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Background and objectives: Closing the gap between actual yields which
are currently obtained from the fields (actual field yields) and the
maximum yields that can be achieved under favorable management
conditions (attainable yield) is one of the most critical problems in crop
production in Iran and the world. Quantifying the yield gap and identifying
its primary causes for this purpose can be a key and promising strategy to
increase production per unit area and to achieve food security. Mean while,
considering the importance of oilseeds like soybean [Glycine max (L.)
Merril] in the global economy and the need for edible oils and vegetable
proteins, estimating and identifying the causes of the yield gap, while
increasing production, it can improve land use and labor efficiency, and
leads to costs saving and sustainable production. In this way, a survey
study was conducted in 2019 to identify and determine the share of each of
the management factors affecting the soybean yield gap in 301 farms in
Mazandaran province.
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Materials and Methods: In the present survey, CPA method was used to
investigate the decision-making factors which limit soybean yield and to
estimate its yield gap in 13 soybean cultivated cities of Mazandaran
province. For this purpose, all information relevant to crop management,
from seedbed preparation to harvesting, was gathered through interviews
with 301 soybean producers. These management factors included items
such as use or non-use of a plow, number of secondary tillage, planting
method, field area, previous crop, the used cultivar, seed rate and its
preparation site, inoculation/non-inoculation of seeds with N-fixing
bacteria, type and the amount of fertilizers, type, amount, and number of
herbicides, fungicides, and insecticides usages, number of irrigations and
the amount of used water, irrigation type and harvesting methods. Field
monitoring data included 81 quantitative and qualitative crop management
variables that the relationship between all these variables and actual field
yields was analyzed using stepwise regression in SAS (v9.1) software.
Finally, the contribution of each limiting factor to the creation of a yield
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gap was determined using the resulting production function and
management parameters values.
Results: The findings of this study revealed that of the 81 studied
management variables, the final production function with 10 independent
variables was selected. These variables included the sari variety (J.K-695),
previous crop (faba bean), use the row planter, number of secondary
tillage, sulfur rate, application of herbicide, KCl, and (NH4)2HPO4
fertilizers, sprinkler irrigation system, and surface irrigation, which were
identified as the main limiting factors for soybean yield in Mazandaran
province. Based on the difference between the average actual yield
recorded on farms (2464.97 Kg ha-1) and the maximum attainable yield
(6028.66 Kg ha-1) predicted by the production function, the yield gap was
3563.70 kg ha-1, which is three factors including sulfur rate, previous crop
(faba bean) and sprinkler irrigation system with the values of 873.87,
620.49 and 546.33 kg ha-1, respectively, had the highest share (24.52, 17.41
and 15.33%, respectively) in the soybean yield gap.
Conclusion: According to the predicted attainable yield which derived
from actual farm data it seems that adoption of proper crop managements
such as using sulfur fertilizer resources appropriate to plant needs, an
appropriate crop rotation and selection of plants suitable for rotation,
providing facilities and modernization of agricultural machinery, and
develop and promote new irrigation can reduce this gap (59%) and
significantly improve soybean yield in Mazandaran province.
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Nadi, M. 2022. Evaluation of management factors affecting soybean [Glycine max (L.)
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :از آنجایی که اختالف بین عملکرد واقعی و عملکرد قابل دستیابی تحت شرایط مطلوب

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

مدیریتی یکی از مشکالت اساسی تولید گیاهان زراعی در ایران و جهان میباشد؛ کمیسازی میزان خأل
عملکرد و شناسایی عوامل ایجادکننده آن میتواند راهبردی کلیدی و امیدوارکننده برای افزایش تولید و

تاریخ دریافت1433/33/11 :

دستیابی به امنیت غذایی باشد .در این بین با توجهه بهه اهمیهت گیاههان دانهه روغنهی از جملهه سهویا

تاریخ ویرایش1433/34/22 :

( )Glycine max (L.) Merrilدر اقتصاد جهانی و نیاز به روغنهای خوراکی و پروتئینههای گیهاهی،

تاریخ پذیرش1433/35/12 :

برآورد خأل عملکرد این محصوالت و شناسایی عوامل ایجادکننده آن ،ضمن افزایش تولید ،میتواند سبب
بهبود کارایی استفاده از زمین و نیروی کار شده که در نتیجه آن منجر به کاهش هزینهها و پایداری تولید

واژههای کلیدی:
امنیت غذایی
تحلیل مقایسه کارکرد
عملکرد قابلحصول

میگردد .بنابراین ،پژوهشی به صورت پیمایشی در سال  1311بهمنظور شناخت و تعیین سهم هر یک از
عوامل مدیریتی مؤثر بر خأل عملکرد سویا در  331مزرعه استان مازندران انجام شد.
مواد و روشها :در پژوهش حاضهر از روش تحلیهل مقایسهه کهارکرد ( )CPAجههت بررسهی عوامهل

گوگرد

مدیریتی محدودکننده عملکرد سویا و برآورد خأل عملکرد آن در  13شهرستان تحت کشت سویا استان

مدیریت زراعی

مازندران استفاده شد .به این منظور ،تمامی اطالعات مربوط به مدیریت زراعی از مرحله تهیه بستر بهذر
تا برداشت محصول مانند استفاده یا عدم استفاده از شخم ،تعداد دفعهات شهخم ثانویهه ،روش کاشهت،
مساحت مزرعه ،محصول پیشین ،رقم مورد استفاده ،مقدار بذر مصرفی و محل تهیه آن ،تلقهیح یها عهدم
تلقیح بذور با باکتری ،نوع و مقدار کودهای مصرفی ،نوع ،مقدار و تعهداد دفعهات مصهرف عله کهش،
قارچکش و حشره کش ،تعداد دفعات آبیاری و میزان آب مصرفی ،روشهای آبیهاری و شهیوه برداشهت
محصول به صورت مراجعه حضوری و گفتگوی مستقیم با سویاکاران جمعآوری شد .دادههای گردآوری
شده از پایش مزارع در مجموع شامل  11متغیر کمی و کیفی مدیریت زراعی بودند که رابطه تمامی این
متغیرها و عملکرد واقعی به دست آمده از مزارع با استفاده از رگرسیون گام به گهام در نهرمافهزار SAS
نسخه  1/1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در نهایت با استفاده از معادله تولید بهدست آمده و مقادیر
مؤلفه های مدل ،سهم هر یک از عوامل محدودکننده در ایجاد خأل عملکرد مشخص شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از  11متغیر مدیریت زراعی مورد بررسی در این مزارع ،مدل
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نهایی تولید با  13متغیر مستقل رقم ساری ،محصول قبلی باقال ،کاشت بذر با ردی کهار ،شهمار شهخم
ثانویه ،مقدار گوگرد مصرفی ،کاربرد کود پتاسیم کلرید ،کود دیآمونیهوم فسهفات ،کهاربرد عله کهش،
سیستم آبیاری بارانی متحرک و آبیاری سطحی به عنوان عوامل اصهلی محدودکننهده عملکهرد سهویا در
مازندران انتخاب شدند .میزان خأل عملکرد بهدست آمده بر پایه اختالف بین متوسط عملکرد واقعی ثبت
شده از مزارع و عملکرد مطلوب (بهترتیب  2424/19و  2321/22کیلوگرم در هکتار) برآورد شده با مدل
(عملکرد قابلحصول)  3523/93کیلوگرم در هکتار بود که سه عامل مقدار گوگرد مصرفی ،محصول قبل ی
باقال و سیستم آبیاری بارانی متحرک به ترتیب با مقادیر  223/41 ،193/19و  542/33کیلوگرم در هکتار
بیشترین سهم (بهترتیب  19/41 ،24/52و  15/33درصد) را در خأل عملکرد بهوجود آمده داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به برآورد عملکرد قابلحصول از دادههای مشاهده شده مزارع ،بهنظر میرسد که با
اعمال مدیریت صحیح زراع ی نظیر استفاده از منابع کود گوگردی متناسب با نیاز گیاه ،برقهراری تنهاوب
صحیح زراعی و وارد نمودن گیاهان مناسب در تناوب ،ارائه تسهیالت و نوسازی ماشینآالت کشاورزی،
توسعه و ترویج روشهای نوین آبیاری بتوان این خأل بهوجهود آمهده ( 51درصهد) را کهاهش و میهزان
عملکرد سویا را بهطور قابلتوجهی بهبود بخشید.

