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 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٨٥٩-٨٦٧ (١٣٨٣، سال ٤، شماره ٣٥جلد 

 
 ارزيابي تحمل برخي ژنوتيپ هاي سويا به تنش خشكي 

 
 ٣ و جهانفر دانشيان٢، حسن زينالی خانقاه١مهدی زارع

 .، دانشجوي دوره دكتري واحد علوم و تحقيقات تهران١
 .، دانشيار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران٢

 . مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر کرج- هيأت علمی و محقق بخش تحقيقات دانه های روغنی، عضو٣
 ١٧/١٠/٨٢تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
بنابراين، افزايش عملكرد سويا    . كم آبي اولين عامل محدود كننده توليد سويا در مناطق نيمه خشك مي باشد             

دراين تحقيق، به منظور    . با شرايط اقليمي خشك يا كم آب ايران مي باشد         مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار        
 ٥×٥تعيين بهترين شاخص مقاومت به خشكي در ارقام و الين هاي سويا، دو آزمايش مجزا در قالب طرح التيس                    

 پس از انجام تجزيه واريانس بر اساس طرح التيس ساده، سودمندي            . در شرايط تنش و آبياري كامل انجام شد        
بنابراين تجزيه آماري داده ها در     . نسبي طرح التيس نسبت به طرح بلوك هاي كامل تصادفي، كمتر برآورد گرديد            

بر اساس نتايج حاصل از همبستگي بين شاخص ها، شاخص هاي          . قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد       
 به عنوان بهترين     ٤ين حسابي بهره وري   و ميانگ  ٣، ميانگين هندسي بهره وري    ٢ تحمل به تنش    ١ميانگين هارمونيك 

 ٧٢/٩٣بر پايه نتايج حاصل از تجزيه به مؤلفه هاي اصلي، دو مؤلفه اول در مجموع                  . شاخص ها شناسايي شدند  
مؤلفه اول به عنوان مؤلفه تحمل به خشكي و مؤلفه دوم به            . درصد از تغييرات موجود بين داده ها را توجيه نمودند        

بر اساس نتايج به دست آمده از شاخص هاي مقاومت به خشكي           . ه تنش نامگذاري گرديد   عنوان مؤلفه حساسيت ب   
 مقاوم ترين رقم در بين ارقام مورد مطالعه نسبت به             Williamsو ترسيم باي پالت مشخص گرديد كه رقم           

هر  به عنوان ارقام داراي عملكرد بالقوه در          Linfordو   L11  ،Delsoy4210   ، A3237خشكي است و ارقام     
 . دو محيط شناسايي گرديدند

 
 شاخص، تنش ، سويا، خشكي، عملكرد :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

از ميان تنش هاي زيستي و محيطي كه گياهان زراعي طي            
فصل رشد در معرض آنها هستند، كمبود رطوبت نتيجه به                

اكثر محصوالت  ). ٦(مراتب شديدتري بر كاهش عملكرد دارد          
 رشد و نمو، تنش آب را تجربه مي كنند         زراعي در مراحل مختلف   

و تغييرات روزانه رطوبت را در وضعيت داخلي آب خود، حتي              
كم آبي اولين عامل     ). ٢(تحت شرايط آبياري نشان مي دهند        

 ). ١٢(محدود كننده توليد سويا در مناطق نيمه خشك مي باشد           

 
 

 ميلي ليتر در    ٢٤٠كشور ايران با متوسط نزوالت آسماني          
). ٣( مناطق خشك و نيمه خشك جهان طبقه بندي مي گردد       زمره

لذا، افزايش عملكرد سويا مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار            
ميزان تحمل  . با شرايط اقليمي خشك يا كم آب ايران مي باشد          

گياه سويا به شرايط خشكي، بستگي به تاريخ كشت و استقرار              
شرايط خشكي  گياه، گروه رسيدگي، زمان و طول مدت وجود            

1 . Harmonic Index (HARM)       مهدي زارع:مكاتبه كننده  
2 . Stress Tolerance Index (STI) 
3 . Geometric Mean Productivity (GMP) 
4 . Mean Productivity (MP) 
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تنش رطوبت در سويا از زمان استقرار گياه تا گلدهي          ). ١٦(دارد  
 تنش خشكي طي رشد و نمودار        ). ١٠(آنچنان اهميتي ندارد     

عملكرد و اجزاي عملكرد    ) پيش از رسيدگي فيزيولوژيك   (زايشي  
دانه را كاهش مي دهد كه بستگي به شدت و زماني دارد كه                 

