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در سویا  مزرعه 120سازی روابط بین آنها، منظور بررسی نقش عوامل مدیریت مزرعه موثر بر عملکرد دانه سویا و کمیبه

انتخاب و  زراعی کشت شده بودند هایکه در دامنه متفاوتی از مدیریت 1397و  1396، 1395های در سال منطقه گرگان

مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه رگرسیونی گام به گام نشان داد از بین متغیرهای مورد بررسی، مدل عملکرد با دو متغیر 

درصد از کل تغییرات عملکرد دانه را در سطح احتمال یک درصد توجیه کرد.  81مستقل انتخاب و تعیین شد. این مدل 

امل تاریخ کاشت و آبیاری جهت بهبود عملکرد دانه در مزارع سویای منطقه گرگان نتایج مدل نشان دهنده اهمیت دو ع

بود. بین تاخیر در کاشت از اول خرداد با عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه رابطه خطی منفی معنی دار وجود داشت. به 

تاخیر در کاشت توجیه شد. شیب  درصد تغییرات عملکرد دانه بیولوژیک و عملکرد دانه توسط 70و  64طوریکه به ترتیب 

 56و  130کاهش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه سویا به ازای هر روز تاخیر در کاشت از اول خرداد به ترتیب برابر 

نوبت آبیاری  6و  5، 4، 3، 2، 1کیلوگرم در هکتار بود. میانگین عملکرد دانه در مزارع سویای مورد بررسی در شرایط صفر، 

کیلوگرم در هکتار بود. در منطقه گرگان کشت سویا عمدتا  3769و  2665، 1990، 1995، 1066، 883، 955برابر با به ترتیب 

از اواخر خرداد و بعد از برداشت محصوالت پاییزه نظیر گندم و کلزا انجام می شود. در چنین شرایطی، مدیریت زراعی 

س رشد محصول برای دستیابی به عملکرد دانه باال و پایداری تولید مناسب بویژه تاریخ کاشت وآبیاری بهینه در مراحل حسا

 این محصول مهم بسیار اهمیت دارد. 

 

 واژه های کلیدی: سویا، مدیریت مزرعه، عملکرد بیولوژیک، اجزای عملکرد دانه، شکاف عملکرد.
 

 

 
 
 01732533867تلفن:                                                     abolfazlfaraji@yahoo.com مسئول نگارنده *

10.22092/spj.2023.361468.1301 

20.1001.1.27834409.1401.38.2.7.7 



 1401، سال 2، شماره 38جلد  ”نهال و بذرمجله ”

240 

 مقدمه

از نه میلیارد نفر  2050 جمعیت جهان در سال

شیود سیطق بابیل بینیی میپیش. خواهد گذشت

 45/0کشت محصیوتت کشیاورزی از مییانگین 

هکتار  18/0به  1960هکتار برای هر نفر در سال 

 .(FAO, 2017)کاهش پییدا کنید  سال2050 در

بیه افیزایش نیازهیای زییادی بیه این جمعیت رو 

 همراه دارد که باید از طریق اجرای برنامیه هیای

 توسعه متناسب مرتفع شوند. 

تامین غذای مورد نیاز و امنیت غذایی دغدغه 

همیشگی سیاستگذاران و کارشناسان کشورهای 

مختلف جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه 

 و کشور ما از نظر تأمین روغین خیوراکیاست. 

 کنجاله مورد نیاز دام و طیور در وضعیت مناسبی

درصید از نییاز  93 برار ندارد و در حیال حاضیر

 تیییامین میییی کنیییدواردات  خیییود را از طرییییق

(Anonymous, 2022).  ایییین بیییرای کیییاهش

افیزایش روش هیای دربیاره  پیژوهش ،وابستگی

و حیل مشیک ت فنیی  تولید دانیه هیای روغنیی

  .ضرورت دارددارای  موجود

های روغنیی سیویا میان محصیوتت دانیهدر 

دارای بیشترین سطق کشت است و یک چهیارم 

 کند.روغن و دو سوم پروتئین جهان را فراهم می

 درصییید روغییین 20دانیییه سیییویا دارای حیییدود 

بیه دلیییل بابلیییت درصید پییروتئین اسییت و  40و  

تثبیت نیتروژن هوای خاک، سویا می تواند نقش 

ر نظییام هییای مهمییی در تنییاوا زراعییی در اکثیی

 ;Faraji et al., 2012) زراعییی داشییته باشیید

Faraji et al., 2016; Anonymous, 2022).  

 سطق با 1346 سال از سویا زراعت در ایران،

بیه  1373 سیال در و آغیاز هکتیار 3800 کشیت

 یافت. افزایش هکتار هزار 103 از بیش مساحتی

 سیال در تین هیزار 2 حیدود از سیویا نییز تولید

 مییزان به 1373 سال در بیشترین مقدار به 1346

. (Faraji et al., 2012) تین رسیید هیزار 230

اگرچه این توسعه سطق کشت عمدتا در منیاطق 

محدودی نظیر استان های شیمالی کشیور اتفیا  

یید افتاد. متاسفانه از آن به بعد روند کشیت و تول

سویا در کشور کاهشی بوده است، که عمدتا بیه 

ید ابلیمی بیویژه افیزایش دمیا، دلیل تغییرات شد

کییاهش و پییراکنش نییامنظم بارنییدگی، کییاهش 

شییدید منییابع آبییی، مشییک ت فنییی نظیییر بییروز 

عارضه اخت ل در غ ف بنیدی و در سیال هیای 

اخیر افزایش سطق کشت گیاهان ربیب با مزیت 

 . (Faraji et al., 2016)نسبی بات مثل برنج بود 

ا بیه در استان گلسیتان سیطق زیرکشیت سیوی

دتیل متعدد دارای نوسانات زیادی بوده اسیت، 

ساله کشت این گیاه از  55به طوری که در دوره 

هزار هکتیار  58تا بیش از  5کمتر از هزار هکتار 

 تولیید و زیرکشیت سیطق تغییرات داشیته اسیت.

 تا 1395 های سال در گلستان استان و کشور سویا

در ایین گییاه  است. شده ارائه 1 جدول در 1400

نظیییر بسیییاری از گونییه هییای زراعییی تنییاوا بییا 

 می شیودکشت  زمینیسیبو  باب کلزا،  غ ت،

ع وه بر نقش بسیار مثبت آن در حاصیلخیزی و 

خاک، جهت تامین بخشیی از روغین و کنجالیه 

در برنامه ریزی مورد نیاز کشور بسیار مهم است. 

