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 چکیده

 وصـول  قابـل  عملکـرد  و کشـاورزان  واقعـی  عملکـرد  بین توجه قابل اختالف گلستان استان در سویا تولید مشکالت ترین عمده از یکی
 بنـابراین،  اسـت.  بـوده  چشـمگیر محصـول  این تولید مناطق در سویا مزارع در اختالف این اخیر هاي سال در که است عملکرد) (خالء

 بـه  مزرعه 73 در و کالله شهرستان در اي مطالعه منظور بدین است.اي ویژه اهمیت داراي عملکرد خالء و محدودکننده عوامل شناسایی
مـدیریتی،  عملیـات  بـه  مربـوط  اطالعـات  تمـامی  مطالعـه  ایـن در شد. انجام کارکرد مقایسه تحلیل روشبراساس و پیمایشی صورت

 رابطـه  گام، به گام رگرسیون از استفاده با سپس شدند. گیري اندازه و ثبتکشاورزان اقتصادي – اجتماعی وضعیت و خاك خصوصیات
 4/2606 کننـد،  برداشـت  توانند می که عملکردي و کشاورزان عملکرد بین که داد نشان نتایج شد. بررسی متغیرها تمامی و عملکرد بین

 شهرسـتان  در سـویا  عملکـرد  محدودکننـده  عامل شش که داد نشان حاضر آزمایش نتایج دارد. وجود (خالء) فاصله هکتار در کیلوگرم
 ،1/5 ،1/30 ترتیـب  بـه  بوتـه  تـراکم  و مصرفی آب مقدار بارانی، آبیاري کاشت، تاریخ بقایا، کردن خاك زیر کشاورز، تجربه شامل کالله

 را سـویا  حصـول  قابـل  عملکـرد  کـه  عاملی شش بین از تحقیق این در کنند. می ایجاد عملکرد خالء درصد 5/22 و 8/13 ،8/13 ،7/14
 منطقـۀ  در را سـویا  عملکرد توان می مدیریتی عوامل این سازي بهینه صورت در که هستند مدیریتی عوامل متغیر، پنج است کرده محدود
 داد. افزایش درصد70 تا کالله

 زراعی. مدیریت واقعی، عملکرد حصول، قابل عملکرد ،,ا پی سی سویا، عملکرد، خالء ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 نـیم  طی غذایی مواد تولید در که چشمگیري رشد رغم علی
 تــرین مهــم از یکــی اســت، گرفتــه صــورت گذشــته قــرن
 مسـئلۀ  بـا  رویـارویی  چگونگی امروزي جامعۀ هاي چالش
 قـرن  نفري میلیارد نه حدود جمعیت نیاز مورد غذاي تأمین
 مـورد  تقاضـاي  بـه  گـویی  پاسخ منظور به است. یکم و بیست
 بـا  و آن قیمـت  در چشمگیر افزایش بدون غذا، براي انتظار

 ها نگرانی و اقلیم تغییر رشد به رو پیامدهاي گرفتن نظر در
 تـا  70 غـذایی  مواد تولید بایست می انرژي، امنیت مورد در

 اسـت  حـالی  در این و ]22 و 20[ یابد افزایش درصد 100
 کـه  اسـت  آن تقاضـاي  از کمتر غذایی مواد کنونی تولید که

 و تولیـد  فعلـی  سـطوح  بـین  اخـتالف  وجـود  بیـانگر  خود
 براي مختلفی هاي شیوه است. فعلی جمعیت غذاي تقاضاي

 افـزایش  شامل که است شده گزارش اختالف این کردن کم
 دو (تولید فشرده کشت سیستم از استفاده کشت، زیر سطح

 سـطح  در عملکـرد  خـالء  کاهش سال)، در محصول سه یا
 معرفـی  طریـق  از عملکرد سقف افزایش کشاورزان، مزارع
 از پـس  محصول تلفات کاهش باالتر، تولید قدرت با ارقام

  ].24[ است غذایی مواد ضایعات کاهش نیز و برداشت
 کشـت  مستعد هاي زمین تمامی تاکنون اینکه به توجه با
 سـطح  افـزایش  و است برداري بهره حال در زراعی گیاهان

 سعی تمام است رو روبه جدي هاي محدودیت با کشت زیر
 اسـت  سـطح  واحد در تولید افزایش براي محققان تالش و
 و واقعی عملکردهاي بین عملکرد خالء کاهش طریق از که

 صـورت  بـاالتر  تولیـدي  قـدرت  بـا  ارقام معرفی و پتانسیل
 تحـت  ارقـام  ایـن  است ممکن موارد از برخی در گیرد. می

 چنین در که نگیرند قرار مدیریتی و محیطی مناسب شرایط
 شـرایط  در کـه  (عملکـردي  واقعـی  عملکـرد  بین شرایطی
 عملکـرد  و آیـد)  مـی  دسـت  بـه  کننده محدود عوامل وجود

 عوامـل  عدم شرایط در شده حاصل (عملکرد ها آن پتانسیل
 شـناخت  آیـد.  مـی  وجـود  به عملکرد خالء کننده) محدود

 از هریـک  سـهم  تعیین و عملکرد خالء کننده ایجاد عوامل
 عملکـرد  خـالء  کـاهش  بـراي  تالش در را ما تواند می آنها