بود آب در بسياري از مراحل      كم). ٢٠(تنش صورت گرفته است     
نموي سويا عملكرد را كاهش داده اما اثرات منفي تنش در طي             

). ١٧(گلدهي و تشكيل بذر و پرشدن دانه بسيار مهم مي باشد             
وزن خود آب نيازمند است و       % ٥٠سويا جهت جوانه زدن، به       

رطوبت اضافي براي باال آمدن از سطح خاك، مورد نياز مي باشد            
 همانند جوانه زني جزء مراحل بحراني رشد در         R1 مرحله). ١٠(

سويا مي باشد و خشكي مي تواند كاهش شديدي را در عمكرد             
گزارش كردند  ) ١٩٧٩(مؤمن و همكاران    ). ١٥(بالقوه باعث شود    

 در معرض تنش قرار گرفتند، پس       R1كه گياهاني كه در مرحله      
 اران سمي سيكالس و همك   . از تنش به طور كامل بهبود يافتند       

گزارش كردند كه تنش خشكي اعمال شده در مرحله           ) ١٩٩٢(
R2            موجب كاهش تعداد دانه در مراحل بعدي رشد ونمو زايشي 

 وزن خشك بوته را نسبت       R2به عالوه اعمال تنش در       . مي شود
اين دوره يك مرحله بحراني نسبت به تنش        . به شاهد كاهش داد   

وقوع ). ١١( شود  خشكي در ارقام محدود و نامحدود محسوب مي       
خشكي طي رشد زايشي، به ويژه در مرحله غالف دهي كامل،              
 معموال  كاهش هاي شديدي را در عملكرد دانه به وجود مي آورد           

بيان كردند كه تنش شديد در       ) ١٩٨٤(مكل و همكاران    ). ١٧(
 ٢٠-٥٠، وزن بوته و عملكرد را به ترتيب به ميزان              R5مرحله  

تنش ) ١٩٨٠(طبق بررسي ديالچ    . د درصد بو  ٥٠ تا   ٤٦درصد و   
خشكي در مرحله پر شدن دانه، نتيجتا  بذور چروكيده را پديد              

 . مي آورد
، با استفاده از نتايج همبستگی بين               )١٩٩٢(فرناندز   
 نتيجه گرفت   YP و YS با   STI و TOL،MP  ،SSIشاخص های  

، شاخص عملکرد بالقوه و تحمل به تنش می باشد و قادر           STIکه  
 هدف  . را از ساير گروه ها جدا نمايد      Aوتيپ های گروه   است که ژن  

تعيين بهترين شاخص مقاومت به خشکی در           ،قين تحق ياز ا 
ن هدف،  يدن به ا   يجهت رس . ارقام و الين های سويا می باشد      

ارزيابی ژنوتيپ ها بر اساس شاخص های مقاومت به خشکی،             
تعيين همبستگی بين شاخص های مقاومت به خشکی و عملکرد         

انه در شرايط تنش و بدون تنش و کاهش تعداد متغيرها با                د

استفاده از تجزيه به مؤلفه های اصلی و ترسيم بای پالت مورد              
 .بررسي قرار گرفته است

 
 مواد و روش ها

 دو آزمايش مجزا در مزرعه          ١٣٧٩-٨٠در سال زراعی      
پژوهشی مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر، بخش               

در اين آزمايش،   . ی روغنی در کرج اجرا گرديد      تحقيقات دانه ها 
 قرار  IV و II  ،III رقم و الين سويا که در سه گروه رسيدگی          ٢٥

هر آزمايش در قالب طرح      . داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند      
آزمايش اول در شرايط آبياری کامل و       .  اجرا گرديد  ٥ x ٥التيس  

ت هر کر . آزمايش دوم در شرايط تنش خشکی صورت گرفت          
فاصله بين خطوط   .   متر بود  ٤ خط به طول      ٤آزمايشی داراي   

 ١٠ سانتی متر و فاصله بين بوته روي خطوط كاشت            ٥٠كاشت  
فهرست اسامی ارقام و الين های      . سانتی متر در نظر گرفته شد     

 . آمده است١ تحت بررسی، در جدول
.  بود ١٣٨٠ ارديبهشت سال    ٢٨تاريخ کاشت در هر دو آزمايش،       

تلقيح  جاپونيکوم ريزوبيوم اشت، بذور با باکتری بردی     قبل از ک  
 عمليات کاشت براي هر دو آزمايش يکسان و به صورت          . شدند

