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 مقدمه 

ای دارناد. داناه   محصوالت زراعی، گیاهان تامین کننده روغن جایگااه ویاژه  در بین 

های روغنی با دارا بودن اسید های چارب راروری، ویتاامین هاای محلاول در چربای و       

باشاند.  ای را در تأمین انرژی و نیازهای انسان دارا مای پروتئین های با ارزش، نقش عمده

ظر میزان تولیاد پاا از گنادم و  رت در رده    سویا یکی از گیاهان روغنی است که  از ن

سوم و از نظر ارزش پا از  رت در رده دوم در باازار تجاارت جهاانی قارار دارد. ایان      

گیاااه از نظاار اکولااوژیکی نقااش مهماای را در پایااداری اکوسیسااتم هااای زراعاای دارد.   

، موجا   همزیستی ریشه سویا با باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و تامین نیازهای گیااه 

تقویت خاکهای زراعی می شود. از نظر مصرف عالوه بر دانه، از شاخ و بارگ ساویا باه    

نوع فرآورده جانبی بدسات    011عنوان علوفه استفاده می کنند. از دانه این گیاه  بیش از 

 می آید که از نظر ارزش تجاری بسیار مهم می باشند. 

د دانه در مدیریت تولیاد از اهمیات   تعیین تاثیر عوامل محدودکننده و کاهنده عملکر

قابل توجهی برخوردار است. رشد و عملکرد دانه گیاهان در مزرعه تحات تااثیر عوامال    

آب و هوایی، خاک و مدیریت قرار می گیرند. محدودیت در هریک از این عوامل مای  

تواند سب  عدم دستیابی به عملکرد مطلوب در مزرعه شود. بنابراین تعیین سهم هر یاک  

از این عوامل بر کاهش عملکرد دانه از اهمیت قابل تاوجهی برخاوردار اسات. تفکیاک     

خسارت ناشی از عوامل غیر قابل کنترل آب و هوایی از عواملی کاه باه مادیریت تولیاد     

بایاد  مربوط می شود، دشوار به نظر می رسد. در بسیاری از مواقع، این تفکیک هنگاامی  

تعیین کارد. ایان دساتور     را وان اثر هریک از عواملانجام شود که خسارت رخ داده و بت
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کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی کمک خواهد کرد  ارزیابان خسارت وسایر العمل به

تری از میزان خساارت و تفکیاک آن باه دلیال عوامال غیار قابال        تا بتوانند ارزیابی دقیق

 کنترل محیطی و آب و هوایی و مدیریت تولید داشته باشند.

 راحل رشد و  نمو گیاه سویا تشریح م

( تحت تاثیر طول روز، دماای هاوا، میازان    .Glycine max  Lمراحل زندگی سویا )

 ینارقم و عوامل مدیریتی قرار می گیرد. فهر و  کااو  ،دسترسی به آب، طول دوره رشد

( مراحل رشد و نمو سویا را به دو بخش مجزا، شامل مراحل رشد رویشای و نماو   0331)

یم کردند که هر یک از این مراحل نیز به زیر گروه هایی تقسیم شاده اسات.   زایشی تقس

رشد رویشی از ابتدای جوانه زدن بذر تا ظهور گل ها بر روی ساقه اداماه دارد. در ارقاام   

دارای عادت رشدی محدود، رشد رویشی با ظهور گل ها به پایان می رسد. در صاورتی  

، بعد از ظهور گل رشد رویشی همچنان  ادامه که در ارقام دارای عادت رشدی نامحدود

 می یابد.

دوره رشد سویا به دو مرحله اصلی رشاد رویشای و نماو زایشای تقسایم مای شاود .        

از باالترین گره ای که برگهاای کاامالت توساعه     VCمراحل رشد رویشی به دنبال مراحل 

ه یافتاه، گاره ای   یافته دارد، تعیین و شمارش می شود. یک گره با برگهای کاامالت توساع  

 (. 0است که برگ باالی آن دارای برگهای باز شده یا آشکار شده یا بالغ است )جدول 

جوانه زنی بذر سویا باه صاورت رو خااکی یاا اپای جیال اسات. باه ایان معنای کاه            

هیپوکوتیل در هنگام طویل شدن، لپه ها را به باالی سطح خاک هدایت می کناد. اولاین   

هفتاه بعاد از کشات     0-2نامیده می شود که  VEسطح خاک عالمت ظهور گیاهچه در 

صورت می گیرد و تحت تأثیر میزان آب و دماای خااک وعماق کاشات قارار دارد. در      

کشت  دوم سویا پا از برداشت محصوالت پاییزه در اواخر بهار و اوایال تابساتان، ایان    

گردناد. اماا    لپاه هاا آشاکار مای     VEاز یک هفته کاهش می یابد. پا از  زمان به کمتر

 دهد. را نشان می VCای ابتدای مرحلۀ  های تک برگچه برگ توسعه و ظهور
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مراحلرشدرویشیسویا-0جدول 

 

VE 

اند و به خاوبی   ها از سطح خاک بیرون آمده لپه سبز شدن:

 شوند دیده میبازشده و 

 

VC ای ظهور برگ تک برگچه 

 

V1 ای ظهور اولین برگ سه برگچه 

 

V2 ای ظهور دومین برگ سه برگچه 

 

V4 ای ظهور چهارمین  برگ سه برگچه 

 

V(n) 

پایان رشد رویشای و ظهاور آخارین    : امین  برگ nظهور 

 ای  سه برگچه برگ

 

 

https://crops.extension.iastate.edu/files/article/germination.jpg
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https://crops.extension.iastate.edu/files/article/VE_VC.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/V1.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/V1.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/late_V2.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/late_V2.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/V4_thumb.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/V4_thumb.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R4.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R4.jpg
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 محساوب  V1 ای پاا از رشاد کامال، شاروع مرحلاه       هاای تکبرگچاه   ظهاور بارگ  

 جدیاد از  Vمی گردد. در این زمان اولین برگ سه برگچه ای ظاهر می شاود. مراحال    

VCتااا V5  معمااوال حاادود هاارپنو روز و ازV5 ا کماای بعااد از شااروع مرحلااۀ نمااو   تاا

مدت زمان کمتری تشکیل می شود، تا اینکه رشد رویشی گیاه به حداکثر  با( R1زایشی)

برسد. در ارقام رشد نامحدود سویا با شروع نمو زایشی رشد رویشی همچناان اداماه مای    

یط یابد. اما در ارقام رشد محدود با وقوع نمو زایشی رشد رویشی به پایان مای رسد.شارا  

محیطی بر این مراحل تاثیر گذار است. به طوری که هرگوناه تانش در ایان شارایط مای      

 تواند تاثیر منفی بر فاصله دو مرحله رویشی داشته باشد.

سطح برگ تشکیل شده بویژه در مراحل اولیه رشد سویا از اهمیت زیادی برخوردار 

چه ای رشد اطمینان است. وجود شرایط مناس  محیطی تا مرحله تشکیل ششمین سه برگ

 V6% در مرحله 1بخشی را برای مراحل بعد فراهم می کند. کاهش سطح برگ به میزان  

درصد محصول را کاهش می دهد. بررسی مراحل رشد و نماوی ساویای رشاد     8تقریبات  

از   V6تا V2محدود نشان داده است که ساقه های فرعی، عمدتا در طول مراحل رشدی 

ی منشع  می شوند، با این وجود اغل  توسعه رویشی سااقه هاای   گره های ساقه ی اصل

 فرعی بین مراحل شروع گلدهی در ساقه اصلی تا پر شدن دانه شکل می گیرد.

