








سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

تولید سویا

نویسنده: نسرین رزمی
1401



عنوان: تولید سویا
نویسنده: نسرین رزمی

مدیر داخلی: ویدا همتی
سرویراستار ترویجی: نصیبه پورفاتح

ویراستار ترویجی: سعیده اجاقی 
ویراستار ادبی: مهشید شیر محمدلو 

تهیه شده در: معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی
ناشر: نشر آموزش کشاورزی

صفحه آرا: نرگس بهادر
شمارگان: محدود

نوبت چاپ: اول، 1401
مسئولیت درستی مطالب با نویسنده است.

سرشناسه                      : رزمی، نسرین،   1۳۵۵ - 
  عنوان و نام پدیدآور         : تولید سویا/نویسنده نسرین رزمی؛ مدیر داخلی ویدا همتی  ؛ سرویراستار ترویجی 

                                   نصیبه پورفاتح   ؛ ویراستار ترویجی سعیده اجاقی؛ ویراستار ادبی مهشید 
                                   شیرمحمدلو؛ تهیه شده در معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش 

                                  و رسانه های ترویجی .
  مشخصات نشر             : تهران : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج 

                                  کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی  ،   1401.
 مشخصات ظاهری           : ۶4 ص.: مصور )رنگی(، جدول )رنگی(، نمودار )رنگی(.

 شابک                          :  978-۶22-7949-92-۶ 
 وضعیت فهرست نویسی     : فیپا

Soybean -- Planting سویا -- کاشت Soybean موضوع                         : سویا 
 شناسه افزوده                 :   پورفاتح ،   نصیبه ،   1۳۶۶ -  ، )پژوهشگر(، ویراستار

 شناسه افزوده             : اجاقی، سعیده،   1۳71 -، ویراستار
 شناسه افزوده                 : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

  شناسه افزوده                 : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت آموزش و ترویج 
                                  کشاورزی. نشر آموزش کشاورزی

 SB20۵  :             رده بندی کنگره 
 رده بندی دیویی             :  ۶۳۵/۶۵۵ 

 شماره کتابشناسی ملی      :  8848482  
 اطالعات رکورد کتابشناسی: فیپا

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی ۶1۵42 به تاریخ 1401/02/24 است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پالک 20۵، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی
 تلفن: ۶۶4۳04۶۵ | تلفکس: ۶۶4۳04۶4 | کد پستي: 14۵789۶۶8

ISBN:  978-622-794-992-6
 شابک: 978-۶22-794-992-۶ 



مخاطبان:

تولیدکنندگان سویا �
کارشناسان �
مروجان پهنه های تولیدی �

اهداف آموزشی:

شما پس از مطالعه این دستنامه با نکات و مسائل مهمی که  �
 در هر سـه مرحله کاشت، داشت و برداشت سویا ممکن است
 با آن مواجه شوید و همچنین مشخصات ارقامی که به صورت

گسترده کشت می شوند، آشنا می شوید.





فهرست
عنوان                                                                                             صفحه

مقدمه........................................................................................ 9
10 ................................................ سطح زیرکشت سویا در ایران
ویژگی های گیاه شناسی سویا.................................................. 11
تیپ های رشدی سویا.............................................................. 12
تاریخ کاشت سویا................................................................... 13
15 ................................................................ انتخاب رقم مناسب
21 ............................................................................. کاشت سویا 
 آرایش کاشت و تراکم بوته.................................................... 22
عمق کاشت............................................................................. 24
تناوب کاشت........................................................................... 25
26 .................................................................... آماده سازی زمین
آبیاری سویا............................................................................. 28
33 ....................................................................... مدیریت تغذیه
40 ........................................................................... علف های هرز
42 ...................................................... مهار زراعی علف های هرز
مهار شیمیایی علف های هرز..................................................43
بیماری های سویا.................................................................... 57
عارضه اختالل در غالف بندی سویا......................................... 61
تخمین میزان محصول............................................................ 62
63 .......................................................................... برداشت سویا
منابع........................................................................................ 65





مقدمه
 ارزش غذایی فراوان دانه های روغنی همچون سرشـارترین
 منابع تولید روغن و پروتئین گیاهی، توجه بیش تر کشـورهای

صنعتی را به تولید این محصوالت جلب کرده اسـت. بر همین 
اسـاس، موفقیت هـای زیادی بـرای افزایش تولید ایـن گروه از 
 محصـوالت بـه دسـت آمده اسـت و از بیـن دانه هـای روغنی،
 سـویا به واسطه داشـتن روغن مطلوب، پروتئین زیاد و مرغوب،
 کنجاله کاربردی در تغذیه دام و طیور و امکان مصرف پروتئین
 آن در غذای انسـان از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت. افزون بر
 اهمیـت سـویا همچون یـک گیـاه دانه روغنی، این گیـاه فواید

دیگـري نیـز دارد کـه از آن جملـه می تـوان به نقش سـویا در 
 بهبـود خصوصیـات خاک ازطریق سیسـتم ریشـه اي راسـت و
 عمیـق آن، ترکیب بقایاي گیاهـی مانند برگ هاي ریزش یافته،
 حفظ رطوبت به سـبب شـاخ وبرگ آن، افزایش نیتروژن خاک
 ازطریق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و ارتقای سالمت بیولوژیکی
 خاک اشاره کرد. تحمل به خشکی، بهبود حاصلخیزي خاک و
 ماهیـت لگوم بودن سبب شـده تا گیاه سـویا، بـراي قرار گرفتن

در بسـیاري از سیسـتم هاي زراعـی و تناوبـی مناسـب باشـد. 
یکـی از مهم تریـن ویژگی هـاي سـویا، قابلیـت ایـن گیـاه در 
تثبیـت بیولوژیکـی نیتـروژن با کمـک باکتـري برادیریزوبیوم 
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در گره هـاي ریشـه اسـت. ایـن موضـوع سـبب شـده کـه نیاز 
گیاه سـویا به کـود معدنی نیتروژن کم باشـد. مقـدار نیتروژن 
تثبیت شـده بـا سـویا، باتوجه به شـرایط آب وهوایی طـی دوره 
رشـد، شـرایط خاک، فعالیت هـاي زراعی، ژنوتیـپ و نظایر آن 

متفاوت اسـت.

سطح زیرکشت سویا در ایران
 در سـال زراعـی 1400، حـدود 27 هزار هکتار سـطح زیر 
کشـت سـویا در ایران وجود داشـت. ازنظر پراکنش جغرافیایي 
ایـن محصـول، بیش از نود درصد از اراضي زیرکشـت سـویا در 
اسـتان هاي مازنـدران و گلسـتان قـرار دارد؛ بنابراین، وضعیت 
تنـاوب اراضـي و الگوي کلی کشـت سـاال نه در این دو اسـتان، 
نقـش عمـده اي در تعییـن میـزان سـطح زیرکشـت سـویا در 

سـطح کشـور دارد )شکل 1(. 

شکل 1- درصد توزیع سطح محصول سویا در استان های کشور، در سال 1400
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ویژگی های گیاه شناسی سویا
 ویژگی های گیاه شناسی سویا از این قرار است:

g سـویا از زیرتیره پروانه آسـایان و مهم ترین گیاه روغني 
در دنیـا اسـت و رتبـه دوم را از نظـر تولید و سـطح زیرکشـت 

در ایـران دارد.
g  سـویا گیاهـی یک سـاله و دولپـه اسـت کـه به  صـورت

بوتـه ای اسـتوار رشـد می کنـد.
g  گل هـاي سـویا کوچـک هسـتند و به رنگ هاي سـفید

تـا صورتـی، ارغوانـی و بنفش دیده می شـوند.
g  گل هـا درسـویا، به صـورت منفـرد یـا خوشـه ای روی

گره هـا و از محل زاویه بین دم برگ و سـاقه آشـکار می شـوند.
g .گل دهی از بخش های میانی به سمت باال است
g  طـول دوره گل دهـی در سـویا، از کم تـر از ده روز تـا

یـک مـاه در ارقـام مختلف اسـت.
g  گرده افشانی در این گیاه به صورت خودگشنی بوده و میزان

دگرگشنی وابسته به فعالیت حشرات، کم تر از یک درصد است.
g میوه گیاه سـویا غالف یا نیام نامیده می شـود. میانگین 

تعـداد غـالف در ارقـام تجـاری بیـش از سـی غـالف در هـر 
گیـاه اسـت. در هر غـالف دو تا پنـج دانه وجـود دارد؛ هرچند 

بیش تـر ارقـام در هـر غـالف، حـدود سـه دانـه دارند. 
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g رسـیدن غالف هـا در گیـاه سـویا یکنواخـت نیسـت و 
 از بخش های میانی تا پایینی آغاز می شـود و به سـمت انتهای

گیاه گسترش مي یابد.
g  .دانه های سـویا به صورت گرد تا بیضی دیده می شـوند 

رنـگ دانه هـا در ارقـام سـویا متفـاوت اسـت و از کـرم، زرد تا 
قهـوه ای  و سـیاه دیده می شـود. 

g  رنـگ نـاف از مشـخصات دیگـر بـذر سـویا اسـت. ناف
ممکـن اسـت بـه رنگ روشـن تـا سـیاه دیده شـود. 

g وزن هـزار دانـه سـویا در بیش تر رقم هـای زراعی، بین 
۶0 تا2۵0 گرم تغییر می کند.

تیپ های رشدی سویا
 تیپ های رشدی سویا به شرح زیر است:

الـف- تیپ های رشـدی نامحـدود: ایـن ارقـام زمانی 
شـروع بـه گل دادن می کننـد کـه هنـوز نیمـی از گره هـای 
سـاقه اصلـی تشـکیل نشـده اند ؛ بـه همیـن سـبب، اندام های 
رویشـی و زایشـی در بخـش چشـمگیری از دوره زندگی گیاه 
باهـم کامـل می شـوند. در ایـن ارقـام، گل دهی از گـره چهارم 
یـا پنجـم آغاز می شـود و بـه  طرف بـاال ادامه می یابـد. پس از 
ظهور نخسـتین نیام ها در قسـمت پایین، گل های جدیدی در 
 بخـش فوقانـی پدیدار می شـوند. ارقـام کتول، ویلیامـز، صبا و

زان، از ارقام نامحدود سویا محسوب می شوند.
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ب- تیپ های رشـدی محـدود: در ایـن ارقـام، پس از 
ظهـور نخسـتین غالف ها در قسـمت پایین، گل هـای جدیدی 
در قسـمت فوقانـی گیـاه بـه وجـود می آینـد. در تیـپ رشـد 
 محـدود، گل دهـی زمانـی آغاز می شـود که گره انتهایی سـاقه 
 تشکیل شده یا در آستانه تشکیل شدن باشد. گل دهی از هشتمین

یـا دهمیـن گره آغاز می شـود و هم زمـان با ظهـور اولین گل، 
 همـه غنچه هـا بـه وجـود می آینـد  و گل دهـی به  طـرف باال و

پاییـن ادامه می یابد. رشـد طولی سـاقه اصلـی در اوایل مرحله 
گل دهـی یـا کمـی پـس از آن متوقـف می شـود. تالر، سـحر، 

گرگان ۳ و سـالند جزو ارقام رشـد محدود سـویا هسـتند.
 ج- تیپ های رشـدی نیمه محدود )بینابینی(: در تیپ
 نیمه محـدود، گل دهـی زمانـی آغاز می شـود کـه همانند تیپ

نامحدود، نیمی از گره های سـاقه اصلی تشـکیل شـده باشـند 
ولـی رشـد سـاقه اصلـی در ایـن تیـپ زودتـر از رشـد تیـپ 
نامحـدود پایـان می یابـد. از ایـن گـروه می تـوان بـه نـکادر، 

کاسـپین و تپـور اشـاره کرد.

