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 مقدمه

سال قبل از مییدد   1011-111شرقی چین شمالی در دوران حکومت سلسله شانگ )  کشاورزان نیمه

را اهلی کردند. چند هیاار سیال    Glycine max( Lها قبل از این تاریخ سویا، ) مسیح( یا احتماالً مدت

درمیان ررییی   عنیوان دارو ریرای    شرقی از سیویا ریرای ای ای انسیان و دام و ریه       است که مردم آسیای

 دهند. های انسانی مورد استفاده قرار می ریماری

سال اییر در آمریکای شمالی کشت شده است. ساموئل راون، ملوانی کیه در کمایانی    051سویا طی 

وارد آمریکا کرد. راون سیویا را از   1075کرد، ررای نخستین رار این گیاه را در سال  هند شرقی یدمت می

اش کاشیته ریود،    جورجیا( ررد. او از سویایی که در مارعه هساوانا )واقع در مستعمرطریق لندن، از چین ره 

 را ره لندن صادر کرد. سس سویا تهیه و آن

ارری ایاالت متحده امریکا وارد کیرد. او   دکتر رنجامین فرانکلین ادوارد سویا را ره نیمه 1551در سال 

دست آورد. این کشتی شکر و  ریا نجات داده شده رودند، رهگیران ژاپنی اوکلند که از د ر ر سویا را از ماهی

کرد. ادوارد ر ر را ره جان اچ. لیی اهیل    کنگ ره مقصد سانفرانسیسکو حمل می کاالهای دیگری از هنگ

را در راغ یود کاشت. کشاورزان، سویا را که در سال  آن 1551آلتون در ایالت ایلینوی داد و او در تارستان 

 (4) .ی آورده شده رود را در سراسر ایاالت متحده کشت و مورد استفاده قرار دادندره ایلینو 1551

دانند. سویا  می شرقی  را آسیای ای است که مبدأ آن سویا یکی از گیاهان یانواده دانه روانی و علوفه

و منچیوری   اسامی فارسی مختلفی مانند: سوژا، لوریا، پشم راقد، کرد راقد، لوریا دانه روانی ریومی چیین  

گونیه مختلیا اسیت. دانیه      41دارای  Glycine دارد. سویا متعلق ره تیره پروانه آسا و جنس گدیسین

 درصید  55-51رواین ییوراکی رسییار مرایو  و      درصید  15طور متوسط حدود  هسویای روانی دارای ر

انید. پیروتئین    امییده را ره مناسبت فراوانی پروتیئن، گوشت ماارع ن شرقی آن  راشد. در آسیای پروتئین می
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سویا دارای ارزش ریولوژیکی زیادی روده و دانه آن انی از مواد ا ایی قارل هضم، کلسییم زییاد، آهین و    

 (7) .های مختلا است ویتامین

 

 .Glycine.iاي  سوياي علوفه

هیای چیین،    گیاهی است یکساله از یانواده رقوالت )لگومینوز( که در توسعه تمیدن ای  سویای علوفه

تیوان   میی  شیده، امیا از آن  سویا ررای تولید رواین کشیت    وری، کره، ژاپن نقش مهمی داشته است.چمن

هیای سیویا    ، علوفه تازه و کود سبا استفاده نمود. دانهییسیلوعلوفه  علوفه یشك، ،مرتع توسعه عنوان ره

حاوی روان فراوانی سویا دانه  .دنگیر ی مورد استفاده قرار مییدر صنایع ا ا و شتهارزش ا ایی زیادی دا

 .شود نیا ررای تغ یه دام مصرف می آنکنجاله  وروده 

 

 
 

ها، روان جد، لعا ،  سازی، گلیسرین، چسب ئید، پدستیك، رنگ، شمعوسازی، سلول در صنایع صارون

گوشیت   شکدت، شیر گیاهی، پنییر و  ،صورت آرد، سس سویا، شیرینی در ا ای انسانی ره ها و کش حشره
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نخورده، علوفه یشك، علوفه تازه، سیلو و مرتع  صورت کنجاله، دانه دست ها ره ررای تغ یه داممصنوعی و 

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 ررده شده و ررای میددی ره اروپا 1011در  سال قبل در چین مرسوم روده و 5111کشت سویا حدود 

کا ره ایران آورده شده است. سویا صیدها  ای از آمری سال قبل سویای یوراکی و علوفه 41نخستین رار در 

ها   عنوان سبای و جوانه های جوان آن ره عنوان دانه ررای روان و علوفه و نیام واریته مختلا داشته که ره

 گیرند. عنوان ساالد مورد استفاده قرار می ره

 

 اهميت اقتصادي سويا

آن وجیود   دانیه، و کنجالیه   مصرف ررای ای ولی اصوالً رازار عمده روده،له اقتصادی سویا پیچیده أمس

شدت مورد  های دام و مرغ ره جهت ایتدط را سایر یوراک یعنوان یك منبع پروتئین کنجاله سویا ره دارد.

که البته مقدار آن ناچیا و شده متفاوت دیگر تبدیل  های فرآوردهتقاضا است. سویا جهت یوراک انسان ره 

تاثیر تقاضیا ریرای رواین و      قیمت سویا در منطقه و جهان اساساً تحت ندارد. رازارتاثیر چندانی رر قیمت 

 (7) .کنجاله است

دانه سویایی اسیت   درصد 51 تولید ایاالت متحده صادرکننده عمده سویا در رازار جهانی است و منبع

عمدً صورت دانه  همحصول سویا در ایاالت متحده ر درصد 55المللی جریان دارد. حدود  که در تجارت رین

شود. ررزییل   های ضروری تبدیل می   از طریق رنادر یلیج گلا صادر و در کشورهای واردکننده ره فرآورده

صادرات دانه سویا ره درصد  0/1دومین تولیدکننده رارگ روان سویا و سومین صادرکننده آنست. ریش از 

کننیده   تیرین مصیرف   ریارگ گیرد. اما ژاپین   یصوص هلند و آلمان صورت می هکشورهای اروپای ارری ر

گیردد.    عنوان منبع پروتئینی مصیرف میی   سویای ایاالت متحده است. کنجاله سویا در تغ یه مرغ و دام ره
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راشد.   می درصد 51کل دانه سویا روده که مقدار پروتئین آن حدود  درصد 07 میانگین تولید کنجاله حدود

و گلوتن  روده اله پنبه دانه، آشغال گوشت، پودر ماهیعنوان یك منبع پروتئینی مانند کنج کنجاله سویا ره

 (7) .کند نیاز حیوان ره پروتئین را تامین می درصد 11آن حدود 

 زدایی ای طعم چرری، در صورت نیاز طی پروسه های ترکیبی مانند آرد سویا را چرری و یا ری از فرآورده

های مختلا جهت تهیه رعضیی محصیوالت    پروتئین سویا ره فرم هشود. کنستانتر در قنادی مصرف می و

یسییتین کیه ییك     ماده روند. کار می صورت نوعی رافت در افاایش حجم گوشت ره هگوشتی و همچنین ر

کننده مصرف  کننده و مرطو  فسفاته است توسط حدل از روان یام سویا استخراج شده و در مواد تثبیت

 (7) .شود می

 

 شناسي مشخصات گياه

های متعیدد کیه سیویای روانیی      کروموزوم و را گونه 40یکساله، رهاره، دیالوئید را سویا گیاهی است 

است. گونیه دیگیر حید     ussuriensisهای  ای و یا وحشی جاو گونه و سویای علوفه Maxجاو گروه 

 نام دارد. Glycinواسط نیا 

  روده کیه  رارور گیاهی یودسویا  گیرد،  میی در آن صورت نتر دگرگشمو ک روده گیاهی یودگشنسویا 

 (4) دارد. را ای گیری را سویای علوفه رگ امکان دو

دو دمبرگ اول آن ساده و متقارل و  گوناگونی مورفولوژیك وجود دارد ولی معموالًدر گیاه سویا اگرچه 

رگیه دارای   از نظر عیادت گلیدهی ریه دو    نیا ها ای هستند. واریته های آن متناو  و سه ررگچه سایر ررگ

 (7) شوند. ود و رشد نامحدود تقسیم میرشد محد
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هیای   دارای ررگچیه  هیای آن مرکیب و   ریرگ  .نام لوریای چینی نیا معروف است سویا شبیه لوریا و ره

تایی روده و ییلی کوچك و سفید رنیگ و گیاهی ریه     5یا  5ها  گل .دار است کشیده ریضی شکل و کرک

هیایی ریه     ریضی شکل در ایدف  عدد و 5تا  0تعداد  ها ره  نهشوند. دا  های اراوانی و آری نیا دیده می  رنگ

رنیگ زرد ییا    ،ها رعد از رسیدن نیام .متر قرار دارند و رنگ آنها سفید، زرد یا سیاه است سانتی 7تا  5 طول

 کنند. ای پیدا می قهوه

علوفه سبا راشند که از ساقه آن جهت  های سویا دارای ساقه رسیار ظریا و نازک می تعدادی از گونه

ای،  شود. مخلوط سویا را ذرت، سودان گیرا،، ذرت یوشیه   منظور تولید روان استفاده می هو از دانه آن ر

رخش  ای در مناطق گرم مانند جنو  کشور جهت تأمین علوفه مراو  کامدً رضایت ارزن و لوریای علوفه

 است.
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 011 تواند تا عمیق  یادی دارد. ریشه میهای سویا راست و عمیق و انشعارات جانبی نسبتاً ز ریشه ريشه:

اند. روی ریشه ایده   متر یاک تمرکا یافته سانتی 71عمده در عمق طور  رهمتر یاک نفوذ کرده ولی  سانتی

دار ریا    کننده ازت قرار داشته که کوچك، کم و ریش کیروی و در رعضیی مواقیع شیکاف     های تثبیت یا گره

 نیام  ر ر ریا ییك نیوع مخصوصیی از ریاکتری سیویا ریه        سطحی صاف روده که در صورت آاشته نمودن

Rhizobium japonicum ( .7تعداد زیادی اده تولید یواهد کرد) 

گیرد. عمق ریشیه در   های هوایی گیاه صورت می تر از قسمت رشد ریشه در مرحله رویشی سویا سریع

اگر عمق ریشه در تمام طیول  حتی این در حالی است که راشد و  زمان گلدهی تقریباً دو ررارر قد ساقه می

های هوایی روته ریش از وزن یشك ریشیه اسیت. رشید      وزن یشك قسمت ،فصل ریش از قد گیاه راشد

 شود. متوقا می کیقبل از ورود دانه ره مرحله رلوغ فیایولوژی یافته وتا زمان تشکیل دانه ادامه  ریشه

رلکیه از   ی نبودهراست و عمیق مشخص گاارشات جدید اشاره دارد که سیستم ریشه سویا دارای ریشه

میوازی سیطح ییاک رشید     متیر   سانتی 51تا  41افقی حدود  های ریشه .شود یك ریشه اصلی تشکیل می

 (4) روند. پیش میمتر  سانتی 151 نموده و ساس ره عمق یاک تا حدود

تشکیل  ئمیهای اولیه و دا از سه قسمت: پرومریستم، مریستم اولیه و مجموعه سلول سویا ، ریشهأر

طول  آورند. وجود می هتر و دائمی را ر های کامل ای از سلول پرومریسم و مریستم اولیه مجموعه شده است.

