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بررسی خأل عملکرد ناشی از علفهای هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا ()Glycin max L.
در شهرستان کالله
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 .1استادیار ،گروه زراعت ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 . 4دانشجوی دکتری ،گروه زراعت ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.

تاریخ وصول مقاله1301/80/80 :

تاریخ پذیرش مقاله1301/12/13 :

چکیده
بهمنظور بررسی عوامل مؤثر در کاهش عملکرد سویا ،نسبت به عملکرد قابل حصول ،آزمایشی بهصورت پیمایشی با استفاده از
 05مزرعه سویا در شهرستان کالله در تابستان سال  4931انجام گردید .نمونهبرداري از علفهاي هرز در اوایل فصل رشد سویا
بر اساس الگوي دبلیو انجام شد .در این پژوهش کلیه اطالعات مربوط به مدیریت زراعی شامل مساحت اراضی ،عملیات تهیه
بستر بذر ،تاریخ کاشت ،روش کاشت ،رقم مورد استفاده ،محل تهیه بذر ،میزان بذر مصرفی ،روش کنترل علف هرز ،نوع ،مقدار
و زمان مصرف علفکش ،در قالب پرسشنامه و در طول فصل رشد از طریق پرسش از کشاورزان جمعآوري و تکمیل شد .در
پایان فصل رشد میزان عملکرد ثبت گردید .از میان پارامترهاي مختلف مورد بررسی مساحت مزرعه ،مقدار بذر مصرفی ،استفاده
از بذر گواهیشده ،تاریخ کاشت ،علفهرز کنجدشیطانی و قیاق تأثیر معنیداري بر عملکرد سویا داشتند .نتایج نشان داد بین
حداقل عملکرد تخمینزدهشده با مدل ( 4593کیلوگرم در هکتار) و عملکرد مطلوب ( 6592کیلوگرم در هکتار) 332 ،کیلوگرم
در هکتار خأل وجود دارد .سهم عدم استفاده از بذرهاي گواهی شده در ایجاد این میزان خأل عملکرد  69/50درصد ،تاریخ کاشت
دیرهنگام  40/51درصد ،مقدار مصرف کم بذر  44/01درصد ،مساحت کم مزارع  0/26درصد ،حضور علفهرز قیاق و کنجد
شیطانی بهترتیب  46/10و  95/60درصد بود .بنابراین ،با بهینهسازي موارد ذکرشده میتوان خأل عملکرد را کاهش و میزان
عملکرد را به دو برابر افزایش داد.
کلیدواژهها :آنالیز خط مرزي ،استان گلستان ،پتانسیل عملکرد ،رگرسیون گام به گام ،کنجد شیطانی.

* نویسنده مسئول

Email: Siahmarguee@gau.ac.ir

سیاهمرگویی و همکاران

 .1مقدمه

در این مناطق میتواند بین  4613تا  9505کیلوگرم در هکتار
4

در بین دانههاي روغنی ،سویا بهواسطه داشتن روغن

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

مطلوب ،پروتئین زیاد و مرغوب ،کنجاله قابل استفاده در

بهدست میآورند بین  005تا  4465کیلوگرم در هکتار (خأل

تغذیه دام و طیور و امکان مصرف پروتئین آن در غذاي

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

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

اولین قدم براي کاهش خأل عملکرد ،مشخص کردن

آمارنامه جهاد کشاورزي در سال زراعی  4936-39کل سطح

محدودیتهاي عملکرد در یک ناحیه خاص میباشد

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

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

آن معادل  416/0هزار تن (بهطور متوسط  6446کیلوگرم در

بر خأل عملکرد در محصوالت مختلف انجام شده است.

