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  مقدمه 

یک گیاه زراعـی بسـیار مهـم در     ینوز وگیاهی دو لپه، یک ساله از خانواده لگوم )Glycine max (L.)(سویا     

سویا تحت . غنی است) درصد 40تقریباٌ (و پروتئین ) درصد 20تقریباٌ (دانه سویا از نظر روغن . سطح جهان است

بین گیاهان روغنـی، سـویا داراي بیشـترین میـزان پـروتئین و      . هاي زراعی متنوعی کشت داده می شودسیستم

طی نیمه اول قرن بیسـتم، چـین بزرگتـرین    . باشدأ اولیه کشت سویا چین میمنش. بیشترین درآمد ناخالص است

گردد، ولی سال قبل برمی 5000اگرچه کشت سویا به بالغ بر . تولید کننده و صادر کننده سویا در سطح جهان بود

ید سـویا  میالدي تول 1950در دهه . سال قبل اتفاق افتاده است 200توسعه قابل توجه سطح کشت تنها از حدود 

به سرعت در ایاالت متحده آمریکا توسعه پیدا نموده و در حال حاضر ایـاالت متحـده آمریکـا، بزرگتـرین تولیـد      

میالدي تولید سویا در برزیل توسعه یافـت و ایـن کشـور در     1970در دهه . باشدکننده سویا در سطح جهان می

تولید سویا بـه سـرعت در آرژانتـین گسـترش     سپس، . حال حاضر دومین تولید کننده سویا در سطح جهان است

ایـن کشـورها، نـه تنهـا بزرگتـرین      . باشـد یافت، که در حال حاضر سومین کشور تولید کننده سویاي جهان مـی 

کل تولید جهانی  .باشندتولیدکنندگان سویا در سطح جهان هستند، همچنین بزرگترین صادرکنندگان سویا نیز می

 ،درصـد  19درصد، آرژانتین  29برزیل با ، درصد 32 با آمریکا ، کهیلیون تن بودم 261حدود  2013در سال سویا 

هاي  سال در سویازیر کشت  سطحدر ایران،  .انداي جهان بودههتولیدکننده بیشترین درصد 4، هند درصد 5 چین

حـدود   بـا  تانگلس استان .تاس بوده دیم درصد 15 و آبی آن درصد 85 هزار هکتار بود که حدود 80تا  60اخیر 

 درصد 10 و 13 با ترتیب به اردبیل و مازندران هاياستان و سطح بیشترین کشور، سویا کشت سطح درصد 75

  . ندداد اختصاص خود به را سوم و دوم هايممقا ،کشور سویا سطح

قش این گیاه ن. عالوه بر اهمیت سویا به عنوان یک گیاه دانه روغنی، این گیاه داراي فواید دیگري نیز است     

هاي اي راست و عمیق آن، ترکیب بقایاي گیاهی نظیر برگدر بهبود خصوصیات خاك از طریق سیستم ریشه

ریزش یافته، حفظ رطوبت به دلیل شاخ و برگ آن، افزایش نیتروژن خاك از طریق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و 

به خشکی، نقش آن در بهبود حاصلخیزي تحمل . ارتقاء سالمت بیولوژیکی خاك از همان ابتدا مشخص بود

هاي زراعی و تناوبی خاك و ماهیت لگوم بودن آن سبب شده تا گیاه سویا براي قرار گرفتن در بسیاري از سیستم

هاي سویا، قابلیت آن در تثبیت بیولوژیکی نیتروژن با کمک باکتري برادي یکی از مهمترین ویژگی. مناسب باشد

. این موضوع سبب شده که نیاز گیاه سویا به کود معدنی نیتروژن کم باشد. یشه استهاي ررایزوبیوم در گره

هاي مقدار نیتروژن تثبیت شده توسط سویا با توجه به شرایط آب و هوایی طی دوره رشد، شرایط خاك، فعالیت

  . زراعی، ژنوتیپ و نظایر آن، متفاوت است

پس از گندم و ذرت در رده سوم و از نظر ارزش پس از ذرت در در نیم قرن گذشته سویا از نظر میزان تولید     

هاي کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکی نیتروژن موجب تقویت خاك. رده دوم جهانی قرار داشته است

هاي توان به فرآوردهشود که مینوع محصول تجاري مختلف استحصال می 75از دانه این گیاه . گرددزراعی می

  .شکالت اشاره کرد و هاد شیر، پنیر، مارگارین، داروهایی ضد پوکی استخوان و ضد سرطان، نوشیدنیلبنی مانن
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  سازگاري -2

طول دوره تاریکی عامل کنترل کننده واکـنش نـوري   . سویا به عنوان یک گیاه روز کوتاه شناخته شده است     

ه اثر گذارند ولی به شـدت اثـر مجمـوع دوره    سایر عوامل محیطی ممکن است که بر این واکنش گیا. گیاه است

اختالف در طول روز سبب اختالف در زمان گلدهی، ارتفاع بوته، وزن دانه، تعداد شاخه و . کنندتاریکی عمل نمی

ساعت است، اما این مسـاله در واریتـه    12به طور کلی طول روز بحرانی براي گلدهی سویا حدود . شودغیره می

هـاي شـمالی در طـول    هاي سازگار با عرضر متغیر است به طوري که بسیاري از واریتههاي مختلف سویا بسیا

دهند، البته در این گیاهان نیز با کوتاه تر شدن روزها، گلدهی زودتر رخ ساعت گل می 18تا  16روزهاي کمتر از 

. یت خاصی برخوردار استبنابراین انتخاب ارقام مورد کشت در هر منطقه و براي هر تاریخ کاشت از اهم. دهدمی

ساعت، شدیدتر  14تا  12هاي مناطق معتدله در اثر طول روز گلدهی واریته هاي مناطق گرمسیر نسبت به واریته

ساعت سبب تاخیر در گلدهی واریته هاي منـاطق   14ساعت به  10به تعویق خواهد افتاد و افزایش طول روز از 

واریته هـا در منـاطق معتدلـه، بـا     . اضافی ناچیزي خواهد داشت ساعت اثر 16شود، ولی طول روز گرمسیري می

طول روز بلندتر گلدهی را . ساعت به طور نسبی دیرتر به گل خواهند نشست 16ساعت به  12ازدیاد طول روز از 

هاي زیادتري خواهد شد ولـی درصـد ریـزش گـل و غـالف را      بیشتر به تاخیر انداخته و معموال باعث تولید گل

در سویا مجموع طول روزهـاي  . شودروزهاي کوتاه در زمان گلدهی سبب تسریع بلوغ گیاه می. ی دهدافزایش م

  .از کاشت تا رسیدن با افزایش طول روز افزایش می یابد
  

حرارت بر بسیاري از مراحل رشد سویا اثر دارد و عواملی مانند میزان ابرناکی،  زاویـه تـابش و ارتفـاع آن و         

 40و  5حداقل و حداکثر درجه حرارت براي جوانه زنی بذر بـه ترتیـب   . ت بوته ها اثر می گذارندرطوبت بر حرار

درجه سانتی گراد بذور به راحتی و به سرعت جوانه خواهنـد زد و معمـوالً در    25-30در . درجه سانتی گراد است

در رابطـه بـا گلـدهی نیـز     . وداین درجه حرارت رشد بوته ها و تعداد غالف حاصل در حد بسیار مطلوبی خواهد ب

روز تاخیر در زمان  3تا  2درجه کاهش حرارت حدود  5/0درجه سانتی گراد، به ازاي هر  24درجه حرارت کمتر از 

درجـه   32حـرارت بـیش از   . درجه سبب تسریع در گلدهی می شود 32گلدهی ایجاد خواهد شد و افزایش آن تا 

درجه سانتی گراد اثر منفی بـر تشـکیل    40ه حرارت هاي باالي سانتی گراد سبب کاهش رشد سویا شده و درج

درجه سانتی گراد سـبب ریـزش شـدید     46تا  40حرارت بین . گره، و رشد میانگره و تشکیل گل نشان می دهد

دوره رویش به خصوص در مراحل رسیدن دانه سبب باال رفتن درصـد   طیدرجه حرارت باال . غالف ها می شود

هواي گرم و رطوبت نسبی زیاد بعد از رسیدن فیزیولوژیکی و به عبارت دیگر قبل . ده می شودمیزان دانه هاي مر

براي داشتن بذري با کیفیت خوب باید زمان برداشت، هوا نسبتاً . از برداشت محصول، براي کیفیت بذر مضر است

  . پوسته سخت می شود وجود درجه حرارت باال در زمان رشد دانه، سبب به وجود آمدن بذوري با. خنک باشد

حرارت بیش . گراد رشد بوته، گل و غالف در حد مطلوبی خواهد بوددرجه سانتی 25-30معموالٌ در دماهاي       

 35و گاهاٌ (درجه سانتی گراد  38هاي باالي گراد سبب کاهش رشد سویا شده و درجه حرارتدرجه سانتی 32از 

درجـه   38حرارت بـیش از  . ، رشد میانگره و تشکیل گل و غالف دارداثر منفی بر تشکیل گره) گراددرجه سانتی

هاي تثبیت کننـده در  تثبیت نیتروژن هوا و تشکیل گره. شودها میها و غالفسانتی گراد سبب ریزش شدید گل

گـراد  درجه سـانتی  35رشد باکتري ریزوبیوم ژاپونیکوم در حرارت . سویا نیز شدیداً تحت تاثیر حرارت خاك است

  .درجه در حداکثر سرعت، صورت خواهد گرفت 27محدود شده و در درجه حرارت حدود 
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. دهـد  هاي خاك رشد نماید ولی بافت متوسط خاك را ترجیح می تواند در برابر طیف وسیعی از بافت سویا می 

 هاي تثبیت کننده نیتروژن می شـود و عملکـرد را   فشردگی خاك سبب کاهش رشد ریشه و کاهش تشکیل گره

بـه طـور   . نماید هاي لومی کامالً زهکشی شدة حاصلخیز، بیشترین محصول را تولید می دهد در خاك کاهش می

هاي نسـبتاً اسـیدي    سویا خاك. آید، محصول خوبی به بار خواهد آورد کلی سویا در مناطقی که ذرت به عمل می

هـاي   خـاك . باشد می 6-5/6براي آن  pHترین  پسندد، ولی مطلوب را می) 8/5-7حدود  pHبا (تا کمی قلیایی 

مقاومت سـویا  . دهند اسیدي فعالیت میکروبی غده و نیز قابلیت در دسترس بودن منیزیوم و کلسیم را کاهش می

سویا بیش از دیگر . هاي ذرت است در برابر شوري، کم و کمتر از نصف مقاومت پنبه و کمی بیشتر از اکثر واریته

  .اردحبوبات به مواد غذایی نیاز د
  

  هاي رسیدگیهاي رشدي و گروه تیپ -3

در ارقـام رشـد   . شود بندي می محدود طبقه هاي رشدي محدود، نامحدود و نیمه از نظر تیپ رشد، سویا به تیپ    

شـود، امـا در ارقـام رشـد      محدود با ظهور گل و وارد شدن گیاه به مرحلۀ رشد زایشی، رشد رویشی متوقـف مـی  

ارقـام رشـد   . دهـد  ی خود را حتی پس از وارد شدن به مرحلۀ رشد زایشی نیز ادامه مـی نامحدود، گیاه رشد رویش

محدود، رشد رویشی خود را پس از گلدهی نیز ادامه داده، اما این رشد تا پایان دوره زایشی ادامه نداشته و در  نیمه

... رة رشد، ارتفاع، عملکـرد و  از نظر طول دو. شود این ارقام رشد رویشی زودتر از ارقام رشد نامحدود متوقف می

