت بهدلیرس حساسریت

و تراریخ کاشرت اوخ و کمتررین مقردار (11/0

طروخ دوره

آزمای

سویا نسبت به دما و فتوپریود باعر

گرم) نیز مربوط به ساخ اوخ و تراریخ کاشرت آزرر برود
(جرردوخ  .)2مقایسرره میررانگینهررای برررهمکن

کراه

رشد رویشری و زایشری و عملکررد دانره سرویا مریشرود
( .)Kazemi et al., 2005مقایسه میانگینهای بررهمکن

سرراخ و

سرراخ و ژنوتیررپ نیررز نشررا داد کرره عملکرررد دانرره کلیرره

ژنوتیپ نیز نشا داد که وز هزار دانه کلیه ژنوتیپهای
هزار دانه ( 120/2گرم) در سراخ دوم بره ژنوتیرپ SK93

ساخ اوخ بود و حداکثر عملکررد دانره ( 1601کیلروگرم

ازتصاص داشت .کمترین وز هزار دانه ( )20/2نیرز در

در هکتررار) در سرراخ دوم برره ژنوتیررپ  SK93ازتصرراص

ساخ اوخ مربوط به ژنوتیپ ساری بود (جدوخ  .)2بیشرتر

داشت .حدایس عملکرد دانه ( 600کیلروگرم در هکترار)

بود دما و همچنین تعداد روزهای با دمای براالتر از 11

نیرررز در سررراخ اوخ و ژنوتیرررپ ویلیرررامز مشررراهده شرررد

درجه سانتیگراد در سراخ اوخ آزمرای

باعر

کراه

طوخ دوره پر شد دانره در مقایسره برا سراخ دوم شرده و
این موضوو کاه

در اال

وز هزار دانه ژنوتیپهرای سرویا را

و وز هزار دانره ژنوتیرپ  SK93نیرز افرزای

عملکرررد دانرره ایررن ژنوتیررپ را برردنباخ داشررت .عملکرررد

بدنباخ داشت (جدوخ .)1
مقایسه میانگینهای برهمکن

در بوته ،تعداد دانره

مناسرر

ژنوتیرررپ Ahmadi, 2020( SK93

)Kalantar

ساخ و تاریخ کاشرت

و پررررایین بررررود عملکرررررد دانرررره ژنوتیررررپ ویلیررررامز

نشا داد که بیشرترین عملکررد دانره ( 016کیلروگرم در

 )Kalantarدر کشرت

هکتار) مربوط به ساخ دوم آزمای

(Ahmadi and Daneshian, 2014

و کمترین عملکرد دانه ( 206/1کیلوگرم در هکتار) نیرز

ژنوتیررپ ویلیررامز سررازگاری مناسرربی بررا شرررای ایلیمرری

مربوط به ساخ اوخ و تاریخ کاشت آزر بود (جردوخ .)2

زوزستا ندارد .نتایج رگرسیو جز بره جرز عملکررد

بیشررترین ( 202/6کیلرروگرم در

دانه ( )Y1و سایر صفات نشرا داد کره عملکررد زیسرتی

هکتار) عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم بدست آمرد،

در بوتره ()X3

در سرراخ اوخ آزمررای
اما در ساخ دوم آزمای

( ،)X1وز هزار دانه ( ،)X2تعرداد ارال
بررهترتیرر

تراریخ کاشرت اوخ از بیشرترین

( 016کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانره برزروردار برود

اثررر مثبررت و معنرریداری بررر عملکرررد دانرره

ژنوتیپهای سویا داشتند (رابطه .)1
(رابطه )1

(جرردوخ  .)2کلیرره ژنوتیررپهررای سررویا در سرراخ دوم از
عملکرد دانه بیشتری نسبت به ساخ اوخ برزوردار بوده و

