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  وزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيلمركز تحقيقات و آم

  وزارت جهاد كشاورزي
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  پشته يا رويف سويدو ردش كاشت يآرا
  

  
                                               

  گارشن

   نژاديل تقييجبرامهندس 

  

  

     1394، سال 52، شماره يه فنينشر  



 ٣

  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  

 
   يفنه ينشر

  

  پشته يا رويف سويش كاشت دو رديآرا

  
  

   

  نگارش

   نژاديل تقييجبرامهندس 
ل ي استان اردبيعي و منابع طبيقات و آموزش كشاورزي، مركز تحقي مهندسيقات فنيمحقق بخش تحق

  رانيل، اي، اردبيج كشاورزيقات، آموزش و تروي، سازمان تحق)انمغ(

  

  

  سال انتشار

1394  

  

  

  1394 سال ، 52 شماره يه فنينشر

  

در مركز اطالعات و مدارك  48073 با شماره 6/8/1394 خيه در تارين نشريا

  .ده استي به ثبت رسي كشاورزيعلم
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 ل، ي استان اردبيعي و منابع طبيقات و آموزش كشاورزي  مركز تحق-ل ياردب: ينشان

  ) 045 (32751579: تلفن

 ل، ي استان اردبي بعثت، سازمان جهاد كشاورزي  شهرك ادار- ل ياردب
  )045 (33743500: ، تلفنيج كشاورزي تروياهنگت هميريمد



 ٥

  :هيمخاطبان نشر

  ايزراعت سوشرو ي، محققان، كارشناسان، مروجان و كشاورزان پيات علمياعضا ه

  

  

  :ياهداف آموزش

  :ه باين نشري در ايشما خوانندگان گرام

 خ مناسب كاشتيا و تاريشناخت ارقام سو •
 با آن مبارزه يها هرز و روشيهافات و علفآ •
 اي سويرم كاريسه با هي در مقاي خشكه كاريايمزا •
 ا يق كار غالت در كشت سويب استفاده از عمي معا •
  ديا به عنوان روش جدي كشت سويفه در اراضيكاربرد بذركار دو رد •

  هرز يهاا و كنترل علفيا بر درصد سبز سويد كشت سوير روش جديتأث •
 دي جدا با روشيش عملكرد سويافزا •