تاریخ کاشت سویا
مراحل رشـد سـویا در شکل دو نشان داده شده است. سویا 
هـم به صورت بهاره و هم در زراعت تابسـتانه کشـت می شـود . 
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گیـاه سـویا توانایـی تحمـل سـرما را نـدارد. اصـوالً زمانـی که 
سـانتی گراد درجـه  ده  بـه  کاشـت  عمـق  در  خـاک   دمـای 

برسـد، می توان سـویا کاشـت. سـویا را باید زمانی کاشـت که 
 مطمئن باشـیم سـرمای اوایل بهار رخ نمی دهد. به طورمعمول،
 کشت بهاره از نیمه اردیبهشت آغاز می شود، اما کشت تابستانه

بنـا بـه تاریـخ برداشـت محصـول گیاهـان پاییـزه و باتوجه بـه 
 شرایط آب وهوایی، بین 10 خرداد تا 20 تیر ماه است. عملکرد

دانه سویا درکشت بهاره از کشت تابستانه بیش تر است.

شکل 2- مراحل رشدی سویا

 سویا ازنظر دوره رشد به1۳ گروه رسیدگی، از000، 00، 0،
یـک تـا ده تقسـیم بندی می شـود. ارقامـی که در گـروه 000 
قـرار می گیرند ، زودرس ترین ارقام هسـتند و هرچه به سـمت 
گـروه رسـیدگی ده پیـش می رود، ارقـام دیر رس تر می شـوند. 
در کشـور مـا، ارقام گروه هـاي 2، ۳،4، ۵ و ۶  باتوجه به نواحی 
مختلف شـرایط آب وهوایـی منطقه، تطابق بیش تري را نشـان 
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داده انـد و در چهار دسـته زیر تقسـیم بندی می شـوند:
1. ارقام زودرس شامل گروه های 2 و ۳

2. ارقام متوسط رس شامل گروه 4
۳. ارقام دیررس شامل گروه ۵

4. ارقام خیلی دیررس شامل گروه ۶

انتخاب رقم مناسب
 بهترین رقم برای کشت در هر منطقه، رقمی است که بتواند
 مراحل رشـد خود را در زمان موجود یا فصل رشد موجود در

منطقـه بـه اتمام رسـاند، مراحل رشـدی حسـاس آن یعنی 
گل دهـی و غالف بندی با شـرایط نامسـاعد محیطـی مواجه 
نشـود و عملکرد مناسبی داشته باشـد. ارقام سویا را می توان 
بر اسـاس میزان حساسـیت به طول روز، به بسیار زودرس تا 
 بسـیار دیررس تقسـیم بندی کرد. روی هم رفته، ارقام زودرس

بـراي عرض هـاي جغرافیایـی بـاال و هـواي خنک یـا نواحی 
بـا طـول فصـل رشـد کوتـاه مناسـب هسـتند، درحالـی که 
در نواحـی بـا تابسـتان هاي گـرم و عرض هـاي جغرافیایـی 
متوسـط، می تـوان بـا رعایت تاریخ کاشـت مناسـب، از ارقام 

گـروه متوسـط رس تا دیـررس اسـتفاده کرد.
 به طورمعمول، در کشت هاي تاخیري که  احتمال برخورد
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 گیاه با تنش هاي محیطی مثل تنش گرما و خشـکی بیش تر
 است، بهتر است از ارقامی با تیپ رشد نامحدود و نیمه محدود

مانند ویلیامز اسـتفاده کرد. سـبب این ترجیح آن اسـت که 
درصـورت بـروز احتمالـی تنش هـاي محیطـی، گیـاه بتواند 
خسارت حاصله را جبران کند. در ارقام با رشد محدود، توانایی 
 جبـران خسـارت ناشـی از تنش هـا کم تـر اسـت و درنتیجه،

بر اثر بروز تنش، عملکرد دانه کاهش می یابد. 
ارقامـی کـه متناسـب بـا طـول فصـل رشـد و میـزان 
تجمـع واحـد حرارتـی، از تمـام طـول فصـل رشـد بهره مند 
می شـوند، عملکـرد اقتصـادی بیش تـری دارنـد. درمقابـل، 
ارقامـی کـه زودتـر از پایـان فصـل زراعـی در یـک منطقـه 
بـه مرحلـه رسـیدگی می رسـند، عملکـرد کم تـری خواهند 
داشـت؛ البتـه در شـرایطی کـه در یـک منطقه، بنا بـر آماده 
شـدن زمیـن زراعـی برای کشـت زمسـتانه )زراعـت بعدی( 
محصوالتـی ماننـد غـالت زمسـتانه باشـد، می توان بـا وجود 
شـرایط مسـاعد محیطـی، از ارقامـی بـا دوره رشـد کوتاه تـر 

کرد. اسـتفاده 
خوابیدگـی یا ِورس بوته های سـویا بیش تر در خاک های 
بسـیار حاصلخیز یـا خاک های خیلی مرطـوب روی می دهد. 
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 در چنین شرایطی، انتخاب ارقام با ارتفاع کوتاه تر و درنتیجه،
مقاوم به خوابیدگی اهمیت زیادی دارد.

مقاومـت بـه بیماری هـا نیـز شـاخص مهمـی در انتخاب 
 ارقام سـویا است. برای نمونه، در خاک های با بافت سنگین و
 رسی، ممکن است بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه شیوع

یابـد. حاصل فعالیت های تحقیقاتی سـویا در کشـور، معرفی 
بیسـت رقـم تجـاری از گـروه رشـدی دو تـا پنـج اسـت که 
 مهم تریـن آن هـا عبارت انـد از: ارقـام نکادر، کاسـپین، تالر و

سـاری بـرای کشـت در اسـتان مازنـدران، کتـول و سـامان 
بـرای اسـتان گلسـتان، کوثـر و M9 بـرای اسـتان لرسـتان، 
 ویلیامـز، L17 یـا صبـا، آریـن و پارسـا بـرای دشـت مغان و

بـرای  بـرای کشـت در اسـتان خوزسـتان.  سـالند و ۵04 
معرفـی بیش تـر و بهتـر ارقام سـویا، در جداول زیـر )جدول 
1، 2 و ۳( مشـخصات ارقـام ایـن گیـاه عرضـه شـده اسـت.
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جدول 1- مشخصات ارقام سویا از گروه رسیدگی پنج زودرس

مشخصات
رقم

سحرتپورساریتالرکاسپیننکادر
10۵102۶۳8710098ارتفاع بوته
سفیدسفیدبنفشسفیدسفیدبنفشرنگ گل

طالییکرمرنگ کرک
سفید 

مایل به 
کرم

سفید 
مایل به 
طالیی

خاکستریطالیی

نیمه تیپ رشدی
محدود

نیمه 
نیمه محدودمحدود

محدود
نیمه 
محدودمحدود

چند شاخه بندی
شاخه

چند 
شاخه

چند 
شاخه

چند 
شاخه

چند 
چند شاخهشاخه

کرم رنگ بذر
کرم کرمزردروشن

زرد روشنزردتیره

قهوه ایمشکیبی رنگرنگ ناف
سیاه 
با هاله 
قهوه ای

قهوه ای تپور
روشن

وزن صد 
1۵0-1801801۶017019۵120دانه

گروه 
رسیدگی

 ۵
زود رس

۵
 زودرس

 ۵
زودرس

 ۵
زودرس

۵
 زودرس

 ۵
زودرس

عملکرد تن 
۳/4-۵-۵4/۵-4در هکتار

۵/۵4-۵4/۵-۵2-۳/۵
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جدول 2- مشخصات ارقام سویا از گروه رسیدگی پنج دیر  رس و شش

مشخصات
رقم 

کتول امیرسامانگرگان 3
DPX

L504سالند

1۳91-1۳۶11۳9۳1۳9۵1۳91سال معرفی
طول 

1221۵01۶01۵01۵01۵۵دوره رشد

--پابلندمتوسطپابلندپابلندارتفاع بوته
تعداد 

--17211۶18گره ساقه

بنفشبنفشبنفشبنفشبنفشبنفشرنگ گل
گندمیسفیدطالییخاکستریطالییخاکستریرنگ کرک
--طالییخاکستریطالییخاکستریرنگ غالف
محدودمحدودنامحدودمحدودمحدودمحدودتیپ رشدی

چند شاخه بندی
شاخه

چند 
شاخه

چند 
شاخه

چند 
شاخه

چند 
شاخه

چند 
شاخه

زرد زرد روشنرنگ بذر
زرد زردروشن

--روشن

قهوه ای بی رنگرنگ ناف
سیاه قهوه ایروشن

--تیره

وزن 
صد دانه

-170
190

-190
2201۳۵ 200

-2201401۵۵

گروه 
۵ ۵ دیررسرسیدگی

۵ ۵ دیررسدیررس
دیررس

 ۵
۶دیرس

عملکرد تن 
4/۵-۵-2/۳در هکتار

۳/۵۳/۵۳/۵-4۳2/4
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جدول ۳- مشخصات ارقام سویا از گروه رسیدگی سه

مشخصات
      رقم

صبا ویلیامز
L17

کوثر  پارسا
M7

زانرحمت

سال 
1۳۵71۳9۵1۳971۳9۶1۳991۳82معرفی

طول دوره 
12211811۶110117112رشد

متوسطمتوسطمتوسطپابلندپابلندپابلندارتفاع بوته
تعداد گره 

192019181918ساقه

بنفشسفیدبنفشسفیدسفیدسفیدرنگ گل
طالییطالییطالییآجریطالییطالییرنگ کرک
طالییطالییقهوه ایطالییطالییطالییرنگ غالف

تیپ 
نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودرشدی

تک شاخه بندی
شاخه

چند 
شاخه

چند 
شاخه

تک 
شاخه

چند 
شاخه

تک 
شاخه

زرد رنگ بذر
روشن

زرد 
مایل به 

سبز
زرد زرد

روشن
زرد 
زردروشن

سیاهسیاهرنگ ناف
سیاه 
با خط 
سفید

قهوه ایسیاهسیاه

وزن 
صد دانه

-1۶0
180

-1۶۵
18۵

-1۵0
170

-140
1۶01۵2-180

200
گروه 

رسیدگی
 ۳

دیررس
 ۳

دیررس
 ۳

دیررس
 ۳

زودرس
 ۳

میان رس
 ۳

زودرس
عملکرد تن 

2/2-۳-2/۵در هکتار
2/7

-۳/۵
2/۵2-2/۵۳/22-2/۵
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کاشت سویا 
سـویا بـه دوصـورت خشـکه کاری و هیرم  کاری )نـم کاری( 

کشـت می شـود.
 الف- خشکه کاری: پس از آماده سازی زمین، به روش فارو،

بـا فاصلـه خطـوط ۵0 تـا ۶0  سـانتی متر و بـا اسـتفاده از 
بذرکارهـاي ردیفی پنوماتیـک با صفحه هاي مخصوص سـویا، 
 سـویا کشـت می شـود. میزان مصرف بذر در این روش، 90 الی