 2300-3600سویا، براي تکمیل دورة زندگی خود نیـاز بـه   . اي دارند هاي فوق، خصوصیات ویژههر یک از گروه

حساسیت زیاد سویا به شرایط محیطی به ویژه تغییر درجه حرارت و طول روز باعث شده که . درجه روز رشد دارد

طول دورة رشد و مقدار رشد رویشی آن به رقـم، طـول روز و   . به سویا باشدامروزه بیشترین ارقام زراعی مربوط 

  .رسانند روز به اتمام می 80-120تاریخ کاشت بستگی زیادي دارد، ولی بسیاري از ارقام رشد خود را طی 

سـیدگی  ارقامی که در گروه ر. شود بندي می تقسیم، Xتا  000گروه رسیدگی، از  13سویا از نظر دورة رشد به      

شوند و هرچه به سمت گـروه   ترین مناطق دنیا کشت می ترین ارقام بوده و در شمالی گیرند، زودرس قرار می 000

هـا   ترین گروه ، دیررسX و IXهاي رسیدگی  تر شده، به طوري که گروه رویم، ارقام دیررس پیش می Xرسیدگی 

با توجه به نـواحی مختلـف و    6و  5، 4، 3، 2هاي  روهدر کشور ما ارقام گ. باشند بوده و سازگار با مناطق گرم می

  :گردند بندي می شرایط آب و هوایی منطقه تطابق بیشتري را نشان داده و در چهار دستۀ زیر تقسیم

  .3و  2ارقام زودرس شامل گروه هاي  -1

  .4ارقام متوسط رس شامل گروه  -2

  .5ارقام دیررس شامل گروه  -3

  .6گروه  ارقام خیلی دیررس شامل -4
 

  رقم -4

 یا حداکثر طول روز محدود کننده به بسیار روز توان براساس میزان حساسیت به طولارقام سویا را می  

عرض هاي جغرافیایی باال و هواي  به طورکلی ارقام زودرس براي .کرد بنديدیررس تقسیم تا بسیار زودرس

هاي عرض که در نواحی با تابستان هاي گرم والیخنک و یا نواحی با طول فصل رشد کوتاه مناسب هستند، درح
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در کشت . جغرافیایی متوسط می توان از گروه متوسط رس تا دیررس با رعایت تاریخ کاشت مناسب استفاده کرد

، می باشد هاي تاخیري که معموالٌ احتمال برخورد گیاه با تنش هاي محیطی مانند تنش گرما و خشکی بیشتر

این مساله به این . استفاده کرد) مثل ویلیامز و سحر(راي تیپ رشد نامحدود و نیمه محدود بهتر است از ارقام دا

در ارقام با . علت است که در صورت بروز احتمالی تنش هاي محیطی گیاه بتواند خسارت حاصله را جبران نماید

تیجه در اثر بروز تنش توانایی جبران خسارت ناشی از تنش ها کمتر بوده و در ن 3رشد محدود مانند گرگان 

آورده شده  1اطالعات مربوط به ارقام رایج مورد کشت در استان گلستان در جدول .عملکرد دانه کاهش می یابد

   .است

  

  1394اطالعات ارقام رایج مورد کشت در استان گلستان در سال  -1جدول

  ساري  سامان  ویلیامز کتول  سحر  3گرگان   

  -  1393  1357  1391  1372  1361  سال معرفی

  متوسط  پابلند  پا بلند  پا بلند  پا کوتاه  پا بلند  ارتفاع بوته

    21  19  18  15  17  تعداد گره ساقه

  بنفش  بنفش  سفید  بنفش  سفید  بنفش  رنگ گل

  خاکستري  طالئی  طالیی  طالئی  خاکستري  خاکستري  رنگ کرك

    طالئی  طالیی  طالئی  نخودي  خاکستري  رنگ غالف

  محدود  نامحدود  نامحدود  محدود نیمه  محدود  محدود  تیپ رشد

  پهن  پهن  کشیده پهن  پهن  پهن  پهن  فرم برگ

  چند شاخه  چندشاخه  تک شاخه  چند شاخه  چند شاخه  چندشاخه  بنديشاخه

  زرد روشن  زرد  زرد  زرد روشن  زردروشن  زرد روشن  رنگ بذر

  قهوه اي  سیاه  سیاه  سیاه تیره  قهوه اي روشن  بی رنگ  رنگ ناف

  20  20  20  20  19  18  درصدروغن

  40  40  39  39  37  39  درصد پروتئین

  س 20  س20  س25  س 22  س18  س 18  ارتفاع اولین غالف

   170 -190  190-220   160-180   200-220   120-150   170 -190  )گرم( دانه 100وزن 

  زودرس 5  دیررس 5  دیررس 3  دیر رس 5  زودرس 5  دیر رس 5  گروه رسیدگی

   3- 5/3   5/3- 5/4   5/2-3   5/3-4  5/2-3   5/2-3  )تن در هکتار(عملکرد 

  

سامان،  ارقام .استگلستان درصد از سطح کشت، رقم غالب استان  70 با حدود رقم کتولدر حال حاضر،      

رقم ویلیامز . از دیگر ارقام مورد کشت در منطقه می باشندو ویلیامز  3سحر، ساري و تا حدي محدود گرگان
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در شرایطی که . هستند متوسط رسو ساري نسبتاٌ  سحررقم و دیررس  و سامان، کتول 3گرگان زودرس، ارقام

توجه . دگردویلیامز توصیه می رس مثل سحر وارقام زودرس و متوسطکشت سویا با تاخیر مواجه شود، کشت 

در استان کشت آن به عارضه اختالل  3رقم گرگانو حساسیت زیاد  به علت دیررسیدر حال حاضر شود که 

رقمی است . شودترین رقمی است که در استان کشت میترین و زودرسویلیامز قدیمی .شودمین  توصیهن گلستا

کتول . ترین رقم مورد کشت و پرشاخه استسحر پاکوتاه. تک شاخه که بایستی در تراکم بیشتري کشت شود

ن رقم معرفی شده براي سامان جدیدتری. هاي آن در ساقه اصلی استرقمی است چند شاخه که بیشترین غالف

این رقم دیررس، رشد نامحدود و چند شاخه است و نسبت به کتول برتري . کشت در استان گلستان است

  .عملکرد دارد

  

 و کاشت ورزي خاك-5

و علف  نمودهخاك ورزي یک پارامتر کلیدي براي تولید محصول است که به مدیریت بقایاي گیاهی کمک     

خاك ورزي می تواند کودهاي دامی و . د که در رقابت با محصول فعلی قرار دارندهاي هرز را کنترل می کن

فاکتورهایی که در تصمیم . شیمیایی را با خاك مخلوط کند که براي کاشت و تهیه بستر بذر ضروري هستند

، گیري نوع خاك ورزي دخالت دارند معموالً تناوب زراعی و بقایاي گیاهی، خصوصیات خاك، مدیریت تغذیه

در روش سنتی خاك ورزي سویا که در حال حاضر در بیشتر . مدیریت علف هاي هرز و ادوات کاشت هستند

نقاط استان معمول است بعد از جمع آوري کاه و کلش باقیمانده از محصول قبلی، تامین رطوبت اولیه خاك با 

خاك ورزي، تمام سطح خاك به در این نوع . آبیاري صورت گرفته و خاك ورزي متداول منطقه انجام می گیرد

براي اجراي آن اکثراً از دیسک و به ندرت از . درصد بقایا بر روي سطح باقی می ماند 15هم می خورد و کمتر از 

افزایش عناصر غذایی خاك با پخش . گاوآهن هاي برگرداندار و یا گاوآهن هاي بشقابی استفاده می شود

و کنترل علف هاي هرز با استفاده از روش مکانیکی به وسیله  کودهاي دامی یا شیمیایی توسط کودپاش ها

در این روش به دلیل به هم خوردگی . کولتیواتورها و یا به روش شیمیایی توسط علف کش ها صورت می گیرد

  . زیاد خاك به وسیله ادوات مکانیکی، خطر فرسایش و انتشار گرد و غبار افزایش می یابد

این . همراه با مخلوط کردن بقایاي محصول قبلی به وسیله دیسک انجام می شود تهیه بستر بذر معموالً     

عملیات خاك ورزي، خاك را براي تماس بهتر بذر با خاك، خرد و نرم می کند به اندازه اي که بذر بتواند در 

ر گیاه در آن به هدف آماده سازي بستر بذر، تهیه بستر نرمی است که جوانه زنی و استقرا. عمق مناسب قرار گیرد

معموالً جوانه زنی به وسیله رطوبت، حرارت و تماس کافی بذر با خاك تغییر می کند و نرم . خوبی انجام شود

کردن خاك براي تماس بهتر بذر با خاك الزم است که به وسیله عملیات خاك ورزي ثانویه با دیسک انجام می 

سب و یا بیش از حد انجام شود ممکن است اثرات منفی بر با این حال خاك ورزي زمانی که به طور نامنا. شود

خاك ورزي پرهزینه، وقت گیر، فرسایش دهنده خاك و باعث از دست . خاك و تولید محصول نیز داشته باشد

رفتن رطوبت می شود و در طی زمان کاهش مواد آلی خاك را به دنبال دارد ضمن اینکه با توسعه علفکش ها 

هرز، شناسایی ارقام متحمل و ساخت ادوات چند منظوره جدید، این امکان فراهم شده براي کنترل علف هاي 

است که محصوالت بدون عملیات خاك ورزي یا با خاك ورزي کمتر کاشته شوند و با پایداري ساختمان خاك و 

توسعه  بر این اساس خاك ورزي هاي نوین به نام خاك ورزي حفاظتی. افزایش مواد آلی، بهبودي حاصل گردد
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ورزي است که درآن بقایاي گیاهی به عنوان پوششی در  ورزي حفاظتی، نوع دیگري از خاك خاك. پیدا کردند

هدف در خاك . شود ورزي، کمتر ویا اصالً باخاك مخلوط نمی ماند وبه وسیله عملیات خاك سطح خاك باقی می

ورزي است که باعث استفاده موثر ازمنابع ورزي حفاظتی، پایداري، حفاظت منابع تولید و بهبود عملکرد درکشا

  .گردد طبیعی با تلفیق مدیریت منابع خاك، آب و بیولوژي می

درصد  30خاك ورزي حفاظتی روشی از انجام عملیات تهیه بستر بذر است که در آن سعی می شود حداقل      

گزیر میزان به هم زدن مکانیکی بدین منظور نا. از بقایاي حاصل از کشت قبلی بر روي زمین باقی گذاشته شود

روش هاي خاك ورزي حفاظتی، نوعی خاص و یا ترکیبی . خاك کاهش می یابد و دیگر خاك برگردان نمی شود

از عملیات مکانیکی براي آماده سازي بستر بذر است که بسیار متنوع بوده و بر حسب مقدار حفظ پوشش بقایاي 

خاك ورزهاي مرکب، گاوآهن هاي قلمی، دیسک هاي . می شود گیاهی و میزان به هم زدن خاك تقسیم بندي

سنگین و کولتیواتورها با توجه به مقدار بقایایی که بر روي سطح خاك باقی می گزارند به عنوان ادوات کم خاك 

نتایج نشان داده است که روش هاي کم خاك ورزي یا بی خاك ورزي، با توجه به دقت . ورز شناخته می شوند

  .بود شاخص هاي انرژي، جایگزین مناسبی به جاي روش مرسوم براي تولید سویا هستندکاشت و به

  

  استفاده از خاك ورز مرکب براي آماده سازي بستر بذر -1شکل 

  