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

نتایج تحقیق انجامشده در تعیین عوامل مؤثر بر خأل

سویاي کشور ،در جایگاه نخست قرار دارد .در بین

عملکرد گندم در شهرستان بندر گز نشان داد که سهم

شهرستانهاي مختلف این استان ،شهرستان کالله با 4415

تراکم بوته پایین گندم از خأل عملکرد  40درصد ،عدم

هکتار و متوسط عملکرد  6655کیلوگرم در هکتار یکی از

استقبال کشاورزان از یافتههاي جدید  45درصد ،تاریخ

مهمترین مناطق تولید این محصول بهشمار میآید [.]6

کاشت دیرهنگام  92درصد ،رقم نامناسب  64درصد و

یکی از مشکالت اساسی تولید گیاهان زراعی در کشور

عدم استفاده از علفکش تاپیک و گرانستار  46درصد

ما ،اختالف زیاد بین عملکرد واقعی کشاورزان و عملکرد

بود .بنابراین ،با بهینهسازي موارد ذکرشده میتوان خأل

قابل حصول میباشد .مطالعات نشان داده است که بین

عملکرد گندم در این شهرستان را کاهش و عملکرد را به

عملکردي که گندمکاران شهرستان گرگان از مزارع خود

باالتر از  0تن در هکتار افزایش داد [.]43

برداشت میکنند و عمکرد قابل حصول 6916 ،کیلوگرم در

در تحقیقی دیگر روي گندم ،نقش میزان مصرف

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

پتاسیم قبل از کاشت ،میزان کود نیتروژن مصرفی پس از

هدف بررسی عوامل مؤثر بر خأل عملکرد سویا در شهرستان

کاشت ،شاخص سطح برگ در مرحله گردهافشانی،

بندر گز انجام شد ،مشخص گردید که بین متوسط عملکرد

شاخص کلروفیل در مرحله گردهافشانی ،کل نیتروژن

واقعی ( 6692کیلوگرم در هکتار) و عملکرد قابل حصول

جذبشده توسط گیاه در مرحله رسیدگی و طول دوره

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

رشد رویشی گیاه روي میزان خأل عملکرد بهترتیب ،65

وجود دارد [ .]43نتایج تحقیق انجامشده بر روي سویاي دیم

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

در  64منطقه هندوستان نشان داد که بهطور متوسط پتانسیل

درحالیکه متوسط عملکرد گندم کشاورزان 1055

عملکرد این مناطق  9565کیلوگرم در هکتار و میانگین خأل

کیلوگرم است ،آنها میتوانند با بهبود مدیریت زراعی به

عملکرد آن در حدود  66درصد میباشد [ .]65نتایج تحقیق

عملکرد  2655کیلوگرم در هکتار دست یابند و براي این

دیگر که با هدف برآورد خأل عملکرد سویا در  44منطقه

منظور اقدامات زیر مدنظر قرار گیرد )4 :مصرف حداقل

هندوستان انجام شده بود ،نشان داد که پتانسیل عملکرد سویا

 32کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار که  09کیلوگرم آن
باید بهصورت سرک داده شود )6 ،مصرف حداقل 94
کیلوگرم کود فسفر به صورت  P2O5و  15کیلوگرم کود

1. Glycin max L.
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بررسی خأل عملکرد ناشی از علفهای هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا ( )Glycin max L.در شهرستان کالله
پتاس بهصورت  K2Oدر زمان کاشت )9 ،حداقل دو

فاصله بین عملکرد واقعی و قابل حصول را به حداقل کاهش

نویت آبیاري )1 ،تراکم بوته بین  466تا  110در مترمربع

دهد .بدین ترتیب ،این پژوهش با هدف تعیین و رتبهبندي

و  )0کشت در اوایل آذر ماه و یا قبل از آن [.]6

عوامل مؤثر بر ایجاد خأل عملکرد در محصول سویا در
شرایط اقلیمی استان گلستان ،کالله انجام شد.

در تحقیق جامعی عوامل مؤثر بر خأل عملکرد سویا
در  40منطقه برزیل بهمدت  96سال مورد بررسی قرار
گرفت و مشخص شد که مهمترین عامل خأل عملکرد