محصیول  15الگوی کشت کشور، سویا یکی از 
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 1400 تییا 1395 هییای سییال طییی گلسییتان اسییتان و کشییور سییویا تولییید و زیرکشییت سییطق -1 جییدول

(Ahmdi et al., 2017-21; Anonymous, 2022) 

Table 1. Cultivated area and production of soybean in Golestan and Iran from 2016 to 

2021 (Ahmdi et al., 2018-21; Anonymous, 2022) 
 

 Golestan provinceاستان گلستان   Iran          انرای

 سال
Year 

 تولید )تن(
Production 

(ton) 

 سطق زیر کشت )هکتار(
Cultivated area  

(ha) 

 تولید )تن(
Production 

(ton) 

 سطق زیرکشت )هکتار(
Cultivated area 

)ha) 
139325 52406 53998 32500 2016 

91335 39537 40526 21000 2017 

83303 40327 36100 21050 2018 

68179 29325 35200 15500 2019 

53115 22158 24505 10648 2020 

52612 26183 23529 13150 2021 

 

اصییلی اسییت و برنامییه کشییت آن بییرای اسییتان 

هیزار هکتیار در نظیر گرفتیه  35گلسیتان حیدود 

 .(Mardi et al., 2022)شده است 

بوع تنش های زنده و غییر زنیده در مراحیل و

تلف رشید سیویا، بیه وییژه در مراحیل زایشیی مخ

)مراحل تشکیل گیل و غی ف و مرحلیه پرشیدن 

دانه(، سبب بروز خسارت شیدید بیه میزارع سیویا 

 ,.Faraji et al., 2016; Faraji et al)میی شیود 

از مهمتیییرین عوامیییل محدودکننیییده و . (2018

تینش تیوان بیه کاهنده تولید گیاهیان زراعیی میی

، تینش شیوری، (Por Mousavi, 2007)خشکی 

دماهای بات و پایین هیوا، تینش غربیابی، آفیات و 

 ,.Shamlei et al) هیای هیرزبیماری ها و علیف

2018; Ghayeb Zamharir et al., 2022a; 

Ghayeb Zamharir et al., 2022b)  کرد. اشاره 

عوامل زیادی از جمله شرایط آا و هیوایی، 

رایش آ ،(Salahi et al., 2006a)تاریخ کاشت 

کاشییت، تییراکم بوتییه، عییادت رشیید، مییدیریت 

 ;Faraji et al., 2016)زراعی و تغذییه گییاهی 

Faraji et al.,2018) تغیییراتباعی  تواننید می 

بیا توجیه بیه ایین کیه  عملکرد دانه سیویا شیوند.

اط عات کمی در زمینیه سیهم هیر ییک از ایین 

عوامل محدودکننده بر کاهش عملکرد سویا در 

بنابراین، تعییین سیهم ارد، دوجود  استان گلستان

هر یک از این عوامل بیر کیاهش عملکیرد دانیه 

این محصول زراعی مهم بررسی شود، تا با اتخاذ 

روش هییای مییدیریت مزرعییه مناسییب بییر اییین 

 ها فائق آمد.محدودیت

استفاده از رگرسیون چندگانه با روش گام به 

گییام اغلییب در علییوم زراعییی بییرای مطالعییه ا ییر 

حدود کننده بر خصوصیات محصوتت عوامل م

شیود زراعی از جملیه عملکیرد دانیه اسیتفاده می

(Soltani, 2009) پژوهشگران متعیددی از ایین .

روش برای ارزیابی شکاف عملکیرد در گیاهیان 

. هان و همکاران اندزراعی مختلف استفاده کرده

(Han et al., 2006) سیازی تولیید منظور بهینهبه
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ق آسیای غربی و شمال آفریقا گندم دیم در مناط

نقش ربم، مقدار و زمان مصرف کیود نیتیروژن، 

آا خاک بابل استفاده در زمان کاشت، تیاریخ 

و تییراکم کاشییت و نییوع خییاک از نظییر  رفیییت 

 نگهداری آا را مورد بررسی برار دادند. 

بیین  تفیاوتعملکرد گیاهان زراعی، شکاف 

اسییت کییه  عملکییرد بییالقوهعملکییرد وابعییی و 

یت موجیود بیرای افیزایش عملکیرد و تولید  رف

دهید  زراعی را نشان میی محصوتتهر یک از 

(Hochman et al., 2012) . با در دست داشیتن

اط عییات تزم در رابطییه بییا وضییعیت عملکییرد 

شییکاف تییوان  زراعییی، مییی محصییوتتوابعییی 

عملکییرد را از طریییق پتانسیییل عملکییرد بییرآورد 

عوامییل  تجزییهشده در هر منطقه مشخص کرد. 

عملکییرد ناشییی از مییدیریت  مییو ر بییر شییکاف

متیییداول در میییزارع، زمینیییه را بیییرای ییییافتن 

راهکارهای مدیریت زراعیی مطلیوا بیا هیدف 

دسییتیابی بییه عملکییرد بابییل حصییول و طراحییی 

 را فییراهم مییی کنیید راهبردهییای امنیییت غییذایی

(Van Wart et al., 2013) . 

ا در با توجیه بیه اهمییت توسیعه کشیت سیوی

کشور در راستایی تامین روغن خوراکی، در این 

، بییا 1397و  1396، 1395مطالعییه، در سییه سییال 

گیری از مزارع مختلف در دامنه وسیعی از نمونه

رابطه بین عوامل مدیریت زراعی،  های مدیریت

مزرعه نظیر تیاریخ کاشیت، آبییاری و همننیین 

عوامل محیطی نظیر درجه حرارت هوا در طیول 

و سیهم  ایشی با عملکرد دانه سیویا تعیییندوره ز

کیاهش عملکیرد دانیه ییا  هر یک از عوامیل در

افزایش شکاف عملکرد دانه برای این محصیول 

 شد.  مهم در منطقه گرگان تعیین

 

 ها مواد و روش

برای بررسی نقش عوامل محیطی و مدیریت 

 ،مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانیه سیویا

در منطقییه مزرعییه(  40)هییر سییال مزرعییه  120

کیه  1397و 1396، 1395در سیال هیای  گرگان

زراعی کشیت  هایدر دامنه متفاوتی از مدیریت

کیلومتری  10شده بودند و در یک شعاع حدود 

شناسایی  از ایستگاه های هواشناسی برار داشتند،

و مورد بررسی برار گرفتنید. ایین میزارع شیامل 

ع مزارع خوا، متوسیط و ضیعیف و حتیی میزار

از داده هییای مزارعییی کییه دچییار بییذری بودنیید. 