استناد :محمدی کشکا ،ف ،.طهماسبی سروستانی ،ز ،.پیردشتی ،هه ،.متولی ،ع ،.نادی ،م .)1431( .ارزیابی عوامل مدیریتی مؤثر بر
خههأل عملکههرد سههویا در اسههتان مازنههدران بهها روش تحلیههل مقایسههه کههارکرد ( .)CPAتولیههد گیاهههان زراعههی،
.93-133 ،)1( 15
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19128.2427

© نویسندگان.
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ارزیابی عوامل مدیریتی مؤثر بر خأل عملکرد سویا / ...فائزه محمدی کشکا و همکاران

مقدمه
روند رو به رشد جمعیت جهان از یهک سهو و از

کوددهی ،مدیریت آفات و بیماریها و عوامهل کشهت

سوی دیگر ارتقای سهطح زنهدگی منجهر بهه افهزایش

محدود میشوند .ایهن عوامهل محدودکننهده عملکهرد

و متنهوع

تحت عنوان عوامل ایجادکننده خهأل عملکهرد نامیهده

شده است .با این حال ،منابع آب و همچنین زمینهای

مههیشههوند ( )23کههه اغلههب از میههان ایههن عوامههل

قابل کشت محدود است و این محهدودیت منجهر بهه

محدودکننده ،عوامل مهدیریتی و خهاکی در مطالعهات

روی آوردن بخش کشاورزی بهعنوان تأمینکننده غهذا

برای توضیح خأل عملکرد در نظر گرفته میشوند (.)9

به روشهایی شده که میزان عملکرد را در واحد سطح

تجزیه و تحلیل خأل عملکرد با تعیهین ایهن عوامهل و

بهبود دهند ( .)32در سالهای اخیر گرچه کشهاورزی

متغیرهای تأثیرگذار بر کاهش عملکرد و همچنهین بها

فشرده سبب افزایش تولید در واحهد سهطح شهده امها

کمهیسهازی آنههها ( )23زمینهه شناسههایی مههمتههرین

به دلیل مصهرف بهیش تهر کودهها و سهموم شهیمیایی،

محصههول و عوامههل خههاکی و مههدیریتی محدودکننههده

تجهیزات کشاورزی و دیگهر نههادههها نههتنهها سهبب

عملکرد فعلهی مهزارع را فهراهم مهیکنهد و بها ارائهه

وخهیمتهر شهدن مشهکالت زیسهتمحیطهی ناشهی از

راهکارهایی برای کاهش خأل بهوجهود آمهده موجهب

مصرف گسترده نهاده هها شهده اسهت؛ بلکهه بههدلیهل

افزایش عملکرد در واحد سطح میگردد (.)91

چشمگیر تقاضا برای مهواد غهذایی مختله

دما ،نور خورشید) و مهدیریت انسهانی نظیهر آبیهاری،

مغایرت با اصول توسعه پایدار امنیهت غهذایی را ،کهه

روش تحلیل مقایسهه کهارکرد )CPA( 1بههعنهوان

مستقیماً به تغذیه و سالمت بشر مربوط مهی شهود؛ در

یکی از روشهای کمهی کهردن خهأل عملکهرد (،)12

سالهای آینده با چالش مواجه کرده اسهت (.)29 ،34

گزینه مناسبی است که با استفاده از رگرسیون چندگانه

در هر حهال عملکهرد محصهوالت زراعهی بایهد طهی

به روش گام به گهام و تعیهین مهدل تولیهد مهیتوانهد

دهههای آینده به میزان قابلتهوجهی افهزایش یابهد تها

محدودیت های اصلی عملکرد را شناسایی و در نتیجه

بتواند پاسخگوی تقاضای جهانی غهذا ناشهی از رشهد

میتوان نسبت به حذف یا کاهش این عوامهل کاهنهده

جمعیت و درآمد باشد (.)91

عملکرد اقدام نمود .نتایج مطالعه راجاپهاک

()2333

به عنوان یک راهبرد کلیدی و امیدوارکننهده بهرای

در بررسی خأل عملکرد برنج و عوامل ایجادکننهده آن

افزایش تولید در واحد سهطح ،کمهیسهازی و از بهین

با استفاده از این روش در هند نیز مؤیهد ایهن مطلهب

بردن خأل عملکرد یعنی فاصله (خهأل) بهین عملکهرد

است .نتایج این پهژوهش نشهان داد کهه مهدل تولیهد

واقعی بهدست آمده از سطح مهزارع و عملکهرد قابهل

توانست  51درصد از تنوع عملکرد بهرنج بها متوسهط

دسههتیههابی تحههت شههرایط مطلههوب مههدیرتی ()32

خأل عملکرد  2325کیلوگرم در هکتار را توجیه کنهد.

میتواند ضمن افزایش تولیهد مهواد غهذایی و کهاهش

بر این اسهاس ،دفعهات مصهرف کهود ،کمبهود آب و

چشمگیر ردپای محیطزیستی بخهش کشهاورزی ()25

برداشت دیرهنگام محصول بهترتیب با مقادیر 22 ،33

سبب دسهتیهابی بهه امنیهت غهذایی بهدون تخریهب

و  11درصد بیشترین سهم را در ایجاد این میزان خأل

محههیطزیسههت نیههز گههردد ( .)92عملکردهههایی کههه

عملکرد داشتند .در ادامه ارائه فنآوری مناسب همهراه

کشاورزان از مزارع خود به دست میآورنهد بههعنهوان

با بهبود مههارتههای مهدیریتی کشهاورزان را جههت

مقدار ماده با ارزش (یا اقتصادی) گیاه در واحد سطح

کاهش خأل عملکرد پیشنهاد دادند (.)21

تعری

میشود که خود تحهت تهأثیر عهواملی چهون

کیفیت خاک ،ژنتیک گیاه ،شرایط محیطهی (بارنهدگی،

)1. Comparative performance analysis (CPA

33

توليد گياهان زراعی ،دوره  ،57شماره 5745 ،5

تجزیه و تحلیل خأل عملکرد از گذشهتهههای دور

که متوسط تولید فعلی سویا در شهرسهتانههای کاللهه

نیز مورد توجه بوده است ( ،)3اما در چند سال اخیهر

( )22و گرگان و علیآباد کتول ( )54این استان نسبت

بهدلیل افزایش قیمت محصوالت زراعی و نگرانهی در

به حداکثر عملکرد قابلحصول در این مناط بهترتیب

مورد تأمین امنیت غذای جهانی بسیار مورد توجه قرار

به میزان  112و  1191کیلوگرم در هکتار فاصله (خأل)

گرفته و تحقیقات در این زمینه نیز به سرعت در حال

وجود دارد که عدم استفاده از بذرهای گواهی شهده و

افزایش است ( .)93این مطالعهات نشهان دادهانهد کهه

تاریخ کشت دیرهنگام به ترتیهب بها مقهادیر  23/39و

ارزیابی خأل عملکرد و شناسایی عوامل ایجادکننده آن

 15/34درصد در کالله و تعداد دفعات آبیاری ،میهزان

میتواند بهعنوان یکی از راهحلهای ممکن و پاسخگو

نیتروژن خالص و فسفر ( )P2O5مصرفی بهترتیهب بها

به تقاضهای غهذا در آینهده باشهد (.)92 ،91 ،32 ،25

مقادیر  22 ،21و  23درصد در شهرستانهای گرگان و

برای نمونه میتوان به بررسی خأل عملکهرد سهویا در

علی آبهاد کتهول مههم تهرین عوامهل ایجادکننهده خهأل

آمریکهههها ( )21 ،23و برزیههههل ( )24 ،2و گنههههدم

عملکرد بودند.

( )Triticum aestivum L.در استرالیا ( )32و آرژانتین

بنابراین ،کاهش خأل عملکرد دانه ههای روغنهی از

( )41اشاره نمود .کشور مها ایهران نیهز از ایهن قائهده

جمله سویا نه تنها سبب افزایش تولید دانههای روغنی

مستثنی نبوده و با در نظر داشهتن ایهن مههم کهه خهأل

میشود؛ بلکه به نوعی می تواند سهبب بهبهود کهارایی

عملکرد یکی از چالشهای اصلی تولید گیاهان زراعی

استفاده از زمین و نیروی کار ،کاهش هزینههای تولیهد

در آن میباشهد؛ چنهد سهالی اسهت کهه مهورد توجهه

و در نتیجه افزایش امنیت غذایی گردد ( .)43در همین

محققین این حوزه قرار گرفته که برای نمونه میتهوان

راستا و نظر به اهمیت تولید دانههههای روغنهی بهرای

به برآورد میزان خهأل عملکهرد و دالیهل ایجهاد آن در

افزایش ضریب امنیت غذایی و لزوم افزایش عملکهرد

محصوالت زراعی مانند گندم ،بهرنج ( Oryza sativa

این محصول راهبردی در کشور ،این پژوهش با هدف

 )Brassicaو نخههههود

برآورد میزان خأل عملکرد سهویا و شناسهایی عوامهل

( )Cicer arietinum L.اشاره کرد (.)21 ،52 ،31 ،21

ایجادکننده آن در اسهتان مازنهدران بههعنهوان یکهی از

باید در نظر داشت که دانه سویا بهترتیب با دارا بهودن

مناط عمده کشت این محصول در شمال ایران ()53

حدود  43و  23درصد پروتئین و روغهن و همچنهین

طراحی و اجرا شده است.

 ،)L.کلههههزا (L.

napus

حدود  24مگاژول بر کیلوگرم انرژی ،ارزش آن کم از
غالت با محتوای انرژی حدود  15مگاژول بر کیلوگرم

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1311بهمنظور بررسی عوامل

ظرفیت های موجود از نظر شهرایط اقلیمهی و نیهروی

مدیریتی محدودکننده عملکرد سویا در استان مازندران

انسانی مستعد برای کشت دانهه ههای روغنهی ،بخهش

با وسعتی حهدود  23952/4کیلومترمربهع و محهدوده

عمدهای از مصارف روغن خوراکی خهود را از طریه

جغرافیایی  53درجه و  34دقیقهه تها  54درجهه و 13

واردات تأمین می کند .این در حالی اسهت کهه تهأمین

دقیقه طول شرقی و  35درجه و  49دقیقه تا  32درجه

روغن نباتی برای برقراری امنیهت غهذایی ههر کشهور

و  35دقیقه عرض شمالی انجام شد .این استان شمالی

ضروری است ( .)2با این حال تنها مطالعه انجام شده

تنها با دارا بودن  1/42درصد از مساحت کشور ،یکهی

در خصوص خأل عملکرد سویا در کشور محهدود بهه

از قطب های مهم تولیهد محصهوالت زراعهی و بهاغی

استان گلستان میباشد .نتایج این مطالعهات نشهان داد

ایران محسوب می شود .آب و هوای استان با توجه به

نیسههت ( .)24ب ههعههالوه کشههور مهها ایههران بهها وجههود
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جهت وزش باد ،نهاهمواریهها ،دوری و نزدیکهی بهه

برداشههت و میههزان عملکههرد) بودنههد کههه در قالههب

دریها و عههرض جغرافیههایی بههه دو نههوع آب و هههوای

پرسشهههنامه و مصهههاحبه رو در رو بههها کشهههاورزان

معتدل و مرطوب جلگه ای و آب و هوای کوهسهتانی

جمع آوری شهدند .در پایهان فصهل رشهد نیهز مقهدار

تقسیم میشود (.)49

عملکرد واقعی برداشت شده از هر مزرعه ثبت شد.

