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 چکیده

 از استفاده با پیمایشی صورت آزمایشی به حصول، قابل عملکرد به نسبت سویا، عملکرد کاهش در مؤثر عوامل بررسی منظور به 

اوایل فصل رشد سویا  در هرز هاي علف برداري از نمونه. گردید انجام 4931 تابستان سال کالله در  شهرستان در سویا مزرعه 05

 تهیه عملیات اراضی، مساحت شامل زراعی مدیریت به مربوط اطالعات کلیه پژوهش این دردبلیو انجام شد. بر اساس الگوي 

 مقدار نوع، هرز، علف کنترل روش مصرفی، بذر میزان بذر، تهیه محل استفاده، مورد کاشت، رقم روش کاشت، تاریخ بذر، بستر

 در. شد تکمیل و آوري جمع از کشاورزان پرسش طریق از رشد فصل طول در و نامه پرسش قالب در کش، مصرف علف زمان و

 استفاده مصرفی، بذر مقدار مزرعه، مساحتبررسی  مورد مختلف پارامترهاي میان از. گردید ثبت عملکرد میزان رشد فصل پایان

 بین داد نشان داشتند. نتایج سویا عملکرد بر داري معنی قیاق تأثیر و کنجدشیطانی هرز علف کاشت، تاریخ شده، گواهی بذر از

 کیلوگرم 332 ،(هکتار در کیلوگرم 6592) مطلوب عملکرد و( هکتار در کیلوگرم 4593) شده با مدل زده عملکرد تخمین حداقل

 کاشت تاریخ درصد، 50/69در ایجاد این میزان خأل عملکرد  شده گواهی بذرهاي از استفاده عدم سهم. دارد وجود هکتار خأل در

هرز قیاق  و کنجد  درصد، حضور علف 26/0مساحت کم مزارع  درصد، 01/44 مصرف کم بذر مقدار درصد، 51/40دیرهنگام 

میزان  و کاهش را عملکرد توان خأل می ذکرشده موارد سازي بهینه با بنابراین،. درصد بود 60/95و   10/46ترتیب  شیطانی  به

                                  .داد افزایش به دو برابر را عملکرد
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 و همکاران سیاهمرگویی

 

 7931 تابستان  0شماره   02دوره 

655

 مقدمه. 1

واسطه داشتن روغن به 4هاي روغنی، سویادر بین دانه

مطلوب، پروتئین زیاد و مرغوب، کنجاله قابل استفاده در 

تغذیه دام و طیور و امکان مصرف پروتئین آن در غذاي 

. بر اساس [4]انسان از جایگاه خاصی برخوردار است 

کل سطح  4936-39کشاورزي در سال زراعی آمارنامه جهاد 

هزار هکتار و تولید  0/26زیر کشت این محصول در ایران 

کیلوگرم در  6446طور متوسط هزار تن )به 0/416آن معادل 

درصد از تولید  9/23هکتار( بوده است و استان گلستان با 

سویاي کشور، در جایگاه نخست قرار دارد. در بین 

 4415این استان، شهرستان کالله با هاي مختلف  شهرستان

کیلوگرم در هکتار یکی از  6655هکتار و متوسط عملکرد 

 .[6]آید  شمار می مهمترین مناطق تولید این محصول به

 کشور در زراعی گیاهان تولید اساسی مشکالت از یکی

 عملکرد و واقعی کشاورزان عملکرد بین زیاد اختالف ما،

 بین مطالعات نشان داده است که .باشد می حصول قابل

کاران شهرستان گرگان از مزارع خود  گندم عملکردي که

 در کیلوگرم 6916 حصول، قابل  عمکرد و کنند برداشت می

. در تحقیقی دیگر که با [0]دارد  وجود( خأل) فاصله هکتار

 شهرستان در سویا عملکرد خأل بر مؤثر عوامل هدف بررسی

 عملکرد متوسط بین که مشخص گردیدانجام شد،  بندر گز

 حصول  قابل عملکرد و( هکتار در کیلوگرم 6692) واقعی

 خأل هکتار در کیلوگرم 9126 ،(هکتار در کیلوگرم 0236)