بر ) شاهد(آبياری در آزمايش اول       عمليات. دستی انجام گرفت  
 ميلی ليتر تبخير از تشتک تبخير در تمام طول دوره            ٦٠اساس  

ه نمو زايشی،   ، تا قبل از مرحل    )شرايط تنش (رشد و آزمايش دوم     
مشابه با آزمايش اول و از زمان ورود به مرحله نمو زايشی تا                  

 ميلی ليتر تبخير از تشتک تبخير       ١٥٠زمان برداشت، بر اساس      
 .صورت گرفت

 ٥  ،  جهت حذف گياهان رقيب براي جذب آب در طی دوره رشد           
 بار وجين ماشينی جهت مبارزه با علف           ١بار وجين دستی و      
 تعداد روز از     صفات مورد بررسي شامل    . فتهاي هرز انجام گر    

، تعداد روز از کاشت تا شروع            )١R(کاشت تا شروع گلدهی     
 ، تعداد روز از کاشت تا شروع تشکيل دانه            )٣R(تشکيل غالف 

)٥R(             تعداد روز از کاشت تا شروع رسيدن ،)٧R(    تعداد روز ،
، بر اساس تقسيم بندي ارائه شده       )٨R(ازکاشت تا رسيدگی کامل   

تعداد روز تا پايان    . اندازه گيری شدند  ) ٤(فهر و کاوينس  توسط  
طول دوره  .  مي باشد  ٥/٥Rگلدهی، تعداد روز از کاشت تا زمان          

 تا مرحله تعداد روز تا پايان گلدهی در نظر          ١Rگلدهی، از مرحله    
 .گرفته شد
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١ است که از تفاضل    ٨R و   ١Rطول دوره زايشی، مرحله بين      

R   ٨ ازR  تعداد روز از کاشت تا       طول دوره رشد،  .  برآورد گرديد
ارزيابي صفات ريخت شناسي و اجزاء        . زمان برداشت می باشد   

 بوته تصادفي از هر      ٨اري از   عملكرد دانه بر اساس نمونه برد       
بر اين اساس صفات تعداد گره، ارتفاع بوته،          . كرت بدست آمد  

تعداد شاخه فرعی، فاصله اولين غالف از سطح زمين، تعداد               
غالف پوک شاخه فرعی، تعداد غالف پوک ساقه اصلی، تعداد              

مجموع تعداد غالف پوک شاخه فرعی و ساقه         (غالف پوک بوته    
ف شاخه فرعی، تعداد غالف ساقه اصلی، تعداد         ، تعداد غال  )اصلی

غالف در بوته، تعداد بذر شاخه فرعی، تعداد بذر ساقه اصلی،               
تعداد بذر در بوته، وزن غالف شاخه فرعی، وزن غالف ساقه                
اصلی، وزن غالف بوته، وزن بذر شاخه فرعی، وزن بذر ساقه                

  دانه، شاخص  ١٠٠اصلی، وزن بذر بوته، وزن ساقه اصلی، وزن           
کليه توزين ها  . برداشت و عملکرد دانه مورد بررسي قرار گرفتند        

شاخص برداشت  .  گرم صورت گرفت   ٠١/٠توسط ترازوی با دقت     
با تقسيم وزن دانه بوته بر مجموع وزن غالف گياه و وزن بوته،               

برای اندازه گيری درصد روغن و پروتئين دانه در          . به دست آمد  
جهت برآورد درصد    . يد استفاده گرد   NIRسويا از دستگاه      

 .تغييرات از فرمول زير استفاده گرديد
 

ميانگين صفت تحت شرايط تنش ميانگين صفت تحت شرايط بدون تنش-
درصد تغيير صفت= 

 ميانگين صفت تحت شرايط بدون تنش
١٠٠×

 
پس از جمع آوری داده ها، آزمون ارزيابي نرمال بودن داده ها          

واني آن ها از توزيع نرمال برخوردار       انجام گرفت و صفاتي که فرا      
 . نبود، با استفاده از تبديل داده ها نرمال شدند

 نتايج و بحث
پس از نرمال کردن داده ها و آزمون يکنواختی واريانس ها،            

به . تجزيه واريانس بر اساس مدل طرح التيس ساده انجام گرفت         
علت يکنواختی ماده آزمايشی بلوک های ناقص در تکرارها،              
سودمندی نسبی طرح التيس نسبت به طرح بلوک های کامل            
 تصادفی در اکثر صفات مورد تجزيه، کمتر برآورد گرديد                 

