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Abstract
Water deficit is the prime limiting factor in soybean production in semi-arid regions. Therefore,
increasing soybean seed yield requires the selection of resistant and adapted cultivars to dry or water
deficit conditions of Iran. In order to evaluate the effect of irrigation regimes on seed yield and yield
components of three soybean cultivars an experiment was conducted in Lorestan University of
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Technology Research farm during the growing season of 2010-2011. The experiment was arranged
as split-plot in the form of completed block design. Irrigation regimes were the main plots and the
subplots were three soybean cultivars (M7,M9 and TMS). Then, irrigation treatments were conducted
as follow; CI: applied 100% of water requirements during the whole season and RDI80, RDI70 and
RDI50 applied 80%, 70% and 50% of water requirements, respectively. Based on the findings of this
study, deficit irrigation had significant effect on the number of nodes, plant height, number of pods
per plant, 100 seeds weight, grain yield and biological yield. Severe stress conditions had maximum
effect on reduction in nodes number (10.54), plant height (44.24 cm), number of pods per plant
(24.5), grain yield (1259.9 kg.ha-1), biological yield (3013.2 kg.ha-1) and 100 seeds weight (11.77 g).
M9 cultivar had the most yield, biological yield, number of pods per plant, number of nodes, 100
seeds weight and water productivity in the water stress condition and non-water stress condition
among the studies cultivars.
Keywords: Deficit irrigation, Soybean cultivars, Water productivity, Yield.

مقدمه
گیاه سویا به عنوان مهمترین گیاه روغنی در دنیا ،رتبهه دوم را ا
نظر تولید و سطح یر کشت در کشور به خود اختصاص داده است .در
دو دهه اخیر کمآبی باعث شهده اسهت کهه میهعان عملکهرد گیاههان
راعی با محدودیت مواجه گردد .اخیراً تالشهای یادی برای تولیهد
ارقام متحمل به خشکی در دنیا انجام شهده اسهت .یکهی ا راهههای
ممکن برای افعایش عملکرد در چنهین شهرایطی ،شناسهایی ارقهامی
است که در شرایط وقوع تنش ،کاهش عملکرد کمتهری داشهته و در
ضمن در شرایط آبیاری مناسب نیع ا عملکرد قابل قبهولی برخهوردار
باشند (دانشیان و همکاران .)1388 ،ا آنجا که مراحل بحرانهی رشهد
عموماً با شرایط آب و هوایی گرم و خشك تابستان مواجه بهوده ،کهه
نیا آبی اغلب محصوالت راعی نیع در این دوره باال میباشد ،توجهه
به صرفهجویی در مصرف آب با اعمال کمآبیاری بسیار کارسا خواهد
بود (ایعانلو و همکاران ،1384 ،بابا اده و همکاران 1389 ،و مهارتین و
همکاران .)2009 ،1همچنین هرگاه منابع آب ،محدود و یا هعینههای
آب ،باال باشد ،با ده مصرف آب (ا نظهر اقتصهادی) در حالهت تولیهد
حداکثر محصول ،کمتر خواهد بود .هنگهامی کهه مشهکالتی ا نظهر
تأمین سرمایه ،انرژی ،نیروی کارگری و یا منابع حیاتی دیگهر وجهود
داشته باشد یا هنگامی که هعینهههای ایهن گونهه منهابع بهاال باشهد،
استفاده ا کمآبیاری میتواند در افعایش سود مفید واقع شود (خیرابی،
 .)1379به طور کلی ،کمآبیاری بهه عنهوان یهك اسهتراتوی سهودمند
اقتصادی در وضعیت بحران آب و با هدف حداکثر استفاده ا واحد آب
مصرفی مطرح می باشد .کم آبیاری نیا مند مدیریتی منسهجم ودقیه
است که با مدیریت آبیاری کامل و کالسهیك تفهاوت دارد .مهدیریت
آبیاری بایستی تعیین نماید که چه درجهای ا کهم آبیهاری را بها چهه
روشی باید اعمال نمود .همچنهین ،الگهوی بهینهه کشهت ،مطالعهات
1- Martin et al.

اقتصههادی ،مههان کههمآبیههاری ،خصوصههیات فیعیولههوژیکی گیههاه و
مورفولوژی خها را بایهد کهامالً مطالعهه و بررسهی نمهود (لیاقهت و
دربندی .)1379 ،کم آبیاری تنظیم شده ممکن است با تنظیم رطوبهت
در یك حد مورد نظر در طول بخشی ا فصل رشد اجرا شود .هدف ا
کم آبیاری تنظیم شده بهینه ساختن کارآیی مصهرف آب و سهس بهه
حداکثر رساندن عملکرد به ا ای یك واحد آب مصرفی است .هر افت
کوچکی در عملکرد در نتیجه اجرای یك تنش مالیم رطوبتی تحهت
این استراتوی ،با سود حاصل ا کاهش مصرف آب – کهه منجهر بهه
کاهش بیش ا حد در رشد رویشهی مهی شهود – جبهران مهی گهردد
(کرنا و همکهاران .)2010 ، 2دیمیرتها و همکهاران )2010( 3بها
بررسی تأثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و کیفیت سویا نشان دادند
که تنش خشکی در طول مراحل رویشی عملکرد دانه را تحهت تهأثیر
قرار نمیدهد ،در حالی که اعمال یك یا چند تهنش خشهکی در طهی
توسعه ،رشد طولی غالف و یا پُرشدن دانه ،بهه کهاهش قابهل توجهه
عملکرد دانه منجر میگردد .در طی مطالعه ای مشخص شد که برای
تولید بیشتر محصول و افعایش عملکرد دو رقم سویا ،به میهعان 100
درصد تبخیر تجمعی ا تشتك تبخیر یا بیش ا آن نیا است ،بنابراین
تفاوت عملکرد بین ارقام در واکنش به سطوح آبیاری ایجاب میکنهد
که ارقامی با حساسیت کمتر نسبت به تنش آبی مخصوصاً در نهواحی
خشك و نیمهخشهك انتخهاب گردنهد (وکهرم و همکهاران.)2005 ،4
کرنا و همکاران ( )2010با بررسی بر روی گیاه سهویا در ترکیهه و
اعمال چهار تیمار آبیاری کامل 50 ،75 ،و  25درصد نیا آبی و تیمهار
بدون آبیاری نشان دادند که با افعایش میعان آب مصهرفی ،عملکهرد
دانه به طور معنیدار ا  3952به  267کیلوگرم در هکتار کاهش یافته
است .همچنین مشخص شد که با افعایش تنش خشکی میعان روغن
2- Kirnak et al.
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