  (،  R2و R1) شود که شامل گلدهیتقسیم میکلی دسته  چهارمراحل نمو زایشی به 

( می باشاد  R8و R7( و رسیدن گیاه )  R6و R5(، توسعه دانه ) R4و R3توسعه غالف )

 (.2)جدول 
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مراحلنموزایشیسویا-2جدول

 

R1 
هاای سااقه    وجاود یاک گال در یکای از گاره      شروع گلدهی:

 اصلی

 

R2 
وجود یک گل در یک از دو گره توسعه یافتاه   گلدهی کامل:
 باالی ساقه

 

R3 
متار در یکای    میلی 1وجود غالفی به طول  شروع تشکیل غالف:

 از چهار گره توسعه یافته باالی ساقه اصلی

 

R4 
سانتی متر در یکی از چهار 2وجود غالفی به طول  غالف کامل:

 گره توسعه یافته باالی ساقه اصلی

 

R5 
متار در یکای از    میلای  8ای باه طاول    داناه  دن دانهه: شروع پرش
 های تشکیل شده در چهار گره توسعه یافته باالی ساقه غالف

 

R6 
ها حفره غالف تشکیل شده در یکی از  دانه پرشدن کامل دانه:
 ه ساقه اصلی را کامل پر می کنندچهار گره توسعه یافت

 

R7 
یک غالف طبیعی روی سااقه اصالی باه رنا       شروع رسیدن:
 آید رسیدگی در می

 

R8 
هاا باه رنا      درصاد  غاالف   31 باه میازان   رسیدن کامل دانه:
 آید رسیدگی در می

https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R1.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R1.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R2.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R2.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/early_R3.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/early_R3.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R4.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R4.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R5_beg_seed.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R5_beg_seed.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/Pod_R6.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/Pod_R6.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R7.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R7.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R8_plant.jpg
https://crops.extension.iastate.edu/files/article/R8_plant.jpg
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مرحله نمو زایشی با بازشدن اولین گل در گیاه آغاز مای شاود.در کشات باه هنگاام      

مای   V10تاا   V7( مصاادف بامراحال   R1گیاه در کشت اول شروع مرحله نمو زایشای ) 

ساقه اصلی می باشاد. گلهاای بااز در    ها چند روز دیرتر از باشد. شروع گلدهی در شاخه

یکی از دو گره باالیی روی ساقه اصلی با برگهای کامالت توسعه یافته نشان دهنده گلدهی 

% مواد غذایی و وزن خشک نهایی خود را تولیدکرده 21کامل است. در این مرحله گیاه 

در ایان  درصاد زماان رسایدگی مای باشاد.       11است. عالوه بر این ارتفاع گیاه کمتار از  

% تعداد گره های روی سااقه اصالی را بدسات آورده اسات ایان      11مرحله گیاه کمتر از 

مرحله نمایانگر دوره انباشت روزانه ماده خشک و جذب سریع عناصر غذایی می باشند. 

تجمع ماده خشک و عناصر غذایی در گیاه ابتدا در قسمتهای رویشی گیااه )برگها،سااقه   

اق می افتد. سرعت تثبیت نیتروژن در غده هاای تشاکیل شاده    ها،برگچه ها،ریشه ها( اتف

در ریشه به سرعت افزایش می یابد و ریشه ها در فضای بین ردیفها گساترش یافتاه و باه    

% 1سمت پایین نفو  می کنند و ریشه اصلی هنوز به رشاد خاود اداماه مای دهاد.کاهش      

 % محصول می شود.1برگها در این مرحله موج  کاهش حدود 

ادامه مای یاباد. باا اداماه       R6 سریع ماده خشک در گیاه تا کمی بعد از مرحلۀ تجمع

 وقوع مراحل نموی،  تجمع مواد به آرامی به سمت غالفها و دانه ها تغییر می یابد. 

گاره   0میلیمتار در یکای از    1با تشکیل غالفای باه طاول     ،مرحله شروع غالف بندی

تاا   00افته آغاز می شود. گیاه در ایان مرحلاه   باالیی روی ساقه اصلی با برگهای توسعه ی

هاای توساعه یافتاه،    توان در ارقاام رشاد نامحادود غاالف    گره دارد. در این زمان می 01

گلهای پژمرده، گلهای بازشده و غنچه ها را روی یاک گیااه همزماان مشااهده کارد. باا       

های زنده یاا  قدرت گیاه از نظر جبران صدمات تنش  R5/5تا   R1افزایش سن از مرحله 

 غیر زنده کاهش می یابد.
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مرحله غالف دهی کامل به وسیله رشد سریع غالف و شروع توسعه دانه مشخص می 

دوره سریع تجمع ماده خشک باه وسایله غالفهاا      R5/5 شود. از این دوره تا کمی بعد از

 های موجود در گره های پایین تر سااقه اصالی باه انادازه نهاایی     می باشد و بعضی غالف

 خود می رسند. 

میلیمتار در یکای از چهاار گاره      8مرحلۀ آغاز پرشدن دانه با تشکیل دانه ای به طاول  

باالیی روی ساقه اصلی با برگهای توسعه یافته مشخص می شود. گیاهان در این زماان در  

قرار دارند.  این دوره به وسیلۀ رشد سریع و پار شادن داناه     V15 – V23 مرحلۀ رویشی 

 چند فعالیت نزدیک به هم رخ می دهد: R6و  R5. در بین مرحلۀمشخص می شود

 گیاه به حداکثر ارتفاع،تعداد گره وسطح برگ رسیده است.-0

 سرعت تثبیت ازت به حداکثر رسیده و بعد از آن شروع به افت مای کناد و داناه    -2

 کند.یک دوره سریع انباشت مواد غذایی را شروع می         

گاره بااالیی    0حله پرشدن کامل داناه، حفاره غاالف در یکای از    یا مر  R6 در مرحلۀ

زرد شادن برگهاا )پیاری ظااهری(      ساقه اصلی به طور کامل توسط دانه اشغال می شاود.  

ادامه مای یاباد.    R8در گیاه آغاز می شود و به سرعت تا مرحلۀ    R6 کمی بعد از مرحلۀ

 .زرد شدن و ریزش برگها از پایین ترین گره شروع می شود

شروع رسیدن با ظهور یک غالف معمولی روی ساقه اصلی که باه رنا  رسایده در    

آمده است، آغاز می شود. رن  غالف رسیده در ارقام سویا بسته باه ناوع رقام از کارم،     

زرد تا قهوه ای و سیاه متغیر می باشد. رسیدگی فیزیولوژیکی سویا زمانی رخ می دهد که 

ی زمانی که دانه)و معموالت غالف( شاروع باه زرد    خیره ماده خشک متوقف می شود یعن

شدن می کند یا اینکه کامالت رن  سبز خود را از دست داده باشد. با اینکه تمام غالفهای 

رناا  سبزشااان را از دساات نماای دهنااد امااا گیاااه در رساایدگی   R7 گیاااه در مرحلااۀ 

 فیزیولوژیکی قرار دارد و میزان انباشت مواد بسیار کاهش می یابد.
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% رطوبات دارد کاه قابلیات تولیاد گیااه      11در زمان رسیدن فیزیولوژیکی دانه سویا  

% غالفها رن  رسیده پیدا کارده اناد.   31جدید را دارا می باشد. در مرحله رسیدن کامل 

نیاز است قبل از اینکه رطوبت دانه  R8  روز آب و هوای خشک بعد از  1 – 01حدود  

 ن سویا را برداشت نمود. % برسد که بتوا01ها به کمتر از 

 های ارقام تجاری سویا ویژگی

فعالیت های به نژادی سویا منجر به تولید ارقام متفاوتی از نظر طول دوره رشاد شاده   

است که سب  شده این گیاه را در عرض های جغرافیایی متفاوت و ارتفاع های مختلاف  

ست اما بسیاری از ارقاام باه   از سطح دریا کاشت شود. با این که سویا گیاهی روز کوتاه ا

رقم سویا برای مناطق مختلاف کشات در    21طول روز حساسیت ندارند. تاکنون بیش از 

 آمده است.  8کشور معرفی شده اند که مشخصات آنها در جدول 

 ها آوری داده روش جمع

برای برآورد پتانسیل عملکرد ارقام سویا از اطالعات و داده های مزارع تحقیقاتی در 

های گذشته، عملکردهای حداکثر در منطقه و تطبیاق اطالعاات حاصال باا اجازای       سال

عملکرد به دست آمده از نمونه گیاری هاای میادانی اساتفاده شاده اسات. درصاد افات         

عملکرد در مزارعی که دچار خساارت شاده اناد در مقایساه باا عملکارد پتانسایل تولیاد         

از روش های رگرسیونی مبتنی بر رابطه  محاسبه و ثبت گردید. برای این منظور با استفاده

عملکرد دانه با صفات کمی همچون تاراکم گیااه، تعاداد و اجازای عملکارد  داناه و ....       