هیای اولییه شیامل: آونیدهای       میکرون است. مجموعه سیلول    میلی 511م حدود تهر یك از این دو مریس

 (4) د.راش  چوری، آوندهای آرکش، پریسیکل، آندو درم، کورتکس و اپیدرم می

هیای آونید    آنها پریسیکل در مقاریل شیایه   أشوند و منش  های اولیه یارج می های ثانویه از ریشه ریشه

متری زیر را، ریشه رشد  سانتی 5تا  4روز رعد از یروج نهال از یاک در  5تا  4ها  چوری است. این ریشه
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های ثانویه کمتر  شود. قطر ریشه افاوده می و رر تعداد آنها ادامه ره رشد یود ها سایر اندامده و همراه را ونم

 (7) های اولیه است. از ریشه

را تکامل دانه پایان و  شدهها از یاک شروع  های هوایی گیاه را یروج محور لاه رشد و نمو قسمت ساقه:

شود. افاایش  روز رعد از کشت ر ر از یاک یارج می 0تا  4یارد. نهال در شرایط محیطی مناسب حدود  می

 گردد. ی متوقا مییکمرحله رلوغ فیایولوژو در هستگی آزن یشك ارتدا ره و

همراه ش وزن یشك ساقه و ریشه هکا رااین مرحله . گردد رشد علفی تقریباً را تکامل دانه متوقا می

 گردنید.  پدییدار میی   هفته رعد از کشت کامدً 5تا  4راشد که  رند می 04تا  17. روته کل سویا دارای است

ای و سیایر رنیدها    هیای متقاریل تیك ررگچیه     ها روده و دومین رنید ریرگ   ترین رند محل اتصال لاه پایین

 (4) ای متناو  را در رر دارند. چهگهای سه رر ررگ

نسیبتاً   هاند و هر ررگ مرکب معموالً از سیه ررگچی   طور متناو  قرار گرفته ها رر روی ساقه ره ررگ برگ:

دار  اند. ررگ مرکب سویا در روی یك دمبرگ رلند و معموالً کرک دهای شکل تشکیل ش نیاه یامرای  تخم

یاول تهای سویا دارای انتهایی نسبتاً راریك و در قاعده دمبرگ مرکیب ییك اسی    قرار گرفته است. ررگچه

طور کلی روی سیاقه،   هشیاردار و در قاعده متورم است. ر یکه در سطح فوقان ،دار قرار گرفته کوتاه و نوک

های انبوه، گندمگون ییا یاکسیتری رنیگ پوشییده شیده اسیت. وجیود         های انواع سویا کرک لهررگ و پی

 11 یبیاً متر و تقر میلی یكها از هم  کند. فاصله کرک ها ره مقاومت گیاه در مقارل حرارت کمك می کرک

 (5) دهد. وزن ررگ را تشکیل می درصد

ای و  هیای سیه ررگچیه    ای، ریرگ  رگچیه های اولییه تیك ر   ها، ررگ نوع ررگ است: لاه 4سویا دارای 

در سطح زیرین و  دار وسیله اپیدرم روزنه ههای ضمیمه. لاه یا ررگ دانه تقریباً ریضوی شکل روده و ر ررگ

کنند، ساس زرد  عنوان یك منبع انرژی عمل می ها تا زمان یودکفایی روته ره فوقانی احاطه شده است. لاه
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هیا   ای ردفاصله در ریاالی لایه   ی اولیه را دو ررگ متقارل تك ررگچهها شوند. ررگ شده و از روته جدا می

عدد استیاول ییا گوشیوارک در    0متر روده و دارای  سانتی 0تا  یكنها ره طول آشوند. دمبرگ  تشکیل می

ای هستند.  ها )در روی ساقه یا شایه( متناو  و سه ررگچه  محل اتصال دمبرگ ره ساقه است. سایر ررگ

هیای ضیمیمه عبارتنید از     ی روده و دارای حاشیه کامل هستند. ررگوهای کشیده و ریض ر فرمها د ررگچه

صورت جفت در قاعده و شیایه و ییا در قاعیده پاییه گیل تشیکیل        های رسیار کوچك و ساده که ره ررگ

رنگیی    راشند. پوشش ریی  ی در محل اتصال میئینفاقد دمبرگ و ررجستگی پا های ضمیمه ررگشوند.  می

های سیویا   یورد تمام سطح گلبرگ و ادف را در االب واریته های اپیدرم ره چشم می در نتیجه کرککه 

 01های متفاوت هستند. آنها شامل یك سلول ره قطر  ها در رنگ، اندازه، تراکم، و شکل  پوشاند. کرک می

ریوده و   آناز  وهیای جیوان مملی     میکرون هستند که ررگ میلی 1511تا  511میکرون و طول  میلی 51تا 

 (7) گیرد.  ساس تهی گشته و هوا جای مایع را می

وجیود آمیده و هیر یوشیه      هآرایش گل در سویا یوشه کوچکی روده که از محل محور ررگ ر آذين: گل

( Bracteolesررگك گیل )  0وسیله  های سفید یا اراوانی است. هر گل ره گل ره رنگ 15تا  10حاوی 

آورد. کاسه  وجود می ( را رهcalyxدار روده که کاسه گل ) دار و کرک گ نوککاسبر 5احاطه شده و دارای 

هیای   هم پیوسته روده و همراه را دوقسمت فوقانی و سه قسمت تحتیانی اسیت. گیل    گل تا نصا طول ره

دار شده و ره دو رال راریك لوله   دار روده که در قاعده گوشه سویا اصوالً کوچك را یك درفش پهن شکاف

های عمیق ارایوانی   رنگ، سفید یا اراوانی روشن را رگه راشند. درفش دارای رنگ زرد کم   روط میشده مر

 گردد. ها رازمی رنگ در قاعده است. ناوگل سویا کوتاه و پهن روده و از طرف راال ررای آزاد کردن پرچم

ده و تخمدان کوتیاه  هایی که فقط در را، آزاد رو های جنسی م کر دارای سایتمانی پهن را میله اندام

نمایید.   آن پوشیده از کرک را یامه کوتاه و یمیده و کدله مخروطی شیکل اسیت کیه آن را احاطیه میی     
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متر طول هستند و کاسه گل معموالً دائمی است ولی در رعضی مواقع در  میلی 0تا  7های سویا دارای  گل

تعداد ریشتری گل نسبت ریه مییوه ییا پیلیه     های سویا معموالً  ماند. روته قاعده میوه رسیده سویا راقی می

های سویا قبل از تبیدیل   درصد گل 71توان گفت که ریش از  ترتیب می نیکنند. رد تشکیل شده تولید می

 (4) ریاند. شدن ره نیام می

راشد. رشد سیاقه سیویا و    اصلی تشکیل گل طول روز و یا شب، حرارت و یاصیت ژنتیکی می عوامل

صورت رشد مداوم و  شوند. فرم نامحدود ره م رشد محدود و رشد نامحدود ریان مییواص گلدهی در دو فر

 مه گلدهی و حتی پس از تشکیل ادف است.اطوالنی علفی گیاه حتی در زمان گلدهی و اد

شیوند و ییا    رشد علفی گیاه را شروع گلدهی و گلدهی را تشکیل ایدف متوقیا میی    ،در فرم محدود

هیای   مثیل در واریتیه   دوره گلدهی و زمان تدایل دوره رشد علفی و دوره تولیید یارند.  شدت کاهش می   ره

 (7) تر است. دارای رشد نا محدود طوالنی

دهد رسیتگی ریه مرحلیه رشید گییاه دارد کیه در آن مرحلیه          محل رندی که اولین گل را تشکیل می

ای در گیاهچیه   ه ررگچیه ای و اولین س ررگچه كگردد. رندهای لاه ررگ ت مقدمات تشکیل گل فراهم می

های شیکفته    جوانه .رم یا رندهای راالتر راشنداراشند. رنارراین رند مولد اولین گل راید رند چه مشخص می

آذین سویا ممکن است  اند. گل روده یهای رویش اما آنها در اصل جوانه ،توانند گل تولید نمایند گیاهچه می

 (7) گل راشد. 55تا  0شامل 

افتد. حداکثر ریاش گل و یا ایدف   در تمام مراحل تولیدمثل اتفاق می درصد 51تا  01ریاش گل از 

گیرد. همچنین ممکن است تخمك در دایل تخمدان دچیار   روز رعد از گلدهی صورت می 0تا  یكحدود 

دلیل سیایتمان ییود    ره اشوند. گل سوی های فوقانی و تحتانی دچار ریاش می ریاش شود. عموماً تخمك

افشانی ممکن است در دایل انچه و یا قبل از راز شدن کامل گل صیورت   راشد. گرده یود لقاح می تقریباً
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گاارش شده است. عدم انجام لقاح اثر اندکی ریر درصید    درصد 5/1گیرد. درصد دگر گشنی سویا کمتر از 

 (7) گردد. نمیو سبب کاهش دانه  شتهریاش گل در سویا دا

هیای کوتیاه    که در روی سیاقه  رودهنیام یا پیله دارای یاهان تیره پروانه آسا میوه سویا مانند تمام گ دانه:

شود. نیام سویا کوچك، راریك، پوشیده از کیرک و دارای   عدد دیده می 15تا  5تعداد  صورت مجتمع ره ره

یا ن آنرنگ  ومتر  سانتی 5تا  0ن یاوت و رییلا متفیواع مختیای روشن است. رارگی پیله در ان رنگ قهوه

ا و ریا ییك   یای مختلی یه دازهیرک را انیدون کیگ، گرد، ررای رهای ریر می ازینیراشد.  یر مییکامدً متغ

 (4) ناف کوچك است.

، سییاه و  ای های سویا دارای رنگ سفید، قرما، قهیوه  راشد. دانه هر پیله دارای دو یا چهار عدد دانه می

 (4) راشد. مییا سیاه رنگ  راشند. رنگ محل ناف سویا زرد رنگ و... می زرد کم

. رنید یگ شیکل میی  روز رعید از لقیاح    0هیا حیدود    گیرد. لاه سرعت صورت می نمو دانه پس از لقاح ره

روز  14شوند. سایتمان )پریموردیا( ریرگ اولییه در میدت     روز کامل می 10های محور لاه در مدت  سلول

روز و سایتمان نخستین و اولین ررگ سه  51روز، ررگ اولیه در مدت  07ها در مدت  شود. لاه تشکیل می

روز ریه مرحلیه رلیوغ     05تیا   75میدت   رسند. دانه ریه  روز ره حداکثر رشد یود می 51ای در مدت  ررگچه

دانیه   5تیا   1 دارایرطورت است. ادف ریال    درصد 55رسند که در این زمان دارای   فیایولوژی یود می

متر متفاوت روده و رنگ آن  سانتی 0تا  0طول ادف از  .ارندای اکثریت د دانه 5و  0های  که ادفاست 

. میاان ذییره شده ماده یشك در ر ر حدود استای و یا سیاه  زرد، قهوه هزرد روشن، یاکستری متمایل ر

 (7) کیلوگرم در هکتار گاارش شده است. 151تا  51
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 ارقام سويا

 )همگی زودر،( ، امسوی75 هاراسوی، 75، ویلیاما، هاوک آی، آکمی، لیندارین74 چیاوا ●

 ، )همگی متوسط ر،(75شلبی، وین، کنت، کدرک سحریا پرشینگ، ●

 هیل، هود )همگی دیرر،( ●
 

 
 