هایی که بتواند با  بقایاي محصول قبلی به وسیله کارنده کشت محصوالت در بی خاك ورزي عبارت است از     

جلوي  بازکن هایی در پیش برها و شیار بدین منظور از. عمق مناسب قرار دهد در را ایجاد شکاف درخاك، بذر

این  در. درون بقایاي گیاهی باشد باریکی براي استقرار بذر کردن شیار به باز کارنده استفاده می شود که قادر

ن قرارگیري تنها تخریب انجام شده مربوط به زما روش خاك و بقایاي سطحی بدون تخریب باقی می مانند و

این حالت تقریباً تمام  این تخریب ممکن است به یک شکاف کوچک محدود شود که در. خاك است بذر در

با حذف خاك ورزي، کربن آلی از دست رفته . سطح خاك با پوشش بقایاي گیاهی دست نخورده باقی می ماند

دراین روش . تی بر گیاه می شودهاي رطوبخاك به بتدریج به خاك باز می گردد و حفظ آب خاك، مانع تنش

بی .  هاي هرز کمک فراوانی می کند کاربرد علفکش هاي قبل از کاشت و بعد از جوانه زنی به کنترل موفق علف

خاك ورزي درواقع برنامه اي ازیک سیستم مدیریت مزرعه شامل کاشت، مدیریت بقایا، کنترل علف هاي هرز و 

  .تآفات، تناوب زراعی وبرداشت محصول اس
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 هایی با بافت سنگین، نفوذ شیارورزي، نکته مهم مخصوصاً در خاكخاكهاي کم خاك ورزي یا بیدر روش     

شاسی هاي فنر دار سنگین با سیستم کنترل عمق که فشاري . بازکن هاي کارنده در خاك در عمق مناسب است

ه البته به سطح بقایا، نوع خاك و شرایط را به صورت عمودي در هر ردیف وارد کند براي این منظور الزم است ک

استفاده از پیش برهاي کاردي شکل زاویه دار در جلوي کارنده به کنار زدن بقایا و نفوذ . رطوبتی نیز بستگی دارد

  .گرددشیار بازکن کمک کرده و مانع از پدیده له شدگی بقایا در داخل شکاف و عدم تماس بذر با خاك می

  

  ر روش بی خاك ورزي با کارنده کشت مستقیمکاشت سویا د -2شکل 

  

بذرها پس از کاشت با استفاده از مواد غذایی و انرژي ذخیره شده خود در صورت تامین رطوبت و حرارت      

اطمینان داشتن به کاشت به موقع و . مناسب تا سبز شدن و بیرون آمدن جوانه از خاك به زندگی ادامه می دهند

براي . خاب تراکم مناسب، میزان احتمال رسیدن به عملکردي مطلوب را افزایش می دهدجوانه زنی سریع و انت

رسیدن به این منظور،کارنده هایی که بذر سویا را در خاك قرار می دهند باید قابلیت نفوذ در عمق مناسب را 

و با اطمینان از کار این کارها باید در سرعت پیشروي مناسب . داشته و شرایط تماس بذر با خاك را فراهم کنند

. یک کارنده یعنی موارد ذیل رعایت شود بدین خاطردر انتخاب ردیف کارهاي سویا باید  اصول کار . انجام شود

  .توانایی انجام این اصول، دقت کارنده را در استقرار گیاه افزایش می دهد

 بازکردن شیار  

 سنجش بذر  

 توزیع و قرار دادن بذر در جاي مناسب شیار 

 ذرپوشش ب 

 تثبیت بذر 

 قابلیت کاشت کود یا سموم شیمیایی 
 

رطوبت و بافت خاك و مقدار بقایاي موجود در . معموالً تعداد بذر کاشته شده بیشتر از تراکم مطلوب است     

ادوات کاشتی که بتوانند بذر را در عمق مناسبی قرار دهند و پوشش روي بذر خوبی ایجاد . عمق کاشت موثرند

در کارنده ها قطعاتی که با خاك درگیر هستند معموال . وته هاي استقرار یافته را خواهند داشتکنند بهترین ب

ها، فرم بازکن شکل خاص شیار. وظیفه باز کردن شیار، قراردادن بذر، پوشش بذر و تثبیت آن را بر عهده دارند
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زکن ها خاك به سمت پایین و با در بعضی از شیار. را مشخص می کند شیار ایجاد شده و نحوه قرارگیري بذر

بازکن فرمی است که خاك بعد از  بیرون و در بعضی به سمت باال جابجا می شود اما بهترین حالت براي شیار

  .شیاربازکن هاي مدل تی برعکس براي این کار مناسب هستند. استقرار بذر روي آن ریزش کند

 

  ه هاي سویاشیاربازکن هاي مدل تی برعکس مناسب براي کارند -3شکل 

  

  

  چرخ هاي فشار مورب براي تثبیت بذر سویا در خاك -4 شکل

 

جابجایی خاك براي پوشش بذر و فشار مختصري بر روي مسیر کاشت باعث تثبیت بذر و چسبیدن خاك به      

. بذر گردیده و شرایط دسترسی بذر به رطوبت فراهم می شود در نتیجه سرعت جوانه زنی افزایش می یابد

ت پوشش دهنده و تثبیت کننده بذر در کارنده ها به این منظور طراحی می شوند که بذر را به شیار فشار قطعا

استفاده از چرخ . داده و تماس بذر را با خاك فراهم کنند و در نتیجه انتقال سریع رطوبت به بذر صورت گیرد
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ی تواند به فشردگی جزئی و تثبیت هاي فشار به صورت مورب و با کمی زاویه نسبت به خط عمود از طرفین م

  .بذر کمک کرده و پوششی را بر روي بذر ایجاد نماید

کارنده باید اجازه دهد که  فاصله ردیف هاي کشت سویا متناسب با شرایط رشد گیاه است و میل افزار     

راهم باشد که واحد هاي واحدهاي کارنده بتوانند هر فاصله ردیفی را تنظیم نمایند و این قابلیت براي تنظیم آن ف

براي کاشت ردیف هایی با عرض کم سویا، می توان از کارنده هایی . کارنده به فاصله نزدیک از هم تنظیم شوند

با دو میل افزار استفاده کرد که در جلو و عقب، واحدهاي کارنده به آن متصل شوند و یا کشت دو ردیف نزدیک 

  .به هم انجام شود

  

  

  گرفتن واحدهاي کارنده براي کاشت ردیف هایی با عرض کمتر در سویا روش قرار -5 شکل

  

  تاریخ کاشت-6

 در رابطه با تاریخ کاشت مناسب سویا الزم به ذکر است، به طور کلی سویا گیاهی حساس به طول روز     

که گیاه   براي این. کند می عتر به گل رفته و رشد زایشی را زودتر شروع سري ها  باشد و با کوتاهتر شدن روز می

سویا از یک پتانسیل زایشی مطلوبی برخوردار باشد باید داراي یک دوره رویشی کافی باشد که معموالً بر اساس 

باشد، بنابراین تاریخ کاشت ارقام سویا باید طوري انتخاب شود که در اثر کاهش دوره  می روز 45منابع در حدود 

یعنی . گراد می باشد درجه سانتی 10صفر فیزیولوژیک سویا حدود  .دهاي رشد و نمو، گیاه کمتر خسارت ببین 

بذر سویا بر . زمانی که درجه حرارت خاك به این مقدار رسید می توان اقدام به قرار دادن بذر در خاك نمود

  . شود روز جوانه زده و سبز می 5-7اساس رطوبت خاك و درجه حرارت هوا بعد از 

له به دلیل صرفه اقتصادي بیشتر کشاورزان می او این مس بودهدوم سویا مرسوم در استان گلستان کشت      

فرنگی و سیب زمینی کشت سویا به صورت  اما در سطوح محدودي ممکن است بعد از باقال و یا نخود. باشد

 انکتول و سامبهتر است از ارقام دیر رس مثل ) بهاره(هاي زود  به همین جهت براي کشت. بهاره انجام شود

همچنین به علت  .باشند می تر زود رس مناسبو هاي دوم و تأخیري، ارقام متوسط رس  استفاده نمود و در کشت

که  رس و زودرس به علت این ارقام متوسط) هاي پائیزه سرد شدن هوا و شروع بارندگی(شرایط خاص آخر فصل 
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در رابطه با انتخاب . گریزند آخر فصل می کنند در حقیقت از شرایط نامناسب می تر مراحل رشدي را تکمیل سریع

له تیپ رشد اهمیت زیادي دارد، به اهاي رشدي مختلفی هستند لذا مس که ارقام سویا داراي تیپ جائی رقم، از آن

هاي محیطی از جمله تنش گرما و رطوبت  هاي تأخیري که معموالً احتمال برخورد با تنش که در کشت طوري

استفاده نمود، چون ارقام فوق، این توانایی را  هاي رشد نامحدود و نیمه محدود از رقم باشد، بهتر است می بیشتر

خسارت حاصل را جبران کنند ولی در ارقام رشد محدود تا حدودي هاي احتمالی  دارند که در صورت بروز تنش 

  .داشتکاهش چشمگیري خواهد  باشد در نتیجه عملکرد می توانایی جبران خسارت کمتر 3مثل گرگان

  

  میزان بذر و تراکم بوته-7

راکم بوته و میزان بذر مناسب سویا بستگی به نوع رقم و تاریخ کاشت آن دارد و معموالً ارقام تک شاخه با ت     

هاي دوم و دیرتر نیز بهتر است فواصل خطوط کمتر شود تا ضمن  در کشت. شوند می تراکم بیشتري کاشته

بر این . عمل آیده هاي هرز نیز جلوگیري ب  از رشد علف ا پوشاندن سریع،جلوگیري از تبخیر از سطح خاك ب

و  هاي تابستانه و دیر متر و درکشت سانتی 48- 60هاي بهاره  اساس معموالً فواصل خطوط مناسب در کشت

و  میزان بذر مورد نیاز براساس وزن هزار دانه. باشد می متر سانتی 24-48 همچنین براي ارقام زودرس و متورس

  . شود کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته می  50-60بندي ارقام  تیپ شاخه

  

  مدیریت آبیاري-8

. گردد سویا گیاهی تابستانه است و تنش رطوبتی یکی از عوامل اصلی محدودیت تولید آن محسوب می

ریزي آبیاري  برنامه .دده گردد، افزایش برابر نسبت به شرایطی که آبیاري نمی 2آبیاري قادر است عملکرد آن را تا

نوعی گزینه مدیریتی آب است براي جلوگیري از کاربرد آب اضافی در مزرعه و همچنین ممانعت از کاهش 

سویا بیشترین حجم آب را در دوران رشد . است) تنش آبی(عملکرد بواسطه تامین نشدن آب مورد نیاز گیاه 

ترین مرحله رشد سویا به  حساس). در یک فصل درصد کل آب مصرفی 70تا  60حدود ( کند زایشی مصرف می

و براي ارقام رشد محدود ) R5-R6(و پر کردن دانه ) R3-R4(آب براي ارقام رشد نا محدود مرحله توسعه غالف 

هرگونه تنش . دهد آبیاري در دوران گلدهی تعداد دانه در گیاه را افزایش می. است) R1-R2( دوران شروع گلدهی

. گردد، سودمندي ندارد اعث کاهش اندازه دانه شده و نسبت به شرایطی که آبیاري نمیآبی پس از گلدهی ب

بنابراین افت تعداد کمی از . هاي تولید شده بیشتر است هاي تولیدي سویا نسبت به تعداد غالف معموالً تعداد گل