عارضه اخت ل در غ ف بندی سویا شده بودند، 

 استفاده نشد. 

مورد کشت در کلیه مزارع مورد ربم سویای 

بود. این ربم رشد نامحدود بیا کتول بررسی ربم 

دییرر  اسیت و بیا توجیه بیه  5گروه رسیدگی 

ان از پتانسیل عملکرد دانه بات و استقبال کشاورز

 بیشیترین سیطق زییر کشیت آن، در دهه گذشته

را به خود اختصاص داده گلستان استان  سویا در

چنیید شییاخه،  یهییایدارای بوتییه ن ربییمییی. ابییود

زرد  دانهرنگ  ،رنگ گل بنفش ،پهن یهابرگ

دانیه  پیروتئینو درصد 20درصد روغن و روشن 

 .باشددرصد می 39 حدود

 در طول فصل رشید محصیول سیویا مراحیل

نمییو فنولوژیییک در مییزراع مختلییف تعیییین شیید 

(Fehr and Caviness, 1977) در هیر مزرعیه .
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یک کرت به طور تصادفی و به مساحت دو متیر 

هییای وابییع در آن مربییع انتخییاا و تعییداد بوتییه

شمارش شد و سیس  تعیداد پینج بوتیه بیه طیور 

تصادفی انتخیاا و بیرای تعییین شیاخص سیطق 

داد دانه در بوته و برگ، تعداد غ ف در بوته، تع

وزن هزار دانه به آزمایشیگاه منتقیل شید. تعیداد 

دانه در بوته از طریق حاصل ضیرا تعیداد بوتیه 

در متر مربع در تعداد غی ف در بوتیه در تعیداد 

 دانه در غ ف محاسبه شد. 

بییرای محاسییبه عملکییرد بیولوژیییک و دانییه، 

های برداشت شده به مکیانی مناسیب انتقیال بوته

ها خشیک شیدند و . هنگامی که غ فداده شد

درصد رسیید عملکیرد  10رطوبت دانه به حدود 

بیولوژیک )وزن خشیک انیدام هیای هیوایی( و 

عملکییرد دانییه بییر حسییب کیلییوگرم در هکتییار 

 محاسبه شد. 

آمییار هواشناسییی مربییوص بییه فصییل رشیید از 

(. 2ایستگاه هواشناسی گرگان تهیه شد )جیدول 

لند مدت بارنیدگی شهرستان گرگان با میانگین ب

متر، دامنه نوسانات دمایی میلی 600ساتنه حدود 

متیر از  13درجه سانتی گیراد، ارتفیاع  10ساتنه 

درجییه  13سییطق دریییا و میییانگین دمییای سییاتنه 

 85درجه و  36سانتی گراد در عرض جغرافیایی 

 27درجیه و  54دبیقه شمالی و طول جغرافییایی 

منطقه معموتٌ یک دبیقه شربی برار دارد. در این 

فصل معتدل و مرطوا با یک فصل نسبتا گرم و 

 شود.نیمه مرطوا دنبال می

 

 طی فصل رشد سویا 1397و  1396، 1395اط عات هواشناسی ایستگاه گرگان در سال های  -2جدول 
Table 2. Meteorological information of Gorgan station during soybean growing  

seasons for 2016, 2017 and 2018 
 

 میانگین دما 
 سانتی گراد()درجه 

Mean 
 temperature 

 (℃) 

 
 مجموع بارندگی

 متر()میلی

Rainfall 
(mm) 

 
 میانگین روزانه
 ساعات آفتابی

Daily sunny  
hours 

 متر()میلی تبخیر بالقوه روزانه

Daily potential 
 evaporation 

(mm) 

Month 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 ماه 

April-May- 4.3 4.3 3.8 6.3 6.8 4.2 16.6 95.2 82.0 20.1 20.0 22.4 اردیبهشت 

May-June 6.7 5.4 6.6 8.4 8.6 8.8 4.7 62.6 2.2 25.7 25.1 25.0 خرداد 

June-July 8.8 6.3 7.6 10.2 8.4 9.3 23.4 13.2 5.0 31.0 28.4 27.9 تیر 

July-August 8.6 6.8 8.9 6.4 9.3 11.1 21.3 82.2 0.0 30.2 30.3 29.4 مرداد 

August- September 6.3 5.5 7.5 8.5 8.5 10.4 9.2 28.4 16.1 26.8 29.6 27.6 شهریور 

September-October 0.4 3.2 3.1 7.7 6.1 6.5 54.5 27.9 89.1 20.8 19.8 20.2 مهر 

October-November 2.1 1.5 3.4 5.5 4.2 6.3 47.3 82.5 10.4 15.4 19.5 14.3 نآبا 

Novmber-December 1.0 0.9 1.2 3.9 4.6 5.3 43.8 26.2 71.8 11.5 10.0 7.4 آذر 
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ا ر عوامل محیطی و مدیریت در این پژوهش 

ا یر داشیته  زراعی که ممکن بود بر عملکرد دانه

اط عیات . (Soltani, 2009) باشند بررسیی شید

، مزرعه مزرعه شامل مساحت تیریمربوص به مد

 و نییوع، تعییداد و زمییان شییخم ،یمحصییول ببلیی

کاشییت،  خیتییار ،یبییذر مصییرف زانیییم ،سییکید

و زمیان مصیرف کیود،  زانیی، نوع، متهتراکم بو

 تهیه یمصرف یهاکشنوع و مقدار آفتآبیاری، 

این اط عات از طریق پایش مسیتمر میزارع شد. 

ن دییدار چهیره بیه در طول فصل رشد و همننیی

 چهره با کشاورزان به دست آمد.

هییا، اط عییات بییرای تجزیییه و تحلیییل داده 

. (SAS, 1997)آوری شیده نرمیال شیدند جمیع

 ابتیدا پارامترهیا، واحیدها و مقیادیر بدین منظیور

هییا کدگییذاری شییدند. بییرای تجزیییه آمییاری آن

پارامترهای کیفی به صورت صیفر و ییک تغیییر 

 پارامتر بیا عملکیرد دانیه میوردکردند. رابطه هر 

دار بییودن ا ییر اییین بررسییی و در نهایییت معنییی

 پارامترها بر روی عملکرد دانه تعیین شد. 