 یمد یايسوشده بر روي  نتایج تحقیق انجام[. 43] دارد وجود

 یلطور متوسط پتانس که بهنشان داد  هندوستان منطقه 64در 

خأل  یانگینو م هکتار در یلوگرمک 9565مناطق  ینعملکرد ا

نتایج تحقیق [. 65] باشد یدرصد م 66 عملکرد آن در حدود

منطقه  44دیگر که با هدف برآورد خأل عملکرد سویا در 

هندوستان انجام شده بود، نشان داد که پتانسیل عملکرد سویا 

                                                                                    
1. Glycin max L.  

 کیلوگرم در هکتار 9505تا  4613تواند بین  در این مناطق می

در نوسان باشد. اما، عملکردي که کشاورزان در این مناطق 

کیلوگرم در هکتار )خأل  4465تا  005آورند بین  دست می به

 .[62]است متغیر  درصد( 20تا  43عملکردي معادل 

قدم براي کاهش خأل عملکرد، مشخص کردن  یناول

 باشد می خاص یهناح یکهاي عملکرد در  یتمحدود

مطالعات مختلفی در زمینه تعیین عوامل مؤثر تاکنون [. 64]

بر خأل عملکرد در محصوالت مختلف انجام شده است. 

شده در تعیین عوامل مؤثر بر خأل  نتایج تحقیق انجام

که سهم  عملکرد گندم در شهرستان بندر گز نشان داد

درصد، عدم  40گندم از خأل عملکرد  یینتراکم بوته پا

 یخدرصد، تار 45 یدجد هاي هیافتاستقبال کشاورزان از 

درصد و  64درصد، رقم نامناسب  92 یرهنگامکاشت د

درصد  46و گرانستار  یککش تاپ عدم استفاده از علف

توان خأل  یسازي موارد ذکرشده م هینبا به ین،بنابرا .بود

را کاهش و عملکرد را به گندم در این شهرستان عملکرد 

 [. 43] داد یشتن در هکتار افزا 0باالتر از 

مصرف  یزانمنقش  در تحقیقی دیگر روي گندم،

پس از  یمصرف یتروژنکود ن یزاناز کاشت، م یم قبلپتاس

ی، افشانکاشت، شاخص سطح برگ در مرحله گرده

 یتروژنکل ن ی،افشانگرده مرحله در یلکلروف شاخص

دوره و طول  یدگیدر مرحله رس یاهشده توسط گ جذب

، 65ترتیب خأل عملکرد بهرشد رویشی گیاه روي میزان 

همچنین، [. 0]تعیین شد درصد  43و  41، 45، 43، 46

 1055 کشاورزانگندم که متوسط عملکرد  یدرحال

به  یزراع یریتتوانند با بهبود مد یاست، آنها م یلوگرمک

 ینا براي و یابنددر هکتار دست  یلوگرمک 2655عملکرد 

رف حداقل ( مص4: یردمدنظر قرار گ یرمنظور اقدامات ز

کیلوگرم آن  09در هکتار که  یتروژنکود ن یلوگرمک 32

 94( مصرف حداقل 6صورت سرک داده شود، باید به

کیلوگرم کود  15و  P2O5کود فسفر به صورت  یلوگرمک
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( حداقل دو 9در زمان کاشت،  K2Oصورت پتاس به

در مترمربع  110تا  466 ین( تراکم بوته ب1 یاري،آب یتنو

  [.6] قبل از آن یاآذر ماه و  یل( کشت در اوا0و 

 یاثر بر خأل عملکرد سوؤعوامل مدر تحقیق جامعی 

قرار  یسربر موردسال  96 مدتبرزیل به منطقه 40در 

عامل خأل عملکرد  ینترکه مهمگرفت و مشخص شد 

 بستگیبه کمبود آب  (در هکتار یلوگرمک 4255 یزانمبه)

 62درصد، کمبود آب با  99کود با در برنج . [60] داشت

در  یدست یندرصد، وج 46با  دیرهنگام درصد، برداشت

 2افتادن نشاکاري با  یقدرصد و به تعو 42نوبت دوم با 

در هکتار  یلوگرمک 6920 یجادعوامل ا ینترمهمدرصد 

 یخ[. عدم انتخاب تار69]گزارش شده است خأل عملکرد 

 یرهخأل عملکرد ز یجادعامل ا ینتر مهم مناسب کاشت

  [.42]شده است  یسبز در استان خراسان معرف

کشاورزان به عملکرد قابل  یابی مانع دست یاديعوامل ز

 یینرسد با تع ینظر مشوند. به یحصول محصوالت مختلف م

 یزانبر م یریتی،مد زراعی و هر کدام از عوامل یرتأث یزانم

توان  یکشاورزان از آن م یشده و آگاه یجادخأل عملکرد ا

و قابل حصول را به حداقل کاهش  یعملکرد واقع ینفاصله ب

بندي  و رتبه یینپژوهش با هدف تع ینا بدین ترتیب،. دهد

در  سویاخأل عملکرد در محصول  یجادا مؤثر برعوامل 

 . شدانجام  کالله ،استان گلستاناقلیمی  یطشرا

 