 تناوب

 گندم یا جو -سویا -گندم یا جو

 پنبه یا چغندر -سویا -گندم یا جو -آفتارگردان یا گلرنگ -زمینی پنبه یا چغندر یا سیب

 سویا -گندم یا جو پائیاه -سویا

 (7) شبدر مصری یا ررسیم -گندم یا جو پائیاه -سویا

 

 خصوصيات زراعي

هیای ییلیی    کنید ولیی در ییاک    میی رخشی رشید   صورت رضایت ها ره سویا در طیا وسیعی از یاک

 یدهد. نسبت ره اسیدیته یاک از یونجیه و شیبدر تحمیل ریشیتر     حاصلخیا را مواد آلی نتیجه رهتری می
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گرمای مورد نیاز آن زیاد و در محل سرد رشد آن  .کشی شده احتیاج ندارد   و زههای یو داشته و ره یاک

را از اول رهار تا  های مختلا آن توان واریته  ریند و می ی ره آسانی آسیب نمیئاز یخبندان جا .شود کند می

رارت ریش از درجه حرارت احتیاج دارد. ح 11تا  5در موقع جوانه زدن ره سویا  .اوایل تارستان کشت نمود

 .است مفیدکند و گرمای توام را رطورت ررای رشد آن  در رشد آن ایجاد وقفه می گراد درجه سانتی 55

 

 اکولوژي سويا

گیراد و   درجه سانتی 50تا  07گراد و در طول دوره گلدهی  درجه سانتی 11درجه حرارت پایه و اپتیمم 

ساله و رهاره، یودرارور  شود. سویا گیاهی یك ت میآری راعث یسار درجه در شرایط کم 51دمای راالتر از 

ای دارد. سویا گیاهی یود گشن روده و کمتر عمل دگرگشینی در   گیری را را سویای علوفه و امکان دورگ

نماید. سویا گیاهی وجینی اسیت و   گرم تغییر می 151تا  141گیرد. وزن هااردانه سویا رین  آن صورت می

 (4نیاز دارد. )شکنی و تنك  ره وجین و سله

رهترین یاک ررای سویا یاکی را سایتمان رسی شنی است. سویا مناطق گیرم و مرطیو  ماننید     خاک:

های نسبتاً عمیقی داشته، ل ا زمیین   دهد. سویا ریشه گیدن و مازندران را رر سایر مناطق کشور ترجیح می

 (4) .آن راید، یاکی عمیق داشته راشد

 7مقیاوم ریوده و شیوری ییاک را تیا       است که نسبت ریه شیوری نیمیه   سویا از جمله گیاهان زراعی 

مناسیب کشیت    4/0تا  PH، 5/7های اسیدی یاک ینثی و  کند. نسبت ره واکنش مو، تحمل می میلی

 (1) سویا است.
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 عمليات زراعي و تهيه بستر

م پیاییاه  عمیق در پائیا را گاو آهن و شخم عمود رر شیخ  تهیه زمین سویا شامل شخم عمیق تا ییلی

 (4راشد. ) در رهار، دیسك، دندانه، کودپاشی، ر رپاشی، ردیا کاری و آریاری می

های متداول سعی گردیده است که در رارطه را نوع یاک، صدمات فرسایش و امکان کیار از   در روش

هیا اییر از روش    های قلمی، پنجه اازی و دیسك استفاده شود. االب روش های رشقاری، گاوآهن گاوآهن

ولی راعث تولید حداکثر میاان عملکرد سیویا یواهنید    ندحداقل کار اگرچه در هر نوع یاکی مناسب نیست

شیود.   )ردون شیخم و دیسیك( میی    شد. امروزه توجه زیادی ره کشت سویا را استفاده از روش حداقل کار

آهن در هدف اساسی این روش جلوگیری از فرسایش یاک توسط آ  و راد اسیت. عیدم اسیتفاده از گیاو    

عملیات تهیه رستر سبب راقی ماندن کاه و کلش در سطح یاک و حفاظت در مقارل فرسایش یواهد رود. 

 پ یرد. ( همچنین افاایش نفوذپ یری آ  در یاک نیا صورت می7)

 (7) گردند. رندی مدیم گشته و مسیر جریان آ  را ر ور گرا، ر رپاشی می های تند در اثر ترا، شیب
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گردد، زییرا قارلییت رقاریت    ردون علا  گردیده تا عرصهها را دیسك نرم  ییا شخم و کلوخپا زمین در

رستر ر ر راید  داده،کشت سویا رعد از نباتات وجینی رهترین محصول را  های هرز اندک است. سویا را علا

ه ریاال  شود کیه حیرارت رو ری    میکشت سویا زمانی آااز  نرم و مسطح و ر ر در عمق یکنوایت قرار گیرد.

 .یواهد رود مفیدترفرسایش رادی شخم رهاره  رادر مناطق  شده ورفتن است. شخم در پاییا یا رهار انجام 

هیا   ردییا صورت ردیفی است. در این حالت  هصورت دستااش و یا را استفاده از ر رافشان ر کشت سویا ره

دار کیود الزم  یمقی  .شیود  تر میی  و و تراکم ریشتر روته راعث کیفیت رهتر علوفه و مرا روده هم نادیك ره

کیود مصیرفی رهتیر اسیت     . راشد کیلو کود پتاسه در هکتار می 111تا  01کیلو کود فسفره و  151تا  111

 .را ر ر در تما، نباشد مستقیماً

 

 تاريخ کاشت

که سویا نسبت ره سرمای رهاره حسا،  ییجا از آن

راشد، ل ا تاریخ کشت آن در اردیبهشت میاه تعییین    می

هنگام راعث  ( تاییر در کشت یا کشت دیر4گردد. ) یم

 (7گردد. ) کاهش رشد رویشی روته می

 51تیا   71میاان ری ر میورد نییاز سیویا در هکتیار      

متیر و   سیانتی  01تیا   51کیلوگرم و فاصله رین یطوط 

 (0متر یواهد رود. ) سانتی 5تا  0ها  فاصله رین روته
 

عنوان کشیت کیود    ههای زودر، مد نظر قرار گرفته و ر اریتهدر صورت کشت دیر هنگام استفاده از و

ای یواهد رود. مییاان ری ر میورد نییاز در کشیت       سبا و علوفه زمان ر رکاری دیرتر از کشت سویای دانه
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چنید یکیی از صیفات مطلیو       (. هیر  کیلیوگرم در هکتیار   111تیا   51ای اسیت. )  ای ریشتر از دانه علوفه

ا ره ور، است اما در صورت تراکم ییلی زیاد، طویل شدن و رارییك شیدن   های سویا مقاومت آنه واریته

متیر و در   سیانتی  5/0های رسی و سینگین حیدود    همراه یواهد داشت. عمق کاشت در یاک هها را ر ساقه

ای محصیول قاریل    راشد. از کشت مخلوط سویا ریا ذرت علوفیه   سانتی متر می 5های شنی و سبك  یاک

کشت واریتیه زودر،   گیرد. صورت یشك یا سیلو مورد استفاده قرار می ید که رهآ دست می ای ره مدحظه

هیای زودر،   هم است. واریته های نادیك ره منظور جلو اندایتن زمان ررداشت مستلام کشت در ردیا ره

هیای   کننید. واریتیه   هم ییو  عمیل میی    های نادیك ره تر روده و در نتیجه در ردیا حجم تر و کم کوچك

های راست ریا زاوییه    اند که دارای شایه کمتر و ررگ وسیله متخصصین اصدح نبات تولید شده هراریکی ر

 (7ها مقاوم هستند. ) کم نسبت ره سطح زمین روده که در نادیکی ردیا

شود. ری ور   طور کلی را گ شت فصل زراعت از مقدار رطورت یاک کاسته می : رهکشت در سال دوبار

های جدیدی از سیویا و سیایر    نس ریشتری در سبا شدن دارند. امروزه واریتههای زود هنگام، شا در کشت

گییرد و در زراعیت دو ریار     محصوالت پاییاه وجود دارد که زودر، روده و ررداشت آنها زودتر انجیام میی  

 05تا  01شوند. روش دیگر کشت دوم ررداشت محصول کشت اول در رطورت  کشت در سال استفاده می

از دسترسی ره رطورت مناسب و یشك کردن مصنوعی آن اسیت کیه در ایین صیورت     درصد یعنی قبل 

یصیوص در   گیرد. حتی چندین روز جلو اندایتن کشت دوم ریه  مارعه زودتر در ایتیار کشت دوم قرار می

 (7ای رشد گیاه فراهم یواهد شد. )های یشك راعث اطمینان در رویش ر ر روده و فرصت رهتری رر سال

گیرد. انجام عملیات سنتی تهیه رستر ماننید   اً رعد از ررداشت محصول قبلی انجام میکشت سویا سریع

شود. رنارراین روش حداقل  می شخم و دیسك و ایره راعث تاییر در کشت و از دست رفتن رطورت یاک

طور مستقیم رر روی کاه و کلش محصیول اول(   ه)ردون شخم و دیسك و کشت ر ر ر کار عملیات زراعی
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های مرروط ره روش کشت حیداقل عملییات زراعیی     ترین روش کاشت یواهد رود. اگرچه دستگاه مناسب

 (4اند: ) قسمت تشکیل شده 5متفاوت هستند، ولی در کل از 

 کامل سازی رستر نیمه قسمت ررش دوار شیاردار یا ساده جهت ررش پوشش سبا مارعه و آماده -1

 ر در یاک ررای قرار دادن ر ر در یاکراز کن )دیسك دورله( جهت ایجاد شیا شیار -0

چرخ پر، االباً یك لبه جهت ایجاد تما، رین ر ر و یاک که در صیورت وجیود رطوریت و ییا آ       -5

کار ررد. در این صیورت   ها را ره کش توان از عملیات دیسك و دندانه استفاده کرده و ساس علا کافی می

های دیرر، در کشت دوم نیا  یش اجازه دهد از واریتهها کامل یواهد رود. اگر طول فصل رو کش اثر علا

یاطر حساسیت ره طول روز کوتاه راقی مانده و اندکی کند رشد یواهد  گردد. واریته زودر، ره استفاده می

منظیور جبیران    هریود. ری   های کوتاه قد و عملکیرد کیم یواهنید    های ییلی زودر، دارای روته شد. واریته

گیردد. حیداقل فاصیله ردییا ریا اسیتفاده از        هم منظور میی  تر ره ها نادیك های کشت دیر ردیا نارسایی

هیای نادییك از    شود. ررای کشت را ردییا  متر محدود می سانتی 51الی  51آالت کشت سنتی ره  ماشین

طیور   هیا ریه   کار گندم )دریل( استفاده شده که در صورت یشك رودن یاک، تقسییم ری ر در ردییا    ردیا

آیید. اگرچیه تیاییر در     وجود نمیی  هتما، کافی رین یاک و ر ر جهت رشد سریع رصحیح انجام نشده و 

 15های نادیك ره هم نیاز ره افاایش میاان ر ر تا حیدود   های زودر، در ردیا کشت و استفاده از واریته

یصوص در کشت دوم مناطق سردسیر و شمالی کشیور حیائا اهمییت     درصد است، اما این امر ره 01الی 

شود که کشت دوم در دایل زراعت گرامینیه   مناطق شمالی جهت دورار کشت در سال سعی میاست. در 

