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هاي مبارزه با آنهاي هرز و روشفات و علفآ
مزایاي خشکه کاري در مقایسه با هیرم کاري سویا
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کاربرد بذرکار دو ردیفه در اراضی کشت سویا به عنوان روش جدید
 هاي هرز سبز سویا و کنترل علفتأثیر روش جدید کشت سویا بر درصد
جدیدافزایش عملکرد سویا با روش

.آشنا خواهید شد
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گوي مصارف غذایی امروزه سویا به عنوان یک کاالي استراتژیک نه تنها پاسخ
. غذایی است، بلکه مصارف صنعتی فراوانی نیز یافته استمتنوع و متعدد در زنجیره

مرحله اول با کشت آن توسط مردم قدیم . تاریخچه زراعت سویا داراي سه مرحله است
صورت ه چین شروع شد و مرحله دوم با آغاز دهه دوم قرن بیستم هنگامی که سویا ب

از حدود سی سال یکی از صادرات مهم آسیاي شرقی درآمد آغاز گردید و مرحله سوم
هاي مدرن کاشت، داشت و برداشت سویا شروع شد و با تولید ارقام پیش با ابداع روش

هاي غذایی زمینه سازگار با شرایط محیطی متفاوت و همچنین پیشرفت صنایع فرآورده
هم اکنون کشور .را براي افزایش سریع سطح زیرکشت این گیاه فراهم شدمناسبی

که در سال طوريه ترین تولیدکنندگان سویا در جهان است بآمریکا یکی از بزرگ
میلیون تن تولید سویا داشته است و در همین زمان چین با 31میالدي در حدود 1970

میلیون تن مقام سوم را به خود اختصاص 4/1میلیون تن مقام دوم و برزیل با 9/6
سویاي خوراکی براي ناحیه مقداري بذر1317در ایران نخستین بار در سال . اندداده

1341اي براي ناحیه کرج وارد گردید و در سال گیالن و نیز مقداري بذر سویاي علوفه
با واردات بذر سویا از ژاپن و عقد قرارداد با زارعین در جهت باال بردن سطح زیرکشت 

هزار هکتار زیرکشت این 20حدود 1353تا جایی که در سال . و توسعه آن اقدام شد
هزار هکتار رسید و محصول آن 60این رقم به حدود 1355گیاه قرار گرفت و در سال 

کشت سویا هم در زراعت بهاره و هم در زراعت تابستانه صورت . بالغ بر هزار تن شد
زمینی، گیرد که کشت دوم آن در ایران بعد از محصوالتی چون گندم، جو، سیبمی

حاظ نیاز به اختصاص زمینی خاص جهت کشت شود و بدین لکاهو و باقال انجام می
گنبد و گرگان،(هاي گلستان و مازندران مهمترین مناطق کشت سویا در استان. ندارد

این گیاه از خانواده بقوالت . است) دشت مغان(هاي لرستان و اردبیلو در استان)ساري
ت بعدي جهت تقویت خاك براي کشنیتروژن توان آن را به عنوان منبع است و می

دلیل مصارف متنوع دانه سویا افزایش تولید آن ضروري به نظر ه همچنین ب. بکار برد
درصد پروتئین 44درصد روغن و 18طور متوسط حاوي ه البته دانه سویا ب. رسدمی
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هاي پروتئینی کشی و تولید فرآوردهتواند مهمترین ماده اولیه صنایع روغناست که می
نیاز کشور از خارج کشور درصد روغن مورد80که توجه به اینبا .و خوراك دام باشد

میلیارد تومان است بنابراین توسعه 1800شود هزینه سالیانه واردات حدود وارد می
.زراعت سویا ضرورت دارد

دشت مغان در شمال استان اردبیل از مناطق مهم سویاکاري در کشور محسوب 
زیرکشت و ارزش مواد غذایی محصول سویا در با توجه به افزایش سطح . شودمی

. یابدکشور همه ساله سطح وسیعی از این منطقه به کشت محصول سویا اختصاص می
1350آباد در سال هاي روغنی در پارسکشت سویا در مغان ابتدا با تاسیس شرکت دانه

آباد عفرآباد و جسوار، بابک و نواحی شرق پارساطراف شهرستان بیله. شمسی آغاز شد
، سطح 1381در سال .روندترین نواحی کشت سویا در دشت مغان به شمار میعمده

بالغ بر شش هزار  1382زیرکشت سویا در دشت مغان حدود پنج هزار  هکتار و در سال 
هکتار با عملکرد کل 10962سطح زیرکشت 85-86در سال زراعی . هکتار بوده است

در سال زراعی . بودکیلوگرم در هکتار 2344نطقه هزار تن و میانگین عملکرد م25
به صورت کشت درصد آن 95که بیش از هکتار بود13000این رقم بالغ بر 1391