 ها مواد و روش. 2

هاي شرقی استان گلستان  ن کالله، یکی از شهرستانشهرستا

طول  کیلومتر مربع در 1326است که با مساحتی حدود 

 یاییو عرض جغراف یشرق یقهدق 63درجه و  00 یاییجغراف

برداري  نمونه ی قرار گرفته است.شمال یقهدق 66درجه و  90

مزرعه تحت کشت سویا در  05، در 4931در تابستان سال 

دو بخش  در آزمایشحومه شهرستان کالله انجام شد. 

 کشاورزان نامه توسط پرسش تکمیل و مزرعه از برداري نمونه

( آمار هواشناسی این 4در جدول ) .شد ریزي طرح قطعه، هر

آمار  آورده شده است. بر اساس 4931شهرستان در سال 

ارائه شده، میانگین دماي هوا در سال آزمایش در مقایسه با 

میانگین بلندمدت آن، تفاوت زیادي نداشته است؛ اما میزان 

 میزان قابل توجهی کاهش یافته است.بارندگی به 

 
 (7932-35گین بلندمدت آن )و میان 7935. آمار هواشناسی مربوط به شهرستان کالله در سال 7جدول 

  گراد( دما )درجه سانتی بارش )میلی متر(

  حداقل حداکثر میانگین میانگین بلند مدت بارش میانگین بلند مدت

 فروردین 0/6 5/65 6/41 1/41 1/96 4/06

 اردیبهشت 6/46 3/62 3/43 0/43 1/64 0/16

 خرداد 0/43 5/92 0/60 0/60 3/6 5/62

 تیر 0/69 3/92 6/95 2/66 3/65 9/60

 مرداد 9/69 9/96 6/95 1/63 6/46 4/60

 شهریور 6/43 5/99 1/62 6/62 4/94 2/94

 مهر 2/40 1/63 0/66 5/66 0/15 6/94

 آبان 4/3 2/65 3/41 2/40 3/60 3/00

 آذر 6/1 9/40 6/3 1/45 0/04 0/29

 دي 2/0 3/40 6/44 6/6 1/22 4/10

 بهمن 3/6 2/49 9/6 1/6 9/60 4/64

 اسفند 3/2 4/46 0/46 5/44 2/04 6/04
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هاي  دلیل پراکنش غیریکنواخت مزارع سویا، مکان به