صورت روابط این پارامترها با عملکرد دانه به

ای )پارامترهییای کیفییی( یییا نمودارهییای جعبییه

نمودار پراکنش )پارامترهیای کمیی( نشیان داده 

یون چندگانیه و از شد. سس  با استفاده از رگرس

طریق روش گام به گام پییش رونیده رابطیه بیین 

پارامترهای مو ر بیر عملکیرد دانیه کیه از طرییق 

های توصیفی مشخص شید، میورد بررسیی آماره

برار گرفت و پارامترهیای میدل انتخیاا شیدند. 

مدل نهایی با اسیتفاده از روش آزمیون و خطیای 

 .(Soltani, 2009) کنترل شده تعیین شد

 یج و بحثنتا

در این پژوهش ا ر عوامل مدیریت مزرعه بر 

عملکرد و اجزای عملکیرد سیویا میورد بررسیی 

ز برار گرفت. در ابتدا مدل عملکرد بیا اسیتفاده ا

تجزییه تعیین شید. تجزیه رگرسیونی گام به گام 

رگرسیییونی گییام بییه گییام نشییان داد کییه از بییین 

متغیرهییای مییورد بررسییی نظیییر میییزان مصییرف 

یتییروژن، فسییفر و پتاسیییم، عناصییر کودهییای ن

ریزمغذی، بذرمال باکتری، مصرف آفیت کیش 

ها، مساحت مزرعه، نیوع محصیول ببلیی، روش 

کشت و ... ، میدل عملکیرد بیا دو متغییر مسیتقل 

درصد از کل تغیییرات  81انتخاا شد. این مدل 

عملکرد دانیه را در سیطق احتمیال ییک درصید 

 شد: توجیه کرد و به صورت رابطه زیر تعیین

Yield = 2358 - 34 X1 + 261 X2 

تاخیر در کاشیت از ابتیدای  1Xدر این رابطه 

تعداد دفعات آبیاری در طول فصل  2Xخرداد و 

 رشد می باشند. 

شییکاف عملکییرد دانییه و سییهم هییر یییک از 

عوامییل محییدود کننییده عملکییرد دانییه سییویا در 

 3مزارع مورد بررسی و نسبت به آن ها در جدول

. میدل عملکیرد دانیه، مییانگین و ارائه شده است

و  2223حداکثر عملکیرد دانیه را بیه ترتییب بیه 

کیلوگرم در هکتیار بیرآورد کیرد کیه بیا  3856

 میانگین و حداکثر عملکیرد دانیه مشیاهده شیده

کیلیوگرم در هکتیار(  3860و  2274)به ترتییب  

 (.3بابل مقایسه بود )جدول 

شکاف عملکرد دانیه بیرآورد شیده برابیر بیا 

کیلوگرم در هکتار بود، که نشان داد بیین  1633
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 کمی سازی عوامل مو ر بر شکاف عملکرد دانه سویا -3جدول 
Table 3. Quantifying factors affecting soybean yield gap 

 

 درصد شکاف عملکرد دانه

Seed yield gap (%) 
 اجزای شکاف عملکرد دانه

Seed yield gap components 

 مقدار مدل
Simulated value 

 مقدار مشاهده شده
Observed value 

 ضریب
Coefficient 

 پارامتر
Parameter 

 میانگین
Mean 

 بهترین مقدار
Best value 

 میانگین
Mean 

 بهترین مقدار
Best value 

- - 2358 2358 - - 2358 Intercept 

52 850 -918 -68 27 2 -34 X1 
48 783 783 1566 3 6 261 X2 

- - - - 2274 3860 
 عملکرد دانه مشاهده شده

Observed seed yield 

- - 2223 3856 - - 
 عملکرد دانه برآورد شده

Simulated seed yield 

100 1633 - - - - 
 شکاف عملکرد

Seed yield gap 
1X 2: تاخیر در کاشت از ابتدای خرداد وX.تعداد آبیاری در طول دوره رشد می باشند : 

X1: delying in sowing time, and X2: number of irrigation during growing season 
 

عملکرد دانه وابعیی در میزارع کشیاورزان و 

آننییه مییی تواننیید برداشییت کننیید فاصییله بابییل 

م حظه ای وجود داشت. این شکاف با مدیریت 

مزرعییه مناسییب )بییویژه رعایییت تییاریخ کاشییت 

هش داده آبیاری به موبع( می تواند کامناسب و 

شییود. از بییین اجییزای تشییکیل دهنییده شییکاف 

عملکرد دانه سویا بین مزارع مورد بررسی، سهم 

درصید و سیهم  52رعایت تاریخ کاشت مناسب 

 48تعییداد دفعییات آبیییاری در طییول دوره رشیید 

 (.3درصد بود )جدول 

از میان مزارع مورد بررسی، بیشترین عملکرد 

یخ کاشیت کیلوگرم در هکتار( با تار 3860دانه )

هشتم خرداد، پنج نوبت آبیاری، شیاخص سیطق 

و طول دوره  9/4برگ در مرحله شروع گلدهی 

 150رشد از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک 

. کمتیرین عملکیرد (1)شیکل روز به دست آمد 

کیلوگرم در هکتار( با تیاریخ کاشیت  550دانه )

تیر، بدون آبیاری، شیاخص سیطق بیرگ در  24

و طیول دوره رشید از  8/0هی مرحله شروع گلد

روز بیه  127سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک 

 .(1)شکل دست آمد 

تاخیر در کاشت سویا سیبب کیاهش عملکیرد 

بیولوژیییک و عملکییرد دانییه شیید. بییین تییاخیر در 

کاشییت از اول خییرداد بییا عملکییرد بیولوژیییک و 

عملکرد دانه رابطیه خطیی منفیی معنیی دار وجیود 

درصید  70و  64ترتییب  داشت. به طیوری کیه بیه

تغییییرات عملکییرد بیولوژیییک و عملکییرد دانییه در 

مزارع مورد بررسی توسط تاخیر در کاشت توجییه 

(. شیب کاهش عملکرد بیولوژییک و 1شد )شکل 

عملکرد دانه به ازای هیر روز تیاخیر در کاشیت از 

کیلیوگرم در  56و  130اول خرداد به ترتییب برابیر 

وع است که تاخیر در هکتار بود که موید این موض

کاشت سیویا در منطقیه گرگیان منجیر بیه کیاهش 

 عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه شد.
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، شیاخص سیطق بیرگ در (b)، عملکیرد دانیه(a)رابطه تاخیر در کاشت بیا عملکیرد بیولوژییک -1شکل 
   (d)و تعداد غ ف در بوته  (c) مرحله شروع گلدهی