100 کیلوگـرم بنـا  بـه نوع رقم اسـت. سـویا از نظـر عملکرد، 
به شـدت نسـبت بـه فاصلـه ردیف واکنـش نشـان می دهد. در 

ایـن روش، به صـورت نـواري آبیاری می شـود.
نقـاط  ایـن روش کـه در بیش تـر  در  ب- هیـرم کاری: 
 سـویاکاری کشـور قابل توصیـه اسـت، بـا از بیـن بـردن کاه و

کلـش پـس از برداشـت غـالت، زمیـن را بالفاصلـه آبیـاري 
 می کنند و پس از گاورو شـدن زمین، 110 الی 120 کیلوگرم

بـذر را بـا دسـتگاه ردیـف کار مناسـب می کارنـد. آبیـاري تـا 
زمـان ظهـور گل هـا متوقف می شـود و زمـان آبیـاري دوم در 
مرحلـه گل دهـی و هنگام آبیاری سـوم نیز در مرحله پرشـدن 
دانه هـا اسـت. در مجمـوع بـا آب پیـش از کاشـت کـه بـه آب 
هیـرم معروف اسـت، سـه بـار آبیاري می شـود )شـکل ۳(. در 
مـواردي کـه هوا بسـیار گـرم یا زمین شـیب دار اسـت، ممکن 

اسـت آبیـاري چهـارم نیز ضـرورت یابد. 
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شکل ۳- مزرعه هیرمکاری سویا

 آرایش کاشت و تراکم بوته
بنـا بـه طـول دوره رشـد رقم و کشـت بهـاره یا تابسـتانه، 
میـزان مصـرف بـذر سـویا از 90 تـا 110 کیلوگـرم در هکتـار 
 تغییـر می کنـد. تراکـم گیاهـی کشـت تابسـتانه را بیش تـر از

تراکـم گیاهـی کشـت بهـاره در نظـر می گیرنـد. همچنیـن 
رقم هـای دیـررس بـه سـبب رشـد بیش تـر، تراکـم کم تـری 
نسـبت بـه رقم هـای زودرس دارنـد. تراکـم گیـاه سـویا در 
رقم های زودرس و میان رس، حدود 4۵ تا ۵0 گیاه در مترمربع 
و در رقم هـای دیـررس، بیـن ۳0 تـا 40 گیـاه در مترمربـع 
اسـت. تراکـم بـاال موجب تشـکیل نخسـتین غـالف در ارتفاع 
باالتـري نسـبت به سـطح خـاک مي شـود و برداشـت مکانیزه 
 محصـول را سـاده تر می کنـد. بااین حـال، بایـد توجـه داشـت
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 که مصرف بیش از اندازه بذر، سبب خوابیدگی و ورس گیاهان
مي شـود.  ردیف هـا  بیـن  کـم  فواصـل  بـا  درکشـت  به ویـژه 
کاهـش تولیـد شـاخه، تعـداد غـالف و تعـداد دانـه در بوتـه، 
از دیگـر معایـب تراکـم بسـیار بیش تـر از حـد مطلوب اسـت. 

آرایـش کاشـت سـویا بـه دو صـورت زیـر اسـت:
 الـف: دو ردیـف کاشـت روی هـر پشـته بـه عرض

75 سـانتی متر: در ایـن روش، باتوجه بـه زمـان کشـت، طول 
دوره رشـد و رقـم، فاصلـه بوته هـا روي خطـوط کشـت ۶ تـا 8 
سـانتي متر توصیـه مي شـود. آرایش کشـت سـویا به صـورت دو 
ردیـف روي پشـته، فضـای بین ردیف ها و رقابـت بین علف های 
هـرز را کاهـش می دهـد، بر توسـعه بیش تر گیـاه روی ردیف ها 
تأثیـر می گـذارد و همچنیـن رقابـت بیـن بوته های سـویا برای 
دسترسـی بـه فضـای رشـد و نـور بیش تـر را کاهـش می دهـد 
)شـکل 4(. ایـن آرایش کاشـت موجب افزایش تعـداد غالف در 

بوتـه و سـرانجام، افزایـش عملکرد دانه می شـود.

شکل 4- کاشت دو ردیف سویا روی پشته
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ب: یک ردیف کاشـت روی پشـته به عـرض 50 تا 
60 سـانتی متر: در ایـن روش، باتوجه بـه زودرس یـا دیررس 
 بـودن رقـم، فاصلـه گیاهـان روی ردیـف کاشـت بیـن ۳ تـا

تراکـم  بـا  زودرس  ارقـام  می کنـد.  تغییـر  سـانتی متر   ۵  
 بیش تری کاشـته می شـوند. در فاصله خطوط کاشـت کم تر از

 پنجـاه سـانتی متر، امـکان اسـتفاده از کولتیواتـور بـرای از 
بیـن بـردن علف هـای هرز وجـود نـدارد و الزم اسـت ازطریق 
روش هـای شـیمیایی و تنـاوب،  علف های هـرز را مدیریت کرد. 

عمق کاشت
 در بیـن گیاهان روغنی، سـویا بیش تریـن وزن دانه را دارد.
 گیاه سویا به تراکم و سله خاک بسیار حساس است. این موضوع

به ویـژه بـرای رقم هـای زودرس کـه مقدار شـاخه کمـی تولید 
می کننـد، اهمیـت بسـیاری دارد. چنانچـه درصد سـبز مزرعه 
کافـی نباشـد، اسـتفاده بهینـه از شـرایط محیطـی نیـز فراهم 

نمی شـود و عملکـرد دانـه در واحـد سـطح کاهـش می یابد. 
 عمق کاشت اهمیت زیادی در کشت سویا دارد؛ درصورتی که

عمق کاشـت خیلی کم باشـد، با خشـک شـدن سـریع خاک، 
جوانه زنـی )شـکل ۵( بـا اشـکال مواجـه می شـود و اگر خاک 
خیلـی عمیـق باشـد به  ویـژه در اراضـی با خاک های سـنگین، 
گیاهچه نمی تواند راحت به سـطح خاک برسـد. بنابراین، عمق 
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 کاشـت در زراعـت سـویا، ۳ تـا ۵ سـانتی متر توصیه می شـود.
معمول تریـن ادوات کشـت سـویا ردیف کارهـای ذرت، پنبـه، 
چغندرقنـد و گاهـی گنـدم اسـت، امـا بایـد دقـت داشـت که 
ایـن ادوات مجهـز بـه مهـار عمـق باشـند و پیـش از کاشـت، 

تنظیمـات الزم روی آنهـا انجـام گرفتـه باشـد.                                                         

شکل ۵- جوانه زنی سویا

تناوب کاشت
سـویا را نبایـد در یـک مزرعـه بیـش از دو سـال متوالـی 
کشـت کـرد. بیماری های پوسـیدگی ریشـه مثـل فیتوفتورا و 
ریزوکتونیـا، به شـدت در تک کشـتی های پشت سـرهم سـویا 

در یـک مزرعـه گسـترش می یابنـد.
سـویا نبایـد پـس از لوبیـا، کلـزا یـا آفتابگـردان کشـت 
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شـود؛ وگرنـه بیمـاری کپک سـفید، عملکـرد سـویا را به طور 
چشـمگیری کاهـش می دهـد. بهتریـن گیاهانـی کـه به خوبی 
در تنـاوب بـا سـویا قرار می گیرنـد، غالتی همچـون گندم، جو 
 و ذرت هسـتند. همچنین، مشـخص شده اسـت که قرارگیری
 سـویا در تناوب با گندم، عملکرد گندم را نیز به طور معنا داری

افزایش می دهد.
 در بیش تر مزارع، سویا در کشت دوم پس از برداشت غالت
 کاشته می شود؛ ازاین رو، بیش ترین تناوب سویا در این مناطق،
 تناوب غالت )گندم و جو( و سویا است. استفاده از این تناوب،
 با وجود برخی از معایب مثل رطوبت زیاد خاک در زمان خاک ورزی

بـرای کشـت های پاییـزی، پیدایـش شـرایط مناسـب بـرای 
ایجـاد بیماری هـای قارچـی خـاک زی و کرپـه کـردن کشـت 
غـالت، می توانـد بـا مهار علف های هـرز و ایجـاد حاصلخیزی، 

نقـش مؤثـری بـرای محصـول بعدی داشـته باشـد.

آماده سازی زمین
 به طورمعمول، هدف از عملیات خاک ورزی عبارت اسـت از:

مدیریـت بقایـای گیـاه قبلـی، کاهـش مشـکالت بیماری هـا، 
 مخلوط کردن کودها و آهک در خاک، مهار نسبی علف های هرز و

به ویژه آماده سازی بستر مناسب برای جوانه زنی گیاه زراعی.
 بستر بذر مناسب مکانی برای بذر به وجود می آورد که بتواند



27تولید سویا

 به سرعت جوانه بزند و همچنین دسترسی ریشه های گیاهچه های
سبزشـده بـه آب و مـواد غذایـی را افزایـش می دهـد. بسـتر 
بـذر بایـد به نحوی آماده شـود که از سـله بسـتن سـطح خاک 
جلوگیـری کنـد و سـرانجام، امـکان خـروج و اسـتقرار سـریع 
گیاهچـه از خـاک را فراهـم سـازد. عملیـات خـاک ورزی الزم 
بـرای ایجـاد چنیـن بسـتری، بنـا بـر بافـت خـاک و میـزان 
بقایـای محصـول قبلـی، متفـاوت خواهـد بـود. به طورمعمول، 
خـاک ورزی مرسـوم سـویا بیش تـر یـک شـخم عمیـق پاییزه 
)چنـد مـاه پیـش از کاشـت سـویا( و همچنیـن یـک شـخم 
سـبک در آغـاز بهـار بالفاصله پیش از کشـت سـویا را شـامل 
می شـود. کودهـای فسـفر ضـروری در زراعـت سـویا، بیش تر 
همـراه بـا شـخم عمیـق پاییـزه، در عمـق گسـترش ریشـه با 

خـاک مخلـوط می شـود.
در سـال های اخیـر، سیسـتم های خـاک ورزی حفاظتی در 
زراعـت سـویا رواج بیش تـری یافته اند. در ایـن روش ها، نیازی 
بـه دفـن و از بین بردن همـه بقایای محصول قبلـی در مزرعه 
نیسـت. نوعـی از خـاک ورزی وجـود دارد کـه بیسـت درصـد 
بقایـای محصـول قبلـی خـاک را می پوشـاند و باقی مانـده را 
به شـکلی یکنواخـت بـا خـاک مخلـوط می  کنـد. ایـن گونه از 
خـاک ورزی، یـک سیسـتم خـاک ورزی حفاظتی اسـت که در 
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بسـیاری از مـزارع کانـادا و بخش هایـی از آمریـکا  اسـتفاده 
می شـود و کاهش فرسـایش آبی و سـرانجام، بهبود سـاختمان 

خـاک را در پـی دارد.
در خـاک ورزی حفاظتـی، کارنده هایـی که بذر سـویا را در 
خـاک قـرار می دهنـد، بایـد قابلیت نفـوذ در عمق مناسـب را 
داشـته باشـند و شـرایط تمـاس بذر با خـاک را فراهـم کنند. 
ایـن مـوارد بایـد در سـرعت پیشـروي مناسـب و بـا اطمینان 
از کار انجـام شـود. بهتریـن حالـت بـراي شـیار بازکـن، فرمی 
اسـت کـه خـاک پـس از اسـتقرار بـذر روي آن ریـزش کنـد. 
شـیار بازکن هـای مـدل T برعکـس بـراي این منظور مناسـب 
هسـتند. بـا ظهـور علف کش هـای جدید ویـژه زراعت سـویا و 
سـاخت ادوات مناسب کاشت، بسـیاری از کشاورزان می توانند 
یـا  کم خـاک ورزی  سیسـتم های  در  را  باالیـی  عملکردهـای 

بی خـاک ورزی به دسـت آورنـد. 