  .د شديآشنا خواه
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 ٧

  مقدمه

گوي مصارف غذايي امروزه سويا به عنوان يك كاالي استراتژيك نه تنها پاسخ

. متنوع و متعدد در زنجيره غذايي است، بلكه مصارف صنعتي فراواني نيز يافته است

مرحله اول با كشت آن توسط مردم قديم .  سويا داراي سه مرحله استتاريخچه زراعت

صورت ه چين شروع شد و مرحله دوم با آغاز دهه دوم قرن بيستم هنگامي كه سويا ب

يكي از صادرات مهم آسياي شرقي درآمد آغاز گرديد و مرحله سوم از حدود سي سال 

ا شروع شد و با توليد ارقام هاي مدرن كاشت، داشت و برداشت سويپيش با ابداع روش

هاي غذايي زمينه سازگار با شرايط محيطي متفاوت و همچنين پيشرفت صنايع فرآورده

هم اكنون كشور  .را براي افزايش سريع سطح زيركشت اين گياه فراهم شد مناسبي

كه در سال  طوريه ترين توليدكنندگان سويا در جهان است بآمريكا يكي از بزرگ

 ميليون تن توليد سويا داشته است و در همين زمان چين با 31 در حدود  ميالدي1970

 ميليون تن مقام سوم را به خود اختصاص 4/1 ميليون تن مقام دوم و برزيل با 9/6

 مقداري بذر سوياي خوراكي براي ناحيه 1317در ايران نخستين بار در سال . اندداده

 1341اي ناحيه كرج وارد گرديد و در سال اي برگيالن و نيز مقداري بذر سوياي علوفه

با واردات بذر سويا از ژاپن و عقد قرارداد با زارعين در جهت باال بردن سطح زيركشت 

 هزار هكتار زيركشت اين 20 حدود 1353تا جايي كه در سال . و توسعه آن اقدام شد

 محصول آن  هزار هكتار رسيد و60 اين رقم به حدود 1355گياه قرار گرفت و در سال 

كشت سويا هم در زراعت بهاره و هم در زراعت تابستانه صورت . بالغ بر هزار تن شد

زميني، گيرد كه كشت دوم آن در ايران بعد از محصوالتي چون گندم، جو، سيبمي

شود و بدين لحاظ نياز به اختصاص زميني خاص جهت كشت كاهو و باقال انجام مي

 گنبد و گرگان،(هاي گلستان و مازندران ا در استانمهمترين مناطق كشت سوي. ندارد

اين گياه از خانواده بقوالت . است) دشت مغان( ليهاي لرستان و اردبو در استان )ساري

جهت تقويت خاك براي كشت بعدي تروژن ينتوان آن را به عنوان منبع است و مي

د آن ضروري به نظر دليل مصارف متنوع دانه سويا افزايش توليه همچنين ب. بكار برد
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 درصد پروتئين 44 درصد روغن و 18طور متوسط حاوي ه البته دانه سويا ب. رسدمي

هاي پروتئيني كشي و توليد فرآوردهتواند مهمترين ماده اوليه صنايع روغناست كه مي

از كشور از خارج كشور ين  درصد روغن مورد80كه  نيبا توجه به ا .و خوراك دام باشد

ن توسعه يارد تومان است بنابرايلي م1800انه واردات حدود ينه ساليود هزشيوارد م

   .ا ضرورت دارديزراعت سو

دشت مغان در شمال استان اردبيل از مناطق مهم سوياكاري در كشور محسوب 

با توجه به افزايش سطح زيركشت و ارزش مواد غذايي محصول سويا در . شودمي

. يابد منطقه به كشت محصول سويا اختصاص مينيكشور همه ساله سطح وسيعي از ا

 1350آباد در سال هاي روغني در پارسكشت سويا در مغان ابتدا با تاسيس شركت دانه

آباد آباد و جعفرسوار، بابك و نواحي شرق پارساطراف شهرستان بيله. شمسي آغاز شد

، سطح 1381  در سال.روندترين نواحي كشت سويا در دشت مغان به شمار ميعمده

 بالغ بر شش هزار  1382زيركشت سويا در دشت مغان حدود پنج هزار  هكتار و در سال 

 هكتار با عملكرد كل 10962 سطح زيركشت 85-86در سال زراعي . هكتار بوده است

در سال زراعي . بود كيلوگرم در هكتار 2344 هزار تن و ميانگين عملكرد منطقه 25

به صورت كشت  درصد آن 95كه بيش از   هكتار بود13000 اين رقم بالغ بر 1391

كار و در پارس آباد از زارعين در منطقه بيله سوار اكثرا از عميق .گيرددوم انجام مي

 بنابراين .كنندفه براي كاشت سويا استفاده مييردكار تككار همداني و رديفخطي

  . رد داشته باشدهاي مختلف كاشت ممكن است تاثير زيادي بر ميزان عملكروش

  



 ٩

  اياه سويات گيخصوص

هاي سوژا، لوبيا روغني، لوبيا چيني، نخود فرنگي اين گياه كه در فارسي با نام

عنوان كشت ه سويا گياهي است كه در بهار ب. شوديمچيني و لوبيا منچوري ناميده 

ي سويا داراي ريشه اصلي عمق. شوداول و در تابستان به عنوان كشت دوم كاشته مي

در سويا عالوه بر ريشه اصلي، . متري نيز نفوذ نمايد سانتي150تواند تا بوده كه مي

ريشه فرعي به صورت حجمي نيز وجود دارد كه در صورت مساعد بودن شرايط و وجود 

هايي در ريشه سويا موجود در هوا به صورت گرهتروژن ينهاي همزيست سويا، باكتري

وزن هزار دانه در . شود با روزهاي كوتاه تحريك ميگلدهي در سويا. شوندتثبيت مي

  .  گرم متغير است450 تا 80سويا بين 

  

  تناوب زراعي

صورت كشت دوم پس از برداشت غالت ه  درصد مزارع سويا ب95در دشت مغان 

و سويا ) گندم و جو( غالت ترين تناوب سويا در اين منطقه تناوبعمده. شودكاشته مي

هاي هرز ها، آفات، و علفاز اين تناوب عامل مهمي در كنترل بيمارياستفاده . باشدمي

   .باشد و نقش مؤثري نيز در اصالح بافت خاك داردمزارع مي

  

  تاريخ كاشت

 خرداد  10 ارديبهشت تا 15در دشت مغان بهترين تاريخ كاشت براي كشت اول،  

. باشد تير ماه مي20تا   خرداد10و براي كشت دوم با توجه به شرايط آب و هوايي، بين 

جهت دستيابي به محصول قابل قبول در سويا الزم است يك دوره رشدي حداقل به 

اصوالً زماني كه . اين گياه در دشت مغان در نظر گرفته شود  روز براي100 تا 90مدت 

  .توان اقدام به سوياكاري كردگراد در منطقه برسد، مي سانتي10دماي خاك به 
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  اارقام سوي

