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   دمهمق

عالوه بر کاربرد در صنایع غذایی و    ای باالیی دارد.دنیاست که ارزش تغذیه در    یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی  ،(Glycine max)سویا  

محصوالت دانه    تولید  از کل میزان  درصد  53با دارا بودن    این گیاه،.  دارد  روغن سویا کاربردهای متنوعی در مصارف خانگی و صنعتی  تغذیه دام،

و    است  برخوردارچین، امریکا، برزیل، آرژانتین و هندوستان   مانند   ییکشورها  در  های تولیدی کشاورزیباالیی در اکثر سیستمارزش از  روغنی،  

سویا اخیر ایجاد شده است.  دو دهه  طی  افزایش قابل توجهی در تولید آن    ، و در نتیجهداشته  زراعی  های به جایگاه مهمی در برنامه  به همین علت، 

 بکارگیریقابل توجهی در    هایپیشرفت  ولی  ای دارد،ژنوم بزرگ و پیچیده این گیاه     باشد. اگر چهد تتراپلویید میاویید حاصل از اجدیک گیاه دیپل

با استفاده از  های زیستی و غیرزیستی   به تنشو توسعه ارقام مقاوم    آن و ابزار سیتوژنتیک مولکولی جهت افزایش عملکرد  های آنالیز ژنوم  روش

 های کالسیک و پیشرفته اصالحی حاصل شده است. روش

های  نژادی دانهزراعی و بهمرکز تخصصی فعال در زمینه به  یکبه عنوان    یروغن  یهاشرکت توسعه کشت دانه   بذر  تولید  و  کاربردی  تحقیقات  مرکز

  با نام   یاسورقم جدید    یمعرفها ،  سویا انجام داده است. از نتایج این تالشتولید ارقام جدید  ر زمینه  های تحقیقاتی ارزشمندی دروغنی، فعالیت

در     ،برای تولید ارقام جدید و متنوع در این زمینه  را   نژادیزراعی و به ای از اقدامات به مجموعه   ، در حال حاضر  . باشدمی  1394در سال    "ینآر"

 .  دستور کار خود قرار داده است

گیاه زراعی   با موضوع  ،(100-1)از شماره    های گذشتهطی سالی پیشین در  هاو مطالب کاربردی مندرج در خبرنامه   مقاالت  در این ویژه نامه کلیه  

بذر،  زراعی،  به های  سرفصلو در    وریآجمع  ،سویا بیوتکنولوژیبه فیزیولوژی  ر شامل زیگیاهپزشکی  ، کنترل کیفی، مقاالت کلیدی و  نژادی، 

 است.  شده تنظیم  ، مطالب برای عالقمندان این جهت تسهیل در استفاده از های هرز و آفات، ها، علفهای بیماریبخش

 

 

 علی زمان میر آبادی 

 مدیر تحقیقات و آموزش 
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  ا یسو رشد یرفولوژو م  درباره ییهایدانستن

آگاهی زراعت مدیریت  در مهم عوامل از یکی  شرایط  از سویا 

بدون     باشد م  گیاه  حیات مدت در طول  نمو  و رشد مورفولوژی

 امکان زراعت در این  مدیریت اعمال ،گیاه  رشد  نحوه  از شناخت

  واقع در که بوده  پذیر مدیریت گیاهان از جمله سویا   باشد  نمی پذیر

مطلوب نوع کننده  تعیین رشدی مراحل شکل  جهت مدیریت 

 نمای مقابل شکل  .باشد می این زراعت در مناسب عملکرد حصول

  و  رویشی شامل فاز که  دهد،می نشان  را  گیاه  رشدی  از مراحل کلی

 .گرددمی بیان تفکیک به جزییات مراحل باشدکهمی زایشی

 اولین و ای لپه  هایبرگ  ها،کوتیلیدون  خروج با  سویا در زنیجوانه 

 سلولی تقسیم،  بذر توسط آب جذب از پس  ساعت 48 تا 36 ود.شمی آغاز ایبرگچه  سه هایبرگ

 دما ، بذر وزن   %50   مقدار  به  آب  جذب  از است  عبارت چه  ریشه خروج  شرایط .گرددمی آغاز

  د.شو می کشیده  خاک باالی  سمت به چهساقه شرایط  این در   .مناسب رطوبت و

 :سویا رشد مراحل

 جهت دما حداقل .دگیرنمی  قرار خاک سطح باالی  هاکوتیلیدون  مرحله این  در  :  (VE)سبزشدن

و  جوانه  زمان باشد  می سانتیگراد  درجه  10 زدن جوانه  تجمعی  حرارت درجه تابع  رویش  زنی 

 . باشد  می  (GDD)کوتیلیدونی

VC:مرحله این در   یابندمی گسترش ای برچه تک هایبرگ و  کوتیلیدونها کوتیلدونی 

 وزن درصد 70 و نماید تامین می زور 10 تا  7بین را سویا گیاهچه اولیه غذایی نیاز کوتیلیدونها

 در.  شوند ظاهر می متقابل برگهای .یابد می کاهش رشد گسترش با آنها

دست  از صورت ودر شده  متورم هیپوکوتیل خاک، بستن سله صورت

 اولین شکیل   .یابد  می کاهش درصد  7 تا 2 عملکرد کوتیلیدونها، دادن

 برگ اولین و تکمیل تک برگهای مرحله این در:  (V1)ای برگچه سه برگ

   .شود می ظاهر ومتناوب منفرد شکل به  ای  برگچه سه

 سه برگ دومین پریموردیا  :(V2)ای برگچه سه برگ دومین تشکیل

 تثبیت مرحله این در .گردد می تشکیل زنی جوانه از بعد روز4 ای برگچه

 تشکیل  .یابد می انتقال ریشه کالهک ت پشتمدرس رشد منطقه هب و شده  متصل اپیدرم های سلول به ریزوبیوم باکتری . شود ز میاآغ نیتروژن

 وغیر تجزیه ایجاد شده  یهاگره  تماس از پس روز  61تا 51 باشدمی آن از پس روز  39 تا 28 فعالیتاوج  و تماس از پس روز 28 بالغ هایگره 

 .باشد می انگیاه از سایر بیشتر برابر دو  ازت جذب هاباکتری وجود واسطه به  گردندمی فعال

زراعی به   
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   یادر سو یمتانول و کاهش تنش خشک

 یاو زارعت سو یتنش خشک

 یط  است، خشک    یمه مناطق خشک و ن  جز یرانا  اینکه   به  توجه   ا. بباشدیعملکرد در مناطق خشک م  محدودکننده   عوامل  از  یکی   خشکی  تنش

 و خشک گرم ییهوا و آب یطشرا با یاه گ )شروع پر شدن دانه(،  5R( تا مرحله  ی)شروع گلده  1Rمرحله   یعنی سویا  گیاه مراحل رشد   ترینیبحران

 .  شد خواهد عملکرد کاهش موجب  نهایت   در که باشد  نداشته وجود یآسمان نزوالت  یچگونهو ممکن است ه  شودیم مواجه  تابستانه

 ی متانول در کاهش تنش خشک  یپاشمحلول  اهمیت

  موادی   بردن  کار  به   بنابراین .  شودیسه کربنه م  یاهان باعث کاهش عملکرد گ  ینورتنفس    یشها و افزابرگ  یداخل   CO2با کاهش    یخشک  تنش

  غلظت  افزایش   راهکارهای  از  یکی.  شودمی  گیاهان  در  عملکرد  تثبیت  موجب  شود  گیاه   در  اکسیدکربندی  غلظت  افزایش  سبب  بتواند  که

اسپارتات   یسین،گل  آمینهاسیدهای  همچنین  و  بوتانل  ول،پانپرو  اتانول،  متانول،  نظیر  ترکیباتی  از  استفاده   گیاهان  در  اکسیدکربندی گلوتامات و 

شناخته شده    یاهانگ  یکامالً برا  شودیم  یدتول   یندفرآ  ینچند  یط  یاه است که خود در گ  یاهیفرآورده گ  ینترساده   ینکه. متانول با توجه به اباشدیم

به   یپاشمحلول   لذااست.   با خواص  یکعنوان  متانول  باشد.    یکننده کاهش عملکرد حاصل از تنش خشکجبران   تواندیضد تنش م  منبع کربن 

 گیاهان عملکرد و رشد  افزایش  راهکارهای جدیدترین از یکی عنوانبه  زراعی گیاهان  هوایی هایقسمت روی متانول پاشیمحلول از استفاده 

 کربنه سه زراعی گیاهان توسط راحتیبه  تواندمی که است تریککوچ مولکول اکسیدکربن،دی با مقایسه در متانول زیرا  باشدمی مطرح زراعی

 . گیرد قرار استفاده  مورد هاآن  فتوسنتز افزایش برای

 : خشکی  تنش شرایط در متانول تیمار با گیاه عملکرد  افزایش دالیل

  شدن   بزرگ  سبب  هافتوسیستم   آنتن  ازه اند   کاهش.  شودمی  پاشیمحلول  اولیه   ساعت  20  در  هافتوسیستم  آنتن  اندازه   کاهش   باعث  متانول  -1

 .گرددمی فتوسنتزی دستگاه  به  صدمات کاهش  باعث  که شودمی هاآن  افزایش و ( PQ) پالستوکوانین 

 . است فتوسنتز در کربن احیای  چرخه کنترل در کلیدی  آنزیم یک که  فسفاتاز فسفات بیس 6 و  1 آنزیم فعالیت افزایش -2

شدن    یب ترک   اکسیدکربن،دی   به   آن   سریع  اکسیداسیون   دلیلبه   نوری  تنفس کاهش   سبب  کربن،  منبع   یک   عنوانبه  کربنه   سه   گیاهان   در   متانول   -3

 . شودمی گرم شرایط  در گیاه   یآب یازسبب کاهش ن  یت که در نها باشدیم یژنو کم شدن رقابت اکس فسفاتی د 5-1 یبولوز آن با ر

 .شودمی گیاه  رشد و  آسیمیالسیون سرعت افزایش و  رژسانسوت  افزایش سبب برگ در قندسازی افزایش با  متانول -4

  بنابراین .  کنند  زندگی  کربن  حاوی  هایمحیط  در  قادرند  که  کنندمی  زندگی  متیلوتروفیک  نامبه   هاییباکتری  زراعی  گیاهان  اکثر  برگ  سطح  در  -5

  سیتوکینین و  اکسین   مانند رشد  های هورمون  تولید  سبب  گیاه  با  همزیستی  طریق از  هاباکتری  این . است ها آن  بارزترین  از  یکی متانول  حاوی  محیط

  الکل   یک   عنوانبه   متانول.  هاآن   پیری  افتادن  تعویق  به  با  هابرگ   فتوسنتزی  فعال  دوره   افزایش  -  6.داشت  خواهد  پی  در  را  گیاه   رشد  افزایش  و  شده 

 آن زمینه این  در توجه قابل نکته  .کندمی  جلوگیری  بازدارنده   هورمون   این  دتولی   از  اتیلن   تولید  ماده   پیش   شدن  ساخته   از  ممانعت  با  کوتاه   زنجیره 

 معرض در یا و هوا باالی دمای خشک، شرایط نظیر  شرایطی در گیاهان که شودمی مشاهده  زمانی گیاهان در  متانول  پاشیمحلول  اثرات که است

   .باشند  قرارداشته خورشید زیاد نور

 :منابع 
1. Mirakhori, M., Paknejad, P., Moradi, F., Ardakani., M., Zahedi, H. and Nazeri, P. 2009. Effect of Drought Stress 

and Methanol on Yield and Yield Components of Soybean Max (L 17). American Journal of Biochemistry and 

Biotechnology, 5 (4): 162-169. 

2. Paknejad, P., Mirakhori, M., Jami Al-Ahmadi, M., Tookalo, M.R., Pazoki, A. and Nazeri, P. 2009. Physiological 

Response of Soybean (Glycine max) to Foliar Application of Methanol Under Different Soil Moistures. American Journal of 

Agricultural and Biological Sciences, 4 (4): 311-318. 

 فیزیولوژی 
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 ا یسو یدگ یسر

تاریکی در شبانه روز و دما قرار دارد به نحوی که افزایش میانگین دما باعث  دهی سویا تحت تاثیر دو عامل طول مدت  رسیدگی و گل

درجه    30تا    10دهی سویا بسته به رقم بین  شود. دامنه دمایی مناسب برای گلدهی میدهی و کاهش آن منجر به تاخیر در گلتسریع گل

 باشد.گراد میسانتی

تاریکی است. واکنش ارقام مختلف سویا به طول روز متفاوت بوده و مدت زمان تاریکی در  سویا گیاهی روز کوتاه و حساس به زمان  

باشد. در مناطقی با عرض جغرافیایی باال که طول روز بلندتر است از  متغیر میمختلف،  های رسیدگی  دهی در گروه روز برای گل شبانه 

 .شودمیده زودرس و در عرض جغرافیایی پایین از ارقام دیررس استفاارقام 

که   10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0، 00، 000شود که عبارتند از تقسیم می  گروه  13به مریکا و کانادا  آدر سویا از لحاظ زمان رسیدگی 

که  مریکا  آمناطق شمالی ایاالت متحده  باشند. در  ته شده میهای شناخترین واریتهدیررس  10ترین و ارقام گروه  ارقام سه صفر زودرس

تر  در مناطق جنوبی این کشور که طول روز کوتاه  10و 9کشت شده و ارقام گروه رسیدگی  1و  0،  00، 000ارقام طول روز بلندتر است 

 (.  1شوند )شکل است کشت می

 

 کا یآمر در ایسو یدگیرس گروه. 1 شکل

( تاکنون شناخته شده و حداقل دو سیستم کنترل  Jو  E8تا  E1دهی )نه ژن اصلی کنترل کننده رسیدگی و گل   ،(.Glycine maxدر سویا )

دهی  حساسیت به طول روز را در زمان قبل و بعد از گل E4و  E1 ،E2است. سه ژن اصلی  شده ژنتیکی حساسیت به طول روز نیز گزارش 

 ویا دخیل می باشند.رد سعملککنترل کرده که به طور مستقیم در میزان 

 منبع:
https://www.unitedsoybean.org 

 

 

 

https://www.unitedsoybean.org/
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 یاسو بذر فیزیولوژی

هایی روی ریشه  نتیجه این همزیستی، تشکیل گره   کهاست      Bradyrhizobium japonicumاز خصوصیات مهم سویا، دارا بودن رابطه همزیستی با  

واکنش به  ، این گیاه خصوصیت مهم  دیگر  شود. ها گاز نیتروژن اتمسفر به شکل قابل جذب برای گیاه تثبیت می(. در این گره 1باشد )شکل  مییا  وس

ر  به منظو  شود.ارقام سویا مشاهده می  در( متفاوتی  MGsهای رسیدگی )گروه   گلدهی آن دارد و بر این اساس  تاثیر مهمی برکه  باشد  می  روز طول  

بایست در محیط خشک و خنک نگهداری شوند و از هر عملی که به پوشش بذر صدمه رساند،  زنی، بذور سویا مییفیت و قدرت جوانهحفظ ک 

اجتناب نمود. شرایط گرم و مرطوب سبب کاهش قوه نامیه و افزایش سرعت زوال بذر خواهد  

م متفاوتند. بذور سویا عموما م مختلف سویا از نظر شکل، رنگ ناف و پوسته بذر با هشد. ارقا

 بیضوی هستند.  
 