 .2مواد و روشها

(بهمیزان  4255کیلوگرم در هکتار) به کمبود آب بستگی

شهرستان کالله ،یکی از شهرستانهاي شرقی استان گلستان

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

است که با مساحتی حدود  1326کیلومتر مربع در طول

درصد ،برداشت دیرهنگام با  46درصد ،وجیندستی در

جغرافیایی  00درجه و  63دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی

نوبت دوم با  42درصد و به تعویق افتادن نشاکاري با 2

 90درجه و  66دقیقه شمالی قرار گرفته است .نمونهبرداري

درصد مهمترین عوامل ایجاد  6920کیلوگرم در هکتار

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

خأل عملکرد گزارش شده است [ .]69عدم انتخاب تاریخ

حومه شهرستان کالله انجام شد .آزمایش در دو بخش

کاشت مناسب مهمترین عامل ایجاد خأل عملکرد زیره

نمونهبرداري از مزرعه و تکمیل پرسشنامه توسط کشاورزان

سبز در استان خراسان معرفی شده است [.]42

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

عوامل زیادي مانع دستیابی کشاورزان به عملکرد قابل

شهرستان در سال  4931آورده شده است .بر اساس آمار

حصول محصوالت مختلف میشوند .بهنظر میرسد با تعیین

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

میزان تأثیر هر کدام از عوامل زراعی و مدیریتی ،بر میزان

میانگین بلندمدت آن ،تفاوت زیادي نداشته است؛ اما میزان

خأل عملکرد ایجاد شده و آگاهی کشاورزان از آن میتوان

بارندگی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

جدول  .7آمار هواشناسی مربوط به شهرستان کالله در سال  7935و میانگین بلندمدت آن ()7932-35
بارش (میلی متر)

دما (درجه سانتیگراد)
حداقل

حداکثر

میانگین

میانگین بلند مدت

بارش

میانگین بلند مدت

فروردین

6/0

65/5

41/6

41/1

96/1

06/4

اردیبهشت

46/6

62/3

43/3

43/0

64/1

16/0

خرداد

43/0

92/5

60/0

60/0

6/3

62/5

تیر

69/0

92/3

95/6

66/2

65/3

60/9

مرداد

69/9

96/9

95/6

63/1

46/6

60/4

شهریور

43/6

99/5

62/1

62/6

94/4

94/2

مهر

40/2

63/1

66/0

66/5

15/0

94/6

آبان

3/4

65/2

41/3

40/2

60/3

00/3

آذر

1/6

40/9

3/6

45/1

04/0

29/0

دي

0/2

40/3

44/6

6/6

22/1

10/4

بهمن

6/3

49/2

6/9

6/1

60/9

64/4

اسفند

2/3

46/4

46/0

44/5

04/2

04/6
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بهدلیل پراکنش غیریکنواخت مزارع سویا ،مکانهاي

سهم آن متغیر در خأل عملکرد میباشد و بهصورت درصد

نمونهبرداري طوري انتخاب شدند که نمونهها پراکنش

نشان داده شد [ .]0براي تجزیه دادهها از نرمافزار

مناسبی در سه جهت شمال ،جنوب و غرب سطح شهرستان

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

داشته باشند .نمونهبرداري از جمعیت علفهاي هرز در

در مواقع الزم جهت بررسی پاسخ عملکرد سویا به

ابتداي رشد سویا (قبل از انجام عملیات کنترل علفهاي

متغیرهاي مدیریتی مؤثر بر خأل عملکرد از روش متداول

هرز) در مرحله  0تا  6برگی حقیقی سویا ،بر اساس الگوي

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

 Wدر کوادراتی به ابعاد  5/0×5/0متر انجام شد.

 .3نتایج و بحث

همچنین ،کلیه اطالعات مربوط به مدیریت زراعی شامل

از بین کلیه متغیرهاي مورد بررسی ،مدل (معادله رگرسیون

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

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

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

درصد از کل تغییرات عملکرد را توجیه کرد (.)P<5/554

مقدار علفکشهاي مصرفی ،زمان سمپاشی و سایر مسایل

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

مربوط به عملیات کاشت ،داشت و برداشت در قالب

()4

پرسشنامه از کشاورزان جمعآوري شد .در پایان فصل رشد

= )Yield (ton/ha

براي تعیین مدل عملکرد ،رابطه بین تمام متغیرهاي

1.30+0.230CS-0.010PD+0.023SU+0.038FA0.022SH-0.058CV
که در آن  :CSبذر گواهیشده :PD ،تاریخ کاشت،

اندازهگیريشده 4و عملکرد با استفاده از روش رگرسیون

 :SUمقدار بذر مصرفی :FA ،مساحت مزرعه :SH ،تراکم

نیز میزان عملکرد سویا در واحد سطح تعیین شد.

علف هرز قیاق 6و  :CVتراکم علف هرز کنجد شیطانی

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

9

میباشد.

مقادیر نامطلوب مشاهدهشده متغیرها در  05مزرعه مورد
بررسی در مدل عملکرد ،مقدار عملکرد با استفاده از مدل

مدل عملکرد میزان نامطلوب و مطلوب عملکرد را

برآورد گردید .در مرحله بعد با قرار دادن بهترین مقادیر

بهترتیب  4593و  6592کیلوگرم در هکتار برآورد نمود.

