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 مه )شرح مساله(مقد

 کشت در کشور به خودنظر تولید و سطح زیر از  عنوان مهمترین گیاه روغنی در دنیا، رتبه دوم راگیاه سویا بهاستفاده از 

آبیاری با استفاده از رژیم کمت. ارقام متحمل به خشکی در دنیا انجام شده اس دهای زیادی برای تولیده است. اخیراً تالشاختصاص دا

عنوان یک مدیریت آب در مزرعه در افزایش سطح زیر کشت، تعیین الگوی کشت و نیز در تواند بهجویی در مصرف آب میصرفه

و با هدف  وضعیت محدودیت آب ادی درعنوان یک استراتژی سودمند اقتصهآبیاری بکمالگوی کشت بهینه کمک نماید. تعیین 

  .آب در کشاورزی استه آبیاری عبارت از مصرف عامدانه و عالمانمصرفی مطرح است. کم م آبحداکثر استفاده از واحد حج

 هاترین یافتهمهم

ی کامل هابلوکفاکتوریل در قالب طرح صورت بهسویا ک مراحل رشد بر عملکرد یدر این پژوهش اثر تنش آبی در هر

با بافت خاک سیلتی لومی رسی  مترمربع 566در زمینی به مساحت متر  3متر در  3هایی با ابعاد در کرتتصادفی با سه تکرار 

و تنش در مرحله نهایی  2و  1مرحله میانی تیمارها شامل شاهد )بدون تنش آبی(، تنش در مرحله توسعه، تنش در  انجام گردید.

صورت گرفت. آب آبیاری بر اساس نیاز رطوبتی خاک تا نقطه ظرفیت زراعی در مراحل مختلف رشد در تیمارهای تحت آبیاری 

و کارآیی مصرف آب در  سویا، عملکرد کل، درصد روغنبوته وزن ، دانههزاروزن گیری شامل شد. صفات مورد اندازهاعمال 

درصد ظرفیت زراعی مزرعه اعمال  66و  56یک از مراحل رشد در دو سطح  است. اعمال تنش آبی در هر مارهای مختلف بودهتی

 1دانه، وزن بوته، عملکرد کل و درصد روغن در سطح مراحل مختلف رشد بر روی وزن هزارنتایج نشان داد که تنش آبی در  شد.

ها بیشترین عملکرد باشد. با توجه بررسی مقایسه میانگیندار میدرصد معنی 6یاری در سطح بدرصد و تاثیر کارای مصرف آب آّ

 1545کمترین آن مربوط به مرحله نهایی با میانگین  57/2396حصول مربوط به اعمال تنش در مرحله توسعه با میانگین 

یاه سویا نسبت به تنش آبی در مرحله توسعه )سطح با توجه به نتایج این پژوهش و مقاوم بودن گ باشد.کیلوگرم در هکتار می

 توان کم آبیاری در این مرحله را به کشاورزان توصیه کرد.درصد نسبت به ظرفیت زراعی مزرعه( می 56آبیاری 

 اهمیت موضوع

ها ها و رشد مداوم مصرف آب، آلودگی آباورزی، ارتقای سطح زندگی انسانافزایش جمعیت، صنعتی شدن، توسعه کش

کننده تولید محصوالت کشاورزی است. استفاده بهینه از آب دارای اهمیت بسزائی در اکثر نقاط دنیا آب عامل محدود. .و.

دو سوم مساحت ایران را خشک بر آن حاکم است که حدود خصوص در مناطقی که شرایط اقلیمی خشک و نیمههباشد، بمی

برداری صورت گیرد. در چنین کند که از واحد حجم آب حداکثر بهرهگیرد. اقتصاد و مدیریت منابع آب ایجاب میدر بر می

 سزایی برخوردار است.هآبی از اهمیت بشرایطی که کمبود آب آبیاری وجود دارد، اطالع از واکنش گیاه به کم