وسییله درییل    ترتیب ر ر پاشی یا توسط هواپیما صورت گرفته و یا اوایل فصیل ریه   صورت گیرد، که ردین

راشید.   آمیا نیست. کشت دورار در سال شامل کشت مخلوط نیا میی  یواهد رود. این روش چندان موفقیت

 51تیا   05که گرامینه رهاره در اوایل رهار رشد کافی کرده و طیول آن   رای رسیدن ره این هدف هنگامیر

 شود. متر است، سویا کشت می سانتی
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که در شالیاارهایی که دارای رافت یاک سنگین  طوری هدر قاره پهناور آسیا چند کشتی مرسوم روده، ر

این حالت امکان کشت گیاهانی نظیر هندوانه، ییار، کیدو   هستند، کشت دوگانه ررنج وسویا رواج دارد. در

های  یا حبورات نیا رعد از ررنج وجود دارد. همچنین دریتان چند ساله مانند نارگیل و نخل روانی در سال

 گردند. صورت مخلوط کشت می زمینی و ذرت ره اولیه رویش را گیاهانی نظیر سویا، رادام

توان نام ررد. در  زمینی یا ذرت را می هانی مانند: سویا را ررنج، رادامساله از گیا ررای کشت مخلوط یك

توان از گیاه پا رلند و پا کوتاه اسیتفاده کیرد، در ایین حالیت      کشت مخلوط ررای حفاظت از راد و سرما می

اننید  کنید. )م  عنوان حافظ فیایکی گیاه از راد وسرما عمل میی  گیاه پا رلند نقش راد شکن را ایفا کرده و ره

 (0های سویا(. ) کاشت چند ردیا ذرت در رین ردیا

 

 مراحل رشد سويا

 مراحل رشد سویا عبارتند از:

 ای   ررگ کامدً راز شده روی گره تك ررگچه (:v1) 1مرحله رويشي 

 ای ررگچه  ررگ کامدً راز شده روی نخستین گره تك (:v2) 2مرحله رويشي 

 ای ررگچه  اصلی را شروع گره تك : سه گره روی ساقه(v3) 3مرحله رويشي 

 ای ررگچه  گروه روی ساقه اصلی، را شروع گره تك N (vn) :Nمرحله رويشي 

 : یك گل در هر گره(R1) 1مرحله زايشي 

 گره حاوی یك ررگ کامدً راز شده استقرار گل زیر راالترین (:R2) 2مرحله زايشي 
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االیی هیای ری   اینچ( روی یکیی از گیره   05/1)متر  سانتی 5/1: ادفی ره طول (R3) 3مرحله زايشي 

 حاوی یك گل کامدً راز شده

االیی ایینچ( روی یکیی از چهیار گیره ری      05/1سانتی متر ) 0ادفی ره طول  (:R4) 4مرحله زايشي

 حاوی یك گل کامدً راز شده

 شدهها روی یکی از چهار گره راالیی یك ررگ کامدً راز  : رشد و نمو دانه(R5) 5مرحله زايشي 

های سبا کامدً راز شیده روی یکیی از چهیار گیره ریاالیی       ادف حاوی دانه (:R6) 6مرحله زايشي

 حاوی یك گل کامدً راز شده

 شوند )رلوغ فیایولوژیك( ا زرد میه درصد ررگ 51ها،  : را زرد شدن ادف(R7) 7مرحله زايشي 

 (0) آیند )رلوغ ررداشت( ای در می ها ره رنگ قهوه ادف درصد 75: (R8) 8مرحله زايشي 
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 آبياري

یشك کشیور هیر    سویا احتیاج ره آ  زیادی داشته و روی همین اصل راید در مناطق مرکای و نیمه

هیاار   5تا  4روز یکبار آریاری شوند. ررای یك هکتار سویا ره  11-15هشت روز و در مناطق سردسیر هر 

پشته است که تلفات آ  رسیار کم روده و گیاه مترمکعب آ  نیاز است. رهترین روش آریاری روش جوی 

( مراحل آرییاری سیویا   7های ررگی زیاد است. ) شود. در آریاری رارانی امکان تولید ریماری رهتر آریاری می

 (0دهی و تشکیل ادف است. ) شامل مراحل اول رشد گیاهچه ها، گل

 

 کوددهي

را مصیرف کیرد. در    در صورت نیاز آن ازت عنصری است که در مصرف آن راید دقت زیادی نموده و

گیردد. فسیفر و    کیلوگرم در هکتار اسیتفاده میی   101تا  111میاان  هایی که رسیار فقیرند، از ازت ره یاک

راشند. مییاان   راشند که در زودرسی و استحکام گیاه موثر می پتا، نیا از عناصر مهم و ضروری سویا می

 (7نیاز سویا است. ) کیلوگرم کود پتاسه مورد 111تا  01ته و کیلوگرم در هکتار کود فسفا 151تا  111

 

 هاي قارچي بيماري

 ست:اتر  ها مهم های قارچی دو ریماری از سایر ریماری از ریماری

 ای ساقه ( پوسیدگی قهوه1

 ( پژمردگی یا سویتگی فوزاریومی، پوسیدگی ریشه، و پوسیدگی ادف و طوقه0

 



 و محمدرضا عباسي تيغ   جهان غالمرضا شريفي                                                                              21

 

گونه عدمت ییارجی از ییود    هان آلوده قبل از تشکیل ادف هیچگیااي ساقه:  ( پوسيدگي قهوه1

هیایی کیه شیکاف طیولی داده      شیود. در سیاقه   دهند. آلودگی تقریباً در اواسط فصل نمایان می  نشان نمی

شیوند و ایین تغیییر رنیگ از      ای تیره قرما یام دیده می اند، عناصر آوندی و مغا چو  ره رنگ قهوه شده

متری راالی سیطح   سانتی 5الی  5ای شدن تا  یارند. در ارتدا قهوه طرف راال امتداد می ها یا طوقه ره ریشه

شود. هرچه میاان تغییر رنیگ شیدیدتر راشید، کیاهش      ها ریشتر دیده می یاک امتداد یافته و در روی گره

هیای   سیاقه  ای شدن در سرتاسر رسند، قهوه که گیاهان ره رلوغ می عملکرد نیا ریشتر یواهد رود. در زمانی

گییرد زییرا عوامیل     کند. این عدمت ررای تشخیص ریماری مدنظر قرار نمیی  ارقام حسا، تداوم پیدا می

 شوند. ای شدن ساقه می زای دیگری تحت همان شرایط راعث قهوه ریماری

ای تیره  های آلوده ره رنگ قهوه شوند. قسمت پایین ساقه عدئم یارجی در اوایر فصل رشد ظاهر می

ها که ممکن اسیت قبیل از رلیوغ رییاش      آید، این عدمت را سویتگی ناگهانی و یشك شدن ررگ درمی

روز قبل از رلوغ طبیعی نیا  51تا  01ها در هوای یشك حدود  یارد. احتمال پژمردگی ررگ کنند، ادامه می

مدت  ها را ره ای درآمده و کناره راریك سبا رنگ رگبرگ ها ره رنگ قهوه های رین رگبرگ وجود دارد. رافت

 گیرد. می چند روز در رر

ای فام دارنید و از ایین نظیر شیبیه      در مارعه آلوده سویا، گروهی از گیاهان شدیداً آلوده ظاهری قهوه

ای که ره حالت طبیعی ره رلوغ رسیده تفاوت دارنید.   سبا مارعه -گیاهان سرما زده هستند که را رنگ زرد

 ت.عامل این ریماری نوعی فیتوفتورا اس

 کنترل

 دهند. سال را ذرت یا گیاه ایر میاران دیگری در تناو  قرار می 5مدت  الا( سویا را ره

شود، از ارقیام مقیاوم اسیتفاده     ای ساقه یك مشکل جدی محسو  می  ( در مناطقی که پوسیدگی قهوه

 شود. می
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 05ای ریاالی  های گرم )در دمی  گیاه در اواسط فصل و درماه( پژمردگي يا سوختگي فوزاريومي: 2

ای ییا سییاه    رویند، سیستم آوندی ریشه و ساقه قهوه های شنی می هایی که در یاک ویژه روته درجه( و ره

های گیاهان آلوده کلروزی و پژمرده شده و ریاش  شود. ررگ شده که در صورت شکافتن ساقه آشکار می

ریشتر شایع است. ایدف گیاهیان    های چروکیده و پژمردگی را، ساقه نمایند. در گیاهان جوان، ررگ می

 طور ضعیا رشد کرده و پوسیدگی ریشه جائی است. آلوده االب ره

درجه( توسعه  14ها و گیاهان جوان در هوای ینك ) پوسیدگی فوزاریومی ریشه معموالً روی گیاهچه

هنگیام ریروز   ه تر معموالً حساسییت کمتیری دارنید. ری     یارد. معموالً گیاهان پیرتر نسبت ره انواع جوان می

صیورت نکیروزه در    های آلوده کلروزی و ساس ره ریماری شدید، ظهور گیاهچه آهسته و ضعیا، گیاهچه

ای جانبی ممکن است تخریب شیوند. عامیل ریمیاری     آیند. قسمت پایینی ریشه اصلی و سیستم ریشه می

عناصیر آونیدی میورد    معموالً محدود ره کرتکس است اما در مرحله پیشرفته پوسیدگی فوزاریومی ریشه، 

ها ییا گیاهیان آلیوده پژمیرده شیده و در       گیرند. در زمان پائین رودن رطورت یاک، گیاهچه حمله قرار می

 گیرد. رعضی موارد همه مارعه را در ررمی

ای  کنند و سیسیتم ریشیه   جا معموالً از قسمت راالیی )پیرتر( ریشه اصلی توسعه پیدا میرهای نا ریشه

ندرت از رین رفته اما ر ر آنهیا   ای ره کنند. گیاهان آلوده، رعد از مرحله گیاهچه ولید میعمقی را ت افشان کم

گردد، اما ایدف هیایی    ها محدود می ره ریشه عمده طور االب کوچك و چروکیده است. عامل ریماری ره

ایدف   گیرند. آلیودگی  آری مورد حمله قرار می که نادیك ره رسیدن هستند نیا تحت شرایط طوالنی کم

 گردد. نیا منجر ره انتقال عامل ریماری از طریق ر ر می

هیا و   دار روی لایه  سیویته، کیرم رنیگ و دندانیه     های فرو رفتیه، آ   در پوسیدگی ادف و طوقه لکه

ها رال   که گیاهچه شوند. وقتی های در حال ظاهر شدن یا اندکی پیرتر تشکیل می های گیاهچه هیاوکوتیل
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های رارگیی را   هم پیوسته و لکه ای تیره تا سیاه درآمده و سرانجام ره ره رنگ قهوه ها شوند، این رخش می

یارنید. در   های آلوده، توسعه نمیی  دیده راریك و نرم هستند. ریشه های آسیب دهند. هیاوکوتیل تشکیل می

 های آلوده آشکار است. مراحل پیشرفته پوسیدگی ادف و طوقه، رشد قارچی روی رافت

گیاهان آلوده قبل از رلوغ یشك شده و یشك شدگی از را، ادف شروع و ریه سیمت   های  ادف

ویژه در ری ری   آیند. این حالت ره ای یا سیاه درمی ها سرانجام ره رنگ قهوه رود. ادف قاعده آن پیش می

گری هایی را ادف پوسیده االب عدئم دی ، ریشتر نمایان است. روتهه را رافت ادف آلوده تما، داشتهک