بطور کلی . کند یفا نمیدر تولید کل سویا نقش مهمی ا) R1(ها با تنش سبک در دوران ابتدایی رشد زایشی  گل

باشد، بهتر ) گاورو(متري در حد ظرفیت مزرعه  سانتی 100اگر رطوبت خاك در زمان کاشت سویا تا عمق حدود 

ها نشان داده است که  بررسی). هاي متوسط و سنگین خصوصاً در خاك(آبیاري صورت نگیرد  R2است تا مرحله 

دهی  تنش آبی در مرحله گلدهی و غالف. اي ندارد ثیر قابل توجهعدم آبیاري سویا تا مرحله گلدهی در عملکرد تا

ها، در مرحله توسعه غالف و اوایل پر شدن دانه باعث کاهش تعداد دانه و در مرحله پر شدن  شدن گل باعث عقیم

 تعداد غالف و تعداد دانه در غالف اجزء اصلی عملکرد سویا محسوب. شود دانه باعث کوچک شدن اندازه دانه می

  . می شوند و نسبت به آب حساسیت زیادي دارند
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  هاي مختلف  آبیاري سویا در خاك-8-1

تر  متري خاك در مرحله طویل سانتی 60تا عمق ) R1-R2( هاي سبک در مرحله گلدهی بطور کلی در خاك  

صد در 50متري خاك، نباید بیش از  سانتی 90تا عمق ) R5-R6(و مرحله پر شدن دانه ) R3-R4(شدن غالف 

هاي متوسط تا  ریزي آبیاري سویا براي خاك گردد که برنامه توصیه می. رطوبت قابل استفاده خاك تخلیه شود

 50هاي سطحی بر مبناي  هاي سبک و ریشه هاي عمیق بر مبناي مرحله رشد و براي خاك سنگین با ریشه

  . درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس صورت گیرد

  آخرین آبیاري -8-2

باید دقت شود که رطوبت خاك براي . گیري براي قطع آخرین آبیاري براي کشاورزان بسیار مهم است تصمیم    

هـا داراي   درصد غـالف  50بطور کلی هرگاه . ها براي جلوگیري از کاهش عملکرد مناسب باشد توسعه کامل دانه

توان آبیاري را  سترس باشد، میهاي موثر براي عملکرد باشند و در خاك رطوبت مناسب براي ادامه رشد در د دانه

بـراي تشـخیص   . اما اگر خاك خشک باشد یک آبیاري دیگر براي دریافت حداکثر عملکرد نیـاز اسـت  . قطع کرد

هایی از خـاك تـا عمـق توسـعه      توان نمونه ها از روش لمسی می کافی بودن رطوبت خاك براي تکمیل رشد دانه

ها بسادگی در دست بصورت نوار باریـک یـا گلولـه     و اگر این نمونه ریشه از چند نقطه از مزرعه را برداشت نموده

  . تبدیل شوند نشانه رطوبت مناسب در خاك می باشد

  مقدار آب مورد نیاز سویا -8-3 

متر در طی فصل  میلی 550تا  400آب مورد نیاز سویا بسته به شرایط مختلف اقلیمی و طول دوره رشد از   

و رسیدن به حداقلِ آب، نیاز دارد ) اي ظهور و سبزینه(ویا در دوران رشد رویشی بطور کلی گیاه س. متغیر است

 4- 5و  5-7، 4-5در دوران گلدهی، توسعه غالف و پر کردن دانه به ترتیب برابر ). متر در روز میلی 2- 3حدود (

ه سویا در کشور نیز به دلیل شرایط اقلیمی مختلف در کشور، آب مورد نیاز گیا. متر در روز آب نیاز دارد میلی

به عنوان یک راهنماي کلی مقادیر آب مورد نیاز خالص سویا در سه شرایط اقلیمی  2جدول . بودمتفاوت خواهد 

  .کند را ارائه می

  الویت بندي آبیاري سویا تحت شرایط مختلف آب قابل دسترس  -8-4

بهتر است براي استفاده بهینه از آبِ که کشاورز به دلیل شرایط اقلیمی آب کافی در اخیتار ندارد،  زمانی  

هاي رشد گیاه که نیاز آبی کمتر و واکنش گیاه به آب حساسیت کمتري دارد، مثالً  دراختیار در بعضی از دوره

آب را ذخیره نماید تا در ) R8 و R7(و خصوصاً در انتهاي رشد ) حدود یک ماه اول پس از کاشت(اوایل رشد 

از آنجا که منابع آبی براي آبیاري . راي حصول به تولید اقتصادي استفاده گرددمراحل حساس دوره رشد گیاه ب

تواند به شرح زیر اقدام به  هاي مختلف، کشاورز می کامل سویا در بسیاري از شرایط وجود ندارد، با توجه به گزینه

  :آبیاري نماید
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  )میلی متر( ف و دوره رشدنیاز خالص سویا در شرایط اقلیمی مختل مقادیر آب مورد - 2جدول     

 دوره رشد اقلیم

1)oC(T  

 )میانگین روزانه(

2ETo  

 (mm/d) 

 فصل شهریور مرداد تیر  خرداد اردیبهشت

15 4-3 350 800 1200 1100 550 4000 

25-15 6-5 400 850 1300 1200 600 4350 

25 8-7 450 900 1400 1300 650 4700 

  تبخیر و تعرق پتانسیل -2ت،  درجه حرار -1

  

  امکان یک آبیاري وجود داشته باشد) الف

اگرچه آبیاري در زمان کاشت گیاه سویا داراي اهمیت زیادي است، ولی در شرایطی کـه تنهـا یـک آب در         

بطور معمول دماي هوا در زمان کاشـت سـویا کمتـر از     .است R4دسترس است، الویت تخصیص آب با مرحله 

ضمن اینکه بارش زمستانه موجب ذخیره شدن رطوبت در خاك . است) مرداد(وا در مرحله توسعه غالف دماي ه

با هماهنگ کردن تـاریخ کاشـت سـویا بـا     . کند شده و در نتیجه شرایط را براي سبز شدن بذور سویا فراهم می

بستان در صورتیکه آب در مرحلـه  اما درگرماي تا.توان به سبز نسبتاً مناسب امبدوار بود هاي بهاري نیز می باران

شود شخم زمسـتانه را   بنابراین توصیه می. توسعه غالف فراهم نگردد، احتمال از بین رفتن گیاه بسیار زیاد است

  . براي ذخیره کردن رطوبت در نیمرخ خاك بطور جدي مورد توجه قرار دهند

  امکان دو آبیاري وجود داشته باشد  ) ب

دو آبیاري مقدور باشد، بهتر است اولین آبیاري در زمان کاشـت و آبیـاري دوم در    هر گاه براي کشاورز انجام    

  . مرحله توسعه غالف انجام شود

  امکان سه آبیاري وجود داشته باشد ) ج

اولین آب در زمان کاشت، دومین آب در زمان مرحله توسعه غالف و آبیاري سوم در  در این حالت بهتر است     

  .  صورت پذیرد) R5-R6( بستن ا دانهزمان پر شدن غالف ی

  هاي آبیاري سویا  روش-8-5

هـر روش شـرایط خاصـی    . هاي آبیاري سطحی و تحت فشار براي آبیاري سـویا قابـل اسـتفاده اسـت     روش     

تـرین روش   معمـولی .  توان یکی را به عنوان بهترین روش براي همه شرایط انتخاب کـرد  طلبد بطوریکه نمی  می

هاي آبیاري سطحی براي آبیاري سـویا در   بطور کلی هنگام کاربرد روش. روش آبیاري سطحی است آبیاري سویا

هـاي آبیـاري سـطحی     اي روش نتـایج مقایسـه  . هاي بزرگ باید آبیاري کرد هاي سنگین قبل از ایجاد ترك خاك

حکایت از آن دارد که  سال 16در زمین تحت کشت سویا طی ) اي عقربه(با آبیاري بارانی ) کرتی، نواري و نشتی(
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هـا درآبیـاري سـویا عمـدتاً بـه       به عبارت دیگر تفاوت نوع روش. عملکرد سویا تحت تاثیر نوع روش قرار نگرفت

بطور مثال یکسان در نظر گرفتن فواصـل آبیـاري در دو روش آبیـاري    . طراحی، اجرا و مدیریت آنها بستگی دارد

پس از شروع آبیاري سویا، بطور طبیعی فواصـل آبیـاري در   . شدسطحی و بارانی باعث تفاوت در عملکرد خواهد 

کـه در روش بـارانی    روز اسـت در صـورتی   14تـا   9روش سطحی براي گیاه سویا در دوره حداکثر مصرف بـین  

  . روز است  5تا  4اي در حدود  روز و در روش بارانی عقربه 7معمولی حدود 

 هایی بـه ابعـاد مشـخص بوسـیله خـاك      است تا مزرعه به کرت در روش آبیاري کرتی نیاز: آبیاري کرتی      

از آنجا کـه گیـاه   . درصد باشد 1/0بندي شده و شیب زمین کمتر از  متر تقسیم سانتی 12هایی به ارتفاع حدود  ریز

زنـی و ارتفـاع    سویا نسبت به آب ماندگی و غرقابی حساس است، روش آبیاري کرتی زمانیکه سویا مراحل جوانـه 

در صورت اجبار در استفاده از ایـن روش،  . ارد به دلیل سله بستن و غرقاب کردن محیط مناسب نیستکوچکی د

هاي شـور بـه    البته این روش براي خاك. ساعت آب را قطع نمود 48اي باشد که حداکثر طی  باید شرایط به گونه

  . است تر هاي سطحی مناسب دلیل شستشوي بهتر امالح از نیمرخ خاك نسبت به دیگر روش

هاي متوسط تا سنگین قابلیت توزیع یکنواخت آب را دارد و  آبیاري نواري خصوصاً در خاك: آبیاري نواري      

روش آبیاري نواري تقریباً مشابه آبیاري کرتی است با این تفـاوت کـه در   . بسادگی براي سویا قابل استفاده است

د و طول نوارها نسبت به عرض آنها بـه صـورت قابـل    درص 6/0تا  2/0نوارها در جهت طولی داراي شیب حدود 

هاي سویاکاري طول نوارها بسته به نوع خاك، مقدار آب در اختیار و شیب زمین از  در زمین). اي بیشتر است توجه

و عـرض  ) هاي سنگین است هاي سبک و طول بیشتر مربوط به خاك طول کمتر مربوط به خاك(متر  300تا  60

به دلیل . هاي مورد استفاده، جریان ورودي و شیب عرضی متغیر است تر بسته به عرض ماشینم 30تا  10نوار از 

اینکه در این روش براي تکمیل آبیاري و رسیدن آب به انتهاي مزرعـه نیـاز بـه جریـان ورودي زیـاد و احتمـال       

امـا در صـورت   . زدن سـویا نیسـت   نیز وجود دارد، قابل توصیه براي آبیاري در مرحلـه جوانـه  غرقاب شدن خاك 

ساعت آب در داخل مزرعـه باشـد تـا     24ریزي آبیاري طوري صورت گیرد که  حداکثر  ضرورت بهتر است برنامه

  . شرایط غرقاب منجر به از بین بردن گیاه نگردد

. ترین روش آبیاري سویا است ري سطحی روش آبیاري نشتی معمولیهاي آبیا در بین روش: آبیاري نشتی      

ها جـاري   هایی ایجاد شده بطوریکه سویا در روي پشته و آب در داخل جوي پشته در این روش داخل مزرعه جوي

 400تـا   100طول شیار از . شود هاي اشاره شده در باال مرطوب نمی شده و تمام سطح مزرعه همانند دیگر روش