استفاده شده است. نتایو به دست آمده در قال  جداول برآورد خسارت ناشی از عوامل 

در افات  خسارت زا در مراحل مختلف فنولوژیکی با تعیین دامنه های شادت و تااثیر آن   

 عملکرد تنظیم شد.
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پوشش مناس  اولیه گیاهی در سطح زمین، زمینه ساز تولید موفق عملکرد در واحاد  

سطح می باشد. هر یک از گیاهان مستقر شده سطحی از زمین را پوشش می دهند که در 

ایی اسات کاه   کشت مطلوب، این سطح از یکنواختی نسبی برخوردار بوده و معارف فضا  

گیاهان مجاور در آن، با هم رقابت می کنناد. فرآینادهای بیولاوژیکی دخیال در رشاد و      

تشکیل عملکرد بسیار پیچیده اند و تمامی آنها در تاثیر متقابل با عوامل محیطای همچاون   

نور، آب، مواد غذایی، فضای فیزیکای، خااک و ... قارار دارناد. باه هماین دلیال اثارات         

رآورد عملکرد دانه در مراحل ابتدایی رشد ،کار بسایار دشاواری اسات.    تلفیقی گسترده ب

 زیرا تاثیر سایر عوامل طبیعی در ادامه رشد گیاه قابل پیش بینی کامل نمی باشد.

در رابطه با عملکرد دانه واژه های علمی متفاوتی وجود دارد. عملکرد پتانسیل اشااره  

ن آب و ماواد غاذایی محادودیتی نداشاته و     به ورعیتی دارد که در آن، گیاه از نظر تاامی 

توان بالقوه تولید گیاه توسط عوامل مرتبط باا رشاد مثال خصوصایات ژنتیکای، تشعشاع       

خورشیدی، دما و غلظت دی اکسیدکربن تعیین می شود. با توجه به تعدد تنش های زنده 

پتانسایل   و غیر زنده در یک مزرعه دسترسی به عملکرد پتانسیل تقریبا نا ممکن می باشد.

زراعی عملکرد دانه بسته به شرایط هر منطقاه قابال تعریاف اسات. ایان پتانسایل بساتگی        

مستقیم به نوع مدیریت زراعی دارد و معموال تعداد اندکی از کشاورزان هر منطقه باه آن  

دست می یابند. مفهوم دیگر عملکرد واقعی است که سطحی از عملکرد دانه را شامل می 

 رزان یک منطقه به آن می رسند.شود که عمده کشاو

 ویژگی های فنولوژیکی ارقام تجاری سویا

رشد و توسعه گیاه تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد. گیاه سویا حساا   

به طول روز است و زمان وقوع مراحل نمو زایشی آن تحت تاثیر روزهای کوتاه قرار می 

تاثیر دمای محیط قرار دارد. بنابراین افزایش عالوه بر آن رشد و توسعه گیاه تحت  .گیرد

دمای محیط به سمت دمای بهینه سب  می شود که مراحل نموی با سارعت مناسا  طای    
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شود. کشت سویا در اوایل دوره رشد ) کشت اردیبهشت ماه(  به دلیل دمای کمتر محیط 

ی شاود.  با سرعت کمتری آغاز می شود و با افزایش دمای هوا به سرعت رشد افازوده ما  

کشت سویا بعد از برداشت محصول گیاهان پااییزه باا سارعت بیشاتری هماراه اسات. باه        

عبارت دیگر وقوع گلدهی در کشت دوم با رشد رویشی کمتری اتفاق می افتد )جادول  

 (1تا  0های 
مراحلفنولوژیکارقامسویادرزمانوقوع-0جدول

هایمختلفاستانگلستانتاریخکاشت

 رقم
گروه 

 یدگیرس

 روز تا

 گلدهی

 روز تا

 دهیغالف

 تا  روز

 رسیدن

 کتول/سامان

 )تابستانه(
1 13 31 081 

 سحر

 )تابستانه(
0 11 13 020 

 ویلیامز

 )تابستانه(
8 00 11 002 

 کتول/سامان

 )بهاره(
1 10 33 000 

تیار در   *برای کشت بهاره تاریخ های کشت دهه دوم خرداد و برای کشت تابساتانه کشات هاای نیماه اول    

 نظر گرفته شده است.
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مراحلفنولوژیکارقامسویادرزمانوقوع-5جدول

 (تاریخکاشتهایمختلفدرمغان)استاناردبیل

 رقم
تاریخ 

 کاشت

گروه 

 رسیدگی

 روز تا

 گلدهی

روز 

 تا

تشکیل 

 غالف

  روز تا

پرشدن 

 دانه

تا  روز

 رسیدن

ویلیامز 

 بهاره

نیمه دوم 

 اردیبهشت
8 01 11 11 001 

 بهاره صبا
نیمه دوم 

 اردیبهشت
8 83 11 11 021 

ویلیامز 

 تابستانه

نیمه اول 

 تیرماه
8 81 02 12 001 

 تابستانهصبا 
نیمه اول 

 تیرماه
8 80 01 11 013 
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مراحلفنولوژیکارقامسویادرزمانوقوع-6جدول

تاریخکاشتهایمختلفدراستانمازندران

روز تا 

 رسیدن

روز تا 

 پرشدن

 دانه

روز تا 

تشکیل 

 غالف

روز تا 

 گلدهی

روز تا 

جوانه 

 زنی

تاریخ 

 کشت

زمان 

 کشت

نام 

 رقم

 بهار 81/2 1-1 11-11 11-11 31-32 001-012

ی
سار

 

به هنگام  01/0 1-1 81-00 11-11 11-11 001-022

 تابستانه

دیرهنگام  21/0 1-1 83-02 01-11 11-11 002-001

 تابستانه

 بهار 81/2 1-1 03-12 11-11 12-11 081-002

الر
ت

 

به هنگام  01/0 1-1 81-01 01-11 11-11 011-002

 تابستانه

دیرهنگام  21/0 1-1 82-81 01-01 11-11 011-001

 تابستانه

 بهار 81/2 1-1 11-11 12-11 32-31 000-003

نکادر
 

به هنگام  01/0 1-1 81-01 01-11 11-11 001-022
 تابستانه

دیرهنگام  21/0 1-1 81-00 02-01 11-11 002-001
 تابستانه

 بهار 81/2 1-1 12-11 12-11 32-31 002-001

ن
کاسپی

 

به هنگام  01/0 1-1 81-01 01-11 11-11 001-022
 تابستانه

دیرهنگام  21/0 1-1 81-01 02-01 11-11 002-001

 تابستانه

 بهار 81/2 1-1 12-11 12-11 32-31 002-001

تپور
 

به هنگام  01/0 1-1 81-01 01-12 11-11 001-022

 تابستانه

دیرهنگام  21/0 1-1 81-01 08-03 11-11 002-001

 تابستانه
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مراحلفنولوژیکارقامسویازمانوقوع-7جدول

 درتاریخکاشتهایمختلفخوزستان)صفیآباد(

 رقم تاریخ کاشت
 روز تا

 گلدهی

تشکیل  روز تا

 غالف

تا  روز

 رسیدن

 ردادخنیمه 

 136 84 48 سالند

 127 78 53 کتول

110 50 79 134 

 اول تیر

 126 71 43 سالند

 118 66 49 کتول

110 43 65 123 

 نیمه تیر

 105 62 46 سالند

 103 54 42 کتول

110 37 50 100 

 آخر تیر

 103 53 37 سالند

 102 55 37 کتول

110 33 51 101 
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 نحوه ارزیابی مراحل رشد و نمو

ا توجه به اینکه در مزرعه تعداد زیادی از گیاهان وجود دارند. بنابراین مبناای وقاوع   ب

 و باه شارح زیار تعریاف      2و  0جادول هاای   مراحل رشد و نماوی در مزرعاه باه شارح     

 .. وقوع مراحل رشد و نمو سویا در شکل یک نشان داده شده استشود می 

 

 

 

 

 
 

 

 
 سویاوقوعمراحلرشدونمویدرگیاه-0شکل

 الف( تاریخ سبز شدن 

درصد  لپه های بذور کاشته شده، از خااک خاارج شاده و باه      11زمانی که بیش از  

 رن  سبز در آمده باشند. 