 دهند. را نشان نمی

 کنترل

 ارقام مقام ره فوزاریوم جهت کشت انتخا  گردد. -الا

 های گرم و دارای زهکش مناسب کشت شوند. ر ر مراو  در یاک - 

 قرار گیرد. رطورت مناسب یاک مدنظر -ج

 های جانبی ییاک، اطیراف پیای    در ماارعی که سارقه فوزاریومی دارند، جهت تحریك و توسعه ریشه -د

 (0گردد. ) ها تقویت می روته

 

 هاي هرز سويا  کنترل علف

 گردد. های متفاوت استفاده می کش طور متناو  مبارزه کرده و از علا های هرز ره را پنج گروه از علا

 ( سلمه تره، تاج یرو،، یرفه، سورف، دم روراهی، چسبك، قیاق ر ری1

 -کش )پییش کشیت   کنند. این علا درصد استفاده می 45ای هرز از ترفدن ه ررای این گروه از علا

 شرح زیر است: هیاک مخلوطی( روده و روش استفاده از آن ر
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طور یکنوایت سمااشی و ردفاصله توسط دیسك دو ردیفه ریا   هسطح یاک شخم و دیسك یورده ر 

ریو میوثر    نیی، آفتیارگردان و شیب   زمی ها از ییانواده سییب   ررگ شود. روی رعضی از پهن یاک مخلوط می

کیلیوگرم   05/1تیا   5/1میاان  درصد ره 05تا  01راشد. ترفدن در رعضی مناطق شمالی را متریبوزین  نمی

شیود. تیرفدن روی قییاق     منظور افاایش طیا تاثیر آن یصوصاً روی گاو پنبه مصیرف میی   در هکتار ره

 گردد. ات ریاتر تبدیل شده راشند موثر واقع میها توسط دیسك ره قطع دائمی نیا چنانچه قبدً ریاوم

 ساله شامل: تاج ریای، عروسك پشت پرده های هرز یك ( علا0

کیه  شیده  درصید )کیورکس( اسیتفاده     05کش دی نیترامین  های هرز از علا ررای این گروه از علا

و ت ییاک مخلیوطی( اسی    -کش )پیش کشیت   کیلوگرم در هکتار است. این علا 5-4میاان مصرف آن 

 صورت زیر است: استفاده از آن ره روش

شرایط و نحوه ایتدط مانند روش تشریحی فوق است. را این اییتدف کیه در ایین رخیش فرصیت      

ریشتری ررای ایتدط سم را یاک پیس از مصیرف آن وجیود دارد. در میواردی نییا ممکین اسیت روی        

 جای رگ ارد. زنی ر ر سویا مختصر اثرات سوء ره جوانه

 ساله شامل: گاو پنبه، قوزک، توق، تاج ریای، تاج یرو، وحشی و سلمه تره. های یك ررگ( پهن 5

کیش پیس    شود. این علا درصد استفاده می 45کش پنتازون  های هرز از علا ررای این گروه از علا

 راشد: صورت زیر می رویشی است و روش استفاده از آن ره

ریرگ در   هیای هیرز پهین    که علیا  ای( سویا هنگامی ررگچه 5های  رعد از ظهور دو ررگ اصلی )ررگ

گیرد. سویا در اثر رعضی عوامل ناشنایته یا زراعتی که  ررگی هستند مورد استفاده قرار می 4الی  0مراحل 

صورت پیش کشتی یا پییش رویشیی در آن مصیرف شیده      هایی مانند متریبوزین ره کش قبدً در آن علا

کش پنتازون  سوزی شود. از کارررد علا ممکن است دچار عوارض گیاه کارگیری پنتازون راشد در مقارل ره
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دهنید. همچنیین    در ساعات گرم روز یودداری شده و رعضی ارقام نیا حساسیت ریشتری از یود نشان می

 ها مانند تاج ریای و تاج یرو، نسبتاً ضعیا است. کش فوق روی رعضی پهن ررگ تأثیر علا

 دائمی: سورف، دم روراهی، چسبكساله و  های یك ( االب گرا،4

ها همراه را دوز مصرفی در زیر آمیده و   کش استفاده شده که نام آن   ررای این منظور از چند نوع علا

 همه آنها پس رویش هستند.

ساله یا دائمیی ریودن آن متفیاوت اسیت.      کش، نوع علا هرز و یك میاان مصرف رسته ره نوع علا

هیای هیرز دائمیی ییا      لیتر در هکتار و مقادیر ریشیتر ریرای علیا    1-0ها  ساله طور کلی ررای اکثر یك هر

ها در مراحل  حسا، در نظر گرفته شده است. زمان مناسب مصرف ررای یکساله های احتماالً نیمه یکساله

متیر راشید. رعید از     سیانتی  15تیا   11ها موقعی است که ارتفاع رشد آنها حدود  اولیه رویش و ررای دائمی

)ایدت( ییودداری    ماه از کشت محصیوالت حسیا،   1-0های م کور تا مدت   کش ب گرا،مصرف اال

 (7شود. )   می

 

 ها، فرموالسيون و ميزان مصرف کش علف -1 جدول

 کش نام دیگر علا Kg/hمیاان مصرف  نام علا کش و فرموالسیون

 فوزیلیر 7-0 درصد 5/10روتیل -پی -فلو آزیفوپ

 ناروا، 7-0 سیتوکسیدیم

 تارگا 4 -1 درصد 11اتیل -یا الوفوپکول

 گاالنت 4-5/1 درصد 5/10اتیل -اتوکسی-هالوکسی فوپ

 فوکو، 4-1 سیکلوکسیدیم
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 ها کش خسارت ناشي از علف

های هرز ردون وارد آمدن یسارت ره  کش ررای کنترل موثر علا کار رردن مقادیر کافی علا االب ره

هور گیاه ممکن است ره گیاهانی که دچار تنش سرما، هیوای  کش رعد از ظ گیاه مشکل است. کارررد علا

اند؛ یسارت وارد کند. سویا همچنین را کار رردن میاان ریش از حید   مرطو  یا شرایط گرم و یشك شده

ریرداری   کیش، رهیره   کارررد ایریکنوایت و همامان چنید علیا   کش، کارررد نادرست مواد شیمیایی، علا

 ریند. کش شیمیایی، آسیب می یا ترکیب نادرست یك علانادرست از وسایل و تجهیاات، 

های سویا را کاهش جائی یا ردون کاهش عملکیرد   کش در روته در اکثر موارد، یسارت ناشی از علا

ها یا قدرت ظاهری گیاه کاهش یارد. ارقیام   همراه است. را وجود این، ممکن است رعضی مواقع تعداد روته

کنید کیه    های یاص متفاوتند. ر ر نامراو  تولید گیاهچه ضعیفی می  شک سویا از نظر حساسیت ره علا

 ها دارد.  کش  پ یری ریشتری نسبت ره یسارت ناشی از علا آسیب

شود که االب ره نیوع    صورت الگوهای مشخصی در مارعه دیده می دیدگی شیمیایی معموالً ره آسیب

کش    شود. اگر احتمال یسارت ناشی از علا می جایی وسایل مورد استفاده در سمااشی مرروط یاک و جاره

ها  های هوایی راید مورد آزمایش قرار گیرند. ریشه ای و همچنین اندام های ریشه وجود داشته راشد. سیستم

روند. اگر آنها دچار ردشکلی شده راشند، احتمال   کار می عنوان کلید یا راهنمایی ررای تشخیص ره االب ره

 رود.  می دیدگی شیمیایی آسیب

هیای سیویا    کار رفته ررای محصول قبلی در مارعه، ممکن است ره گیاهچیه   های ره کش رقایای علا

ها ظاهر شیده و طیی ییك هفتیه ییا       ای را رقایای تریازی، گیاهچه آسیب وارد کنند. ررای مثال در مارعه

هیا   ا جی   کیرده، ریرگ   جای مانده ریشیتری ر  کش ره ها در حال رشد هستند، علا که ریشه ریشتر، زمانی

انید، نسیبت ریه مقیدار رقاییای موجیود        تیاثیر قیرار گرفتیه    شوند. گیاهانی که تحت ای می کلروزی و قهوه
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ای از   روند. یسارت ناشی از رقایای آتیرازین نمونیه   کلی از رین می کش، یسارت را تحمل کرده یا ره علا

شود که یاک از نظر مواد  اد در جایی ظاهر میها ره احتمال زی کش دیدگی است. تاثیر علا این نوع آسیب

های سویا ممکن است را تغییر مسیر سمااشی ریا ریاد ییا رخیار      راالیی داشته راشد. روته PHآلی فقیر یا 

ها ریرای   کامبا که در جاهای دیگر از جمله در امتداد کنار جاده و دی D.0.4ها از جمله  کش رعضی از علا

وند، آسیب ربینند. یسارت ناشیی از تغیییر مسییر سمااشیی ریا ریاد از حالیت        ر کار می کنترل علا هرز ره

شود. تمیام گیاهیان منطقیه، عدئیم مشیارهی نشیان داده و        دیدگی مارعه آلوده، تشخیص داده می آسیب

العیاده شیدید اسیت. اگیر      دیدگی معموالً در اطراف مارعه و نادیك ره محل وقوع سمااشیی، فیوق   آسیب

یر گیاهان حسا، زراعی در منطقه عدئم مشارهی نشان دهند، احتماالً تغیییر مسییر   های هرز یا سا علا

 ا راد عامل آن است.یسمااشی 

صیورت یکنواییت از یسیارت     کش، در زمان و مرحله رشد و ریه  گیری و کارررد صحیح علا را اندازه

 گردد. ها جلوگیری می کش  ناشی از علا

 

 کنترل بيولوژيکي

زا و رقیارتی کنتیرل    تی مهم ررای مصون ماندن گییاه در رراریر عوامیل ریمیاری    یکی از عوامل مدیری

شیوند ریا    کیار ریرده میی    ریولوژیکی گیاه است. عوامل کنترل ریولوژیکی که ررای ر ر و یا ررای یاک ریه 

هیا هسیتند.    های یاک تحریك شده و در حال حاضر، موضیوع رسییاری از پیژوهش    کننده افاودن اصدح

هایی ریرای تحرییك جمعییت آنهیا کیاهش       های انگل ساکن در یاک و مکانیسم را قارچ جمعیت نماتدها

یاری روده و در حال حاضر هیچ محصول تجیاری ریرای    یارد. کنترل ریولوژیکی در درازمدت قارل دست می

های مناسیب   رسد تیمار ر ر را راکتری ها معرفی نشده است. از طرفی ره نظر می کنترل ریولوژیکی ریماری
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های ریاوکتونیایی و فیتوفتورایی ریشه راشید. اگرچیه محصیوالت     ریاوسفر نویدی ررای کنترل پوسیدگی

هیای دیگیر نیسیت، امیا احتمیال       تجاری در دستر، نبوده و میاان کنترل آنها معادل درجه کنترل روش

فر، محصوالتی زای یارجی مضر در ریاوس ویژه پس از شناسایی تاثیر عوامل ریماری رود ره زودی و ره می

 ررای کنترل ریولوژیکی ره رازار عرضه شود.