 بـراي  مبنایی عملکرد، خالء تحلیل و تجزیه ].4[ کند کمک
 خـاکی  و مـدیریتی  عوامـل  و محصـول  ترین مهم شناسایی
 وضـعیت  بهبود نیز و کشاورزان فعلی عملکرد کنندة محدود
 از یکـ ی .]31[ اسـت  عملکـرد  خـالء  کـاهش  بـراي  فعلی
 هشـد  استفاده عملکرد خالء کردن یکم براي که هایی روش
 بـا  روش ایـن  در .اسـت  )1,ا پی سی،( کارکرد مقایسۀ تحلیل
 ]7[ گـام  بـه  گـام  روش بـا  و چندگانـه  ونیرگرس از استفاده
ـ نها در و عملکـرد  هاي تیمحدود  نیـی تع دیـ تول مـدل  تی

 ،مـدل  پارامترهاي ریمقاد و دیتول مدل از استفاده با شود. یم
ـ  هر سهم  عملکـرد  ءخـال  جـاد یا در هـا  تیمحـدود  از کی

  .]18[ شود می مشخص

 طیشـرا  در گنـدم  عملکرد  ةکنند محدود عوامل بررسی
 زانیـ م کـه  کـرد  مشـخص  ,ا پـی  سـی  روش براساس گرگان
 بـا  بیـ ترت به کاشت خیتار و تروژنین یۀتغذ م،یپتاس مصرف

 ].9[ دارنـد  نقـش  عملکـرد  خـالء  در درصد 19 و 61 ،20
 روش از اسـتفاده  بـا  بـرنج  عملکـرد  هاي محدودیت مطالعۀ

 عملکرد تنوع از درصد 58 تولید مدل که داد نشان ,ا پی سی،
 هکتـار  در کیلـوگرم  2365 عملکرد خالء متوسط با را برنج

 آب، کمبـود  کـود،  مصرف دفعات تعداد عامل پنج و توجیه
 در تـأخیر  و نوبـت  دو در دستی وجین برداشت، در تأخیر

 در ].29[ بـود  شـده  بـرنج  عملکـرد  خالء سبب نشاءکاري
 در کیلوگرم 1855 عملکرد خالء برنج، روي دیگري تحقیق
 بـودن  نامناسـب  و 2تـونگرو  بیماري عامل دو توسط هکتار
 روش همـین  از اسـتفاده  بـا  ].23[ است شده گزارش خاك
 برنج و ]17[ پنبه ]،25[ ذرت عملکرد خالء در موثر عوامل

 مختلـف  مناطق در تحقیقات نتایج است. شده بررسی ]30[
 گیاهـان  عملکـرد  محدودکننـدة  عوامل بین از اند داده نشان

                                                           
1. Comparative Performance Analysis (CPA). 
2. Tungro. 
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 مـدیریتی،  عوامـل  شـوند  می عملکرد خالء سبب که زراعی
  ].15 و 28 ،26 ،27 ،14 ،19[ هستند ها آن ترین مهم

 برطـرف  سـبب  توانـد  می محدودکننده عوامل شناسایی
 گزینـۀ ,ا پـی  سـی ،روش شـود.  عملکرد خالء کاهش یا شدن

 محـدود  عوامـل  تـوان  مـی  آن از استفاده با که است مناسبی
 حـذف  بـه  نسـبت  سپس و کرده شناسایی را عملکرد کنندة
 عملکردهـاي  بررسی کرد. اقدام عملکرد کاهندة عوامل این

 کـه  دهـد  می نشان کالله شهرستان در سویا مزارع از ساالنه
 بـا  کشـاورزان  مـزارع  از آمده دست به عملکرد متوسط بین

 قابـل  تفـاوت  سـال  همان در آمده دست به عملکرد حداکثر
 بـراي  تحقیـق  ایـن  بنـابراین،  ].16[ دارد وجـود  اي مالحظه
 ایجـاد  عوامـل  شناسـایی  سـویا،  عملکرد خالء میزان تعیین
 ایجـاد  در عوامـل  این از یک هر سهم تعیین نیز و آن کنندة
 شد. انجام کالله شهرستان در عملکرد خالء
 

 ها روش و مواد .2
 (شهرسـتان  گلسـتان  استان منطقۀ ترین شرقی در تحقیق این

 شهرسـتان  گرفـت.  صورت شود، می کشت سویا که کالله)
 دقیقـۀ  29 و درجـه  55 بـین  جغرافیـایی  موقعیت در کالله
 واقـع  شـمالی  عـرض  دقیقـۀ  22 و درجه 37 و شرقی طول
 سـینوپتیک  ایستگاه هواشناسی هاي داده براساس است. شده

 پـانزده  (آمار منطقه بلندمدت دماي میانگین کالله شهرستان
 بارنـدگی  بلندمدت میانگین و گراد سانتی درجۀ 3/18 ساله)
 از بیش داراي کالله شهرستان است. متر میلی 2/577 سالیانه
 از هکتار 3000 حدود در که است آبی اراضی هکتار 9000
 برداشـت  از بعـد  (تابستانه) دوم کشت عنوان به اراضی این

 شـود.  مـی  کشـت  سـویا  کلـزا)  و (گنـدم  پاییزه محصوالت
 و کتـول  رقـم  شـامل  شـود  مـی  کشت منطقه در که ارقامی
 متعلـق  سوبا کشت سطح درصد 95 از بیش که است سامان

 هـاي  دانـه  شـرکت  از بـذر  تـأمین  محل و بود کتول رقم به
 گرفت. صورت روغنی

 سـازي  کمـی  براي نیاز مورد اطالعات آوري جمع براي
 و میـدانی  کـار  انجـام  سـویا  عملکرد خالء برآورد و تولید

 صـورت  کشـاورزان  بـا  چهـره)  به (چهره شخصی مصاحبه
 محـدودة  در واقـع  سـویا  مزرعـۀ  73 منظـور  بـدین  گرفت.