مشاهده شده متغیرها در مدل عملکرد ،حداکثر عملکرد

درحالیکه مقادیر حداقل و متوسط عملکرد مشاهدهشده در

مطلوب بهدست آمد .اختالف این دو مقدار خأل عملکرد

مزارع نمونهبرداري بهترتیب  4505و  6632کیلوگرم در
1

محصول در نظر گرفته شد .اختالف حاصلضرب مقدار

هکتار بود  .میزان خأل عملکرد بهدستآمده توسط مدل 332

نامطلوب مشاهده شده براي هر متغیر در ضریب آن با

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

حاصلضرب مقدار بهترین مشاهدهشده (مطلوب) براي

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

همان متغیر در ضریب همان متغیر ،نشاندهنده مقدار خأل

نیز عملکرد بیشترین تأثیرپذیري را بهترتیب از علف هرز

عملکرد ایجاد شده براي آن متغیر است .نسبت مقدار خأل
عملکرد براي هر متغیر به کل خأل عملکرد ،نشاندهنده

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

 .1در سال  4931حدود  15درصد ( 41هزار هکتار) از مزارع سویاي استان
گلستان دچار عارضه اختالل در غالفبندي شد .بر اساس آمار موجود در این
 .4متغیرهاي کیفی به صورت صفر و یک کدگذاري و سپس مورد بررسی

سال از  4069/0هکتار مزارع تحت کشت سویا در شهرستان کالله400 ،

قرار گرفتند [.]0

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

 69/50درصد خأل عملکرد سویا در شهرستان کالله بود

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

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

تحلیل عوامل محدودکننده عملکرد گندم در شرایط گرگان

گواهیشده استفاده کرده بودند ،بهطور متوسط 995

نشان داد که میزان مصرف پتاسیم ،مدیریت تغذیه نیتروژن و

کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتري برداشت نموده بودند.

تاریخ کاشت بهترتیب با  24 ،65و  43درصد مهمترین

در این تحقیق  22درصد کشاورزان سویاکار شهرستان

عوامل مؤثر در خأل عملکرد هستند و با بهینهسازي آنها

کالله از بذر گواهیشده و  91درصد از بذرهاي

میتوان عملکرد گندم را در گرگان بهمیزان  6916کیلوگرم

خودمصرفی استفاده کرده بودند .بذر اساس تولید در

در هکتار افزایش داد [.]0

کشاورزي محسوب میشود .بدون استفاده از بذر خوب

در شکل ( )4رابطه بین عملکرد واقعی و تخمینی (با

حتی با صرف انرژي فراوان نیز نمیتوان به حداکثر تولید

ضریب همبستگی  06درصد) نشان داده شده است .جذر

و عملکرد دست یافت [ .]44استفاده از بذر اصالحشده

میانگین مربعات خطا ) (RMSEو ضریب تغییرات مدل

دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش عملکرد دارد .در

بهترتیب برابر  669کیلوگرم در هکتار و 49درصد بود .این

اثر مستقیم بدون تغییر در میزان مصرف نهادههاي تولید،

آمارهها نشان میدهند که مدل از دقت مناسبی برخوردار

عملکرد در هکتار به میزان  40درصد افزایش مییابد و در

بوده و میتواند براي تعیین میزان خأل عملکرد و سهم هر

اثر غیرمستقیم ،بهکارگیري بذر اصالحشده باعث افزایش

یک از محدودیتهاي عملکرد به کار گرفته شود.

در استفاده از بعضی از نهادههاي تولید میشود که در
نتیجه ،عملکرد به میزان  46درصد در هکتار افزایش

 .3 .1نقش نوع بذر مصرفی در ایجاد خأل عملکرد سویا

مییابد و در مجموع استفاده از بذر اصالحشده میزان

در این تحقیق عدم استفاده از بذرهاي گواهیشده عامل

عملکرد را  90درصد افزایش میدهد [.]9

جدول  .0کمی کردن خال عملکرد سویا در شرایط شهرستانهای کالله
متغیرها

مقادیر اندازهگیريشده

مقادیر محاسبهشده با مدل

اجزاي خأل خأل عملکرد

نامطلوب

مطلوب

عملکرد

(درصد)