کار و در پارس آباد از زارعین در منطقه بیله سوار اکثرا از عمیق.گیرددوم انجام می
بنابراین .کنندردیفه براي کاشت سویا استفاده میکار تککار همدانی و ردیفخطی
. هاي مختلف کاشت ممکن است تاثیر زیادي بر میزان عملکرد داشته باشدروش



٩

خصوصیات گیاه سویا
هاي سوژا، لوبیا روغنی، لوبیا چینی، نخود فرنگی این گیاه که در فارسی با نام

عنوان کشت ه سویا گیاهی است که در بهار ب. شودمیچینی و لوبیا منچوري نامیده 
سویا داراي ریشه اصلی عمقی . شودو در تابستان به عنوان کشت دوم کاشته میاول

در سویا عالوه بر ریشه اصلی، . متري نیز نفوذ نمایدسانتی150تواند تا بوده که می
ریشه فرعی به صورت حجمی نیز وجود دارد که در صورت مساعد بودن شرایط و وجود 

هایی در ریشه سویا جود در هوا به صورت گرهمونیتروژن هاي همزیست سویا، باکتري
وزن هزار دانه در . شودگلدهی در سویا با روزهاي کوتاه تحریک می. شوندتثبیت می
. گرم متغیر است450تا 80سویا بین 

تناوب زراعی
صورت کشت دوم پس از برداشت غالت ه درصد مزارع سویا ب95در دشت مغان 

و سویا ) گندم و جو(غالتتناوب سویا در این منطقه تناوبترین عمده. شودکاشته می
هاي هرز ها، آفات، و علفاستفاده از این تناوب عامل مهمی در کنترل بیماري. باشدمی

.باشد و نقش مؤثري نیز در اصالح بافت خاك داردمزارع می

تاریخ کاشت
خرداد  10ت تا اردیبهش15در دشت مغان بهترین تاریخ کاشت براي کشت اول، 

. باشدتیر ماه می20تا خرداد10و براي کشت دوم با توجه به شرایط آب و هوایی، بین 
جهت دستیابی به محصول قابل قبول در سویا الزم است یک دوره رشدي حداقل به 

اصوالً زمانی که . این گیاه در دشت مغان در نظر گرفته شودروز براي100تا 90مدت 
.توان اقدام به سویاکاري کردگراد در منطقه برسد، میسانتی10دماي خاك به 
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ارقام سویا
رس میارقام متوسطرقم غالب منطقه در دشت مغان رقم ویلیامز است که جز

اي رود ارس در سطح در نواحی حاشیهبوده و رقم زان متعلق به گروه زودرس . باشد
ستفاده از رقم زان، محدودیت تاریخ نکته حائز اهمیت در ا. دنگردمحدودي کشت می

که این رقم بایستی حداکثر تا پنجم تیرماه در طوريه ب. باشدکاشت در منطقه می
منطقه کاشته شود تا بتوان عملکرد قابل قبولی و حتی باالتر از ویلیامز از آن انتظار 

باعث دلیل درشتی دانه آن، کاشت پس از این تاریخ ه داشت، در غیر این صورت ب
پایین آمدن ویگور بذر شده و در نهایت سطح سبز و عملکرد نهایی را تحت تأثیر قرار 

از سازگاري، عملکرد و فاصله بیشتر اولین ، ارقامسایر در مقایسه با L17رقم . دهدمی
.برخوردار می باشدغالف از سطح زمین 

هاي مبارزه با آنهاي هرز و روشآفات و علف
ریزي یا توان به تاجهاي هرز مزارع سویا در دشت مغان میترین علفاز مهم

روش . تره، خرفه، گاوپنبه و سورگوم اشاره کردخروس، پیچک، سلمهانگورك، تاج
2-5/2کش ترفالن به مقدار پاشی با علفهاي هرز نیز قبل از کاشت سممبارزه با علف

لیتر در 4-5یا السو به میزان لیتر در هکتار و3-4لیتر در هکتار، سوناالن به میزان 
توان از سه روش مکانیکی، شیمیایی در مبارزه پس از کاشت می. باشدهکتار انجام می

ناشی از خرگوش، یخسارتبرخی موارد در طول فصل زراعی .دستی استفاده کردو
، )کرم برگ خوار سویا(، تریپس، کنه، هلیوتیس)کرم طوقه بر(پرنده کاکولی، آگروتیس

خصوص در موقع گل ه مبارزه با آفات سویا ب. شودمشاهده می) کارادرینا(خوار رم برگک
.کردن گیاه ضروري است



١١

هیرم کاري و خشکه کاري سویا
صورت فارو با فاصله خطوطه پس از آماده سازي زمین، ب: خشکه کاري-الف

هاي مخصوص صفحهسانتی متر با استفاده از بذرکارهاي ردیفی پنوماتیک با 60-50
90-110این روش میزان مصرف بذر در. سویا، عملیات کاشت انجام می گیرد

عمق کاشت    متر وسانتی3- 8فاصله روي ردیف . باشدکیلوگرم بسته به نوع رقم می
سویا از نظر عملکرد به شدت نسبت به فاصله ردیف واکنش . باشدسانتی متر می5-3