                                                                                                                                                

 

 

وجود دارد اما اغلب  ای و سیاه  از جمله زرد روشن، سبز، قهوه فاوتی  های متدرون بذر، جنین بزرگی توسط پوسته احاطه شده است. پوسته به رنگ 

چه با دو برگ ساده و یک محور زیر لپه به رنگ سبز و یا  زنی، یک ساقهباشد که به محض جوانهارقام تجاری زرد رنگ هستند. جنین دو لپه می

حفره کوچکی به نام میکروپیل  ای و زرد متغیر است. های سیاه، قهوه گشود. ناف بذر نیز بسته به رقم به رنبنفش )بر اساس رنگ گل( تشکیل می

(Micropyleدر کنار ناف در خالل تشکیل بذر، ایجاد می )  شود و از این طریق بذر تنفس نموده

 (. 2کند )شکل زنی، رطوبت جذب میو هنگام جوانه

 

 

 

 

هنگام ارقام زودرس، در کاهش خسارت ناشی از دوره خشکی آخر فصل و حمله   توان از اوایل تا اواخر بهار کشت نمود. کاشت زودسویا را می

ها، بذور را با  شود. بسیاری از شرکتمتری خاک کشت میسانتی  3ها بسیار موثر است. بذر سویا به طور معمول در عمق حدود  آفات و بیماری

افظت از گیاهچه در برابر آفات، بیماریها و سرما در کشت زود  حزنی بذر و مدهند که این پوشش به جوانهکش پوشش میکش و حشرهقارچ

اند، قبل  های تثبیت کننده ازت کشت نشده هایی که طی چند سال اخیر، سویا و دیگر گیاهان همزیست با باکتریکند. در خاکهنگام کمک می

با پوشش حاوی باکتری برای کشت استفاده شود.عملکرد   از کاشت سویا بهتر است کود حاوی باکتری در شیار کاشت اضافه گردد و یا از بذور

زنی بذر است. طی  باال، نتیجه کاشت بذور با کیفیت در خاک حاصلخیز در شرایط مطلوب دمایی رطوبتی و محتوی اکسیژن مناسب برای جوانه

یابد. درصد افزایش می  50رطوبت آن به    ساعت نخست پس از کاشت، در صورت کافی بودن رطوبت خاک، اندازه بذر دو برابر شده و میزان  24

زنی بذر  ها فعال شده و تنفس افزایش خواهد یافت. تنفس به دما حساس بوده و اکسیژن نیاز دارد. مدت زمان الزم برای جوانهدر این زمان، آنزیم

 روز است.  4هفته و در خاک گرم  2سویا در خاک سرد در حدود 

 

 

 بذر

 ا یسو و یباکتر یستی همز از حاصل یها ¬گره: 1 شکل

 ا یسو بذر یات یح یاجزا. 2 لشک
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 سویا  د یجد ارقام

ا از نظر میزان تولید پس از گندم و ذرت در رده سوم، و از نظر ارزش غذایی پس از ذرت در رده دوم جهانی قرار داشته  ه سویگذشت قرنم در نی

عنوان  های هوایی آن نیز به منابع گیاهی جهت تأمین روغن، سایر بخش   نتریعنوان یکی از مهم است. سویا گیاهی است که عالوه بر تولید دانه به 

گردد. از دانه این  های زراعی میگیرد. همچنین کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکی ازت، موجب تقویت خاک ه قرار می ستفادورد اعلوفه م

های  تـوان بـه محـصوالت لبنـی ماننـد شـیر، پنیـر، مارگارین، فرآورده آید که مـینـوع فرآورده تجاری مختلف به دست می  100گیاه بیش از  

وهای ضد پوکی استخوان و ضـد سـرطان، محـصوالت غذایی مانند نوشیدنی، شکالت و غیره اشاره کرد. با توجه به اهمیت گیاه  د دارمانن  دارویی

بذر در خارج از کشور، پرداخته شده    دکننده های مهم تولی نیازهای غذایی انسان و دام، در این مقاله به معرفی ارقام جدید شرکت  نتأمی  در  سویا

 می باشد.  1های نام برده شده در جدول  شده در رابطه با خصوصیات این ارقام بر پایه منابع اطالعاتی شرکت   ب درجمرات است.

 

 

 2015-2017های های مختلف بذری در سال توسط شرکت  شده  . برخی از ارقام جدید سویا معرفی1جدول    

 

 نام رقم 
نوع 

 رقم
 ویژگی کشور مالک رقم  سال آزادسازی

NSC Leroy RR2Y  2016 رقم Northstar 

Genetics 
 کانادا 

رسیدگی  Roundup Ready 2 Yieldواریته   محدوده   ،6/000  (Crop 

Heat (CHU) Units  225/2  ،) دارای العاده  فوق کانادا،  غرب  در    زودرس 

 راست، رنگ گل بنفش و بلند نسبتاً  رشدی ساختار

Barron R2X  2016 هیبرید SeCan  کانادا 

علف  Roundup Ready 2Xtendواریته   به  متحمل  و  ،  رانداپ   کش 

dicambaعلف کنترل  رسیدگی  برگپهن هرز  برای  محدوده   ،8/000  (CHU  

(، ارتفاع بلند و منشعب، نوع گیاه تهاجمی با پتانسیل عملکرد خوب برای  250/2

 ای از رسیدگیدامنه

NSC EXP 114 

RR2X 
 Northstar 2016 هیبرید 

Genetics 
 کانادا 

کش (، متحمل به علف CHC  275/2-250/2)000/ 8محدوده رسیدگی      ،زودرس

خوب، رنگ گل    عملکردی  پتانسیل   با  بلند   رشدی  عادت  ،Dicambaرانداپ و  

 بنفش

22-61RY  2017 هیبرید DeKalb  کانادا 

جدید   رسیدگی  ،    Roundup Ready 2 Yieldواریته    9/000محدوده 

(CHC  275/2ارتفاع متوسط تا بلند، ظهور ،)    گیاهچه بسیار خوب،  مناسب برای

  ریشه  پوسیدگی  ع خاک و عرض ردیف کاشت، تحمل خیلی خوب در برابر  انوا

Phytophthora گیاهی با رشد عالی و مناسب شرایط رشدی سخت، حساس ،

 به نماتد سیست سویا 
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PS 00095 R2 2017 د یبریه Pride Seeds  کانادا 

-CHU  2300)  9/000گی  د یرس،گروه  Roundup Ready 2 Yieldواریته  

ردیف  2150 در  بهتر  کوتاه، کارایی  بسیار  رشد  فصل  با  مناطق  مناسب  دیررس   )

مزرعه تحمل  باریک،  عرض  با  پوسیدگیکشت  به  خوب   ریشه   ای 

Phytophthora مقاومت عالی به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ، 

NSC Austin RR2Y 2016 د یبریه Northstar 

Genetics 
 کانادا 

(، مقاومت باال  CHU 375/2) 3/00ی، محدوده رسیدگی قو اریبس  عملکرد ی دارا

 های با حاصلخیزی باال پوسیدگی اسکلروتینیایی،  مناسب خاک به

P005T13R 2016 د یبریه Pioneer Hi-bred  کانادا 
(، با  CHU  400/2)  3/00عملکرد باال، متحمل به گالیفوزیت، محدوده رسیدگی  

 گیاهچه خوب جهت پوشش اولیه زمین  پایداری خیلی خوب، ظهور

Barker R2X  2016 هیبرید SeCan  کانادا 

رسیدگی   Roundup Ready 2 Xtend واریته   محدوده   ،5/00  (CHU  

، نیمه  برگپهنبرای کنترل علف هرز    Dicamba( ، متحمل به رانداپ و  425/2

به   پوسیدگی  Iron Deficiency Chlorosisمتحمل  به  مقاومت  دارای ژن   ،

 و نماتد سیست سویا  Phytophthora ریشه 

DKB005-52  2016 هیبرید DeKalb  کانادا 

محدوده   Roundup Ready 2 Xtend واریته     CHU)  5/00رسیدگی  ، 

با پایداری خیلی خوب، دارای خصوصیات عالی زراعی  425/2 ارتفاع متوسط   ،)

نماتد سیست،  پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، مقاوم به  شامل تحمل خیلی خوب به

ریشه پوسیدگی  به  عالی  و  Phytophthora  تحمل  خاک  انواع  برای  مناسب   ،

 عرض ردیف کاشت

Marduk R2X  2016 الیت Brett Young  کانادا 

رسیدگی  Roundup Ready 2 Xtendواریته   محدوده   ،5/00  (CHU 

  مناسب،  ی زراع  اتیخصوص  ی دارا  ،Dicamba  (، متحمل به گالیفوسیت و 425/2

  ،Phytophthora  به  خوب  مقاومت  ، IDC  به  متحمل  مهین  بلند،  تا  متوسط   ارتفاع 

 پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه   برابر  در  خوب ییکارا و ستی س نماتد  به مقاوم

NSC Starbuck 

RR2X 
 Northstar 2017 هیبرید 

Genetics 
 کانادا 

رسیدگی Roundup Ready 2 Xtendواریته   محدوده   ،5/00 (CHU  

، دارای عملکرد باال و مناسب انواع خاک، رانداپکش  علف   به  متحمل (،  425/2

، متحمل به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، با ایستادگی و    IDCمقاومت خوب به  

 ظاهر خوب در ارتفاع متوسط 

P006T46R  2016 هیبرید Pioneer Hi-bred  کانادا 
ی خیلی  ا(، واریته CHU  425/2) 5/00متحمل به گالیفوسیت، محدوده رسیدگی

 های سنگینا عملکرد باال برای غرب کانادا، تحمل خیلی خوب در خاکپایدار و ب

PS 0055 R2  2015 هیبرید Pride Seeds  کانادا 
 CHU) 5/00، محدوده رسیدگی new Roundup Ready 2 Yieldواریته  

،  قابلیت  Phytophthora Rps 1k ، تحمل عالی به  ICD(، متحمل به  425/2

ها، تحمل تنش بسیار خوب  زگار به همه خاک حمل به بیماری خوب، ساپایداری و ت
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و قابلیت کشت در شرایط بدون شخم یا کمترین شخم، مقاومت عالی به پوسیدگی  

 اینچ   15تا   7اسکلروتینیایی ساقه، دستیابی به بهترین عملکرد در عرض ردیف 

PV 10s005 RR2  2017 هیبرید Crop Production 

Services 
 ا کاناد

رسیدگیRoundup Ready 2 Yieldواریته   محدوده   ،5/00 (CHU 

پوسیدگی   باال، مقاومت در رده باال به    العادهفوق (،  متوسط رس، عملکرد  425/2

اسکلروتینیایی ساقه، در ظهور گیاهچه پیشرو، قابلیت پایداری عالی، مناسب تولید  

 عرض ردیف باریک و پهن باال در  

0066 XR  2016 هیبرید Pride Seeds  کانادا 

رسیدگی Roundup Ready 2 Xtendواریته   محدوده   ،5/00 (CHU  

به علف425/2 باال، متحمل  و  کش(، عملکرد  رانداپ    تیقابل   ،  Dicambaهای 

ای خوب به پوسیدگی ریشه  استثنایی برای سهولت برداشت، تحمل مزرعه  نان یاطم

Phytophthora  یاه  ایی ساقه، ارتفاع گ پوسیدگی اسکلروتینی  ، مقاومت عالی به

 ای و سنگینهای حاشیهخوب در خاک

DS0067Z1  2016 Dow Seeds  کانادا 

رسیدگی Roundup Ready 2 Xtendواریته   محدوده   ،5/00 (CHU  

به  425/2 خوب  تحمل  خوب،  استقرار  و  قوی  گیاهچه  ظهور  عالی،  عملکرد   ،)

 Phytophthora پوسیدگی ریشه 

Lono R2  2015 الیت Brett Young  کانادا 

(، طول غالف عالی، ارتفاع  CHU  425/2) 5/00متوسط رس، محدوده رسیدگی

، تحمل  IDCمتوسط تا بلند، مناسب تمامی فواصل ردیف کاشت، نیمه متحمل به  

 Phytophthora پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه و پوسیدگی ریشه عالی به 

Podaga R2  2015 الیت Brett Young  کانادا 

 CHU)  8/00محدوده رسیدگی    ، New Roundup Ready 2 Yieldواریته  

فواصل  525/2 تمامی  مناسب  بلند،  ارتفاع  با فصل رشد طوالنی،  مناطق  مناسب   ،)

به   خوب  تحمل  پوسیدگی    و  Phytophthora  شهیر  یدگیپوسردیف، 

 IDCمتحمل به  ،اسکلروتینیایی ساقه
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 رانی ار د   ایسو ی ارقام زراع یهایژگیاز و  یبرخ

ارزش غذایی بسیار باال برای     Glycine maxسویا با نام علمی  

این    که  باشدیمدرصد    40. پروتئین سویا حدود  داردانسان و دام  

ی روغنی متمایز نموده است. با توجه به اینکه  هادانه گیاه را از سایر  

بقوالت   بهبود    باشدیمسویا عضو خانواده  مفیدی در  بسیار  نقش 

اف و  بخاک  مقاله  این  در  دارد.  آن  سالمت  از   زایش  برخی  ه 

)جدول    شودهای ارقام زراعی سویا در کشور پرداخته میویژگی

1.) 

 

 کشور در ایسو  جیرا ارقام یبرخ یژگیو  .1 جدول

 نام رقم 
 

 مالک رقم  منطقه مناسب کشت 
سال 

 معرفی

عملکرد دانه 

 )تن درهکتار( 

پروتئین  

 )درصد( 

روغن 

 )درصد( 
 ویژگی

L.17 

 
مناطق معتدله نظیر آذربایجان،  لرستان و دشت  

 مغان

موسسه تحقیقات اصالح و  

 تهیه نهال و بذر 
 مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، زودرسی  22 37 3 -

M7 

 

 مناطق معتدله از قبیل اصفهان و لرستان 
تحقیقات اصالح و  موسسه 

 تهیه نهال و بذر 
 یزش دانه و خوابیدگی، زودرسی به ر مقاوم 21 37 5/2 -

M9 
 

 مناطق معتدله از قبیل آذربایجان و لرستان
موسسه تحقیقات اصالح و  

 تهیه نهال و بذر 
- 5/2 38 21 

مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، تا حدودی  

 متحمل به فوزاریوم، زودرسی

 ویلیامز
گلستان مناطق معتدله مثل لرستان و  استان 

 دشت مغان 

قیقات اصالح و  ه تح موسس

 تهیه نهال و بذر 
1352 5/2 37 21 

ی رسمقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، زود  

 صبا

 
 مناطق معتدله 

موسسه تحقیقات اصالح و  

 تهیه نهال و بذر 
1395 8/3 36 20 

مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه، نیمه 

ی، زودرسی آبکم متحمل به   

 )هود(  3-گرگان
 

 تان مازندران و گلس استان
موسسه تحقیقات اصالح و  

 تهیه نهال و بذر 
1361 5/3-3 39 21 

دیررسیمقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی،    

 سحر)پرشینگ(
 

 مازندران و گلستان  استان
اصالح و  موسسه تحقیقات 

 تهیه نهال و بذر 
1372 5/2 37 21 

مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، متوسط  

 رسی

 زان
 

 مازندران  و بد نگ گرگان،  مغان، مناطق
موسسه تحقیقات اصالح و  

 تهیه نهال و بذر 
1357 5/2 36 22 

 زودرس، مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی 

 * (jk-695ساری )

 
 مازندران  استان

تحقیقات اصالح و  موسسه 

 تهیه نهال و بذر 
1380 1/5-1 /4 37 22 

قدرت جوانه زنی باال، متحمل به بیماری  

دیررسی پوسیدگی ذغالی،   
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 *  یا خرگوشی( B.P-692ر)الت

 

 مازندران  استان
موسسه تحقیقات اصالح و  

 تهیه نهال و بذر 
1380 8/3-6 /4 37 20 

مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، متحمل به 

بیماری پوسیدگی ذغالی و سفیدک سطحی  

دیررسیسویا،   

 مالک رقم  منطقه  نام رقم 
سال 

 معرفی

عملکرد دانه )تن در  

 هکتار( 

پروتئین  

 رصد( )د

روغن 

 )درصد( 
 ویژگی

 تپور 
و   استان گلستان

 مازندران 

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال و  

 بذر 

1395 9/3 37 22 
دانه، مقاومت به بیماری مقاومت به خوابیدگی و ریزش  

 دیررسیپوسیدگی ذغالی،  

 گلستان  استان سامان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال و  

 بذر 

1392 7/3 4/38 8/21 
لکرد دانه خوب، متحمل به بیماری، مقاومت به ریزش دانه و  مع

 یت برداشت مکانیزه خوب قابل

 مناطق معتدله  کالرک 

موسسه تحقیقات 

نهال و  اصالح و تهیه 

 بذر 

 دیررسیمقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه،   21 37 5/3 -

 استان مازندران  ( 033کاسپین )