 سـطحی  کـه  گرفتند قرار پایش مورد شده مطالعه جغرافیایی
 سـویا  کشـت  زیر اراضی از درصد) 15( هکتار 452 بر بالغ
 و محصـول  رشد فصل طی پایش عملیات شد. می شامل را
 بـه  پـایش  براي انتخابی مزارع شد. انجام اي هفته صورت به

 در (تنوع مکانی کافی تنوع داراي که شدند انتخاب اي گونه
 مـزارع)،  وسـعت  و خـاك  کیفیت مانند مزرعه خصوصیات

 و داشـت  کاشـت،  عملیـات  انجـام  زمـان  در (تنـوع  زمانی
 شـرایط  معلومـات،  (سـطح  اقتصادي-اجتماعی و برداشت)
 مشخصـات  بـه  مربـوط  اطالعات باشند. کشاورز) درآمدي
ــاه ــوع گی ــم، (ن ــل رق ــوژیکی)، مراح ــی فنول ــاي ویژگ  ه

 زراعـی  مـدیریت  عملیـات  تمـامی  خـاك،  فیزیکوشیمیایی
 برداشت و داشت کاشت، بذر، بستر تهیه عملیات به مربوط

 بـا  چهـره  به چهره مالقات مشاهده، قیطر از مزرعه هر در
 و آنـالیز  بـراي  شـدند.  لیـ تکم ،يریگ اندازه ای و کشاورزان

 از بعـد  خـاك،  فیزیکوشـیمیایی  هـاي  ویژگـی  گیـري  اندازه
 خـاك  نمونـۀ  انتخـابی  مزارع از پاییزه محصوالت برداشت

 اسیدیته، الکتریکی، هدایت خاکشناسی آزمایشگاه در و تهیه
 جـذب،  قابـل  فسـفر  کـل،  ازت درصـد  آلـی،  کربن درصد
 همچنـین  و ماسـه  سـیلت،  رس، درصد جذب، قابل پتاسیم
 از مصـرفی  آب مقـدار  شـد.  گیري اندازه خاك بافت کالس
 آبیاري دفعات تعداد و آب پمپ خروجی دبی مقدار طریق

 بعد سویا خرید مراکز به تحویلی دانه مقدار و شد مشخص
 شد. ثبت مزرعه نهایی عملکرد عنوان به افت مقدار تعیین از

 عوامـل  شناسـایی  و عملکـرد  خـالء  میـزان  تعیین براي
 در .]9[ شد استفاده کارکرد ۀسیمقا تجزیۀ از آن کنندة ایجاد

 ی(کم شده يریگ اندازه يرهایمتغ تمام نیب ۀرابط روش نیا
 چندگانـه  ونیگرسر روش از استفاده با عملکرد و )یفیک و
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 کـدام  نکـه یا نیـی تع يبـرا  نخست بخش نیا در .شد بررسی
 نشیگـز  از شـوند  گنجانـده  دیتول یینها مدل در دیبا رهایمتغ
 انجـام  .]7[ شـد  استفاده 1گام به گام روش از استفاده با ریمتغ

 ].8[ شد انجام SAS افزار نرم از استفاده با فوق مراحل تمامی
 73 در ها)x( متغیرها شدة مشاهده متوسط دادن قرار با
 بـا  متوسـط  عملکـرد  عملکرد، مدل در شده بررسی مزرعۀ
 مشـاهده  مقدار بهترین دادن قرار با سپس شد، محاسبه مدل
 دســتیابی قابــل عملکــرد حــداکثر مــدل، در متغیرهــا شــده

 عملکـرد  خـالء  عملکرد، دو این بین اختالف شد. محاسبه
 متوسـط  مقـدار  ضـرب  حاصـل  اختالف شد. گرفته نظر در

 ضـرب  حاصل با آن ضریب در متغیر هر براي شده مشاهده
 ضـریب  در متغیـر  همـان  بـراي  شده مشاهده بهترین مقدار
 شـده  ایجـاد  عملکـرد  خالء مقدار دهندة نشان متغیر همان
 متغیـر  هـر  براي عملکرد خالء نسبت است. متغیر آن براي
 ایجـاد  در متغیـر  آن سهم دهندة نشان عملکرد، خالء کل به

  ].4[ شد داده نشان درصد صورت به و است عملکرد خالء

 
 بحث و نتایج .3
 تفــاوت کشـاورزان  بــین کشـت)  (ســابقۀ تجربـه  لحـاظ  از

 کـه  کسانی از کشاورزان تجربۀ دامنۀ داشت. وجود فاحشی
 کـه  کسـانی  تا کردند سویا کشت به اقدام بار نخستین براي

 کشـاورزان  بین در و بود متغیر داشتند کشت سابقۀ سال 40
 10 کشـت  تجربـۀ  افـراد  درصد 21 حدود در مطالعه مورد
 سـابقۀ  فراوانـی  توزیـع  تـرین  بـیش  که داشتند را سویا سال

 کشت تجربۀ کشاورزان درصد 30 تقریباً و داشت را کشت
 افـزایش  بـا  )1 (شـکل  داشـتند  را آن از کمتـر  یـا  و سال 8

 رونـد  نیـز  محصـول  تولیـد  سـال  8 تـا  سـویا  کشت تجربۀ
 کشـت،  سـابقۀ  افزایش با آن از بعد و است داشته صعودي
 اند). نشده داده نشان ها (داده بود یکسان تقریباً عملکرد