 ب( تاریخ شروع گلدهی 

درصاد از گیاهاان هار قطعاه نموناه گیاری یاا         11شروع گلدهی زمانی تعیین شد که 

 شده باشند. R1مزرعه وارد مرحله 

 شکیل غالفج( تاریخ شروع ت

درصد از گیاهان هر قطعه نمونه  11شروع تشکیل غالف زمانی در نظر گرفته شد که 

 شده باشند. R3گیری یا مزرعه، وارد مرحله 
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 د( تاریخ شروع پر شدن دانه

درصد از گیاهان هر قطعه نمونه گیری یاا   11شروع پر شدن دانه زمانی تعیین شد که 

 باشند. R5مزرعه در مرحله 

 یخ پایان گلدهی ه( تار

درصد گیاهان هر قطعه نمونه گیاری یاا مزرعاه     11پایان گلدهی زمانی تعیین شد که 

 به پایان گلدهی رسیده باشند  و گلبرگ های گل ها ریزش کرده باشند.

 و( تاریخ رسیدن فیزیولوژیک

درصد از گیاهان هر قطعاه نموناه گیاری یاا      11رسیدن فیزیولوژیک زمانی است که  

 باشند. R7در مرحله مزرعه ،

 ز( تاریخ رسیدن کامل

 R8درصاد از گیاهاان هار کارت، در مرحلاه      11رسیدن کامل زمانی مای باشاد کاه     

 باشند.

 تاریخ کاشت

تاریخ کاشت سویا در مناطق مختلف کشور از اوایل اردیببهشت تا اواخر تیرماه انجام 

منجار باه کااهش    و داشاته   می شود. تاخیر در کاشت سب  تاثیر منفای بار رشاد رویشای    

شود. وقوع مراحل نموی با تاخیر در کاشات ساریع تار اتفااق مای افتاد.       یعملکرد دانه م

تاخیر در کاشت از طریق تاثیر منفی بر اجزای عملکرد دانه، ساب  کااهش عملکارد مای     

تخمینی مورد نیاز بارای وقاوع مراحال نماوی      یتعداد روزها 1تا  0شود. در جدول های 

ریخ های مختلف کشت آورده شده است. به این ترتی  در زمان بازدیاد  ارقام سویا در تا

از مزرعه و مرحله نموی گیاه می توان تخمین زد که تاریخ کشت چه زمانی بوده اسات.  

 تعیین تاریخ کاشت برای تخمین تعداد روزهای تاخیر در کشت حایز اهمیت است.
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 تراکم علف های هرز 

اریک برگ در واحد سطح و بر اسا  شامارش  تعداد علف های هرز پهن برگ و ب 

تعداد علف های هرز در مراحال مختلاف ماورد نظار از قطعاات ماورد انادازه گیاری در         

  .مزرعه و به تفکیک علف های هرز پهن برگ و باریک برگ انجام می شود

 تاریخ برداشت 

درصاد رطوبات    00تاا   02زمان مناس  برداشت هنگامی اسات کاه داناه هاا حادود      

.کاهش رطوبت دانه به کمتر از این میزان سب  شکستگی دانه ها در زمان برداشات  دارند

با کمباین خواهد شد. برداشت سویا با رطوبت های باالتر سب  افازایش رطوبات داناه و    

نیاز به هوادهی یا خشک کن برای نگهداری دانه ها در انبار خواهد داشت. عالوه بر این 

 داخل غالف باقی بماند.ممکن است بخشی از دانه ها در 

 ارزیابی عملکرد دانه در زمان رسیدن 

منطقاه نموناه بارداری     01حاداقل در   متر از طول خط کاشت،   01تعداد گیاهان در 

شمارش شود. الزم به  کر است که از کنار مزرعه یا منااطقی کاه نماای عماومی مزرعاه      

 نیست، نمونه برداری انجام نشود.

خاب مزارع برای نمونه گیاری عملکارد، اجازای عملکارد و     الزم به  کر است که انت

که طیف وسیعی از تغییارات عملکارد   گیردسایر صفات مورد مطالعه به گونه ای صورت 

محصول مورد نظر در سطح منطقه را پوشش دهاد. ایان قطعاات انتخاابی بیاانگر شارایط       

 اشد. حاکم بر مزرعه سویا چه به لحاظ مدیریتی و چه به لحاظ محیطی بایدب

ارزیابی و برآورد میزان خسارت ناشی از عوامل مدیریتی و قهاری بار عملکارد داناه     

سویا در مراحل مختلف رشد و نموی محاسبه می شود. لذا ارزیاابی مزرعاه بارای میازان     

 خسارت با توجه به تعداد گیاهانی که خسارت دیده اند به صورت زیر محاسبه می شود:
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روز پا از وقوع عامل خسارت زا بسته به ناوع   01تا   1زمان ارزیابی خسارت :   -0

 و شدت آن در نظر گرفته شود.

درصاد ساطح بارگ سابز و رنا  طبیعای آن         31گیاه سالم : گیاهی که حداقل  -2

 حفظ شده باشد.

 تعیین اجزای عملکرد دانه

اجزای عملکرد دانه سویا تحت تاثیر عوامل آب و هوایی و مدیریتی قرار می گیرناد.  

فزایش یا کاهش یکی از اجزای عملکرد می تواند بر سایرین تاثیر گاذارد. ایان ویژگای    ا

سب  می شود پا از برطرف شدن شارایط محیطای نامناسا ، امکاان جباران بخشای از       

 کاهش عملکرد دانه فراهم شود.

 الف( تعداد گیاه در واحد سطح

 Wبر اسا  الگوی برای ارزیابی تراکم گیاه الزم است از بخش های مختلف مزرعه 

ارزیابی انجام شود. نمونه برداری به گونه ای باید انجام شود. که نمایاانگر وراعیت    Xیا 

 عمومی مزرعه باشد.

 ب( تعداد غالف در گیاه 

گیاه باه طاور تصاادفی     01 در رسیدگی فیزیولوژیک از هر قطعه مورد اندازه گیری، 

بودند، شمارش شدند. سپا میانگین انتخاب و کلیه غالف ها که حداقل حاوی یک دانه 

 آن ها به عنوان تعداد غالف در گیاه منظور شد.

 ج( تعداد دانه در غالف 

پا از برداشت غالف ها، دانه ها جدا شده و سپا شمارش شدند. از تقسیم تعاداد   

 دانه به غالف میانگین تعداد دانه در غالف بدست آمد.
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 د( وزن هزار دانه 

تایی تهیه شده و سپا وزن آنها به عنوان وزن هزار دانه  211نه بذر نمو 0از هر قطعه  

 بر حس  گرم تعیین می شود.

 نحوه ارزیابی خسارت 

 روش محاسبه و ارزیابی خسارت عوامال قهاری و مادیریت نامناسا  مزرعاه  بارای      

ارائه و تنظیم شده است. پا از قارار دادن اطالعاات    3در قال  جدول  ارزیابان خسارت

انه های جدول میزان  خسارت برای مراحل اولیه رشد تا پر شدن دانه قابال محاسابه   در خ

است. در زمانی که به تشخیص کارشنا  بازدید کننده از مزرعه کاهش تاراکم ناشای از   

عوامل قهری تحت پوشش بیمه باشد، میزان درصد افات عملکارد داناه ناشای از عوامال      

 ر محاسبه می شود.  قهری مشمول پرداخت خسارت از رابطه زی

(20)شمارهدرصدافتعملکرددانهناشیازعواملقهری(=11)شماره -(11)شماره(+6 شماره)



 مزارعسویادرخسارت وارزیابیعملکردپتانسیلعیینت/21

 

 

 

 

  

جدول
8

-
ندانه

شد
شدتاپر

ستفادهدرمراحلاولیهر
یا

تبرعملکرددانهبرا
سار

یخ
سبهوارزیاب

حا
م

 



 20/  مزارعسویادرخسارت وارزیابیعملکردپتانسیلعیینت

 

 

 (0تاخیر در کاشت )

تاخیر در کاشت بر اسا  تعداد روز از زمان تاریخ کاشت مناس  هر منطقه محاسابه  

ریخ کاشات ماد نظار از    شود. در این ارتباط و برای تعیین تاا و در جدول جایگذاری می

اطالعات آزمایشات تاریخ کاشت انجام شده در ایستگاه های تحقیقاتی طای ساال هاای    

گذشته استفاده شده است. بر این اسا  در زمان بازدید پا از تعیین مرحله نماوی گیااه   

الزم است نسبت به تعیین زمان کاشت اقدام نمود تا به این ترتی  میزان تاخیر در کاشت 

 ود.مشخص ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:واکنشارقامسویابهتاریخکاشتدرکشتاولودوم،2شکل

ارقامدیررسسویادراستانهایگلستانومازندران،-الف

ارقامزودرسومتوسطرسسویا-ب

 ارقامدیررسسویادراستانخوزستان-ج
 

 الف

 ج

 