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال و  

 ر بذ

1390 5/3 - - 
مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، متحمل به بیماری پوسیدگی  

 ذغالی 

 ( D.P.X.3589کتول)

  کشت برای مناسب

  در تابستانه  و بهاره

 گلستان  مختلف مناطق

ی هادانه توسعه کشت  

 روغنی 
1389 3/3 39 20 

مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، متحمل به بیماری پوسیدگی  

 دیررسیسیست سویا،   ذغالی و نماتد

 ( 032نکادر ) 

مناسب برای کشت بهاره و  

تابستانه آبی و بهاره دیم  

 در استان مازندران 

تحقیقات اصالح  موسسه 

 و تهیه نهال و بذر 
1389 6/3 40 19 

مقاوم به خوابیدگی، متحمل به بیماری پوسیدگی ذغالی و 

 سفیدک سطحی سویا 

 سالند
 استان شمالی نواحی

 خوزستان

تحقیقات اصالح  سه موس

 و تهیه نهال و بذر 
1391 4/2  زودرس و قابلیت برداشت مکانیزه مناسب  22 38 

معتدله مناطق  کوثر  
موسسه تحقیقات اصالح  

 و تهیه نهال و بذر 
1394 3/3  37 22 

ی،  آبکم متحمل به بیماری بوته میری، زودرس، متحمل به 

 مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه 

L 504 خوزستان 
سسه تحقیقات اصالح  وم

 و تهیه نهال و بذر 
دیررسیمقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه،   22 36 3 -  

و مازندران  استان گلستان آرین   
شرکت توسعه کشت  

ی روغنی هادانه   
1394 5/4-3  4/41  20 

برداشت مکانیزه خوب، مقاومت به خوابیدگی، تحمل نسبی به  

 BPMVریزش، تحمل نسبی به بیماری ویروسی 

و مازندران  استان گلستان امیر  
موسسه تحقیقات اصالح  

 و تهیه نهال و بذر 
1395 5/3  37 22 

حساسیت کمتر به عارضه اختالل در غالف   ،عملکرد مناسب 

، مقاومت به بیماری پوسیدگی ذغالی، رایزوکتونیا، بوته بندی 

میری و فوزاریوم، مقاومت به ریزش دانه، قابلیت برداشت مکانیزه  

دیررسیپابلند و   مناسب،  
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 ی زراع ای سوبهبود  و یکیژنت منابع 

درصد   20  و  نیپروتئ درصد    40  حدود  یحاو  ایسو.  است  یجانب  یهافرآورده   ریسا  و  روغن  کنجاله،  نیتام  نظر  از  یاقتصاد  مهم  لگوم  کی    ایوس

  تی اهم  رغمیعل.  دارد  یروغن  دانه  مهم  محصوالت   نیب   در  ، درصد(  48ن )روغ   د یتول  در   را  اول   رتبه  یالملل  نی ب   ی بازارها  در   و  بوده   دانه   در  روغن

  د یجد  ارقام  کشت  حال  در  کشاورزاندلیل آنکه  ه  ب  ایآس  شرق  در  یمحل  و  یبوم  ارقام.  است  محدود  آن  یک یژنتتنوع    محصول،  نیا یاقتصاد

  تا  5/0  از  کمتر  از  آن  در  یعیطب  یتالق  زانی. ماست  انافشده گرخود   لگوم  کی  ایسو.  قرار دارند  انقراض  آستانه  در  ،هستند  باال  عملکرد  با  ایسو

   ی کیژنت  ه یپااند.  گرفته   ء منشا  ایدر آس  شده   یمعرف  پالسم  ژرم   از  متحده   االتیا  در  یزراع  ی ایسو  ارقام  نی اول.  است  متفاوتدرصد    1  حدود

 نسل  شیآزما  و  بذر   تک   انتخاب  توده،  انتخاب   ، لکبا  شجره،  یهاروش.  شود  داده   نسبت  یاصالح  یهاروش  به  است  ممکن  ایسو  ارقاممحدود  

  و  تیکم  بذر،  تی فیک   بذر،  اندازه   ،یغرقاب    ،یدگیرس  ،  تنوع   آفات،  به   مقاومت   دانه،  عملکرد  صفات   یبرا  ایسو  زراعی  ارقام  اصالح   در  ه،ی اول

 کش علف  صدمات  برابر  در  مقاومت  و   ینمعد  مواد  تیسم  و  کمبود  برابر  در  مقاومت  زش،یر  برابر  در  مقاومت  دانه،  روغن   و  نیپروتئ   تیفیک 

  توسط   اما  هستند،   زنده   و   رزنده یغ  یها تنش تحمل به    ای  مقاومت   ی برا  دی مف  یهاژن   ی دارا  ا یسو  شاوند یخو  ی هاپالسم  ژرم .  اندشده   گرفته   بکار

(  Glycine ussuriensis  قبالً ( )Glycine soja)  ی وحش  ی ایسو  از  یزراع  ی ایسو.  اندنگرفته  قرار  استفاده   مورد  کامل  طور   به   ا یسو  اصالحگران

 در اه یگ ن یا. کندیم زشیر یدگیرس  زمان در  که  بوده   اه یس یهادانه  ی حاو آن  ی هاغالف  کساله، ی هرز علف ی،وحش  ی ایسو. است  شده   یاهل

 در  اما  ،(1/31-4/52)  دانه   ن یپروتئ  از  سرشار  یوحش  یایسو.  کندیم  رشد  یوحش  بصورت  ژاپن  و  وانیتا  کره،  ه، یروس  مجاور   مناطق   و   نیچ

 سازگار   ینظر تالق  از   گریکدی  با   دو   هر  ،Sojaجنس    ریز  به  متعلق   G. soja  اجداد   و  یزراع  یایسو.  چندان غنی نیست(  1/9-9/11)  روغن   مقدار

 شاوندان یخو  از  گرید  یکیspp.   Glycineجنس  ریز.  کنندی م  دی تول  باروری متوسط  با  F1  ی دهایبریه  وبوده    کروموزوم = 402n  یحاو  و  بوده،

 ، ی اقتصاد  ت یاهم  با  یکیژنت  منابع   و   ژنوم  ،یکیمورفولوژ  ی هایژگیو  در  و   بوده   ایاسترال   یبوم  هاگونه   ن یا.  است  چندساله  گونه  16  با   ایسو  یوحش

 مطلوب  حد  تا  الهسچند   گونه  16  و  یوحش   یایسو  یکیژنت  متنوع  منابع  حال،  نیا  با .  هستندمتنوع    زنده   ریغ  و  زنده   یهاتنش   برابر  در  مقاومت  مانند

 ار یبس  منبع  است  ممکن  ،G. max  یزراع  یایسو  منشأ  ،Glycine soja.  است  نشده   یبرداربهره   یزراع  یای سو  بهبود  یبرا  اصالحگران  توسط

 ریزش   برگ،  کامل  ریزش  عدم  غرقابی،  به  حساسیت   مانند  نامطلوب،  ژنتیکی  صفات  مورد  چندین  دارای  اگرچه   باشد،  ژنتیکی  تنوع  از  یخوب

های  نسل   در انتخاب طول دوره  بوده و در نیافته  بهبود  پالسم یک ژرم G. soja حال،  این باشد. بامی سیاه  رنگ بذر کوچک وندازه بذر ، ا بذر

از بک  از آن حذف کرد.را می   نامطلوب  کراس، صفاتحاصل    توسط   G. soja  از   استفاده   با  سویا  ژنتیکی  پایه  گسترش  برای  تالش  توان 

 G. max  میان  ایبین گونه   محدودی تالقی  گزارش شده است. تا کنون تعداد  (1986)  فهر  و  وکارپنتر  ،(  1985)  فهرو    ارتل  ،(  1973)  هارتویگ

 16کرد.  گزارش باال  پروتئین و با عملکرد  G. soja و هیبرید بین سویا زراعی از هاییالین (1973) هارتویگ صورت گرفته است. G. soja و

ا   گونه    و  شرایط  مختلف آب   در   و  هستند   متنوع   بسیار  ژنتیکی  لحاظ   از   و   سیتولوژیکی  ریخت شناسی،  لحاظ   از  شاره شده وحشی چندساله 

بیماری   مقاومت به  مانند   زراعی  مفید های ژن  از   غنی  منبع   دارند. آنها   ای  گسترده   جغرافیایی  توزیع  و کنندرشد می  متنوع   بسیار   و خاک  هوایی

  .difusa Cke. & Pk)  پودری سفیدک (،.Septoria glycines Hemmi)  سویا ایقهوه  لکه ،(Phakopsora pachyrhizi Sydow) سویا زنگ

Microsphaera،)   ریشه  پوسیدگی  (Phytophthora sojae H.J. Kaufmann & J.W. Gerdemann)سفید پوسیدگی   ،  (Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib. de Bary،)  ناگهانی  مرگ  سندرم  (Fusarium solani (Mart.) Sacc. ،)   زرد،   موزائیک  ویروس  توتون،  حلقوی  لکه 

 محققان   .خاص هستند  هایکشعلف  به   نسبت  تحمل  ( و Heterodera glycines Ichinohe)  سویا  سیست   نماتد   و   یونجه  موزائیک  ویروس

  F1  دستیابی به چند ترکیب هیبریدی  فقط   اما  گیری انجام دهند، و سویای زراعی دورگ   وحشی  ساله   چند Glycine بین   اندکرده   سعی  متعددی

نژادی به  
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   بین سویای زراعی و   کراسنتاج بارور از بک  موفقیت توانسته اند  با(  1993  ،  1990)همکاران   و  سینگ  فقط  است. تاکنون  شده   گزارش  عقیم

Glycine  ساله  چند  ( ،وحشیtomentella, 2n = 78   Glycineتولید ) توانمی  ای رابین گونه   تالقیحاصل   تغییریافته  های دیپلوئید. الینکنند  

 سویا   سیست   به نماتد   انتقال ژن مقاومت(  1998)  همکاران   و  ریگز.  گری کردزا غربال   بیماری   عوامل   و   شناسایی منابع مقاومت به آفات    برای

  خویشاوند  هایپالسم ژرم  از رداریبمیزان بهره  سری مطالعات ادامه این . کردند را گزارش یافته تغییر دیپلوئید  سویا الین  به G. tomentella از

 . دهدیم شیافزا یزراع یایسو یپالسم ژرم  ه یپا گسترشجهت  در را

 

 

 
 

 

 

 منبع:

616.-(4), 60542 ,Genome Soybean genetic resources and crop improvement. Singh, R. J., & Hymowitz, T. (2011). 
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 انتخاب والدین 

نتخاب دقیق اهداف و والدین تالقی است. باید خصوصیاتی مانند تغییرات ن موفقیت در هر روش اصالحی، ایکی از مهمترین عوامل باالبرد

بارز باشد. گام بعدی، جستجوی والدینی است که دارای صفات مطلوب باشند تا منجر به    عملکرد یا بهبود کیفیت بذر در واریته بهبود یافته

های سویای جدید جهت استفاده به عنوان والدین در یک برنامه اصالحی   الین   برای بدست آوردن راههای متعددی    شوند. تولید واریته بهتر  

دارد که   از کلکسیون  شاملوجود  نامههای ژرم پالسم  استفاده  تفاهم  المللی،  بین  و  با اصالحملی  ژنتیکی  منابع  انتقال  و  های  گران عمومی 

مشخص باشد، انتخاب   . اگر هدف اصالح دقیقاًمی باشندای  های اصالحی دوره از برنامه  های آزمایشی بدست آمده خصوصی و استفاده از الین

باشد که هم عملکرد باال و هم مقاومت به نماتد سیست سویا داشته  قامی  توسعه ار  ،والدین خیلی سخت نخواهد بود. برای مثال، اگر هدف  

نماتد بوده و پتانسیل عملکرد باالیی دارند. بنابراین از میان دو والد انتخاب شده باید  تد این نماباشند، باید والدینی را انتخاب نمود که مقاوم به 

 باال باشد تا انتخاب برای هر دو صورت گیرد. یک رقم مقاوم به نماتد سیست و دیگری حساس با عملکرد 

  

 

 انواع تالقی

1P ×  (Single cross)  سینگل کراسدر تالقی   

P2  50  ژن جمدرصد  در  حها  در  ال  عیت 

از می  تفکیک،  منتقل  والد  نوع  هر  این  شود. 

شود که که هر دو والد  القی زمانی انجام میت

دارند.  ارزش مساوی و پتانسیل ژنتیکی کافی  

کراس  تاپ  صورت  به  که  والدی  سه   تالقی 

(Top cross)  یا تری وی کراس  (Three way 

cross) ابتدا  .باشدمی 

 

نتاج آن با و     ×  3Pالد سوم  دو والد و سپس 

)2× P1(Pشود. محتوای ژنتیکی  تالقی داده می

به صورت   نتاج در جمعیت در حال تفکیک 

و    2Pدرصد ژنها از  1P ،25ها از درصد ژن 25

گر  باشد. اگر اصالحمی 3Pها از درصد ژن 50

بگیرد ساختار   3Pبخواهد تاثیر بیشتری از والد  

روش   این  در  تفکیک  حال  در  جمعیت 

است. اگر یکی از والدین، فقط یک    ترمطلوب

( باشد  داشته  مطلوب  و اصالح1Pصفت  گر  ( 

بخواهد از آن استفاده نماید، مناسب نیست که  

( با استفاده از یک تالقی سه والدی، تاثیر قابل  3Pها از یک والد خیلی مطلوب)استفاده کند. انتقال ژن  1Pاز یک تالقی دو والدی شامل    فقط
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تالقی   1P، نیز والدین مطلوبی هستند و نیاز است با    3Pو    2Pباشد و  دارای ژن مطلوب می  1Pها خواهد داشت، برای مثال  توجهی روی کمبود

پتانسیل عملکرد باالتری داشته باشد و   3Pمنتقل شود. در این حالت ممکن است  1Pوجود دارد به  3Pو  2Pداده شوند تا صفات مطلوبی که در 

گر می تواند جمعیت در حال تفکیک را با تالقی چهار والد  اصالح  الد بگیرد.  ها را از این وگر خواهد بود تا بیشترین ژناین دلیلی برای اصالح

شامل تالقی دو سینگل کراس یا دو کراس با دو   که  باشدمی  (Four way cross)طرفه    ایجاد کند. این به عنوان یک کراس مضاعف یا چهار

درصد خواهد بود.   25قش هر والد در ژنوم نتاج  باشد. اگر جمعیت در حال تفکیک به این روش ایجاد شود، نمی  P3) × (P  2× P1(P ×4 (والد  

 می  کند. نحوه تالقی چهار والدگر از این روش استفاده میاگر ثابت شود که چهار والد دارای ارزش برابر یا صفات مکمل هستند، اصالح

ها به  درصد از ژن   5/12کنند و به طور متوسط  در اولین تالقی دو والدینی شرکت می  2Pو    1Pباشد.     P3) ×P  2× P1[(P × [4 صورت  تواند به 

ها به طور متوسط در جمعیت در حال  درصد ژن   4P  50و از والد    ها درصد ژن  3P  ،25شوند. همچنین از والد  جمعیت در حال تفکیک منتقل می

در حال تفکیک مشاهده کند تا بتواند انتخاب نماید. چگونگی تالقی والدین،  زیادی را در جمعیت    گر باید تنوعشود.اصالحتفکیک توزیع می

باشد. در بعضی موارد، اصالح می نوترکیبی ژنتیکی و رقم سویای حاصل داشته  تاثیر زیادی روی  بیش از چهار والد تواند  گر ممکن است 