کشت سویا در  13شهرستان این استان یعنی نور،

دادههای گردآوری شده از پایش مزارع در مجموع

آمل ،بابل ،بابلسر ،جویبار ،سیمرغ ،قائم شهر ،سوادکوه

شامل  11متغیر کمی و کیفی مدیریت زراعی بودند که

شهمالی ،سههاری ،میانهدورود ،نکهها ،بهشههر و گلوگههاه

پیش از تجزیه و تحلیل دادهها ،متغیرهای کیفهی نظیهر

بهصورت دیم و آبی و تحت دو سیستم کشت مرسوم

تلقیح یا عدم تلقیح بذور با باکتری به صورت صهفر و

و مکانیزه انجام میشود .جمهعآوری اطالعهات مهورد

یک کدگهذاری شهدند ( .)21بهرای گهزینش متغیهر و

نیاز برای کمیسازی تولید و برآورد خهأل عملکهرد از

تعیین مدل تولید (عملکرد) ،رابطهه بهین تمهامی ایهن

طریهه مراجعههه حضههوری و گفتگههوی مسههتقیم بهها

متغیرها و عملکرد از طریه رگرسهیون چندگانهه بهه

کشههاورزان صههورت گرفههت .بههه ایههن منظههور مطههاب

روش گام به گام ( )22مورد بررسی قرار گرفت .په

بررسیهای به عمل آمده از سازمان جههاد کشهاورزی

از تجزیه نهایی دادههها بها نهرم افهزار ) SAS (v9.1و

استان مازندران ،تعداد کل سهویاکاران اسهتان در ایهن

تعیین مدل عملکرد ،بها قهرار دادن متوسهط و بهتهرین

سال  2323نفر بودند که با استفاده از فرمول کهوکران

(مطلوب) مقدار مشاهده شده هر یک از متغیرها (xها)

( )14حجم نمونه  333نفر تعیین و با استفاده از روش

در مزارع مورد بررسی در مدل تولید بهترتیب عملکرد

نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسهب ()41

متوسط و حداکثر عملکرد قابلحصول محاسبه شهدند

انتخاب شدند که در نهایت بههدلیهل محهدودیتههای

که اختالف این دو نشاندهنده خأل عملکرد میباشهد.

موجهود در تحقیقهات میهدانی 331 ،مزرعهه بهها روش

مقادیر مطلوب با توجه به ضریب های بهدسهت آمهده

تحلیل مقایسه کارکرد ( )CPAمورد پهایش و بررسهی

متغیرها در مدل تولید و کمینه و بیشینه مقدار مصرفی

قرار گرفتند .هدف از پایش این مزارع ،ثبت اطالعات

آنها توسط کشهاورزان تعیهین شهد .بهر ایهن اسهاس،

مربوط به تمامی عملیات مدیریتی انجام شده از مرحله

چنانچه متغیری در مدل دارای ضریب منفی بود مقدار

تهیهه بسهتر بهذر تها برداشهت محصهول بهود .عوامهل

کمینه و اگر دارای ضریب مثبت بود؛ میزان بیشهینه آن

مدیریتی مورد بررسی در این مهزارع شهامل مسهاحت

به عنوان مقدار مطلوب در نظر گرفته شد ( .)52نسبت

مزرعه ،محصول پیشین ،اسهتفاده یها عهدم اسهتفاده از

مقدار خأل عملکرد هر عامل یا متغیر به کل آن (خهأل

شخم ،تعداد دفعات شخم ثانویه ،رقم مهورد اسهتفاده،

عملکرد) نیز نشان دهنده سهم آن متغیر در ایجاد خأل

مقدار بذر مصرفی و محهل تهیهه آن ،تلقهیح یها عهدم

عملکرد بوده که بهصورت درصد نشهان داده شهد .بهه

تلقیح بذور با بهاکتری ،روش کاشهت ،نهوع و مقهدار

این ترتیب که با ضرب مقدار متوسط و مطلهوب ههر

کودهای  ،N-P-Kریزمغذی و حیوانی مصرفی ،نحهوه

عامههل در ضههریب مربههوط بههه خههود در مههدل نهههایی

کودپاشی ،روش کنترل عل های هرز ،استفاده یا عدم

عملکرد و آنگاه با کسر این مقادیر بههدسهت آمهده از

استفاده از سموم شیمیایی ،نوع ،مقدار و تعداد دفعات

هم ،میزان خأل عملکرد برای هر متغیر مشهخص شهد

مصرف عل کش ،قارچ کش و حشرهکش ،نوع ادوات

( .)21همچنین با قرار دادن مقدار واقعی بهدست آمده

سمپاشی ،تعداد دفعات آبیاری و میهزان آب مصهرفی،

هر متغیر در تک تک مزارع مهورد بررسهی در معادلهه

روش آبیهاری و مسههائل مربههوط بهه برداشههت (شههیوه

تولید ،عملکردهای برآوردی با مدل محاسبه شهدند و
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توليد گياهان زراعی ،دوره  ،57شماره 5745 ،5

سپ

بودند .این آمارهها نشان میدهند که دقت مدل (معادله

رابطه آنها با عملکردهای واقعی بهدست آمهده

تولید) قابلقبول بوده و میتواند بهرای بهرآورد میهزان

از این مزارع نیز مورد بررسی قرار گرفت (.)1

خأل عملکهرد و تعیهین سههم ههر یهک از متغیرههای
نتایج و بحث
نتایج مربوط به رگرسیون گام به گام جهت تعیهین

اسهاس بهها اسههتفاده از ایههن معادلههه تولیههد ،متوسههط و

مهم ترین متغیرهای مهدیریتی اثرگهذار بهر عملکهرد و

حداکثر عملکرد قابل حصول (مطلوب) بهه ترتیهب بهه

مدل تولید نشان داد کهه از میهان  11متغیهر مهدیریت

میزان  2424/19و  2321/22کیلوگرم در هکتار برآورد

زراعی مورد بررسی برای برآورد خأل عملکهرد سهویا

شد؛ در حالی که متوسهط و حهداکثر عملکهرد سهویا

در استان مازندران ،مدل (معادله رگرسیون نههایی) بها

تولیدی در استان مازندران بهترتیب  2424/19و 5133

 13متغیر مستقل انتخاب شد که بیشینه ،کمینه ،متوسط

کیلوگرم در هکتار بودند (جدول  .)1بهه ایهن ترتیهب

و بهترین (مطلوب) مقدار این متغیرهای انتخاب شهده

مقدار کل خأل عملکرد بر مبنای اختالف بین متوسهط

بههمراه عملکرد دانه در مزارع مورد بررسی در جدول

عملکرد واقعهی کشهاورزان و عملکهرد قابهل حصهول

 1آورده شده است .در این مدل رگرسیونی ،عملکهرد

معههادل  3523/93کیلههوگرم ( 51درصههد) در هکتههار

سویا در واحد سطح به عنهوان متغیهر وابسهته و سهایر

محاسبه شد .این موضوع بیانگر این حقیقت است که

عوامل مانند رقم مورد استفاده (ساری) ،شهمار شهخم

بین عملکرد فعلی سویاکاران مازندرانی بها آنچهه کهه

ثانویه و مقدار گهوگرد مصهرفی بهه عنهوان متغیرههای

می توانند از طری مدیریت صهحیح زراعهی بههدسهت

مستقل در نظر گرفته شهدند .معادلهه نههایی عملکهرد

آورند (یعنی همان عملکرد قابهل حصهول) بهه میهزان

بهصورت رابطه رگرسیونی زیر بود:

حدود  3533کیلوگرم در هکتار فاصله (خهأل) وجهود

رابطه :1

محدودکننده تولید استفاده شهود (شهکل  .)1بهر ایهن

دارد که بها مهدیریت مناسهب و بهینهه سهازی عوامهل

-1

Y (kg ha ) = 2267.24 – 320.49 X1 + 646.25 X2
+ 298.34 X3 + 75.20 X4 + 5.87 X5 – 769.09 X6 +
384.24 X7 + 272.00 X8 + 579.03 X9 – 349.47
X10
که در آن  :Yعملکرد بذر بر حسهب کیلهوگرم در

به منظور ارزیابی خأل عملکرد گیاه دانه روغنهی سهویا

هکتار :X1 ،رقم ساری ( :X2 ،)J.K-695محصول قبلی

با مدل  SSM-iCrop2در کشور انجام شد؛ این مقهدار

باقال :X3 ،کاشت بذر با ردی کار :X4 ،تعهداد دفعهات

برای سویا تولیدی در استان گلستان معادل  2/44تهن

شخم ثانویه :X5 ،مقدار گوگرد مصهرفی (کیلهوگرم در

در هکتار گزارش شده که بهبهود مهدیریت زراعهی در

هکتار) :X6 ،کاربرد کود پتاسیم کلرید :X7 ،کاربرد کود

مزارع کشاورزان را جهت دستیابی به پتانسیل عملکرد

دیآمونیوم فسفات :X8 ،کاربرد عل کش :X9 ،سیستم

 4/93تن در هکتار مههم دانسهتند .در ادامهه نیهز بیهان

آبیاری بارانی متحرک و  :X10آبیاری سنتی (سهطحی)

داشههتند کههه در صههورت حههذف  13درصههد از خههأل

میباشند.