 ب
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 (2خسارت تاخیر در کاشت )

اشت سویا در اقلیم های مختلف از طریق به دست میزان خسارت ناشی از تاخیر در ک

آوردن رابطه ریاری بین تاخیر در کاشت )بر حس  تعداد روز از شاروع تااریخ کاشات    

مناس  برای هر منطقه( با عملکرد دانه رقم مورد نظر تعیین خواهد شد کاه شاامل ماوارد    

  یل می باشد.:

 ارقام دیرر  در استان گلستان و مازندران،-0

 قام زودر  و متوسط ر  در استان گلستان ار  -2

 منطقه خوزستان و نواحی هم اقلیم -8

 منطقه مغان و نواحی هم اقلیم -0

در ادامه برای هر رقم یا برای هر گروه یا تیپ از ارقام در هر اقلیم رابطاه رگرسایونی   

مربوطه تعیین و سپا به صورت داده های کمی شده بر حس  درصد مشاخص شاد. در   

روز تاخیر در کاشت مشخص و در جادول   1داده های نهایی بر اسا  مضربی از  نهایت

نهایی گذاشاته شاد. بادیهی اسات خساارت ناشای از تااخیر در کاشات جاز  خساارات           

(. به عنوان مثاال در صاورتی کاه تااریخ کاشات مناسا        2مدیریتی قرار می گیرد)شکل 

 81اشاد، بارای تااریخ کاشات     اردیبهشات مااه ب   21ارقام دیرر  سویا در استان گلساتان  

، در این ستون قرار می گیارد. در   80خرداد عدد  21و تاریخ کاشت  01اردیبهشت عدد 

در جدول قارار داده   1این جا برای سهولت کار تاریخ های کاشت به صورت مضربی از 

 می شود.

 (3پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت )

درصاد(   011)یا  011تا این قسمت از طریق کم کردن عدد پتانسیل باقی مانده عملکرد  

)یا میزان خسارت ناشی از تااخیر   2به عنوان پتانسیل تولید آن رقم در آن منطقه از ستون 

 در کاشت یا خسارت خالص تا این قسمت( به دست می آید 
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نواکنشارقامدیررسسویابهتاریخکاشتدراستانهایگلستانومازندرا-9جدول


 تاخیر در کاشت تاریخ کاشت

 21)روز از 

 اردیبهشت(

 عملکرد دانه 

(kg/ha) 

 کاهش عملکرد دانه

)%( 

 0 3304 0 اردیبهشت 21

 0 3348 5 اردیبهشت 22

 0 3369 10 اردیبهشت 31

 0 3366 15 خرداد 0

 1 3341 20 خرداد 9

 2 3292 25 خرداد 03

 4 3220 30 خرداد 06

 7 3124 35 خرداد 23

 11 3006 40 خرداد 26

 15 2864 45 تیر 3

 20 2700 50 تیر 6

 25 2511 55 تیر 03

 32 2300 60 تیر 06

 39 2066 65 تیر 23

 46 1808 70 تیر 26

 55 1527 75 مرداد 2

 64 1223 80 مرداد 7
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 (0تراکم گیاه در واحد سطح )
از گیاهاان ساالم بااقی ماناده     تراکم گیاه در واحد سطح یا تعداد گیاه باقی مانده عبارت 

  3هسااااتند کااااه در واحااااد سااااطح )متاااار مربااااع( مشااااخص شااااده و در جاااادول   

گذاری می شوند. برای این منظور و برای راحتی کار می تاوان باا محاسابه فواصال     جای

بین ردیف های کاشت و شمارش تعداد گیاهان روی خطوط کاشت، تعداد گیاه در متر 

 مربع را به دست آورد. 
 :واکنشارقامزودرسسویابهتاریخکاشتدراستانگلستانومغان01جدول

تاریخ 

 کاشت

 تاخیر در کاشت

 )روز از اول تیر(

 عملکرد دانه 

(kg/ha) 

 کاهش عملکرد دانه

)%( 

 0 3136 0 تیر 0

 3 3041 5 تیر 2

 6 2946 10 تیر 01

 9 2851 15 تیر 02

 12 2756 20 تیر 21

 15 2661 25 تیر 22

 18 2566 30 تیر 31

 21 2471 35 مرداد 0

 24 2376 40 مرداد 9

 27 2281 45 مرداد 00

 30 2186 50 مرداد 09

 33 2091 55 مرداد 20

 36 1996 60 مرداد 29

 39 1901 65 شهریور 3
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:واکنشارقامدیررسسویابهتاریخکاشتدراستانخوزستان00جدول


 تاخیر در کاشت تاریخ کاشت

 اردیبهشت( 21وز از )ر

 عملکرد دانه 

(kg/ha) 

کاهش عملکرد 

 دانه)%(

 97 113 1 اردیبهشت 21

 84 546 5 اردیبهشت 22

 69 1043 10 اردیبهشت 31

 56 1494 15 خرداد 0

 44 1896 20 خرداد 9

 34 2251 25 خرداد 03

 25 2558 30 خرداد 06

 17 2818 35 خرداد 23

 11 3030 40 خرداد 26

 6 3194 45 یرت 3

 3 3311 50 تیر 6

 1 3380 55 تیر 03

 0 3401 60 تیر 06

 1 3375 65 تیر 23

 3 3301 70 تیر 26

 7 3180 75 مرداد 2

 11 3010 80 مرداد 7

 18 2794 85 مرداد 02

 26 2529 90 مرداد 07
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 (2خسارت افت تعداد گیاه )

 02رد دانه سویا از طریق جداول میزان خسارت افت تعداد گیاه در متر مربع بر عملک 

 محاسبه شده و سپا بر حس  درصد جایگذاری می شود. 08و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8خسارت خالص این قسمت )

خسارت خالص این قسمت )بر حس  درصد( شامل خسارت ناشی از تاخیر در کاشت   

خساارت  ( اسات. بناابراین   1( و خسارت ناشای از کااهش تعاداد گیااه )ساتون      2)ستون 

 آید. به دست می 1در ستون  8خالص این مرحله از حاصل ررب ستون 

 

 الف

 ج

 

 ب



 27/  مزارعسویادرخسارت وارزیابیعملکردپتانسیلعیینت

 

 

 (7پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت )

)پتانسیل تولیاد آن   8پتانسیل باقی مانده عملکرد تا این قسمت از طریق کم کردن ستون 

یازان خساارت   )م 1رقم در آن منطقه منهای خسارت ناشی از تاخیر در کاشت( از ستون 

 آید. ناشی از افت تعداد گیاه بر عملکرد دانه( بر حس  درصد به دست می
 

واکنشارقامزودرسسویابهتراکمگیاهی-02جدول

وکمتر(درگلستانومغانIV)گروههایرشدی
 

 تراکم گیاهی

 ) گیاه در متر مربع(

 عملکرد دانه
  (kg/ha) 

 کاهش عملکرد دانه

)%( 

15 1229 61 

20 1780 44 

25 2238 29 

30 2605 17 

35 2880 9 

40 3062 3 

45 3153 0 

50 3152 0 

55 3058 3 

60 2872 9 

65 2595 18 
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واکنشارقامسویادراستانخوزستانبهتراکمگیاهی-03جدول

وبیشتر( V)گروههایرشدی

 تراکم گیاهی

 ) گیاه در متر مربع(

 کاهش عملکرد دانه (kg/ha) عملکرد دانه 

)%( 

5 1055 66 

10 1609 49 

15 2076 34 

20 2458 21 

25 2755 12 

30 2966 5 

35 3091 1 

40 3131 0 

45 3085 1 

50 2954 6 

55 2737 13 

60 2435 22 
 

 (6علف های هرز )

تعداد علف های هرز در متر مربع به تفکیک علف هاای هارز باریاک بارگ و پهان      

می شود. برای این منظور مای تاوان باا محاسابه فواصال باین ردیاف هاای         برگ محاسبه 

علف هاای هارز باریاک بارگ و پهان بارگ باین خطاوط          کاشت و شمارش تعداد کل

کاشت در چهار خط یک متری طولی تعداد علف هاای هارز در متار مرباع را باه دسات       

 آورد. 
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 (9خسارت علف های هرز )

علف میزان خسارت  رات مدیریتی می باشد.جز  خسا بر تولید،خسارت علف های هرز 

آورده شده است. به عبارت دیگار بساته باه     00در ابتدای دوره رشد در جدول های هرز 

نوع علف هرز و تراکم آن میزان عملکرد نهایی دانه در مرحله ظهاور بارگ هاای تاک     

ن بسته به تاراکم آ  V3- V2برگچه ای آورده شده است. وجودعلف هرز بعد از مرحله  

در واحد سطح حتی می تواند روزانه تا یک درصد عملکرد دانه را کاهش دهاد. وجاود   

علف هرز در مزرعه با توجه به گوناه و تاراکم آن تااثیر متفااوتی بار عملکارد دارد، اماا        

وجود علف هرز پا از پوشش کامل تاج پوشش گیااهی باه ساختی انجاام مای پاذیرد.       