زیرا زمان تشکیل این جمعیت طوالنی خواهد شد. الزم به ذکر   افتدندرت اتفاق می  شود و به انتخاب کند. در این صورت جمعیت پیچیده می

موفقیت اصالحی ضرورتاً داده می  است که  والدینی که تالقی  تعداد  به  برای اصالحوابسته  و طول دوره اصالحی،  نیست  مهم گران  شوند 

   باشد.می

 

 منبع: 
Bilyeu, K., Ratnaparkhe, M. B. and Kole, C. H. 2010. Genetics, Genomics and Breeding of Soybean. Published by 

Science Publishers. 355pp.  
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 نکات مهم در تالقی سویا

دلیل مشکالتی بهدورگ گیری سویا  .  باشند( میGlycine maxهای ایجاد تنوع و اصالح سویا )ترین روشگیری و موتاسیون از اساسی ورگد

باشد. شانس موفقیت در تالقی سویا به عوامل متعددی  های اصالحی میترین تکنیک ها یکی از سختغنچه ش گل و اندازه نامناسبنظیر ریز

 شود در این مطلب به آن پرداخته شود.بستگی دارد که سعی می

 رطوبت نسبی و دمای هوا  -1

شود هر چه رطوبت نسبی کمتر باشد  القی میاک در حین انجام تها و پاره نشدن بسن گرده درصد موجب بهم چسبید  30رطوبت نسبی بیش از  

های سویا بوده و تجربه نشان داده است که  در موفقیت تالقی  مهمگیرد. دمای هوا نیز یکی از فاکتورهای  گرده افشانی موثرتری صورت می

 گراد صورت گرفته است. سانتیدرجه  30تا  25های موفق در بازه دمایی بیشتر تالقی

 

 نور مستقیم آفتاب -2

از مخرب تالقییکی  موفقیت  نور مستقیم آفتاب میترین عوامل در  و  باشد. غنچههای سویا  دلیل حذف کاسبرگ  به  اخته شدن  از  بعد  ها 

 ا تسریع کند. تواند این روند ر دهند و نور مستقیم خورشید میها، به راحتی رطوبت درونی خود را از دست میگلبرگ

 آسیب دیدن مادگی  -3

توانند به راحتی به مادگی آسیب رسانند، قابل ذکر است مادگی بسیار حساس بوده های سویا، ادوات دورگیری میدر حین اخته کردن غنچه 

 بینند.احتیاطی صدمه میترین بیو با کوچک

 گل شکستن دم -4

و   دیدن  آسیب  احتمال  تالقی  حین  در 

دم لذا  گل  شکستن  است،  مشهود  بسیار 

کمتر تکان  ود تا غنچه  بایست سعی شمی

 داده و لمس شود. 
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 روش تالقی سویا

باشد که مادگی )بخش  از تیره بقوالت است و گل آن شامل پنج کاسبرگ و یک جام گل با پنج گلبرگ می  2n=40(  Glycine maxسویا )

ها ای احاطه کرده و آخرین پرچم آزاد است. بساک هها، مادگی را همچون لولگیرد. نه تا از پرچمماده گیاه( و ده پرچم )بخش نر( را در بر می

ریزند که منجر به خودگشنی ها مستقیما روی کالله میهای جنسی نر( هستند. گرده های گرده )سلولل دانه ها قرار دارند و شام در انتهای پرچم

د، ابری و مرطوب، شوند ولی در شرایط سرزود باز می  باشد. غالبا گلها در صبحدرصد می  1تا    5/0شود. دگرگشنی سویا به میزان کم و بین  می

گل باز سویا به طور استاندارد،   . اندازه رخ می دهدریزش دانه گرده مدت کوتاهی قبل از بازشدن گل،    معموال  افتد.باز شدن گل ها به تاخیر می

 باشد.  میلی متر می 6حدود 

تیکی است. پنس برای کار ای ضروری این کار، پنس با نوک خیلی ریز و برچسب پالسهابزار کمی برای تالقی سویا مورد نیاز است. از آیتم

شود تا موقعیت گلهای تلقیح شده قابل شناسایی باشد. اصالحگر اطالعاتی گرده افشانی  مورد نیاز است. برچسب به گیاه سویا بسته میبا گل و  

باید  نماید. بنابراین برچسب ها  رسد را روی برچسب ثبت می  طالعاتی که مهم به نظر میتالقی، شناسنامه والدین نر و ماده و ا  مانند تاریخ انجام

شود که با سیم به گیاه بسته می شوند.  های پالستیکی استفاده میضدآب باشند، چون شامل اطالعات با ارزشی هستند، از این رو، از برچسب

  به طور انفرادی با دست برداشت خواهند شد. اند  در هنگام برداشت، غالف هایی که از تالقی حاصل شده 

  مراحل انجام تالقی

  باشد. گلهایی که انتظارانجام یک تالقی، آماده سازی گل ماده است. گل سویا دو جنسی است که شامل هر دو جنس نر و ماده میگام اول در  

های گلدار متورم هستند و جام گل در سراسر بی دارای جوانهشوند. گل های انتخارود روز بعد باز شوند به عنوان والد ماده انتخاب می  می

جوانه گلدار دارد. در یک محور برگی، اغلب یک   15تا    3ت بوده و یا در حال ظهور است. سویا در محور برگی شاخه،  رویکاسه گل قابل  

ابالغ که زیر محور برگی پنهان شدند با استفاده از پنس  های نهای گلدار، شامل جوانهشود. اکثر جوانه تا سه گل به عنوان والد ماده انتخاب می

های نابالغ  توانند در زمانی دیرتر توسعه یابند و اگر جوانه های نابالغ میجوانه .  قت شود تا حذف به درستی انجام شودشوند. باید دحذف می

 حذف نشوند، شناسایی گل تلقیح شده مشکل است.  

م بعدی حذف  شوند. پس از حذف کاسبرگها، گاگیرد و پنج کاسبرگ حذف میقرار می  اشاره گشت  گل به همراه جام گل بین شصت و ان

شود تا جام گل آزاد شود. بعد از اینکه جام گل جام گل است. این کار با قرار دادن پنس دقیقا باالی خراش کاسه گل و به آرامی انجام می

مشاهده خواهد بود. در صورتی که جام گل به طرز مناسبی با پنس گرفته شود و  های احاطه شده اطرافش قابل  حذف شد، کالله با بساک 

 شود.  ها کامال حذف شوند، گل عقیم میساکب

گیرد. کالله به نمایش درآمده برای چند ساعت مناسب و قابل گرده افشانی انجام می  ،بعد از اینکه گل ماده آماده شد، در اولین فرصت ممکن

به شرایط محیطی ادامه خواهد داشت. گلهای زش گرده در اولین ساعات صبح شروع می شود و از اوایل تا اواسط روز بسته  دوام خواهد بود. ری

شوند. بعد های حامل گرده به آرامی روی کالله مورد نظر گل ماده مالیده میشوند. بساکباز یا در حال باز شدن به عنوان والد نر انتخاب می

موقعیت گل گرده افشانی شده به گیاه مادری  توضیح داده شد، برای شناسایی    ی کامل شد، برچسب به همان طریقی که قبالًاز اینکه گرده افشان

   شود.بسته می

 

 



 (INSEC)بذر شمال ایران  توسعه دهندگان  ماهنامه اختصاصی         ویژه نامه سویا

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشند،    ها به دقت انتخاب نشده آیند. اگر گلهای تالقی، تشخیص بذوری است که از خودگشنی خود به خودی بدست مییکی از چالش

شود. مارکرهایی که می توانند  بذور خودگشن هستند، از مارکرهای ژنتیکی استفاده میافتد. برای حذف گیاهانی که نتیجه  اتفاق می  خودگشنی

ها استفاده شوند شامل رنگ گل، رنگ رسیدگی، رنگ ناف، رنگ بذر، رنگ غالف، اندازه بذر،  های واقعی از خودگشنتالقیبرای تفاوت  

شود که از نظر ژنتیکی رنگ بنفش بر سفید  منفرد تعیین می رشدی، شکل برگ و رسیدگی است. برای مثال، رنگ گل توسط یک ژن عادت

باید همگی گل بنفش باشند. اگر در این نسل گل سفید   1Fغالب است. اگر یک والد نر بنفش با یک والد ماده سفید تالقی داده شود، گیاهان 

تواند استفاده شود، مقاومت به  بروند. از دیگر مارکرهای ژنتیکی که میها هیبرید نبوده و باید از بین   1Fانه این است که  وجود داشته باشد، نش

تواند والد نر مقاوم به علف کش را با یک علف کش است. اگر مقاومت به یک علف کش خاص از نظر ژنتیکی غالب باشد، اصالحگر می

 نمی بینند، اما گیاهان خودگشن نابود خواهند شد.    واقعی، پس از اسپری کردن علف کش، آسیب  1Fهیبریدهای  والد ماده حساس تالقی دهد.  

 منبع: 

1-Bilyeu, K., Ratnaparkhe, M.B. and Kole, CH. 2010. Genetics, Genomics and Breeding of Soybean. Published by 

Science Publishers. 355pp.  
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 ادورگ گیری سوی برخی نکات در 

گران با استفاده از پنس باشد. در این تکنیک اصالحگیری یا تالقی مصنوعی میاصالح ارقام سویا دورگیکی از اقدامات مهم و متداول در 

گیرد. اما برخی های پایه پدری انجام میو سوزن اقدام به اخته کردن پایه مادری کرده و متعاقب آن گرده افشانی انتخابی با استفاده از گرده 

 های انجام شده را باال می برد عبارتند از:نکاتی که شانس موفقیت تالقی

 باشد.. سن گیاه پایه مادری در درصد موفقیت تالقی بسیار مهم بوده به نحوی که هرچه گیاه پیرتر باشد شانس موفقیت تالقی کمتر می1

ها  م باشد پیش از رسیدگی غنچه، گرده های انتخابی ک هم است. اگر سن و اندازه غنچه های مناسب برای اخته کردن نیز بسیار م. انتخاب غنچه2

 دهد. از بین میروند و اگر سن غنچه زیاد باشد، پیش از پاره شده کیسه بساک غنچه توانایی باروری را از دست می

 د. شوها پیش از تلقیح می. گرمای زیاد و نور مستقیم خورشید باعث از بین رفت گرده 3

حد مادگی در گیاه سویا ممکن است در هنگام اخته کردن این عضو حساس و حیاتی آسیب    ها و ظرافت بیش از . بدلیل کوچک بودن گل4

 هاست. ببیند که این خود یکی از عوامل مهم در عدم موفقیت تالقی

 تواند باعث شکست یک تالقی شود. . قرار نگرفتن گرده در دهانه مادگی نیز می5

 تواند مانعی در بدست آوردن تالقی موفق باشد. ها میگرفتن رطوبت طبیعی غنچه بواسطه حذف گلبر دست . از6

اعالم    ،(1992و همکاران )  Vollmannدر موفقیت تالقی سویا بسیار مهم و ضروری است.    ،(1های مخصوص تالقی )شکل  . استفاده از عینک7

مقایسه با شرایط مشکردند در آزمایشی  و  اایی  استفاده  با  درصد    64ز عینک  ابه، 

درصد تالقی   7های سویا موفقیت آمیز بوده ولی بدون استفاده از عینک تنها  تالقی

دلیل تسلط کافی ه  موفق بوده است. آنها بیان کردند که این اختالف بسیار معنی دار ب

 باشد. بر تالقی می

 

                                  

های سویا در مرحله  های موفق بسیار مهم است. زیرا بسیاری از تالقیها، بعد از تالقی در بدست آوردن تالقیاز بوته . رسیدگی و حفاظت  8

 بندی از بین می روند. دانه 

 منبع:

- Vollmann, J., Gruber, H., Gretzmacher, R., & Ruckenbauer, P. (1992). Note on the efficiency of artificial hybridization 

in soybean. Die Bodenkultur, 43, 123-127. 

 

 

 

 ی تالق مخصوص نکیع از استفاده با ای سو یتالق. 1شکل
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 روش انتخاب و اصالح

ایجاد گونه  سویا یک گیاه خودگشن است برای  انواواصالحگر  از  استفاده میهای گیاهی خودگشن  از جمله  ع روش های اصالحی  کند. 

ای و بک ای، نسل تک بذر، شجره ا انتخاب دوره های بالک، بالک بشود، جمعیتهای اصالحی که برای گیاهان خودگشن استفاده میروش

 باشد. کراس می

حی است که در آن بذری که برای رشد در (، یک روش اصال2006( و اسلیپر و پولمن )1912(، نیومن )1991اصالح بالک طبق تعریف فهر )

یای مهم اصالح بالک شامل سهولت نگهداری  ای برداشت شده از همه گیاهان نسل قبل است. مزاشود، نمونههر نسل اصالحی استفاده می

انتخاب دوره های مطلوب به علت انتخاب طبیعی و سهولت  های اصالحی، افزایش فراوانی ژنوتیپجمعیت ی طی اصالح بالک ااستفاده از 

شود و محیط  به آسانی تعیین نمیباشد. از معایب اصالح بالک، همه گیاهان در نتاج نسل بعد حضور ندارند، فراوانی ژنوتیپی و تنوع ژنتیکی  می

 (.  1991)فهر، های غیرمطلوب شودغیرمناسب ممکن است منجر به انتخاب طبیعی به سمت ژنوتیپ

های مورد استفاده برای بهبود ارقام گیاهی است.  ترین روشای، یکی از قدیمیبالک به همراه انتخاب دوره   های خودگشن، اصالحبرای گونه

شود، بر اساس مصرف های بومی هتروژنوس انجام میجمعیت  ان اولیه با انتخاب گیاهان مطلوب از بذور  توسط کشاورزای که  دوره   انتخاب

ها در یک جمعیت برای یک صفت مطلوب ای، در اصل بر پایه یک انتخاب گسترده از بوتهتخاب توده گیاه و توسعه ارقام رایج منطقه است. ان

، 1991شوند )فهرهایی که انتخاب شدند به برنامه اصالحی وارد میباشد که در آن فقط یک نمونه از بوته یا در مقابل هر صفت نامطلوب می

بیش    ،های مطلوبشود و افزایش در فراوانی ژنوتیپ های غیرمطلوب از جمعیت میژنوتیپ این انتخاب منجر به حذف    (. در نهایت 1960آالرد

توان به آسانی و به های گیاهی خودگشن مینهای این است که طی اصالح گو اصلی انتخاب توده  از وقتی است که انتخاب انجام نشود. مزیت

تواند در که فقط می  این است ایارقام افزایش داد. یکی از معایب استفاده از انتخاب توده های مطلوب را برای بهبود  ارزانی، فراوانی ژنوتیپ

 ت در جمعیت مربوطه است ود، انجام شود و تاثیرات آن به مقدار زیادی وابسته به وراثت صفاشهایی که صفت مطلوب به آسانی بیان میمحیط

 (. 1991)فهر،

هدف نیستند یا   ینسل مناسب و استفاده از محیط هایی که در منطقه  برای پیشرفت  (SSD)ذربرخالف روش اصالحی بالک، روش نسل تک ب

( برای سویا توضیح داده شد، 1962)   اولین بار توسط جانسون و برنارد   SSDگیرد. روش  محیط متفاوت از منطقه آزادسازی رقم، صورت می

سینگلتون  و  جونز  دن 1934)  اگرچه  گول  و  مش1941)  (  روش  نیز  سریع جمعیت(  اصالح  برای  الین ابهی  تکامل  از  قبل  یا ها  انفرادی  های 

بیشترین استراتژی پایه برای روش   .ته شرح دادای تغییریافن روش شجره ( روشی را به عنوا 1966)  توصیف کردند و پس از آن بریم  خویشاوندان 

SSD  (. این  2006های بعدی است )اسلیپر و پولمن،  در نسلجمعیت در حال تفکیک برای کاشت بالک    در، برداشت تک بذر از هر گیاه