ها پراکنش  برداري طوري انتخاب شدند که نمونه نمونه

مناسبی در سه جهت شمال، جنوب و غرب سطح شهرستان 

هاي هرز در  برداري از جمعیت علف داشته باشند. نمونه

  ي   ها ابتداي رشد سویا )قبل از انجام عملیات کنترل علف

برگی حقیقی سویا، بر اساس الگوي  6تا  0رحله هرز( در م

W  متر انجام شد.  0/5×0/5در کوادراتی به ابعاد 

 شامل زراعی به مدیریت مربوط اطالعات کلیههمچنین، 

 استفاده، رقم مورد مصرفی، بذر میزان بذر، بستر تهیه عملیات

 و هرز، نوع علف کنترل روش کاشت، زمان بذر، تهیه محل

مسایل  سایر و پاشی سم زمان مصرفی، هاي کش علف مقدار

 قالب در برداشت و داشت کاشت، عملیات به مربوط

 رشد فصل پایان در شد. آوري جمع از کشاورزان نامه پرسش

 سویا در واحد سطح تعیین شد.  عملکرد میزان نیز

رابطه بین تمام متغیرهاي  براي تعیین مدل عملکرد،

و عملکرد با استفاده از روش رگرسیون  4شدهگیرياندازه

مورد بررسی قرار گرفت. با قرار دادن  [6و  0]گام به گام 

مزرعه مورد  05شده متغیرها در  مقادیر نامطلوب مشاهده

بررسی در مدل عملکرد، مقدار عملکرد با استفاده از مدل 

برآورد گردید. در مرحله بعد با قرار دادن بهترین مقادیر 

ه متغیرها در مدل عملکرد، حداکثر عملکرد مشاهده شد

مطلوب بهدست آمد. اختالف این دو مقدار خأل عملکرد 

ضرب مقدار  محصول در نظر گرفته شد. اختالف حاصل

نامطلوب مشاهده شده براي هر متغیر در ضریب آن با 

شده )مطلوب( براي  ضرب مقدار بهترین مشاهدهحاصل

دهنده مقدار خأل  نشانهمان متغیر در ضریب همان متغیر، 

عملکرد ایجاد شده براي آن متغیر است. نسبت مقدار خأل 

دهنده  عملکرد براي هر متغیر به کل خأل عملکرد، نشان

                                                                                    
متغیرهاي کیفی به صورت صفر و یک کدگذاري و سپس مورد بررسی . 4

 . [0]قرار گرفتند 

صورت درصد باشد و بهعملکرد می سهم آن متغیر در خأل

افزار ها از نرم . براي تجزیه داده[0]نشان داده شد 

.  همچنین، [0و  45]استفاده شد  SAS  (ver 9.1)آماري

در مواقع الزم جهت بررسی پاسخ عملکرد سویا به 

بر خأل عملکرد از روش متداول  مؤثرمتغیرهاي مدیریتی 

 . [6]مورد استفاده در آنالیز خط مرزي استفاده گردید 
 

 نتایج و بحث. 3

از بین کلیه متغیرهاي مورد بررسی، مدل )معادله رگرسیون 

 06مستقل انتخاب شد. این مدل نهایی( زیر با شش متغیر 

(. >554/5Pدرصد از کل تغییرات عملکرد را توجیه کرد )

 (  به صورت زیر بیان شد:4مدل عملکرد )رابطه 

(4)                                          Yield (ton/ha) =  

1.30+0.230CS-0.010PD+0.023SU+0.038FA-

0.022SH-0.058CV 
: تاریخ کاشت، PDشده،  : بذر گواهیCSکه در آن 

SU ،مقدار بذر مصرفی :FA ،مساحت مزرعه :SH تراکم :

 9: تراکم علف هرز کنجد شیطانیCVو  6علف هرز قیاق

 باشد. می

مدل عملکرد میزان نامطلوب و مطلوب عملکرد را 

کیلوگرم در هکتار برآورد نمود.  6592و  4593 ترتیب به

شده در  متوسط عملکرد مشاهدهکه مقادیر حداقل و  درحالی

کیلوگرم در  6632و  4505ترتیب برداري به مزارع نمونه

 332آمده توسط مدل  دست . میزان خأل عملکرد به1هکتار بود

(. در ایجاد این میزان خأل 6) جدول  کیلوگرم در هکتار بود

عملکرد، شش متغیر بیشترین سهم را داشتند و در بین آنها 

ترتیب از علف هرز ین تأثیرپذیري را بهنیز عملکرد بیشتر

                                                                                    
2 . Sorghum halepense L. 
3 . Cleome viscosa  L. 

 استان سویاي مزارع از هزار هکتار( 41درصد ) 15 حدود 4931 سال در. 1

 موجود در این  آمار اساس شد. بر بنديغالف در اختالل عارضه دچار گلستان

 400 سویا در شهرستان کالله، کشت تحت مزارع هکتار 0/4069 از سال

 .[6]بودند  شده عارضه این دچار هکتار
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شده، تاریخ کاشت،   کنجد شیطانی، استفاده از بذر گواهی

مقدار بذر مصرفی، علف هرز قیاق و مساحت مزرعه داشت. 

 گرگان شرایط در گندم عملکرد محدودکننده عوامل تحلیل

 و نیتروژن تغذیه مدیریت پتاسیم، مصرف میزان که داد نشان

 ترینمهم درصد 43 و 24 ،65 با ترتیببه کاشت تاریخ

 آنها سازي بهینه با و هستند عملکرد خأل در مؤثر عوامل

 کیلوگرم 6916 میزانبه گرگان در را گندم عملکرد توان می

 [. 0] داد افزایش هکتار در

 )با تخمینی و واقعی عملکرد بین ( رابطه4در شکل )

درصد( نشان داده شده است. جذر  06 همبستگی ضریب

 مدل تغییرات ضریب و (RMSE)میانگین مربعات خطا 

 این بود. درصد49و  هکتار در کیلوگرم 669 برابر ترتیببه

مناسبی برخوردار  مدل از دقت که دهند می نشان ها آماره

 هر سهم و عملکرد میزان خأل تعیین براي تواند می  بوده و

 .شود گرفته کار به عملکرد هاي محدودیت از یک

 
 عملکرد سویا خألنقش نوع بذر مصرفی در ایجاد . 3. 1

شده عامل  در این تحقیق عدم استفاده از بذرهاي گواهی

درصد خأل عملکرد سویا در شهرستان کالله بود  50/69

( کشاورزانی که از بذر 6(. با توجه به شکل )6)جدول 

 995طور متوسط  بهشده استفاده کرده بودند،  گواهی

کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتري برداشت نموده بودند. 