آبیاری سویا
 سـویاگیاهی تابستانه اسـت و تنش رطوبتی یکی از عوامل

اصلـی محدودیـت تولیـد آن محسـوب می شـود. آبیـاري قادر 
اسـت عملکرد سـویا را تا دو برابر نسبت به شرایطی که آبیاري 
 نمی شـود، افزایـش دهـد. حسـاس ترین مرحلـه رشـد سـویا

بـه کمبـود آب بـراي ارقـام رشـد نامحـدود، مرحلـه توسـعه 
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غالف و پرکردن دانه و براي ارقام رشـد محدود، دوران شـروع 
گل دهـی اسـت. آبیاري در دوران گل دهی، تعـداد دانه در گیاه 
را افزایـش می دهـد. به طورمعمـول، تعـداد گل هـاي تولیـدي 
سـویا نسـبت بـه تعـداد غالف هـاي تولیدشـده بیش تر اسـت؛ 
 اگـر در مرحلـه توسـعه غـالف، آب فراهـم نشـود، به احتمـال

بسـیار زیـاد، گیـاه از بیـن مـی رود؛ بنابراین، افت تعـداد کمی 
از گل ها با تنش سـبک در دوران ابتدایی رشـد زایشـی، نقش 

مهمـی در تولید کل سـویا ایفـا نمی کند. 
  آبیاري نکردن سـویا تا مرحله گل دهی، تأثیر چشـمگیری

در عملکـرد ندارد. تنش آبـی در مرحله گل دهی و غالف دهی، 
 سـبب عقیم شـدن گل هـا در مرحله توسـعه غالف می شـود و

در اوایـل پرشـدن دانـه، موجب کاهش تعداد دانـه و در مرحله 
پرشـدن دانـه منجـر کاهش اندازه دانه می شـود. تعـداد غالف 
در بوتـه و تعـداد دانـه در غـالف، اجـزای اصلی عملکرد سـویا 
حساسـیت  آب،  کمبـود  بـه  نسـبت  و  می شـوند  محسـوب 

بسـیاری دارند )شـکل ۶(. 
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شکل ۶- کاهش ارتفاع و برگ سوزی سویا بر اثر تنش خشکی

 اولویت بنـدی آبیـاري سـویا تحـت شـرایط مختلف
آب دسترس پذیر

ازآنجا کـه منابـع آبی براي آبیاري کامل سـویا در بسـیاري 
از شـرایط وجود  نـدارد؛ باتوجه به گزینه هاي مختلف،کشـاورز 

می توانـد به شـرح زیر آبیـاري کند:

الف( امکان یک آبیاري وجود داشته باشد

اگرچـه آبیـاري در زمان کاشـت گیاه سـویا اهمیت زیادي 
دارد ولـی در شـرایطی کـه تنهـا یک بـار آبیـاری امکان پذیـر 
اسـت، الویـت تخصیص آب با مرحله R4 اسـت. به طورمعمول، 
دمـاي هـوا در زمـان کاشـت سـویا، کم تـر از دمـاي هـوا در 
مرحلـه توسـعه غـالف )مردادمـاه( اسـت، ضمن اینکـه بارش 
زمسـتانه موجـب ذخیـره شـدن رطوبـت در خاک می شـود و 
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درنتیجـه، شـرایط را بـراي سـبز شـدن بذرهـای سـویا فراهم 
می کنـد. بـا هماهنگ کردن تاریخ کاشـت سـویا بـا باران هاي 
بهـاري نیـز می تـوان بـه سـبز کمابیش مناسـب امیـدوار بود، 
امـا اگـر در گرمـاي تابسـتان، آب بـرای مرحله توسـعه غالف 
فراهـم نشـود، احتمـال از بیـن رفتـن گیاه بسـیار زیاد اسـت؛ 
بنابرایـن، توصیـه می شـود که بـراي ذخیره کـردن رطوبت در 

نیـم رخ خـاک، به شـخم زمسـتانه توجه جدی شـود.

ب- امکان دو آبیاري وجود داشته باشد

هـرگاه اجـرای دو آبیـاري مقـدور باشـد، بایـد نخسـتین 
بـار در زمـان کاشـت و  دومیـن بـار در مرحلـه توسـعه غالف 

شـود. آبیاری 

پ- امکان سه آبیاري وجود داشته باشد

در ایـن حالـت، بهتر اسـت نخسـتین بار در زمان کاشـت، 
دومیـن بـار هم زمـان بـا مرحلـه توسـعه غـالف و سـومین بار  

هنـگام پر شـدن غـالف یـا دانه بسـتن آبیاری شـود.

آخرین آبیاري
تصمیم گیـری دربـاره قطع آخرین آبیاري براي کشـاورزان 
بسـیار مهـم اسـت. بایـد دقـت شـود کـه رطوبت خـاک براي 
توسـعه کامل دانه ها مناسـب باشـد. روی هم رفته هرگاه پنجاه 
 درصد غالف ها، دانه هاي مؤثری براي عملکرد داشـته باشـند و
 خـاک نیـز رطوبـت مناسـب بـراي ادامه رشـد داشـته باشـد،
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می تـوان آبیـاري را قطـع کـرد؛ امـا اگـر خاک خشـک باشـد، 
بـه یـک آبیاري دیگـر براي دسـتیابی بـه بیش تریـن عملکرد 
نیـاز اسـت. یکـی از راه هـای تشـخیص کافـی بـودن رطوبـت 
 خـاک بـراي تکمیـل رشـد دانه هـا ، روش لمسـی اسـت که به
 همیـن منظـور، می تـوان از چند نقطه از خـاک مزرعه تا عمق
 توسـعه ریشه، نمونه هایی را را برداشت کرد. اگر این نمونه های

خـاک حیـن مالـش در دسـت، به سـادگی بـه نـوار باریـک یا 
گلولـه تبدیـل شـوند، نشـانه رطوبت مناسـب در خاک اسـت.

روش های آبیاري سویا
از روش هـاي آبیاري سـطحی و تحت فشـار، می توان براي 
آبیاري سـویا اسـتفاده کرد. هر روش شـرایط خاصی می طلبد، 
به طوری  کـه نمی تـوان یـک شـیوه را همچـون بهتریـن روش 
 بـراي همه شـرایط انتخـاب کـرد. روی هم رفته، هنـگام کاربرد

روش هـاي آبیـاري سـطحی بـراي آبدهـی سـویا درخاک هاي 
سـنگین، پیـش از ایجـاد ترک هـاي بـزرگ در زمیـن، بایـد 

آبیـاري کـرد )شـکل 7(. 

شکل 7- آبیاری نشتی مزارع سویا
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مدیریت تغذیه
 سویا  را در انواع بافت خاک، به جز خاک خیلی سبک می توان
 کاشـت. بهترین pH خاک براي رشـد مناسـب گیاه حدود ۶ تا
 ۶/۵ اسـت. آب زیرزمینی کم عمق در طی مراحل رشـد به ویژه

اوایـل گل دهـی، خسـارت زیـادي به گیـاه می زند. گیاه سـویا 
به آب ماندگی حسـاس اسـت. از عوامل بسـیار مهم در افزایش 
عملکـرد کّمـی و کیفـی سـویا، اسـتفاده تلفیقـی از کود هـاي 
شـیمیایی و آلی و زیسـتی اسـت. مصرف این کودها بر اسـاس 
وضعیـت حاصلخیـزي خاک، می توانـد نیاز غذایـی آن را برای 
دسـتیابی بـه عملکـرد مطلـوب تامیـن کنـد. باتوجه بـه اینکه 
سـویا از گـروه لگوم هـا اسـت، ازایـن رو بخـش اعظـم نیتروژن 

گیـاه، ازطریـق تثبیت همزیسـتی تامین می شـود.  
آزمـون خاک روشـی سـریع، کـم هزینه و دقیق اسـت که 
می تـوان به هنـگام، انجـام داد و نتیجـه آن را پایـه و اسـاس 
دسـترس ناپذیری  درصـورت  داد.  قـرار  کـودي  توصیه هـاي 
تجزیـه خـاک، می تـوان توصیـه عمومـی زیـر را اجـرا کـرد. 
ازت  همچـون  اوره  کیلوگـرم  پنجـاه  حـدود  به طورمعمـول، 
 اسـتارتر و 100 تـا 1۵0 کیلوگـرم فسـفات آمونیـم، پیـش از

کاشـت به زمین اضافه می شـود. سـویا در هنگام رشـد رویشي 
 خـود، بـه مقـدار زیـادي پتاسـیم نیـاز دارد. کاربـرد 100 تـا

200 کیلوگرم سـولفات پتاسـیم در مزرعه توصیه مي شود. در 
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 خاک هایـی کـه ازنظـر حاصلخیـزی ضعیف هسـتند، افزون بر
اسـتفاده از کودهـای پرمصـرف، الزم اسـت کـه از کودهـای 
کم مصـرف یـا عناصـر ریزمغـذی نیـز اسـتفاده کـرد. در بیـن 
عناصـر ریزمغـذی، کمبـود آهن و روی ممکن اسـت در مزرعه 
مشـاهده شـود. در جـدول )4( عالیـم و شـرایط بـروز کمبود 
عناصـر ریزمغـذی در سـویا ذکـر شـده اسـت، همچنیـن در 
شـکل های 8 و 9، نمونـه ای از آثـار ایـن کمبود هـا در سـویا 

نشـان تصویر شـده اسـت.
نیتـروژن: دانه سـویا محتـوی مقـدار زیادی نیتـروژن به 
 فـرم پروتئین اسـت. به سـبب آنکه این محصول جـزو خانواده

بقوالت اسـت، می تواند ازطریق همزیسـتی ریشـه بـا باکتری، 
قسـمت عمـده ازت ضـروری خـود را تامیـن کنـد. بااین همه، 
 مصرف ۳0 تا ۵0 کیلوگرم نیتروژن هنگام کاشت )ازت استارتر(

به همراه مقادیر کافی فسـفات و پتاس، تأثیر مناسـبی بر رشد 
 بوته های سـویا می گذارد. این موضوع به سـبب تثبیت نشـدن

نیتروژن به حد کفایت، در اوایل فصل رشد اهمیت دارد.
فسـفر: عالیـم خاصـی از کمبـود فسـفر را در بوته هـای 
سـویا نمی تـوان تشـخیص داد. بـه همین سـبب، آزمون خاک 
به طـور مطلـوب  میـزان کمبود و درنتیجـه، نیاز بـه این عنصر 

را مشـخص می کنـد. 
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جدول 4- عالیم و شرایط بروز کمبود عناصر ریزمغذی در سویا

شرایط کمبودعالیم کمبودعنصر

مولیبدن
قهوه ای  به  متمایل  برنزی  رنگ 
شدن برگ های مسن به خصوص 

در هوای سرد و مرطوب
و  اسـیدی  خاک هـای  در 

۶ از  کم تـر   pH

در خاک های شنیرشد ناقص و کاهش محصولمس

بور

بافـت  و  رگبرگـي  بیـن  زردي 
مردگـي در برگ هاي جـوان، بد 
شـکل شـدن برگ هـاي جـوان، 
و  گره هـا  میـان  شـدن  کوتـاه 
مـرگ جوانه هـا، تـرک خـوردن 
سـاقه ها  شـدن  پوسـیده  و 

وغالف هـا

خاک های قلیایی و خاک های 
غنی از مواد آلی

کلسیم

زرد شـدن و ایجاد بافت مردگي 
بیـن  بافت هـای  رگبرگ هـا،  در 
رگبرگ هـا بـه صورت برجسـته 
انتهایـی  جوانه هـای  و  درآمـده 
ریـزش  برگ هـا  دم  و  پژمـرده 
اولیـه  برگ هـای  می نماینـد 
بلـوغ  از  قبـل  و  شـده  سسـت 

می کننـد ریـزش 

خاک های، اسـیدی، شـنی 
و فقیـر از نظر مـواد آلی

آهن

بافـت برگ هـای تازه ، زرد شـده 
ولـی رگبرگ هـا سـبز می مانند. 
ادامـه  در  اسـت  ممکـن  حتـی 
ایـن رونـد بخش هـای مـرده و 
برگ هـا  بافـت  در  نکـروزه ای 
بـه  یابـد کـه منجـر  گسـترش 

ریـزش آنهـا شـود.