بار، با توجه روز یک15-20صورت نواري و هر ه ین روش بآبیاري در ا. دهدنشان می
. بار آبیاري انجام می گیرد3-4به شرایط آب و هوایی منطقه صورت و در مجموع بین 

. هزار متر مکعب می باشد7تا 5میزان آب مصرفی در روش بارانی در دشت مغان بین 
خصوص در اطراف در این روش که غالب کشاورزان محلی به: هیرم کاري-ب

کنند، با از بین بردن کاه وکلش سوار و منطقه بابک از آن استفاده میشهرستان بیله
کنند و پس از گاورو شدن زمین، برداشت غالت، زمین را بالفاصله آبیاري میپس از

و آبیاري تا زمان کار مناسب کشت می شودکیلوگرم بذر با دستگاه ردیف150-120
می شود، سپس در مرحله گل دهی آبیاري دوم انجام می گیرد و ها متوقفظهور گل

در مجموع با آب قبل از . ابیاري سوم نیز در مرحله پر شدن دانه ها صورت می گیرد
در مواردي . گیردکاشت که به آب هیرم معروف است معموالً سه بار آبیاري انجام می

است آبیاري چهارم نیز دار باشد، ممکنو یا زمین شیباست که هوا بسیار گرم 
.ضرورت پیدا کند

کاربرد عمیق کار
.کارها اکثرا براي کشت گندم در اراضی دیم در عمق زیاد کاربرد دارندعمیق

زارعین در منطقه بیله سوار و پارس آباد اکثرا از عمیق کارهاي متداول با تراکم کاشت 
.کنندمنطقه استفاده میکاري و روش مرسوم مختلف براي کشت سویا به صورت هیرم

نشان داده استفاده از عمیق کار غالت در کشت سویا به صورت هیرم کاري 1در شکل
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میزان سبز 2در شکل . گرددهاي منطقه میاین روش سبب فشردگی خاك. شده است
شدگی و یکنواختی توزیع بذر به صورت طولی و افقی استفاده از عمیق کار غالت 

.شده استنشان 

کار غالتقهیرم کاري و کاشت مرسوم سویا با عمی-1ل شک

میزان سبز شدگی و یکنواختی توزیع بذر در عمیق کار-2شکل

با ردیف کار پنوماتیکی روي پشتهسویادو ردیف کاشت آرایش 
استفاده از روش خشکه کاري و کاشت با ردیف کار  با یک ردیف روي پشته در 

ردیف کار پنوماتیکی دوکشت سویا با ). 3شکل (می گرددمنطقه تا حدودي استفاده 



١٣

. صورت گرفتهکتار 6ردیف روي پشته در روستاي مجیدآباد پارس آباد در سطح 
نشان داد میزان سبزشدگی و یکنواختی توزیع بذر به صورت طولی و افقی بهبود نتایج 
تن در هکتار 25/2طور قابل مالحظه اي از ه و عملکرد محصول سویا ب) 4شکل(یافته

کیلوگرم افزایش 600تن در هکتار رسید که حدود 85/2کار به با استفاده از عمیق
).5شکل(عملکرد در هکتار داشته است 

استفاده از ردیف کار  پنوماتیکی در کشت سویا -3شکل

میزان سبز شدگی و یکنواختی توزیع بذر در روش جدید کاشت سویا-4شکل
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برداشت سویا 
یکمدتدرمحصولکهدهدمینشانگیاهرسیدنزماندرهابرگکاملریزش

کمتربههابرگتمامریزشازپسروز5دانهرطوبت. بودخواهدبرداشتآمادههفته،
از. گرددبرداشتدرصد13رطوبتدرسویامحصولاستبهتر. رسدمیدرصد15از

معموالًبرداشتتاریخمغان،دشتدر. کرداريدخودبایستیبارانیهوايدربرداشت
.باشدمیماهآذراواسطتامهر20ازمامنطقههوايوآبشرایطبهتوجهبا

نتایج
بودفهیرددوپنوماتیکیکارهايردیفبهمربوطزنیجوانهدرصدبیشترین.
کارردیفیعرضوطولیصورتبهبذرعیتوزیکنواختیشاخصلحاظاز

. بوددارارادرصدبیشترینمرسومروشبهنسبتپنوماتیک
رويکاشتردیفدوباپنوماتیکیکارردیفسطحواحددرعملکردلحاظاز

.استداشتهراعملکردبیشترینهکتاردرتن85/2باپشته
بههرزهايعلفبامبارزهجملهازهاردیفبیندرداشتعملیاتانجامامکان

.استریپذامکانسمپاشیوپاشیکودومکانیکیصورت

توصیه هاي فنی 
پشتهيروایسوفیرددوکاشتشیآراازاستفاده
فیرددوکاشتشیآراازاستفادهجهتکشاورزانآموزشويسازفرهنگ

خاكیفشردگبريکاررمیهمخرباثراتهیتوجوپشتهيروایسو
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