ی هرز پهن برگ و باریک برگ بر عملکرد دانه بنابراین میزان خسارت ناشی از علف ها

محاسبه شده و سپا بر حس  درصد جای گاذاری مای     01و  01سویا از طریق جدول 

شود. بدیهی است وجود هر دو نوع علاف هارز مای تواناد درصاد خساارت تجمعای را        

 موج  شود. 


رگچهای(خسارتعلفهایهرزمهمسویادرابتدایدورهرشد)تکبمیزان-00جدول

 متر مربع 01تعداد علف هرز در  (cmارتفاع  علف هرز ) نام علف هرز

 11 08 22 00 1 2 01تا  1 دم روباهی

 20 01 3 8 2 0 01کمتر از  ارزن وحشی

 21 01 3 0 2 0 01تا  1 تاج خروس

 01 00 0 2 2 0 01تا  1 گاوپنبه

 01 00 0 2 2 0 01تا  1 پیچک

 02 3 0 2 0 2 01تا  1 طوق

 )درصد( کاهش عملکرد در واحد سطح

 81 21 02 1 0 0 درصدکاهش عملکرد بوسیله یک گونه خاص

 13 10 11 80 22 02 درصد کاهش عملکرد بوسیله تمامی گونه ها
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میزانخسارتعلفهرزبهمزرعهسویادرپایانفصلرشد-05جدول


 نام علف هرز

 متر طولی 01تعدادعلف هرز در 

3 01 88 11 

 درصد کاهش عملکرد

 18 13 00 81 طوق

 03 01 22 00 تاج خروس

 83 21 00 3 گاوپنبه

 82 20 01 02 سورگوم وحشی

 08 02 1 0 تاتوره

 2 0 1 1 سوروف

 13 81 01 1 شیرین بیان

 01 80 01 0 پیچک
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آنواکنشارقامسویابهتراکمعلفهرزپهنبرگدرمرحلهگلدهیوبعداز-06جدول

 تراکم علف هرز پهن برگ
 گیاه در متر مربع( )

 عملکرد دانه
(kg/ha) 

 کاهش عملکرد دانه
(%) 

0 3156 0 

1 3015 4 

2 2874 9 

3 2733 13 

4 2592 18 

5 2451 22 

6 2310 27 

7 2169 31 

8 2028 36 

9 1887 40 

10 1747 45 

11 1606 49 

12 1465 54 

13 1324 58 

14 1183 63 

15 1042 67 

16 901 71 

17 760 76 

18 619 80 

19 478 85 

20 337 89 
21 196 94 
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واکنشارقامسویابهتراکمعلفهرزنازکبرگدرمرحلهگلدهیوبعدازآن-07جدول


 برگ نازکتراکم علف هرز 
 گیاه در متر مربع( )

عملکرد دانه  
(kg/ha) 

 کاهش عملکرد دانه
(%) 

0 3319 0 

1 3240 2 

2 3161 5 

3 3082 7 

4 3003 10 

5 2924 12 

6 2845 14 

7 2766 17 

8 2687 19 

9 2608 21 

10 2529 24 

11 2450 26 

12 2371 29 

13 2292 31 

14 2213 33 

15 2134 36 

16 2055 38 

17 1976 40 

18 1897 43 

19 1818 45 

20 1739 48 
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 07ادامهجدول
 

 برگ ازکنتراکم علف هرز 

 گیاه در متر مربع( )

عملکرد دانه  

(kg/ha) 

 کاهش عملکرد دانه
(%) 

21 1660 50 

22 1581 52 

23 1502 55 

24 1423 57 

25 1344 60 

26 1265 62 

27 1186 64 

28 1107 67 

29 1028 69 

30 949 71 

31 870 74 

32 791 76 

33 712 79 

34 633 81 

35 554 83 

36 475 86 

37 396 88 

38 317 90 

39 238 93 
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 (01خسارت خالص این قسمت )

خسارت خالص این قسمت )بر حس  درصد( شامل خسارت ناشی از تااخیر در کاشات   

( و خساارت  1(، خسارت ناشی از کاهش تعاداد گیااه در واحاد ساطح )ساتون      2)ستون 

رت خالص ایان  (  می باشد. بنابراین خسا3ناشی از وجود علف های هرز مختلف )ستون 

 بر حس  درصد به دست  می آید. 3در ستون  1مرحله از حاصل ررب ستون 

 (00پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت )

)پتانسیل تولید  1پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت از طریق کم کردن ستون 

اخیر در کاشات و خساارت   دانه آن رقم در آن منطقه منهای خسارت عملکرد ناشی از تا 

)میزان خساارت ناشای    01عملکرد ناشی از کاهش تراکم گیاه بر عملکرد دانه( از ستون 

 از وجود علف های هرز بر عملکرد دانه( بر حس  درصد به دست می آید.

 (02سطح برگ )

میزان کاهش سطح برگ در اثر تگرگ یا عوامل مختلف محیطی یا زنده را می توان باا  

یزان کاهش سطح برگ گیاهان در ساطح مزرعاه بار اساا  نظریاه کارشانا        توجه به م

مربوطه تخمین و تعیین کرد. برای این منظور از روش های علمی دقیق تر مثل استفاده از 

. وقوع خسارت در مرحله کرداستفاده می توان دستگاه های اندازه گیری سطح برگ نیز 

انتهاایی خساارت وارد نشاده باشاد قابال       جوانه زنی و سبز شدن در صورتی که به جوانه

میزان کاهش سطح برگ در اثر عوامل مختلف به صاورت درصاد در    ترمیم خواهد بود.

وارد می شاود. میازان خساارت تگارگ از طرفای باه        3ردیف مربوط به خود در جدول 

مدت زمان وقوع تگرگ و اندازه دانه ها  و از طرف دیگر به مرحله رشدی گیاه بستگی 

یکی از راه های ارزیابی خساارت محساوب مای شاود.      ،میزان خسارت به برگ ها دارد.

خسارت هایی که گیاه از تگرگ می بیند عالوه بر اینکه تحت تاثیر مرحله رشادی گیااه   

قرار دارد، بلکه در ارقام رشد محدود و نامحدود نیز متفاوت است. در اوایال دوره رشاد   
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ای که در ارقام رشد نامحدود ساویا تاا قبال از     میزان خسارت بسیار اندک است به گونه

گلدهی خسارت به برگ ها قابل جبران است. اما در ارقام رشاد محادود باه دلیال آنکاه      

 وقوع گلدهی مصاادف باا توقاف رشاد رویشای اسات میازان جباران خساارت کااهش          

 یابد.  می

داناه اداماه    در ارقام رشد نامحدود گلدهی با بازشدن اولین گل آغاز و تا مرحله پرشدن

می یابد. بنابراین خسارت های تگرگ در اوایل گلدهی عموما اندک بوده و توسط گیاه 

قابل جبران است. اما در ارقام رشد محدود به دلیل عدم فرصت کافی برای ادامه گلدهی 

میزان خسارت افزایش می یابد. با ادامه نمو  گیاه  و نزدیک شدن به مرحله پرشادن داناه   

ت می تواند به حداکثر برسد. در این شرایط امکان جبران خسارت باه دلیال   میزان خسار

پایان یافتن رشد رویشی و عدم امکان گلدهی مجدد ممکان نیسات. میازان خساارت در     

اواخر دوره رشد نیز کاهش می یابد. زیرا دانه هاا پرشاده و نقاش بارگ هاا در افازایش       

یک نیز نقش برگهاا باه حاداقل مای     عملکرد کاهش می یابد. در مرحله رسیدن فیزیولوژ