عملکرد فعلی می توان تولید سویا در استان گلستان را

ایجادکننده آن میتوان بخش قابلتوجهی از ایهن خهأل
بهوجود آمده را برطرف نمود .در مطالعهای کهه اخیهراً

مطاب یافتههای شکل  ،1رابطه بهین عملکردههای

به میزان  22درصد افزایش داد ( .)53البته باید خهاطر

واقعههی و بههرآوردی بهها مههدل تولیههد نیههز معنههیدار

نشان کرد که در واقعیت همیشه خأل یا فاصلهای بهین

( )P<3/3331بههود .جههذر میههانگین مربعههات خطهها

آنچه که به عنوان عملکرد پتانسهیل بهرای ههر رقهم از

( )RMSEو ضریب تغییهرات ( )CVمهدل بههترتیهب

محصول زراعی در ایستگاههای تحقیقهاتی پهیشبینهی

معادل  431/35کیلهوگرم در هکتهار و  12/55درصهد

مههیشههود و آنچههه کههه در آزمههایشهههای مزرعهههای
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سازمان یافته و یها توسهط خهود کشهاورزان برداشهت

بهرهبرداری کنند از  1/1تا  3/5تن در هکتار متغیر بود

میگردد وجود داشته که این موضوع همواره بهعنهوان

( .)21در مطالعه دیگری که به منظور افزایش پتانسهیل

یک نگرانهی و چهالش پهیش روی مهدیران تحقیه و

تولید محصوالت زراعی گندم ،ترت و سویا از طریه

توسعه بوده است ( .)43بهنظر میرسهد رشهد و نمهو

رفع خألهای عملکردی در آرژانتین انجهام شهده نیهز،

یک محصول خود تحت کنترل عوامهل فیزیولوژیهک،

میزان خأل عملکرد ترت و گنهدم تولیهدی معهادل 41

اقلیمی ،خاکی ،آبی و مدیریتی میباشد ( .)1از اینرو،

درصد و برای سویا  32درصد گزارش شده که میهزان

گرچه نمی توان بخشهی از کهاهش عملکهرد ناشهی از

عملکردهههای پتانسههیل (آب محههدود) بههرای ایههن

عواملی چون شرایط محیطی نامطلوب را مدیریت کرد

محصوالت زراعی به ترتیب  5/12 ،11/23و  3/11تن

()35؛ امهها خألهههای عملکههردی ناشههی از عوامههل

در هکتار بهود ( .)41در ادامهه بیهان داشهتند کهه اگهر

محدودکننده و کاهنده رشهد نظیهر آب ،مهواد مغهذی،

کشاورزان این کشور بتوانند میزان خأل عملکرد را بهه

عل های هرز ،آفات و بیماریها بهه بهبهود مهدیریت

 23درصد از پتانسیل عملکرد کاهش دهنهد؛ آرژانتهین

زراعی بستگی داشته ( )11که بها اتخهات تصهمیمههای

میتواند تولید و صادرات ایهن محصهوالت زراعهی را

مدیریتی صحیحی چهون تطبیه دقیه تهر نههادهههای

بهدون گسهترش سههطح زمهینههای زراعههی بههمیههزان

زراعی با نیهاز محصهول و اسهتفاده از فهنآوریههای

قابلتوجهی افزایش دهد (.)41

سازنده تر مثل بهنژادی می توان سبب کاهش بخشی از

با توجهه بهه اینکهه کهاهش خألههای عملکهردی

این خأل بهوجهود آمهده شهد ( .)35همچنهین ،گفتنهی

بستگی به میزان سهم هر یک از عوامل تأثیرگهذار بهر

اسهت کهه کهاهش خهأل عملکهرد از طریه اقهدامات

کاهش عملکرد دارد ()35؛ بنابراین ،عالوه بهر درک و

مدیریتی بهتر ممکن است در همه مناط عملی نباشد؛

شناسایی عوامل مؤثر ،تعیهین سههم ههر یهک از ایهن

زیرا این مهم مستلزم سرمایهگهذاریههای اقتصهادی و

عوامهل جههت حههل مشهکالت مربههوط بهه مزرعههه و

منابع بیشتر است ( .)23با این حال ،دستیابی به  13تا

افزایش تولید ضروری است .همانطور که در شکل 2

 13درصههد از پتانسههیل عملکههرد را بههرای کشههاورزان

به وضوح دیده میشود؛ بهترتیهب اهمیهت متغیرههای

ممکن و سودآور دانستند که ایهن مههم خهود نیازمنهد

مقدار گوگرد مصرفی ،محصهول قبلهی بهاقال ،سیسهتم

مدیریت زراعی مبتنی بر دسهتورالعملههای علمهی در

آبیاری بارانی متحرک ،شهمار شهخم ثانویهه و کهاربرد

جهت بهرهوری بهتر استفاده از نهادهها می باشد (.)11

کههود دیآمونیههوم فسههفات در مجمههوع بهها 2912/25

در همین راستا ،نتایج مطالعه اسپه و همکاران ()2312

کیلوگرم در هکتار و  91/32درصد مهمتهرین عوامهل

در بررسی خأل عملکرد بهرنج تولیهدی در طهی یهک

محدودکننده جهت دستیابی به سهطح بهینهه/مطلوب

دوره  13-15سههاله در ایههاالت متحههده نشههان داد کههه

تولیههد سههویا در اسههتان مازنههدران مههیباشههند کههه بهها

عملکرد فعلی برنج این کشور به  133درصد عملکرد

بهینه سازی این عوامل مهم مدیریتی تکر شده میتهوان

قابلحصول دسهت نیافتهه و فرصهتی جههت افهزایش

بخش عمده ای از خأل عملکردی را جبهران نمهود .در

عملکرد ایهن محصهول وجهود دارد .در ایهن بررسهی

ادامه به تفصیل به بررسهی سههم ههر یهک از عوامهل

میزان خأل عملکرد با فرض اینکه کشهاورزان ایهاالت

مدیرتی محدودکننده عملکرد سویا در استان مازندران

متحده میتوانند تا  15درصهد از پتانسهیل عملکهرد را

پرداخته میشود.
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شکل  - 2سهم عوامل مدیریتی محدودکننده عملکرد سویا در استان مازندران.
Figure 2- Contribution of managing factors limiting soybean yield in Mazandaran province, Iran.
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رقم مصرفی :نوع رقم کشت شهده (رقهم سهاری) بها

اگرچه رقم ساری از برخی جههات مثهل متحمهل

سهههمی معههادل  225/12کیلههوگرم در هکتههار و 9/44

بودن به پوسیدگی تغالی بهعنوان رقمی مناسب بهرای

درصد به عنوان یکی از متغیرههای تأثیرگهذار بهر خهأل

شرایط آب و هوایی استان مازندران معرفی شهده امها

عملکرد سویا تولیدی در استان مازندران توسط مهدل

باید این موضهوع را در نظهر داشهت کهه تولیهد یهک

تولید شناسهایی شهد (جهدول  1و شهکل  .)2مطهاب

محصههول زراعههی خههود فرآینههدی پیچیههده بههوده کههه

اطالعات کسهب شهده از پهایش  331مزرعهه تحهت

مجموعهههای از عوامههل طبیعههی تهها انسههانی را در بههر

بررسی (شکل  ،3ال ) 241 ،مزرعه یعنی بالغ بهر 13

میگیرد و نمی توان صرف شناسایی یک یا دو ویژگی

درصد از سویاکاران در این مزارع اقدام به کشت رقهم

مناسب برای یک رقم تحت شرایط بهویژه آن را برای

ساری ( )J.K-695نمودنهد کهه بها توجهه بهه متوسهط

کشت در سطح اراضی یهک اسهتان مناسهب دانسهت.