اگر فقط یک بذر از هرگیاه گرفته شود، میزان    در عمل،باشد.    یاصالح  فرآیند  های بعدی طینماینده نسل  ،دهداجازه می  2Fروش، به هرگیاه  

نباشد،   %100)قوه نامیه( بذر   جوانه زنی بذور در این جمعیت با تعداد نتاج در دسترس تعیین خواهد شد و اگر جوانه زنی یا قابلیت زنده ماندن 

ای حفظ تنوع ژنتیکی و اندازه جمعیت اصالحی گران بر. اصالحطی اصالح تغییر خواهد کرد  ها اندازه جمعیت کاهش خواهد یافت و فراوانی ژن

نام روش تک توده، که از پالت   SSDممکن است از چندین روش    2Fدر مرحله   به  برای    ای های توده تغییریافته استفاده کنند. یک روش، 

سیتی در جمعیت بدست آمد،  هموزیگووبی از  کند. وقتی سطح مطلهای بعدی استفاده می و نسل  2Fکاشت مقداری بذر از هر بوته در جمعیت  

  (.1991)فهر، شودای برداشت مییک تک گیاه از هر کرت توده 
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تغییریافته است که توسط برخی اصالحگران سویا به عنوان روش نسل    SSDتغییر دیگر روش تک بذر که توصیف شد، روش چند بذر یا  

کند و اندازه مناسب شود. این روش، تنوع ژنتیکی را تضمین مییتفاده مروش، اسای، بسته به نوع  ( یا روش غالف توده SPDتک غالف )

شوند و تعداد برداشت و مخلوط می 2Fگیرد. تعداد کمی از بذور، غالبا دو یا چهار تا از هر بوته در جمعیت  جمعیت از قوه نامیه بذر تاثیر نمی

   شوند. انتخاب می  ،صر به فرد بین جمعیت در مرحله اینبردینگ مطلوبهان منحیجه گیا در نت  ، شوندگرفته می های بعدی  نسل  مشابهی از بذور در

حفظ اندازه مناسب جمعیت برای انتخاب در مراحل پیشرفته اینبردینگ و همچنین   تغییریافته،  SSDو    SSDهای  از مزایای استفاده از روش

به طور معمیک جمعیت در حال تفکیک می  درنگهداری تنوع ژنتیکی   تباشد.  بر  پایه شرایط محیطی  بر  انتخاب طبیعی  با  ول،  نوع ژنتیکی 

 (. 1991های غیرهدف مانند گلخانه زمستانه مناسب است )فهر،ه در محیطتاثیرگذار نخواهد بود، بنابراین، این روش برای استفاد  SSDاستفاده از  

(. این  2006گشن مورد استفاده قرار گیرد )اسلیپر و پولمن،تواند برای اینبردینگ گیاهان خودگشن و دگرای میروش انتخاب و اصالح شجره 

کند. انتخاب به  های گیاهی هموزیگوس یکنواخت استفاده میخانواده ها و  انتخاب و ارزیابی گیاهان منفرد برای ایجاد الین روش، از توانایی  

        برده   3Fهای جداگانه در نسل  شوند و در ردیفانتخاب میها ارزیابی و فقط گیاهان مطلوب  شود، بوته شروع می  2Fطور معمول از گیاهان نسل

انتخاب در نسل  می کنند و همچنین بهترین ردیف گیاهی یا تک ی گیاهی را انتخاب میها خانواده   گران بهترین، اصالح3Fشوند. در طول 

های اینبرد تا وقتی که الین ست. این روش برای دو تا سه نسل  ها، برای این برنامه در دسترس اهای دارای نتایج مطلوب با توجه به شجره آنبوته 

های نامرغوب ای شامل توانایی حذف الینیابد. مزایای روش شجره ( برای صفات عملکرد انتخاب شوند ادامه میRILsنوترکیب هموزیگوس )

های  و حفظ داده   گیر بودنوقت ای،  اصالح شجره م  مه  از معایبها طی انتخاب است.  های اولیه و افزایش تنوع ژنتیکی در طول نسلدر نسل

   هاست.ثبت شده طی پیشرفت نسل

گر یک واریته خوب داشته ولی در یک صفت مهم کمبود داشته باشد. برای مثال،  حشود که اصالروش اصالح بک کراس وقتی استفاده می

تواند جهت غلبه بر این کمبود استفاده ح به روش بک کراس میممکن است یک الین با عملکرد باال، به یک بیماری خاص حساس باشد. اصال

کار رود. همچنین اصالح به روش بک کراس برای بدست آوردن شود و زمانی که صفات در حال انتقال توسط یک یا چند ژن کنترل شود ب

واریته توسعه یافته مانند مقاومت   اصالح به روش بک کراس برای بدست آوردن صفت مهندسی ژنتیک شده به داخل الین یا صفت مهندسی

شود و اصالح سط تعدادی ژن کنترل میژنتیکی، صفات مهندسی ژنتیک شده سویا، امروزه تو  رود. از نظر کش گلیفوزیت به کار می به علف

  (.2006 تواند از ابتدا برای انتقال این صفات به رقم مناسب از نظر ژنتیکی استفاده شود )اسلیپر و پولمن،بک کراس می

د  شود. دو وال می  ای است که ژن مطلوب در یک رقم مطلوب جایگزین ژن نامطلوبروش اصالح بک کراس، یک نوع هیبریداسیون دوره 

ای ست که از قبل موجود است. این والد تنها  شود. یکی از والدین شامل ژن مطلوب برای بهبود واریتهدر روش اصالح بک کراس استفاده می

خواهد با دریافت ژن مطلوب از گیاه بخشنده بهبود  ای است که میشود. والد دیگر واریتهقی و به عنوان والد بخشنده استفاده میدر اولین تال

شود و بخشی از هر تالقی در کل روش است. روش اصالح بک کراس، روشی گام به گام است که به  ای گفته مییابد. به این والد، والد دوره 

ها  بینی است، تا جایی که محصول نهایی شامل ژن جدید از والد بخشنده و تقریبا همه ژنای قابل پیشاین ژن از والد دوره   موجب آن، ترمیم

 باشد.  ای مید دوره از وال

با   جراییافته شامل اینتروگرسیون ژن مقاومت به گلیفوزیت به داخل رقم    یک نمونه عملی استفاده از روش بک کراس، بهبود ارقام توسعه

گلیفوزیت  کامال حساس به    Aای  شود. والد دوره کنترل می  Rباشد. مقاومت به گلیفوزیت توسط یک ژن غالب منفرد به نام  عملکرد باال می

بک   Aای  ( است و با والد دوره Rrهتروزیگوس )   1Fشود.  فقط یک بار تالقی داده می  Aای  دارد و با والد دوره   RRاست و ترکیب ژنتیکی  
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با گلیفوزیت    1F1BCمقاوم: حساس تولید خواهد کرد. این گیاهان    1:1( گیاهانی را با نسبت  1F1BC. اولین نسل بک کراس )شوداده میکراس د

شوند. این  ، بک کراس داده می1F2BCای برای تولید نسل  ها با والد دوره ماند و دوباره این( باقی میRrشود و فقط ارقام مقاوم )اسپری می

، 1F2BCآید. در  می  Aها از والد  ژن  درصد  1F1BC  ،75بدست آید. در    Aای  شبیه والد دوره ری  یابد تا ترکیب ژنتیکی بسیاادامه میپروسه  

های کافی از شود تا وقتی که اصالحگر به این رضایت برسد که ژنشود. این پروسه تکرار میمی  ایجاد  Aای  ها از والد دوره ژن  درصد  87.5

یابند و به عنوان یک نجات می  RRخودگشن شده و فقط گیاهان    Rrاس، گیاهان  منتقل شده است. در آخرین نسل بک کر  Aی  اوالد دوره 

  شود.کش گلیفوزیت آزاد میرقم جدید و بهبودیافته با مقاومت به علف

انتشارات در . ه شد با هم مقایسه شدند( توضیح داد 2004های اصالحی که توسط ارف و همکاران)در بعضی از تحقیقات اخیر و مرتبط، روش

با انتخاب همزمان روی توسعه ارقام   SSDای و های شجره راندمان روش   ;زراعت جامعه آمریکا کتابی با عنوان سویا: توسعه، تولید و کاربردها

گی، عملکرد، برای رسید  های انتخاب داری در روشمعنیت  ر چهار جمعیت بررسی شد. هیچ تفاو( د1991)  زودرس توسط بایرون و ارف

بدلیل نیاز به حداقل منابع، )نتاج تک بذر با ارقام زود رس(  SSDE ها به این نتیجه رسیدند که ع گیاه، ورس و وزن دانه مشاهده نشد. آن ارتفا

د برای کاهش  ( نیز یک روش جدی1990. کوپر)تشخیص داده شدسویای زودرس    هایالین برای توسعه    ترین روش انتخاب، بعنوان مناسب

اده توسط اصالحگران برای بهبود جمعیت نشان داد. وی، از یک نسل زودرس تغییریافته برای تست روش ارزیابی اطالعات منابع مورد استف

  دهد ها را نشان میملکرد کرتاستفاده کرد. این روش کاهش ده برابری در میزان ع  4:6Fهای  در سراسر الین  2:3Fمکانی و یک تکرار برای  

ارزیابی   ،( توضیح داده شد1975ای و روش انتخاب نسل تک بذر که توسط بوارما و کوپر)کرد نسل اولیه، انتخاب شجره که با مقایسه عمل

 شود. می

گیاهان بالک رشدیافته به مدت ده تا هجده سال در سه مکان در آرکانزاس را با هم مقایسه کردند. یکی   جمعیت  ،(1987دگاگو و کاونیس)

های کمتری  طبیعی با آلودگی  پوسیدگی ساقه و ریشه فیتوفترا آلوده شد، در حالی که بقیه در شرایط  ها، ساالنه با تیمارهای آلودگیمکاناز  

ی  داربه طور معنی  ، هایی که در مناطق غیرآلوده رشد یافتندنسبت به الین  یی که در مناطق آلوده رشد کردندهابودند. نتایج نشان داد که جمعیت

های هدف  تواند در افزایش عملکرد و ارقام مقاوم به بیماری برای محیطای میملکرد بذر باالتری دارند. این نتایج نشان داد که اصالح توده ع

های مرسوم در پروسه اینبریدینگ و انتخاب استفاده است یک روش ویژه انتخاب کند یا ترکیبی از روشمفید باشد. یک اصالحگر ممکن  

   ای ترکیب شود، در میان اصالحگران سویا مشهورتر است.و بالک که با انتخاب توده  SSDهای رسد روشمروزه به نظر میکند. ا

 منبع: 

Bilyeu, K., Ratnaparkhe, M. B. and Kole, C. H. 2010. Genetics, Genomics and Breeding of Soybean. Published by 

Science Publishers. 355pp. 
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 اصالح موتاسیونی در سویا
 

اهمیت روغن سویا در صنایع غذایی بسیار حایز 

اسید  مشخصات  است.  چرب، اهمیت  های 

صنایع   در  را  آن  میکاربرد  مشخص  -غذایی 

برچسب    قانونهنگامی که    2006سازد. در سال  

که   مقرر شد  و  کرد  تغییر  غذایی  مواد  گذاری 

ها  س موجود در روغنهای چرب ترانمیزان اسید

روغن برای  تقاضا  گردد،  بدون  مشخص  های 

ترانس چرب  پایداری    اسید  حال  عین  در  و 

یافت.   ،اکسیداتیوی افزایش  چشمگیری  بطور 

است که شرکت تولیداین در حالی  کننده  های 

هیدروژنهروغن فرایند  از  خوراکی  کردن،  های 

به منظور کاهش محتوای اسید لینولئیک استفاده  

اسید می تولید  سبب  فرایند  این  اما  های  کنند، 

ترانس می بر  چرب  شود)چنین اسیدهای چربی 

به  انسان  برایسالمت  تاثیر    ویژه  قلبی  بیماران 

-منفی دارند( لذا انجمن قلب آمریکا بر محدود

قوانین   ترانس  چرب  اسیدهای  مصرف  کردن 

.  در تحقیقات  انجام شده، چندین الین سویا با کاهش در محتوای  (Hu et al., 1997., Lichtenstein et al, 2006)خاصی را تعیین نموده است  

 Ross etژنتیکی شناسایی شدند، ولی اصالح برای صفت اسید لینولئیک کم در سویا کماکان ادامه دارد )های  اسید لینولئیک، از طریق روش

al., 2000  های ژرم پالسم به های جهش یافته و مجموعهربالگری فنوتیپی الیناولین بار از طریق غ  درصد  4(.کاهش در لینولئیک تا حدود

های تکی (. در حالیکه نشان داده شده بود،آلل Hammond and Fehr, 1983.,  Rahman et al., 1996., Rennie et al., 1988نتیجه رسید )

 3اهش سطوح این اسید چرب تا  انت بیشتری برای ک های موتشوند، آللدرصد    4توانند سبب کاهش محتوای اسید لینولئیک تا  مغلوب می

 Wilcox and Cavins,,1985., Takagi et al., 1999., Rahman et al., 1998., Fehr)روغن دانه مورد نیاز بودند درصد  و حداکثر  درصد  

et al., 1992., Ross et al., 2000) کنندها در شناسایی عملکرد ژن نقش مهمی را بازی میجهش یافته   (Zhu et al., 2005., Gabrielson et 

al., 2006 شوند آمیزی استفاده میی مدل و هم غیر مدل بطور موفقیتهای گیاه( و برای مطالعه عملکرد ژن هم در گونه(Cui et al, 2013)  .

زا )اشعه ایکس،  های یوناشعه های شیمیایی، اشعه و ترانسفورماسیون موجود است.  زا چندین روش برای ایجاد تنوع ژنتیکی از  طریق جهش

(، اغلب Shirley et al., 1992., Cecchini et al., 1998انجامد )فاوت میهای متهای نوکلئوتیدی در اندازه گاما و نوترون سریع( که به حذف 
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باشد اما ار مناسبی می( که برای کشف عملکرد ژن راهکAnai et al, 2008, 2012bشود )منجر به از دست رفتن عملکرد ژن جهش یافته می

( Insertional mutagenesisزایی درونی )(. جهشSlade et al., 2005های هدف گزینه مناسبی نیست ) های آللی در ژنناسایی جهشبرای ش

د محسوب ( برای شناسایی ژنوتیپ از روی فنوتیپ ابزاری قدرتمنtransposon taggingو برچسب گذاری ترانسپوزون )  T-DNAبا استفاده از  

(. به  Pan et al, 2003اند)آمیزی استفاده شده یتاهان زراعی و همچنین گیاهان مدل بطور موفقشود و به منظور مطالعات عملکرد ژن در گیمی

های  کاربردی بودن این تکنیک برای خلق جمعیتحال فقدان سیستم ترانسفورماسیون قابل مقایسه، همچنین الزام کشت بافت، سبب غیرهر

های شیمیایی بدلیل توانایی باال در موتاژنهای سویا مورد نیاز است.  های جانشین دیگری برای شناسایی ژنشود، بنابراین ابزار هش یافته میج

های جهش یافته با استفاده از این موتاژن در گیاه باشند. جمعیتزایی میالقاء جهش در مجموعه ژنوم، ابزاری امید بخش در مبحث جهش

 Xin(، یوالف )Till et al, 2004(، جو )Weil & Morde, 2007(، ذرت )Slade et al, 2005(، گندم )Greene et al, 2003یدوپسیس )آراب

et al, 2008( سیب زمینی ،)Minoia et al,  2010  و سویا )Carroll et al, 1985 های اخیر تحقیقات قابل توجهی در اند. در سال( تولید شده

های متفاوت از ا با غلظت ر  JS-335و    MAUS-71بذور ارقام    Satpute & Fultambkar, 2012نومی برای سویا انجام شده است.  توسعه منابع ژ

های موتاژنی در هر زنی در تمام تیمارو موتاژن فیزیکی، اشعه گاما تیمار نمودند. در پژوهش اخیرکاهش درصد جوانه  EMSموتاژن شیمیایی، 

ثابت      Pavadai & Dhanavel, 2005حالیکه افزایش عقیمی دانه گرده با مقدار دوز یا غلظت موتاژن همراه بوده است.  دو رقم مشهود بود، در 

در آزمایشات خود نشان  دادند نسبت    Qiu & Gao,1988دانه و عملکرد بوته با دوز اشعه گاما رابطه معکوس دارند.    100کردن اند وزن  

د، بعالوه وراثت  های سریع  حاصل می شودر مقایسه با نوترون  EMSوای پروتئینی و روغن باالتر، با استفاده از ها با محت بیشتری از جهش یافته

درصد بهمراه انتخاب   4/0و    2/0در غلظت های    EMSتیمار بذور سویا با     Wang et al, 1989پذیری باالتر در نسل دوم و سوم مشاهده گردید.  