و بدين ترتيب تجزيه آماری داده ها در قالب طرح            ) ٢جدول  (
نتايج محاسبه شاخص های   . بلوک های کامل تصادفی انجام شد     

ر ب. آمده است ) ٣جدول  (مقاومت به خشکی برای ارقام در           
که هر چه مقدار حاصله کوچکتر      TOL  و SSIاساس دو شاخص    

 Charlestonباشند، ژنوتيپ مورد نظر متحمل تر می باشد، ارقام        
 به عنوان متحمل ترين ارقام شناسايی می شوند و از              Steelو

آنجايی که اين دو شاخص سبب گزينش ژنوتيپ هايی با عملکرد          
ذا نتايج حاصله دور از     پايين در شرايط آبياري كامل مي شوند، ل       

 .انتظار نبود
 و STI،MP   ، HARMاز طرف ديگر بر اساس شاخص های       

GMP                که مقادير باالی آنها داللت بر تحمل ژنوتيپ تحت 
به عنوان ارقامی با عملکرد      L11 و     Williamsبررسی دارد، ارقام    

نتايج حاصل از بررسی     . باال در هر دو آزمايش شناسايی شدند        
گی بين شاخص های مقاومت به خشکی و عملکرد        ميزان همبست 

 آورده شده   ٤دانه در شرايط تنش و آبياري كامل در جدول              
همبستگی عملکرد دانه در شرايط تنش و آبياري كامل            . است

.  معنی دار بود   ٪٥بود که در سطح احتمال        ) r=٤٣٠/٠(برابر با 
،GMP،STIعملکرد دانه در شرايط آبياري كامل با شاخص های         

SSI   ، TOL،MP   و HARM      همبستگی مثبت ومعنی داری در 
  نشان داد و عملکرد دانه تحت شرايط تنش با           ٪١سطح احتمال   

  همبستگی مثبــت و GMP وMP،HARM  ،STIشاخص های 

   ژنوتيپ هاي مورد مطالعه-١جدول 
شماره رقم نام رقم شماره رقم نام رقم شماره رقم نام رقم رقمشماره  نام رقم  شماره رقم نام رقم

NMSB 5779 ٢١ Linford ١٦ L 11 ١١ Charleston ٦ Williams ١ 
TN4.5612 ٢٢ 5 wcne ١٧ Stressland ١٢ Probst ٧ Hamilton ٢ 
Macon ٢٣ Iroquois ١٨ Mustang ١٣ William 82 ٨ Steel ٣ 
Century ٢٤ NMSB 129 ١٩ Salin ١٤ Cins 241105 ٩ Harcor ٤ 
A3237 ٢٥ Delsoy 4210 ٢٠ Brobst ١٥ M12 ١٠ LD3 ٥ 
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 سودمندي نسبي طرح التيس ساده نسبت به طرح بلوك كامل  -٢جدول
  در سويابياري كاملآشرايط تنش و در  تصادفي

ري شرايط آبيا
 كامل

 صفت  تنششرايط

 )١R(تعداد روز از كاشت تا گلدهي ١٦/٨٥ ١١/١٠٥
 )٣R(تعداد روز از كاشت تا غالفدهي ٠٦/١٢٠ ٨٣/٧٤
 )٥R(تعداد روز از كاشت تا دانه دهي ٨٠/٩٦ ٧٠/٨١
 پايان گلدهيتعداد روز تا  ٠١/١٠٢ ٦٨/٧٩
 )٧R(ندتعداد روز از كاشت تا شروع  رسي ٨٤/١٠٢ ٥٣/١٠١
 )٨R(تعداد روز ازكاشت تا رسيدگي كامل ٩١/٨٨ ٠٣/١٠٣
 )روز( دانه طول دوره پر شدن فعال ٠٥/٨٣ ٠٣/٨٣
 طول دوره گلدهي ٣٢/٩٩ ٠٥/٨٤
 طول دوره زايشي ٧٦/٧٩ ٥٢/١٠١
 طول دوره رشد ١١/١٠٠ ٩٠/١١٢
 تعداد گره ٥٠/٨٧ ٣٧/٩٥
 )سانتي متر (ارتفاع بوته ٦٨/٨٨ ٩١/٩٣
 شاخه فرعيتعداد  ٩٩/٨٢ ٠٣/٧٥
)سانتي متر (اولين غالف ازسطح زمين فاصله ٠٧/١٠٠ ١٧/٩٨