عملکرد  2393/33کیلوگرم در هکتار (شکل  ،3ب) و

نتایج مطالعهه انجهام شهده در بررسهی خهأل عملکهرد

اثر منفی این رقم در مدل تولید و همچنین میزان سهم

محصوالت زراعی گندم ،جو و کلزا در آلبرتای کانهادا

آن در محدودیت عملکرد قطعاً می تواند اثهر کاهشهی

نیز مؤید این مطلب اسهت کهه ترکیبهی از روشههای

قابل توجهی در میزان کل سویا تولیدی استان مازندران

صحیح مدیریت زراعی و انتخاب رقمههای ویهژه ههر

داشته باشد .البته تکر این نکته در اینجا ضروری است

منطقه میتوانهد سهبب افهزایش بهازده تولیهد و سهود

که نتایج به دست آمده به منزلهه بهتهر بهودن عملکهرد

اقتصادی گردد .در ادامه نیز بیان داشتند که در صورت

سایر ارقام و توصیه آن به کشاورزان نیست؛ چهرا کهه

برقراری این شرایط ،بهترتیب عملکرد دانه گندم ،جهو

تعداد مزارع تحت بررسی این رقمها محهدود بهوده و

و کلزا تولیدی در آلبرتا می تواند بهه میهزان  43 ،42و

صرفاً این نتایج بیانگر این حقیقت است که وضهعیت

 32درصد نسهبت بهه متوسهط عملکهرد واقعهی ایهن

اصالح ارقام و تولید رقمهای جدید نیاز به بررسهی و

محصوالت افزایش یابد ( .)13در مطالعه حاضهر نیهز

مطالعه دقی تری در این زمینه دارد .پیش از این نیز در

کشاورزان عمده مشکل فعلی در خصوص این رقم را

بررسی خأل عملکرد برنج در ایاالت متحهده ،انتخهاب

به کم بودن ارتفاع غالفبندی از سطح زمین بههمهراه

رقمهای هیبرید و مدیریت بهینه بهعنوان عواملی مههم

ناهمواری اراضی خهود عنهوان نمودنهد کهه ایهن امهر

جهت دستیابی به افزایش تولید گزارش شدند (.)21

موجب مشهکالتی در امهر برداشهت و افهزایش افهت

چرا که معرفی رقم های زراعی مناسب در کنهار سهایر

محصول تولیدی و همچنین افهزایش هزینهه تولیهد در

عواملی چون شهرایط آب و ههوایی ،عناصهر غهذایی،

صورت برداشت غیرمستقیم میگردد .بنابراین ،با ایهن

رطوبت ،تاریخ کشت و شرایط اقتصادی  -اجتمهاعی

تفاسیر و با توجه به سهم این رقهم در خهأل عملکهرد

از مهم ترین عوامل محدودکننده عملکرد میباشند کهه

بهتر است در صورت امکهان اقهداماتی نظیهر تسهطیح

بخشی از افزایش بازده تولید از زمان انقالب سهبز بهه

اراضی و معرفی ارقام مناسب بها شهرایط ههر منطقهه

انتخاب رقم های جدید مربوط می شود ( .)23در چین

جهت بهبود عملکرد این محصول ارزشمند در اسهتان

نیز همانند نتایج پژوهش حاضر انتخاب ارقام زراعهی

مازندران صورت گیرد.

نامناسههب توسههط بههیش از نیمههی از کشههاورزان (22

محصول قبلی (باقال) :میزان افزایش عملکهرد مربهوط

درصهد) سهبب اخهتالف عملکهرد  11/1درصهدی در

به اثر متغیر پیش کاشت باقال برابر  223/41کیلهوگرم

تولید ترت این کشور شد (.)95

در هکتار یعنی معادل  19/41درصد فاصله عملکردی
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برآورد شده با مدل تولید بود (جهدول  1و شهکل .)2

در بهبود پایداری محیطزیست نقهش داشهته باشهند و

به نظر می رسد این تأثیر مثبت میتواند بهدلیهل تثبیهت

به عنوان یک راهبرد سهازگاری بها تغییهر اقلهیم مهورد

زیستی نیتروژن و افزایش ماده آلهی خهاک در کشهت

استفاده قرار گیرد ( .)19مطاب بررسهیههای صهورت

باقال باشد .نظامزاده و همکاران ( )2311نیز در مطالعه

گرفته ،کشت سویا در مازندران عمدتاً پ

از برداشت

خود بهمنظور بررسی عوامل مهدیریتی مهؤثر بهر خهأل

محصوالت گندم ،کلزا و آیش انجام میشود که نتهایج

عملکرد کلهزا بهه روش  CPAدر منطقهه نکها اسهتان

مطالعه حاضر نیهز مؤیهد ایهن حقیقهت بهود .الزم بهه

مازندران ضمن بیان اثر مثبت به کارگیری گیاهان لگوم

توضیح است که آیهش بهه منزلهه قهرار نگهرفتن ههی

(سویا) در ادامه نیز اظهار داشتند کهه قرارگیهری گیهاه

محصولی در پیشکشت میباشد که بیشتر در مزارعی

سویا در پیش کشت کلزا میتوانهد سهبب افهزایش 13

اتفاق می افتد که در فصل کشت با کمبود آب زراعهی

درصههدی ( 193کیلههوگرم در هکتههار) عملکههرد ایههن

مواجه می شوند .مطاب شکل  3از  331مزرعهه سهویا

محصههول در منطقههه گههردد ( .)52در همههین راسههتا

استان مازندران بهه ترتیهب در  1 ،12 ،25 ،55 ،139و

محققین اروپایی نیهز در مطالعههای ،معرفهی حبوبهات

 13مزرعه محصوالت زراعی گندم ،کلزا ،جهو ،بهاقال،

دانهای به تناوب زراعی اروپا را برای کهاهش بارههای

سههایر (شههبدر ،کههاهو و نخههودفرنگی) و آیههش در

زیستمحیطی بهویژه در زمینهه منهابع انهرژی فسهیلی

پیشکشت قرار گرفته بودند .بر این اساس ،از مجموع

تخلیه شده و تغییر اقلیم مناسهب دانسهتند ( .)55ایهن

مزارع مورد بررسی تنهها در  12مزرعهه یعنهی حهدود

محققین دالیل اصلی این امر را عدم مصرف کودههای

چهار درصد گیاه باقال در پیشکشت قرار گرفتهه بهود

نیتروژنه در زراعت این محصوالت زراعهی و کهاهش

که این موضوع گویای این حقیقت اسهت کهه درصهد

مصرف این گونه کودها در زراعهت بعهدی ،فراهمهی

باالیی از کشاورزان مازندرانی توجه و یا شهناختی در

امکان استفاده از روشهای خاکورزی کهاهش یافتهه،

رابطه با به کارگیری صحیح تنهاوب زراعهی و مزایهای

افزایش بازده انرژی و کاهش مصرف سموم شهیمیایی

قرارگیری این گیاهان ارزشمند از نظر تغذیه و حفظ و

عنوان نمودند ( .)55برقهراری تنهاوب زراعهی ضهمن

پایداری بومنظامهای زراعی در مزارع خود ندارند .بهه

افزایش کارایی مصرف آب و بهبود کارایی اسهتفاده از

عنوان مثال ،گیاه باقال ضمن اینکه سبب کهاهش ورود

عناصر غذایی میتواند بهعنوان راهحلی برای مشکالت

کودههها در زمههینهههای زراعههی و ارائههه خههدمات

تغییر اقلهیم مثهل از دسهت دادن بههرهوری محصهول،

زیسههتمحیطههی ارزشههمندی در کشههاورزی پایههدار

افزایش آب مورد نیهاز بهرای آبیهاری و از بهین رفهتن

مههیگههردد ()19؛ دارای ارزش غههذایی بههاالیی از نظههر

حاصلخیزی خاک باشد ( .)51عالوه بر ایهن ،اجهرای

پروتئین ،کربوهیدارتها ،ویتامینهای گروه  Bو مهواد

تناوب زراعی از طری گنجاندن حبوبات در هر بخش

معدنی بوده که در سالهای اخیر کشت آن در آمریکا،

از تناوب میتواند از تخریب خهاک تحهت اثهر تغییهر

کانادا و اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفته است (.)22

اقلیم جلوگیری کند ( )51و همچنین بهدلیهل توانهایی

عالوه بر برقراری گردش زراعی صحیح ،مهیتهوان از

تثبیت زیستی نیتهروژن توسهط ایهن گیاههان زراعهی،

توانمندی تلقیح بذور با قارچ ها و باکتریهای افزاینده
1

رشد گیاه نیز بهره برد.

کاهش مشکالت آفات و بیماریها و عل های هرز از
طری برقراری تنوع بیشتر در سیستمههای زراعهی و

1. Plant growth promoting fungi (PGPF) and
)Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR

اثرات آن برخاک و عملکرد محصول بعدی مهیتوانهد
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Figure 3- Frequency and the average yield of cultivars used in the surveyed farms (a, b) and previous crop
frequency (c) under the management of soybean farmers in Mazandaran province, Iran.
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این ریزجاندارن بهجهت افزایش فراهمهی عناصهر

مشابه در این خصوص را مهیتهوان در مزرعهه شهش

غذایی چون نیتروژن و فسفر برای گیاهان مهی تواننهد

هکتاری در روستای مجیدآباد پارسآباد استان اردبیهل

سبب حفظ و پایداری حاصلخیزی خاک در درازمدت

جسهتجو نمههود کهه در ایههن مزرعهه کشههت سهویا بهها

و کاهش مخاطرات زیست محیطی نیز گردند ( .)45به

ردی کهار پنوماتیکی دو ردیفه روی پشته سبب بهبود

این ترتیب بهمنظور تحقه ایهن مههم و بههرهبهردن از

میزان سبزشدگی و یکنواختی توزیع بهذر بهه صهورت

مزایای ارزشمند این راهکارها در منطقه باید اقهداماتی

طولی و افقی و در نتیجه افزایش عملکرد آن از 2/25

جهت فرهنگسهازی کهافی در ایهن خصهوص انجهام

تن در شرایط کاشت بذر با عمی کار به  2/15تهن در

شههود .چههرا کههه برقههراری صههحیح تنههاوب زراعههی و

هکتار یعنی در حدود  233کیلوگرم افزایش عملکهرد

بهره گیری از توانمندی این ریزجانداران افزاینده رشهد

شد ( .)31در واقع این کارندهها با توزیع یکنواخت بذر

ضمن بهبود عملکهرد و پایهداری سیسهتمههای تولیهد

در خاک منجر به جوانهزنی و ظهور بهتر گیاهچه و در

محصههوالت کشههاورزی مههیتوانههد سههبب کههاهش

نتیجه افزایش عملکرد محصول با به حهداقل رسهاندن

هزینه هه ای تولید مانند خرید کودها و سموم شیمیایی

رقابت بین گیاهان برای نور ،آب و مواد مغذی موجود

و افزایش سالمت بومنظامها گردد.