                                                           
1. Stepwise Selection 

 مـورد  مـزارع  در سـویا  بوتـه  تـراکم  که داد نشان نتایج
 بـین  در بـود.  متغیـر  مترمربع در بوته 24 تا 5 بین مطالعه
 مترمربـع  در بوتـه  12 تراکم شده، بررسی مزارع هاي تراکم
 50 و داشـت  را درصـد)  3/12( فراوانی درصد ترین بیش

 و مترمربـع  در بوتـه  14 تـراکم  مطالعه مورد مزارع درصد
 عمـدة  اینکـه  به توجه با ).2 (شکل داشتند را آن از کمتر
 صـورت  بـه  مطالعـه،  مـورد  منطقـۀ  سـویاي  مـزارع  کشت

 در بـذر  اسـتقرار  عـدم  علت به گیرد می صورت دستپاش
 مترمربـع  در بوتـه  تراکم عمدتاً یکنواخت، و مناسب عمق

 یابد. می کاهش
 تفـاوت  بررسـی  مورد مزارع بین کاشت تاریخ لحاظ از

 خـرداد  12 از کاشـت  تاریخ دامنۀ و دارد وجود چشمگیري
 اول از روز 118( تیرمـاه  25 تـا  سـال)  اول از روز 74( ماه

 کشت پایان تا کاشت تاریخ نخستین از و است متغیر سال)
 محـدودیت  بـه  توجه با که کشد می طول روز 44 منطقه در

 تـاریخ  دیرتـرین  اسـت.  طـوالنی  نسـبتاً  زمان کاشت تاریخ
 103( تیرمـاه  10 شـده،  بررسی منطقۀ در سویا مجاز کاشت
 تـا  شده بررسی مزارع درصد 87 که است سال) اول از روز
 دامنـۀ  از خارج مزارع درصد 23 و اند شده کشت تیرماه 10

 بـا  عمـدتاً  کـه  دارند قرار منطقه کاشت تاریخ آخرین مجاز
 ).3 (شکل شوند می مواجه عملکرد کاهش

 صـورت  دو بـه  شـده  بررسـی  مـزارع  در آبیاري نحوة
 منطقــه اراضــی عمــدة کــه بــود بــارانی و کرتــی آبیــاري

 توجه با درصد). 6/83( بودند شده آبیاري کرتی صورت به
 داراي مطالعـه،  مـورد  منطقـۀ  آبـی  اراضی تر بیش اینکه به

 آبیـاري  توسـعۀ  امکـان  اسـت  هکتـار  2 از کمتر سطوحی
 در فقـط  و نیسـت  پـذیر  امکان مالکی خرده دلیل به بارانی

ــده بررســی اراضــی درصــد 4/16 ــه، در ش ــاري منطق  آبی
 ).4 (شکل بود شده انجام بارانی صورت به
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 کشاورزان کشت) (سابقه تجربه تجمعی فراوانی درصد .1 شکل

 

 

 
 مطالعه مورد مزارع در بوته تراکم تجمعی فراوانی درصد .2 شکل

 
 

 
 مطالعه مورد مزارعدر کاشت تاریخ تجمعی فراوانی درصد .3 شکل
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 شده بررسی مزارع آبیاري نحوة فراوانی درصد .4 شکل

 

 
 

 مطالعه مورد مزارع در مصرفی آب مقدار تجمعی فراوانی درصد .5 شکل

 
 تا 92 از شده، بررسی مزارع در مصرفی آب مقدار دامنۀ

 درصـد  11 در تقریبـاً  بـود.  متغیـر  هکتار در میلیمتر 8/388
 مصـرف  آب هکتـار  در میلیمتـر  259 بررسـی،  مورد مزارع
 مقـدار  حداکثر مطالعه، مورد مزارع درصد 64 در بود. شده
 هکتار در میلیمتر 259 بود شده استفاده آبیاري براي که آبی
 ).5 (شکل بود آن از کمتر یا و

 مـزارع  در قبـل  محصول گیاهی بقایاي مدیریت نظر از
 بقایـا،  زدن آتـش  هـاي  روش از یکـی معمـوالً  شده، بررسی
 کـردن  خـاك  زیـر  و خاك سطح در بقایا از درصدي حفظ

 ،8/17 ترتیـب  بـه  کـدام  هـر  سهم که بود شده انجام بقایاي
 سـطح  در گیـاهی  بقایاي حفظ که بود درصد 9/32 و 3/49

 و مرکـب  گـاوآهن  نظیـر  ورزي خـاك  کـم  ادوات بـا  خاك
 نشـان  کـه  )،6 (شکل بود دارا را سهم ترین بیش غازي پنجه
 است. منطقهدر ورزي خاك کم ،توسعه دهندة
 تفــاوت مطالعــه مــورد مــزارع بــین عملکــرد لحــاظاز

 مــزارع عملکــرد دامنــۀ و داشــت وجــود چشــمگیري
 بود متغیر هکتار در کیلوگرم 3500 تا1000 ازشده، بررسی

 توزیـع  تـرین  بـیش  هکتـار در کیلـوگرم  2000 عملکرد که
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 مـزارع  درصـد  66تقریبـاً  داشت. را درصد) 7/13( فراوانی
 را آن از تـر  کـم  یـا  و کیلـوگرم 2500 عملکرد شده، بررسی
 در پـایین  عملکردهـاي  دهنـدة  نشـان  که )7 (شکل داشتند
 است. مطالعه مورد سویاي مزارع تر بیش

 بـر  مـؤثر  مـدیریتی  متغیرهـاي  تـرین  مهـم  تعیـین  براي
 شـد  استفاده گام به گام رگرسیون از عملکرد مدل و عملکرد