تـا   1/0هاي  دامنه شیب. در نوسان است) هاي سنگین طول بیشتر هاي سبک طول کمتر و در خاك ر خاكد(متر 

این روش بسـادگی  . درصد است 4/0تا  2/0ترین شیب براي آبیاري شیاري  درصد قابل استفاده ولی مناسب 7/0

اي آبیاري غرقابی و نـواري  ه هاي سنگین که در روش زنی و خاك در تمام مراحل رشد سویا حتی در مرحله جوانه

  .  با مشکل مواجه هستند، امکان پذیر است

این روش بسادگی . مزیت دیگر روش آبیاري شیاري براي سویا استفاده از آبیاري یک درمیان شیارها است

اي  جویی در مصرف آب شود، بدون اینکه در عملکرد کاهش قابل توجه آبی موجب صرفه قادر است در مواقع کم

نتایج بررسی محققین روي سویا در یک خاك نسبتاً سنگین حکایت از آن دارد که با تغییرکشت . بیافتد اتفاق

در عملکرد دانه سویا ) متر سانتی 152فاصله شیار (به کشت دو ردیفه ) متر سانتی 76فاصله شیار (یک ردیفه 
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یاري یک درمیان نسبت به روش درصد آب در روش آبیاري ش 46در مقابل، حدود . اختالفی مشاهده نشده است

کارایی مصرف آب در روش آبیاري شیاري یکدرمیان و معمولی به ترتیب . جویی شده است آبیاري معمولی صرفه

  .  کیلوگرم در هر متر مکعب آب به دست آمد 55/0و  62/0معادل 

اي ساده براي لوم وسیلهدار یا هیدروفهاي دریچهلوله): فشار  کم(دار  هاي دریچه استفاده از لوله      

ي آبیاري هاي پرهزینهاین روش در مقایسه با روش. مدیریت مناسب آبیاري و استفاده بهینه از منابع آبی است

دار در ابتداي  هاي دریچه لوله.کاري قابل استفاده استتحت فشار به انرژي کمی نیاز دارد و بسادگی در مزارع سویا

هاي قابل  مسیر آبیاري نصب شده و آب را از منبع آبی تحویل و توسط دریچه باالدست مزرعه بصورت عمود بر

در این روش به دلیل کاهش تلفات تبخیر، کاهش نشت از کانال ها و . کند تنظیم به شیارهاي آبیاري هدایت می

هاي  روش ها راندمان باالتري نسبت به کنترل دقیق در میزان آب ورودي به مزرعه با باز و بسته کردن دریچه

) تنها به سه متر فشار نیاز دارد( از طرف دیگر افت فشار در آنها کم است. مرسوم آبیاري قابل دستیابی است

افزایش مساحت زمین تحت آبیاري با حذف . هاي آبیاري تحت فشار انرژي کمتري نیاز دارد نسبت به روش

از آنجایی که  .ي نیز به نفع کشاورزان استهاي حفر آنها به لحاظ اقتصاد کانالهاي باالسري و کاهش هزینه

کند در نتیجه باعث افزایش  آب را بدون هیچ گونه هدر رفتی از منبع تامین آب منتقل می  دارهاي دریچه لوله

وري آب و صرفه جویی در آب می شود که این مسئله مخصوصا در مناطقی که محدودیت آب مواجه هستند بهره

ي ماوراء بنفش و  دار از جنس پلی اتیلن نرم و نسبت به اشعه هاي دریچه لوله. است از اهمیت زیادي برخوردار

در مسیر انتقال و همچنین در کانال باالسري . شود ترکیبات شیمیایی مقاوم بوده و در اثر این عوامل تجزیه نمی

دار این دو تلفات را  دریچههاي  لوله. رود ي تبخیر و بخشی دیگر از طریق نفوذ عمقی هدر می بخشی از آب بوسیله

  .نماید پذیر می رسانند و این مزیت بسیار بارزي است که کاربرد آن را توجیه به صفر می

  

  )، سرخنکالته گرگان1394آبان (دار در زمین کشاورز  دریچه نمایی از نصب لوله - 6شکل  

  

در فواصل کوتاهتر، با دقت و کنترل بهتر  توان مقدار آب کمتر را در روش آبیاري بارانی می: آبیاري بارانی      

در این روش مقادیر کمِ آب و با فراوانی زیاد . هاي آبیاري سطحی براي آبیاري سویا بکار برد نسبت به روش

متر  میلی 30دهی حداقل حدود  دهی و غالف بسادگی قابل استفاده بوده ولی در هر آبیاري خصوصاً در دوران گل

صرفه جویی در مصرف آب، راندمان باالتر، افزایش سطح (این روش به دالیل فراوان . آب بایستی بکار رود
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نسبت به ) ها و امکان افزایش فتوسنتز گیاه هاي شیب دار، شستشوي برگ زیرکشت، امکان استفاده در زمین

ایجاد گیرد نیازي به  در زمین تحت کشت سویا که آبیاري بارانی انجام می. هاي سطحی در الویت است روش

اي دو روش آبیاري  بررسی مقایسه. متر در نظر گرفت سانتی 70تا  60توان  شیار نیست و فاصله شیارها را می

جویی آب در هر هکتار در روش بارانی نسبت به روش  بارانی و نشتی روي سویا نشان داده است که از صرفه

تحلیل اقتصادي نیز نشان داده . فراهم نمودهکتار زمین جدید آب  65/0توان براي  ، می)درصد 40حدود (نشتی 

است که با اضافه کردن مساحت فوق، در روش آبیاري بارانی درآمد بیشتري نسبت به روش نشتی براي 

بدون (بندي  سویا را تا مرحله غالفتوان اولین آبیاري  در روش آبیاري شیاري می. شود بردار حاصل می بهره

ویق انداخته و سپس آب مورد نیاز گیاه را براي پر کردن ظرفیت تخلیه شده به تع) دار در عملکرد کاهش معنی

ولی در روش بارانی این عمل بدلیل عدم توانایی سیستم در پر کردن ظرفیت خاك در زمان . خاك تامین نمود

  .نسبتاً کوتاه امکان پذیر نیست

باشد که در آن آب بـه  اري تحت فشار میهاي پیشرفته آبیاي یکی از روشآبیاري قطره :اي آبیاري قطره      

اي از سیستم لوله کشی شده و آید وارد مجموعهي فشاري که توسط پمپ و یا اختالف ارتفاع به وجود می وسیله

ها نفوذ و با مصرف حداقل آب، نیـاز   ها یا نوارهاي تیپ به صورت قطره با دبی کم در پاي بوتهچکانتوسط قطره

توان به کنترل دقیق توزیع و میـزان مصـرف   اي میهاي آبیاري قطرهاز مزایاي سامانه. کندآبی گیاه را تأمین می

هاي ناشی از شوري، درصد، افزایش رشد و عملکرد محصول، کاهش خسارت 90آب، باال بودن راندمان در حدود 

آبیاري بخشی از  -3کاهش رواناب و نفوذ عمقی و  -2کاهش تبخیر،  -1: صرفه جویی در مصرف آب به دالیل

ها، شوري چکان باال بودن هزینه اولیه، گرفتگی قطره. هاي کارگري اشاره نمودمزرعه که نیاز است، کاهش هزینه

در شرایطی که تالش شود . ها توسط جوندگان، از معایب اصلی این سامانه هستندموضعی، خسارت وارده به لوله

درصـد بیشـتر شـود، نیـاز بـه صـرف انـرژي زیـاد و اسـتفاده از           90اي از  تا راندمان یک سیستم آبیـاري قطـره  

  . هاي موثرتر دارد که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود آوري فن

اي شامل چهار جز اصلی کنترل مرکزي، لوله اصلی و نیمه اصلی، لوله فرعی و اجزاي یک سیستم آبیاري قطره

  . باشندها میچکانقطره

ادوات ایستگاه . عمده ادوات مهم در این قسمت مستقرند واي است ب سیستم آبیاري قطرهکنترل مرکزي قل-

  . باشندکنترل مرکزي شامل پمپ، سیکلون، فیلتر شنی، فیلتر دیسکی یا توري و ادوات تزریق کود و سم می

ستقر هستند و آب را از اتیلن بوده و در زیر زمین مسی و یا پلیويلوله اصلی و نیمه اصلی معموالً از جنس پی-

تا  75هاي اصلی از متر و قطر لولهمیلی 90تا  50هاي نیمه اصلی از قطر لوله. کنند پمپ به لوله فرعی منتقل می

 . میلی متر در نوسان هستند 200

توانند قابل حمل یا ثابت بوده و در سرتاسر فصل در یک مکان مستقر هستند، معموالً از  لوله هاي فرعی می-

 .باشند میلی متر می 20و  16نس پلی اتیلن و داراي قطر ج

اي هستند ها که وظیفه انتقال آب به گیاه را بر عهده دارند، آخرین قسمت یک سیستم آبیاري قطرهچکانقطره-

  .شوندترین جزء آن نیز محسوب می و از مهم
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  مدیریت تغذیه -9

خاك بـراي رشـد مناسـب     pHبهترین . قابل کشت است سویا در انواع بافت خاك به جزء خاك خیلی سبک    

، آب زیرزمینی کم عمق در طی مراحل رشد خصوصاً اوایل گلدهی خسارت زیـادي بـه   بوده 5/6تا  6گیاه حدود 

از عوامل بسیار مهم در افـزایش عملکـرد کمـی و کیفـی سـویا       .گیاه به آب ماندگی حساس است. زند گیاه می

مصرف این کودها بر اساس وضعیت حاصلخیزي . شیمیایی و آلی و زیستی می باشد استفاده تلفیقی از کود هاي

از میان روش هاي مختلـف ارزیـابی   . خاك می تواند نیاز غذایی آن را جهت نیل به عملکرد مطلوب تامین نماید

ـ  و  موقـع انجـام شـده و پایـه    ه حاصلخیزي خاك، آزمون خاك روش سریع کم هزینه و دقیق بوده و می تواند ب

     در صورت عدم در دسترس بودن تجزیه خاك توصیه عمومی زیر قابل اجرا . اساس توصیه هاي کودي قرار گیرد

با توجه به اینکه سویا از گروه لگوم ها می باشد لذا بخش اعظم نیتروژن آن از طریق تثبیت همزیستی . می باشد

اولین غنچه گل شروع می گردد لذا بایستی مقداري  تامین می گردد با توجه به اینکه این پروسه از مرحله ظهور

کیلـوگرم در هکتـار    30هایی با بافت سنگین  قبل از کشت مصرف نمود که در خاك نیتروژن به صورت استارتر

  .می باشداوره کیلوگرم در هکتار  50هاي سبک  و در خاكاوره 

   ر تلقیح با مایه تلقیح هاي ریزوبیومی هاي محرك رشد گیاه در کناحاوي باکتري کاربرد کودهاي زیستی    

مصرف این کودها به میزان نیم تا . می تواند در بهبود گره بندي سویا و افزایش رشد و عملکرد آن موثر باشد

  .یک کیلوگرم در هکتار می باشد و عملیات تلقیح باید همزمان با کاربرد مایه تلقیح ریزوبیومی باشد

کیلوگرم در هکتار ترجیجآ به  100-150و سولفات پتاسیم به میزان  100به میزان کود سوپر فسفات تریپل      

کیلوگرم در هکتار پس از مخلوط کردن با  200 -250گوگرد کشاورزي نیز به میزان . صورت نواري مصرف شوند

د هنگامی از کودهاي اوره یا نیترات آمونیوم می شو .مایه تلقیح تیوباسیلوس در خاك قبل از کشت مصرف شود