بـا  قلیایـی  خاک هـای 
تهویـه مناسـب کـه از نظر 
مـواد آلی فقیرنـد، دماهای 
بیـش از حد پاییـن یا باال، 

نـور شـدید خورشـید

منگنز

برگ هـای باالیـی بـه رنگ هـای 
سـبز کمرنـگ )کمبـود خفیـف 
منگنـز( تا سـفید )کمبود شـدید 
منگنـز( درمـی آینـد، در حالـی 

کـه رگبرگ هـا سـبز هسـتند

در خاک هـای با مـاده آلی 
بـاال و pH باالی ۶
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شکل 8- رنگپریدگی برگ های سویا بر اثر کمبود مواد ریزمغذی

شکل 9- جمع شدن حاشیه برگ های قدیمی و کلروز بین برگی ناشی از کمبود 
منیزیم در سویا 

آغشته سازی بذر سویا با باکتری 
ریشـه سـویا مانند سـایر گیاهان تیره لگومینـوز با باکتری 
تثبیت کننـده ازت هـوا زندگـی همزیسـتی ایجـاد می کنـد. 
نـژاد باکتـری همزیسـت با سـویا، ریزوبیـوم جاپونیکوم اسـت. 
ازآنجاکـه میانگیـن پروتئیـن دانـه سـویا حـدود چهـل درصد 
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اسـت، ایـن گیـاه نیاز فراوانـی بـه ازت دارد. بـرای تامین ازت، 
نیـاز به همزیسـتی این گیـاه با باکتـری ریزوبیـوم جاپونیکوم 
اسـت. ایـن باکتـری ازت هوا را به شـکلی کاربردی بـرای گیاه 
تثبیـت می کنـد. همراه با رشـد گیـاه، میزان ازت تثبیت شـده 
نیـز افزایـش می یابـد و در مرحله آغاز پر شـدن، به بیش ترین 
میـزان خـود می رسـد. چنانچه شـرایط خاک مسـاعد باشـد و 
گره های فعال و کافی در ریشـه ها تشـکیل شـده باشـند، گیاه 
 سـویا قادر اسـت در طول دوره رشـد خود، تا سـیصد کیلوگرم

در هکتـار ازت تولیـد کنـد کـه محصـول بعـدی مزرعـه نیـز 
می توانـد مقـداری از ایـن ازت را اسـتفاده کنـد )شـکل 10(. 
 فعالیت مکانیزاسـیون و تـردد ادوات در مزرعه، موجب تخریب
 بافـت و از بیـن رفتن خلل وفـرج خاک می شـود و تهویه خاک

 را مختـل می  کنـد و به این ترتیب، کاهـش فعالیت باکتری های 
تثبیت کننده ازت را در پی دارد.

شکل10- آغشته سازی بذر سویا با باکتری مایع
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درصـورت همزیسـتی مؤثـر ایـن باکتـری بـا ریشـه گیاه، 
گره هایی در ریشـه ایجاد می شـود )شـکل 11(. رنگ قسـمت 
داخلـی ایـن گره هـا قرمـز یـا صورتـی اسـت. چنانچـه رنـگ 
گره هـا در بـرش عرضـی سـفید، سـبز یا قهـوه ای باشـد، ازت 

تثبیـت نمی شـود.
 در روش آغشته سـازی که مرسـوم ترین روش است، رعایت

نکات زیر ضروری است:
g  پاکـت محتـوی باکتـری باید در جای خشـک و خنک

نگهداری شـود.
g  یک بسـته باکتـری به وزن حدوددویسـت گـرم، برای

بـذر ضـروری یک هکتار سـویا کافی اسـت.
g  عمـل آغشته سـازی در سـایه و دور از تابـش آفتـاب 

انجام شود.
g .بالفاصله پس از آغشته سازی، کشت شود
g  باکتری هـا در زمیـن خشـک، برای مـدت طوالنی قادر

بـه زندگـی نیسـتند؛ بنابرایـن، بالفاصله پـس از کاشـت بهتر 
اسـت که آبیاری شـود.

 کاربـرد کودهاي زیسـتی حاوي باکتري هاي محرک رشـد
گیـاه در کنار تلقیح با مایـه  تلقیح  های ریزوبیومی، می تواند در 
بهبود گره بندی سـویا و افزایش رشـد و عملکرد آن مؤثر باشد.
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 مصـرف ایـن کودهـا به میـزان نیم تا یـک کیلوگـرم در هکتار
اسـت و عملیـات تلقیـح بایـد هم زمـان بـا کاربرد مایـه تلقیح 

ریزوبیومـی انجام شـود.

شکل11- گره های فعال باکتری ریزوبیوم روی ریشه سویا
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علف های هرز
اساسـاً علف هـای هـرز بـرای اسـتفاده بیش تر از نـور، آب، 
مـواد غذایـی و فضا، با گیاهان زراعی رقابـت می کنند و نتیجه 
ایـن رقابت، خسـارت هایی اسـت که بـه محصول زراعـی وارد 
می شـود. علف های هرز با رشـد رویشـی خود، فضای الزم را از 
 گیـاه زراعـی سـلب می کنند و بـا جذب مواد غذایـی و رطوبت

از خاک، باعث کاهش رشد محصوالت زراعی و کاهش حاصلخیزی 
از  نمونه هایـی  و14،   1۳، شـکل های12  در  می شـوند .  زمیـن 
 علف هـای هـرز رایـج در مـزارع سـویا نشـان داده شـده اسـت.

مجموعـه خسـارت های وارده از علف هـای هـرز بـه سـویاد  را 
می تـوان به طـور خالصـه در دو گـروه به شـرح زیر دسـته بندی کرد:

1. باال رفتن هزینه های تولید
2. ایجاد مشکالت در هنگام برداشت سویا

پ

شکل12- علف هرز کنف وحشی در مزرعه سویا
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شکل  1۳- علف هرز سوروف در مزرعه سویا

شکل 14- علف هرز پیچک در مزرعه سویا

طـول دوره بحرانـی خسـارت علف هـای هـرز، افـزون بـر 
نـوع محصـول، تابـع گونـه علف هـرز نیز اسـت. مبـارزه خارج 
از ایـن مرحلـه، بـه سـبب رشـد کافـی محصـول و علـف  هرز، 
ممکـن اسـت به جـای افزایـش عملکـرد سـود خالـص حاصل 
از مبـارزه، حتـی بـه زیان کشـاورز باشـد. تحقیقات نشـان داد 
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کـه ازلحـاظ اقتصادی و تولیـد عملکرد مطلـوب، دوره بحرانی 
علف هـای هـرز در زراعـت، 17 روز پـس از سـبز شـدن سـویا 
آغـاز می شـود و حداکثـر تـا شـروع گل دهـی ادامـه می یابـد. 
 درمجمـوع، علف های هرز در مزارع سـویا بـه دو روش زراعی و

شیمیایی مهار می شوند.

مهار زراعی علف های هرز
 مهم تریـن روش های زراعی که امـروزه برای مهار و کاهش

می رونـد  کار  بـه  سـویا  تولیـد  در  هـرز  علف هـای  انبوهـی 
 عبارت اند از: تراکم و آرایش کشـت، تناوب کشـت، اسـتفاده از

ارقام با رشـد اولیه سـریع، اسـتفاده از مالچ و گیاهان پوششی. 
تهیـه بـذر ارقامی با صفـات زراعی مطلوب و بـدون علف  هرز، 
نحـوه تهیـه بسـتر بـذر، روش کاشـت و تناوب زراعـی صحیح 
بسـیار مؤثر هسـتند. تغییر الگوی کشـت گیاه زراعی به وسیله 
کاهـش فاصلـه بیـن ردیف هـا نیز سـبب بهبود قابلیـت رقابت 
گیـاه زراعـی می شـود. اثـر آرایش کاشـت مشـابه اثـر افزایش 

تراکم کاشـت گیاه زراعی اسـت.
از ایـن طریـق، گیـاه زراعـی سـبب کاهـش میـزان نـور 
 قابـل دسـترس پذیر بـرای علف هـای هـرز مجـاور می شـود و 
به این ترتیـب، مدیریـت علـف هرز بهبود می یابد. کشـت سـویا 
 در ردیف هـای کم عـرض، در مقایسـه بـا کشـت در ردیف های
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عریـض مزیـت بیش تـری دارد. یکـی از توصیه هـای  به زراعـی 
بـرای مدیریـت علف هـای هـرز سـویا، کاهـش فواصـل بیـن 
تـا  2۵ بـه  سـانتی متر   7۵ تـا   ۵0 از  کشـت   ردیف هـای 
 ۳0 سانتی متر است. ماشین های وجین کن برای رفع مشکالت

وجین دسـتی توسـعه یافته اند، سـاده ترین نوع این ماشـین ها 
کولیتواتـور اسـت. باتوجه بـه فواصـل کشـت در زراعت سـویا، 
به کارگیـری ایـن ادوات تـا حـدود یـک مـاه پـس از کشـت 
سـویا، به راحتـی علف هـای هـرز بیـن ردیف هـای کشـت را از 
بیـن می بـرد. عیـب ایـن روش آن اسـت کـه علف هـای هـرز 

روییـده روی خطـوط کاشـت را نمی تـوان مهـار کـرد.

مهار شیمیایی علف های هرز
 اسـتفاده ازعلف کش ها، روشـي مؤثر و آني در دفع علف هرز

اسـت کـه به صـورت پیـش از کاشـت، پیش رویشـی )پـس از 
 کاشـت و پیش از سـبز شـدن( و پس از سبز شـدن سویا به کار
 می رود که در ادامه، به توضیح آن هاپرداخته می شـود. همچنین

در جـدول پنـج، علف کش هـای رایـج در زراعت سـویا و زمان و 
میـزان اسـتفاده از آن ها به اختصار بیان شـده اسـت.

الف- علف کش هاي پیش کاشتی

مهم تریـن علف کش هـای پیش کاشـتی توصیه شـده بـرای 
زراعت سـویا ترفالن و سـوناالن هسـتند.