 تعداد غالف پوک شاخه فرعي ٧٦/١٠٠ ١٠٢
 تعداد غالف پوک ساقه اصلي ٦١/١٠١ ٩٩/٨١
 تعداد غالف پوک بوته ٧٩/١٠٢ ٠١/١٠٠
 تعداد غالف شاخه فرعي ٤٢/١١٠ ٠٨/٩٦
 تعداد غالف ساقه اصلي ٦٩/٨١ ٥٢/١١٠
 تعداد غالف در بوته ٩٧/٨٨ ٨٨/١٠٩
 تعداد بذرشاخه قرعي ١٤/١٠٤ ٤٢/٧٧
 تعداد بذر ساقه اصلی ٤٣/٩٣ ٨٤/٧٦
 تعداد  بذر در بوته ٤٧/١٠٣ ٨٣/٧٧
 )گرم (وزن غالف شاخه فرعي ٢٥/٧٩ ٠٧/٨٠

 )گرم (وزن غالف ساقه اصلي ٤٨/٨٦ ٩٢
 )گرم (وزن غالف بوته ٨٦/٧٦ ٢٤/٧٨
 )گرم(عيوزن بذر شاخه  فر ٤٧/٧٩ ٦٨/٧٢
 )گرم(وزن بذر ساقه  اصلي ١٣/٨٣ ٧٠/٧١
 )گرم(وزن  بذر بوته ٣٩/٧٦ ٩٤/٨٠
 درصد روغن ٥٣/٨٨ ٣٦/٩٥
 درصد پروتئين ٥٤/٨٩ ٠٥/١٠٠
 )گرم(وزن ساقه اصلي ٠٥/٩٠ ٠٩/١٠٠
 )گرم(وزن صد دانه ٥٦/٩٥ ٦٧/٧٢
 شاخص برداشت ٠٨/١٠٠ ٥٨/٩١
 )تاركيلوگرم در هك (عملكرد دانه ٠٥/٩٠ ٠٩/١٠٠

عملکرد دانه تحت تنش    .  داشت ٪١معنی داری در سطح احتمال     
 دارای همبستگی منفی و معنی داری در سطح           SSIبا شاخص   

 دارای همبستگی    TOLو با شاخص   ) r =-٥١/٠( ٪١احتمال  
به ). r =-٣٥/٠( بود   ٪٥منفی و معنی داری در سطح احتمال        

تگی طور کلی شاخص هايی که در هر دو آزمايش دارای همبس            
بااليی با عملکرد دانه باشد به عنوان بهترين شاخص ها معرفی             
می شوند، چرا که اين شاخص ها قادر به جدا کردن و شناسايی             

 ). ٩(ژنوتيپ هايی با عملکرد دانه باال در هر دو محيط می باشند 
در همين رابطه با توجه به نتايج ضرايب همبستگی                  

تنش و بدون تنش،    شاخص های مختلف و عملکرد تحت شرايط        
 MP و HARM  ،STI  ،GMPمالحظه می شود که شاخص های    

به عنوان بهترين شاخص ها می توانند جهت دستيابی به ارقام پر           
، )١٣٧٦(فرشادفر. محصول در هر دو شرايط محيطی به کار روند        

 را به عنوان مناسب ترين         STI و     GMP،MPشاخص های   
. ايي نمود شاخص ها در دو محيط تنش و بدون تنش شناس             

با استفاده از نتايج همبستگی بين شاخص های        ) ١٩٩٢(فرناندز  
TOL،MP  ،SSI و STI    با Ys و Yp       نتيجه گرفت که STI ،

شاخص عملکرد بالقوه و تحمل به تنش می باشد و قادر است که             
محققينی .  را از ساير گروه ها جدا نمايد         Aژنوتيپ های گروه    

گزارش کردند که   ) ١٣٧٧(و سميع زاده     ) ١٣٧٩(نظير خليلی   
  به عنوان بهترين شاخص ها می توانند         STIو  MP شاخص های

جهت دستيابی به ارقام پر محصول در هر دو شرايط محيطی به             
در اين تحقيق، بای پالت ابزار مفيدی برای تجزيه             . کار روند 

اطالعات بوده و ارزيابی نظری ساختار يک ماتريس بزرگ دو              
بدين منظور، ماتريس مورد نظر را که از        . طرفه را ممکن می سازد   

 تشکيل شده بود، از طريق تکنيک تجزيه به           ٣اطالعات جدول   
مولفه های اصلی، به هشت مؤلفه تقسيم شد که دو مؤلفه اول در            