در هزار استفاده کرد این عمل میزان رشد و  5صورت محلول پاشی با غلظت ه که غالف هاي سویا پر شدند ب

از ترکیبات حاوي عناصر ریز مغذي بصورت محلول پاشی در مراحل تشکیل . باردهی دانه را افزایش می دهد

  .ساقه هاي جانبی و غالف دهی استفاده شود

صورت ه از کودهاي قابل حل با پتاسیم باال ب ،)غرب استان(ان پتاسیم خاك پایین است در مناطقی که میز     

 .صورت کود آبیاري استفاده گردده محلول پاشی در مراحل تشکیل ساقه هاي جانبی و گلدهی ب

  

  مدیریت آفات-10

مراحل زیستی یک ي  شناسایی آفات پیش از وقوع خسارت، باید بتوانید همهبراي تشخیص دقیق مشکل و یا    

کنید، باید دقت  هنگامی که آفتی را در مزرعه جستجو می. ها را بشناسید آفت و خسارت وارد شده توسط آن

حضور . ي حشره، عامل ایجاد خسارت است شده ي زیستی یافت زیادي صرف کنید تا مطمئن شوید که مرحله

خسارت آفات به . زاي آفت باشدن مراحل خسارتتواند سرنخی براي یافت زا نیستند، میحشرات کاملی که خسارت

نامیم، را الرو می داران در مرحله نوزادي، که آن پولک عنوان مثال، بالبه . ها بستگی داردنوع قطعات دهانی آن

کنند و هاي مختلف گیاهان میزبان تغذیه میها از قسمت داراي قطعات دهانی جونده هستند که به کمک آن

مکنده هستند و  -ي کامل داراي قطعات دهانی زننده ي حشرهها که در مرحلهآورند؛ و یا تریپس خسارت وارد می
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باید توجه داشت که در . شوندها میي گیاهی سبب زردي و بدشکلی در گیاهان به ویژه برگبا تغذیه از شیره

ست مشابه خسارت ایجاد یا یک بیماري، ممکن ا غیرزندهي عوامل  برخی مواقع خسارت ایجاد شده به وسیله

-و حشرات در حال تغذیه نیز حضور داشته باشند، می معموالً اگر عالیم تغذیه آشکار. شده توسط حشرات باشد

  .ي خسارت همین حشرات هستندکنندهتوان احتمال داد که عوامل ایجاد

بسته به . رعه بازدید کنیداي یک بار از مز براي محافظت از مزرعه در برابر آفات الزم است حداقل هفته     

هایی  ي خسارت در بخشبا مشاهده. مکان مورد بررسی قرار دهید 20یا  15ي مزرعه، گیاهان را حداقل در اندازه

با توجه به این که ترجیح غذایی آفات . یا نواحی مجاور متمرکز کنید هاآن بخشهاي خود را در از مزرعه، بررسی

هاي براي مثال، برخی از گونه. هاي گیاه مورد بررسی قرار گیرنداست تمام قسمتباشد، الزم  مختلف متفاوت می

. دهند ها را مورد حمله قرار  ها و گلدر حالی که بقیه ممکن است برگکنند میها تغذیه درون غالف از حشرات

آفات  .خواهد کرد هاي کوچک کمک ي نمونهبرابر به شما در مشاهده 10 نمایی بین دستی ساده با بزرگیک ذره

  :عبارتند از مهم سویا در استان گلستان

  

   Helicoverpa armigera                           )ي پنبه کرم غوزه(خوار سویا کرم غالف-10-1

. سازدفرنگی و ذرت خسارت وارد میکه به پنبه، گوجه Noctuidaeي  اي است از خانوادهپرهاین آفت شب     

      .باشندي کامل می آفت از نوع کامل است و مراحل زیستی آن شامل تخم، الرو، شفیره و حشرهدگردیسی این 

هاي خود را به صورت انفرادي بر روي گیاهان شوند و تخم در بهار، با گرم شدن هوا، حشرات کامل ظاهر می

گل و یا بر روي سطح برگ گذاري ممکن است در نزدیکی  تخم. دهنددار قرار می میزبان به ویژه گیاهان گل

دار را به سطوح صاف و گیاهان بلند را به گیاهان کوتاه گذاري سطوح کرك ي ماده براي تخم پره شب. انجام گیرد

باشد ولی به طور هاي این آفت، تشخیص پایان یک نسل سخت می با توجه به همپوشانی نسل. دهدترجیح می

الروها پس از کامل شدن تغذیه گیاه را ترك . نسل در سال دارد 5ا ت 3گرمسیر و معتدل  معمول در مناطق نیمه

    .باشدگذرانی این آفت به صورت شفیره در درون خاك می زمستان. شوندکنند و در خاك به شفیره تبدیل می می

کنند و  هاي سویا تغذیه می ها و غالف باشند که از گلخوار سویا میزاي کرم غالفزیستی خسارت الروها مرحله

  . شوندهایی در این نواحی ایجاد میدر اثر تغذیه، سوراخ. ها را نیز مورد تغذیه قرار دهند ممکن است برگ

  

  

  خوار سویاعالیم خسارت غالف -7شکل 
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هاي نسبتا امنی براي انسان و کش سمومی مانند ایندوکساکارب، تاکومی و کلرانترانیلی پرول که حشره     

اقدامات زراعی مانند شخم . توانند با توجه به شرایط مزرعه مورد استفاده قرار گیرند باشند، میمیمحیط زیست 

  .ها توجه داشتمواردي هستند که باید به آنپس از برداشت و استفاده از ارقام مقاوم، از 

 Spodoptera exigua                                                                    خوار کرم برگ-10-2

. باشدخوار چغندرقند میکه نام عمومی آن کرم برگ Noctuidaeاي است از خانواده پرهاین آفت نیز شب     

گیاه . تواند از گیاهان گوناگونی تغذیه نماید و سبب بروز خسارت شودآفتی است چندخوار با پراکنش زیاد که می

دگردیسی این آفت از نوع کامل است و مراحل . شودآفت محسوب می هاي ترجیهی اینسویا یکی از میزبان

این آفت در مناطق سردسیر زمستان را به صورت  .باشندي کامل می زیستی آن شامل تخم، الرو، شفیره و حشره

تواند به اشکال کند ولی در مناطقی که شرایط یخبندان وجود نداشته باشند، میشفیره در درون خاك سپري می

     شوند و پس از مختصري تغذیه،  حشرات کامل از اوایل فروردین ظاهر می. گذرانی کندتلف زمستانمخ

 9طول عمر حشرات کامل کوتاه است و معموال . انجامدروز به طول می 7تا  3گذاري  تخم. کنندگیري میجفت

ها و یا در ددي در زیر برگع 150تا  50ها به صورت دستجات تخم. میرند روز پس از ظاهر شدن می 10تا 

. شوند موهاي انتهاي شکم ماده پوشانده میبه کمک دسته ها قابل رویت هستند وها و سرشاخهنزدیکی گل

اي گلی در درون  همان طور که در باال ذکر شد، الروها پس از تکمیل تغذیه و نشوونماي خود، در داخل محفظه

به ) بسته به شرایط آب و هوایی(وند و پس از مدت زمان کوتاهی شها به شفیره تبدیل میخاك یا زیر کلوخ

   .نسل در سال دارد 4تا  2نسل و در مناطق سرد  6این آفت در مناطق گرم تا . شوندي کامل تبدیل می حشره

ا هي آن تغذیه. ها را مورد حمله قرار دهند ها و غالف کنند و ممکن است ساقهها تغذیه میالروها از برگ     

الروهاي . گرددها میتغذیه در سنین باالتر سبب سوراخ شدن برگ. شودها میباعث ایجاد حالت مشبک در برگ

     .باشدها ضروري میهاي باال ظاهر شوند که در این شرایط، کنترل سریع آناین آفت ممکن است در جمعیت

بوته  100عدد الرو بر روي حدود  20تا  10زمانی که . بهتر است مبارزه علیه سنین الروي پایین صورت گیرد

استفاده از سمومی مانند آوانت و سومی پلوئو زیر نظر کارشناسان . توان اقدام به مبارزه نمودمشاهده شوند، می

هاي هرز ، به همراه اقدامات زراعی مانند کشت به موقع، شخم عمیق پس از برداشت و مبارزه با علفپزشکیگیاه

  .به کنترل جمعیت آفات کمک نماید تواندمزرعه می

  Bemisia tabaci                                                                      عسلک پنبه-10-3

از نظر . این آفت با نام عمومی عسلک پنبه یا سفیدبالک پنبه، بیشتر در مناطق گرم و معتدل فعالیت دارد      

تواند خود را با ي گیاهی مشاهده شده و به راحتی میگونه 600شره بر روي حدود ي میزبانی، این حدامنه

.     باشندي کامل میمراحل زیستی این آفت شامل تخم، پوره، شفیره و حشره. هاي گیاهی جدید وفق دهدمیزبان

. عدد تخم بگذارند 300تا  66توانند روز است که در این مدت می 24تا  10طول عمر حشرات کامل ماده معموال 

هاي پوره. گی دارداین آفت پنج سن پور. هاي گذاشته شده به گیاه میزبان و دماي محیط بستگی دارد تعداد تخم

ي  حرکت هستند و از غدد واقع در حاشیههاي سنین دوم، سوم و چهارم بیپوره. سن اول حرکت محدودي دارند

گذاري به  تخم. شودها می ها بر روي برگپایداري بیشتر آنکنند که سبب بدن خود مواد مومی را ترشح می

شرایط آب و هوایی، این حشره در  با توجه به. گیردها صورت میصورت انفرادي یا گروهی و معموال در زیر برگ
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ي گیاهی تغذیه ي خود از شیره مکنده - عسلک به کمک قطعات دهانی زننده. باشد نسل می 15تا  9سال داراي 

. چنین کاهش عملکرد گیاهان میزبان گردد ها و هم مرگ گیاهچهجب تواند موهاي باال مید و در جمعیتکن می

ي اهاي دوده کنند که سبب رشد قارچقندي چسبناکی به نام عسلک ترشح می این حشرات در هنگام تغذیه ماده

استفاده  .باشدهاي گیاهی نیز میوساین آفت ناقل برخی از ویر. شودو در نتیجه کاهش میزان تنفس گیاهان می

    .باشدتواند مفید هاي زراعی و بیولوژیک میاز سمومی مانند متاسیستوکس و کنفیدور در کنار سایر روش

   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                    Tetranychus urticaeاي                           ي تارتن دولکه کنه-10-4

. کندمی خوار است و از طیف وسیعی از محصوالت مانند سویا، پنبه، گوجه فرنگی و غیره تغذیهآفت چند این    

به . باشدي کامل میها شامل تخم، الرو، پوره و کنهها از گروه کلیسرداران هستند و مراحل زیستی آنکنه

کنه  . کندگذرانی میها زمستانیر کلوخهاي هرز و نیز در زسبز و علفبالغ بر روي گیاهان همیشه صورت ماده

این آفت با استفاده از قطعات دهانی . تخم بگذارد 100توانند حدود ي خود میروزه 30ماده در طول زندگی 

این امر . گرددها می کند و سبب از بین رفتن کلروفیل برگ ي گیاهی تغذیه میي خود از شیره مکنده -زننده

هاي زیرین  اي در قسمت ي دولکهکنه. شوددیده می هاي آسیب برنزه شدن بافت سبب بروز نقاط زرد رنگ و

  .نمایدها تغذیه می شود و در این مکان ها دیده میبرگ
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ت، نئورون و تدیون امای. توان اقدام به سمپاشی نمودکنه در پشت هر برگ می 5تا  4ي در تیر ماه با مشاهده    