 وابسـته  متغیر سطح، واحد در عملکرد رگرسیون این در که

 کشـاورز،  تجربـۀ  و سـن  قبیل از متغیرها سایر و شد لحاظ
 آب مقـدار  آبیـاري،  مترمربـع،  در بوته تراکم کاشت، تاریخ

 مصـرف  ورزي، خـاك  نوع گیاهی، بقایاي مدیریت مصرفی،
 نیتـروژن،  کودهـاي  مصـرف  مقـدار  سرك، و پایه کودهاي

 کـود  مصرف کش، علف و کش آفت مصرف پتاس، و فسفر
 عنـوان  بـه  خـاك  فیزیکوشیمیایی خصوصیات و بیولوژیک
 شدند. گرفته نظر در مستقل متغیرهاي

 

 
 شده بررسی مزارع در قبل محصول گیاهی بقایاي مدیریت فراوانی درصد .6 شکل

 
 

 
 شده بررسی مزارع در سویا عملکرد تجمعی فراوانی درصد .7 شکل
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 (معادلـه  مـدل  بررسـی،  مورد مدیریتی متغیر 50 بین از
 در کـه  شـد  انتخاب مستقل متغیر شش با رگرسیون) نهایی

 متغیرهــاي میــانگین و حــداکثر حــداقل، مقــادیر 1 جــدول
 درصد 58 مدل این است. شده آورده مدل در شده انتخاب

 کـه  )p>0001/0( کـرد  توجیـه  را عملکـرد  تغییرات کل از
 بود. زیر صورت به عملکرد مدل

Y (kg/h) = 2028.02 + 32.11 × expern – 389.01 × 
incorp – 18.48 × date + 433.61 × irrbar + 2.45 × 
watrus + 59.36 × densty )1(                                 

ــه :expern عملکــرد؛ :Y آن، در کــه  در کشــاورز تجرب
 محصول بقایاي کامل کردن خاك زیر :incorp سویا؛ کشت

 :irrbar سـال)؛  اول از پـس  (روزکاشـت  تاریخ :date قبل؛
 در (میلیمتــر مصــرفی آب مقــدار :watrus بــارانی؛ آبیــاري
 هستند. مترمربع) در (بوته گیاهی تراکم :densty و هکتار)

 با شده زده تخمین و واقعی عملکرد بین رابطۀ 8 شکل
 مربعـات  میانگین جذر دهد می نشان را 58/0 تبیین ضریب
 8/513 ترتیـب  بـه  مـدل  تغییـرات  ضریب و )RMSE( خطا

 نشـان  هـا  آماره این است درصد 9/23 و هکتار در کیلوگرم
 تعیـین  براي تواند می و است مناسب مدل دقت که دهند می

 هـاي  محـدودیت  از یـک  هـر  سـهم  و عملکرد خالء میزان
 شود. گرفته کار به عملکرد

 

 
 شده بینی پیش و شده مشاهده عملکرد بین رابطۀ .8 شکل

 .,ا پی سی، مدل درشده انتخاب متغیرهاي میانگین و حداکثر حداقل، مقادیر .1 جدول

 متغیرها میانگین حداکثر حداقل
 (سال) کشاورز تجربۀ 5/15 40 0
 مترمربع) در (بوته تراکم 14 24 5

 سال) اول از (روز کاشت تاریخ تیرماه 1 تیرماه 25 خردادماه 12
 استفاده) عدم یا (استفاده بارانی آبیاري 17/0 1 0

 (میلیمتر) مصرفی آب مقدار 7/242 8/388 1/92
 نه) یا شده خاك (زیر بقایا کردن خاك زیر 34/0 1 0

1000 3500  هکتار) در (کیلوگرم واقعی عملکرد 2150
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 عوامـل  از یـک  هـر  سـهم  و سـویا  عملکـرد  خالء کل
 داده نشـان  2 جدول در آن به نسبت عملکرد کنندة محدود
 حـداکثر  و متوسـط  عملکـرد،  مـدل  طبـق  بـر  اسـت.  شده

 هکتـار  در کیلـوگرم  5/4756 و 1/2150 ترتیـب  به عملکرد
 حـداکثر  و متوسـط  با که )2 (جدول است شده زده تخمین
  ).1 (جدول است مقایسه قابل شده مشاهده عملکرد

 متغیـر  شـش  توسط شده زده تخمین عملکرد خالء کل
 کاشـت،  تـاریخ  بقایـا،  کل کردن خاك زیر کشاورز، تجربه
 4/2606 بوتـه  تـراکم  و مصـرفی  آب مقـدار  بارانی، آبیاري

 کـه  اسـت  مفهوم این دهندة نشان و بود هکتار در کیلوگرم
 کـه  عملکـردي  مقـدار  آن و کشاورزان واقعی عملکرد بین
 هکتــار در کیلــوگرم 4/2606 کننــد برداشــت توانســتند مــی

 قابـل  تر مناسب هاي مدیریت اعمال با که دارد وجود فاصلۀ
 بود. خواهد حذف یا کاهش

 تجربـه  بررسـی،  مورد عوامل بین از که داد نشان نتایج
 در کیلـوگرم  5/785( درصـد  30 با کشاورز کشت) (سابقه
 محـدودیت  در را سـهم  تـرین  بـیش  عملکـرد  خالء هکتار)
 داشـت  وصـول  قابـل  عملکـرد  از فاصـله  ایجاد و عملکرد
 فنـی  هـاي  آمـوزش  رسـد  می نظر به ).9 شکل و 2 (جدول