 درصد از تغييرات موجود بين داده ها را توجيه           ٧٢/٩٣مجموع  
فه ها، استفاده از اين دو مؤلفه و چشم پوشی از ساير مؤل           . نمودند

 بخش بسيار ناچيزی از تغييرات شده        تنها موجب از دست رفتن    
و تفسير نتايج بر اساس دو مؤلفه اول و دوم دارای کارآيی باال                
می باشد و بدين لحاظ ترسيم بر اساس دو مؤلفه اول صورت                

.  ارائه شده است   ٥مقادير ويژه دو مؤلفه اول در جدول       . می گيرد
اين مؤلفه  . ل تغييرات را شامل شد     درصد از ک   ١٢/٦٢مؤلفه اول   

 YP ،YS،GMP ،MPهمبستگی مثبت و بااليی را با شاخص های      



٨٦٣ ارزيابي تحمل برخي ژنوتيپ هاي سويا به تنش خشكي : نزارع و همكارا

 نشان داد که شاخص های مرتبط با عملکرد دانه را در           HARMو
بنابراين، اين مؤلفه به عنوان مؤلفه عملکرد بالقوه و          . بر می گيرد 

اين مؤلفه ژنوتيپ های    . تحمل به خشکی نامگذاری می شود       
 پتانسيل عملکرد دانه باال و متحمل به خشکی را از                  دارای

ژنوتيپ های با ميانگين عملکرد دانه پايين و حساس جدا                 

الزم به توضيح است که تعيين باال يا پايين بودن                . می کند
همبستگی هر شاخص با مؤلفه اول و دوم و با توجه به باال يا                  

 به خود    پايين بودن وزنی که هر يک در معادله اين مؤلفه ها             
 به عنوان نقطه    ٣٥/٠اختصاص داده اند و با در نظر گرفتن مقدار         

 .حد اين تقسيم بندی در نظر گرفته شد
 

 در سويا هاي تحمل به خشكي ها توسط شاخص  برآورد ميزان حساسيت الين-٣جدول 
 شاخصهاي تحمل به تنش خشكي