  . توانند در مبارزه با این آفت مورد استفاده قرار گیرندسمومی هستند که می

                                                       Thrips tabaci     )تریپس توتون(تریپس پیاز  -10-5

به دلیل توانایی تکثیر باال و خسارات شوند که ها از آفات چندخوار محصوالت کشاورزي محسوب میتریپس     

ي کامل ها ممکن است به صورت حشرهتریپس. باشندکنند، مورد توجه میمستقیم و غیر مستقیمی که ایجاد می

ها در اوایل بهار ظاهر اولین نسل آن. گذرانی کنندیا الرو بر روي گیاهان، و یا به صورت شفیره در خاك زمستان

طول هر نسل این آفت بسیار . کنندها حمله میگذران در اواخر خرداد به گیاهچهزمستان شود و حشرات کامل می

خسارت این آفت معموال . ي زندگی خود را کامل کندتواند هر دو هفته چرخهکوتاه است و در شرایط مناسب می

قطعات دهانی منحصر  ها فعالیت و با ها در سطح زیرین برگتریپس. دهدي اول رشد گیاه رخ میدر شش هفته

. شودمورد تغذیه می هايشدن انداماي کنند که سبب تغییر شکل و نقرهي گیاهی تغذیه میبه فرد خود از شیره

دهد، چون جوان را ترجیح میهاي این آفت گیاهچه. افتدها بیشتر در امتداد رگبرگ اصلی اتفاق میي آن تغذیه

الروها چون . یدي آن تغذیه نماو از شیرهبرد به داخل بافت میزبان فرو ب تردهانی خود را راحت تواند قطعاتمی

گذاري و تغذیه سبب وارد آمدن  تخم. آورند معموال به تعداد بسیار زیاد وجود دارند، خسارت بیشتري را وارد می

رت غیر هاي گیاهی سبب ایجاد خسا شوند ولی این آفت به دلیل انتقال ویروس خسارت مستقیم به گیاه می

  .شوندتوانند استفاده سموم ذکر شده در مورد آفت عسلک پنبه زیر نظر کارشناسان می .گرددمستقیم نیز می

                                                                                       Aphis glycinesي سویا شته-10-6

ها داراي دگردیسی تدریجی  شته. باال خسارت قابل توجهی را وارد نمایدهاي قادر است در جمعیتسویا   شته     

ها به دو فرم جنسی و غیرجنسی شته .باشدي کامل می ها شامل تخم، پوره و حشرهآن هستند و مراحل زندگی 

تولید افراد ها قادرند در بهار و تابستان بدون حضور افراد نر تولید مثل کنند و با این شته. کنندتولید مثل می

پدیدار ) دار هاي بالشته(هاي مهاجر در اواخر تابستان شته. بال، به سرعت جمعیت خود را افزایش دهند ي بیماده

  .نمایندمی  کنند و در آن جا به صورت جنسی تولید مثل گذران خود پرواز میزمستان شوند، به سمت میزبان می
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توانند از هاي گیاهی می در نتیجه، با سوراخ کردن بافت. باشندمکنده می - ها داراي قطعات دهانی زنندهشته     

اي برگچه کند و از مرحله سهها تغذیه میها و غالف ها، ساقهي سویا اغلب از برگ شته. شیره گیاه تغذیه نمایند

ها، تواند سبب چروکیدگی و زردي برگهاي باال می فت در تراکمي این آتغذیه. بر روي گیاه قابل رویت است

کمبود پتاسیم و افزایش غلظت نیتروژن . درصدي عملکرد محصول گردد 40ها و کاهش بیش از عقیم شدن بذر

هاي هاي گیاه سبب بروز خسارت شود، با ترد کردن بافتهاي ازته ایجاد میرویه از کودي بی که به دلیل استفاده

الزم به . هاي گیاهی اشاره کردتوان به انتقال ویروسهاي غیر مستقیم آفت میاز خسارت. شوددیدتري میش

شود که این امر سبب کاهش تنفس و در  اي میهاي دودهها سبب رشد قارچذکر است تولید عسلک توسط شته

  . ه تجاوز کرد، باید اقدام به مبارزه نمودعدد در هر بوت 250ها از هنگامی که تعداد شته .گردد نتیجه رشد گیاه می

  

  هاي هرزمدیریت علف-11

هاي هرز از طریق تـداخل در رشـد و نمـو    علف .تابستانه هستند سویاهاي هرز در استان گلستان اکثر علف     

عالوه بر آن ممکـن اسـت بـدلیل    . نمایندو در امر برداشت ایجاد مزاحمت میسویا موجب کاهش عملکرد شده 

هـرز  ي علـف بسته به تراکم و گونه. هاي هرز با محصول دانه کیفیت آن به شدت کاهش یابدختالط بذور علفا

هفته بعد  6تا  4هرز در مزارع سویا هايي بحرانی کنترل علفدوره. رقیب، میزان کاهش محصول متفاوت است

. کنـد زیادي بـه محصـول وارد مـی   هرز در این زمان خسارت هايباشد، در صورت عدم کنترل علفاز کشت می

هـرز  هـاي علـف ترین مهم. گیرندقرار می هابرگ و جگنباریک، برگهرز مزارع سویا در سه گروه پهنهايعلف

وحشـی،  خوابیده، نیلوفرپیچ، خربزهتوق، سلمک، فرفیونریزي، وحشی، تاجخروسبرگ عبارتند از گاوپنبه، تاجپهن

بـرگ نیـز   هرز باریـک هايبرگ و کنجد شیطانی علفرفیون ناجورصحرایی، فکپیچ پرده، قوزك،عروسک پشت

توان بـه اویارسـالم زرد و اویارسـالم    ها نیز میاز گروه جگن. باشندشامل قیاق، سوروف، ارزن وحشی و مرغ می

  . ارغوانی اشاره نمود

  

 ):Pre-plant( سموم قابل توصیه در مزارع سویا قبل از کشت - 2جدول 

نام 

  اريتج

میزان مصرف   نام عمومی

  )هکتار(

هرز هايعلف

  حساس

  مالحظات  پاشیزمان سم

هرز پهن هاياکثر علف  لیتر  2- 5/2  تریفلورالین  ترفالن

  برگ و باریک برگ

پیش از کاشت و به 

 صورت مخلوط با خاك

هاي هرز خانواده سوالناسه مثل کش روي علفاین علف

  .موثر نیست تاج ریزي، عروسک پشت پرده و داتوره

- هرز پهنهاياکثر علف  لیتر 3- 5/3  اتال فلورالین  سوناالن

  برگ و باریک برگ

پیش از کاشت و به 

  صورت مخلوط با خاك

ریزي، هرز تاجهايبویژه مزارعی که آلودگی به علف

  .پرده و داتوره دارندعروسک پشت

 5/0-75/0  متریبوزین  سنکور

  کیلوگرم

هرز پهن هاياکثر علف

  برگو باریکبرگ 

پیش از کاشت و به 

  صورت مخلوط با خاك

توان به صورت مخلوط با ترفالن یا کش را میاین علف

رویشی سوناالن با خاك و یا به تنهایی به صورت پیش

در مزارعی که کشت قبلی آن کلزا بوده  .مصرف نمود

  .باشداست قابل توصیه می
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  ): Pre-emergence( داز کشت قبل از سبز شدنسموم قابل توصیه در مزارع سویا بع- 3جدول 

میزان مصرف   نام عمومی  نام تجاري

  )هکتار(

هرز هايعلف

  حساس

-زمان سم

  پاشی

  مالحظات

هرز پهن هاياکثر علف  کیلو5/0  متریبوزین  سنکور

  برگبرگ و باریک

پس از کشت و 

  قبل از سبز شدن

در مزارعی که کشت قبلی آن 

  .باشدکلزا بوده قابل توصیه می

- هرز باریکهايعلف  لیتر 8/0-1  ایمازتاپیر  پرسوئیت

- برگ یکبرگ و پهن

  ساله

پس از کشت و 

 قبل از سبز شدن

این علف کش رسماً براي 

هاي هرز مزارع کنترل علف

سویا به ثبت نرسیده است و در 

  .حال آزمایش می باشد

هاي هرز اکثر علف  لیتر 2-3  پندي متالین  استامپ

  یک برگبرگ وبارپهن

پس از کشت و 

 قبل از سبز شدن

-  

ایما+متریبوزین  پرسوئیت+سنکور

  زتاپیر

پس از کشت و   سیسی 700+گرم300  

  قبل از سبز شدن

اکثر پهن برگ ها و باریک 

  هاي یک سالهبرگ

  

  ):Post-emergence( هرزسموم قابل توصیه در مزارع سویا بعد از سبز شدن محصول و علف- 4جدول 

میزان مصرف   ام عمومین  نام تجاري

  )هکتار(

  مالحظات  پاشیزمان سم  هرز حساسهايعلف

ها مانند برگکنترل پهن  لیتر 2- 5/2  بنتازون  بازاگران

خروس وحشی و طوق و تاج

  هاجگن

پس رویشی، در مرحله 

  هرزبرگی  علف4-2

   سوزي گیاه کمیعلف کش 

می دهد ولی در مدت کوتاهی 

     سوختگی گیاه زراعی رفع

  .می گردد

برگ و هرز باریکهايعلف  لیتر 8/0-1  ایمازتاپیر  پرسوئیت

  سالهبرگ یکپهن

این علف کش رسماً براي   پس رویشی

هاي هرز مزارع کنترل علف

سویا به ثبت نرسیده و در حال 

  .آزمایش می باشد

پس رویشی، در مرحله   برگهاي هرز باریکعلف  لیتر 1  کلتودیم  سلکت سوپر

 هرزعلف برگی 6-4

-  

آر -هالوکسی فوپ  گاالنت سوپر

  متیل استر–

پس رویشی، در مرحله   برگهاي هرز باریکعلف  لیتر 1

 هرزبرگی علف 6-4

-  

هالوکسی فوپ   گاالنت

  اتیل - اتوکسی

پس رویشی، در مرحله   برگهاي هرز باریکعلف  لیتر 3-5/2

 هرزبرگی علف 6-4

-  

پس رویشی، در مرحله   برگهاي هرز باریکعلف  لیتر  1- 5/1  سیکلوکسیدیم  فوکوس

 هرزبرگی علف 6-4

-  

-پی- فلوآزیفوپ  فوزیلید

  بوتیل

پس روشی، در مرحله   برگهاي هرز باریکعلف  لیتر 3-5/2

 هرزبرگی علف 6-4

-  

پس رویشی، در مرحله   برگهاي هرز باریکعلف  لیتر 5/2-3  ستوکسیدیم  نابواس

 هرزبرگی علف 6-4

-  

پس رویشی، در مرحله   برگهاي هرز باریکعلف  لیتر 1- 5/1  وئیزا فوپپروپا ک  آژیل

 هرزبرگی علف 6-4

-  

  



  

  ٢٥

    

 ايدر مرحله گیاهچه ).Cyperus rotundus L( اویارسالم ارغوانی  )Sorghum  halepense( رگبرگ مرکزي سفید رنگ در قیاق

  
  

  )Amaranthus chlorostachys(تاج خروس دورگ )  Abutilon theophrasti(گیاهچه گاوپنبه 

    

  رویشی در مرحله) Euphorbia maculata( فرفیون خوابیده  )Euphorbia heterophylla( ي فرفیونگیاهچه

    

  (Cucumis  melo)تشکیل گل خربزه وحشی در مرحله   (.Ipomoea spp)ي گیاهچهنیلوفرپیچ در مرحله 