 سـطح  ارتقاء و تحقیقاتی جدید هاي یافته انتقال کشاورزان،
 و بکاهد عامل این درصدي 30 سهم از تواند می آنان دانش
 شـود.  وصـول  قابـل  عملکـرد  از فاصـله  شـدن  کمتر باعث

 یافتـه،  افزایش سال نه تا صفر از کشاورز تجربۀ که هنگامی
 و یافـت  افـزایش  هکتـار  در کیلوگرم 3416 تا نیز عملکرد

 داشـت  را یکنـواختی  روند و ثابت نسبتاً عملکرد آن از بعد
 است). نشده داده نشان ها (داده

 
 سویا عملکرد خالء ایجاد در کننده محدود عوامل از یک هر سهم و گام به گام رگرسیون تجزیه نتایج .2 جدول

 ضریب متغیر
 عملکرد خالء  مدل با حاصله عملکرد  مدل در متغیر شکل

 % مقدار  شده انتخاب مقدار میانگین  شده انتخاب مقدار میانگین

 - -  02/2028 02/2028  1 1 02/2028 أمبد از عرض

 1/30 5/785  73/1284 20/499  40 54/15 11/32 کشاورز تجربه

 1/5 4/133  0 -37/133  0 34/0 -01/389 بقایا کردن خاك زیر

 7/14 3/383  -21/1368 -46/1751  74 72/94 -48/18 کاشت تاریخ

 8/13 3/359  61/433 33/74  1 17/0 61/433 بارانی آبیاري

 8/13 9/358  50/953 64/594  8/388 47/242 45/2 مصرفی آب مقدار

 5/22 586  78/1424 75/838  24 12/14 36/59 بوته تراکم

 100 4/2606  5/4756 1/2150  - - - عملکرد میانگین
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 عـاملی  دومین که داد نشان کارکرد مقایسه تجزیۀ نتایج
 داشـت  سـویا  عملکرد محدودیت در را سهم ترین بیش که

 586( درصـد  5/22 باعـث  که است مترمربع در بوته تراکم
 و 2 (جـدول  بـود  شـده  عملکرد خالء هکتار) در کیلوگرم
 زیـادي  تنـوع  از شده بررسی مزارع در بوته تراکم ).9 شکل

 گیـاهی  تـراکم  حـداکثر  و حـداقل  طوریکه به بود برخوردار
 فاحش تفاوت این که بود مترمربع در بوته 24 و 5 ترتیب به
 بـه  شـده  بررسـی  مـزارع  در بوته تراکم در غیریکنواختی در

 است مطالعه مورد منطقه در سویا مکانیزه کشت عدم سبب
  نامطلوب هاي عمق در بذر استقرار باعث دستپاش کشت که

 کـاهش  مزرعـه  در هـا  گیاهچـه  اسـتقرار  آن تبع به که شده
 یابد. می

 مطالعات در بوته تراکم افزایش با سویا عملکرد افزایش
 و کشـاورز  تجربـۀ  از بعد است. شده گزارش ]12 و 6 ،2[

 ترین بیش که است عاملی سومین کاشت تاریخ بوته، تراکم
 7/14 باعث که داشت سویا عملکرد محدودیت در را سهم

 بـود  شده عملکرد خالء هکتار) در کیلوگرم 3/383( درصد
 شهرسـتان  ایـن  در سویا کشت چون ).9شکل و 2 (جدول

 پـاییزه  زراعـی  گیاهـان  برداشت از بعد دوم کشت عنوان به
 تـر  بیش اینکه به توجه با گیرد می صورت گندم و کلزا مانند

 و بسـتر  تهیـه  ادوات به موقع به دسترسی نظر از کشاورزان

 بـا  سـویا  کشـت  معموالً هستند مواجه محدودیت با کشت،
 اسـت.  همـراه  عملکـرد  کـاهش  بـا  که شود می انجام تأخیر

 نشان 1 جدول در منطقه کاشت تاریخ دیرترین و زودترین
 بـود.  تیرمـاه  25 و خـرداد  12 ترتیـب  به که است شده داده

 در کشـاورزان  اگـر  که دهد می نشان عملکرد مدل خروجی
 عملکردشـان  کردنـد،  می سویا کشت به اقدام ماه خرداد 12
 نتـایج  یافت. می افزایش هکتار در کیلوگرم 5/785 میزان به

 بـا  کـه  اسـت  آن از حـاکی  نیـز  ]6 و 1 ،11 ،13[ تحقیقات
 کـاهش  داري معنـا  بطـور  سـویا  عملکـرد  کاشت، در تأخیر
 یابد. می

 باعـث  ترتیـب  بـه  مصـرفی  آب مقـدار  و بارانی آبیاري
 بود. شده عملکرد خالء هکتار در کیلوگرم 9/358 و 3/359
 در مصـرفی  آب مقـدار  و مـزارع  آبیاري نحوة که طوري به

 دلیـل  به شود. می عملکرد خالء درصد 6/27 باعث مجموع
 بوده یکنواخت مزرعه در آب توزیع بارانی آبیاري در اینکه
 بهتـري  تأثیر کرتی) (آبیاري منطقه متداول آبیاري به نسبت

 آب مقـدار  کـه  هنگـامی  اسـت.  داشـته  عملکرد افزایش بر
 بــود، میلیمتــر 8/388 ســویا رشــد فصــل طــی در مصــرفی
 یافـت  افـزایش  هکتار در کیلوگرم 9/358 میزان به عملکرد
 ).2 (جدول
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 در سویا رقم سه عملکرد بر آبیاري تیمار چهار بررسی
 نسبت عملکرد تغییرات رقم سه هر در که داد نشان گرگان