درصد کشاورزان سویاکار شهرستان  22در این تحقیق 

درصد از بذرهاي  91شده و  کالله از بذر گواهی

 در تولید اساس بذر خودمصرفی استفاده کرده بودند.

 خوب بذر از استفاده بدون. شود می محسوب کشاورزي

 تولید حداکثر به توان نمی نیز فراوان انرژي صرف با حتی

شده  استفاده از بذر اصالح .[44]یافت  دست عملکرد و

در  .عملکرد دارد یشبر افزا یممستقیرو غ یمدو اثر مستق

 ید،تول يها ان مصرف نهادهیزدر م ییربدون تغ یماثر مستق

و در  یابد یم یشدرصد افزا 40 به میزانعملکرد در هکتار 

 یششده باعث افزا بذر اصالح یريکارگ هب یم،مستقیراثر غ

شود که در  یم یدتول يها از نهاده یدر استفاده از بعض

 یشافزادر هکتار درصد  46به میزان ، عملکرد یجهنت

زان یشده م در مجموع استفاده از بذر اصالحیابد و  یم

 .[9] دهد یم یشدرصد افزا 90عملکرد را 

 
 های کالله. کمی کردن خال عملکرد سویا در شرایط شهرستان0جدول 

 متغیرها
 خأل  اجزاي با مدل شدهمقادیر محاسبه شده گیريمقادیر اندازه

 عملکرد

 خأل عملکرد 

 مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب ضریب )درصد(

 5 5 95/4 95/4 4 4 95/4 عرض از مبدا

 50/69 69/5 69/5 55/5 55/4 55/5 695/5 بذر گواهی شده

 51/40 40/5 64/5 32/5 55/64 55/32 -545/5 تاریخ کاشت

 01/44 46/5 24/4 13/4 55/05 55/20 569/5 مقدار بذر مصرفی

 26/0 56/5 44/4 596/5 55/9 55/4 596/5 مساحت مزرعه

 10/46 46/5 60/5 90/5 40/44 65/42 -566/5 علف هرز قیاق

 60/95 95/5 42/5 12/5 65/6 55/6 -506/5 علف هرز کنجد شیطانی

 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد واقعی مشاهده شده
- 

 حداقل

4505 

 متوسط

6632 
- - - - 

 - - 6592 4593 - - - عملکرد تخمین زده شده با مدل )کیلوگرم در هکتار(

 455 332 - - - - - )کیلوگرم در هکتار(خأل عملکرد تخمین زده شده با مدل 
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 . اثر نوع بذر م ر ی بر عملکرد سویا0شکل 

 

شده، سهم  گواهیرغم باال بودن کیفیت بذرهاي  علی

شده استفاده نمودند،  کشاورزانی که از بذور غیر گواهی

کاران به بذر  گندم یعدم دسترس یلدالزیاد بود. 

گذاري  و مراحل نام یربودن مس یطوالنید، شده جد اصالح

نژادگران  براي به یزهعدم وجود انگ ید،ارقام جد معرفی و

 جدید ارقام یمعرف ینهکه در زم یقاتیسسات تحقؤو م

موقع  هو ب یحصح یجدارند، عدم ترو یتو فعال یتمسئول

عدم  کشاورزان، به یدشده جد یشده و معرف ارقام اصالح

کنندگان به بذور یدتول کافیموقع و  هب یدسترس

شده  یمناسب بذور گواه توزیع و ینشده، عدم تأم اصالح

 یبذور در بعض یععدم وجود مراکز توز ید،در مناطق تول

بذور  ینو تأم یدعدم تناسب تول کشاورزي، از مناطق

ارقام اصالح شده و سطح  یبشده متناسب با ترک اصالح

 ینمنجر به سهم پائ یجهها که در نت آنها در استان یر کشتز

عنوان شده است شده در زراعت مورد نظر  یبذر گواه

[0] . 
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 عملکرد سویا خأل ایجاد در تاریخ کاشت نقش. 3. 2

عملکرد  يمهمی بر عملکرد و اجزا ثیرأشت تاتاریخ ک

 6با توجه به جدول بسیاري از گیاهان از جمله سویا دارد. 