Fig. 1. Relationship between dely in sowing time with biological yield (a), seed yield 

(b), leaf area index (LAI) at the beginning of flowering stage and the number of pod  

plant-1 (d) 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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تییاریخ کاشییت مناسییب یکییی از مهمتییرین 

عوامل زراعی جهت دستیابی به حداکثر عملکرد 

بیه نه در محصوتت زراعی نظیر سیویا اسیت. دا

نظر می رسد، در مزارع مورد بررسی، تیاخیر در 

کاشیت گییاه از طریییق کیاهش رشید رویشییی و 

عملکرد همننین کاهش تعداد غ ف در بوته بر 

 تا یر منفی داشت. این بیولوژیک و عملکرد دانه

نشیان داده شیده  1موضوع بیه خیوبی در شیکل 

اشییت از اول خییرداد بییا تییاخیر در کاسییت. بییین 

شاخص سطق برگ در شروع گلیدهی و تعیداد 

غ ف در بوته رابطه خطی منفی معنی دار وجود 

درصید  67و  71داشت، به طوری که به ترتییب 

تغییرات شاخص سیطق بیرگ درمرحلیه شیروع 

گلدهی و تعداد غ ف در بوته در میزارع میورد 

 بررسییی توسییط تییاخیر در کاشییت توجیییه شیید 

یب کاهش شاخص سطق بیرگ در (. ش1)شکل 

شروع مرحله گلدهی به ازای هیر روز تیاخیر در 

و شیب کیاهش  08/0کاشت از اول خرداد برابر 

تعداد غ ف در بوته بیه ازای هیر روز تیاخیر در 

غ ف بیود کیه  54/0کاشت از اول خرداد برابر 

موید تا یر منفی تاخیر در کاشت بر سطق بیرگ 

لکیرد دانیه بیود و تشکیل غی ف و در نتیجیه عم

  (.1)شکل 

رابطه رگرسیونی بین عملکیرد دانیه، عملکیرد 

بیولوژیک و تعداد غ ف در بوته، تعداد دانیه در 

بوتییه بییا شییاخص سییطق بییرگ در شییروع مرحلییه 

ارائیه  2در شیکل  گلدهی در مزارع مورد بررسی

بیین شیاخص سیطق بیرگ در مرحلیه شده است. 

د شروع گلدهی با عملکیرد بیولوژییک و عملکیر

دانه رابطه خطی مثبت معنی دار وجود داشیت. بیه 

درصیید تغییییرات  72و  75طییوری کییه بییه ترتیییب 

عملکییرد بیولوژیییک و عملکییرد دانییه در مییزارع 

مییورد بررسییی توسییط شییاخص سییطق بییرگ در 

(. 2شروع مرحله گلدهی توضیق داده شد )شیکل 

شیب کاهش عملکرد بیولوژیک و عملکیرد دانیه 

شاخص سطق بیرگ  به ازای هر واحد کاهش در

و  1621در شروع مرحله گلدهی به ترتییب برابیر 

کیلییوگرم در هکتییار بییود کییه موییید اهمیییت  659

سیطق بیرگ سیبز در اییین مرحلیه در تولیید مییاده 

 (.2خشک و عملکرد دانه بود )شکل 

به خوبی نشان از اهمییت و  2شکل اط عات 

نقش مهم سطق برگ سبز به عنوان انیدام اصیلی 

و تولید زیسیت تیوده در افیزایش  فتوسنتز کننده

اجزای عملکرد و عملکرد دانه سیویا بیود. سیایر 

پژوهشگران نیز اهمیت شاخص سیطق بیرگ بیر 

عملکییرد دانییه و اجییزای عملکییرد دانییه سییویا را 

 ;Faraji et al., 2016a)گیزارش کیرده انید 

Faraji et al., 2016b; Faraji et al., 2018a; 

Faraji et al., 2018b). ظیر میی رسید، در بیه ن

از سطق برگ سیبز مناسیب مزارع مورد بررسی، 

طریق افزایش تعداد غی ف در بوتیه و در نتیجیه 

تییا یر مثبییت  عملکییرد دانییهتعییداد دانییه بوتییه بییر 

نشیان  2داشت. این موضوع به خیوبی در شیکل 

 داده شده است.

شییاخص سییطق بییرگ در شییروع مرحلییه بییین 

دانیه در گلدهی با تعداد غ ف در بوتیه و تعیداد 

غ ف رابطه خطی مثبت بوی وجیود داشیت. بیه 

درصیید رونیید  63و  64طییوری کییه بییه ترتیییب 
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، (b)، عملکرد بیولوژییک(a)عملکرد دانه با رابطه شاخص سطق برگ در شروع مرحله گلدهی -2شکل 
  (d)تعداد غ ف در بوتهو  (c)تعداد دانه در بوته

Fig. 2. Relationship between leaf area index (LAI) at the beginning of flowering stage 

with biological yield (a), seed yield (b), the number of seed plant-1 (c) and number of 

pod plant-1 (d  
 

 

 

(a) 
(b) 

(c) (d) 
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تغیییرات تعیداد غی ف در بوتیه و تعیداد دانیه در 

غ ف در میزارع میورد بررسیی توسیط شیاخص 

ق برگ در شروع مرحله گلدهی توضیق داده سط

(. شیب کاهش تعداد غ ف در بوته 2شد )شکل 

و تعداد دانه در غ ف به ازای هیر واحید کیاهش 

شاخص سطق برگ در شروع مرحله گلیدهی بیه 

ر عدد بود کیه مویید تیا ی 2/14و  1/6ترتیب برابر 

مثبت افزایش سطق برگ بر اجیزای زایشیی و در 

 (.2ه سویا بود )شکل نتیجه عملکرد دان

آبیییاری یکییی از مهمتییرین عوامییل زراعییی 

جهیییت دسیییتیابی بیییه حیییداکثر عملکیییرد در 

محصوتت زراعی بویژه در محصوتت تابسیتانه 

 ,Kiani and Sedaghat Dost) نظیر سویا است

در این پیژوهش، دامنیه تغیییرات تعیداد  .(2016

آبیاری در مزارع مورد بررسی بین صفر تا شیش 

 (. میییانگین عملکییرد دانییه3)شییکل  نوبییت بییود

، 3، 2، 1، 0سویا در مزارع مورد بررسیی تحیت  

، 955نوبت آبیاری بیه ترتییب برابیر بیا  6و  5، 4

 3769و  2665، 1990، 1995، 1066، 883

(. بیشییترین 3کیلییوگرم در هکتییار بییود )شییکل 

نوبیت آبییاری بیه  4فراوانی مربوص به میزارع بیا 

نوبییت  2و  3ع بییا عییدد بییوده و مییزار 34تعییداد 

مزرعه در رتبه هیای  25و  27آبیاری به ترتیب با 

 بعدی برار گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ا ر تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه سویا -3شکل 