 ایـن  در اسـت.  کاهشـی  شیب با و افزایشی مصرفی آب به
 آب از مشخصـی  مقدار مقابل در 1,ایکس پی دي رقم مطالعه

ــاالترین مصــرفی، ــه نســبت را عملکــرد ب ــام ب  ,ســحر ارق
 متـر  میلـی  540 مصـرف  با که طوري به است داشته3,2جی،و

 در تـن  7/3( عملکـرد  بـاالترین  ایکـس  پـی  دي رقم در آب
 هـاي  رژیم مطالعۀ نتایج همچنین ].15[ آمد دست به هکتار)
 داده نشـان  سـویا  رقـم  چهار عملکرد روي آبیاري مختلف
 آب مقـدار  کـل  بـین  قوي رابطۀ ارقام همۀ بین در که است

 بـه  دارد وجود عملکرد و آبیاري) و باران (مجموع مصرفی
 طـور  به نیز عملکرد مصرفی آب مقدار افزایش با که طوري
 ]3 و 10[ مطالعات دیگر در ].21[ است یافته افزایش خطی
 است. شده گزارش مشابهی نتایج نیز

 ادوات بـا  قبـل  محصول گیاهی بقایاي کردن خاك زیر
 4/133( درصد 1/5 باعث گاوآهن مانند مرسوم ورزي خاك

 عبـارتی  بـه  اسـت،  شده عملکرد خالء هکتار) در کیلوگرم
 ورزي خاك کم ادوات با خاك سطح در گیاهی بقایاي حفظ
 133 حــدود در ســویا عملکــرد افــزایش ســبب توانــد مــی

 ذخیـرة  و حفظ علت به بقایا حفظ شود. هکتار در کیلوگرم
 مصـرف  در جـویی  صرفه تبخیر، کاهش و خاك در رطوبت

 خـاك،  آلـی  مواد افزایش و خاك حاصلخیزي افزایش آب،
 گیـاه  و شود می گیاه رشد براي مناسب محیطی ایجاد باعث

 بهتـر  را نیـاز  مـورد  آلی مواد و امالح و آب شرایط این در
 ].5[ کند می جذب
 

 گیري نتیجه .4
 کیلـوگرم  5/4756( وصول قابل عملکرد بین مطالعه این در
 هکتـار)  در کیلوگرم 1/2150( واقعی عملکرد و هکتار) در

                                                           
1. DPX 
2. G3 

 بین از که داشت. وجود کیلوگرم 4/2606 میزان به اختالفی
 کشــاورز، تجربــۀ متغیــر شــش بررســی، مــورد متغیرهــاي
 کاشـت،  تـاریخ  قبـل،  محصـول  گیـاهی  بقایـاي  برگرداندن

 ایجـاد  سبب بوته تراکم و مصرفی آب مقدار بارانی، آبیاري
 تجربـۀ  کـه  شـد  مطالعه مورد منطقۀ در سویا عملکرد خالء

 را سـهم  تـرین  بـیش  کاشـت  تـاریخ  و بوتـه  تراکم کشاورز،
 از فاصـله  ایجـاد  در درصد) 7/14 و 5/22 ،1/30 ترتیب (به

 داشتند. حصول قابل عملکرد
 بقایـاي  برگردانـدن  و مصرفی آب میزان بارانی، آبیاري
 خالء درصد 1/5 و 8/13 ،8/13 ترتیب به نیز قبلی محصول

 ایـن  اصـالح  بـا  کـه  رسـد  می نظر به بنابراین کردند. ایجاد
 راهکارهاي از استفاده با سویا عملکرد کنندة محدود عوامل
 عملکـرد  و حصول قابل عملکرد بین اختالف توان می ذیل

 داد. کاهش را واقعی
ــزایش -1 ــطح اف ــات س ــش و معلوم ــاورزي دان  کش
 انتقال و آموزشی هاي کارگاه برگزاري طریق از برداران بهره
 تحقیقاتی. نوین هاي یافته

 الزم تمهیدات و حفاظتی ورزي خاك به ویژه توجه -2
 ورزي. خاك کم ادوات توسعۀ براي
 منظـور  بـه  پنوماتیـک  کارهـاي  ردیـف  با سویا کاشت -3
 سـطح  در یکنواخـت  و مطلـوب  گیـاهی  تـراکم  کردن فراهم

 مزرعه.
 برداشـت  از بعـد  فرصـت  نخستین در سویا کاشت -4

 ماه. خرداد پایان از قبل پاییزه محصوالت
 مختلـف  مراحـل  در سویا گیاه نیاز مورد آب تأمین -5
 بارانی. آبیاري توسعۀ از استفاده با رشد

 
 منابع

 یبررسـ  )1394( ع. یکردکتول و ا. یفرج ف.، ياریآقا .1
 خیتـار  بـه  ایسـو  عملکـرد  ياجـزا  و عملکـرد  واکنش
 .يکشـاورز  یبومشناسـ  .یآفتـاب  ساعات و دما کاشت،

7)4:( 547-562. 
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 بر بوته تراکم ریتأث یبررس )1386( ا. ایفرن و م. یآنجف .2
 يهـا  پیژنوت دانۀ عملکرد و یکیمرفولوژ اتیخصوص

 .يکشـاورز  نینـو  يهـا  افتـه ی .يمرکـز  استان در ایسو
2)2:( 107-115. 

 مراحـل  در یخشک تنش ریتأث )1391( د. ینوده ياکبر .3
 ایسـو  آب مصـرف  ییکارآ و عملکرد بر رشد مختلف

ـ پا دیـ تول و يکشاورز دانش مازندران. در  ):1(22 .داری
13-23. 