 51/40سهم تاریخ کاشت در خأل عملکرد سویا در کالله، 

در این مطالعه مشخص گردید که کشاورزان درصد بود. 

روز از اول فروردین یعنی از  496تا  64شهرستان کالله از 

اقدام به کشت سویا نمودند.  مرداد 46خرداد تا  64

 9695بهینه،  عملکرد پتانسیل ناشی از تاریخ کاشت

هاي قبل از سه  کیلوگرم در هکتار بود که در تاریخ کاشت

آمد  دست بهروز بعد از شروع سال شمسی(  32تیر ماه )تا 

درصد مزارع  02(. از میان مزارع مورد بررسی 9)شکل 

درصد بعد از این تاریخ نسبت به  11قبل از سه تیر ماه و 

 کشت سویا اقدام کرده بودند. 

گیري بهینه از عوامل  بهره تاریخ کاشت مناسب موجب

اقلیمی نظیر درجه حرارت، رطوبت و همچنین تطابق 

 در. [41] گردد ب میدهی با درجه حرارت مناسزمان گل

 استان در سویا زراعت از درصد 35 از بیش اخیر هاي سال

 تأخیر با گاهاً است که بوده کشت دوم صورت به گلستان

 در اختالالتی سبب کشت، در تأخیر این شوند.می کاشته

 توانایی و گردد می بندي دانه و بندي زایشی، غالف رشد

 مناسب پتانسیل به رسیدن در را سویا مختلف ارقام

نتایج نشان داده است که در  .[46]دهد  می عملکرد کاهش

ازاي هر  تیر به 49اردیبهشت تا  65منطقه گرگان از تاریخ 

کیلوگرم  16روز تأخیر کاشت، عملکرد سویا به مقدار 

در ماهدشت کرج بعد  ،همچنین .[3]کاهش خواهد یافت 

ازاي هر روز تأخیر در کاشت سویا،  اردیبهشت به 63از 

یابد  کیلوگرم در هکتار کاهش می 99عملکرد به مقدار 

 از استفاده جمله از تدابیري اتخاذ با باید ،بنابراین .[49]

 تراکم منطقه، هاي کاشت تاریخ با سازگار و مناسب ارقام

 کشت عدم از ناشی هاي توان خسارت می و غیره مناسب

 کشت دو ضمن کشاورزان بتوانند تا داد کاهش را موقع به

  .[61و  66]باشند  داشته مناسبی اقتصادي صرفه سال در

با توجه به کاهش رشد ایجادشده در شرایط کشت 

دلیل مهیا شدن شرایط دمایی  تأخیري و همچنین به

هاي هرز، تراکم این گیاهان  مطلوب براي رشد علف

نیز نتیجه  توجه خواهد یافت. در این تحقیق افزایش قابل

( مشاهده 1که در شکل ) گونه مشابهی حاصل شد. همان

ماه، تراکم  شود با گذشت زمان از اول فروردین می

هاي هرز به شکل خطی افزایش یافته است و به  علف

بوته در متر مربع تراکم علف هرز  60/4ازاي هر روز، 

توان گفت عالوه بر  می ،افزایش یافته است. بنابراین

هاي هرز نیز  دوره رشد، افزایش تراکم علفکاهش طول 

در کاهش عملکرد ناشی از تأخیر در تاریخ کاشت مؤثر 

 بوده است.
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 های هرز . اثر تاری  کاش  بر تراکم علف5شکل

 

 سویا عملکرد خأل ایجاد در مقدار بذر مصرفی نقش. 3.3

سهم مقدار بذر مصرفی سویا در خأل عملکرد ایجادشده، 

درصد(. میزان بذر مصرفی بین   01/44مالحظه بود ) قابل

کیلوگرم در هکتار در نوسان بود. عملکرد  60تا  20

 6695بهینه حدود   پتانسیل ناشی از مقدار مصرف بذر

  05کیلوگرم در هکتار بود که با مقدار مصرف بذر 

(. از میان مزارع 0دست آمد )شکلکیلوگرم در هکتار به

 01مقدار و درصد مزارع کمتر از این  61مورد بررسی 

 درصد بیشتر از این مقدار بذر استفاده کرده بودند. 