ی القاء جهش  را برا  EMSمیلی موالر از    60تیمار     Espina et al, 2018شود.  محتوای پروتئینی پیشنهاد می  های اولیه برای افزایشدر نسل

   مناسب تشخیص دادند. 
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 های سویا متحمل به خشکی به معرفی واریته ترزدیکک گام نی 

خشکسالیا محسوب  مروزه  غذایی  امنیت  برای  تهدیدی  مکرر  شوند.  میهای 

تحت تاثیر خشکی است.   عملکرد سویا به عنوان یک محصول روغنی مهم، شدیداً

توانند  اند که میکرده   را   هایی از سویا شناساییتیمی از دانشمندان هند، ژنوتیپ 

را با    خشکی  امیدوارند  دانشمندان  کنند.  تحمل  بهتر  عملکرد  روی  تاثیر  بدون 

آورند، بتوانند  این ارقام به ارمغان میترکیب صفاتی که تحمل به خشکی را در  

درصد از مناطق    60های متنوع بیشتری ایجاد کنند. در کشور هند بیش از  واریته 

برای کشاورزی است. بنابراین عملکرد   خالص کاشت سویا وابسته به بارش باران

است و خشکی در هر مرحله از رشد    محیطی سویا به طور عمده تحت تاثیر شرایط  

ژنوتیپ سویا را در جستجوی صفت   16تواند بر میزان تولید آن تاثیر گذارد. دانشمندان مؤسسه تحقیقات سویا در کشور هند،  ه میاین گیا

ها در شرایط آبیاری طبیعی رشد کردند تا این آزمایش که در مؤسسه دانشگاهی اندور انجام شد، ژنوتیپتحمل به خشکی بررسی کردند. در 

رسی زایشی  مرحله  از آن، مجموعه به  پس  می دند.  آبیاری  دیگر  که مجموعه  در حالی  محروم گردیده،  از آب  گیاهان  از  شدند. سپس  ای 

دمای کانوپی، طول ریشه، وزن مخصوص برگ، نرخ فتوسنتز، میزان کلروفیل و موم اپی   گیری پارامترهای مختلفی از قبیلدانشمندان اندازه 

دو شرایط بدون آبیاری و آبیاری محاسبه کردند. تحت این شرایط محققان دریافتندکاهش قابل های کشت شده در هر  کوتیکوالر ژنوتیپ

درصد متغیر بود. بر اساس کاهش میزان عملکرد، چهار ژنوتیپ سویا    62تا    20توجهی در عملکرد دانه حاصل شد که بسته به نوع ژنوتیپ از  

(EC 538828  ،JS 97-52  ،EC 456548    وEC602288) ان متحمل در برابر خشکی معرفی شدند. مشخص گردید که صفاتی مانند دمای  به عنو

گ باال، میزان کلروفیل و میزان فتوسنتز باال که در های بلندتر، نسبت باالی وزن ریشه به اندام هوایی، وزن مخصوص برکانوپی پایین، ریشه 

، گیاهان با سیستم  این کهگیرند. مهمتر از همه  کرد دانه را در بر میشود، در شرایط خشکی بهترین عملهای متحمل به خشکی دیده میژنوتیپ 

آب و مواد مغذی از خاک توسط گیاه به طور  ریشه بلندتر بیشتر به شرایط خشکی انعطاف پذیری داشتند، زیرا در این حالت امکان جذب  

جهت اجتناب از  یای مثبتشود، نیز رابطه به علت تعرق می  ز دست رفتن آبها، که مانع اشود. همچنین میزان موم در برگ موثرتری فراهم می

توان در یک برنامه اصالحی ا میر  ها شرایط خشکی دارد. دکتر سینگ باتیاتی، رهبر این گروه تحقیقاتی اظهار داشت: این صفات و ژنوتیپ

 جهت ایجاد ارقام سویا مقاوم در برابر تنش خشکی مورد استفاده قرار داد.

 منبع:

https://vigyanprasar.gov.in/2019 
 

 

 

  

 

گیاهان در سمت چپ سویا نرمال بوده که عالئم تنش  -گیاهان سویا تحت تنش خشکی

 اندخشکی را نشان می دهند. گیاهان در سمت راست برای تحمل به خشکی انتخاب شده

https://vigyanprasar.gov.in/2019
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   مروری بر دستکاری ژنتیکی سویا

 مبتنی بر جنین نابالغ  ژن انتقال  .1

 

های نابالغ جنین بدین صورت که  ( انجام شد.  1983)  زایی سوماتیکی اولین بار توسط کریستیانسون و همکارانباززایی جنین نابالغ از طریق جنین 

های کامل و گیاهچه   ه قرار داده شد  D-4-2های سویا بر روی محیط کشت مایع یا نیمه جامد با غلظت باالی اکسین و  خارج شده از غالف 

این بافت به  بمباران ژنی  تراریخته از طریق  جنین نابالغ به عنوان یک ماده گیاهی جایگزین توسعه یافت، گیاهان    ایی شدند. بعد از این که بازز

باسیلوس  و  هیگرومایسین  به  مقاوم  گلیفوزات،  به  مقاوم  مانند سویا  تراریخته  تولید سویا  برای  انحصاری  طور  به  سیستم  این  آمدند.   دست 

 ( استفاده شده است.BTنسیس )تورینگ

از   محدودیتعداد    منجر به تولید  های نابالغ برای تراریختگیستفاده از جنیناز آن جا که تشکیل بافت جنینی تکثیری به ژنوتیپ بستگی دارد، ا

های متعدد  و کپی  عی داشتهیار متنونتایج بسهای نابالغ  شده است. استفاده از بمباران ژنی با جنین   "Williams 82"و    "Jack"کولتیوارها مانند  

  ن ی ا رغمیعلوجود دارد. نیز های سوسپانسیون جنینی با سن باال ن باروری در کشتاز دست رفت احتمالعالوه بر این،  شوند.ایجاد می DNAاز 

 است.  گیاهان شیمریایجاد کاهشو  تراریختگی ادینسبتاً ز ییاز آنها کارآ  یکیدارند که  یمختلف یایمزا  ینیجن هایکشت ، هاتیمحدود

 

 های جنینیمبتنی بر شاخه ژن . انتقال 2

نمونه  از ریزنمونه ی سرشاخهریز  استفاده قرار گرفته است. مکیب و همکاران  ی جنینی منبع دیگری  تراریختگی سویا مورد  ها است که در 

ها  های حاصل از این مریستم یق بمباران ژنی را گزارش کردند. شاخه های مریستمی از طر( برای اولین بار انتقال پایدار با استفاده از سلول 1988)

ی اولیه شیمر بودند. مارتینل و همکاران  های متعدد از گیاهان بالغ ایجاد شدند. با این حال گیاهان تراریخته ، برای تولید شاخهاندام زاییاز طریق  

تریوم، ی جوانه زده در محیط انتقال اگروباک اخه مریستمی متعلق به گیاهچه آمیزی را گزارش کردند که در آن از نوک ش( روش موفقیت 2002)

 استفاده شده بود. این سیستم انتقال ژن سریع و کارآمدی را در سویا فراهم آورده است.

 

 . انتقال مبتنی بر هیپوکوتیل 3

از انتهای اکروپتال    در این بررسی  ورد بررسی قرار گرفت.ژنوتیپ مختلف سویا م  13  درنوع دیگری از بافت ریزنمونه، ،  نیز به عنوان  هیپوکوتیل

آغاز کردند.    ها ها در این نوع ریزنمونه باززایی را از شاخهبیشتر ژنوتیپ ی هفت روزه استفاده شده است  وتیل متعلق به گیاهچه بخش هیپوک 

ها در های القا شده از ریزنمونه، اکثرا آن د شاخه با وجو  کند ولیکن عمل میکه این روش باززایی مستقل از ژنوتیپ است    ه است گزارش شد

ی بارور را با استفاده از انتقال مبتنی بر هیپوکوتیل در محیط  آمیز گیاهان تراریخته ( تولید موفقیت 2008. ونگ و همکاران )خاک بالغ نشدند

و نیترات نقره، به محیط تشکیل شاخه اضافه شدند.  BAPی شیمیایی مختلف، اگروباکتریوم گزارش کردند. برای بهبود سیستم انتقال، دو ماده 

های مریستمی های واقعی مسئول برای باززایی در واقع بافت که در سیستم انتقال فوق به کار رفته است، بافت   "هیپوکوتیل  "علیرغم اصطالح  

 ی گره کوتیلدونی هستند. از قبل موجود در ناحیه 

 . انتقال مبتنی بر بافت برگ4

های (گزارش شد. شاخه 1987ولین بار توسط رایت و همکاران )تجدیدپذیر برای کل گیاه از بافت برگ اولیه یا اپیکوتیل اباززایی های روش

( باززایی 1997و سایتوکنین تکثیر شدند. راجاسکاران و همکاران )  BAPهای  ها به طور مداوم رشد کردند و با هورمون متعددی از ریزنمونه 

ژی یوتکنولو ب  
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برگ گزارش کردند، که منجر به ایجاد گیاهان بارور شد.کان    یهای اولیه زایی از اپیکوتیل و بافت دی از سویا را از طریق جنین های متعدواریته 

( برای اولین بار بازدهی انتقال را با استفاده از اپیکوتیل و بافت برگ در محیط اگروباکتریوم مورد آزمایش قرار دادند و در 2006و همکاران )

 همراه با تیمار ساکاروز و مانوز استفاده کردند. LBA4404و  EHA101های ویه آن از س

 تاریخچه تحقیقات انتقال مبتنی بر محیط کشت اگروباکتریوم در سویا 

و آشنا   در بین تکنولوژی های مختلف انتقال ژن، انتقال به واسطه ی اگروباکتریوم برای تولید سویا تراریخته موثرتر بوده است زیرا روشی ساده 

و حداقل هزینه و تجهیزات را نیاز دارد. تاکنون گزارش های زیادی در رابطه با شرایط مطلوب برای دستیابی به بازدهی باال برای محققان است  

  (1983در تراریختگی سویا، منتشر شده است، مانند : شرایط  مربوط به تلقیح اگروباکتریوم و ترکیبات محیط کشت.پدرسون و همکاران )

را به عنوان   ACH5و  C58, T37مختلف اگروباکتریوم و شرایط محیط کشت بر بازدهی انتقال ژن تاثیر دارد و  نشان دادند که سویه های  

)بهترین سویه  و همکاران  اوونز  اعالم کردند.  دادند که 1985ها  نشان  تومور،  القا  برابر  های مختلف سویا در  ژنوتیپ  بررسی حساسیت  با   )

و    G. sojaدر    398.693B (PI)و کولتیوار    axGlycine mدر    Pekingو     Biloxi،  Jupiter  کولتیوارهای  هینچی  دارند.  را  بازدهی  بهترین 

   EHA101, EHA105, LBA4404( روش های انتقال ژن در سویا را توسعه دادند و بسیاری از سویه های اگروباکتریوم مانند  1990همکاران )

  EHA101( گزارش کردند که  1990به عنوان سویه های مناسب معرفی کردند. پاروت و همکاران )   ر دادند و را مورد آزمایش قرا  AGL1 و

برای    A. tumefaciens KAT23( نیز از  2007است. یوکاو و همکاران) LBA4404برای انتقال ژن با کوتیلدون نابالغ سویا بسیار مناسب تر از  

  پیشرفت   گذشته دهه  دو  طول  برای انتقال ژن در سویا است.در  باالییسویه دارای بازدهی  ادند این  ارقام مختلف سویا استفاده کردند و نشان د 

   پایین است سویا  بازدهی انتقال ژن همچنان  حال  این با . است انجام شده   سویا  دستکاری ژنتیکی در توجهی قابل

 مسیرهای جدید در مهندسی ژنتیک سویا، مهارت ها و حامل ها ) حامل ها( 

امروز روش های انتقال به واسطه ی اگروباکترویوم در سویا بسیار موفق بوده اند، در حالی که سایر روش ها شامل انتقال به واسطه ی  به    ات

الکتروپورشن، کاربید سیلیکون، لیپوزوم، میکرواینجکشن و کلروپالست عملی نبوده اند. از سوی دیگر ورود ناخواسته ی نشانگرهای آنتی 

های ناخواسته باعث مطرح شدن نگرانی های زیست وترها در طی فرایند انتقال ژن  نیز محتمل بوده است. مشکل وجود این ژن پروم بیوتیک و 

اند،  محیطی و خطرات سالمتی انسان شده است. برای غلبه بر این خطرات احتمالی، روش های تولید گیاهان تراریخته بدون نشانگر توسعه یافته 

ها ترین روشها، سیستم هم انتقالی یکی از متداول . از میان این روش site-specific  انتقال به واسطه ترانسپوزون و نوترکیبی قالی،مانند : هم انت

گیرند.  ای قرار میجداگانه   DNAهای  برای تولید گیاهان تراریخته بدون نشانگر است. در این روش ژن نشانگر و ژن مورد نظر روی مولکول 

های  شوند.عالوه بر این برای بهبود صفات ژنتیکی سویا بسیاری از آزمایشگاه نظر از ژن نشانگر در نسل های بعد جدا می   مورد  هایسپس ژن

و    (BAC)  های مصنوعی باکتریاییاند، مانند چندین کتابخانه حاوی کروموزمتحقیقاتی ابزارهایی برای ژنومیک کاربردی سویا ایجاد کرده 

نه تنها در سلول میزبان پایدار است بلکه برای کلون سازی در مقیاس    BAC(.  BIBAC)ستعد برای انتقال ژن  اعف مکلون پالسمیدهای مض

وارد شده با این    T-DNAبرای انتقال ژن به واسطه اگروباکتریوم و مکمل عملکردی ژن توسعه یافته است.    BIBACبزرگ نیز مناسب است.  