میشوند ( .)59نمونه دیگر از این مورد را هم میتوان

روش کاشت :در کنار رعایت تراکم کاشهت مطلهوب

در نتایج مطالعه  CPAمنصوریراد و همکاران ( )2311

کاشهت

در شهرستان کالله استان گلستان مالحظه نمود .در این

مناسب ( ،)25عم کاشهت و رطوبهت خهاک نیهز از

مطالعه تراکم بوته در مهزارع تحهت بررسهی از تنهوع

عوامل مهم تعیینکننده عملکرد گیاهان زراعی از جمله

زیادی برخوردار بود که با سهمی معادل  22/5درصهد

سویا میباشند ( .)11لذا بهمنظهور پهیشبهرد و تحقه

( 512کیلههوگرم در هکتههار) بهههعنههوان دومههین متغیههر

اهداف موردنظر ،توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بایستی

محدودکننده عملکرد سویا توسط مدل تولید شناسایی

اهمیت و جایگاه مطلوب خود را پیدا نماید و ضرورت

شد .این تفاوت فاحش در غیریکنواختی تراکم بوته در

دارد که بهطور ویژه به آن نگریسته و پرداخته شود .این

مزارع مورد بررسی یعنی از  5تا  24بوته در مترمربهع

در حالی است که در مطالعه حاضر از  331مزرعه مورد

به دلیل عدم کاشت مکانیزه سویا در منطقهه و کاشهت

بررسی 151 ،مزرعه یعنی چیزی در حدود  53درصد

بذور بهصورت دستپاش بوده که سبب استقرار بذر در

به طری دستپاش و مابقی مزارع یعنی  111مزرعه با

عم های نامطلوب و بهتبع آن کاهش استقرار گیاهچهها

ردی کار 31 ،مزرعه با بذرپاشهای سانتریفیوژ و تنها

در مزرعه شد .بهمنظور دستیهابی بهه تهراکم گیهاهی

یک مزرعه به صورت بدون خاکورزی کشهت شهدند

مطلوب و یکنواخت در مزرعه و نهایتاً عملکرد بهنیه در

(شکل  ،4ال ) .همانطور که نتایج خروجی مدل نشان

منطقه ،کاشت سویا با ردی کارهای پنوماتیک را توصیه

داد (جدول  1و شکل  )2اگر سویاکاران مازندرانی بها

نمودند ( .)41در ارزیابی عوامل مدیریتی محدودکننده

استفاده از ردی کار اقدام به کشت سهویا مهینمودنهد

عملکرد کلزا به روش  CPAدر شرق استان گلستان نیز

متوسط عملکرد فعلهی آنهها مهیتوانسهت بهه میهزان

استفاده از کارندههای نامناسب بهعنوان یکی از دالیهل

 111/31کیلوگرم در هکتهار افهزایش یابهد کهه بهالتبع

مصرف باالی بذر در منطقه عنوان شد که جهت رفهع

می توانست افزایش قابهل توجهه در میهزان کهل سهویا

این محدودیت و تعیین میزان بذر مناسهب در هکتهار،

تولیدی استان مازندران را به همراه داشته باشد .مهورد

استفاده از بذرکارهای دقی به همراه ضدعفونی بذور و

یعنی استفاده از فواصهل بهین و روی ردیه
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کاشت رقمهایی با بنیه قوی و سرعت رشد اولیه باال را

از کشاورزان یک تا سه مرتبه عمل شخم ثانویهه را در

توصیه نمودند ( .)1نه تنها در ایران بلکه مطالعه انجام

مزارع خود انجام میدادند (شکل  ،4ب) .شمار شخم

شده در انتاریو کانادا نیز مؤید این مطلب است که نوع

کم (مثل یک بار) بیش تر برای گندمزارهایی بهود کهه

کارنده  ،نگهداری و کارکرد آن میتواند نقش مهمی در

کشاورزان این مزارع به دلیهل نداشهتن فرصهت کهافی

استقرار یکنواخت بوته (ترت) در مزرعه داشته باشهد

برای آماده سازی زمین و جلوگیری از تخلیهه رطوبهت

( .)44این نتایج نشاندهنده این واقعیت است که توسعه

خاک سریعاً اقدام به کشت سویا مینمودند .بها توجهه

مکانیزاسههیون کشههاورزی ضههمن کههاهش هزینههههههای

به اینکه در مدل تولید تأثیر شمار شخم ثانویهه مثبهت

عملیاتی و بهبود بهره وری نیروی کار و کیفیهت مهواد

بود؛ بنابراین بیشترین تعداد دفعات شخم ثانویه یعنی

غذایی می تواند نقش مهمی در تولیهد مهواد غهذایی و

هشت بار در مدل قرار داده شد .بر این اساس مطهاب

بهبود عملکرد هم داشته باشد (.)13

نتایج  ،CPAتعداد دفعات شخم ثانویهه عامهل 11/32

تعداد دفعات شخمم اانویخه :در ایهن بررسهی تعهداد

درصد ( 434/94کیلوگرم در هکتار) از خهأل عملکهرد

دفعات شخم ثانویه از صهفر (بهدون خهاکورزی( تها

سویا تولیدی در مزارع مورد بررسی بود (جهدول  1و

هشت مرتبه متغیر بود؛ بهطوری که حدود  95درصهد
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Figure 4- Frequency of planting methods (a) and number of secondary tillage (b) under the management
of soybean farmers in Mazandaran province, Iran.
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با این حهال گرچهه تهیهه بسهتر بهذر مطلهوب در

آلبرتا کانادا را طی یک دوره  13سهاله مهورد بررسهی

زراعت سویا بسیار مهم است؛ اما نمیتوان بهطور قطع

قرار داده نیز مهدیریت صهحیح زراعهی یعنهی آزمهون

تعداد دفعات مطلوب شهخم ثانویهه را از ایهن طریه

خاک مزارع ،استفاده از مقدار مناسب کود در زمهان و

تعیین نمود .چرا که عوامل مختلفی مثل بافهت خهاک،

مکههان مناسههب ،تههراکم کشههت و مههدیریت آفههات و

موقعیت زمینهای کشاورزی (شیب) و کشت قبلی در

بیماری ها را جهت بهبود  33درصهدی عملکهرد ایهن

این مورد مؤثر می باشند .مشابه نتایج پژوهش حاضهر،

محصول پیشنهاد نمودند ( .)13نتایج بررسیهها نشهان

تعداد دفعات دیسکزنی در مزارع سویا شهرستانهای

میدهند که مصرف بهینه گوگرد برای افزایش عملکرد

گلستان و علی آباد کتول استان گلستان نیز بها سههمی

سویا ضهروری اسهت ( .)51 ،33 ،1بهه عنهوان مثهال

معادل  13درصد ( 253کیلوگرم در هکتهار) بههعنهوان

مههیتههوان بههه نتههایج آزمایش هی مزرعهههای در پامپههاس

یکی از عوامل محدودکننده عملکرد توسط مدل تولید

آرژانتین اشاره نمود که کمبود متوسط گوگرد با تهأثیر

شناسایی شهد .محهدوده ایهن متغیهر در مهزارع مهورد

بههر رشههد گیههاه در دوره پرشههدن دانههه سههبب کههاهش

بررسی از یک تا هفت مرتبه متغیر بهود کهه بههخهاطر

عملکرد سویا تولیدی شد ( .)33بنهابراین ،بهیتردیهد

ضریب منفی آن در مدل تولید ،کمترین تعداد دفعهات

گوگرد ماده مغذی اصلی در تولیهد دانههههای روغنهی

دیسک یعنی یک مرتبه در مدل لحاظ شد .جمعبنهدی

است ( .)4چرا که ضمن تأثیر بر تجمع مهاده خشهک

نتایج آن ها مؤید این نکته کلیدی است که با تجزیهه و

توسط گیاه و افزایش وزن هزاردانهه و عملکهرد دانهه

تحلیههل  CPAنمههیتههوان تعههداد دفعههات مطلههوب

می تواند بر کیفیت دانه تولیدی از نظر تشکیل پروتئین

دیسکزنی را مشخص نمود (.)54

و روغن هم اثرگذار باشد ( .)51 ،1عالوه بر ایهن ،در

مصرف کودهای شیمیایی :نتایج مطالعه حاضهر نشهان

فرآیندهای بنیادی گیاه مثل انتقال الکترون ،سهاختار و

داد که از بهین عوامهل مهورد بررسهی ،مقهدار گهوگرد

تنظیم و همچنین ،تولید اکسیژن فتوسنتزی و مقاومهت

مصرفی با  24/52درصد ( 193/19کیلوگرم در هکتار)