 )1390( ا. ینلـ یز و س. یگالشـ  ا.، یسلطان ب.، یتراب .4
 طیشـرا  در گنـدم  عملکـرد  کنندة محدود عوامل لیتحل

 .17-1 ):4(4 .یزراع اهانیگ دیتول گرگان.

 و ا. یبـ یهزارجر م.، ياسـد  ن.، يفـوجرد  نـژاد  نیحس .5
 ایسـو  آب مصرف يور بهره یبررس )1392( خ. یقربان
 با یاهیگ يایبقا و يورز خاك مختلف يها تیریمد در
 علوم دانشگاه .ارشد یکارشناس نامۀ انیپا .یباران ياریآب

 ص. 138 گرگان، گرگان. یعیطب منابع و يکشاورز

 م. ياحمـد  ع.و. ییرضـا  م.، یمـ یکر ح.، حمزه خادم .6
 صـفات  بـر  کاشـت  خیتـار  و بوتـه  تـراکم  اثر )1383(

ــ ــرد ،یزراع ــزاء و عملک ــرد اج ــو عملک ــوم .ایس  عل
 .367-357 ):2(35 .رانیا يکشاورز

 تحلیـل  بـر  اي مقدمـه  )1382( ا. سـلطانی  و ع. رضائی .7
ــیون ــاربردي. رگرس ــز ک ــگاه نشــر مرک  یصــنعت دانش
 ص. 294 دوم، چاپ اصفهان،

 هـاي  تجزیه و SAS افزار نرم کاربرد )1386( ا. سلطانی .8
 دانشــگاهی جهــاد انتشــارات دوم). شیرایــ(و آمــاري
 ص. 182 مشهد.

 )1388( ا. ینلـ یز و س. یگالشـ  ب.، یتراب ا.، یسلطان .9
 طیشـرا  در گنـدم  عملکـرد  کنندة محدود عوامل لیتحل

 دانشگاه ،یپژوهش طرح گزارش .CPA روش با گرگان
 گرگان. یعیطب منابع و يکشاورز علوم

ــدیب شــمس .10 ــد م.، رانون ــ و س. نســب برومن  ع. یملک
 ییکارآ عملکرد، بر ياریآب مختلف سطوح اثر )1393(

ــرف ــاخص و آب مص ــت ش ــام برداش ــو ارق  در ایس
 .20-13 ):3(37 .ياریآب یمهندس و علوم خرمآباد.

 )1384( ج. یاجلـ  و م. يعبد ع.، يفرامرز م.، يزیعز .11
 و عملکـرد  بـر  کاشـت  مختلـف  يها خیتار اثر یبررس
 دانـش  .انهیم منطقۀ در ایسو رقم چهار عملکرد ياجزا
 .85-75 ):4(1 .يکشاورز نینو

 و س. دسـتان  ح.، زدپـور ی ق.، ينورمحمد م.، يعشر .12
 رقـم  دو عملکـرد  بـر  بوته تراکم اثر )1391( ا. يساری

ـ پا يکشـاورز  نینو دانش .يسار منطقۀ در ایسو  .داری
8)1:( 59-67. 

 م. ییلکـا یا ف.، یفاضل ف.، نژاد پاك پ.، پاد یفراهان .13
 مـادة  بـر  کاشـت  خیتـار  اثر )1391( م. فرد يداوود و

 رشــد ایســو رقــم چهــار عملکــرد ياجــزا و خشــک
 .212-203 ):1(8 نباتات. اصالح و زراعت نامحدود.

 مقـدم  یرضـوان  و م. يرینصـ  ع.، یکوچک ب.، کامکار .14
 منطقه 9 در سبز رةیز عملکرد خالء زیآنال )1386( پ.
 و يرضــو خراســان ،یشــمال خراســان يهــا اســتان از

 .يسـاز  مـدل  افـت یره از اسـتفاده  بـا  یجنـوب  خراسان
 .341-333 ):2(5 .رانیا یزراع يها پژوهش

 مصرف ییکارآ یبررس )1392( س. یسیرئ و ع. یانیک .15
 .ياریـ آب مختلـف  ریمقـاد  تحـت  ایسـو  رقـم  چند آب

 .192-172 ):5(20 خاك. و آب حفاظت يها پژوهش

 .ایسـو  زراعـت  یینهـا  گزارش )1391( ع. رادیمنصور .16
 ص. 5 کالله، شهرستان يکشاورز جهاد تیریمد
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Abstract 
One of the main problems of soybean production in the east region of Golestan, Iran is considerable 
difference between actual yield and attainable yield which is called yield gap. In recent years, this gap has 
been impressive, and therefore, identifying soybean yield-limiting factors is essentially needed. The 
present study was conducted based on CPA method in 73 fields of Kalaleh (Golestan, Iran) in 2016. In 
this study all information related about management practices, soil characteristics and farmer socio-
economic status were measured and recorded. Then, using stepwise regression, the relationship between 
variables and yield was considered. The results showed that there is a 2606.4 kg/ha difference (gap) 
between actual yield (average farmers' yield) and attainable yield (maximum farmers' yield). It was 
identified that farming experience, burying plant residues in the soil, planting date, Sprinkler irrigation, 
the amount of used water and plant density were contributed to yield gap, 30.1, 5.1, 14.7, 13.8, 13.8 and 
22.5%, respectively. It could be concluded that improving these factors will increase the yield up to 
1802.9 kg/ha. 

Keywords: actual yield, attainable yield, CPA, crop management, soybean, yield gap. 
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