رسد و در صورت عدم خسارت به غالف ها عمال تگرگ تاثیر منفای بار گیااه نخواهاد     

داشت. با توجه به شرایط اقلیمی کشور میزان خسارت تگارگ بسایار انادک باوده و در     

خسارت خالص ایان قسامت   . صورت وقوع به عنوان یک عامل قهری محسوب می شود

( و خسارت ناشی از 2ل خسارت ناشی از تاخیر در کاشت )ستون )بر حس  درصد( شام

( وخساارت ناشای از خساارت تگارگ مای باشاد. بناابراین        1کاهش تعداد گیاه )ساتون  

 .به دست می آید 08در ستون  00خسارت خالص این مرحله از حاصل ررب ستون 





 مزارعسویادرخسارت وارزیابیعملکردپتانسیلعیینت/36

 

 

سویاتاثیرخسارتتگرگبردرصدکاهشعملکردارقامرشدنامحدود-08جدول


مرحله  میزان خسارت به برگ )درصد(

 01 21 81 01 11 11 11 31 31 011 نموی

28 01 02 3 1 1 8 8 2 1 R1-2 

88 20 03 00 00 3 1 0 8 2 R3 

11 83 81 22 01 02 3 1 1 8 R4 

18 83 08 80 28 01 08 01 1 0 R5 

18 00 80 28 03 00 00 3 1 0 R6 

 

بردرصدکاهشعملکردارقامرشدمحدودسویاتاثیرخسارتتگرگ-09جدول
مرحله  میزان خسارت به برگ )درصد(

 01 21 81 01 11 11 11 31 31 011 نموی

01 3 3 1 1 0 1 1 1 1 V9-V12 

01 82 21 01 08 00 1 1 1 1 R1-2 

21 03 00 00 3 3 8 1 1 1 V13-Vn 

11 01 21 01 00 02 1 1 1 1 R3 

11 08 81 03 01 02 3 1 1 1 R4 

30 11 81 28 03 01 00 3 1 8 R5 

12 81 28 01 08 00 3 1 0 2 R6 
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 (03خسارت کاهش سطح برگ )

ول امیزان خسارت ناشی از کاهش سطح برگ بر عملکارد داناه ساویا از طریاق جاد     

 محاسبه شده و سپا بر حس  درصد جایگذاری می شود (03و 03)مربوطه 

 (00خسارت خالص این قسمت )

خالص بر عملکرد دانه این قسمت )بر حس  درصد( شامل خساارت ناشای   خسارت 

(، خسارت ناشی از کاهش تعداد گیاه در واحد سطح )ستون 2از تاخیر در کاشت )ستون 

( و خسارت ناشی از کاهش 3(، خسارت ناشی از وجود علف های هرز مختلف )ستون 1

خسارت خالص بر عملکرد دانه ( بر عملکرد دانه می باشد. بنابراین 08سطح برگ )ستون 

 ( بر حس  درصد به دست می آید.08( در ستون )00این مرحله از حاصل ررب ستون )

 (02پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت )

( )پتانسایل  00پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت از طریق تفریاق ساتون )   

ای خساارت عملکارد ناشای از تااخیر در کاشات،      تولید دانه آن رقام در آن منطقاه منها   

خسارت عملکرد ناشی از کاهش تراکم گیاه، خسارت ناشی از وجود علف های هرز بار  

( )درصد خساارت ناشای از کااهش ساطح بارگ گیاهاان بار        00عملکرد دانه( از ستون )

 عملکرد دانه( بر حس  درصد به دست می آید.

 (08اختالل در غالف بندی )

ل در غالف بندی سویا از جمله مهمترین عوامل موثر در تولید ساویا در  عارره اختال

مشاهده شاد. ایان عارراه باا ظهاور حااالت        11استان گلستان می باشد که از اوایل دهه 

هاا و   مختلفی از جمله توسعه رشد علفی، کاهش ارتفاع و کوتولگی، ریازش شادید گال   

یعی، پیچیدگی ساقه و رخیم شادن  های غیر طب ها و غالف ها، تشکیل و تجمع گل غالف

هاا، ساوختگی جواناه انتهاایی، عادم تشاکیل داناه در         ها، کوتاه شدن فاصله میاانگره  ساقه



 مزارعسویادرخسارت وارزیابیعملکردپتانسیلعیینت/38

 

 

غالف، عدم تغییر رن  غالف در زمان رسیدن، سبز بااقی مانادن طاوالنی رنا  داناه و      

 باشد.  نظایر آن همراه می

در گیاهان سویا در سطح  اختالل در غالف بندی با توجه به به غالف های غیر طبیعی

. قارار مای گیارد    3و در جادول   مزرعه بر اسا  نظریه کارشنا  مربوطه تخمین و تعیین

البته می توان برای این منظور از روش های علمی دقیق تر مثل ارزیاابی اجازای عملکارد    

د دانه با نمونه برداری از مزرعه ) تراکم گیاه در واحد سطح، تعداد غالف در گیااه، تعادا  

 .استفاده کرددانه در غالف و وزن هزار دانه( 

برای تعیین درصد خسارت عارره عدم غالف بندی در مزارعی که آلودگی به ایان  

عارره مشاهده شد ابتدا میانگین عملکرد مزارع یا قطعاات ساالم انتخاابی از طریاق کیال      

گین عملکارد  . سپا اختالف عملکرد مزارع مبتال به عارره از میاان می شودگیری تعیین 

. در نهایت با تقسیم عدد حاصال باه میاانگین عملکارد مازارع      می شودمزارع سالم تعیین 

، درصد خسارت مزارع مبتال به عارره اختالل در غاالف  011سالم و ررب آن در عدد 

 .باشدمی محاسبه قابل بندی

  (07) خسارت ناشی از اختالل در غالف بندی

غالف بندی بر عملکرد دانه سویا از طریق جادول  میزان خسارت ناشی از اختالل در 

 محاسبه شده و سپا بر حس  درصد جایگذاری می شود. 21
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تاثیراختاللدرغالفبندیدرعملکرددانهسویادراستانگلستان-21جدول

 اختالل درغالف بندی
 )درصد(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

1 8001 

2 8203 

01 8113 

02 2301 

21 2102 

22 2118 

31 2010 

32 2281 

01 2111 

02 0331 

21 0123 

22 0111 

81 0830 

82 0222 

71 0118 

72 330 

61 101 

62 101 

91 813 

92 213 

011 01 
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  (06خسارت خالص این قسمت )

خاناه   بخسارت خالص بر عملکرد دانه این قسمت )بر حس  درصاد( از حاصلضار  

به عبارت دیگار در صاورتیکه اخاتالل در مزرعاه رخ نمای داد       می آید. بدست 01و  01

میزان عملکرد دانه چه اندازه می شد. بنابراین خسارت خالص بر عملکرد دانه این مرحله 

 ( بر حس  درصد به دست می آید.01( در ستون )01از حاصل ررب ستون )

 ( 09پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت )

)پتانسایل   03و  01سیل باقی مانده عملکرد دانه تا این قسمت از طریق تفریق خانه پتان

تولید دانه آن رقم در آن منطقه منهای خسارت اختالل در غالف بندی بر حس  درصد( 

 به دست می آید.

 (21) درصد افت کلی عملکرد دانه

ین قسمت( در این قسمت درصد افت کلی عملکرد دانه سویا )یا خسارت خالص تا ا

با توجه به کلیه عوامل خساارت زای قهاری و ساو  مادیریتی تعیاین مای شاود. در واقاع         

درصاد   011) 011درصد افت کلی عملکرد دانه تا این قسمت از طریق کم کاردن عادد   

پتانسیل واقعی عملکرد قابل دستیابی( باه عناوان پتانسایل تولیاد آن رقام در آن منطقاه از       

مانده عملکرد دانه با منظور نمودن کلیه خسارت هاای ناشای از    ( )پتانسیل باقی03ستون )

 عوامل خسارت زای قهری و سوئ مدیریتی( بر حس  درصد به دست می آید.