Fig. 3. The effect of the number of irrigation on seed yield 
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در منطقه گرگان در استان گلسیتان سیویا بیه 

عنوان کشت دوم بعد از محصوتتی مانند گندم، 

 جییو، سیییب زمینییی و غیییره عمییدتاٌ بییه صییورت 

آبییی مییورد کشییت مییی شییود. در اییین پییژوهش 

آشییکار شیید کییه کشییاورزان در مییزارع مییورد 

 بررسییی بییا توجییه بییه شییرایط جییوی و وجییود 

 ا منییابع آا، صییفر تییا شییش نوبییت مزرعییه سییوی

 نهیییایی را آبییییاری کردنییید. عملکرددانیییه 

  محیییط × متقابییل ژنوتییی  ا ییر توسییط سییویا

 در نییز عملییات زراعیی و شیود میی تعیین رشد

بیرای  تیر مطلیوا محیطیی فراهمکیردن راستای

از  می شود. یکیی انجام و ریزی برنامه گیاه رشد

 عملکیرد کننید  تعییین محیطی عوامل مهمترین

اسییت  خییاک رطییوبتی دانییه سییویا، وضییعیت

(Kumudini et al., 2002).  

 تیرینحسیا  غ ف بندی و مراحل گلدهی

رطوبتی اسیت  تنش به گیاه سویا زندگی مراحل

(Egli and Bruening, 2000; Board, 2002; 

Asadi and Faraji, 2009)بیه دسترسیی . عیدم 

 دماهای بیات، مهمتیرینهمراه با  رطوبت مناسب،

 تیأمین چیون ،شدبا می گل ریزش بر عامل مو ر

 تخریبییی تغییییرات ایجییاد مییانع رطوبییت کییافی

شیود. معمیوت گیل  دمگل ها می ریزش درناحیه

هایی که با تاخیر تشیکیل میی شیوند در شیرایط 

 رویشییی آخییر فصییل نیازهییای نییوری و دمییایی 

آن ها تامین نمیی شیود و عقییم میی ماننید، کیه 

گاهی منجر به ایجاد عارضیه اخیت ل در غی ف 

 ;Faraji et al., 2018a)میی گیردد بندی سویا 

Faraji et al., 2018b) .همکیاران  و کومودینی

(Kumudini et al., 2002) کیه گزارش کردند 

تینش خشیکی  از ناشیی گیل کیه ریزش نوع هر

بر عملکرد دانه  را ناپذیری جبران صدمات باشد

 می کند.  سویا وارد

 دوره طییول در کمبییود رطوبییت در خییاک

 عملکرد تشکیل غ ف رحلۀم در حتی گلدهی و

 در تعیداد غی ف کیاهش طرییق از را دانه سویا

. (Scott et al., 1987) میی دهید کیاهش بوتیه

 ,.Smiciklas et al)همکیاران  و سمیسییک ز

 گلیدهی مرحلیه در گزارش کردند تنش (1992

 گیییییاه،  خشییییک وزن کییییاهش بییییر عیییی وه

 تعییداد نهایییت در و عملکییرد اجییزای کییاهش

 کیییورت داشیییت. پیییی در رادانیییه در بوتیییه  

  اییین بییه (Korte et al., 1983)همکییاران  و 

  درصییدی ریییزش چنیید هییر کییه رسیییدند نتیجییه

 پدیییده طبیعییی یییک هییاغیی ف هییا وگییل از

  مرحلییه در اوایییل خشییکی تیینش ولییی اسییت

 افییزایش  را هیاغی ف و هیاگیل رییزش زایشیی،

 دهد. می

 تییینش هیییای حرارتیییی از طرییییق القیییای 

 ، سییییبب کییییاهشریییییزش بیشییییتر گییییل هییییا

اجزای عملکرد و عملکرد دانه سیویا میی شیوند 

(Faraji and Raeisi, 2016).  بیات بیودن دمیای

 بیویژه در مرحلییه زایشیی و دماهیای بییاتتر هیوا، 

های زیادی به فرایند از حد تحمل سویا خسارت

 زنییی دانییه گییرده وتولییید گییل و غیی ف، جوانییه

 م سیویاکند. البتیه اربیا رشد لوله گرده وارد می 

از اییین نظییر دارای حساسیییت متفییاوتی هسییتند  

(Asadi and Faraji, 2009).  



 239-258، 1401، فرجی...، نقش مدیریت زراعی بر عملکرد دانه سویاکمی سازی 

251 

از طییرف دیگییر یکییی از مشییک ت مهییم در 

 تولییید سییویا در منطقییه گرگییان زمییانی اتفییا  

می افتد که دمای هوا در طول دوره پرشدن دانه 

تا رسیدگی فیزیولوژیک کاهش یافته و به کمتر 

سد. ایین موضیوع درجه سانتی گراد می ر 15از 

بویژه در شرایط کشت های تاخیری و تابستانه و 

در مورد اربام دیرر  نظیر کتول اتفا  می افتد. 

اط عات سال های گذشیته نشیان میی دهید کیه 

دوره پر شدن دانه در مزارع سویا در این شرایط 

 طییوتنی تییر مییی شییود، و عارضییه اخییت ل در

رد غ ف بندی بیشتر و در نهایت کاهش عملکی 

 ;Faraji et al., 2018a)دانیه را بیه دنبیال دارد 

Faraji et al., 2018b).  ،بییه عبییارت دیگییر

با دماهای پیایین سویا برخورد دوره پر شدن دانه 

در کشت های تاخیری در اربیام دییرر  سیبب 

می شود که غ ف های تشکیل شده با تاخیر در 

رسیدگی مواجه شوند، فتوسینتز جیاری کیاهش 

نتیجه وزن دانیه و بیه تبیع آن عملکیرد یابد و در 

 دانه به شدت کاهش یابد. 