رس ارقام متوسط رقم غالب منطقه در دشت مغان رقم ويليامز است كه جز

اي رود ارس در سطح در نواحي حاشيهبوده و رقم زان متعلق به گروه زودرس . باشدمي

نكته حائز اهميت در استفاده از رقم زان، محدوديت تاريخ . دنگردمحدودي كشت مي

قم بايستي حداكثر تا پنجم تيرماه در كه اين ر طوريه ب. باشدكاشت در منطقه مي

منطقه كاشته شود تا بتوان عملكرد قابل قبولي و حتي باالتر از ويليامز از آن انتظار 

دليل درشتي دانه آن، كاشت پس از اين تاريخ باعث ه داشت، در غير اين صورت ب

ر قرار پايين آمدن ويگور بذر شده و در نهايت سطح سبز و عملكرد نهايي را تحت تأثي

از سازگاري، عملكرد و فاصله بيشتر اولين ، ارقامر يسا در مقايسه با L17رقم . دهدمي

  . باشديبرخوردار مغالف از سطح زمين 

  

   مبارزه با آنيهاهاي هرز و روشآفات و علف

ريزي يا توان به تاجهاي هرز مزارع سويا در دشت مغان ميترين علفاز مهم

روش . تره، خرفه، گاوپنبه و سورگوم اشاره كردك، سلمهخروس، پيچانگورك، تاج

 2-5/2كش ترفالن به مقدار پاشي با علفهاي هرز نيز قبل از كاشت سممبارزه با علف

 ليتر در 4-5 ليتر در هكتار و يا السو به ميزان 3- 4ليتر در هكتار، سوناالن به ميزان 

توان از سه روش مكانيكي، شيميايي در مبارزه پس از كاشت مي. باشدهكتار انجام مي

 ناشي از خرگوش، يخسارت موارد يبرخدر طول فصل زراعي  .دستي استفاده كرد و

، )كرم برگ خوار سويا( ، تريپس، كنه، هليوتيس)كرم طوقه بر( پرنده كاكولي، آگروتيس

گل خصوص در موقع ه مبارزه با آفات سويا ب. شودمشاهده مي) كارادرينا(خوار كرم برگ

  .كردن گياه ضروري است

 

  

  



 ١١

  اي سوي و خشكه كاريرم كاريه

 صورت فارو با فاصله خطوطه ن، بي زميپس از آماده ساز: ي خشكه كار-الف

 مخصوص يهاك با صفحهي پنوماتيفي ردي متر با استفاده از بذركارهاي سانت60-50

 90-110 ن روشيا زان مصرف بذر دريم. ردي گيات كاشت انجام ميا، عمليسو

عمق كاشت     متر وي سانت3- 8ف ي رديفاصله رو. باشديلوگرم بسته به نوع رقم ميك

ف واكنش يا از نظر عملكرد به شدت نسبت به فاصله رديسو. باشدي متر ميسانت 5-3 

بار، با توجه  كي روز 15-20 و هر يصورت نواره ن روش بي در اياريآب. دهدينشان م

. ردي گي انجام مياري بار آب3-4ن ينطقه صورت و در مجموع ب مييط آب و هوايبه شرا

 .  باشدي هزار متر مكعب م7 تا 5ن ي در دشت مغان بي در روش بارانيزان آب مصرفيم

خصوص در اطراف  بهين روش كه غالب كشاورزان محليدر ا: يرم كاري ه-ب

ن بردن كاه وكلش يكنند، با از بيسوار و منطقه بابك از آن استفاده ملهيشهرستان ب

ن، يكنند و پس از گاورو شدن زمي ميارين را بالفاصله آبيبرداشت غالت، زم پس از

 تا زمان ياريو آب  شوديكار مناسب كشت مفيلوگرم بذر با دستگاه ردي ك150-120

رد و ي گي دوم انجام مياري آبي شود، سپس در مرحله گل دهيها متوقف مظهور گل

در مجموع با آب قبل از . ردي گيرحله پر شدن دانه ها صورت مز در مي سوم نيارياب

 يدر موارد. رديگي انجام مياريرم معروف است معموالً سه بار آبيكاشت كه به آب ه

ز ي چهارم نياريدار باشد، ممكن است آببين شيا زميو است ار گرم يكه هوا بس

  .دا كنديضرورت پ

  