Y1= -105.89 + 0.43 X1 + 0.204 X2 + 0.19 X3

مقایسه میانگینهای برهمکن
099

ساخ و تاریخ کاشرت

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.1.1

و تاریخ کاشت اوخ

تابستانه نیرز گرزارش شرده اسرت .بره نظرر مریرسرد کره

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25

سویا در ساخ دوم بیشتر از ساخ اوخ برود و بیشرترین وز

ژنوتیررپهررای سررویا در سرراخ دوم آزمررای

(جدوخ  .)2بیشتر بود تعداد اال

بیشررتر از

"اثر تاریخ کاشت زمستانه بر رشد و عملکرد ،...کالنتر احمدی"610-102 ،1200 ،

نشا داد که تازیر در کاشت در دو ساخ آزمای
کاه

کند .بین ژنوتیپهای سویا نیز حداکثر عملکررد زیسرتی

باع

در هررر دو سرراخ آزمررای

عملکرد زیستی ژنوتیپهای سویا شرد .بیشرترین

برره ژنوتیررپ  SK93ازتصرراص

عملکرد زیستی ( 2160/1کیلروگرم در هکترار) در سراخ

داشت .بیشتر برود عملکررد زیسرتی ژنوتیرپ  SK93در

و تاریخ کاشت اوخ مشاهده شد .کمتررین

بهبود عملکرد دانه ایرن ژنوتیرپ نیرز مروثر برود .حردایس

مقدار ( 1102/1کیلوگرم در هکتار) نیز در سراخ اوخ بره

عملکرد زیسرتی ( 6601/2کیلروگرم در هکترار) نیرز در

تاریخ کاشت آزر ( 11اسفند) ازتصاص داشت (جدوخ

ساخ اوخ مربوط به ژنوتیپ ویلیرامز برود (جردوخ  .)2در

 .)2با توجه به رابطه رگرسیونی (رابطه  ،)1عملکرد دانره

ریم سالند بخشی از بیشتر بود عملکرد زیسرتی مربروط

عمدتا تحت تاثیر ماده زشک گیراه یررار دارد ،بنرابراین

به عدم ریزش برگها و ززا کامس در زمرا برداشرت

استفاده از اریام دیررا که تولید مراده زشرک بیشرتری

ازرتالخ

دوم آزمای

دارند ،میتواند بره افرزای

بود که صفت نامطلوبی محسوب شرده و باعر

در کار کمباین در زما برداشت محصوخ نیز میشود.

عملکررد دانره سرویا کمرک

جدوخ  -2مقایسه میانگین صفات گیاهی ژنوتیپهای سویا در برهمکن

تیمارهای ساخ و تاریخ کاشت

Table 4. Mean comparison of plant traits of soybean genotypes in interaction effect of year × sowing date

جدوخ  -2مقایسه میانگین صفات گیاهی ژنوتیپهای سویا در برهمکن

تیمارهای ساخ و ژنوتیپ

Table 5. Mean comparison of plant traits of soybean genotypes in interaction effect of year × genotype
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تعداد دانه در اال
وز هزار دانه
عملکرد دانه
عملکرد زیستی
)No. Seed.pod-1 1000 Seed weight (g
)Seed yield (kg.ha-1
)Biologic yield (kg.ha-1
ژنوتیپهای سویا
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
Soybean genotypes
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2001
1.6b-e 2.0a-d
76.4j
90.8e-h 502.e-h
622.5b-f
3846.2e-h
4285.9c-g
2002
1.5b-e 2.1a-c
100.0b-g 123.1b
409.9g-i
699.5b-e
3468.3g-i
4533.1b-f
504
1.5c-i 2.1a-c
98.4c-h 121.6bc
701.0b-e
793.2bc
4656.1b-e
5100.6a-c
Saba
1.1de
1.7a-e
79.0f-h 110.3b-e 351.4hi
577.7d-g
3473.4g-i
3602.3f-i
Katoul
1.9b-f 2.2ab
101.6b-f 120.2bc
690.6b-e
822.1b
4879.4b-d
5387.2ab
Saman
1.8b-g 2.2ab
94.6d-h 114.4b-d 671.5b-e
810.7b
4359.1c-g
5114.4a-c
Sari
1.3b-e 1.9a-e
50.6i
83.1f-h
425.6f-i
564.4d-g
2827.6ij
3096.3h-j
Sk93
2.0a-e 2.6a
123.1b
148.4a
1115.5a
1281.0a
5959.5a
5946.8a
SG2
1.5c-e 1.a -e
99.0c-h 115.9b-d 588.9c-g
719.0b-d
4050.9d-h
4371.9c-g
SG5
1.2c-e 1.6b-e
90.5e-h 107.1b-e 503.8e-h
669.9b-e
3892.1d-h
4660.5b-e
Williams
1.0e
1.6b-e
77.2h
94.1d-h 280.0i
517.8d-h
2203.5j
2307.3j
Salend
1.4c-e 1.7a-e
87.5e-h 109.0b-e 544.9d-h
621.5b-f
3754.4e-i
4092.4d-h
در هر ستو میانگینهایی که دارای حرو مشترک هستند ،بر اساا آزمو توکی در سطح احتماخ پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey’s test
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تعداد دانه در اال
وز هزار دانه
عملکرد دانه
عملکرد زیستی
تعداد اال در بوته
No. Seed.pod-1 1000 Seed weight
Seed yield
Biologic yield
No. pod.plant-1
)(g
)(g
)(kg.ha-1
)(kg.ha-1
تاریخ کاشت
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
Sowing date
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
 1 25.2bبهمن Jan.21
32.8a
1.6c
2.7a
99.0bc 130.4a
585.0c-e 872.0a
4265.0ab 4928.3a
 61 26.2bبهمن Feb.9
32.9a
2.2b
2.4ab 96.1bc 119.3a
684.2bc 771.5ab
4683.2a
4677.9a
 2 18.8cd 22.9bc 1.1efاسفند Feb.23
1.5cd 86.4cd 103.9b
510.2de 665.9b-d
3536.7bc 4187.9ab
 11 14.8dاسفند Mar.9
19.0cd 0.9f
1.3de 77.8d
92.4bc 482.3e
589.4c-e
3305.3c
3705.4bc
در هر ستو میانگینهایی که دارای حرو مشترک هستند ،بر اساا آزمو توکی در سطح احتماخ پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey’s test