 یچ گونه خاموشی ژنی در آن مشاهده نشده است. ه و هوکتور نیز به طور پایدار به ارث رسید

 منبع 

genetic, physiology, agronomy and  -A comprehensive survey of international soybean researchBoard, j. (2013). 

nitrogen relationships. InTech. Chapter 23. Lee, H., Park, S., Zhang, Z. 489-506. 
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 تغییریافته جهت استخراج از بذر گیاه سویا CTABبه روش  DNAپروتکل استخراج 

   .شوندمی  یلشده و در صورت لزوم در اتوکالو استر آماده   DNAجهت استخراج موردنیاز  ی و بافرها یلوساابتدا 

 باشد:طبق جدول ذیل می  CTABهای مورد نیاز جهت تهیه بافر استخراج مواد و غلظت 

 

 استخراج  بافر یزااج
 پایه محلول غلظت

 
 استخراج  بافردر   غلظت

 بافرلیتر میلی 100 تهیه  برای شده برداشته  مقدار

 

Tris 1  لیتر یلیم 10 موالر  یلیم 100 موالر 

EDTA 5/0  لیتر یلیم 30 موالر  یلیم 150 موالر 

NaCl 5  لیتر یلیم 42 موالر  یلیم 2100 موالر 

CTAB - 2  گرم  2 درصد 

 میلی لیتر رسانده شود  100به حجم   - - مقطر آب

 

 باشد:براساس روش ذکر شده به شرح ذیل می DNAمراحل استخراج 

 در ساعت نیم مدت به  گرادسانتی درجه 65 ( را در دمایCetylTerimetilAmoniomBromide)  CTABبافر استخراج   کار شروع از قبل .1

ها، تاثیر بهتر ، کمک به دناتوره شدن پروتئینمحلول شدن یکنواخت و ها نمک مجدد شدن حل کار این انجام از هدف داده که قرار ماریبن 

 باشد.می  و سریعتر بافر و ممانعت از تاثیر آنزیم های تجزیه کننده 

 شود.منتقل می 2گرم به تیوب  2/0مقدار کمی بذر سویا را در هاون چینی سرد ریخته و به همراه ازت مایع کامالً پودر کرده و به میزان  .2

استخراج،   بافر  میکرولیتر  100  ازای هر)به   )β(Mercaptoethanol–ر مرکاپتواتانول  میکرولیت  24میکرولیتر بافراستخراج )جدول( و    800مقدار   .3

 نمونه   تمام   به   فربا  تا  های حاوی نمونه اضافه شده و سپس وورتکس کرده به هرکدام از تیوب   SDS  %20میکرولیتر    100مرکاپتو ( و    میکرولیتر  3

بوده آنتی   یک  مرکاپتواتانول  .گیرد  انجام   اولیه  شدن   لیز  و  رسیده  )احیاکننده(  تیول آنزیم گروه   از  محافظت  که  اکسیدانت   مقابل   ها درهای 

برخی پروتئینو همچنین می  دارد   عهده   بر   را   اکسیداسیون  به دناتوره شدن  پیوندهای دی سولفیدی منجر  با شکستن  ایها شوتواند  ن ماده د. 

ه علت سمی و بدبو بودن بهتر است اضافه کردن مرکاپتواتانول به نمونه زیر هود انجام  شود. ب  اضافه   استخراج  بافر  به   استفاده   از   قبل   میبایست  

 شود.می  نوکلئازها  فعالیت مانع  همچنین و  سلولی غشاء تجزیه  به  منجر با نمونه  استخراج بافر گیرد. ترکیب

 که  کرده   اینورت  را  هاآن   بار  یک  پنج دقیقه  هر  شده و  داده   قرار  گرادسانتی  درجه  65  دمای  در  ماریبن  داخل  ها درنمونه   تساع  نیم مدت  به .4

 .است بافر کارایی بردن باال  کار این  انجام از  هدف

ته   و   سر  آرامی  ها( به)ویال   هابار تیوب   چندین   و  کرده   اضافه   نمونه  هر  به  الکل: کلروفرم  میکرولیتر( محلول فنل: ایزوآمیل  800نمونه )  حجمهم .5

سی ایزوآمیل الکل سی  2سی کلروفرم و  سی  48سی  فنل،  سی   50سی آن مقدار  سی  100است یعنی در    24:1:25محلول    این   شوند. نسبت می
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 وجود دارد.  

: شودمی تشکیل تیوب  در الیه سه سانتریفوژ عمل از شده. پس سانتریفوژ 13000 دور در( درجه 24)  اتاق  دمای در دقیقه 10 مدت به هانمونه  .6

 انضمام   به   آب  در   محلول  های مولکول  حاوی  آبی  . فاز (Organic Phase)آلی  و فاز (Inter Phase) میانی  ، فاز  (Aqueous Phase)آبی    فاز

 گیر  الیه  دو این بین میانی، فاز در نیز حل ابلغیرق گیاهی زائد مواد و گرفته قرار آلی فاز در و لیپیدها  هاپروتئین. باشدمی نوکلوئیک اسیدهای 

  نوک   آنکه   بدون   باال   دقت   و با   آرامی  به   سمپلر  با  را   رویی  الیه   محتویات  ها تیوب   در  شده   تشکیل   الیه   سه  از .  شوندمی  هم جدا   از  و   افتندمی

 .  شوندمی منتقل  جدیدی تیوب به  و  برداشته( میکرولیتر 500-600 حدود)  باشد مقدور که میزانی باشد به  داشته  ها تماسناخالصی  با  تیوب

گردیده،   دور سانتریفیوژ   13000دقیقه در    10حجم نمونه کلروفورم به هر نمونه اضافه کرده و  مجدد هم   باال  با خلوص   DNA  به   دستیابی  برای .7

 شود. میکرولیتر برداشته می 400-500محتویات الیه رویی به میزان 

 بار  با چند  مرحله  این  در  شده،  اضافه  آن  به   سرد  یکرولیتر( ایزوپروپانولم  350تا    250ونه )( حجم نم3/2وم )به اندازه دو س  DNAجهت رسوب   .8

  هر   و  داده   گراد قراردرجه سانتی  -20  فریزر  در  ها رانمونه   ساعت   نیم  مدت  به   سپس  و  نمود  مشاهده   را  DNAکالف    توانمی   تیوب،  دادن  تکان

 . نمود نگهداری  یخچال در  ساعت 16تا  توانمی را مرحله این کرده، ته  و سر  یامآر به   را هاآن  بار  یک دقیقه 10

  در   گردید،   سانتریفوژ  دور   13000  گراد در درجه سانتی  4در دمای    دقیقه   10  مدت   به  هااز فاز آبی، نمونه   (Pellet)برای رسوب و تشکیل پلت   .9

 .نمود  رسوب تیوب ته  در ژنومی DNAاین مرحله  پایان

کنند، جهت  می  ته   و  سر  را   هاآن  آرامی  به  و   شده   اضافه  درصد  80  اتانول  الکل  میکرولیتر  500  نمونه   هر  و به   کرده   خالی  را  تیوب   محتویات .10

  را  تیوب  شوند، پس از آن محتویات سانتریفیوژ می  8000گراد و دور  درجه سانتی  4ها به مدت پنج دقیقه در دمای  رسوب مجدد پلت تیوب 

 کاغذی وارونه قرار داده تا الکل آن خارج شود.  دستمال یا صافی کاغذ  روی دقیقه بر  30مدت  هرا ب  هاآن  و نموده  خارج

 ،Tris  موالر  TE    (1  بافر  میکرولیتر  50-100  مقدار  ،  DNA  پلت  شدن  حل  جهت  و  ژنوتیپی  ارزیابی  بعدی  مراحل  در  DNA  از  استفاده   برای .11

 فریزر  کرده، سپس به داخل نگهداری  اتاق دمای در  ساعت  48الی    24  مدت  به   و   شده   هافاض  تیوب  هر  و یا آب تزریقی به(    EDTA  موالر  5/0

 گراد منتقل خواهند شد. درجه سانتی -20 دمای با

 منبع:

 . )با کمی تغییرات( 1984سقایی معروف و همکاران،  
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 لینکاژ نالیز توالی یابی  و آ، یابی ژنتیکیدر سویا با استفاده ازنقشه  1GmDWشناسایی ژن پاکوتاهی 

گذارد. در این مقاله  های اصالح و عملکرد محصول تاثیر میداری در شیوه باشد و به طور معنیارتفاع گیاه یکی از اجزای مهم ساختار گیاه می

اه کاهش ارتفاع گیاه و کوت   DWگزارش خواهد شد. در موتانت    661از سویا رقم ژانگپین    EMSمشخصات یک موتانت پاکوتاه حاصل از  

در   4GAو  (   A1)جیبرلین    1GAاساساً کاهش طول سلول بوده است. فعالیت زیستی    پدیده   خ داده است که عامل هر دور  شدن فاصله میانگره 

خارجی حاصل شده باشد. تجزیه و تحلیل ژنتیکی نشان   3GAتواند بوسیله تیمار با  قابل تشخیص نبود و فنوتیپ پاکوتاهی می  DWساقه موتانت  

یابی نقشه ژن توالی  -یابیای انقباضی کنترل شده است. با استفاده از آنالیز لینکاژ  و نقشهتوسط یک ژن هسته   DWکه صفت پاکوتاهی  داد  

1mDWG      با اندازه تقریباً    8روی کروموزومkb  460    ها  شناسایی شد. از این ژن  82ژن رونویسی شده در ژنوم مرجع رقم ویلیامز    36محتوی

پلی )موردو  نامشخص  نوکلئوتیدی  تک  بهSSNPفیسم  که  شده  شناسایی  ژن (  کدگذاری  مناطق  در  نسبی  و    1GmDWهای  طور 

165100Glyma.08G  در موتانتDW ضور دارند. با این حال تنها جهش حSNP  (T>A در نوکلئوتید )1در 1224GmDW    با فنوتیپ پاکوتاهی

شود. تجزیه و تحلیل  نوع شامل ریشه، ساقه و برگ بیان میهای متکند و در بافتکورن سینتاز را کد می  –یک انت    1GmDWمرتبط بود.  

است. این نتایج اطالعات مهمی را برای    DWمسئول فنوتیپ پاکوتاهی در موتانت    1GmDWبیشتر تغییرات آللی در سویا قویاً نشان داد که  

 کند.محصول فراهم میاین  بهبود درک ژنتیک ارتفاع گیاه سویا و اصالح 

 منبع:

Li, ZH.,  Y. Guo, L. Ou,  H. Hong, J. Wang, ZH. Liu, B. Guo, L. Zhang and L. Qiu. (2018). Identification of the 

DWarf gene GmDW1 in soybean (Glycine max L.) by combining mapping-by- sequencing and linkage analysis. 

Theoretical and Applied Genetics, 131(5), 1001-1016. 
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  B.napusبه کانوال و استفاده از تیپ جدید Brassica nigra از  انتقال مقاومت به بیماری

( ناشی از  blacklegو ساق سیاه )  Plasmodiophora brassicaeناشی از  (  clubrootدو بیماری مهم کانوال شامل ریشه گرزی )

Leptosphaeria maculans   ها منابع جدید مقاومت مورد نیاز  تهدید جدی برای تولید کلزا هستند. جهت مدیریت این بیماری

کانوال مقاوم به هر دو بیماری هستند.  ها قادر به غلبه بر مقاومت ارقام  این پاتوژن  های ها، جمعیتاست، چرا که بر پایه گزارش

کشاورزی و  کشاورزی  مرکز  )-محققان  کانادا  دAAFCغذا  الین (  از  استفاده  با  ساسکاتون  )ر  سیاه  خردل   Brassicaهای 

nigra اده های مورداستفاند. الینها در برابر هر دو بیماری شناسایی شده است، بررسی چهار ساله انجام داده (که اخیراً مقاومت آن

دهد که  استفاده نشدند، این نشان میهای اصالحی کانوال و خردل برای مقاومت در برابر بیماری  در این بررسی هرگز در برنامه

فرد و جدیدی از مواد گیاهی برای ایجاد مقاومت به هر دو به بیماری هستند. اهداف این بررسی تعیین  ها منبع منحصربه این الین 

قاوم  )بسیار م  B. nigra CR2716اومت در برابر ریشه گرزی و موقعیت ژنتیکی هر ژن مقاومت در الین  های مقنحوه کنترل ژن

با مقاومت در برابر هر دو بیماری ریشه    B. napusهای اصالحی  در برابر هر دو بیماری ریشه گرزی و ساق سیاه( و ایجاد الین 

انجام شد. در    B nigra CR2716ژنتیکی مقاومت ریشه گرزی در الین  یابی  گرزی و ساق سیاه بود. در این مطالعه، ابتدا نقشه 

طور بالقوه  و به  5Xو  3های شود و این ژن مقاوم جدید به پاتوژن ومت توسط یک ژن غالب کنترل میادامه تست تأیید اینکه مقا

منطقه ژنومی نزدیک به ژن مقاومت    های جدید بسیار مقاوم است، صورت گرفت. در مرحله بعد ژن مقاوم جدید بهبه دیگر پاتوژن 

RhCr6   بر روی انتقال ژن مقاومت در برابر هر دو بیماری از الین مقاوم    بود، منتقل شد. بخش بعدی پروژه که قبالً مشخص شده

B. nigra CR2716   به الین کانوالB. napus DH 16156  5و   3های  های اصالحی برای مقاومت به پاتوژن متمرکز بود. الینX  

کنترل مقاومت در برابر  ریشه گرزی تست شدند و انتخاب به کمک مارکر بر روی هر نسل انجام شد. وجود یک ژن منفرد در  

ها انجام شد. چهار فنوتیپ  ریشه گرزی تأیید شد. مطالعات مشابهی برای ساق سیاه با مقاومت به گیاه شناسایی شده در همه جمعیت

دهد مقاومت به ساق سیاه احتماالً توسط  ها مشاهده شد، که نشان میدر اکثر جمعیت  L. maculansبرای مقاومت به دو جدایه  

جدید با منشأ مقاومت   B. napusهای اصالحی  آمیز الینطور موفقیت شود. در نهایت در این پروژه به ی مختلف کنترل میهاژن

های مقاومت جدید  توانند ارقام کانوال با ژننندگان کانوال میدر برابر هر دو بیماری از خردل سیاه ایجاد شدند. در آینده، تولیدک 

   ها کاهش خواهد یافت را کشت دهند.ها در آن ز بیماریاهای اقتصادی ناشی که زیان

 منبع:

Yu, F., Peng, G., Gossen, B. Vail, S. 2019. Introgression of disease resistance from Brassica nigra into canola using a 

new-type B. napus,(Final Report). Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon SK. 
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 کاربرد تکنولوژی ویرایش ژن برای گسترش کشت سویا در چین 

 

برای   ژن،  ویرایش  فناوری  از  چینی  دانشمندان 

موتانت  که  ایجاد  کردند  استفاده  سویا  از  هایی 

کم را داشته باشند    قابلیت کشت در مناطق با ارتفاع

اصالح   برای  را  روش  این  ترتیب،  بدین  و 

سویواریته  جدید  دانشمندان  های  دادند.  تطبیق  ا 

ویرایش   ابزار  از  چین،  کشاورزی  علوم  آکادمی 

، برای تغییر در دو ژن کلیدی  CRISPR/Cas9ژن  

کننده گلدهی در سویا و همچنین از فناوری  تنظیم

موتان  تولید  برای  استفاده  تهیبریداسیون،  ها 

ویا در چین، به دلیل حساسیت این گیاه به طول روز، کاشت آن در جنوب (، محقق برجسته سHan Tianfuکردند. بنا بر اظهارنظر هان تیانفو ) 

 های بدست آمده شود. موتانت این کشور، اغلب با مشکالتی مانند گلدهی زودهنگام، رشد رویشی کم و در نهایت کاهش عملکرد مواجه می

امکان گسترش کشت سویا را در مناطق جنوبی چین فراهم از این روش، با گلدهی دیرهنگام، بهبود ارتفاع و افزایش تعداد غالف در بوته،  

 اند. نموده 

 منبع:

http://www.chinadaily.com.cn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinadaily.com.cn/
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 ENLIST E3سویاهای 

 

Enlist E3 soybeans 
 

کولین، گالیفوزیت و گلوفوزینات مقاوم   D-2,4کش  ، تنها ارقام تجاری در دسترسی است که به سه علفEnlist E3سویاهای موسوم به  

باشد. تولیدکنندگان، برای کشت این سویا در ایاالت متحده آمریکا، کانادا، برزیل و همچنین  هستند و این مقاومت حاصل انتقال سه ژن می

ک  ازجمله چین و برخی  فناوری توسط سه شرکت  ، مجوز دریافت کرده 2019فیلیپین در سال    شورهای واردکننده سویا  این   Cortevaاند. 

Agriscience™ ،Agriculture Division of DowDuPont  وMS Technologies™ .ارائه شده است 

به کشاورزان ارائه نماید.    2019کش برای سال  اوم به این سه علف رقم مق  37توانسته است با استفاده از این فناوری،    Stine® Seedشرکت  

سازی این مند شوند. تجاری توانند با استفاده از این فناوری، از عملکرد دانه باال بهره مدیرعامل این شرکت بیان داشت تولیدکنندگان سویا می

 فناوری، گامی مثبت برای صنعت تولید سویا و تولیدکنندگان است. 