(HARM) (MP) (TOL) (SSI) (STI) (GMP) (YS) (Yp) 
شماره رقم نام رقم

٢٩٧٩ ٢٣٥١ ٢٦٤٦ ٠٧٠١/١ ٥٥٩٨/٠ ٨٠/٦٢٨ ٢٦٦٥ ٩/٢٦٢٧ Williams ١ 
٢٣٠٧ ١٨٥٠ ٢٠٦٦ ٦٥٢٤/٠ ٥٢٥٥/٠ ١١/٤٥٧ ٩/٢٠٧٨ ٧/٢٠٥٣ Hamilton ٢ 
١٤١١ ١٢٩٥ ١٣٥٢ ٢٧٩٣/٠ ٢١٧٥/٠ ٦٧/١١٥ ٢/١٣٥٣ ٧/١٣٥٠ Steel ٣ 
١٨٧١ ١٥٣٤ ١٦٩٤ ٤٣٨٥/٠ ٤٧٧٨/٠ ٠٤/٣٣٧ ٥/١٧٠٢ ٨/١٦٨٥ Harcor ٤ 
٢٩١٦ ٢٠١٤ ٢٤٢٣ ٨٩٧٢/٠ ٨٢٠٧/٠ ٢٠/٩٠٢ ٨/٢٤٦٤ ٢/٢٣٨٢ LD3 ٥ 
٢١٤١ ٢١٣٦ ٢١٣٨ ٦٩٨٧/٠ ٠٠٦٧/٠ ٤٠٥/٥ ٣/٢١٣٨ ٣/٢١٣٨ Charleston ٦ 
٢٧٧٥ ١٠٤٨ ١٧٠٦ ٤٤٤٥/٠ ٦٥٠٨/١ ١/١٧٢٧ ٧/١٩١١ ٦/١٥٢١ Probst ٧ 
٢٧٥٧ ١٤٣١ ١٩٨٦ ٦٠٢٩/٠ ٢٧٥٩/١ ٣/١٣٢٦ ٢/٢٠٩٤ ٢/١٨٨٤ Will 82 ٨ 
١٨٩٧ ١٢٥٩ ١٥٤٥ ٣٦٤٨/٠ ٨٩٢٣/٠ ١٣/٦٣٨ ٨/١٥٧٧ ٣/١٥١٣ Cins 241105 ٩ 
٢٨١٤ ١٦٤٧ ٢١٥٣ ٧٠٨٢/٠ ٠٩٩٦/١ ٤/١١٦٦ ٥/٢٢٣٠ ٠/٢٠٧٨ M 12 ١٠ 
٣١١٨ ٢٢٠٣ ٢٦٢١ ٠٤٩٧/١ ٧٧٧٨/٠ ٢/٩١٤ ٦/٢٦٦٠ ١/٢٥٨٢ L 11 ١١ 
٣٢٤١ ١٧٠٧ ٢٣٥٢ ٨٤٥٦/٠ ٢٥٥٥/١ ٢/١٥٣٤ ٣/٢٤٧٤ ٥/٢٢٣٦ Stressland ١٢ 
٢٦٥١ ١٢٠٨ ١٧٨٩ ٤٨٩٢/٠ ٤٤٤٤/١ ٨/١٤٤٣ ٤/١٩٢٩ ٣/١٦٥٩ Mustang ١٣ 
١٤٣١ ١٢٥٠ ١٣٣٧ ٢٧٣٣/٠ ٣٣٦٤/٠ ٥/١٨١ ٥/١٣٤٠ ٤/١٣٣٤ Salin ١٤ 
٢٤٥٢ ١١٩١ ١٧٠٩ ٤٤٦٢/٠ ٣٦٤٢/١ ١٢٦١ ٤/١٨٢١ ١/١٦٠٣ Brobst ١٥ 
٢٧٠٩ ٢٠٤٥ ٢٣٥٤ ٨٤٦٥/٠ ٦٤٩٩/٠ ٧/٦٦٣ ٢٣٧٧ ٧/٢٢٣٠ Linford ١٦ 
٢٩٣١ ١٣٤٨ ١٩٨٨ ٦٠٣٧/٠ ٤٣٢٧/١ ١٥٨٣ ٥/٢١٣٩ ٦/١٨٤٦ 5 wcne ١٧ 
٣١٦٨ ١٣١٣ ٢٠٤٠ ٦٣٥٨/٠ ٥٥٢٨/١ ٥/١٨٥٤ ٨/٢٢٤٠ ٠/١٨٥٧ Iroquois ١٨ 
٢٤٢٠ ١١٤٦ ١٦٦٥ ٤٢٣٦/٠ ٣٩٦٦/١ ١/١٢٧٤ ٧/١٧٨٢ ١/١٥٥٥ NMSB 129 ١٩ 
٢٩٧٣ ١٩٦٩ ٢٤١٩ ٨٩٤٣/٠ ٨٩٦٢/٠ ٤/١٠٠٤ ٧/٢٤٧٠ ٧/٢٣٦٨ Delsoy 4210 ٢٠ 
٣٢١٢ ١٨٨٩ ٢٤٦٣ ٩٢٧١/٠ ٠٩٢٧/١ ٢/١٣٢٣ ٦/٢٥٥٠ ٠/٢٣٧٩ NMSB 5779 ٢١ 
٢٦٠٧ ١٥٥٦ ٢٠١٤ ٦١٩٧/٠ ٠٦٩٧/١ ٣/١٠٥١ ٣/٢٠٨١ ٥/١٩٤٨ TN4.5612 ٢٢ 
٢٢١٠ ١٤٥٦ ١٧٩٤ ٤٩١٩/٠ ٩٠٤٧/٠ ٩/٧٥٣ ٣/١٨٣٣ ٨/١٧٥٥ Macon ٢٣ 
١٩٩٢ ١١١٨ ١٤٩٣ ٣٤٠٤/٠ ١٦٣٦/١ ٩/٨٧٣ ١/١٥٥٥ ٤/١٤٣٤ Century ٢٤ 
٢٩٧١ ١٨٧٩ ٢٣٦٣ ٨٥٣٠/٠ ٩٧٥٣/٠ ٦/١٠٩٢ ١/٢٤٢٥ ٠/٢٣٠٢ A3237 ٢٥ 

 
 
 



 ١٣٨٣، سال ٤، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٨٦٤

   شاخص هاي تحمل به خشكي -٤جدول
 Yp Ys STI GMP SSI TOL MP HARM 

Yp ١        
Ys *١ ٤٣٠/٠       

STI **١ ٥٧٩/٠** ٥٧٧/٠      
GMP **١ ٦٨٢/٠** ٨٧/٠** ٨٢/٠     

SSI **١ -٠٢٧/٠ ٠٠٣/٠ -٥١/٠** ٥٤/٠    
TOL **١ ٩٦/٠** ١٩٧/٠ ١٦٦/٠ -٣٥١/٠* ٧٢/٠   
MP **١ ٣٤٠/٠ ١١٥/٠ ٩٩/٠** ٦٨٠/٠** ٧٩/٠** ٩٠/٠  

