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  چكيده
آزمايشـي در ايسـتگاه تحقيقـات     1388به منظور بررسي تاثير تغييرات منبع و مخزن بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه سويا در سـال   

دو . انجـام شـد  ) RCBD(كامـل تصـادفي   استفاده از طرح فاكتوريل بر مبناي طرح بلوك هاي  اين آزمايش با. كشاورزي گرگان اجرا شد
: a5كـانوپي بـاز و   : a4درصد برگ هـا،   75حذف : a3درصد،  50حذف : a2درصد،  25حذف : 1aتغيير منبع در پنج سطح شامل، : aعامل 

درصد نيام ها در چهار تكـرار   75حذف : b3درصد،  50حذف : b2درصد،  25حذف : b1تغيير مخزن در سه سطح در بر گيرنده : bشاهد و 
از نظر عملكـرد دانـه و صـفات مـورد بررسـي      نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد، بين تيمارهاي تغييرات منبع و مخزن . بررسي شدند

گرم در متـر   2/395هاي افزايش منبع به مقدار بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب در تيمار. وجود دارد) p<0.01(تفاوت معني داري 
همچنين مقايسه ميـانگين هـا نشـان داد كـه اعمـال      . گرم در متر مربع به دست آمده است 8/242درصد حذف برگ ها به مقدار  75مربع و 

 12پي بـاز عملكـرد دانـه    درصد كاهش ولي در تيمـار كـانو   35و  25، 15عملكرد دانه را نسبت به شاهد به ترتيب  a3و  a1 ،a2تيمارهاي 
گرم در متر  1/327(درصد نيام ها  25در تيمارهاي تغييرات مخزن نيز بيشترين مقدار عملكرد دانه در تيمار حذف . درصد افزايش يافته است

يـز محـدوديت   نتايج نشان مي دهد كه كاهش منبع و ن. حاصل شد) گرم در متر مربع 9/287(درصد  75و كمترين مقدار نيز در تيمار ) مربع
  .مخزن با تاثير بر روي اجزاي عملكرد در نهايت عملكرد دانه را كاهش مي دهد

 سويا، عملكرد، منبع، مخزن :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

موثر بر اين سيستم را به دو ، عوامل پژوهشگران مختلف انجام گرفته استبا مطالعات انجام شده بر روي سيستم فتوسنتزي كه توسط  
بـوده و  ... ، مـواد غـذايي، آب و   عوامل محيطي موثر شامل نور، گاز كربنيك، دما. يطي و درون گياهي تقسيم كرده اندامل محعو :دسته

عملكرد يـك گيـاه    .مي باشد... ، بيماري ها و عوامل درون گياهي شامل تنفس نوري، سن برگ ها، هورمون ها، كنترل مواد فتوسنتزي
جـايي كـه   ) نمحل مصرف يا مخز(و انتقال اين مواد به دانه در حال رشد ) منبع(به وسيله ي برگ ها نتيجه ي نهايي توليد آسيميالت 

پوشش سايه همواره به طور معني داري سـرعت رشـد هـر     .، مي باشدو پروتئين به كار گرفته مي شوند ، چربيبه منظور سنتز نشاسته
كاهش ). 1382ذهبي،(در گياهان مورد نظر منبع توليد محدود شده است  و بيانگر آن است كه) درصد 32تا  9(دانه را كاهش مي دهد 

شدت نور در اثر افزايش تعداد روزهاي ابري در شرايط اقليمي استان گلستان و نيز خسارت آفات برگ خوار و نيـام خـوار از جملـه    
ام هاي رويشي و ذخيره كننده دانـه در گيـاه و   ، تاثير كاهش يا افزايش منبع و مخزن بر اندشناخت روابط منبع و مخزن مي باشدداليل 

بـدين منظـور ايـن     .راهكاري جهت رسيدن به عملكرد مطلوب و شناخت عوامل محدود كننده توليد سويا در ايـن منطقـه مـي باشـد    
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قيقات كشاورزي در ايستگاه تح 1388پژوهش درباره تاثير تغييرات منبع و مخزن بر نفوذ نور در كانوپي و عملكرد نهايي سويا در سال 
  .گرگان انجام شد
  مواد و روش ها

 ايستگاهدر  1388اين آزمايش به منظور بررسي تاثير تغييرات منبع ومخزن بر روي عملكرد واجزاي عملكرد گياه زراعي سويا در سال  
  .شدكرار اجرا ت چهارآزمايش به صورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در  .اجرا شد تحقيقات كشاورزي گرگان

  :تغييرات منبع در پنج سطح بوده كه عبارتند از) A(فاكتور اول 
a1 : كاهش منبع(درصد از برگ ها  25حذف( ،a2: درصد از برگ ها  50حذف)كاهش منبع( ،a3 : درصد از برگ ها  75حذف
  ).عدم تغيير منبع(تيمار شاهد : a5 ، )افزايش منبع با افزايش نفوذ نور به داخل كانوپي(كانوپي باز :  a4 ،)كاهش منبع(

