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  كشت دوم  درا ياميدبخش سو ين هايرد الكعمل ارزيابي
  
 2حميدرضا بابايي، 1حميدرضا خادم حمزه

  بترتيب اعضاء هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي فارس  و موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
   hrkhademhamzeh@yahoo.comفارس  فارس،زرقان، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 
  

  ده:كيچ

معرفي تناوب زراعي مطلوب با هدف كاهش مشكالت كشت تك محصولي و توليد پايداركه در آن حفظ محيط زيست وكاهش 
گندم ، ذرت ، گندم كشت متوالي گندم و يا تناوب  مصرف نهاده ها مد نظر باشد از ضروريات الگوي كشت مناسب هر منطقه است.

سويا  در استان فارس مشكالت عديده اي را ايجاد نموده كه ادامه آن توليد پايدار در آينده را با مخاطرات جدي مواجه خواهد نمود.
قادر به رفع بسياري از اين مشكالت خواهد  (كشت دوم پس از غالت) از جمله محصوالتي است كه در صورت جايگيري در تناوب

 يشاورزكقات يستگاه تحقيدر ا 1390رار در سال كت 4الين اميدبخش به همراه رقم ويليامز در  16با  يشيمنظور آزمان ديبود.  ب
ه يشدند. تجز  يرياندازه گ و عملكرد دانه وزن صد دانه، ، ارتفاع بوته  يدگيخ رسي، تار يخ شروع گلدهيزرقان اجرا گرديد. تار

تيمارها ي مورد بررسي از نظر روز تا شروع گلدهي، روز تا رسيدگي، ارتفاع ،وزن صد دانه و ش نشان داد يآزما يانس داده هايوار
ن عملكرد دانه نشان داد الين هاي شماره يانگيسه ميدرصد اختالف معني دار آماري داشتند. نتايج مقا 1عملكرد دانه در سطح احتمال 

كيلوگرم در هكتار كمترين عملكرد را به  1738با عملكرد  10د و الين بيشترين عملكر 2982و   3184بترتيب با عملكردهاي  4و  3
با توجه به دوره  روز زودرستر) و 12برخوردار بوده ( 3از دوره رشد كوتاه تري نسبت به الين  4الين شماره  خود اختصاص دادند.

  رشد كوتاه و عملكرد باال مي تواند در كشت دوم قرار گيرد.
 

  زراعي، سويا ،كشت دومكلمات كليدي: تناوب 
  

 مقدمه :

گـاه  يو صـنعت دارد. جا  يشاورزكدر  ياديه استفاده زكباشد  يم يروغن ين دانه هاياز مهمتر يكي .Glycine max L ا يسو       
گـردد   يدرصد از وزن دانه را شامل م 40و  20ب يه به ترتكن فراوان دانه آن است ياد و پروتئيل روغن زين محصول به دليارزشمند ا

ش يافـزا  بـراي توانـد   يمـ  مناسب رقمن ييرد گردند لذا تعكتوانند باعث تنوع عمل ياز جمله ژنوتيپ م ياديه عوامل زيك). از آنجائ4(
 يمارهـا يبـه  ت  يس العمل متفـاوت كن است عكمم يارقام متفاوت از نظر عادت رشدرد. يط مدنظر قرار گياز مح يرد و بهره وركعمل
ـ ن خـالص تعـداد ز  يال 80ن ياز ب ،خالص ين هايال يمقدمات ي). در بررس2 و1لف نشان دهند (و مناطق مخت يشيآزما از لحـاظ   يادي
تار را نشـان  كلوگرم در هكي 4500تا  3500 يردهاكه عملك ط مطلوب و مناسب بودنديشرا يدارا يات زراعيگر خصوصيرد و دكعمل

از  يكـي ا بعنـوان  يرد آن، سـو كعمل يداريوم ارائه تناوب مناسب جهت پاشت گندم در استان فارس و لزكباتوجه به سطح . )3دادند( 
از  يرد ناشكاهش عملكهرز و  يها و علف ها يماريداشته باشد. باتوجه به ب يژه ايگاه ويتواند جا يد در تناوب با گندم مياهان مفيگ
مرسوم  ، و با توجه به طـول   يدرتناوب ها يطيست محيالت زكود اوره و مشكاد ير زيآب و مقاد ين مصرف باالين عوامل، همچنيا

تناوب مناسـب الزم   يكآن با  ينيگزير و جايي، ضرورت تغيشت بعدك ين برايزم ير در آماده سازين محصوالت و تاخيا دوره رشد
برداشـت گنـدم    ا( با توجه به تنوع ارقام و طول دوره رشد)  بعد ازيشت سوكان توسعه كن راستا اميه در اكرسد  يبنظر م يو ضرور

  در تناوب  وجود دارد.
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 مواد و روش:

در  1390رار در سال كت 4الين اميدبخش به همراه رقم ويليامز در  16با  يشيا ،آزماياميدبخش سو ين هايال يابيبه منظور ارز     
 يو فاصله رو 60ف يمتر با فاصله رد 6اشت به طول كف  يرد4رت شامل كزرقان اجرا گرديد. هر  يشاورزكقات يستگاه تحقيا

بسته در  يكبه مقدار  Brady – Rhizobium japonicumننده ازت كت يتثب يتركاشت با باكبذور قبل از  د.وبمتر يسانت 5ف يرد
حذف  ياضاف يو بوته ها يبوته نگهدا يكاشت كاهچه، در هر محل يامل گكح شدند. پس از سبز شدن و استقرار يتار تلقكه