HARM **١ ٩٥٧/٠** ٠٦٢/٠ -١٥٦/٠ ٩٩٠/٠** ٦٧٠/٠** ٩٢٣/٠** ٧٣١/٠ 
  درصد١ و ٥ معني دار در سطح احتمال ** و *
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   ترسيم گرافيکی بای پالت بر اساس مؤلفه اول و دوم برای ارقام مورد مطالعه درسويا-١شکل
 

 درصد از تغييرات کل را تفسير نموده و         ٦٠/٣١ين مؤلفه   دوم
) YS(با عملکرد تحت شرايط تنش    ) -٣٦/٠(همبستگی منفی باال  

.  داشت SSIو   TOL و همبستگی مثبت باال با شاخص های        
بنابراين، مؤلفه دوم را می توان به عنوان مؤلفه حساسيت به تنش          

ايين در شرايط   نامگذاری نمود که ژنوتيپ های با عملکرد دانه پ        
با توجه به دو    .  را جدا می کند   SSIو   TOL تنش و مقادير باالی   

مؤلفه، ژنوتيپ ها در درون گروه های مشخص قرار می گيرند که           
بر . مرتبط با ميانگين عملکردشان و تحمل به تنش آنهاست            

همان طور که   . اساس مؤلفه اول و دوم، بای پالت ترسيم گرديد         
توجه به زوايای خطوطی که شاخص ها را        پيداست، با    ١از شکل   

 SSIو   TOLنمايش می دهند، مالحظه می شود که شاخص های      
 همبستگی منفی و معنی داری با عملکرد دانه در شرايط تنش            

)YS (           و همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه در شرايط
، MPاين در حالی است که شاخص های       . دارند) YP(بدون تنش 

HARM، GMPو STI       دارای همبستگی بااليی با عملکرد دانه
) ١شکل  (در نمودار بای پالت ترسيمی   . در هر دو آزمايش هستند    

 مؤلفه اول

دوم
فه 

مؤل
 

  پالت-باي 



٨٦٥ ارزيابي تحمل برخي ژنوتيپ هاي سويا به تنش خشكي : نزارع و همكارا

مقادير بيشتر مؤلفه اول و مقادير        (ناحيه سمت راست پايين       
در . به عنوان ناحيه مورد نظر انتخاب می شود       ) کمتر مؤلفه دوم  

، Delsoy4210   ،LD3   ،A3237   ،L11بای پالت حاصل، ارقام         
Linford   و Williams           در ناحيه مورد نظر قرار گرفته اند و به 

ارقام . عنوان ارقام متحمل به خشکی شناسايی می شوند             
Probest  ،Mustang  ،NMSB149  ،Brobst   و Century  دارای 

عملکرد پايين بوده و جزء ارقام حساس به خشکی شناسايي               
 مقاومت به   با توجه به نتايج به دست آمده از شاخص های        . شدند

 Williamsخشکی و ترسيم بای پالت مشخص گرديد که رقم            
مقاوم ترين رقم در بين ارقام مورد مطالعه نسبت به خشکی است           

 Linford و   L11،LD3 ،Delsoy4210   ،A3237و به دنبال آن ارقام    
 .به عنوان ارقام متحمل به خشكی قابل شناسايي بودند
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SUMMARY 

 
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 this investigation, in order to study 
correlation and path coefficients on various traits in soybean, two separate experiments 
were performed in a 5x5 lattice design in stress and non-stress conditions. Following 
analysis of variance, which was based on lattice design, the relative efficiency of lattice 
design was estimated to be less than that of randomized complete block design. 
Therefore, data statistical analysis was performed in randomized complete block design. 
Based on the results of indices correlation, HARM, STI, MP & MP were determined as 
the most suitable drought resistance indices. Based on the results of principle 
component, two first components totally explained 93.72% of variation among data. 
The first and second components were named drought tolerance and stress susceptible 
respectively. Based on the results of drought resistance indices assessment and biplot 
analysis, Williams was determined to be the most resistant cultivars while Delsoy4210, 
LD3, A3237, L11 and Linford were the cultivars that exhibited potential seed yield in both 
environments.   
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