عرض از مبدا

4/95

4

4

4/95

4/95

5

5

بذر گواهی شده

5/695

5/55

4/55

5/55

5/69

5/69

69/50

تاریخ کاشت

-5/545

32/55

64/55

5/32

5/64

5/40

40/51

مقدار بذر مصرفی

5/569

20/55

05/55

4/13

4/24

5/46

44/01

مساحت مزرعه

5/596

4/55

9/55

5/596

4/44

5/56

0/26

علف هرز قیاق

-5/566

42/65

44/40

5/90

5/60

5/46

46/10

علف هرز کنجد شیطانی

-5/506

6/55

6/65

5/12

5/42

5/95

95/60

حداقل

متوسط

4505

6632

-

-

-

-

عملکرد تخمین زده شده با مدل (کیلوگرم در هکتار)

-

-

-

4593

6592

-

-

خأل عملکرد تخمین زده شده با مدل (کیلوگرم در هکتار)

-

-

-

-

-

332

455

عملکرد واقعی مشاهده شده (کیلوگرم در هکتار)

ضریب نامطلوب مطلوب

-
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4.00

عملکرد ی

3.50
3.00

بینی شده ( تن در هکتار)

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
0.00

عملکرد م اهده شده ( تن در هکتار)

شکل  .7رابطه بین عملکرد م اهدهشده و ی بینیشده

3.50
3.00

عملکرد (تن در هکتار)

2.50
2.00

1.50
1.00
0.50
0.00

گواهی شده

خودم ر ی

شکل  .0اثر نوع بذر م ر ی بر عملکرد سویا

علیرغم باال بودن کیفیت بذرهاي گواهیشده ،سهم

دسترسی بهموقع و کافی تولیدکنندگان به بذور

کشاورزانی که از بذور غیر گواهیشده استفاده نمودند،

اصالحشده ،عدم تأمین و توزیع مناسب بذور گواهیشده

زیاد بود .دالیل عدم دسترسی گندمکاران به بذر

در مناطق تولید ،عدم وجود مراکز توزیع بذور در بعضی

اصالحشده جدید ،طوالنی بودن مسیر و مراحل نامگذاري

از مناطق کشاورزي ،عدم تناسب تولید و تأمین بذور

و معرفی ارقام جدید ،عدم وجود انگیزه براي بهنژادگران

اصالحشده متناسب با ترکیب ارقام اصالح شده و سطح

و مؤسسات تحقیقاتی که در زمینه معرفی ارقام جدید

زیر کشت آنها در استانها که در نتیجه منجر به سهم پائین

مسئولیت و فعالیت دارند ،عدم ترویج صحیح و بهموقع

بذر گواهیشده در زراعت مورد نظر عنوان شده است

ارقام اصالحشده و معرفی شده جدید به کشاورزان ،عدم

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

منطقه گرگان از تاریخ  65اردیبهشت تا  49تیر بهازاي هر

تاریخ کاشت تأثیر مهمی بر عملکرد و اجزاي عملکرد

روز تأخیر کاشت ،عملکرد سویا به مقدار  16کیلوگرم

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

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

سهم تاریخ کاشت در خأل عملکرد سویا در کالله40/51 ،

از  63اردیبهشت بهازاي هر روز تأخیر در کاشت سویا،

درصد بود .در این مطالعه مشخص گردید که کشاورزان

عملکرد به مقدار  99کیلوگرم در هکتار کاهش مییابد

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

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

 64خرداد تا  46مرداد اقدام به کشت سویا نمودند.

ارقام مناسب و سازگار با تاریخهاي کاشت منطقه ،تراکم

عملکرد پتانسیل ناشی از تاریخ کاشت بهینه9695 ،

مناسب و غیره میتوان خسارتهاي ناشی از عدم کشت

کیلوگرم در هکتار بود که در تاریخ کاشتهاي قبل از سه

به موقع را کاهش داد تا کشاورزان بتوانند ضمن دو کشت

تیر ماه (تا  32روز بعد از شروع سال شمسی) بهدست آمد

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

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

با توجه به کاهش رشد ایجادشده در شرایط کشت

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

تأخیري و همچنین بهدلیل مهیا شدن شرایط دمایی

کشت سویا اقدام کرده بودند.