  

  ٢٦

    

  )Cleome viscosa(ي کنجدوحشیگیاهچه  ي گلدهیحلهدر مر )C.viscosa(کنجدوحشی 

  علف هاي هرز غالب سویا در استان گلستان -11شکل 

 

  هامدیریت بیماري-12

   .بیمارگرهاي گیاهی از جمله عواملی هستند که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول سویا می شوند    

    پوسیدگی ریشه و ساقه فیتوفتورایی-12-1 

در نقـاط کـم ارتفـاع و     شـتر یب Phytophthora sojaeبا عامل  ییتوفتورایوساقه ف شهیر یدگیپوس

ها  شهیر بیمارگر  ه وادرخ د شهیر قیاز طر یآلودگ. تر استدیشد دارند، فیضع یپست مزرعه که زهکش

  اهچـه یبذر و مرگ گ یدگیشامل پوسرشد فصل  لیدر اوابیماري  نشانه هاي .کند یم آلودهو ساقه ها را 

پژمرده و  چه هااهیو گ زردبرگ ها  ،آلوده آب سوخته اهچهیساقه گ .باشد یم خروج از خاكو بعد از  قبل

لکـه   شه،یر یدگیپوسدر . رندیم یپژمرده  و م اهانیرگبرگ ها زرد و گ نیمسن تر، ب اهانیدر گ .رندیممی

روش هـاي مـدیریت   . ابدی یبه طرف باال گسترش م اهیگ شهیکه از رایجاد ساقه  نییدر پا رهیت يقهوه ا

بیماري عبارتند از کاشت ارقام مقاوم داراي ژن هاي مقاومت اختصاصی نژاد بیمـارگر، تنـاوب زراعـی بـا     

  .گیاهان غیر میزبان، خاك ورزي حفاظتی مناسب، تیمار بذر با قارچ کش ها

  

  اوفتورتیدر اثر قارچ ف ایبوته سو) راست(و پژمردگی  )چپ( و ساقه شهیر یدگیپوس-12شکل 

  



  

  ٢٧

  ریزوکتونیایی  پوسیدگی ریشه-12-2 

 Rhizoctonia solani (Tel: Thanatephorusیی توسـط قـارچ  ایـ زوکتونیر شـه یر یدگیپوسـ       

cucumeris)  جوان را آلوده کـرده   اهچهیگبذر جوانه زده و در می تواند  ایزوکتونیقارچ ر. ایجاد می شود

بذر جوانه زده بوسـیله قـارچ پوسـیده و گیاهچـه     . شود خاكخروج از قبل و بعد از  اهچهیو باعث مرگ گ

  يلکـه هـا   يداراپس از خروج از خـاك  آلوده  يها اهچهیگ. جوان قبل از خروج از خاك از بین می رود

باعث ضعیف شدن ساقه و شکستن بوته  د که هستنقاعده ساقه  يبر روفرو رفته  يبه قهوه ا لیقرمز ما

روش هاي مدیریت بیماري شامل استفاده ار ارقام  .شود شهیر یدگیعث پوسباعث  با یآلودگ .ها می شود

  . مقاوم به بیماري، تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان، ضد عفونی بذر با قارچ کش هاي مناسب

  

سویا در اثر قارچ ریزوکتونیا ) چپ( و مرگ گیاهچه) راست( پوسیدگی ریشه-13شکل   

  

  ) داخلی(سفیدك کرکی -12-3

–22عامل این بیماري است که در رطوبت باال و دمـاي   Peronospora manshurica قارچ بیمارگر    

لکه هاي  فوقانی برگ ها، و در سطحجوان  اهانیدر گبطور معمول . درجه سانتی گراد شدت می یابد 20

 يتا قهـوه ا  يبه خاکستر لیما يابه رنگ قهوهبتدریج  لکه ها. سبز کمرنگ تا زرد روشن ظاهر می شود

قسمت داخلی غالف و پوسته بذر ممکن است با توده سفید  .ندیآمی به زرد در لیسبز متما هیبا حاش رهیت

هـایی در پوسـت   به رنگ سفید مات درآمده و تـرك این بذرها . رنگ میسیلیوم و اووسپورها پوشانده شود

استفاده از ارقام مقاوم، ضد عفونی بـذر بـا قـارچکش، از     شاملهاي مدیریت بیماري روش .دیده می شود

   .تناوب زراعی با گیاهان غیر حساس و بین بردن بقایاي گیاهی

  

برگ) چپ( و پایینی) راست( هاي زرد روشن و پوشش کرکی سفیدك کرکی درسطح باالییلکه - 14شکل    



  

  ٢٨

   سوختگی برگ و لکه ارغوانی بذر سرکوسپورایی-12-4

درجه سانتی گراد با رطوبت باال،  28ـ30دماي . عامل بیماري است Cercospora kikuchii قارچ     

به طور معمول در اواخر فصل رشد از آغاز رشد دانه تا پر کردن  يماریب نیا. باعث توسعه بیماري می شود

نقطه نقطه تا  بزرگ  يلکه ها ،برگ ها ییباال سطحدانه و در  لیمعموال در آغاز تشک .دهد یالف رخ مغ

، ارغوانی فرو رفته لکه هاي روي دمبرگ ها و ساقه ها، نسبتاً .شود یم دهیدبه رنگ ارغوانی و نامنظم 

لپه هاي آلوده اغلب چروکیده  .شودیم دهید رهیت یتا ارغوان یبذر از صورت يرو يلکه ها. قرمز فام هستند

روش هاي مدیریت این بیماري شامل . کنندآیند و قبل از بلوغ ریزش می و به رنگ ارغوانی تیره درمی

استفاده از ارقام مقاوم، از بین بردن بقایاي گیاهی آلوده، تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند یونجه و 

  .است ها ش مناسب در زمان پر کردن غالفذرت، ضد عفونی بذر، استفاده از قارچک

  

)راست( و بذرها) چپ( لکه هاي ارغوانی روي برگ ها -15شکل   

 

   پوسیدگی زغالی-12-5

آب و  طیمهم است که در شرا يماریب کی Macrophomina phaseolinaسویا با عامل  یزغال یدگیپوس     

به صورت   ایسو يایبقا ایدر خاك و مل بیماري عا. شود یعملکرد م دیگرم و خشک باعث کاهش شد ییهوا

 اهیگپژمردگی ها پس از برگ. شودیظاهر م یپس از گلده یزغال یدگیپوس نشانه هاي. ماند یزنده م نهیزسختیر

هاي اپیدرمی در قسمت ریشه اصلی و طوقه به رنگ خاکستري بعد از گلدهی بافت. دننمایم یباق اهیمتصل به گ

کند که در سراسر مغز  یم )ریزسختینه( کرواسکلروتیم دیقارچ تول ن،یعالوه بر ا. در می آیدروشن یا نقره اي 

 يظاهر اهیگبه بافت  ها کرواسکلروتیم نیا. تر پراکنده اند نییپا يهاو ساقه ییباال يها شهیو در سطح رساقه 

     . ی و ساقه و مغز چوب می شودقارچ عامل بیماري باعث تغییر رنگ بافت آوندي ریشه اصل. دهند یم زغال هیشب

هاي مدیریت بیماري عبارتند از استفاده از ارقام مقاوم، تناوب زراعی با غالت مانند گندم و جو، خاکورزي روش

کم براي کاهش دما و حفظ رطوبت خاك، خود داري از کشت زیاد از حد بذر براي کاهش رقابت بوته ها براي 

  .هفته قبل از کاشت 4تا  3یا غرقاب کردن مزرعه جذب رطوبت خاك، آبیاري مزرعه 



  

  ٢٩

    

تغییر رنگ خاکستري ساقه همراه با ریزسختینه ها در بافت اپیدرمی و زیر اپیدرمی - 16شکل    

       

   سوختگی ساقه و غالف و پوسیدگی فوموپسیسی بذر-12-6

 Phomopsisو   Diaporthe phaseolorum var. sojae(Ana:Phomopsis sojae)قـارچ هـاي         

longicolla برداشـت شـدت   و تاخیر در  یدگیرساین بیماري در زمان  .دو گونه عامل این بیماري هستند

ختگی ساقه و غالف می شود که قابلیـت جوانـه زنـی بـذر را     و باعث پوسیدگی بذر همراه با سو ابدی یم

  يرو اهیسـ  ياز لکه ها یخط يها فیساقه و غالف شامل رد ینشانه مشخص سوختگ. کاهش می دهد

 یشوند و م یشناخته م دیکنیعنوان پ بهشکل  یفالسک یبارده این اندام هاي  .باشد یم ایساقه  بالغ سو

ترك شده،بذر آلوده ، غالفرسیدگی زمان در  .شوند دهیساقه مرده د ایدمبرگ   يتواند در طول فصل رو

ـ بـذر   یدگیپوسـ  ،آلـوده  با کاشـت بـذر  . دوشمی  دهیپوش دیو اغلب با کپک سف شده دهیخورده و چروک  ای

  . اتفاق می افتد اهچهیگ یسوختگ

بذور آلوده، تنـاوب  روش هاي مدیریت این بیماري شامل استفاده از ارقام مقاوم، خودداري از کشت       

زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند ذرت، برداشت به موقع ارقام زودرس، استفاده از قارچکش هاي برگـی   

  .مناسب براي جلوگیري از آلودگی بذر، ضد عفونی بذر با قارچ کش هاي مناسب

 

و بذرهاي ترك خورده و ) چپ( پیکنیدیوم هاي سیاه رنگ قارچ فوموپسیس روي ساقه و غالف- 18شکل  

 پوشیده از کپک سفید رنگ 



  

  ٣٠

سویا  نماتد سیست-12-7   

در خـاك بـه    ایـن نماتـد   . ایجاد می شود Heterodera glycinesتوسط نماتد   ایسو ستینماتد س     

 .کنـد  یرا آلـوده مـ   ایآمده و سـو  رونیالرو سن دوم  از تخم ب. دمان یم باقی ستیصورت تخم داخل س

  یکرده، ماده هـا بـزرگ شـده و از راه سـطح خـارج      يبه بلوغ سه بار  پوست انداز دنیالروها قبل از رس

نسل در  شتریب ایهار تواند چیم و کندیم دیتخم تول 300تا  200نماتد ماده  کی .به بیرون می زنند شهیر

قابـل توجـه      يهـا نشانه. بیشتر است 8تا  pH 7این نماتد در خاك هاي با  .طول فصل رشد، کامل کند

نشـانه  از . باشـد  یمـ  فیضع يا شهیر ستمیسو و کلروز شاخ و برگ  يکم رشد ،ینماتد شامل کوتاه نیا

ش هفتـه پـس از سـبز شـدن     که حـدود شـ  روي سطح ریشه ها ست   دیسف يماده هاوجود نماتد  يها

در  یزغال یدگیو پوس ییایزوکتونیر شهیر یدگیمانند  پوس ییها يماریب. شود یم دهید یمحصول به آسان

استفاده از ارقام مقاوم به نماتـد،   شامل بیماري هاي مدیریتروش .شوند یم دتریشد نماتد سیستحضور 

هاي اصلخیزي خاك، آبیاري مناسب، کنترل علفتناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند ذرت، تقویت ح

  . هاي مناسبهرز، تمیز کردن ادوات کشاورزي قبل از ورد به مزرعه، استفاده از نماتدکش

  

نماتد  رنگ دیسف يهامادهو ) چپ( ایسوهاي آلوده به نماتد سیست کوتولگی و زرد شدن بوته- 20شکل  

  هاشهیر يرو ستیس

  