، ارتفاع بوته و وزن صد  يدگيخ رسي، تار يخ شروع گلدهين انجام شد. تاريهرز دو نوبت وج يرزه با علفهاگرديدند. به منظور مبا
متر مربع  6رت به مساحت كه از هر يبا حذف حاش يانيف مياز دو رد يمتر طول 5رد دانه كن عملييشدند. جهت تع  يريدانه اندازه گ

قرار گرفت.  يرياندازه گ يانتخاب و مبنا يرد از هر پالت ده بوته بطور تصادفكلعم ياجزا يريبه منظور اندازه گ. برداشت گرديد
  رفت .ين صورت پذكن ها به روش دانيانگيسه ميانس و مقايه واريش تجزيآزما يداده ها

  
 :و بحث  نتايج

نظر روز تا شروع گلدهي، روز تا رسيدگي، ارتفاع ،وزن صد  ش  نشان داد تيمارها ي مورد بررسي ازيآزما يانس داده هايه واريتجز
درصد اختالف  5درصد و از نظر تعداد غالف در بوته وتعداد دانه در غالف در سطح احتمال  1دانه و عملكرد دانه در سطح احتمال 

  3184بترتيب با عملكردهاي  4و  3ه ن عملكرد دانه نشان داد الين هاي شماريانگيسه مي). نتايج مقا1معني دار آماري داشتند(جدول 
 ).2كيلوگرم در هكتار كمترين عملكرد را به خود اختصاص دادند.(جدول  1738با عملكرد  10بيشترين عملكرد و الين  2982و 

 اتيعمل ير دراجرايرند مورد توجه بوده، مانع از تاخيگ يشت دوم قرار مكه در ك يمحصوالت يمناسب برا يبعنوان صفت يزودرس
ن و ي، زودرس تريكيولوژيزيف يدگياشت تا رسكروز از  97با  13ن شماره يال خواهد شد. يشت به موقع زراعت بعدكه بستر و يته
بيشترين  باشد. يت ميزه حائز اهميانكاز موارد موثر دربرداشت م يكيارتفاع گياه بعنوان  ن بودند.يتر رسيروز د133با  8ن شماره يال

در  يدار يتفاوت معنداراي ). وزن صددانه 2متر بودند(جدول يسانت 40و  57ب يو به ترت 13و  15يمارهاي و كمترين ارتفاع در ت
  8ن شماره يه در الكـيگرم بود در صورت 87/14ومعـادل  10ن شماره ين آن مربوط به اليشتـريوب بودن تيمارها يب در درصد 1سطح 
با توجه به عملكرد  4دوره رشد در موفقيت رقم در كشت دوم بنظر مي رسد الين  با توجه به تاثير طول). 2بود (جدول 2/11معادل 

امكان موفقيت بيشتري در الگوي كشت خواهدداشت و قابل توصيه  3روز زودرسي در مقايسه با الين  12و  ،وزن صد دانه مناسبباال
 در كشت دوم مناطق مشابه محل آزمايش باشد.
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Abstarct: 
Soybean is a good crop for rotation that  relieve monoculture problems. In order to determine the 
best soybean varieties for second crop in rotation 16 superior lines with williams variety were 
planted in 2011 in Zarghan Agriculture Research Station. A completely randomized block design 
was used with 4 replications. Agronomical traits , seed yield, yield components and plant height 
were measured. Experimental results showed lines no. 3 and 4 had the highest yield(3184 and 2982 
kg/ha respectively) and line no 10 had the least yield (1738 kg/ha). line no. 4 was earlier maturity 
than line no. 3 and can fit in rotation as second crop. 

  
 

 ) تجزيه واريانس الين هاي اميدبخش سويا 1جدول
    ميانگين مربعات

 درجه آزادي

  
عملكرد (كيلوگرم در  منابع تغيير

 هكتار)

  

ن صد دانه (گرم)وز  

 

  ارتفاع
 (سانتي متر)

روز تا رسيدگي 
 فيزيولوژيكي

 روز تا شروع گلدهي

 تكرار 3 779412/1 254902/0 7843/19 4785/0  92/34325

 تيمار 16 9375/115** 5238/306** 6801/94** 6978/4**  87/494162**

 خطا 48 258578/1 2444/0 6384/21 6345/0  43/52635

68/9  08/6 72/8 45/0 93/2  CV% 

  
  الين هاي  اميد بخش سويا  يميانگين صفات زراع)  2جدول  

عملكرد (كيلوگرم در 
 هكتار)

  ارتفاع وزن صد دانه (گرم)
 (سانتي متر) 

روز تا رسيدگي 
 فيزيولوژيكي

 روز تا شروع گلدهي
 شماره الين

2731 BC 35/12  55 114 48 1 

2563 DC 27/14  54 115 48 2 

3184 A 22/12  52 117 51 3 

2982 AB 42/13  58 105 36 4 

2129 FG 15/14  52 105 37 5 

2340 DEFG 57/13  54 106 34 6 

2204 EFG 60/13  58 117 39 7 

2263 DEFG 20/11  58 133 35 8 

2314 DEFG 87/14  49 112 36 9 

1738 H 97/14  51 108 40 10 

2414 CDEF 92/11  57 105 37 11 

2106 FG 45/13  50 105 35 12 

2044 HG 37/12  40 97 33 13 

2384 DEF 02/12  58 105 36 14 

2254DEFG 32/12  59 101 35 15 

2507 CDE 20/13  52 104 35 16 

2124 FG 52/12  48 98 34 17 

  درصد هستند 1دار در سطح احتمال  ياعداد در هر ستون با حروف مشابه فاقد تفاوت معن
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