مطلوب براي رشد علفهاي هرز ،تراکم این گیاهان

تاریخ کاشت مناسب موجب بهرهگیري بهینه از عوامل

افزایش قابلتوجه خواهد یافت .در این تحقیق نیز نتیجه

اقلیمی نظیر درجه حرارت ،رطوبت و همچنین تطابق

مشابهی حاصل شد .همانگونهکه در شکل ( )1مشاهده

زمان گلدهی با درجه حرارت مناسب میگردد [ .]41در

میشود با گذشت زمان از اول فروردینماه ،تراکم

سالهاي اخیر بیش از  35درصد از زراعت سویا در استان

علفهاي هرز به شکل خطی افزایش یافته است و به

گلستان بهصورت کشت دوم بوده است که گاهاً با تأخیر

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

کاشته میشوند .این تأخیر در کشت ،سبب اختالالتی در

افزایش یافته است .بنابراین ،میتوان گفت عالوه بر

رشد زایشی ،غالفبندي و دانهبندي میگردد و توانایی

کاهش طول دوره رشد ،افزایش تراکم علفهاي هرز نیز

ارقام مختلف سویا را در رسیدن به پتانسیل مناسب

در کاهش عملکرد ناشی از تأخیر در تاریخ کاشت مؤثر

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

بوده است.
3.5

2.5
2.0
1.5
x<96 y=3.23
x>=99 y= 8.05-0.05x

1.0
0.5
0.0

110

130

تاری کاش

90

(روز از اول روردین ماه)

شکل  .9اثر تاری کاش

بر عملکرد سویا
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y = 1.249x - 97.578
** R² = 0.5
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90

تراکم علفهای هرز ( بوته در متر مرب )

90

70

( روز از اول روردین ماه)

بر تراکم علفهای هرز

شکل .5اثر تاری کاش
 .3.3نقش مقدار بذر مصرفی در ایجاد خأل عملکرد سویا

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

سهم مقدار بذر مصرفی سویا در خأل عملکرد ایجادشده،

(بهطور متوسط  0هکتار) متغیر بود .عملکرد پتانسیل ناشی

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

از مساحت بهینه مزرعه معادل  6645کیلوگرم در هکتار

 20تا  60کیلوگرم در هکتار در نوسان بود .عملکرد

بود که که در اراضی با مساحت  6/01هکتار بهدست آمد

پتانسیل ناشی از مقدار مصرف بذر بهینه حدود 6695

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

کیلوگرم در هکتار بود که با مقدار مصرف بذر 05

زراعی و ساختاري بر میزان عملکرد محصول گندم آبی

کیلوگرم در هکتار بهدست آمد (شکل .)0از میان مزارع

در شهرستان کنگاور پرداخته شده بود ،مشخص گردید که

مورد بررسی  61درصد مزارع کمتر از این مقدار و 01

با افزایش مساحت اراضی تحت کشت این محصول،

درصد بیشتر از این مقدار بذر استفاده کرده بودند.

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

 .3 .4نقش مساحت اراضی در ایجاد خأل عملکرد سویا

را به شکل اجارهاي در اختیار

اراضی سویاي انتخاب شده ،داراي مساحتهاي متفاوتی

3.5
3.0

عملکرد ( تن در هکتار)

2.5
2.0
1.5
y= -2.07+0.07x
=y

1.0

<x
=>x

0.5
0.0

90

85

80

مقدار م ر

75

70

65

بذر ( کیلوگر در هکتار)

شکل  .6اثر مقدار بذر م ر ی بر عملکرد سویا
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3.5

2.5

2.0
x<2.74 y= 1.85+0.35x
=>x
y= 2.81

1.5

1.0
0.5

عملکرد ( تن در هکتار)

3.0

0.0
14

12

10

8

مساح

مزرعه (هکتار)

شکل  .5اثر مساح

4

6

2

0

مزرعه بر عملکرد سویا

 .3 .5نقش علفهای هرز در ایجاد خأل عملکرد سویا

در شهرستان کالله داشتند .عملکرد پتانسیل بهینه ناشی از

تراکم کل علفهاي هرز در نقاط نمونهبرداري شده بین

حضور علف هرز قیاق 6605 ،کیلوگرم در هکتار بود که

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

در شرایط وجود تراکمهاي کمتر از  44/40بوته در متر

تحقیق گونههایی که فراوانی نسبی باالي  40درصد ،بین

مربع حاصل شد .بررسیها نشان داد که تراکم این علف

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

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

گونههاي بسیار مهم ،مهم و کم اهمیت در نظر گرفته

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

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

پتانسیل ناشی از حضور علف هرز کنجد شیطانی 6655

گروه اول ،گونههاي گندم خودرو ،خربزه وحشی ،کنجد

کیلوگرم در هکتار بود که در شرایط وجود تراکمهاي

شیطانی و نیلوفر وحشی در گروه دوم و سایر گونهها در

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

گروه سوم قرار گرفتند (شکل .)0

این در حالی بود که تراکم این علف هرز در  31درصد
مزارع کمتر از این مقدار و  2درصد آنها بیش از این مقدار

نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که دو گونه قیاق

بود (شکل .)3

و کنجد شیطانی اثر قابل توجهی در کاهش عملکرد سویا

شکل  .1تراکم نسبی گیاهچه گونههای مختلف علف هرز
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شکل  .3رابطه بین تراکم قیاق و عملکرد سویا

شکل  .3رابطه بین تراکم کنجد شیطانی و عملکرد سویا

میزان تأثیر علفهاي هرز برعملکرد گندم به عوامل

وحشی ،بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد گندم داشتند.

مختلفی مانند گونه و تراکم علفهرز ،رقم گندم مورد

در میان گونههاي موجود 46 ،بوته علفخونی ،سه بوته

کشت ،میزان و زمان مصرف کود ،تاریخ کاشت ،فاصله

خردل وحشی و دو بوته یوالف وحشی در متر مربع

ردیفهاي کاشت و سایر شرایط بومشناختی بستگی دارد

بهترتیب با  46 ،20و  40درصد کاهش عملکرد قويترین

[ .]40در مطالعهاي به بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر

رقبا براي گندم بودند [.]46

جمعیت علفهاي هرز و خأل عملکرد ناشی از آنها بر

نکته قابلتوجه این بود که از لحاظ فراوانی ،علف

گندم پرداخته شد و مشخص شد که از میان گونههاي

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

مختلف علف هرز ،یوالف وحشی ،علف خونی و خردل

درصد) .با این وجود نقش بسیار مؤثري در کاهش
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بررسی خأل عملکرد ناشی از علفهای هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا ( )Glycin max L.در شهرستان کالله
عملکرد سویا داشت .به نحويکه خسارتزایی این علف

مساحتهاي بیشتر بهدلیل امکان استفاده از مکانیزاسیون،

C4

مصرف حداقل  05کیلوگرم در هکتار بذر سویا و توجه

است ،برآورد گردید .این امر بر مطالعه دقیقتر این گیاه و

به کنترل علفهاي هرز بهخصوص دو گونه کنجدشیطانی

ارائه راهکار مدیریتی مؤثر در مهار این گیاه تأکید میکند.

و قیاق جهت افزایش عملکرد و رفع خأل عملکرد قابل

زیرا محققان کاهش عملکرد دانه سویا به ازاي ورود تک

توصیه میباشند.

هرز بیش از علف هرز قیاق که یک گیاه چندساله و

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

منابع

برآورد نمودهاند [ .]1در بین گونههاي مختلف علف هرز،

 .1ابطالی ی ،باغستانی م ع ،زند ا و ابطالی م ()1831

بیشترین فراوانی نسبی متعلق به اویارسالم بود .اما با توجه

علفهای هرز و مدیریت آنها در سویا .گزارش نهایی

به خروجی مدل مورد بررسی ،اویارسالم تأثیري در

طرح تحقیقاتی ،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

کاهش عملکرد سویا نداشت .بهنظر میرسد علفکشهاي

(بخش تحقیقات علف های هرز) 61 .صفحه.

مورد استفاده و خصوصیات ریختشناسی این گیاه در

 .2احمدی ک ،قلیزاده ح ا ،عبادزاده ح ر ،حسینپور ر،

بروز این نتیجه مؤثر بوده است.

حاتمی ف ،فضلی ب ،کاظمیان آ و رفیعی م ()1838
آمارنامه کشاورزی 171 .صفحه.

 .4نتیجهگیری
مدل عملکرد میزان نامطلوب و مطلوب عملکرد را

 .8اکبری ا و زارع مهرجردی م ر ( )1831اثر نهاده های

بهترتیب  4593و  6592کیلوگرم در هکتار برآورد نمود.

جدید (بذر اصالحشده) بر میزان تولید گندم .اقتصاد

این در حالی بود که مقادیر نامطلوب و مطلوب عملکرد

کشاورزی و توسعه.161-187 :)3(81 .