 

 کنترل زراعي

مهمترین عامل مدیریتی ررای حفظ سدمت گیاه کنترل زراعی است. عملیات زراعی از جملیه حفیظ   

مناسب یاک، فراهم کردن آ  کافی اما نه ریش از حد  PHقارلیت استفاده کافی از عناصر ا ایی گیاه و 

ها موثرند، زیرا این عملیات    در رستر مناسب، در کاهش یسارت ناشی از اکثر ریماریو کاشت ر ر مراو

دهند. گیاهان سالم و قوی در مقایسه را گیاهانی که قبدً دچار تنش شده  تنش وارده ره گیاه را کاهش می

 شوند. ها کمتر دچار کاهش عملکرد می راشند، رر اثر ریماری

های اشباع راعث ایجیاد شیرایط    ای ییلی اهمیت دارد. یاک های ریشه ویژه در ریماری همدیریت آ  ر

طیور   شیوند و کمبیود آ  در ییاک، ریه     میی  Phytophthoraو  Pythiumمساعد ررای آلودگی ریه  

کند. رسیترهای    ای ساقه کمك می هایی ناشی از نماتدها، پوسیدگی زاالی و لکه قهوه دار ره یسارت معنی

کمیك   Penicilliumو  Aspergillus د ره پوسییدگی ری ری ناشیی از   توانن ر ری رسیار یشك می

نماینید. میدیریت آرییاری در      زنی را آلوده میی   ها ر رهای دارای رطورت ناکافی ررای جوانه کنند. این قارچ

ای   هایی از قبیل سیویتگی ایدف و سیاقه، آنتراکتیوز، سیویتگی راکترییایی، لکیه قهیوه         کاهش ریماری

های ایدف و سیاقه را    گردد. آریاری شیاری آلودگی سفید اسکلروتینیایی مؤثر واقع می ساتوریایی و کاك

که آرییاری ریارانی در زمیان گلیدهی ریه کیاهش آلیودگی         دهد، در حالی در رسیاری از مناطق کاهش می
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ای  کند. آریاری کافی یسارت ناشی از پوسیدگی زاالی و پوسییدگی قهیوه    های گل دهنده کمك می اندام

وییژه طیی مراحیل رشیدی      ای ساقه، رطورت کافی ره  وسیدگی قهوهیدهد. در کنترل پ قه را کاهش میسا

R7-R5 .مهم است 

PH ( 1/0-7/0مطلو  یاک )های اسیدی یسارت ناشی  سازی ریشه را اهمیت است. یاک  ررای گره

لیت استفاده از عناصر تر از میاان مطلو ، قار یاک پایین pHکند.  از سویتگی اسکلروتیومی را تشدید می

 دهد. ها را افاایش می ا ایی را کاهش داده، یسارت ناشی از تعدادی ریماری

ویژه تغ یه کافی را پتا، و فسیفر، در میدیریت سیویتگی راکترییایی، تیاول       حاصلخیای مطلو ، ره

یی ریشیه  راکتریایی، پوسیدگی زاالی، سویتگی ادف و ساقه، سویتگی فوزاریومی، پوسیدگی ریاوکتونیا

 و نماتد کیستی سویا حائا اهمیت است.

کاشت مقادیر ریش از حد ر ر و تراکم شدید روته، ره افاایش یسیارت حاصیل از پوسییدگی زایالی،     

کنید. رنیارراین    می کمك Pythiumو  Rhizoctoniaهای ناشی از  سویتگی اسکلوتیومی، و ریماری

رطورت یاک، کیفیت ر ر، عوامیل زراعیی و عیادت    ییای یاک،  مقادیر کاشت ر ر راید متناسب را حاصل

 رشد رقم زراعی تعیین شود.

گی ارد. یسیارت حاصیل از پوسییدگی      شیوه کشت و کار یا زراعت نیا رر توسیعه ریمیاری تیاثیر میی    

ریاوکتونیایی ریشه و پوسیدگی فوزاریومی ریشه را سست کردن یاک پای روتیه ریرای تحرییك توسیعه     

رسد. را وجود این، عمل یسارت حاصل از سویتگی اسکلروتیومی افیاایش   می های نارجا ره حداقل ریشه

که گیاهان یییس هسیتند سسیت کیردن      گردد. هنگامی یافته و در این صورت از این عمل یودداری می

هیای راکترییایی را انتشیار     یاک راعث انتشار سویتگی و تاول راکتریایی شیده و احتمیاالً سیایر ریمیاری    

 دهد. می



 29                                                                                                      اي                  علوفه يسويا

 

 

زای  هیای عوامیل ریمیاری    کننید، میاریان   هرزی که دایل یا اطراف ماارع تولید و رشد می های علا

های هیرز و تنیاو  زراعیی در کنتیرل      قارچی، راکتریایی، ویروسی و نماتدی سویا هستند. کنترل را علا

ای کیه در   نماتدهای کیستی و گال ریشه سویا اهمیت رسیاری دارند. گیاهان چنید سیاله شیخم نخیورده    

هایی از قبیل لکه حلقوی توتون، ماتل ادف لورییا،   های ویرو، کنند االب میاران طراف ماارع رشد میا

 موزاییك سویا و موزاییك زرد لوریا هستند.

هیا را   کش   های هرز توسعه ریماری یا کنترل از طریق سایر آفت ها ررای کنترل علا کش انتخا  علا

کلرآمین شدت پوسیدگی تیدویوسایس ریشه را افاایش داده و سیایر  دهد. ررای مثال،  تاثیر قرار می تحت

کش آالکلر،  دهند. علا  های ریاوکتونیایی و فیتوفتورایی ریشه را افاایش می ها شدت پوسیدگی کش علا

های هرز در حال رشد ماارع سویا،  دهد. علا ها در کنترل نماتد کیستی سویا را کاهش می تاثیر نماتدکش

مرریوط ریه تینش را     های  کنند و از این رو احتمال تنش و ریماری آ  و مواد ا ایی رقارت میررای فضا، 

 دهند.  افاایش می

هیا، شیدت     کیه پهنیای کیم ردییا     طیوری  تاثیر قرار داده، ره های سویا را تحت ها ریماری فاصله ردیا

دهید    یایی را افاایش میهای هوایی و کاك سفید اسکلروتین سفیدک کرکی، سویتگی ریاوکتونیایی اندام

ای ساتوریایی دارد. در ماارعی که سویا زودتیر از موعید کاشیته شیده راشید،        اما، اثر کمی روی لکه قهوه

های یسارت   انبوهی اشکو  گیاهی دمای یاک را کاهش داده، شدت پوسیدگی زاالی را پایین و جمعیت

 دهد.  های هرز را تقلیل می  ی علا زننده

ای که در سویای پا کوتاه ریماری در مقایسیه ریا ارقیام     گونه هر کنترل زراعی مؤثر است. رانواع سویا د

ای ساتوریایی و سویتگی ادف و ساقه شدید روده و راعیث کیاهش    لکه قهوهریماری زراعی ایر پاکوتاه 

 گردد. عملکرد قارل توجهی می
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سازد، یسارت ناشی از میرگ   ساعد میزنی و سباشدن سریع ر ر را م  شرایط رهینه رستر ر ر که جوانه

ای ییاک ریاالی   ی ر سیویا در دمی  یزنی ر رساند. جوانه شدن را ره حداقل می ای قبل و رعد از سبا گیاهچه

گیرد، ل ا در صورت عدم تحقیق شیرایط فیوق     درصد صورت می 51درجه و رطورت ر ر ریش از  14-10

شود، در صورت استفاده از ر ر مرایو  و فیراهم     کننده ر ر توصیه می کش ضدعفونی استفاده از یك قارچ

 زنی و رستر مناسب انواع تیمار ر ر را توجه ره کیفیت ر ر ضروری یواهد رود. رودن شرایط جوانه

دهنید،   تیاثیر قیرار میی    هایی که گیاهچه را تحت ها ره ایر از ریماری تاریخ کاشت نیا در رروز نارسایی

ث یسارت حاصل از نماتد کیستی، پوسیدگی زاالی، و شیانکر سیاقه   راشد. کاشت زود هنگام راع موثر می

دهد.  های مرطو  را کاهش می شود. تاریخ دقیق کاشت احتمال آلودگی سویا ره شانکر ساقه طی دوره می

ویژه در اوسط تا اوایر تارسیتان   هدر هر حال، کاشت زود هنگام یسارت ناشی از سویتگی ادف و یقه، ر

 (0)دهد.  را کاهش می

 

 ها مواد معدني و مسموميت

راشد که از طریق ریشه جی   و   سویا همانند سایر گیاهان جهت رشد و نمو نیازمند رریی عناصر می

شرح زییر معرفیی شیده     گیرد. مهمترین عناصر مورد توجه گیاه ره های گیاهی قرار می در ایتیار سایر اندام

 .است

هیای زرد   رایج است. در زمان رشد رویشی گیاه لکه PH ≥ 0 های شنی را کمبود منگنا در یاکمنگنز: 

شوند. عوارض کمبیود منگنیا در فعیل و انفعیاالت فتوسینتا و در       های گیاه ظاهر می تا سفید رین رگبرگ

فرآیند تبدیل نیترات ره آمونیاک و پیروتئین مشیارکت دارد. رهتیرین روش رفیع کمبیود منگنیا پاشییدن        

 نا رر روی گیاهان است.های سولفات یا اکسید منگ محلول
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های اسیدی کیاهش یافتیه و عیوارض کمبیود آن در گییاه در       قارلیت ج   مولیبدن در یاکموليبدن: 

هیا   شود. مولیبدن جهت تثبییت نیتیروژن هیوا توسیط ریاکتری      کمتر از شش ظاهر می PHهای را  یاک

گردد.  و مولیبدن مشاهده میضروری روده و آثار کمبود شامل رنگ زرد روشن ررگ در اثر کمبود نیتروژن 

یصیوص در هیوای سیرد و مرطیو       ای شدن ررگ ره عوارض کمبود شامل رنگ ررنای متمایل ره قهوه

 دهند. های مسن زودتر آثار کمبود را نشان می که ررگ طوری هروده ر

هیا و در   سیازی آنیایم   رشد ناقص و کاهش محصول از عوارض کمبود مس است. میس در فعیال   مس:

های شینی مشیاهده    رود. کمبود مس االباً در یاک کار می فعل و انفعاالت اکسیداسیون و احیا رهرعضی از 

 شود. می

شوند. سویا کامدً نسبت ره کمبود  های انی از مواد آلی دچار کمبود رور می های قلیایی و یاک یاکبور: 

شیود.   ییاک اسیتفاده میی    عنوان شایصی جهت تعیین کمبود این عنصر در رور حسا، روده و معموالً ره

کند. عوارض کمبود شامل رشد ناقص است زیرا  استفاده از آهك و پتا، کمبود این عنصر را ررطرف می

مقیدار انیدک کمبیود را     که رور ررای تقسیمات سلولی و طویل شدن آنها ضرورت دارد. استفاد از ریور ریه  

هایی که دچار کمبیود کلسییم    و در یاککند. فراوانی رور در یاک راعث مسمومیت گیاه شده  ررطرف می

 هستند، شدیدتر است.