تولید سویا 44

ترفالن )تریفلورالین(

مشخصات علف کش ترفالن به شرح زیر است:
g مهم ترین علف های هـرز باریک برگ که  این علف کش 

 کنترل می  کند  عبارت اند از: سـوروف، چچم، علف پشـمکی یا
 بروموس، یوالف وحشی، دم روباهی، قیاق بذری و ارزن وحشی.
 ایـن علف کـش همچنیـن سـبب ممانعـت از جوانه زنـی بـذر
 علف هـای هـرز پهن برگ مختلف  نظیر سـلمه تره، تاج خروس،

خرفه، هفت بند،جارو وگندمک می شود.
g  اسـتفاده از تریفلورالیـن در خـاک، سـبب ممانعـت از

رشـد ریشـه و قسـمت های هوایـی علف هـای هـرز حسـاس 
می شـود و روی اندام هـای هوایـی گیـاه فعالیتـی نداشـته یـا 

تأثیـر بسـیار اندکـی دارد.
g  حرکـت ایـن علف کـش در خاک کم اسـت و به سـبب

تصعیـد، تجزیـه نـوری و میکروبیوشـیمیایی، بایـد حداکثـر 
 چهـار سـاعت پـس ازسم پاشـی، به وسـیله دیسـک بـا خـاک 

مخلوط شود.
g  تریفلورالیـن را می تـوان از ده هفتـه پیش از کشـت تا

زمان کاشـت مصـرف کرد.
g از کاشـت گیاهان حسـاس به این علف کش، تاپنج ماه 

پس از مصرف آن باید خودداری شود.
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g  میـزان مصـرف ایـن علف کـش تابـع بافت خاک اسـت و
در خاک هـای با بافت سـبک و سـنگین، به ترتیب میـزان حدود 

2 تـا 2/۵ لیتـر از فـرم تجارتی (EC48%) در هکتار اسـت. 

  سوناالن )اتال فلورالین(

مشخصات علف کش پیش کاشتی سوناالن از این قرار است:
g  مهم تریـن علف هـای هـرز باریک برگـی کـه   سـوناالن

علـف  چمـن،  پنجه مرغـی،  سـوروف،  انـواع  می  کنـد،  مهـار 
 پشـمکی یا بروموس، یوالف وحشـی، دم روباهی، قیاق بذری و

ارزن وحشی را شامل می شوند.
g ایـن علف کش همچنین از جوانه زنی بذر علف های هرز 

 پهن برگ مختلـف نظیر تاج ریزی، انواع تاج خروس، سـلمه تره،
 خارخسـک، خرفه، هفت بند، جارو، سـیزاب، شقایق، غربیلک و

گندمک جلوگیری می کند. 
g به کا رگیری سوناالن در خاک، از رشد ریشه و قسمت های 

هوایـی علف هـای هـرز حسـاس جلوگیـری می کنـد و روی 
اندام هـای هوایـی گیـاه فعالیتـی نـدارد یـا فعالیتـش بسـیار 
انـدک اسـت. این علف کش بایـد حداکثر چهار سـاعت پس از 

سم پاشـی، به وسـیله دیسـک بـا خـاک مخلـوط شـود.
g  در شـرایط خشـک، بقایـای ایـن علف کـش می توانـد

بـرای محصـول بعـدی نگران کننـده باشـد.
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g  میـزان مصـرف علف کـش سـوناالن بنـا به نـوع خاک
متفـاوت اسـت. مقـدار مصرف آن ۳ تـا ۳/۵ لیتـر در هکتار، از 
فـرم تجارتـی و بنـا بر نوع بافت خاک اسـت. بـرای خاک هایی 
بـا بافـت سـبک تـا متوسـط، سـه لیتـر و بـرای خاک هـای با 

بافـت متوسـط تا سـنگین، ۵ /۳ لیتر توصیه شـده اسـت.

ب- علف  کش هاي پیش رویشي

ایـن گـروه شـامل علف کش هایی اسـت که پس از کاشـت 
بـذر سـویا و پیـش از رویـش آن و علف هـای هـرز، در سـطح 
ایـن گـروه، علف کش هـا متـری  از  بـه کار می رونـد.  خـاک 
بوزینیـا سـنکور و کلونامیـن بـرای مـزارع سـویا توصیه شـده 
اسـت. در کاربـرد این گـروه از علف کش ها، اگـر خاک مرطوب 
بارانـی شـود،  آبیـاری  از مصـرف علف کـش  باشـد یـا پـس 
یکنواختـی  می یابـد . همچنیـن  افزایـش  علف کـش  کارآیـی 
محلول پاشـی، نـوع خـاک، میـزان مـواد آلـی خـاک و حتـی 
نـوع رقـم سـویا ممکـن اسـت در بـروز حساسـیت نسـبت به 

علف کش هـای  مصرفـی مؤثـر باشـند. 

متری  بوزین

ویژگی  های علف کش متری بوزین  به شرح زیر است.
g  متـری بوزیـن به صـورت پـودر و تابل 70 درصد اسـت
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)WP 70%( و بـه میـزان ششـصدگرم درهکتـار، بـرای مهـار 
تاج خـروس،  مثـل  باریک بـرگ  و  پهن بـرگ  هـرز  علف هـای 

گاوپنبـه، تاتـوره و سـوروف در سـویا بـه کار مـی رود.
g  در زراعـت سـویا، علف کـش متری بوزیـن را همچـون

تکمیل کننـده کار علف کش هـای ترفـالن و سـوناالن، پیـش 
عمـق  تـا  خـاک،  بـا  مخلـوط  به صـورت  و  بـذر  کاشـت  از 

می کننـد. اسـتفاده  ده سـانتی متری 
g علف های هرز تاج خروس، گاوپنبه و تاتوره، حسـاس ترین 

علف های هرز به علف کش متری بوزین هستند.
g علف های هرزی که در خاک تیمار شده اند با متری بوزین 

 می رویند، نخسـت به رنگ زرد و سـپس قهوه ای در می آیند و
 سـرانجام، پس از 2 تا ۵ روز قرارگیری در معرض نور خورشـید

خشک می شوند. 

کلونامین

بـا مـاده مؤثـره کلومـازون  علف کـش جدیـد کلونامیـن 
 48 درصـد، بـرای مهار علف های هـرز باریک برگ و پهن برگ، 
به صـورت پیش رویشـی و بنا بر میـزان رس موجـود در خاک، 

بـه میزان 1 تا 1/۵ لیتر در هکتار  اسـتفاده می شـود.
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پ- علف کش هاي پس رویشی

از ایـن گـروه در کشـور مـا، تنهـا علف کـش بنتـازون یـا 
بازاگـران و کلتودیـم توصیـه شـده اسـت.

بنتازون

علف کش بنتازون  ویژگی های زیر را دارد:
g  ایـن علف کـش بـا نـام تجارتـی بازاگـران، علف کـش

 تماسـی اسـت که قابلیت اختالط با بسـیاری از قارچ کش ها و
علف کش ها را دارد. 

بنتـازون علف کش انتخابی اسـت که از قسـمت های سـبز 
گیـاه جـذب می شـود؛ بنابراین، هنـگام مصرف بایـد علف های 
هـرز مدنظـر سـبز شـده باشـند و تمامـی قسـمت های گیـاه 
آغشـته بـه محلول شـود. مدت زمان الزم بـرای نفوذ علف کش 
بـه داخـل بـرگ و جلوگیـری از شسـته شـدن به وسـیله باران 

حدود شـش سـاعت است. 
g  ایـن علف کـش به سـرعت درخـاک تجزیـه می شـود و

هیـچ باقی مانـده ای ندارد.
g ،مقـدار مصـرف علف کـش بنتـازون در مـزارع سـویا 

2 تـا 2/۵لیتـر از فـرم تجاری و زمـان مصرف، وقتی اسـت که 
اولین سـه برگچه سـویا ظاهر می شـود.

g  کاربـرد ایـن علف کـش در مرحلـه پـس از چهاربرگـی
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تاج خـروس وحشـی و تاج ریـزی، سـبب کاهش کارایـی آن بر  
ایـن دو علـف هـرز مهم سـویا می شـود.

g درباره سـایر علف های هـرز، بیش ترین کارایی هنگامی 
بـه دسـت می آیـد کـه علـف  هـرز در مرحلـه 2 تـا ۶ برگـی 
باشـد. ایـن علف کـش روی گاوپنبـه، تـوق، تاتـوره و هفت بند 

کارایـی بسـیار خوبـی دارد. 

کلتودیم

کلتودیـم یکـی دیگـر از علف کش هـای سـویا اسـت کـه 
مشـخصاتی بـه شـرح زیـر دارد:

g  کلتودیـم بـا نـام تجـاری وپرودیـم و بـا فرموالسـیون
EC 12%، بـرای مهـار علف هـای هـرز باریک برگ یک سـاله و 

چندسـاله در مـزارع سـویا، بـه میـزان 1 تـا 1/2 لیتـر و بنا به 
نـوع بافـت خاک فرموله شـده اسـت.

g  بهتریـن زمان توصیه شـده برای مصـرف این علف کش
مرحلـه 2 تـا 4برگی یا زمانی اسـت کـه ارتفـاع علف های هرز 

۳ تا 1۵ سـانتی متر باشد.
g عالیم تأثیر این علف کش به صورت زرد شدن و خشک شدن 

برگ هـای جـوان و ارغوانـی شـدن برگ های قدیمی اسـت، 
ایـن نشـانه ها را پـس از حدود یک هفتـه، می توان مشـاهده کرد.
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باقی مانده علف کش ها در خاک

 باقی مانده علف کش های گروه تریازین سـبب رویش ناکافی
 بذرهای کشت شده سویا می شـود. کاربرد بیش تر علف کش های

 گـروه سـولفونیل اوره در زراعت گندم، سـبب بروز مشـکالت 
بسـیاری بـرای کشـت سـویا اسـت کـه پـس از گندم کاشـته 
 می شـود. این مسئله در شرایط سرد و خشک تشدید می شود.

باقی مانـده سـم آترازیـن در خـاک، می توانـد خسـارت جدی 
بـه سـویا بزنـد؛  ازایـن رو در مـواردی کـه طـی زراعـت قبلی، 
از آترازیـن بـرای مهـار شـیمیایی علف هـای هرز آن اسـتفاده 
می شـود، بایـد به بقایـای این علف کـش در خـاک توجه کرد.     

آفات مزرعه سویا و مدیریت آن ها

 براي محافظت از مزرعه در برابر آفات الزم اسـت دسـت کم
هفتـه اي یک بـار، از مزرعـه بازدیـد شـود. بنـا بـه مسـاحت 
مزرعـه، گیاهـان دسـت کم در 1۵ یا20 مکان بررسـی شـوند. 
با مشـاهده  خسـارت در بخش هایی ازمزرعه، بررسـی ها در آن 
بخش هـا یا نواحی مجـاور  آن ها متمرکز شـود. باتوجه به اینکه 
ترجیـح غذایـی آفـات مختلف متفاوت اسـت، الزم اسـت تمام 
قسمت هاي گیاه  بررسی شوند. براي نمونه، برخی از گونه هاي 
درحالی کـه می کننـد،  تغذیـه  غالف هـا  درون  از   حشـرات، 
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 بقیـه حشـرات ممکن اسـت بـه برگ هـا و گل ها حملـه کنند.
 یک ذره بین دسـتی سـاده با بزرگ نمایی ده برابر، در مشـاهده 

سـویا  مهـم  آفـات  بـود.  خواهـد  مؤثـر  کوچـک   نمونه هـاي 
عبارت اند از:

الف- کرم غالف خوار سویا )کرم غوزه  پنبه(      

 این آفت به پنبه، گوجه فرنگی و ذرت نیز خسارت  می زند،
الروهـا مرحلـه زیسـتی خسـارت زاي کـرم غالف خوار سـویا 
 هسـتند کـه از گل هـا و غالف هـاي سـویا تغذیـه می کننـد و
 ممکن است از برگ ها نیز تغذیه کنند. بر اثر تغذیه، سوراخ هایی 

در ایـن نواحـی ایجاد می شـوند. بنا بر شـرایط مزرعه، می توان 
 از سـمومی مانند ایندوکسـاکارب، تاکومی وکلرانترانیلی پرول
 که حشـره کش هاي کمابیش امنی براي انسـان و محیط زیست
 هستند، استفاده کرد. اقدامات زراعی مثل شخم پس از برداشت و

اسـتفاده از ارقـام مقـاوم، از مواردي هسـتند که بایـد به آن ها 
توجه شـود.