  ق كاريكاربرد عم

 .اد كاربرد دارنديم در عمق زي دي كشت گندم در اراضيكارها اكثرا براقيعم

 متداول با تراكم كاشت يزارعين در منطقه بيله سوار و پارس آباد اكثرا از عميق كارها

 .كنندي و روش مرسوم منطقه استفاده ميكاررميا به صورت هي كشت سويمختلف برا

نشان داده  يرم كاري ها به صورتيق كار غالت در كشت سوياستفاده از عم 1 در شكل
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زان سبز ي م2در شكل . گرددي منطقه ميها خاكين روش سبب فشردگيا. شده است

ق كار غالت ي استفاده از عمي و افقيع بذر به صورت طولي توزيكنواختي و يشدگ

  .شده استنشان 

  
  كار غالتقي عما باي و كاشت مرسوم سويرم كاريه -1شكل 

  

  
  ق كاريع بذر در عمي توزيكنواختي و يزان سبز شدگي م-2شكل

  

   يكيف كار پنوماتي با رد پشتهي روايسوف يدو ردكاشت ش يآرا

 پشته در يف رويك رديف كار  با ي و كاشت با ردياستفاده از روش خشكه كار

  دويكيف كار پنوماتيردا با يكشت سو). 3شكل  ( گردديه م استفاديمنطقه تا حدود



 ١٣

. صورت گرفت هكتار 6دآباد پارس آباد در سطح ي مجي پشته در روستايف رويرد

 بهبود ي و افقيع بذر به صورت طولي توزيكنواختي و يزان سبزشدگينشان داد مج ينتا

 تن در هكتار 25/2 از يطور قابل مالحظه اه ا بيو عملكرد محصول سو) 4شكل( افتهي

ش يلوگرم افزاي ك600د كه حدود ي تن در هكتار رس85/2كار به قيبا استفاده از عم

  ).5 شكل(عملكرد در هكتار داشته است 

  

  
  ا ي در كشت سويكيف كار  پنوماتي استفاده از رد-3شكل

  

  
  ايد كاشت سويع بذر در روش جدي توزيكنواختي و يزان سبز شدگي م-4شكل
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  برداشت سويا 

 يك مدت در محصول كه دهدمي نشان گياه رسيدن زمان در هابرگ كامل ريزش

 كمتر به هابرگ تمام ريزش از پس روز 5 دانه رطوبت. بود خواهد برداشت آماده هفته،

 از. گردد برداشت درصد 13 رطوبت در سويا محصول ستا بهتر. رسدمي درصد 15 از

 معموالً برداشت تاريخ مغان، دشت در. كرد اريدخود بايستي باراني هواي در برداشت

  .باشدمي ماه آذر اواسط تا مهر 20 از ما منطقه هواي و آب شرايط به توجه با

  

  جينتا

 .بود فهيرد دو يپنوماتيك كارهايرديف به مربوط زنيجوانه درصد بيشترين •

 كاررديف يعرض و طولي صورت به بذر عيتوز يكنواختي شاخص لحاظ از •

 . بود دارا را درصد بيشترين مرسوم روش به نسبت پنوماتيك

 روي كاشت رديف دو با پنوماتيكي كاررديف سطح واحد در عملكرد لحاظ از •

 .است داشته را عملكرد بيشترين هكتار در تن 85/2 با پشته

 به هرزهايعلف با مبارزه جمله از هارديف بين در داشت عمليات انجام امكان •

 .است ريپذامكان سمپاشي و پاشي كود و مكانيكي صورت

 

   ي فنيه هايتوص

  پشته يرو ايسو فيرد دو كاشت شيآرا از استفاده •

 فيرد دو كاشت شيآرا از استفاده جهت كشاورزان آموزش و يساز فرهنگ •

   خاك يفشردگ بر يكار رميه مخرب اثرات هيتوج و پشته يور ايسو

  

  

  

 



 ١٥

  منابع مورد استفاده

 .يكشاورز جهاد وزارت .كشاورزي جهاد وزرات آمارنامه. 1391. ناميب -١

 نشريه. مغان دشت در سويا برداشت و داشت كاشت، .1384. ا عشقي، -٢

  . كشاورزي علمي مدارك و اطالعات مركز فني

 آرايش با كاشت ماشين نوع سه ارزيابي و بررسي. 1393. ج نژاد،يتق -٣

 در سويا تابستانه كاشت عملكرد اجزاي و عملكرد بر مختلف كاشت

  . بذر و نهال هيته و اصالح قاتيتحق موسسه يينها گزارش. مغان منطقه
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