مقدار زیاد کبالت ررای سویا سمی روده و فراوانی کبالت و مولیبدن در علوفیه سیبب مسیمومیت    کبالت: 

 (7حیوانات شود. )

و ریرای تثبییت نیتیروژن     BradyPhizobiumهای مفیید   کلسیم ررای رشد طبیعی راکتریکلسيم: 

و همچنین ررای گیاه میاران اهمیت زیادی دارد. این عنصر پتاسیم و منییایم جی      طریقه همایستی ره

 دهد. تاثیر قرار می وسیله گیاهان را تحت هشده ر
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های اسیدی، شنی و فقیر از نظر مواد آلی رسیار شایع است. گیاهان رشد یافته  کمبود کلسیم در یاک

هیای   شدن یا ییروج ریرگ   نیتروژن نیا هستند. سباهای دچار کمبود کلسیم دارای عدئم کمبود  در یاک

 شوند.   اولیه ره تاییر افتاده و رعد از یروج فنجانی شکل می

 هیای ریین   شیوند. رافیت   هیا کلیروزی میی    های اولیه نکروزی و سایر قسیمت  های انتهایی ررگ جوانه

هیای    نمایند. ریرگ   اش میها ری های انتهایی پژمرده و دمبرگ  صورت ررجسته درآمده و جوانه ها ره رگبرگ

دار شده و نسبت ره آلودگی  کنند. گیاهان مبتد ره کمبود کلسیم گره اولیه سست و قبل از رلوغ ریاش می

 پ یرتر هستند. های عامل مرگ گیاهچه، آسیب ناشی از میکرو ارگانیسم

هیا   است. رگبرگتر  های رین رگبرگی در ررگ گیاهان جوان عدمت اولیه کمبود آهن، زردی رخش آهن:

ای و نکیروزی در   های قهوه آیند. لکه ها سرانجام ره رنگ شیری تا سفید در می کلروزی شده و تمام ررگ

 شود. نادیکی حاشیه ررگ ایجاد شده و رشد گیاه متوقا می

که  شود. عدئم کلروزی زمانی کلروز ناشی از کمبود آهن االب کلروز ناشی از آهك اضافی نامیده می

هیا انباشیته شیده، ظیاهر      انید و مقیادیر آهین در ریرگ     از آهن قارل ج   اسیتفاده میوثر نکیرده   گیاهان 

 .شدید است( 0راالی  PHشود )معموالً  راال مشاهده می PHهای را  شوند.کمبود آهن االب در یاک می

 .های آهن ره شکل فریك روده که ررای گیاهان سویا ایرقارل استفاده است ها نمك در این نوع یاک

های قلیایی را تهویه مناسب که از نظر مواد آلی فقیرند، دماهای ریش از حد پایین ییا ریاال، نیور     یاک

دهند. مقادیر ریش از حد کلسیم، مس، منگنیا، مولیبیدن،     شدید یورشید، شدت کمبود آهن را افاایش می

وری از ایین   در رهیره )روی( از طریق جلوگیری ج   آهن توسط ریشه و ایجیاد اییتدل    فسفر، وانادیوم

 شوند. عنصر ا ایی مهم، راعث ایجاد کلروز ناشی از آهن می

های دارای تهویه ضعیا ممکن است از ج   و استفاده آهن توسط گیاه  الظت راالی منگنا در یاک

 جلوگیری نماید.
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لیروز کامیل   ارقام سویا از نظر رردراری ره کمبود آهن متفاوتند. در حد نهایی کمبود، رعضی از ارقام ک

 مانند. دهند اما، رعضی دیگر طبیعی راقی می نشان می

 

 برداشت

گییرد، زمیان    گیری اسیتفاده از کمبیاین میدنظر قیرار میی      در صورت ررداشت، دانه ررای ر ر یا روان

درصید اسیت. یکیی از     14ها یشك و رطورت دانه کمتر از  ها ریخته، نیام ررداشت هنگامی است که ررگ

تر راشد یسارت زیادتر و  ها است. هرچه دانه یشك ا کمباین شکستن و لاه شدن دانهمشکدت ررداشت ر

 شود.  یارد. در ساعات گرم و یشك روز عمل ررداشت انجام نمی کیفیت دانه ررای تولید ر ر کاهش می
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و  ای زرد رنگ و رنگ سباه تیره آنها از ریین رفتیه   ها قهوه تاریخ ررداشت سویا زمانی است که ادف

ها زرد شده و شروع ره ریاش نمایند. مارعه سویایی که در رهار کشت شده و در اوایل پاییا ررداشت  ررگ

 (0گیرد. ) شود، در تناو  کشت گندم یا جو پاییاه قرار می می

های سویا قبل از کشت را راکتری نژاد مخصوص آاشته  ررای ررداشت محصول ریشتر رهتر است دانه

اان ررداشت در اثر تاییر در ررداشت و یا کاهش زیاد رطورت دانیه افیاایش یافتیه و    کاهش می .(7گردد )

که ر ر ریش  زمان ررداشت را در نظر گرفتن این دو عامل و همچنین امکان یشك کردن ر ر، در صورتی

راحتیی ررداشیت    درصد نییا ریه   01گردد. دانه سویا را رطورت  درصد رطورت داشته راشد، تعیین می 15از 

 شود.  گردد، اما در االب موارد ره دانه یسارت وارد می یم

 15درصد اندک روده اما رهتر است محصول سویا ریا رطوریت    15یسارت دانه در ررداشت را رطورت 

هیا و شیکفتن ایدف و     درصد موجب شکسیت دانیه   15درصد ررداشت شود. ررداشت را رطورت کمتر از 

ا در هنگام شب و یا در زمان وجیود شیبنم )صیبح زود( رسییار     شود ررداشت سوی  ریاش ر ور ره زمین می

درصد کل محصول گاارش شده که را استفاده  7معمول است. افت ررداشت محصول را کمباین در امریکا 

کننیده ارتفیاع ررداشیت ریه حیداقل       پ یر و وسیله یودکار کنترل از کمباین مدرن را ررش شناور و انعطاف

ها در اثر اصارت ضرره جلوی کمباین  شود که ادف د ادف و دانه راعث میرسد. همچنین یشکی زیا می

 (4ها قبل از ورود ره کمباین در مارعه پاشیده شوند. ) ها شکافته شده و دانه رر روته

 

 اي ارزش غذايي سوياي علوفه

همیراه   همنظور تأمین مواد ا ایی دام کاشیته شیده اسیت، ری     ای که ره هنگام سویای علوفه هررداشت ر

ساایی در ارتقاء کیفی علوفه یواهد داشت. سیاقه چیوری و یشین     رعایت اصول یشك کردن آن تأثیر ره

رعایت  را کارگیری ر ور متناسب، میاان مطلو  های یکی از عیو  علوفه مارور روده که را ر سویای علوفه
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هیای ظرییا، ارتفیاع     ی سیاقه ای دارا گردد. ارقام ویژه سویای علوفیه  موقع مرتفع می هفاصله و ررداشت ر

 کنند. کوتاه، شاخ و ررگ فراوان، اندام ترد و آردار روده و ر ر زیادی تولید نمی

ای نسبت ره کشت ییالص سیویا    ای مانند ذرت، ذرت یوشه کشت مخلوط سویا را سایر نباتات علوفه

و نمیودن آن نییا   نمایند. از طرفیی یشیك کیردن و سییل     تر روده و تولید محصول ریشتری نیا می مناسب

منظور تولید همامان ر ر و علوفه نیا متداول روده و این  هتر یواهد رود. کشت متناو  ذرت و سویا ر آسان

 همراه آریاری متداول است. ای و سویا ره  امر در مورد کشت مخلوط ذرت یوشه

کیه سیویا    ریطیو  گییرد. ریه   کشت متناو  سویا را دیگر محصوالت زراعی نیا همواره مدنظر قرار می

رر مصرف دانه و علوفه در اصدح سایتمان ییاک، افیاایش ازت ییاک، افیاایش حاصیلخیای و...       عدوه

 همیراه  گیرد. در رریی از منیاطق گییاه سیویا ریه     عنوان کود سبا در تناو  زراعی مورد استفاده قرار می هر

 گردد. یصوص گندم پائیاه در تناو  کشت منظور می هرریی ادت پائیاه ر

ای رهترین ا ا ررای گاو شیری ریوده و در تعلییا    تجرریات فراوان نشان داده است که سویای علوفه

گاو گوشتی و گوسفند پرواری اولین جانشین شبدر و یونجه است. مصرف علوفه سویا در مقدار زییادی از  

جلیوگیری از  جیویی کیرده و ریرای     دار و گیران صیرفه   ای و ا اهای متراکم پروتین  مصرف ادت علوفه

گردد. در پرورش طیور آرد سویا و یا  ای مصرف می ایتدل در دستگاه گوارشی همراه را سایر ادت علوفه

مقدار زیادی راال  شود. مخلوط سویا و ذرت کیفیت سیلو را ره جای یونجه استفاده می هعلوفه یرد شده آن ر

ای  سویا در تغ ییه انسیان نقیش عمیده    ررده و نسبت ره سیلوی ذرت یالص دارای پروتین ریشتری است 

گردد.از آرد سویا جهت تولید ای ای رچیه و    صورت روان مورد استفاده واقع می عمده رهطور  رهداشته که 

هیا و میواد    که آرد سویا را را آرد ذرت ییا گنیدم، ویتیامین    طوری رریی ا اهای مخصوص استفاده شده ره

ختلا را ررای ذائقه متفاوت میردم ریه آن اضیافه و ریه     های م چر  مخلوط  کرده و طعم معدنی شیر کم

دهند. اشکال مختلا مورد مصرف قرار می
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 سيلو کردن سويا

سیلو کردن فرآیندی است که طی آن گیاهان مختلا ررای مدت زمان نسبتاً طوالنی نگهداری شیده  

 تا در زمان مناسب علوفه تازه و مطلو  در دستر، قرار گیرد.

گییرد،   عنوان علوفه مانند یونجه و شبدر در مرحله گل دادن صورت می استفاده رهررداشت سویا ررای 

آید. رهترین زمان وقتیی اسیت کیه نصیا      دست می ها ره زیرا حداکثر پروتئین در زمان ادف رستن روته

ای که زودتیر ررداشیت شیود دارای پیروتئین      ها تشکیل شده راشند. هر چند علوفه های سویا و ادف دانه

تر یواهد رود. از طرفی اگر زمیان ررداشیت    تر است اما  نگهداری آن مشکل و میاان محصول نیا کمریش

یوراکی و ارزش ا ایی آن کاهش یواهد  نیا ره تاییر ریافتد، علوفه حاصل یشن، کم ررگ روده و یوش

دی تولیید نکیرده،   ای سویا دارای ررگ زیاد، ساقه ظریا و ارتفاع کوتاه ریوده، ری ر زییا    یافت. ارقام علوفه

 همین دلیل رهای ر ر آنها گران است. ره

ررای ررداشت ارتدا آنها راقطع و مدت دو روز روی زمین راقی گ اشته تا یشك شده و از کایك زدن  

تین و   50تیا   17تن در هکتار، مییاان علوفیه سیبا     4گردد. میاان محصول دانه یك تا  آن جلوگیری می

 ر است.تن در هکتا 11تا  4علوفه یشك 

 

 مزاياي سيلو کردن سويا

 ماند.  کیفیت علوفه در درازمدت ثارت می -1

 یارد. ارزش ا ایی سویا را اضافه کردن رریی از مواد افاایش می -0

 قیمت در دستر، یواهد رود. را سیلو کردن در زمان مناسب علوفه را کیفیت و ارزان -5
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 کلياتي از سيلو کردن

نام سیلو )افقی،  هایی ره که ضمن آن گیاهان سبا یرد شده و در سایتمان ره کلیه عملیات یا مراحلی