ب- کرم برگ خوار                                                                                             

این آفت در مناطق گرم، تا شـش نسـل و در مناطق سـرد، 
2 تـا 4 نسـل در سـال دارد. الروهـا از برگ هـا تغذیه می کنند 
و ممکـن اسـت به سـاقه ها و غالف هـا نیز حمله کننـد. تغذیه  
آن ها موجب ایجاد حالت مشـبک در برگ ها می شـود. تغذیه در 
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 سـنین باالتر، سـبب سوراخ شـدن برگ ها می شـود )شکل 1۵(. 
بـاال جمعیت هـاي  در  اسـت  ممکـن  آفـت  ایـن   الروهـاي 

ظاهـر شـوند کـه در ایـن شـرایط، مهـار سـریع آنهـا ضروري 
اسـت. کرم هـا بـدن صـاف و بـدون زائده هـای مویـی دارنـد و 
رنگ آنها از سـبز روشـن تا پشـت گلی و سـیاه با نوارهای رنگ 
سـفیدرنگ، سـیاه و نارنجـی متغیـر اسـت. بهتـر اسـت علیـه 
 سـنین الروي پاییـن مبـارزه شـود. زمانـی که 10 تـا 20 عدد

الرو، روي حـدود صد بوته مشـاهده شـوند، می تـوان مبارزه را 
آغاز کرد. اسـتفاده از سـمومی مانند آوانت و سـومی پلوئو زیر 
 نظر کارشناسـان گیاه پزشـکی و اقدامات زراعی همچون کشت

به هنـگام، شـخم عمیق پس از برداشـت و مبـارزه با علف هاي 
هـرز مزرعـه، در مهار جمعیت آفات تأثیرگذار هسـتند. 

شکل 1۵- خسارت کرم برگ خوار روی برگ های سویا
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پ-کنه  تارتن دولکه اي

 این آفت در تابستان های گرم و خشک، سبب بروز خسارت
 در مزارع سـویا می شـود. کنه دولکه ای آفت بسـیار ریزی است
 کـه طـول آن کوچک تر از نیم میلی متر اسـت و بـه رنگ زرد،
 زرد متمایل به سـبز و قرمز دیده می شـود. این آفت به سـرعت

تکثیر می شـود و بیش تر در پایان مرحله رویشی و آغاز مرحله 
 زایشـی، خسـارت زدن را آغـاز می کند. برگ های آسـیب دیده
 زرد و قهوه ای می شوند و پیش از موعد می ریزند. خسارت آفت
 از حاشیه مزارع آغاز شده و سپس، به سایر نقاط منتقل می شود.

چنانچـه فاصلـه بیـن بوته هـا کم باشـد و مزرعه بـا کمبود آب 
مواجه شـود، شـدت خسـارت این آفت نیز بیش تر اسـت. کنه  
 دولکـه اي در قسـمت هاي زیریـن برگ هـا دیـده می شـود و
 در ایـن مکان هـا تغذیـه می  کنـد. در تیرمـاه، با مشـاهده  4 تا

۵ کنـه در پشـت هـر بـرگ، می تـوان سم پاشـی کـرد. امایت، 
نئـورون و تدیـون سـمومی هسـتند که می تـوان در مبـارزه با 

این آفـت بـه کار برد.

ت- تریپس  

 به طورمعمـول، خسـارت ایـن آفـت در شـش هفتـه  اول 
رشـد گیـاه رخ می دهـد. تریپس هـا در سـطح زیریـن برگ ها 
 فعالیـت کـرده و بـا قطعات دهانـی منحصربه فرد فـرد، خود از 
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 شیره  گیاهی تغذیه می کنند و سبب تغییر شکل و نقره اي شدن
اندام هـاي  تغذیه شـده می شـوند. این آفت  بیش تـر در امتداد 
رگ بـرگ اصلـی تغذیـه می کنـد )شـکل 1۶( و گیاهچه هـاي 
 جـوان را ترجیح می دهد، اسـتفاده از سـمومی مثـل پریمور و
 کنفیدور در کنار سـایر روش هاي زراعی و بیولوژیک، می تواند

مفید باشد. 

شکل 1۶- خسارت تریپس بر برگ های سویا

ث-شته  سویا                                                                                                  

 شته سویا قادر است در جمعیت هاي باال، خسارت چشمگیری
 بزند. شـته ها قطعـات دهانی زننده - مکنده دارنـد؛ در نتیجه،
 می تواننـد بـا سـوراخ کـردن بافت هاي گیاهـی، از شـیره گیاه
 تغذیه کنند. شـته  سـویا بیش تر از برگ ها، سـاقه ها و غالف ها
 تغذیه می کند و از مرحله سه برگچه ای، روي گیاه قابل مشاهده



۵7تولید سویا

اسـت. تغذیـه  ایـن آفـت در تراکم هـاي بـاال می توانـد سـبب 
چروکیدگی و زردي برگ ها، عقیم شـدن بذرها و کاهش بیش 
 از چهل درصـدی عملکـرد محصـول شـود. کمبـود پتاسـیم و
 افزایش غلظت نیتروژن که به سبب استفاده  بی رویه از کودهاي
 ازته ایجاد می شـوند، با ترد کـردن بافت هاي گیاه، موجب بروز

خسارت هاي شدیدتري می شوند. 

بیماری های سویا:
در ایـن قسـمت از نوشـتار، درباره بیمارهای سـویا توضیح 

داده می شـود:

الف- بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه
قـارچ عامـل بیماري سـبب پوسـیدگي ریشـه و سـاقه در 
گیـاه سـویا مي شـود. ایـن قارچ بـدون حضور سـویا، تـا مدتي 
در خـاک باقـي مي مانـد. خسـارت هاي فیتوفتـرا بـا دوره هاي 
طوالنـي رطوبـت خـاک و زهکشـي ضعیـف خاک هاي رسـي 
 همراه اسـت. آلودگي و خسـارت در هر مرحله اي از رشـد گیاه
 مي توانـد رخ دهـد. عالیم بیمـاري عبارت اند از: کاهش سـطح
 سـبز ازطریق مرگ دانه و جوانه، ایجاد زخم هایي روي سـاقه و
 ریشـه و برگ هاي زرد. در طول تابسـتان که برگ هاي مسن تر
 آلوده شده اند، فاصله بین رگ برگ ها زرد مي شود و در پی آن،
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تمـام بـرگ پژمـرده می شـود و می میـرد. پوسـیدگي ریشـه و 
سـاقه فیتوفتـرا سـبب پژمردگي و مـرگ برگ ها می شـود، اما 
 به طورمعمول برگ ها متصل به گیاه باقي مي  مانند )شکل 17(.
 بـراي مهـار ایـن بیمـاري، اسـتفاده از ارقـام مقـاوم و زهکـش

مناسب در مزارع توصیه مي شود. 

شکل 17-  بیماری پوسیدگی فیتوفترایی در سویا

ب- پوسیدگی ریشه فوزاریومی 
عامـل ایـن بیماري در بیش تـر خاک ها موجود اسـت. این 
قارچ بذر، جوانه، ریشـه ها و قسـمت هاي پاییني سـاقه سویا را 
آلـوده مي کنـد . بذرهـا و جوانه هاي آلوده پوسـیده می شـوند و 
از بیـن مي رونـد. ایـن قارچ به نـدرت گیاهان مسـن تر را از بین 
می بـرد، ولي هنگامی که  رطوبت پایین اسـت، گیاهان مسـن 
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 پژمـرده مي شـوند. بیمـاري بیش تر درسـویاهاي زودکاشـت و
خاک هـاي رسـي شـدیدتر اسـت. کشـت بذرهـاي بـا کیفیت 
مناسـب درخاک هاي گرم و زهکشي شـده، بـراي مدیریت این 
 بیمـاري توصیـه مي شـود. تمام ارقـام به این بیماري حسـاس

هستند و تناوب زراعي براي مدیریت بیماري، اثر کم تري دارد.

ت- پوسیدگی زغالی

پوسـیدگي زغالـي در سرتاسـر جهان ایجاد مي شـود. این 
قارچ دامنه وسـیعي از میزبان دارد و مي تواند ریشـه هاي سویا 
را بالفاصلـه پـس از خـروج جوانـه و بدون هیـچ عالیمي آلوده 
کند. هنگامی که گیاه در معرض تنش خشـکي قرار مي گیرد، 
پژمردگـی و ریزش برگ ها چشـمگیرتر اسـت. عالیم در هواي 
 گـرم و خشـک و بیش تـر پـس از گل دهـی ظاهـر مي شـوند.
 در گیاهان آلوده، نقاط سیاهی روي ساقه تشکیل شده و در زیر پوست

منطقـه آلـوده، گـرد زغال ماننـدی ایجاد مي شـود. بـراي مهار 
ایـن بیمـاری، مدیریت شـیمیایی بی اثر اسـت ولـی می توان با 

در نظـر گرفتـن موارد زیـر، بیمـاری را مدیریت کرد:
g  از بـذر سـالم و ارقام مقاوم اسـتفاده شـده و بـه تغذیه

مناسـب گیاه توجه شـود.
g  در تراکـم بـاالی کشـت، گیاهچه هـای ضعیفـی ایجاد

می شـود کـه آسـیب پذیر هسـتند.
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g  از ایجـاد تنـش خشـکی جلوگیـری شـود و درصـورت
امـکان، دور آبیـاری در مزرعـه افزایـش یابـد.

g  تنـاوب بـا برنـج )بـه  سـبب رطوبـت( یـا تنـاوب بـا
میزبان هـای کم وبیـش ضعیـف مثـل ذرت، سـورگوم، پنبـه و 

غـالت در نظـر گرفتـه شـود.
g  درصـورت امـکان، ۳-4 هفته پیش از کاشـت، زمین را

غرقـاب کرده تا اسـکلرت ها خفه شـوند.