 
 عملکرد سویا خألنقش مساحت اراضی در ایجاد . 3. 4

هاي متفاوتی  اراضی سویاي انتخاب شده، داراي مساحت

هکتار  0/46تا  4بودند. مساحت مزارع مورد مطالعه بین 

ناشی عملکرد پتانسیل هکتار( متغیر بود.  0طور متوسط )به

کیلوگرم در هکتار  6645از مساحت بهینه مزرعه معادل 

دست آمد هکتار به 01/6بود که که در اراضی با مساحت 

اي که به بررسی تأثیر عوامل مختلف  . در مطالعه(2)شکل 

زراعی و ساختاري بر میزان عملکرد محصول گندم آبی 

در شهرستان کنگاور پرداخته شده بود، مشخص گردید که 

فزایش مساحت اراضی تحت کشت این محصول، با ا

عملکرد آن افزایش یافت. همچنین میانگین عملکرد 

کشاورزانی که مالکیت شخصی زمین، تراکتور و سایر 

ادوات را داشتند، بیشتر از کشاورزانی بود که این امکانات 

 .[40] اي در اختیار داشتند را به شکل اجاره

 

 
 

 . اثر مقدار بذر م ر ی بر عملکرد سویا6شکل 
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 . اثر مساح  مزرعه بر عملکرد سویا5شکل 

 

 سویا عملکرد خأل ایجاد در های هرز علف . نقش3. 5

برداري شده بین  هاي هرز در نقاط نمونه تراکم کل علف

در این  .بود بوته در متر مربع در نوسان 6/65تا  2/0

درصد،  بین  40هایی که فراوانی نسبی باالي  تحقیق گونه

درصد داشتند، به عنوان  0درصد و کمتر از  40-0

هاي بسیار مهم، مهم و کم اهمیت در نظر گرفته  گونه

بر این اساس دو گونه اویارسالم و قیاق در  .[2]شدند 

هاي گندم خودرو، خربزه وحشی، کنجد  گروه اول، گونه

ها در  یطانی و نیلوفر وحشی در گروه دوم و سایر گونهش

 (.0گروه سوم قرار گرفتند )شکل 

نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که دو گونه قیاق 

توجهی در کاهش عملکرد سویا   و کنجد شیطانی اثر قابل

از  یناشبهینه  یلعملکرد پتانسدر شهرستان کالله داشتند. 

در هکتار بود که  یلوگرمک 6605 قیاق،حضور علف هرز 

 بوته در متر 40/44کمتر از  يها وجود تراکم یطدر شرا

ها نشان داد که تراکم این علف  بررسیمربع حاصل شد. 

درصد  2درصد مزارع کمتر از این مقدار و  31هرز  در 

(. همچنین عملکرد 6آنها بیش از این مقدار بود )شکل 

 6655شیطانی  پتانسیل ناشی از حضور علف هرز کنجد

هاي  کیلوگرم در هکتار بود که در شرایط وجود  تراکم

بوته در متر مربع این علف هرز حاصل شد.  26/6کمتر از 

درصد  31این در حالی بود که تراکم این علف هرز  در 

درصد آنها بیش از این مقدار  2مزارع کمتر از این مقدار و 

 (. 3بود )شکل 

 

 
 های مختلف علف هرز. تراکم نسبی گیاهچه گونه1شکل 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 2 4 6 8 10 12 14

د 
کر

مل
ع

 (
ار
کت
 ه
در

ن 
ت

)

(هکتار)مساح  مزرعه 

x<2.74   y= 1.85+0.35x
x>=  y= 2.81



 و همکاران سیاهمرگویی

 

 7931 تابستان  0شماره   02دوره 

610

 
 یاو عملکرد سو قیاقتراکم  ینرابطه ب. 3 شکل

 

 
 یاو عملکرد سو کنجد شیطانیتراکم  ینرابطه ب. 3 شکل

 

هاي هرز برعملکرد گندم به عوامل  علف یرتأث یزانم

هرز، رقم گندم مورد  مانند گونه و تراکم علف یمختلف

کاشت، فاصله  یخو زمان مصرف کود، تار یزانکشت، م

 دارد یبستگ شناختی بوم یطشرا یرکاشت و سا هاي یفرد

ثر بر ؤم یریتیعوامل مد یبررساي به  در مطالعه. [40]

بر از آنها  یعملکرد ناش هاي هرز و خأل علف یتجمع

هاي  که از میان گونه گندم پرداخته شد و مشخص شد

مختلف علف هرز، یوالف وحشی، علف خونی و خردل 

 .وحشی، بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد گندم داشتند

وته خونی، سه ب بوته علف 46، موجودهاي  در میان گونه

خردل وحشی و دو بوته یوالف وحشی در متر مربع 

ترین  درصد کاهش عملکرد قوي 40و  46، 20با  ترتیب به

 . [46] رقبا براي گندم بودند

توجه این بود که از لحاظ فراوانی، علف  نکته قابل 

 63/0هرز کنجد شیطانی در گروه دوم قرار داشت )