"نشریه علوم زراعی ایرا " ،جلد بیست و سوم ،شماره  ،2زمستا 1200

نتایج نشا داد کره محتروای روارن و پرروتئین دانره

کتررروخ و  6001برررود (جررردوخ  .)2میرررزا پرررروتئین و

بیشرتر از سراخ

روان دانه سویا تحت تراثیر محری و ژنوتیرپ مریباشرد

ژنوتیپهای سرویا در سراخ اوخ آزمرای

دوم بود (جدوخ  .)2بیشترین ( 61/2درصرد) و کمتررین
( 61درصد) میزا روان دانره برهترتیر

(et al., 2017

 .)Juniorتررازیر در کاشررت و کرراه

بره تراریخهرای

طرروخ دوره رشررد ناشرری از آ و برراالتر بررود دمررا در

کاش رت اوخ ( 1بهمررن) و آزررر ( 11اسررفند) ازتصرراص

طوخ دوره پر شد دانره در تراریخهرای کاشرت دیرترر

داشت (جدوخ  .)2بین ژنوتیرپهرای سرویا نیرز حرداکثر

باعرر

محترروای رواررن دانرره سررویا مرریشررود

( 62/2درصررد) و حرردایس ( 11/1درصررد) رواررن دانرره

( .)Matsuo et al., 2016تاثیر تراریخ کاشرت و ژنوتیرپ

بهترتی

مربوط بره بره  SK93و سراری برود (جردوخ .)2

کرراه

بر میزا روان و پروتئین دانه سویا در ایلیمهای مختل

مقایسه میانگینها نشا داد کره حرداکثر ( 12/1درصرد)

نیز متفراوت اسرت ( .)Pederson and Lauer, 2003نترایج

بره

حاضر با نتایج برزری از سرایر تحقیقرات مبنری

و حدایس ( 12درصد) میزا پرروتئین دانره برهترتیر

آزمای

تاریخهای کاشت  2اسفند و  11اسفند ازتصاص داشرت

بررر کرراه

(جرردوخ  .)2بررین ژنوتیررپهرررای سررویا نیررز بیشرررترین

تررازیری مطابقررت داشررت و ایررن موضرروو را مرریترروا

( 10/2درصرد) و کمترررین ( 16درصررد) میررزا پررروتئین

برره رابطرره منفرری بررین محترروای پررروتئین و رواررن دانرره

در دو ساخ آزمرای

برهترتیر

متعلر بره ژنوتیرپهرای

میررزا رواررن دانرره در ترراریخهررای کاشررت

نسرربت داد کرره در ترراریخهررای کاشررت تررازیری میررزا

Table 5. Mean comparison of oil and protein content of seed of soybean genotypes in year, planting
date and genotype treatments
میزا پروتئین
)Protein content (%
35.8
34.4

میزا روان
)Oil content (%
23.0
21.5

ساخ
Year
1112
1112

2015
2016
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تاریخ کاشت
Sowing date
Jan.21
 1بهمن
23.6a
34.6b
Feb.9
 61بهمن
22.6b
35.1ab
Feb.23
 2اسفند
21.9c
35.7a
Mar.9
 11اسفند
21.0d
35.0b
ژنوتیپهای سویا
Soybean genotypes
2001
22.6bc
32.0g
2002
22.9bc
32.9fg
504
23.4b
33.2e-g
Saba
22.1cd
37.7a
Katoul
21.4d
38.6a
Saman
22.6bc
34.7c-e
Sari
19.1e
33.5e-g
Sk93
24.5a
37.5ab
SG2
22.2cd
36.0bc
SG5
21.7d
36.1bc
Williams
21.5d
35.1cd
Salend
22.8bc
33.9d-f
در هر ستو میانگینهایی که دارای حرو مشترک هستند ،بر اساا آزمو توکی در سطح احتماخ پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey’s test
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"اثر تاریخ کاشت زمستانه بر رشد و عملکرد ،...کالنتر احمدی"610-102 ،1200 ،