در برابر تنشهای زنده و غیرزنده نقش داشته که ایهن

خأل عملکرد بیش ترین سهم را در محدودیت عملکرد

مسهائل اهمیههت مههدیریت گههوگرد در تغذیههه گیاهههان

سویا تولیدی در استان مازندران داشهت (جهدول  1و

زراعی را دوچندان می کند ( .)11به همین دلیل اسهت

شکل  .)2در بررسی خأل عملکرد کلزای تولیهدی بهه

که گوگرد در حال حاضر عالوه بر نیتهروژن ،فسهفر و

روش  CPAدر استان گلستان نیز ،میزان کهاربرد کهود

پتاس بهه عنهوان چههارمین مهاده مغهذی اصهلی گیهاه

گوگردی به عنوان عاملی مهم در افزایش عملکرد ایهن

شناخته میشود ( .)51مضاف بر این گهوگرد یکهی از

محصول بیان شده که سهم آن در ایجاد خأل عملکهرد

عناصر شناخته شده برای سیستم همزیستی حبوبات-

در شهرستان گالیکش  24/1درصد ( 594/9کیلهوگرم

ریزوبیوم میباشهد ( )12کهه در صهورت کمبهود ایهن

در هکتار) و در شرق استان گلستان نیز  12/1درصهد

عنصر غذایی در خاک ،گره کهم تهری در ریشهه گیهاه

( 544/1کیلوگرم در هکتار) گزارش شد .این محققین

تشکیل شده و از این طریه تثبیهت زیسهتی نیتهروژن

مدیریت کاربرد بهینه این عنصهر غهذایی را بههعنهوان

کاهش مهی یابهد ( .)51همچنهین ،وجهود ایهن عنصهر

یکی از راه های کاهش خأل عملکرد گیاه دانه روغنهی

غذایی در خاک میتواند کارایی استفاده از نیتهروژن را

کلزا در منهاط مهورد اشهاره عنهوان نمودنهد ( .)1در

تحت تأثیر قرار دهد؛ بهطهوریکهه کمبهود گهوگرد در

مطالعه دیگری که خهأل عملکهرد کلهزای تولیهدی در

خاک را به عنوان یکی از دالیل کاهش کارایی اسهتفاده
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از نیتروژن عنوان نمودند ( .)23نتایج مطالعه فضیلی و

عنصری توسط گیاه به اکسیداسیون و تبدیل شهدن آن

همکاران ( )2331روی گیاه کلزا در هند نیز مؤید این

بههه سههولفات بسههتگی داشههته کههه ایههن امههر توسههط

حقیقت است کهه کهاربرد ترکیبهی گهوگرد همهراه بها

باکتریهای خاک صورت میگیرد .باکتریهای جهن

نیتههروژن باعههز افههزایش سههنتز پههروتئین در دانههه و

تیوباسیلوس که به طور طبیعی ولهی در جمعیهتههای

شهاخص برداشهت نیتهروژن مهیشهود ( .)23بها ایهن

اندک در بسهیاری از خهاکههای زراعهی ایهران دیهده

تفاسیر گوگرد یک ماده مغذی مهم برای تولیهد بهینهه

می شوند مهم ترین اکسیدکنندگان گوگرد در خهاکهها

سویا با عملکرد باال است ( .)51حال آنکه در مطالعهه

میباشند که میتوان با به کارگیری همزمان گهوگرد بها

حاضر از  331مزرعه سویا مورد بررسی ،تنها در 129

این ریزجانداران ضمن تأمین سولفات مورد نیاز گیهاه،

مزرعههه یعنههی چیههزی در حههدود  42درصههد از کههود

با کاهش اسیدیته خهاک در اطهراف ریشهه منجهر بهه

گوگردی اسهتفاده شهد کهه از ایهن تعهداد  92مزرعهه

اصالح خاکها و همچنین افزایش حاللیهت و جهذب

به صورت مسهتقیم از دو منبهع بنتونیهت  93درصهد و

عناصر ریزمغذی و فسفر در خاک شد (.)42

گرانولههه  13درصههد و  55مزرعههه دیگههر بههه شههکل

عالوه بر مهدیریت در کهاربرد بهینهه کهود از نظهر

غیرمستقیم از منابع سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم

میزان و زمان صحیح مصرف ،استفاده از منابع کهودی

و ج) .ارزیابی این مزارع

مناسب هم میتواند در تولید موف یک محصول نقش

نشان می دهد که میزان گوگرد مصهرفی کشهاورزان از

داشته باشد .مثل مطالعه حاضر که مصرف دو نوع کود

سه تا  129کیلوگرم در هکتهار متغیهر بهود کهه در 13

دی آمونیوم فسفات و کلرید پتاسهیم بههترتیهب سهبب

مزرعه یعنی چیزی در حدود  23درصد کهمتهر از 43

ایجهههاد  1/94و  1/51درصهههد فاصهههله از عملکهههرد

کیلوگرم در هکتار و تنها در  9مزرعه ( 5/51درصهد)

قابل حصول شدند .با توجه بهه اینکهه در مهدل تولیهد

بیش از  123کیلوگرم در هکتار مصرف شد (شکل ،5

(جههدول  1و شههکل  ،)2اثههر متغیههر کههاربرد کههود

ب) .این نتایج نشان میدهد کهه کشهاورزان منطقهه از

دی آمونیوم فسفات مثبت بهود کهه بهه معنهی افهزایش

اهمیت کودهای گوگردی برای تغذیه گیاهان زراعی و

عملکرد بهواسهطه مصهرف ایهن منبهع کهودی اسهت؛

سهم قابل توجه آن در بهبود کمهی و کیفهی محصهول

بنابراین بهتر است پ

از انجام آزمون خاک مهزارع و

تولیدی و همچنین ،نحوه صهحیح بهه کهارگیری آن در

توصیه کودی مناسب از این منبهع کهودی بهرای رفهع

مهزارع آگهاهی نداشهته کهه نیهاز بهه تهرویج و انتقهال

نیازمندی فسفر گیاه استفاده شود .چرا که فسفر یکهی

یافتههای علمی احسهاس مهی شهود .از سهوی دیگهر،

از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان بهوده کهه

کشاورزان عالوه بر این کهه مقهدار و منهابع کهودی را

در تشکیل دانه و بهبود عملکهرد و کیفیهت محصهول

بدون توجه به نیاز کودی مزارع خود استفاده میکردند

تولیههدی نقههش داشههته ( )31و از طرفههی دیآمونیههوم

توجهی به زمان مناسب مصرف آنها هم نداشهتند .در

فسفات هم بخاطر داشتن عیار بهاالی مهواد غهذایی و

صورتی که نکتهه کلیهدی جههت اثربخشهی کودههای

تمایل کم به جذب رطوبت و کلوخه شهدن بههعنهوان

گوگردی زمان مناسب مصرف آن مهیباشهد کهه بایهد

یکی از منابع بسیار مرغوب کودهای فسهفاته شهناخته

حداقل تا چهار هفته قبل از کشت گیاه مصرف نمهود

میشود ( .)42همانطور که بیان شهد اسهتفاده از منبهع

( .)42همچنین ،مصرف کنندگان کودهای گوگردی این

کود پتاسیم کلرید نیز بهعنوان یکهی دیگهر از عوامهل

نکته را هم باید در نظر داشته باشند که جذب گهوگرد

محدودکننده تولید سویا در استان مازنهدران شناسهایی

استفاده کردند (شکل  ،5ال
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شده که تأثیر منفی در عملکرد تولیدی داشت .پتاسهیم

سویا به کلر بهتر است در میهزان مصهرف ایهن گونهه

کلرید ( )KClپرکهاربردترین منبهع کهود پتاسهیمی در

کودها احتیاط شود .چرا که ممکن است با سایر منابع

سراسر جهان بوده که بهدلیهل اسهتفاده مهداوم ،تجمهع

کلر همراه شهده و در نبهود زهکشهی مناسهب سهبب

نمک های آن در خاک و گیاهان در حهال رایهج شهدن

افزایش کلر خاک تا سطوح سمی و در نتیجه کهاهش

است ( .)23از اینرو ،بهدلیل حساسیت برخی از ارقام

رشد گیاه گردد (.)43
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شکل  - 5درصد فراوانی تجمعی مقدار گوگرد مصرفی (ب) و فراوانی نوع کودهای شیمیایی (ج) مصرفی تحت مدیریت سویاکاران استان مازندران.
Figure 5- Cumulative frequency (%) of sulfur rate (b) and frequency of fertilizers type (c) used under the
management of soybean farmers in Mazandaran province, Iran.
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کاربرد علف کش :در ایهن پهژوهش از مجمهوع 331

برداشت ،افزایش رطوبت و دانه آسیب دیده و کاهش

مزرع هه مههورد بررسههی ،در  243مزرعههه (حههدود 11

کیفیههت دانههه گههردد کههه متعاقبههاً تلفههات اقتصههادی

هرز صهورت گرفهت کهه از ایهن

قابل توجهی را ایجاد میکند ( .)94در مطالعه دیگهری

درصد) کنترل عل

تعداد  114مزرعه به طری دستی 22 ،مزرعه بههطریه

در ایلینویز آمریکا هم سهویای تولیهدی در رقابهت بها

شیمیایی و  29مزرعهه تلفیقهی از ایهن دو روش بهود

عل های هرز عالوه بهر عملکهرد کهم دارای کیفیهت

(شکل  -2ال ) .بر این اساس در  51مزرعه (حهدود

پائینی از نظر درصهد پهروتئین ،روغهن ،محتهوای آب

 11درصد) هی گونه مدیریتی جهت مبارزه بها عله

نسبی و وزن دانه بودند ( .)29بهدیهی اسهت کهه ایهن

هرز صورت نگرفت .بهطور کلی ،در این بررسی121 ،

موارد از مشخصههای مهم سهویا در بازاههای جههانی

کشاورز از سموم شهیمیایی عله کهش بهرای کنتهرل

است که تولیدکنندگان باید کنترل عله ههای ههرز را

عل های هرز مزارع خود استفاده نمودنهد کهه عمهده

به عنوان عاملی کلیهدی جههت حفهظ کیفیهت دانهه و

عل کش مصرفی آنها تریفلورالین و بنتهازون بودنهد

موفقیت در توسعه کشت این محصول در نظر بگیرند.