هوازی و تخمیر اسییدی ذیییره، و محافظیت گیردد، سییلو کیردن        گودالی و...( تحت شرایط ری عمودی،

کیه در منیاطق پیر     طوری گردد. نوع سایتمان سیلو تحت شرایط آ  و هوایی متفاوت است، ره اطدق می

)گودالی( استفاده  زمینی )عمودی یا افقی( و در مناطق یشك از سیلوهای زیر رو زمینی راران از سیلوهای

زای  هوازی، مواد انرژی شود. در صورت فراهم رودن شرایط سیلوسازی مانند رطورت مناسب، محیط ری می

اگیر   گیردد.  کافی در علوفه و ایره از هر نوع گیاه سبا )ادت یا رقوالت( علوفیه سییلو شیده، تهییه میی     

عملیات سیلو کردن یعنی ررداشت علوفه، یرد کردن یا چاپر کیردن، حمیل ریه سیایتمان سییلو، پخیش       

ییوری   هوازی در توده علوفه از طریق کوریدن و کشیدن پدستیك و ایره، ره یکنوایت و ایجاد محیط ری

ای ای ییو  و    درصد یواهد ریود. اسیتفاده از علوفیه سییلویی     11-15انجام گیرد. میاان تلفات حداکثر 

 گردد. ها روده و موجب افاایش شیر و گوشت می اشتهاآوری ررای دام

کنند که در مراحل اولیه گلدهی ریوده    علوفه یانواده رقوالت را هنگامی ررای سیلو کردن ررداشت می

ع ریا  مترمرری  5111تا  0111کنند. ررداشت روزانه  ها ررداشت می ای را در زمان تشکیل دانه  و رقوالت دانه

 راشد. هکتار می 0تا  5/1های دروگر در سطح  دست )دا،( و ررداشت را ماشین

(، Rakes) هیا  (، شیانه Mowers( شیامل دروگرهیا )  Hayهای ررداشیت علوفیه یشیك )    ماشین

راشند که در مراحل مختلا تهیه علوفه یشك مورد نیاز هسیتند.   ( و ایره میBarelsها ) کن رندی رسته

ای و دوار طراحیی   ای و تهیه علوفه یشیك، در دو نیوع شیانه    ها و گیاهان علوفه  علادروگرها، ررای درو 

های کوتیاه و ییرد کیردن رقاییای گییاهی       های هرز و رریدن روته اند. دروگرهای دوار ررای درو علا شده

 تر هستند. مناسب



 و محمدرضا عباسي تيغ   جهان غالمرضا شريفي                                                                              38

 

ند. پیس از یشیك   رو کار می ها ررای ردیا کردن یا نوار کردن علوفه درو شده در روی زمین ره شانه

صیورت مکعیب مسیتطیل ییا      شود. علوفه یشك معموالً ره رندی شروع می شدن کافی علوفه، عمل رسته

 (0رسته در ساعت است. ) 101رندی حدود  ای رسته شود. ظرفیت مارعه رندی می ای رسته استوانه

نماینید.   میی  ای را پس از یشك کردن ذییره کرده و یا ره حالت تیر و تیازه سییلو    محصوالت علوفه

ذییره هر دو فرم دارای مسائل یاص یود است. چنانچه رطورت علوفه در زمان انبیار کیردن زییاد راشید     

گردد. حرارت ناشی از این فساد موجیب گیرم شیدن     گرفته و فاسد می ها قرار مورد حمله میکرو ارگانیسم

ت نیه تنهیا از ارزش ای ایی علوفیه     کند. این تغیییرا  ها را تشدید می علوفه شده و فعالیت میکرو ارگانیسم

نمایند. همچنین در اثر ایجاد گازهای قاریل اشیتعال    ای یا سیاه می کاهند، رلکه رنگ علوفه را نیا قهوه می

درصید رطوریت داشیته     01ای که کمتیر از   گردد. علوفه سوزی علوفه در انبار فراهم می احتمال یطر آتش

 گونه یطر فساد قارل ذییره کردن است. ون هیچرندی شده نیا، رد صورت عدل راشد، حتی ره

ذییره علوفه یشك نیاز یاصی ره انبار نداشته، ل ا محافظت علوفه از آفتیا ، ریاران و ریاد در ارتقیاء     

همین منظور در رریی شرایط مورد نیاز سرپناه و انبارهای کم هاینه و  گردد. ره کیفی علوفه مفید واقع می

 گردد. رزی احداث میآالت کشاو قارل تردد ماشین

عمیده مرریوط ریه عوامیل محیطیی و      طور ریه در رریی موارد علوفه در شرایط مرطو  سیلو شده که 

ها، یشکسالی و کاهش تولیید ری ری، عیدم     اقتصادی روده و مهمترین آنها عبارتند از رروز آفات و ریماری

 راشد. امکان فروش، سرمای زودر،، نیاز ا ایی دام موجود در منطقه و... می

شوند راید دارای مقدار زیادی کرروهیدرات روده و نسیبت    محصوالتی که ررای سیلو شدن مصرف می

از ذرت  شوند عبارتند ره یك راشد. گیاهانی که معموالً سیلو می 0کرروهیدرات ره پروتئین در آنها ریش از 

و سیویا. یونجیه، شیبدر و     ای، علا سودان گرا، و تفالیه تیر چغندرقنید    ای علوفه ای، ذرت یوشه علوفه
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های هوایی  های یانواده گندمیان روده که دارای مقدار ریشتری مواد ا ایی نیا هستند. سیلوی رخش علا

 چغندر قند و روته کامل آفتارگردان هم وجود دارد.

گیردد.   علوفه یانواده رقوالت مانند یونجه و شبدر در اوایل فصل گلدهی جهیت سییلو ررداشیت میی    

ها مناسب ررداشت است. علوفه یانواده  های زرد روی نیام ای مانند سویا را پیدایش اولین لکه نهرقوالت دا

ای و علا سودان  ای علوفه ای، ذرت یوشه ها و گیاهانی مانند ذرت علوفه گندمیان ره هنگام ظهور یوشه

یاهیان ریا رطوریت    راشند. سییلوی گ  ها یمیری شکل هستند، آماده ررداشت می که دانه گرا، نیا هنگامی

همین منظور ماارعی که ریا هیدف سییلوی محصیول میدیریت         درصد را افت روررو شده و ره 01ریش از 

منظیور کیاهش    هگردند، چند روزی آریاری نشده و محصول ررداشت و قطعه قطعه شیده و سیاعاتی ری    می

 گیرد. رطورت در معرض آفتا ، راد و... قرار می

متیر و طیولی منطبیق ریا مییاان       5تیا   0متر و عمیق   11تا  5ره عرض ترین نوع سیلو گودالی  ساده

هیای زیرزمینیی    های پست و قاریل نفیوذ آ    محصول تولیدی و نیاز دامداری است. احداث سیلو در زمین

هیا ریا شییب     ای از سیمان، آجر و ییا کاهگیل در دییواره    گردد. ایجاد الیه موجب کاهش کیفی علوفه می

آالت در منیاطق   دلیل، امکیان تیردد ماشیین    راشد. ره د کا سایتمان ضروری میمناسب و نفوذپ یری زیا

ای از جنس فوالد، سیمان، تخته و... مدنظر قرار گرفته که هاینه آن  مرطو  و پر راران، سیلوهای استوانه

 قارل توجه و گران یواهد رود.

هیای تراکتیور ییا     استفاده از چرخ ها را گردند الیه هایی در سیلو ذییره می صورت الیه ی رهمواد سیلوی

وسییله   گردنید سیطح سییلو ریه     های سنگین پر شده از شن و ماسه کوریده و متراکم می التك و یا رشکه

پدستیك پوشیده شده و در صورت عدم دسترسی ریه پدسیتیك اسیتفاده از کاهگیل میورد توجیه قیرار        
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فضای ریرونی و هوای سییلو و علوفیه،    گیرد. هدف اصلی احداث چنین سایتمانی عدم تبادل اکسیژن می

 کاهش رطورت و ایجاد فضای ایرهوازی است.

ها طی چند ساعت اکسیژن هوای یك سییلوی متیراکم را مصیرف     در چنین شرایطی میکروارگانیسم

آورند. میاان گاز کررنیك سیلو در نتیجه فعل و انفعاالت ایرهیوازی   وجود می هکرده و شرایط ایرهوازی ر

مانده حجم هوا را  کند. راقی درصد حجم هوای سیلو را اشغال می 01تا  71روز  5تا  0فته و طی افاایش یا

روز افاایش و ساس کاهش یافته تا ره حد  15مدت حدود  دهد. درجه حرارت سیلو نیا ره ازت تشکیل می

 رسد. تعادل را محیط می

صیورت   راشیند. قنیدها ارتیدا ریه     های تخمیرکننده میی  قندهای ساده مهمترین ا ای میکروارگانیسم 

یصوص اسید الکتیك و مقداری نیا اسیدهای استیك و سوکسینیك، تخمییر   ها و ساس اسیدها، ره الکل

تیر   پیایین  PHهای محلول زیادتر راشد، تخمیر رهتری انجام یافتیه و   یارند. هر چه مقدار کرروهیدرات می

ها در مواد سیلو شیونده پیایین راشید،     اان کرروهیدراتکه می رسد. در صورتی یا کمتر می 4حدود  رفته و ره

نمایند. همچنیین دانیه ایدت ریه      درصد وزنی ره سیلو اضافه می 5تا  5میاان  مواد قندی مانند مد، ره

درصد وزنی  0میاان  های یانواده گندمیان ره درصد وزنی، ره مخلوط رقوالت و علا 11سیلوی رقوالت تا 

گردد. مد، یا دانیه ایدت ضیمن پیر      درصد وزنی اضافه می 5میاان  ندمیان رههای یانواده گ و ره علا

گیردد کیه در    ها موجب آزاد شدن مقداری آ  میی  شوند. فعالیت میکرو ارگانیسم ها پاشیده می کردن الیه

درصد از میواد محلیول را    11تا  5شود. یروج آ  از سیلو حدود  صورت وجود زهکش از محیط یارج می

سازد. هر چه مواد مصرفی رطورت اولیه کمتری داشته راشند، مقدار مواد شسته شده کمتر یواهد   یارج می

سییلو ریاال رفتیه و مقیدار اسیید       PHدرصد آ  داشیته راشید،    01رود. چنانچه مواد سیلو شونده ریش از 

یلوهایی که علت مجاورت و نفوذ هوا فاسد شده و در س یارد. الیه سطحی سیلو نیا ره روتریك افاایش می
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کیه در شیرایط    کل حجم سیلو را مورد تهدیید قیرار داده در حیالی    درصد 41یوری پوشیده نشده راشند  ره

ییا   5/4حدود  PH گردند. سیلوی یو  دارای روی مطبوع، ی فاسد مییدرصد مواد سیلو 0نرمال تنها تا 

کمی اسیید الکتییك داشیته،     کمتر، مقدار زیادی اسید الکتیك، الکل و ترش ماه است. سیلوی رد مقدار

راشید.   پروپیونیك و سوکسینیك آن زیاد و حاوی ترکیبات آمونیاکی می مقدار اسیدهای روتریك، استیك،

 یارد. طور کلی، سیلوی رد دارای روی تند و زننده روده و میاان یوشخوراکی آن ررای دام کاهش می ره
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