درصد(. با این وجود نقش بسیار مؤثري در کاهش 
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زایی این علف  که خسارت عملکرد سویا داشت. به نحوي

 C4هرز بیش از علف هرز قیاق که یک گیاه چندساله و 

تر این گیاه و  ر بر مطالعه دقیقاست، برآورد گردید. این ام

کند.  مدیریتی مؤثر در مهار این گیاه تأکید می راهکارارائه 

ورود تک  يبه ازازیرا محققان کاهش عملکرد دانه سویا 

درصد  93/6شیطانی را برابر با  هرز کنجد   بوته علف

هاي مختلف علف هرز،  در بین گونه. [1]اند  برآورد نموده

نسبی متعلق به اویارسالم بود. اما با توجه بیشترین فراوانی 

به خروجی مدل مورد بررسی، اویارسالم تأثیري در 

هاي  کش رسد علف نظر میکاهش عملکرد سویا نداشت. به

شناسی این گیاه در  مورد استفاده و خصوصیات ریخت

 بروز این نتیجه مؤثر بوده است. 
 

 گیری  نتیجه. 4

مدل عملکرد میزان نامطلوب و مطلوب عملکرد را 

کیلوگرم در هکتار برآورد نمود.  6592و  4593 ترتیب به

این در حالی بود که مقادیر نامطلوب و مطلوب عملکرد 

 6632و  4505برداري  شده در مزارع نمونه مشاهده

کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به نتایج و نزدیک بودن 

گفت مدل حاضر از دقت مناسبی در توان  مقادیر، می

عملکرد برخوردار است. بر این اساس  بینی خأل پیش

کیلوگرم  332آمده توسط مدل  دستمیزان خأل عملکرد به

در هکتار برآورد شد. با استفاده از نتایج مطالعه حاضر حد 

بهینه عوامل مدیریتی جهت دستیابی به این عملکرد 

متغیر علف هرز کنجد شناسایی شدند. بر این اساس شش 

شده، تاریخ کاشت، مقدار  شیطانی، استفاده از بذر گواهی

عنوان بذر مصرفی، علف هرز قیاق و مساحت مزرعه به

ترین عوامل ایجاد خأل عملکرد سویا در شهرستان مهم

استفاده از بذرهاي رو  کالله معرفی شدند. از این

ا در کاشت سوی، شده و تهیه آن از مراکز معتبر گواهی

استفاده از مزراعی با هاي قبل از سه تیرماه،  تاریخ کاشت

دلیل امکان استفاده از مکانیزاسیون،  هاي بیشتر به مساحت

کیلوگرم در هکتار بذر سویا و توجه   05مصرف حداقل 

خصوص دو گونه کنجدشیطانی  هاي هرز به به کنترل علف

جهت افزایش عملکرد و رفع خأل عملکرد قابل  و قیاق

 باشند.توصیه می
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Abstract 
To study the factors affecting soybean yield loss, an experiment was conducted in the Kalaleh region at 

summer of 2016. The sampling of weeds was taken in the early growing season based on W pattern in 50 

fields. In this study, all agronomic management information including land area, farmers’ experience, 

seedbed preparation, sowing date, cultivar and provided seed sources, sowing methods, seed rate, weeds 

control methods, amount and time of herbicide application were collected during growing season by 

preparing the questionnaire and complete them with farmers. Soybean grain yield determined at the end 

of the growing season. Asian spider flower (Cleome viscosa L.) and Johnson grass (Sorghum halepense L.) 

had significant effects on soybean yield among the various parameters of the field area, seed rate, 

certified seed application and planting date. The predicted minimum and optimum yields with the model 

were 1039 and 2036 kg.ha
-1

, respectively. Thus, yield gap between predicted minimum and optimum 

yield was estimated at 996 kg.ha
-1 

in this region. Results showed that certified seed (23.07 percent), 

delayed planting date (15.04 percent), low seed rate (11.54 percent), low field area (7.62 percent), present 

of Johnson grass and Asian spider flower weeds (12.47 and 30.25 percent, respectively) were the most 

effective factors on soybean yield gap. Thus, optimizing mentioned factors can be reduced yield gap. 

 

Keywords: Asian spider flower, boundary-line analysis, golestan providence, stepwise regression, yield 

potential. 

    