مشاهدهشده در مزارع نمونهبرداري  4505و 6632

 .4امامی کنگر د ،سیاهمرگویی آ ،کامکار ب و بصیری م

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

( )1831بررسی کاهش عملکرد سویا در تداخل با

مقادیر ،میتوان گفت مدل حاضر از دقت مناسبی در

علف هرز کنجد شیطانی (.)Cleome viscosa L

پیشبینی خأل عملکرد برخوردار است .بر این اساس

مجموعه مقاالت هفتمین همایش علوم علفهای هرز

میزان خأل عملکرد بهدستآمده توسط مدل  332کیلوگرم

ایران .گرگان.4-1 .

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

 .6ترابی ب ،سلطانی ا ،گالشی س و زینلی ا ()1831

بهینه عوامل مدیریتی جهت دستیابی به این عملکرد

تحلیل عوامل محدودکننده عملکرد گندم در شرایط

شناسایی شدند .بر این اساس شش متغیر علف هرز کنجد

گرگان .نشریه تولید گیاهان زراعی.17-1 :)4(4 .

شیطانی ،استفاده از بذر گواهیشده ،تاریخ کاشت ،مقدار

 .1جانعلینژاد م ،کاظمی ح ،یونسآبادی م و نیازمرادی م

بذر مصرفی ،علف هرز قیاق و مساحت مزرعه بهعنوان

( )1834تهیه نقشه پراکنش و فلور علفهایهرز

مهمترین عوامل ایجاد خأل عملکرد سویا در شهرستان

تابستانه باغات مرکبات در شهرستان بندر گز با استفاده

کالله معرفی شدند .از اینرو استفاده از بذرهاي

از سامانه اطالعات جغرافیایی .نشریه پژوهشهای تولید

گواهیشده و تهیه آن از مراکز معتبر ،کاشت سویا در

گیاهی.211-131 :)8( 22 .

تاریخ کاشتهاي قبل از سه تیرماه ،استفاده از مزراعی با
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سیاهمرگویی و همکاران

 .7جالل کمالی م ر ،اسدی ه و نجفی میرک ت ()1831

 .16فشی م و ندرلو ل ( )1838بررسی تاثیر عوامل مختلف

برنامه راهبردی تحقیقات گندم آبی و دیم کشور.

زراعی و ساختاری بر میزان عملکرد محصول گندم

وزارت جهاد کشاورزی 171 .صفحه.

آبی در شهرستان کنگاور .دومین همایش ملی
پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی.1-1 .

 .3حجارپور ا ،سلطانی ا و ترابی ب ( )1834استفاده از
آنالیز خط مرزی در مطالعات خأل عملکرد :مطالعه

 .11کامکار ب ،کوچکی ع ر ،نصیری محالتی م و

موردی گندم در گرگان .نشریه تولید گیاهان زراعی.

رضوانی مقدم پ ( )1831آنالیز خأل عملکرد زیره

.211-138 :)4(3

سبز در  3منطقه از استانهای خراسان شمالی ،خراسان

 .3زینلی ا ،اکرم قادری ف ،سلطانی ا و کشیری ح ا

رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت

( )1832تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای

مدلسازی .پژوهشهای زراعی ایران-888 :)2(6 .

عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان .پژوهشهای

.841
 .17منتظری م ( )1831تأثیر یوالف وحشی ( Avena

زراعی ایران.32-31 :)1(1 .
 .11سلطانی ا ( )1834کاربرد نرمافزار  SASدر تجزیههای

 ،)ludvicianaخردل وحشی ()Sinapis arvensis

آماری (برای رشتههای کشاورزی) .انتشارات جهاد

و فاالریس ( )Phalaris minorبا تراکمهای

دانشگاهی مشهد 134 .صفحه.

گوناگون روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم.

 .11سلیمی ح و حمیدی آ ( )1831اثر بوجاری بذر بر

پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی.73-72 :74 .

آلودگی مزارع گندم به علفهای هرز .نشریه علوم و

 .13نکاحی م ز ،سلطانی ا ،سیاهمرگویی آ و باقرانی ن
( 1838الف) بررسی عوامل مؤثر بر تراکم جمعیت
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 .12شفیق م ،راشد محصل م ح و نصیری محالتی م

علفهای هرز و کاهش عملکرد ناشی از آنها در

( )1836بررسی اثر گاوپنبه بر عملکرد و اجزای

گندم :مطالعه موردی استان گلستان -روستای سرمحله

عملکرد سویا در تراکمهای مختلف گیاهی و

بندر گز .بوم شناسی کشاورزی.416-838 :)2(1 .
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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.
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