  (20افت عملکرد دانه ناشی از عوامل قهری مشمول پرداخت خسارت )
درصد افت عملکرد دانه ناشی از عوامل قهری با توجه به کلیه عوامل ، در این قسمت

سارت زای قهری تعیین می شود. در واقع درصاد افات عملکارد داناه ناشای از عوامال       خ

بدست می آید. )پتانسیل تولیاد داناه آن رقام در آن     03و  00قهری از طریق تفریق خانه 

منطقه منهای خساارت عملکارد ناشای از تااخیر در کاشات، خساارت عملکارد ناشای از         

ف های هرز بر عملکرد داناه( و خساارت   کاهش تراکم گیاه، خسارت ناشی از وجود عل
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( )پتانسیل باقی مانده عملکرد دانه باا  03عملکرد ناشی از اختالل در غالفبندی، از ستون )

منظور نمودن کلیه خسارت های ناشی از عوامل خسارت زای قهری و سو  مدیریتی( بار  

 حس  درصد به دست می آید.

 (22)  افت عملکرد دانه ناشی از عوامل سوئ مدیریتی

درصد افت عملکرد دانه ناشی از عوامل ساو  مادیریتی باا توجاه باه       در این قسمت،

کلیه عوامل خسارت زای سو  مدیریتی تعیین می شود. در واقع درصد افت عملکرد دانه 

( )درصد افت کلی عملکرد دانه با 21ناشی از عوامل سو مدیریتی از طریق تفریق ستون )

( )درصاد افات   20زای قهری و ساو  مادیریتی( از ساتون )    توجه به کلیه عوامل خسارت

 عملکرد دانه ناشی از عوامل قهری یا غیر مدیریتی( بر حس  درصد به دست می آید.

 ارتباط اجزای عملکرد دانه با عملکرد دانه

عملکرد دانه در گیاه سویا تحت تاثیر، تراکم گیاه در واحد سطح، تعاداد غاالف در   

قرار دارد. انتخاب تراکم گیاهی مناس  دستیابی به عملکرد مناس   گیاه و وزن هزار دانه

را تضمین می کند. در شرایط تراکم مناس  ارقامی کاه عملکارد داناه بیشاتری دارناد از      

(. وزن داناه نیاز از اهمیات قابال تاوجهی      0تعداد غالف بیشتری نیز برخوردارناد )شاکل   

لکرد دانه تحت تاثیر ویژگی های رقام  برخوردار است. ارتباط عملکرد دانه با اجزای عم

قرار دارد. افزایش وزن دانه درصورتی که تعداد دانه در غالف به دلیل تنش های محیطی 

کاهش یافته باشد می تواند در جبران بخشی از عملکرد موثر باشاد. رابطاه باین عملکارد     

 28تاا   20های  دانه با اجزای عملکرد دانه در نمودار های  یل ارایه شده است. در جدول

 تاثیر کاهش اجزای عملکرد بر درصد کاهش عملکرد دانه آورده شده است.
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رابطهبینعملکرددانهوتعدادغالفدرگیاه-20جدول


 کاهش عملکرد دانه )%( (kg/ha)عملکرد دانه تعداد غالف در گیاه

15 127 96 

20 415 88 

25 702 80 

30 990 72 

35 1277 64 

40 1565 56 

45 1852 48 

50 2140 40 

55 2427 32 

60 2715 24 

65 3002 16 

70 3290 8 

75 3577 0 
 



رابطهبینعملکرددانهوتعداددانهدرغالف-22جدول

 تغییرات عملکرد دانه )%( (kg/ha) عملکرد دانه  تعداد دانه در غالف

1 561 -83 

1.5 1245 -62 

2 1929 -41 

2.5 2613 -21 

3 3297 0 

3.5 3981 21 



 مزارعسویادرخسارت وارزیابیعملکردپتانسیلعیینت/00

 

 

 ارزیابی میزان خسارت 

زا از جمله خشکسالی، آفات و کشاورزی ناشی از عوامل خسارت بینی خسارتپیش

-ها، سیل، زلزله و سایر عوامل قهری و غیرقهری با بزرگی یا شدت عامل خسارتبیماری

زا برای یک گیااه خااد در هار مرحلاه رشادی، شارایط اقلیمای و توپاوگرافی منطقاه،          

زا و در نهایات  رتمساحت زیر کشت محصول در منطقه، مقاومات گیااه باه عامال خساا     

بینی خسارت نیازمند تحلیل فراوانی و باشد. بنابراین پیشقیمت آن محصول در ارتباط می

-زا، تعیین توابع خساارت فیزیکای گیاهاان منطقاه و میازان سارمایه      شدت عامل خسارت

باشد. به طور کلی دو عامل به منظور گذاری کشاورز در هر یک از مراحل رشد گیاه می

 زا در نظر گرفته می شود:رت صرف نظر از عوامل خسارتتعیین خسا

تابع خسارت زمانی که بر پایه خسارت وارده به هر محصول در طای ساال تولیاد     -0

 زا است.دهنده اهمیت زمان وقوع عامل خسارتشود و نشانبیان می

تابع خسارت فیزیکی وارد بر گیااه در هار مرحلاه رشادی بار اساا  پارامترهاای         -2

زا برای مثال شدت سیل یا شدت طغیاان آفاات و.... کاه ایان تاابع      ی عامل خسارتفیزیک

 دهد. زا را نشان میاهمیت شدت و بزرگی عامل خسارت

بینای  شاود. بناابراین پایش   از حاصلضرب دو تابع فوق تابع خسارت کلی حاصال مای  

زا و خسارت، نیازمند تعیین خسارت محصول در طی سال، اثرات فیزیکی عامل خساارت 

باشاد.  زا مای در مقابال عامال خساارت   و نمو رشد  مراحل مختلفمیزان مقاومت گیاه در 

و  کل ساطح خساارت دیاده   میزان درساده ترین اما کارآمدترین روش محاسبه خسارت، 

ای و مرحله رشاد و نماو گیااه بساتگی     درصد پیشرفت عملیات مزرعه بهدرصد خسارت 

عملیات اجرائی مزرعه چناد درصاد باوده و گیااه     پیشرفت فیزیکی  به عبارت دیکر دارد.

پاا از خساارت،   تواناد  قرار دارد و آیا گیاه درمزرعه می و نمو درچه مرحله ای از رشد

کشت  مای تواناد معیاار خاوبی از     سال منطقه  1میانگین عملکرد  بازیابی کند. استفاده از
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است نمونه برداری ، تعیین میزان خسارتبینی عملکرد مزارع باشد. موروع مهم در پیش

درنمونه برداری بارای تعیاین خساارت بایاد باه      که الزم است به طور صحیح انجام شود. 

 نکات زیر توجه ویژه داشت:

 نمونه برداری به صورت تصادفی انجام شود.

 نمونه برداشت شده باید نماینده کل قسمت خسارت دیده مزرعه باشد.

 نشااده اساات نبایااد از آن قساامت در صااورتیکه قساامتی از مزرعااه دچااار خسااارت  

 گیری شود.نمونه 

در صورتیکه در یک مزرعه شدت خسارت در یک قسامت بیشاتر باوده و خساارت     

بارداری کارده و درصاد خساارت هار      یکنواخت نباشد باید از هر قسمت جداگانه نموناه 

 قسمت جداگانه محاسبه گردد.

مونه ها باا افازایش ساطح    تعداد نمونه ها بستگی به سطح خسارت دیده دارد. تعداد ن

 (. 28خسارت افزایش می یابد )جدول 
 

باتوجهبهمساحتمزرعهوقسمتآسیبدیدهتعدادنمونه-20جدول
 

 حداقل تعداد نمونه مساحت خسارت دیده ) هکتار (

 2 21تا 

 01 01تا  20

 02 61تا  00

 21 021تا  60

 22 211تا  020
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برداری تصادفی بی کردن خسارت، الزم است به روش نمونهتر ارزیابرای هرچه دقیق

نیز توجه کرد. به عنوان مثال در صورتیکه سطح خسارت دیده زیاد باشد، مزرعه به چناد  

شود و از هر قسمت به تعاداد مسااوی و باه طاور تصاادفی ) باا       قسمت مساوی تقسیم می

هکتاار اسات آن را باه     01 شود. مثال اگر سطح مزرعه انداختن پالت( نمونه برداشت می

 هکتاری تقسیم واز هر قطعه یک نمونه برداشت می شود. 0قطعه  01

 پیشنهادات

نتایو کاربردی باید به مدت یک سال به صورت پایلوت در مناطق تولیاد ساویا در    -

 کشور توسط کارشناسان مربوطه اجرا شوند تا نقایص آن مشخص و بر طرف شوند.

ساله توسط مجریان مربوطاه باا اجارای طارح      01ر طی دوره نتایو کاربردی باید د -

 های تحقیقاتی تکمیلی، کامل تر و دقیق تر شوند.
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