ث- پوسیدگی ریشه رایزوکتونیایی

 پژمردگي یا خشکیدگي گیاهچه هاي جوان سویا وجود این 
بیماري را در مزرعه نشـان مي دهد. هنگامي که رطوبت خاک 
 زیـاد و زمین مرطوب باشـد، قارچ عامل بیمـاري به گیاه جوان
 حمله مي کند. به طورمعمول، نخسـتین نشانه بیماري هنگامی
 ظاهر مي شـود که هوا شروع به گرم شدن مي کند. عالیم مشخص
 ایـن بیمـاري شـامل فاسد شـدن ریشـه هاي جانبـي سـویا و
 جایگزین شـدن لکه هاي قهوه اي مایل به قرمز و ایجاد جراحات

قهـوه اي در محـور زیـر لپـه اسـت. در مزرعـه سـویا آلودگـي 
به شـکل انفـرادي یـا جمعـي مشـاهده مي شـود. بـرای مهـار 

بهتـر بیمـاری بایـد مـوارد زیـر رعایت شـود:
g خاک دهی پاي گیاهان هنگام وجین و زه کشی مناسب 

در مزرعه، در مدیریت بیماري بسیار مؤثر است.
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g  بـه ضدعفونی کـردن بذر با قارچ کش های سیسـتمیک
مانند تیابندازول )تکتو( توجه شـود.

g  اسـتفاده متعـادل از عناصـر غذایـی توصیـه می شـود
زیـرا ایـن بیمـاری در خاک هایـی کـه کمبـود مـواد غذایـی 

دارنـد، بیش تـر مشـاهده شـده اسـت.

ج- بیماری لکه ارغوانی سویا

بیمـاری لکـه ارغوانـی سـویا بیش تـر در مناطـق مرطوب 
شـیوع دارد. روی سـاقه، دم بـرگ و غالف هـا، لکه هـای قرمـز 
تـا قهوه ای رنگـی دیـده می شـود. بذرهـای آلـوده بنفش رنـگ 
هسـتند. درحیـن فصـل رشـد، اگر هـوا مرطوب و گرم باشـد، 
رویـش مخملـی سـفید تـا خاکسـتری رنگی بـر قسـمت های 
آلـوده دیـده می شـود. بیماری با واپاشـی قطـرات آب پراکنده 
می شـود. گیاهچـه ممکـن اسـت ازطریـق پوسـته بـذر آلـوده 
در حیـن خـروج، آلـوده شـود. هنگامـی کـه شـصت درصد از 
غالف هـا پـر شـده اند، اسـتفاده از بذر سـالم و محلول پاشـی با 

بنزیمیـدازول و زینـب،  در مدیریـت بیمـاری مؤثر اسـت.

عارضه اختالل در غالف بندی سویا
 این عارضه را که بیش تر در استان گلستان مشاهده می شود،
 با ریزش شدید گل ها طی دوره گل دهی می توان تشخیص داد.
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بوته هـا درصـدد جبران، دوبـاره گل می دهند و زمان تشـکیل 
 گل های جدید، در اواخر شهریور یا اوایل مهرماه است. گل ها و
 غالف های ناشی از آن فرصت تکامل نمی یابند و بوته ها پاکوتاه،
 زمخت و سـبز باقی می مانند. احتمـال می رود که آفات مکنده

)سـنک، تریپـس و زنجـرک( بـا ترشـح بـزاق، تخریـب آوندها 
یـا مکـش شـیره دم گل، عامـل اصلی بـروز این عارضه باشـند. 
مهـار به  هنـگام و صحیـح آفـات مکنـده با اسـتفاده از سـموم 
سیسـتمیک مکنده کـش به ویـژه در هـوای گـرم و کم بـاران، 
 طی اوایل رشـد رویشـی ضروری اسـت. اسـتفاده از مقدار آب
 کافی برای پوشش مناسب کانوپی در زمان سم پاشی )دست کم
 سـیصد لیتـر در هکتـار(، سم پاشـی در هوای خنـک )عصر( و
 اسـتفاده از سـم پاش های بوم دار در مهار بهتر آفت مؤثر اسـت.
 همچنین محلول پاشـی با کود میکرو کامـل از کاهش عملکرد

جلوگیری می کند.

تخمین میزان محصول
تخمیـن میـزان محصول مـزارع تولید سـویا تابـع عواملی 
همچـون تعـداد بوتـه در واحـد سـطح، تعـداد غـالف در گیاه، 
 تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه اسـت. در کنار این موارد،

تجربـه و دیـدگاه فنـی بـازرس مزرعـه بـه همیـن  منظـور نیز 
اهمیـت فراوانـی دارد. 
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برداشت سویا
بوته هـای سـویا زمانی آماده برداشـت هسـتندکه غالف ها 
خشک شـده و دانه هـا به راحتـی، بـا فشـار انگشـت از غـالف 
 خـارج شـوند، برگ ها  ریزش کننـد و غالف ها قهـوه ای، زرد یا

سفید استخوانی شوند و رنگ سبز آنها تغییرکرده باشد؛ در این 
 مقطـع زمانی، حداکثـر رطوبت بذر باید بیـن 12 تا 1۵ درصد

باشـد. بهتریـن رطوبـت بـراي برداشـت و نگهـداري در انبـار 
12 درصـد اسـت. البتـه، مي تـوان در رطوبت هـاي باالتـر نیـز 
برداشـت کـرد، بـا این تفـاوت که هزینه خشـک کـردن نیز به 
دیگـر هزینه هـا افـزوده خواهد شـد. از سـوي دیگر، برداشـت 
در رطوبت هـای پایین تـر از 12 درصـد نیـز مي توانـد موجـب 
افزایـش میـزان شکسـتگي بوته هـا و غـالف، ریـزش دانه ها از 
 غالف ها و افزایش میزان بذرهای شکسته شـده )دولپه شـده( و

سـرانجام، کاهـش میـزان عملکـرد اقتصـادي شـود. همچنین 
برای جلوگیري از شکسـته شـدن بذرها در هنگام برداشـت یا 
 ورود بیش از حد بقایاي سـاقه و سـایر مواد خارجی به مخزن

برداشـت، باید دسـتگاه را بر اسـاس دسـتورالعمل تهیه شده از 
طرف سـازنده، دقیق تنظیم کرد)شـکل 18(.
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شکل 18- مزرعه سویا در زمان رسیدگی محصول

 به منظور کاهش خسارت برداشت، باید دور سیلندر کوبنده،
 فاصله سـیلندر کوبنده با زیرسـیلندری، میزان دور پنکه و الک
 تنظیم شود. همچنین باید سرعت هد کمباین و خرمن کوب در
 کم ترین میزان ممکن تنظیم شده و سعي شود کم ترین میزان
 کلـش بر جاي بماند زیرا هرده سـانتي متر کلش، پنج درصد از

محصـول و هـر بیسـت سـانتی متر، 12 درصـد از محصـول را 
در خـود دارد. 



۶۵تولید سویا

منابع
 باغسـتانی، م.ع. 1۳82. شناسـایی صفـات موثـر بر قابلیت
 رقابت سـویا با علف هـای هرز به منظور اسـتفاده در برنامه های
 به نژادی. گزارش نهایی. مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های

گیاهی ۶۳ صفحه. 
حسـن نژاد، س.، محمـد علیـزاده، ح. و جـودی، م. 1۳84. 
مطالعـه اثـرات آللوپاتیک قیاق و چاودار روی جوانه زنی سـویا. 
اولیـن همایش علـوم علف های هـرز ایران. مؤسسـه تحقیقات 

آفـات و بیماری هـای گیاهـی، ۶۵8 صفحه.
حقي آبـي، ک. و خورگامـي، ع. 1۳90. پیش بینـی مراحل 
رشـد و نمـو سـویا بـا اسـتفاده از درجـه حـرارت و طـول روز، 
مجلـه پژوهش هـاي بـه زراعی. سـال سـوم شـماره 1، 1-11.
 دانشـیان، ج.1۳92. ارزیابي پاسـخ ارقام و الین هاي جدید

سـویا بـه تنـش کم آبـي، گـزارش نهایـي. سـازمان ترویـج، 
کشـاورزي. تحقیقـات  و  آمـوزش 

دانشـیان، ج.، هـادي، ح. و جنوبـي، پ. 1۳88. ارزیابـي 
خصوصیـات کمـي و کیفـي ژنوتیپ هـاي سـویا در شـرایط 
تنـش کم آبـي، مجله علـوم زراعی ایران. سـال یازدهم شـماره 

.۳9۳-409  ،4



تولید سویا ۶۶

راشـد محصـل ، م.، ح . نجفـی، و م .اکبـرزاده. 1۳80 . 
بیولـوژی و کنتـرل علف های هرز .دانشـگاه فردوسـی مشـهد، 

404 صفحـه
الینهـاي  و  ارقـام  بررسـي سـازگاري  رزمـی، ن. 1۳89. 
خالـص زودرس سـویا در اقلیـم گرم و مرطوب شـمال کشـور. 
گـزارش نهایی. مؤسسـه تحقیقـات اصالح و تهیه نهـال و بذر.
 رزمی، ن.1۳90. بررسی عملکرد ارقام و الین های امیدبخش

سـویا در شـرایط زارعیـن منطقـه مغـان. مؤسسـه تحقیقـات 
اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر.

رزمـی، ن. 1۳97. مقایسـه عملکـرد الین امیدبخش سـویا 
در شـرایط زارعیـن منطقه مغان. مؤسسـه تحقیقـات اصالح و 

تهیه نهـال و بذر.
زنـد، ا. و ح . صارمـی .1۳81 . علف کش هـا از بیولـوژی تـا 

کاربرد .دانشـگاه زنجـان ،144 صفحه.
کنتـرل  همـکاران.1۳97.  ث.و  رئیسـی،  س.  ا.،  فرجـی، 
عارضـه اختـالل در غـالف بنـدی سـویا در اسـتان گلسـتان. 

فنـی  دسـتورالعمل 
 ناصـری، ف. 1۳71. دانه هـای روغنـی، انتشـارات آسـتان 

قدس رضوی 



۶7تولید سویا

علیـزاده، ا. 1۳۶9. رابطـه آب، خـاک و گیـاه. انتشـارات 
دانشـگاه مشـهد.

کرمی، س.،  مدرس ثانوي، س. ع. م. قناتی، ف. پوردهقان، 
م. 1۳92. اثـر محلول پاشـی عنصـر روي بـر عملکـرد و اجزاي 
عملکـرد ارقـام سـویا در شـرایط کمبـود آب. ویژه نامه نشـریه 

دانش کشـاورزي و تولید پایـدار. 118-1۳0.
و  ح.  خانقـاه،  زینالـی  ح.،  علیـزاده،  محمـد  ر.،  عباسـی، 
طالبـی جهرمـی، خ . 1۳84. تاثیـر مدیریـت تلفیقی علف های 
هـرز بـر عملکـرد و اجزائ عملکرد سـویا. اولیـن همایش علوم 
علف هـای هرز ایـران. مؤسسـه تحقیقات آفـات و بیماری های 

 .27-۳1 گیاهی، 
منصـوری، ا. 1۳84. بررسـی اثـر تراکـم بر عملکـرد و اجزا 
عملکـرد سـویا و مدیریـت علف هـای هـرز در مازنـدران اولین 

همایـش علـوم علف های هـرز ایـران 1۳۵-1۳9. 
در  آفت کش هـا   .1۳7۶ م.ع.  رسـتگار  و  ر.  م.  موسـوی، 

صفحـه.   704 بهره منـد،  انتشـارات  کشـاورزی، 

Kendig, S.R., Rupe, J.C. and Scott, H.D. 2000. 
Effect of irrigation and soil water stress on densities 
of Macrophomina phaseolina in soil and roots of two 



تولید سویا ۶8

soybean cultivars. Plant Disease, 84: 895-900.
Mengistu, A. and Heatherly, L.G. 2006. Planting 

date, irrigation, maturity group, year, and environment 
effects on Phomopsis longicolla, seed germination, 
and seed health rating of soybean in the early soybean 
production system of the midsouthern USA. Crop 
Protection, 25: 310-317. 