 رابطه عملکرد دانه با اجزای عملکرد 

در ایین پییژوهش رابطییه رگرسیییونی مثبییت و 

بوی بین تعداد غ ف در بوتیه و تعیداد دانیه در 

بوته با عملکرد دانه وجود داشت. به طیوری کیه 

د این روابط در مورد تعداد غ ف در بوته و تعدا

درصد از تغییرات  66و  70دانه در بوته به ترتیب 

(. تزم بیه 4)شیکل عملکرد دانه را توجییه کیرد 

ذکر است رابطیه رگرسییونی وزن هیزار دانیه بیا 

عملکرد دانه مثبت بیود، گرچیه معنیی دار نبیود. 

 )شکل ارائه نشده است(. 

بین تعیداد روز تیا رسییدگی فیزیولوژییک و 

د دانییه رابطییه عملکییرد بیولوژیییک بییا عملکییر

رگرسیونی مثبت و معنیی دار وجیود داشیت. بیه 

درصید  84و  67طوری که این روابط به ترتییب 

 از تغییییییرات عملکییییرد دانییییه را توضیییییق داد 

تعداد روز (. به ازای هر روز افزایش در 4)شکل 

 84عملکییرد دانییه  تییا رسیییدگی فیزیولییوژیکی

کیلوگرم در هکتار افزایش یافیت. همننیین، در 

مییورد بررسییی، بییه ازای هییر کیلییوگرم  مییزارع

میییاده خشیییک در مرحلیییه رسییییدگی افیییزایش 

کیلییوگرم در  39/0عملکییرد دانییه  فیزیولییوژیکی

 (.4هکتار افزایش یافت )شکل 

عملکرد دانه سیویا توسیط تعیداد غی ف در 

بوتییه، تعییداد دانییه در غیی ف و وزن دانییه تعیییین 

کیه معمیوتت تحیت تیا یر  (Egli, 2017)شود می

خورشیییدی و میییزان فتوسیینتز در طییول تشعشییع 

دلییل بیهدوره گلدهی و پرشدن دانه میی باشیند. 

حساسیت سویا به طول روز، تاریخ کاشت بییش 

از هر عامل دیگری بر عملکرد سویا مو ر اسیت. 

تییاریخ کاشییت بییر ارتفییاع بوتییه، زمییان رسیییدن، 

اندازه دانیه و عملکیرد دانیه تیأ یر فراوانیی دارد. 

بسته به نیوع ربیم و شیرایط بهترین زمان کاشت 

منطقه متفیاوت اسیت. کاشیت در زمیان مناسیب 

باع  کنترل خسارت ناشیی از سیرمای دییرر  

بهاره و زودر  پاییزه، کاهش خسیارت آفیات، 

دلییل میی شیود و بیههای هرز بیماری ها و علف

اسییتفاده از شییرایط آا و هییوایی مسییاعد نظیییر 

 تطابق زمان گلدهی با درجه حیرارت مناسیب از

 اهمیت خاصی برخوردار است. 
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، در غی ف، تعیداد روز تیا (b)، تعداد غ ف در بوتیه(a)رابطه عملکرد دانه با تعداد دانه در بوته -4شکل 
  (d)عملکرد بیولوژیک و   (c)رسیدگی فیزیولوژیکی 

Fig. 4. Relationship between seed yield with number of seed plant-1(a), number of pod 
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 وبوع دماهای بات و پایین بیه میدت طیوتنی

 در مرحلییییه گلییییدهی تییییا تشییییکیل غیییی ف  

تواند تعیداد غی ف و تعیداد گیل را کیاهش می

چوگییییان  .(Faraji et al., 2016) دهییید

(Chogan, 1991) در منطقیه  گزارش کیرد کیه

بییا تیأخیر در کاشییت سیویا، طییول دوره گرگیان 

و باعیی   رشیید و عملکییرد دانییه کییاهش یافییت

سمیسییک ز و همکیاران . زودرسی اجباری شید

(Smiciklas et al., 1992)  بیییان داشییتند کییه

تنش در مرحله گلدهی سویا عی وه بیر کیاهش 

ر وزن خشک گیاه، کاهش اجزای عملکیرد و د

 نهایت موجب کاهش تعداد دانه در گیاه شد. 

تاریخ کاشت یکی از عوامل مهمی است که 

 بر طول مراحیل رویشیی و زایشیی، تناسیب بیین 

آنها و همننین سایر چنبه هیای رشید گییاه و در 

نهایییت عملکییرد دانییه سییویا تییا یر مییی گییذارد 

(Faraji et al., 2016) کاشیت سیویا در زمیان .

ارت ناشیی از دماهیای مناسب باع  کاهش خس

بات در دوره گلدهی و تشیکیل دانیه و همننیین 

دماهای پایین پاییزه در دوره پیر شیدن دانیه میی 

شود. در این ارتباص امکان تطابق دوره گلدهی با 

دمای مناسب از اهمیت خاصی برخوردار اسیت. 

با کشت به موبع و طوتنی تر شدن فصیل رشید، 

د، و جییذا تشعشییع خورشیییدی بیشییتر مییی شییو

مدت و میزان انتقال میواد فتوسینتزی بیه بسیمت 

های ذخیره ای گیاه نظییر دانیه هیا افیزایش میی 

یابد. از طرف دیگیر بیا تیاخیر در کاشیت طیول 

دوره هییای نمییوی کوتییاه مییی شییود و بییر روی 

عملکرد ا یر گذاشیته و آن را کیاهش میی دهید 

(Faraji et al., 2016) . 

ویا و ا ر تاخیر در کاشت بیر رشید و نمیو سی

جذا تشعشع خورشیدی منجر به کیاهش طیول 

دوره رشیید، کییاهش شییاخص سییطق بییرگ در 

مراحییل مختلییف گیییاه بییویژه در مرحلییه شییروع 

گلدهی، کاهش فتوسنتز خالص، کیاهش تولیید 

و در نتیجیه  ماده خشک، کاهش رشد محصول،

کاهش عملکیرد دانیه در گیاهیان مختلیف نظییر 

کاشیت شود. عی وه بیر آن، در تیاریخ سویا می 

های تاخیری تعداد دانیه در بوتیه کمتیری تولیید 

شده و در نهایت عملکرد دانه کاهش میی یابید. 