 50حـذف  : b2 ، )كـاهش مخـزن  (درصد از نيام ها  25حذف : b1 : زن كه از سه سطح تشكيل يافته بودتغييرات مخ) B(فاكتور دوم 
  ).كاهش مخزن(درصد از نيام ها  75حذف :  b3، )كاهش مخزن(درصد از نيام ها 

 فاصله بوته ها از يكـديگر سانتيمتر و  50ت متر تشكيل شده بود كه فاصله خطوطاز سه رديف به طول هف) كرت(هر واحد آزمايشي  
هنگـام رسـيدن دانـه سـويا از      .شـد اسـتفاده  D.P.X در اين آزمايش از سوياي رقم  .بود در نظر گرفته شدهسانتيمتر 8روي رديف  بر

 .ر مربع بوته ها از سطح زمين برداشت گرديدندمتر روي رديف معادل يك متسانتي 170تيمارهاي مختلف از روي رديف دوم به طول 
 ،هـا در بوتـه   وزن نيـام  تعداد دانه در نيـام،  ،بر روي بوته تعداد نيام تعداد شاخه هاي جانبي، ارتفاع بوته، عملكرد، عملكرد بيولوژيك،

ــدوزن  ــه ص ــد   دان ــبه گردي ــت محاس ــاخص برداش ــه      .وش ــتفاده از برنام ــا اس ــل ب ــه وتحلي ــاري و تجزي ــبه آم ــاري محاس ي آم
MSTAT.C،EXCEL   داده ها انجام گرفت بر روي . 

 
  نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان مي دهد كه عملكرد و اجزاي عملكرد سويا تحت تاثير تيمارهاي حذف منبع و مخزن قـرار گرفتـه   
رتفاع، تعداد شاخه هاي جانبي، ميانگين وزن نيـام  تيمارهاي حذف منبع تاثير بسيار معني داري بر صفات عملكرد، وزن صد دانه، ا. اند

همچنين تيمارهاي حذف منبع بر صفت بيوماس كل داراي اثر معنـي  . در بوته، ميانگين تعداد دانه در نيام و شاخص برداشت داشته اند
در بوته و ميانگين تعداد تيمارهاي حذف مخزن بر صفات عملكرد، وزن صد دانه، ميانگين وزن نيام . درصد مي باشد 5داري در سطح 

كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكـرد را   3950تيمار كانوپي باز با  .درصد مي باشند 1دانه در نيام داراي اثر بسيار معني داري در سطح 
 75و  50، 25درصد افزايش يافتـه اسـت و در تيمارهـاي حـذف      11در تيمار كانوپي باز عملكرد نسبت به تيمار شاهد . دارا مي باشد

  . حذف مخزن كاهش يافته است. درصد كاهش يافته است  31و  25، 16درصد عملكرد نسبت به تيمار شاهد به ترتيب 
به نظر مي رسد تيمار افزايش منبع به دليل برخورداري از نور كافي داراي فتوسنتز بيشتر و در نتيجه تعداد نيـام، شـاخه جـانبي و وزن    

مطابقـت دارد، كـه در يـك بررسـي     ) 1994(همچنين نتايج حاصل با نتايج پتيگرو . مارها بيشتر مي باشده با ساير تيصد دانه در مقايس
 17روي نسبت هاي منبع به مخزن كه روي سه ژنوتيپ مختلف پنبه انجام داد نتيجه گرفت كـه عملكـرد وش در تيمـار كـانوپي بـاز      

ر از تيمار شاهد بوده است او همچنين گزارش كرد كه در تيمار سايه درصد بيشت 6درصد و در تيمار انعكاس مجدد نور از سطح زمين 
 9/156بيشترين ارتفاع بوته در تيمار شاهد با . )Pettigrew,1994( درصد كاهش داشته است 20عملكرد وش نسبت به تيمار شاهد 

 1/137درصد حذف منبع با  50، تيمار سانتيمتر 7/139درصد برگ با  25سانتيمتر مشاهده شد و پس از آن به ترتيب تيمارهاي حذف 
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تيمار حـذف مخـزن تـاثيري بـر      .سانتيمتر قرار گرفتند 4/123با  زسانتيمتر و كانوپي با 2/126درصد حذف منبع با  75سانتيمتر، تيمار 
خـادم حمـزه و   (همچنـين   مطابقـت دارد،  )Board and etal,1998( نتايج بدست آمده از اين تحقيق با نتـايج  .ارتفاع بوته نداشت

در بررسي روي تراكم هاي مختلف سويا نتيجه گرفتند با افزايش تراكم و كاهش نفوذ نور، ارتفاع بوته افـزايش يافتـه   ) 1382همكاران،
ايـن  . عدد كمترين شاخه جانبي را دارا مـي باشـند   8/5عدد و شاهد با  4/8كانوپي باز بيشترين تعداد شاخه جانبي را با ميانگين . است
 .در سويا شـده اسـت  ع نشان مي دهد كه با نفوذ نور و در نتيجه نور قرمز و مادون قرمز منجر به توسعه بيشتر شاخه هاي فرعي موضو

