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  )شرح مساله(مقدمه 
 پروتئین و% 40 طور متوسط داراي بذر سویا به. رود شمار می پروتئینی به ترین گیاهان روغنی و سویا یکی از مهم

وابستگی شدید کشور به واردات روغن خوراکی و ظرفیت باالي تولید سویا در سطح استان . باشد روغن می% 20
 تولید این محصول  از جمله مشکالت جدي در عرصه. نماید توجه ویژه به افزایش تولید این محصول را دو چندان می

ن معضل، اتکا به پتانسیل ژنتیکی و شناسایی و معرفی ارقام واجد در راستاي حل ای. آبی است در منطقه، مسأله کم
میزان  در این زمینه توجه به. رود  سریع و ارزان به شمار میکارهاي نسبتاً تحمل به شرایط تنش خشکی یکی از راه

 و پروتئین بدین منظور ارزیابی مقدار روغن. باشد پروتئین و روغن در خور توجه بوده و در این تحقیق مد نظر می
هاي خرد شده در قالب  صورت کرت  ژنوتیپ سویا در شرایط تنش خشکی در استان گلستان، آزمایشی به10دانه 

فاکتور اصلی شامل زمان آبیاري با سه سطح مشتمل بر تیمار . کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدهاي  ح بلوكرط
ري در شرایط تنش متوسط و شدید ، آبیاAلیتر از تشتک تبخیر کالس   میلی50میزان  شاهد براساس تبخیر به

در هر نوبت آبیاري رطوبت خاك به حد ظرفیت . لیتر تبخیر از تشتک تبخیر بود  میلی150 و 100ترتیب براساس  به
ن دانه در هاي الزم جهت تعیین اجزاي عملکرد، درصد پروتئین و روغ گیري برداري و اندازه نمونه. مزرعه رسانده شد

  .مرحله رسیدگی انجام گرفت

  ها ترین یافته مهم
ثیر قرار داد و باعث کاهش آن تأ داد که تنش خشکی در هر سطحی عملکرد دانه را تحتنتایج این مطالعه نشان 

 ویژه در شرایط تنش شدید خشکی ها نشان داد که مقدار زیادي از کاهش عملکرد دانه به تجزیه و تحلیل داده. شد
داد غالف، تعداد در تنش متوسط خشکی نقش جبرانی صفاتی مانند تع. دانه بوده استناشی از کاهش وزن هزار

هاي فرعی، تعداد دانه، تعداد غالف در شاخه فرعی و تعداد دانه در شاخه فرعی مانع از افت شدید عملکرد  شاخه
  .دانه شد

 کیلوگرم در هکتار 2/2417 و 8/2556 به ترتیب با Ds2 و PE10هاي  در بین ده ژنوتیپ مورد بررسی، الین
از نظر میزان پروتئین .  کمترین عملکرد دانه را نشان دادند1/1533اري با ترین میانگین عملکرد دانه و رقم س بیش

 حاوي باالترین DPX و L17همچنین ارقام . باالترین میانگین درصد پروتئین را داشتند DPXارقام ویلیامز و 
  . بودنددرصد روغن

ین تحت تنش خشکی افزایش یافت  منفی داشت و مقدار پروتئ میزان درصد پروتئین دانه با عملکرد دانه رابطه
درصد روغن در سطوح کم تنش خشکی افزایش یافت ولی تنش . هاي مختلف متفاوت بود این مسئله در ژنوتیپ

  .شدید باعث کاهش درصد روغن شد
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
، )100تیمار (در سطح اول تنش . رات صفات مختلف تحت تنش خشکی در جدول زیر نشان داده شده استمقدار و درصد تغیی

میزان وزن هزاردانه و عملکرد دانه در سطح اول . ترین درصد کاهش را نشان داد  درصد کاهش یافت که بیش5/32مقدار ماده خشک 
بر خالف . که تعداد دانه و تعداد شاخه فرعی افزایش نشان داد  حالی درصد کاهش یافت، در2/16 و 1/22ترتیب  به) 100تیمار (تنش 

 درصد افزایش نشان داد، تمامی 6/6جز درصد پروتئین دانه که  به) 150تیمار (، در سطح دوم تنش )100تیمار (سطح اول تنش 
  .صفات کاهش یافتند

  .سویا تحت تنش خشکیهاي مورد مطالعه  ژنوتیپ  درنهمیزان روغن و پروتئین دا، اجزاي عملکرد میزان کاهش میانگین -1 جدول

 50تیمار  صفات
100تیمار   )شاهد(   درصد تغییر تحت تنش متوسط 

)mm100(   150تیمار   درصد تغییر تحت تنش شدید 
)mm150(  

6/73 ارتفاع بوته  9/52  1/28-  6/53  1/27-  
9/16 تعداد گره  9/15  9/5-  7/13  9/18-  

1/47 تعداد غالف  1/48  1/2  2/42  4/10-  
6/2 تعداد شاخه فرعی  1/3  2/19  3/2  5/11-  

8/69 تعداد دانه  1/91  5/30  1/67  8/3-  
g(  2/14(وزن دانه   8/13  8/2-  9/10  2/23-  

g( 4/214(ماده خشک   6/144  5/32-  3/125  5/41-  
1/21 تعداد غالف در شا خه فرعی  6/22  1/7  8/16  3/20-  

5/27 تعداد دانه در شاخه فرعی  5/29  2/7  4/22  5/18-  
g( 3/167(وزن هزاردانه   4/130  1/22-  5/118  1/29-  
8/22 درصد روغن  8/22  1/0  8/22  1/0-  

8/34 درصد پروتئین  4/35  7/1  1/37  6/6  
kg/ha(  5/2548(عملکرد دانه   3/2164  2/16-  9/1665  5/35-  

  

  اهمیت موضوع
 انسان این اسید چرب اشباع در. هاي چرب بیشتر است میزان اسید چرب لینولئیک موجود در روغن سویا نسبت به دیگر اسید

کند و از   می صاف قلب تأثیر مثبت دارد نقش مهمی را ایفاهاي ماهیچهنشده در سنتز هورمونی به نام پروستاگالندین که روي 
 70 و بیش از B2  وA ،B1 هاي  سویا حاوي ویتامین  کنجاله،از طرف دیگر. نماید هاي قلب جلوگیري می رسوب کلسترول در شریان

 90ما حدود   کشور.شود ها و پرواربندي احشام استفاده می  سویا به مقدار زیادي در مرغداري از کنجاله. باشد میدرصد پروتئین 
نماید، این موضوع به تنهایی ضرورت قطعی انجام مطالعات بیشتر را در این زمینه طلب  یخود را وارد م رد نیازدرصد روغن مو

 از .باشد یممطرح طق کشت سویا در ایران ا منینتر  بزرگت در زمره هزار هکتار اراضی زیر کش50حدود با  اناستان گلست. کند یم
در راستاي حل این معضل، اتکا به پتانسیل . آبی است  در منطقه، مسأله کمشکالت جدي در عرصه تولید این محصولجمله م

 .رود یمشمار  کارهاي نسبتاً سریع و ارزان به ژنتیکی و شناسایی و معرفی ارقام واجد مقاومت به شرایط تنش خشکی یکی از راه