اعی م  (Board et al., 1999)بورد و همکیاران 

کردند که با تاخیر در کاشت تعداد غ ف هیای 

بارور کاهش یافت که نتیجه آن کیاهش شیدید 

 Board and)عملکیرد دانیه بیود. بیورد و هیال 

Hall, 1984)  نشان دادند که کاهش عملکرد در

تاریخ های کاشت نامناسب، به تولید کمتر تعداد 

دانه بر روی شاخه های فرعی مربوص میی شیود، 

به گونه ای که این موضوع ناشی از محیدودیت 

نمو ایین شیاخه هیا اسیت. صی حی و همکیاران 

(Salahi et al., 2006b)  در بررسیی ا یر چهیار

کرد و اجزای عملکرد تاریخ کاشت بر روی عمل

دانه سویا ربم ویلیامز در منطقه گرگان گیزارش 

خییرداد بیشییترین  15کردنیید کییه تییاریخ کاشییت 

تعداد غ ف دو دانه ای، تعداد غی ف سیه دانیه 

 ای و عملکرد دانه را داشت. 

با توجه به سند ملی دانش بنیان بخش امنییت 

غذایی، ناپایداری تولید، پایین بودن ضریب نفوذ 

ش و فنییاوری، بهییره وری پییایین نهییاده هییای دانیی
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 درصییدی 60تییا  40تولییید و شییکاف عملکییرد 

 در اکثییر مییزارع کشییور از چییالش هییای مهییم  

حیییوزه کشیییاورزی و امنییییت غیییذایی اسیییت 

(Anonymous, 2022) اضافه برداشیت سیاتنه .

میلیارد متیر مکعیب از سیفره هیای آا  5حدود 

رع، های زیرزمینیی، رانیدمان پیایین آبییاری میزا

عدم توجه به توان زیسیت بیوم کشیور، آمیایش 

سرزمین و الگوی کشیت از دیگیر چیالش هیای 

 بخش کشاورزی کشور می باشد.

بییا توجییه بییه سییند امنیییت غییذایی، وابسییتگی 

 88درصیییدی در تیییامین روغییین و  93حیییدود 

درصدی در تامین کنجاله مورد نیاز از مهمتیرین 

و  مشک ت کشور بوده و بایستی با برنامه رییزی

اتخاذ راهبردهای مناسب نظیر ارتقا ضریب نفیوذ 

دانییش فنییی و فنییاوری در مییزارع کشییاورزان و 

همننییین افییزایش بهییره وری نهییاده هییای تولییید 

درصیدی روغین و  44زمینه تحقیق خوداتکیایی 

درصدی کنجالیه میورد نییاز کشیور در افیق  50

 .(Anonymous, 2022)فراهم گردد  1410

د پایین خیاک کمبود مواد آلی خاک، درص

 و بیویژه کمبیود خیاک هیای 2و  1های درجیه 

بییا حاصییلخیزی مناسییب، بییات بییودن ضییریب  

 تیین در هکتییار 16فرسییایش خییاک )میییانگین 

میلییی متییر بارنییدگی  59/0در سییال(، کییاهش  

درجه سانتی گراد سیاتنه  04/0ساتنه و افزایش 

سال گذشته از چالش های  50درجه حرارت در 

شییاورزی مییی باشییند مهییم کشییور در بخییش ک

(Soltani et al., 2019) . 

 رود می انتظار ،کشورهای در حال توسعه در

درصد رشد تولید محصوتت زراعیی  80 حدود

از طریق افزایش عملکرد در واحد سطق حاصل 

افیزایش عملکیرد در . (Bruinsma, 2009) شود

موجییود  شیکافواحید سیطق از طریق کیاهش 

د پتانسیل، راهکیار بین عملکرد وابعیی و عملکر

زراعیی محصوتت کلییدی بیرای افرایش تولید 

بیدون شیک  .(Hochman et al., 2012)اسیت 

زراعیی  محصیولعملکرد یک  شکافبیرآورد 

در یک منطقه، به عنوان اولین بیدم در شناسیایی 

 شیود عوامیل محدود کننیده آن گیاه شناخته می

(Lobell et al., 2009) عملکرد . تجزیه شکاف

، زمینیه را بیرای ییافتن مزرعهناشیی از میدیریت 

مطلیوا بیا هیدف  زراعیی راهکارهیای میدیریتی

 فیراهم بیشیتر دستیابی به عملکیرد بابیل حصیول 

  .(Van Wart et al., 2013) سازد می

 

 گیرینتیجه

نتایج این پژوهش میدانی سیه سیاله بیه خیوبی 

تیوان بیا اعمیال میدیریت زراعیی نشان داد که می

اسب نظیر رعایت تاریخ کاشت و آبیاری بهینیه من

سبب افزایش عملکرد دانه سویا در منطقه گرگان 

شد. در منطقه گرگیان در اسیتان گلسیتان کشیت 

سییویا عمییدتا در اواخییر خییرداد و تیییر و بعیید از 

برداشییت محصییوتت پییاییزه نظیییر گنییدم و کلییزا 

صورت انجام می شیود. در چنیین شیرایطی تغیییر 

ت و انتخاا ربم های زودر  که اربام مورد کش

بتواننیید در شییرایط کشییت تابسییتانه از رشیید بابییل 

ببولی برخوردار بوده، تحمل بیشتری به تنش های 

محیطی داشته و نیاز آبی کمتری داشته باشند و تیا 
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اواخییر مهییر بییه مرحلییه رسیییدگی فیزیولییوژیکی 

برسند، در استقبال کشاورزان از توسعه کشت این 

 هم مو ر باشد. محصول، بسیار م

با توجه به شرایط ابلیمی در حال تغییر در سال 

های اخیر کیه بیا افیزایش دمیای هیوا و همننیین 

کاهش بارندگی و منابع آبی بابل دستر  همیراه 

بوده اسیت و افیزایش سیطق کشیت محصیوتت 

ربیییب نظیییر بییرنج، کییه دارای مزیییت ابتصییادی 

باتتری می باشد، حمایت و توجه بیشیتر بیه حیل 

شییک ت فنییی محصییول سییویا، جهییت پایییداری م

 تولید و توسعه کشت آن ضروری است. 

 

 سپاسگزاری

نگارنیییده بدینوسییییله از همکیییاران مرکیییز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیی و 

کارشناسییان سییازمان جهییاد کشییاورزی اسییتان 

های در اجرای این پروژه گلستان برای همکاری

 کند.پژوهشی سساسگزاری می
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