پروتئین دانه افزای

نتیجهگیری

مرییابرد (.)Robinson et al., 2009

هردنررد کررره میرررزا روارررن دانررره تحرررت تررراثیر دمرررا

انتخاب تاریخ کاشرت زودترر ،برهترتیبری کره باعر

در طرروخ دوره پررر شررد دانرره یرررار مرریگیرررد ،امررا از

بهرهبررداری بیشرتر از نرزوالت آسرمانی باشرد ،راهکرار

آناررا کرره تشررکیس و پررر شررد دانررههررا در یکرری از

مناسرربی جهررت صرررفهجررویی در مصررر

آب آبیرراری

دهررار گررره برراالیی بررا برررگهررای کررامال برراز نشررده

است ،اما اجرای آ نیازمنرد سرازگاری گیراه زراعری برا

صررورت مرریگیرررد ،ممکررن اسررت نتیارره گیررری یطعرری

سایر عوامس محیطی از جمله دمرا و طروخ روز مریباشرد

در مرررورد اثرررر مسرررتقیم تررراریخ کاشرررت و ژنوتیرررپ

که این موضوو نیز تحت تراثیر تراریخ کاشرت اسرت .برا

برررر میرررزا روارررن و پرررروتئین دانررره دشررروار باشرررد
(et al., 2016

توجررره بررره نترررایج آزمرررای

حاضرررر و پرررایین برررود

 .)Matsuoرابطررره رگرسررریونی برررین

میررزا عملکرررد دانرره ( 016کیلرروگرم در هکتررار) در

میررزا رواررن دانرره ( )Y2و سررایر صررفات نیررز نشررا داد

ترراریخ کاشررت اوخ ( 1بهمررن) ،کشررت زمسررتانه سررویا

کرره عملکرررد دانرره ( ،)X1تعررداد دانرره در اررال

ایتصادی بهنظر نمیرسرد ،امرا برا توجره بره براالتر برود

()X3

میزا روان دانه داشرته ،امرا اثرر عملکررد زیسرتی ()X2

هکتار) ،بهنظر میرسد که تحقیقات تکمیلی بهزراعری و

منفی بود (رابطه .)6

استفاده از سایر ژنوتیپهای سرویا بررای کشرت زمسرتانه

(رابطه Y2= 17.53 + 1.34X1 – 1.12 X2 + 0.08 X3 + 0.05 X4 )6

الزم است.

رابطرره رگرسرریونی بررین میررزا پررروتئین دانرره ()Y3
سپاسگ اری

و سرررایر صرررفات نیرررز نشرررا داد کررره وز هرررزار دانررره
در بوترررره ( )X2اثررررر مثبررررت

بدینوسیله از همکاری و مسراعدت مسرئولین محتررم

( )X1و تعررررداد اررررال

و معنرررریداری بررررر میررررزا پررررروتئین دانرررره داشررررتند

موسسرره تحقیقررات اصررالح و تهیرره نهرراخ و بررذر و مرکررز

(رابطه .)1

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآبراد

(رابطه )1

دزفوخ تشکر و یدردانی میشود.

Y3= 16.57 + 0.52 X1 + 0.2 X2
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Effect of winter planting on growth and seed yield of soybean
(Glycine max L. Merr) genotypes in north Khuzestan in Iran
Kalantar Ahmadi, S.A.1

ABSTRACT
Kalantar Ahmadi, S.A. 2022. Effect of winter planting on growth and seed yield of soybean (Glycine max L. Merr) genotypes
in north Khuzestan in Iran. Iranian Journal of Crop Sciences. 23 (4): 290-305. (In Persian).

Sowing date and genotype are factors affect different growth stages and yield of soybean. To evaluate the
effect of sowing date and genotype on seed yield of soybean a field experiment was carried out as split plot
arrangement in randomized complete block design with three replications at Safiabad Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center, Iran, in 2016 and 2018. The main plots consisted of four sowing

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.1.1 ]
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dates (21st Januray, 9th February, 23rd February and 9th March) and twelve soybean genotypes (2001, 2002, 504,
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Saba, Katoul, Saman, Sari, SK93, SG2, SG5, Williams and Salend) were randomized in sub-plots. Results
showed that delaying in sowing date led to reduction of flowering and growth duration of all soybean genotypes.
Number of pod per plant reduced by 42% in 9 th March sowung date compared to 21st Januray. The highest (36
pods) and the lowest (16 pods) number of pods per plant belonged to SK93 and Williams, respectively. The
highest (872 kg.ha-1) and the lowest (782 kg.ha-1) seed yield obtained from 21st January and 9th March sowing
date, respectively. SK93 genotype had the highest (1291 kg.ha-1) seed yield. Results of this experiment showed
that lower seed yield (872 kg.ha-1) for the first sowing date of winter-sown soybean was not economically viable.
Considering seed yield of SK93, further experimets are required to identify soybean genotypes adapted to winter
planting.
Key words: Maturity group, Pod number plant-1, Seed oil content, Seed yield and Soybean
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