(شکل  ،2ب) .همچنین ،از این تعهداد مهزارع ،در 92

عالوه بر اینها نقش عل های هرز بههعنهوان میزبهان

هرز صورت گرفهت و در 52

جایگزین بهرای آفهات و بیمهاریههای گیهاه سهویا و

مزرعه دیگر عالوه بر مبهارزه بها عله ههای ههرز ،از

تداخل آن ها در عملیات زراعی که منجر به هزینههای

سموم شیمیایی حشره کش نیز جهت مبارزه با آفات و

بیش تر تولید این محصول می شوند را هم نباید نادیده

بیماریها استفاده شد (شکل -2ج).

گرفت ( .)15نهتنها در سویا بلکه در مطالعه انجام شده

مزرعه فقط کنترل عل

عل های هرز جزو مهم عوامل زنده کاهنده رشد

بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد پنبه در پنجهاب

هستند که بهدلیل رقابت برای منابع ضروری مثل نهور،

پاکستان نیز مدیریت عل های هرز بههمراه مبارزه بها

آب و مواد مغذی با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت آن

آفات و بیماریها ،حاصهلخیزی خهاک ،آمهاده سهازی

آسیب میزنند ( .)39در برخی موارد این افت عملکرد

زمین و از همه مهمتهر آمهوزش کشهاورزان بههعنهوان

می تواند از  53درصد هم فراتر رفته یا حتی منجر بهه

عواملی مهم جهت دستیابی به عملکرد بیشتر عنوان

از دست رفتن کامل عملکرد قابل فروش شهود (.)52

شدند ( .)5بنابراین ،مدیریت عل های هرز بهرای بهه

در پژوهش حاضر نیز عدم اسهتفاده از عله کهشهها

حداکثر رساندن تولید جهانی گیاهان زراعی ضهروری

سبب  233/32کیلوگرم در هکتار خهأل عملکهرد شهد

اسهت ( .)92انتخهاب عله کهشهها ،عهرض ردیه

(جدول  1و شکل  .)2در مطالعهای کهه پهیش از ایهن

گیاهان ،انتخاب رقم مناسب ،اتخات روشهای صهحیح

جهت تعیین عوامل محدودکننهده عملکهرد گنهدم بهه

خههاکورزی ،اسههتفاده از گیاهههان پوششههی و تنههاوب

روش  CPAدر استان گلستان انجهام شهده ههم عهدم

زراعی تنها چند روش مهدیریتی هسهتند کهه بههطهور

مصرف عل کش بهعنوان یکی از عوامل محدودکننده

مستقیم بر مدیریت عل های ههرز تهأثیر مهیگذارنهد

تولیههد عامههل  13/31درصههد ( 431/41کیلههوگرم در

( . )51 ،15در این بین کنترل شیمیایی عل های ههرز

هکتههار) از خههأل عملک هرد بههوده اسههت ( .)31نتههایج

از طریه اسههتفاده از عله کههشههها بهههدلیههل کههاربرد

مطالعه ای در اتریش نیهز نشهان داده کهه تهراکم زیهاد

یکنواخت ،کارایی باال و کاهش هزینهههای مهرتبط بها

عل های هرز در مزارع سویا میتواند سبب از دست

مکانیزاسیون و زمان بیشتر مورد پسهند بهوده ( )92و

رفتن عملکرد به میزان  393و  523کیلوگرم در هکتار

روشی غالب برای کنترل عل های هرز در کشاورزی

طههی دو فصههل زراعههی و همچنههین کههاهش کههارایی

مدرن هستند (.)32
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شکل  - 2فراوانی مصرف سموم شیمیایی تحت مدیریت سویاکاران استان مازندران.
Figure 6- Frequency of biocides application under the management of soybean farmers in Mazandaran province,
Iran.

با این وجود ،مدیریت عل های هرز یهک مسهئله

سطحی و زیرزمینی را تشکیل میدهند ( .)15البته باید

اساسی است چرا که عل کشها پرمصرفترین سموم

ایههن موضههوع را هههم در نظههر داشههت کههه مههدیریت

دفع آفات مصرفی در سراسر جهان بوده که برخهی از

عل های هرز بدون عل کشهها یهک اقهدام چهالش

آنههها بهیشتههرین ترکیبههات آلههودهکننههده در آبهههای

برانگیز بوده که نیازمند راهبهردههای جهایگزینی قابهل
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اعتمادی است؛ به ویژه در محصوالتی که دارای قدرت

مجموع  331مزرعه سویا مورد بررسی تنها  13مزرعه

رقابتی کم در مقابل عل های ههرز مهیباشهند (.)39

تحت آبیاری قرار گرفتند که از این میهزان  52مزرعهه

مدیریت تلفیقی عل های ههرز مناسهبتهرین گزینهه

یعنی معادل  93درصهد بهه روش سهطحی و تنهها 24

پیش رو برای حفظ جمعیت عل های هرز زیر آستانه

مزرعههه یعنههی در حههدود  33درصههد بهها اسههتفاده از

آسیب به محصوالت زراعی مثل سویا است ( )93کهه

سیستمهای بارانی آبیاری میشدند .این در حالی است

ضمن محدود نمهودن جمعیهت عله ههای ههرز بهه

که روش های آبیاری سنتی یا معمهولی دارای کهارایی

سطوح قابل کنترل ،به عنوان رویکهردی جهامع سهبب

مصههرف آب پههایینی هسههتند ( .)42بههر اسههاس نتههایج

کاهش اثرات زیستمحیطی روشهای فردی مدیریت

به دست آمده از خروجهی مهدل تولیهد ،روش آبیهاری

عل های هرز ،افزایش پایداری سیستم تولید محصول

سطحی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بهر

و کاهش مقاومت عل های هرز در برابر عل کشها

محدودیت عملکرد سویا تولیدی در اسهتان مازنهدران

نیز میشود (.)32

شناسایی شده که سبب فاصله عملکرد  1/12درصدی

روش آبیاری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده

( 25/32کیلوگرم در هکتار) شد (جدول  1و شکل .)2

از سیستم آبیاری بارانی متحرک تأثیر مثبتی بر علکهرد

باتوجه به اینکه در مدل تولید ،تأثیر متغیر آبیاری سنتی

سویا تولیدی در مزارع استان مازندران داشت بهطوری

(سطحی) منفی بود که به معنی کاهش عملکرد با این

که عدم استفاده از آن باعهز  15/33درصهد (542/33

روش آبیاری است؛ بنابراین ،بهتر است تجدیهدنظر در

کیلوگرم در هکتار) از خأل عملکرد شهد (جهدول  1و

این روش آبیاری و ارائه شیوههای نوین آبیاری که در

شههکل  .)2بههر اسههاس نتههایج  CPAدر بررسههی خههأل

راستای اهداف توسعه پایدار کشهاورزی مهیباشهد در

عملکههرد سههویا تولیههدی در شهرسههتان کاللههه اسههتان

دستور کار سیاستگذاران و کشاورزان قرار گیهرد .در

گلستان نیز آبیهاری بهارانی بها سههمی معهادل 351/3

ضمن بها توجهه بهه اینکهه کهه ارقهام مختله

سهویا

کیلوگرم در هکتار عامل  13/1درصد از خأل عملکهرد

می توانند دارای کارایی مصهرف آب متفهاوتی باشهند؛

بود .این محققین دلیل افزایش عملکرد ناشی از آبیاری

بنههابراین توجههه بههه معرفههی ارقههام مناسههب در کنههار

بارانی را یکنواختی توزیهع آب در مزرعهه نسهبت بهه

بهره گیری از روشهای صحیح آبیاری ههم مهیتوانهد

آبیاری متداول منطقه (آبیاری کرتی) عنوان نمودنهد و

یاری دهنده باشد .در این خصوص میتوان بهه نتهایج

بر این اساس جههت کهاهش ایهن فاصهله عملکهردی

مطالعهای جهت بررسی پاسخ چهار ژنوتیپ سهویا بهه

توسعه آبیاری بارانی را برای تأمین آب مورد نیاز گیهاه

رژیم های مختل

آبیهاری در جنهوب شهرقی ایهاالت

پیشنهاد نمودند ( .)41از آنجاییکه یکی از چالشهای

متحده آمریکا اشاره کرد .نتایج این مطالعهه نشهان داد

بزرگ بخش کشاورزی تولید بیشتر مهواد غهذایی بها

که اختالف معنی داری بین ژنوتیپ های سهویا از نظهر

آب کمتر است .بنهابراین ،بههمنظهور افهزایش کهارایی

کارایی مصرف آب وجود دارد؛ به طهوری کهه مقهادیر

استفاده از آب آبیاری و صهرفهجهویی در مصهرف آن

این شاخص در بین ژنوتیپ ههای مختله

از ˗ 1/14

به ویژه در مناط خشک مثل ایران نیاز به نهوآوریهها

 3/55کیلوگرم دانه تولیدی به ازای هر مترمکعهب آب

احساس میشود ( .)33با این حال مطاب شهکل  9از

مصرفی متغیر بود (.)22
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Figure 7- Frequency of irrigation type under the management of soybean farmers in Mazandaran
province, Iran.
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