بوته هاي تيمار افزايش منبع به دليل داشتن فضاي كانوپي و نفوذ نور به طبقات پايين كانوپي تعداد شاخه هاي فرعي بيشتري نسبت به 
درصـد   23ن نيـام هـا   در بوته شده است و نسبت به تيمـار شـاهد وز   ها ار كانوپي باز سبب افزايش وزن نيامتيم. ساير تيمارها داشت

درصد سطح برگ وزن نيام ها كاهش يافته است امـا تفـاوت معنـي داري بـا      50و  25ده است اما در تيمارهاي حذف افزايش پيدا كر
 28م ها در بوته كاهش يافته است و سبب كـاهش وزن نيـام هـا بـه ميـزان      وزن نيا ،درصد برگ 75تيمار شاهد ندارد در تيمار حذف 

بـا  همچنين تيمارهاي حذف مخزن سبب كاهش در وزن نيام در بوته شده اند بـه طـوري كـه    . درصد نسبت به تيمار شاهد شده است
رسد با افزايش نفوذ  نور به داخل  به نظر مي .ستمعني داري مشاهده شده ا افزايش حذف مخزن در ميانگين وزن نيام در بوته كاهش

و نيام در بوته افزايش يافتـه  كانوپي در تيمار افزايش منبع منجر به افزايش فتوسنتز و در نتيجه فراهم نمودن آسيميالت كافي وزن دانه 
  است

اهش تعـداد دانـه در نيـام    ب كـ مشاهده گرديد و حذف منبـع سـب   بيشترين ميانگين تعداد دانه در نيام در تيمارهاي كانوپي باز و شاهد
هـا  درصـد نيـام   75همچنين با افزايش سطوح حذف نيام ميانگين تعداد دانه در نيام افزايش يافت به طوري كـه تيمـار حـذف    . گرديد

 75گـرم و كمتـرين وزن صـد دانـه در تيمـار       09/31بيشترين وزن صد دانه در تيمار كانوپي باز با  .بيشترين تعداد دانه در نيام را دارد
همچنين افزايش سطوح حذف مخزن موجب افزايش وزن صد دانه گرديد بـه طـوري   . گرم مشاهده گرديد 7/24درصد حذف منبع با 

به نظر مي رسد با حذف بيشتر مخزن و كاهش منبـع  . بيشترين وزن صد دانه را دارا بود گرم 8/28درصد حذف مخزن با  75كه تيمار 
ازن باقي مانده مي روند و بذرها مواد ذخيره اي بيشتري را در خـود ذخيـره مـي كننـد كـه سـبب       ذخيره، مواد اندوخته بيشتري به مخ

تايج تجزيه واريانس داده ها نشان مي دهد كه بين سـطوح مختلـف تغييـرات منبـع از نظـر شـاخص       ن .افزايش وزن صد دانه مي شود
درصد و كمترين شاخص  5/29داشت در تيمار شاهد با بيشترين شاخص بر. درصد وجود دارد 1برداشت تفاوت معني داري در سطح 

  .درصد مشاهده شد 8/28درصد برگ با  50برداشت در تيمار حذف 
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نمودار1- هيستوگرام مقايسه اثرات تغيير منبع بر روی 
عملکرد دانه
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نمودار2 - هيستوگرام مقايسه اثرات تغيير منبع بر روی شاخص 
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Abstract:  
In order to study of source to sink effect on yield, yield components, harvest index and some 
agronomical characteristic of soybean. This experiment was conducted in 2010 in golestan 
province. This experiment was done in central research of gorgan. This experiment was done 
factorial in randomized complete blocks design (RCBD) with 4 replications. Factor A include to 
changing of source in five levels a1: defoliated of %25 , a2: defoliate of %50 , a3: defoliate of %75 , 
a4: open canopy and a5: control , and factor B include to changing of sink in three levels :b1: cut 
%25 of nods , b2: cut %50 nods (sink) , b3: cut %75 of nods (sink). The data analysis of variance 
showed source and sink ratio significant for grain yield (p<0/01). The open canopy (a4) and 
defoliate %75 (a3) with 790.4 gm¯¹ and 458.7 gm¯¹ had maximum and minimum grain yield, 
respectively. The grain yield a1, a2 and a3 treatments decreased 15.1, 25, and 35 percentage to 
control (a5) respectively. The treatment of open canopy (a4) increased 12 yields to control. Also 
factor A was significant for traits NO. Pods per plant, NO. Grain per pod, 100 grains weight, NO. 
Lateral branches, plant height. harvest index influenced changes source and sink ratio and showed 
significant diversity (p <0/01). Defoliate %75 was least harvest index and less % 5.75 to control, 
open canopy the most harvest index to control (% 2.08). Result showed factor B was significant for 
NO. Pod in per plant, 100 grain weight, seed weight in lateral branch, pods weight per plant, NO 
pod per plant.  



 ورزي، دانشكده كشا)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  

 ٥

Result showed open canopy increase light entrance in canopy, photosynthesis increased and yield 
was maximum. Also factor B with increasing the cut of pods caused decrease the yield because 
plant had not enough sink to keep the photosynthesis's material.   
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