اند و حاوی  گذاری شده ، برچسبEnlist E3برای استفاده در مزارع سویای    ®Colex-Dو    ®Enlist One®   ،Enlist Duo  هایشک علف

 کولین هستند.   D-2,4ترکیبات اختصاصی از گالیفوزیت و نوع جدیدی از 

 منابع:

https://www.corteva.us 

https://www.stineseed.com 

 

 

 

https://www.corteva.us/
https://www.stineseed.com/
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 کش رقم جدید سویای مقاوم به خشکی و علف

 

کش پرکاربرد را مورد تائید  ( در سال جاری، رقم جدید سویای مقاوم به خشکی و مقاوم به دو علفCTNBioامنیت برزیل )-آژانس زیست

یل صادر شده است و برای صادرات، به اخذ مجوز از کشور واردکننده، نیاز خواهد  ت آن در برزت و مجوز کشاس  HB4قرار داد. نام این رقم،  

 داشت. 

 Arcadia Biosciencesبا  Tropical Melhoramiento & Geneticaو   Verdecaهای گذاری مشترک شرکتاین رقم جدید حاصل سرمایه

Inc    وBioceres Crop Solutions   بر مقاومت به خشکی که ها، این رقم عالوه  شرکت   ات منتشر شده از سوی این باشد. بر اساس اطالعمی

ژن   انتقال  علف   Hahb-4حاصل  دو  به  است،  رقم  این  به  آفتابگردان  گیاه  )از  آمونیوم  گلوفوسینات  و  Glufosinate-ammoniumکش   )

از کشور آرژانب(، مقاوم میGlyphosateگالیفوزیت ) این رقم  ایاالت متحده آمراشد. در حال حاضر،  اداره غذا و دارو  تائیدیه  تین و  یکا، 

دریافت نموده است. همچنین، مجوزهای قانونی برای کشت این رقم، توسط وزارت کشاورزی آمریکا، چین، پاراگوئه، بولیوی و اروگوئه، 

 در مرحله بررسی قرار دارد. 

 منابع 
https://www.reuters.com 

https://www.isaaa.org 
 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/
https://www.isaaa.org/
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 بذر سویا و پارامترهای موثر بر آن  کردنخشک 

  یسویا و بخصوص سویا  به موقعطریقه خشک کردن و انبارداری مناسب، نقش مهمی در تولید، نگهداری وکیفیت بذور سویا دارد. برداشت 

خی موارد به دالیلی از جمله بارندگی، رطوبت نسبی باال و یا کاهش دما، امکان برداشت سویا با رطوبت  ب است اما در بر بذری امری مطلو

ارقام سویا دارای رشد نامحدود هستند، در یک توده بذری با متوسط    از  که برخی  میسر نمی شود. از سوی دیگر با توجه به اینپایین در مزرعه  

درصد بذرها دارای رطوبت بیشتری نسبت به میانگین جمعیت هستند و وجود چنین بذوری در یک توده   30تا    20  درصد، گاهی  20رطوبت  

که توده بذری خشک به نظر می رسد به دلیل رطوبت یاد شده، مکان مناسبی   ممکن است علی رغم این  عظیم بذری عاری از خطر نیست.

اهم نماید، لذا می بایستی دقت نمود رطوبت بذور حتی االمکان در خشک کن ها به رطوبت  برای فعالیت قارچ ها و سایر عوامل بیماریزا فر

تهویه ای نامناسب در خشک کن می تواند   ک کردن بذور سویا در شرایط دمایی یاهداری برسد. خشمناسب برای مرحله پاکت گیری و نگ

رهای موثر بر کارایی خشک کن مثل دما، عمق الیه بذری، سرعت  سبب ترک خوردگی و کاهش کیفیت بذر گردد. با تنظیم و بهبود پارامت

     عدم رعایت موارد مذکور جلوگیری نمود. توان از بروز خسارت ناشی از جریان هوا، تهویه و مدت زمان خشک نمودن می

  بذرها را می توان به روش های مختلف خشک کرد که عبارتند از:

 ( Sun dryingخشک کردن در معرض آفتاب ) •

 ( Bin dryingاستفاده از خشک کن های ظرفی )  •

 ( Portable batch dryingخشک کن های حرارتی قابل حمل ) •

 ( Vagon bed dryingخشک کن های حرارتی واگنی )  •

 ( Continuous flow dryingخشک کن های با جریان پیوسته هوا ) •

 (  Rotary dryingخشک کن های چرخشی ) •

ر حسب نوع رقم می تواند ترک بردارد. با افزایش ترک پوست  حمل و نقل، بوجاری، خشک کردن و بپوست بذر سویا در مراحل برداشت، 

درجه سانتی گراد،   40به    25می یابد. تحقیقات نشان می دهد که با افزایش دمای هوای ورودی خشک کن از       بذر، قوه نامیه آن کاهش  

سانتی متر، درصد ترک خوردگی   5به    10از    ش یافته و با کاهش عمق الیه بذری درصد افزای  68/43درصد به    95/12  میزان ترک خوردگی از 

 .  تر از رقم سحر می باشد کاهش می یابد. همچنین مشخص شده که رقم هیل نسبت به ترک خوردگی مقاوم

 ( نشان داد: Chippwa( و چیپپوا )Harosoy) نتایج بررسی والکر بر روی ارقام هاراسوی

درصد یا باالتر باشد، درصد ترک خوردگی بذور کاهش می یابد. بنابراین با کنترل    40ک کن  نسبی هوای درون خشزمانی که رطوبت    -

   رطوبت نسبی هوای درون خشک کن می توان از ترک خوردگی بذور جلوگیری کرد.

    د می گردد. درص 80وه نامیه بذور و تنزل آن به زیر درجه سانتی گراد سبب کاهش درصد ق 54دمای باالتر از  -

 کنترل کیفی 
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تر می باشد و به طور کلی ارقام با رنگ ناف سیاه نسبت به ارقام با ناف زرد رنگ   رقم چیپوا نسبت به رقم هاراسوی به خشک کردن مقاوم   -

  تر می باشند. به خشک کردن مقاوم 

 د. به چیپوا بیشتر دچار ترک خوردگی می گردبا افزایش درجه حرارت خشک کن، رقم هاراسوی نسبت   -

که آسیبی به آنها وارد    درجه سانتی گراد را به خوبی تحمل کنند، بدون این   43تا    40دهد بذور سویا می توانند دمای بین  ها نشان میبررسی

فیزیکی بذر می گردد. در خشک کردن  شود. به طور کلی ترکیبی از دمای باال، رطوبت نسبی پایین و سرعت باالی جریان هوا سبب خسارت 

درصد باید با    18خشک کردن را می بایستی کاهش داد. به عنوان مثال بذور با رطوبت بیشتر از    درصد رطوبت بذر بیشتر باشد، دمای  هر چه

   اد خشک نمود.درجه سانتی گر 38درصد را می توان حتی با دمای  18درجه سانتی گراد و بذور با رطوبت کمتر از  32درجه حرارت 

)مترمکعب در دقیقه در تن( خشک شدند که    10گراد و سرعت جریان هوا    درجه سانتی   38درصد با دمای    3/22بت  در آزمایشی، بذور با رطو

درصد جوانه    40درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی زیر    4/54وارد نشد. خشک کردن بذور با هوای گرم با دمای    گونه خسارتی به بذر  هیچ

مچنین خشک شدن سریع نیز سبب کاهش قوه نامیه و شکنندگی در پوست بذر می گردد و ه  می دهد و باعث افزایش ترک   بذر را کاهش   زنی

   پوست می شود. 

   فرانسیسکو و همکاران در مطالعاتی که بر روی خشک کن تحقیقاتی انجام دادند به نتایج زیر دست یافتند:

درصد و  6/24درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی  6/34دمای  )متر مکعب در دقیقه در تن(،  8سرعت جریان هوا درصد با  5/17بذور با رطوبت 

درصد تنزل یافت و به عبارتی میانگین    07/11دقیقه خشک شدند و رطوبت آنها به    29ساعت و    2سانتی متر، در مدت زمان    9عمق الیه بذری  

   کیلوگرم بود.  27صد به ازای در 67/2کاهش درصد رطوبت بذور در هر ساعت 

درجه سانتی گراد،   33/28)متر مکعب در دقیقه در تن(، دمای هوا    8درصد با سرعت جریان هوا    56/22بذور با رطوبت    در مطالعه دیگری

 8/11ه  نهایت رطوبت آن ب در  دقیقه خشک گردید و    32ساعت    16سانتی متر در مدت زمان    50درصد و عمق الیه بذری    24رطوبت نسبی  

 درصد تنزل یافت.  

 12درصد تا    3/22درجه سانتی گراد هیچ گونه خسارتی برای بذور ندارد و همچنین زمانی که بذور با رطوبت    40تا    30گزارش شده که دمای  

فیت آنها ) مترمکعب در دقیقه در تن( خشک شدند هیچ گونه کاهشی در کی  10هوا    نبا سرعت جریاسانتی گراد    درجه  38  درصد در دمای  

   مشاهده نشد.

درصد در طول مرحله خشک کردن باعث ترک خوردن و کاهش درصد جوانه    40ت نسبی زیر  رجه سانتی گراد و رطوب د  4/54دمای باالتر از  

   می گردد. زنی بذور 

خشک شدن آن الزم می   عمق الیه بذری نیز در خشک شدن بذر مهم می باشد، به طوری که با بیشتر شدن عمق بذر مدت زمان بیشتری برای 

    باشد.

   گیری نمود: ه می توان نتیجهاز مطالب ذکر شد

   درجه سانتی گراد، دمای مناسبی جهت خشک کردن بذور سویا می باشد. 40تا  30دمای بین 

شد دمای خشک  بین میزان رطوبت بذر و دمای هوای خشک کن رابطه معکوس وجود دارد یعنی هرچه رطوبت بذر در هنگام برداشت بیشتر با 

 خشک شدن بیشتر می شود.  کن بایستی کمتر باشد و مدت زمان 
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  )مترمکعب در دقیقه در تن( مناسب به نظر می رسند. 10تا  8سرعت جریان هوا در خشک کردن مهم می باشد به طوری که سرعت های 

  د.دمای باال و رطوبت نسبی پایین سبب کاهش کیفیت بذر و ترک خوردگی پوست آن می گرد

درجه سانتی گراد    30هوای ورودی برای رقم سحر    ن نیاز دارند، به عنوان مثال بهترین دمای ارقام مختلف به دماهای متفاوت جهت خشک شد

   درجه سانتی گراد می باشد. 35و برای رقم هیل 

   کردن مقاوم تر می باشند. ارقام با رنگ ناف سیاه نسبت به ارقام با ناف زرد رنگ در شرایط دمایی یکسان به خشک 

 

 منابع 

هوای ورودی و عمق خشک کن بستر ثابت آزمایشگاهی بر میزان ترک خوردگی پوست دو رقم بذر بررسی اثر دمای    .1386حجازی، ا.    .1

  .2شماره  38سویا. مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 

  دانشگاه تهران. یان نامه دکتری،  . برسی اثر زمان برداشت، شرایط خشک شدن و نگهداری بر کیفیت ارقام سویا. پا1388عباسی سورکی، ع.    .2
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 سویا نقش رطوبت بر بذر

رد. در داخل یک بذر نیز همین رطوبت حاصل از آب حیط آبی انجام می گیانفعاالت زیستی در مآب مایه حیات است و تقریبا تمامی فعل و 

باعث انجام واکنش های زیادی می گردد، اما میزان این رطوبت می بایست متعادل باشد و کمی و زیادی آن می تواند باعث خسارت به بذر  

گهداری تابع همین مسئله هستند و این که  برای زنده ماندن و نی از جمله بذر سویا  به شکل مستقیم یا غیر مستقیم گردد. بذور دانه های روغن

یک بذر چه مقدار رطوبت را می تواند داشته باشد، به طوری که بتوان آن را برای چندین ماه نگهداری نمود. بذر سویا در مقایسه با سایر  

و بیشترین قدرت جوانه زنی و سبز   ابلیت نگهداری داشتهی مدت زمان کوتاهی قهای روغنی یا حتی در مقابل ذرت، برنج و گندم نیز برادانه 

شدن را در همان مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی پس از برداشت دارد. اصوال بذور سویا در مزرعه به تدریج با نزدیک شدن به مرحله برداشت،  

ی های زیاد یا عدم  وقات به دلیل بارندگمی رسد. اما گاهی ا  درصد   15تا    13رطوبت خود را از دست می دهند و رطوبت آنها  به حدود  

رسیدگی یکنواخت، ما با رطوبت باالی بذر در مزرعه و در زمان برداشت مواجه هستیم. بذور سویا در هر زمانی قابل برداشت هستند اما اگر 

ذر به  درصد باشد ب  12زیر    شت می گردد و اگر همدرصد بیشتر باشد موجب له شدگی و آسیب بذر در زمان بردا  18میزان رطوبت آنها از  

کیلوگرم در هکتار     30دانه بذر در متر مربع ترک بر دارد میزان کاهش محصول در حدود    20سرعت ترک بر می دارد، به طوری که اگر  

دت زمان  برداشت یا در طول م  برآورد می گردد. در مناطق شمالی کشور )استان های مازندران و گلستان( که گاهی شرایط رطوبتی در زمان

اال است ممکن است از این بابت مشکالتی بوجود آید. رطوبت باال در مقایسه با رطوبت پایین میزان فعالیت های سوخت و ساز بذر انبارداری ب

های  لیت می یابد. افزایش فعارا افزایش می دهد و نهایتا سن بذر بیشتر و از  عمر آن کاسته می شود، در نتیجه میزان ذخیره غذایی بذر کاهش  

تواند  آنزیمی، محیط اسیدی و نفوذ پذیری غشا از دیگر تبعات شرایط بوجود آمده ناشی از رطوبت باال است و در مقابل، رطوبت پایین می 

فساد سریع بذر در میزان سوخت و ساز را کم و خطر احتمال آفات را بکاهد. زمانی که بذور با رطوبت باال برداشت شوند این موضوع باعث  

توانند روز می  4تا    2در مدت زمان بسیار کمی    ، ارچی در زمان نگهداری می شود. بسیاری از عوامل گندرو )ساپروفیت(ر آلودگی به عوامل قاث

ل و بذور  درصد را حدود یکسا  12. بذور دارای رطوبت  شونددرصد رشد نمایند و باعث فساد آنها    18بر روی بذور دارای رطوبت بیشتر از  

درصد باشد می   15یشتر از یکسال می توان نگهداری نمود. اگر میزان رطوبت بذر برداشت شده بیشتر از  درصد را برای ب  11ت  دارای رطوب

بایست از خشک کن با امکان تنظیم متغیر میزان هوای گرم ورودی به محفظه آن استفاده نمود و البته نباید فراموش کرد که بذور سویا در 

شرایط محیطی بذور سویا آنقدر رطوبت را از دست می دهند یا جذب می کنند که میزان رطوبت   و شکننده هستند. در  ابل دماهای باال تردمق

بذر و محیط به حالت تعادل درآید. طبیعت آب دوست بودن بذور سویا به دلیل میزان پروتئین آنها است و این افزایش جذب رطوبت در 

گردد. اگرچه  بذر باعث زوال تدریجی و کاهش قدرت جوانه زنی بذر میدرصد روغن موجود در  ی محیطی با توجه به  شرایط رطوبتی باال

رطوبت به عنوان یک فاکتور مهم در نگهداری بذر سویا محسوب می شود اما نمی توان  تاثیر عوامل دیگری نظیر نوع رقم، کیفیت اولیه بذر 

     ادیده گرفت.  در زمان نگهداری و دمای محیط را ن
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 سویا  در برخی از ارقام دار تولید روغن قم

 رقم  
گروه 

 رسیدگی 

 طول 

 دوره رشد 

 عملکرد 

در    )تن 

 هکتار( 

 تیپ رشدی  

 شکل  

های  برگچه 

 جانبی 

رنگ  

 گل 
 رنگ کرک   رنگ غالف  

رنگ  

 بذر  

رنگ  

 ناف  

تعداد  

 گره 

 فاصله 

میانگره  

cm  

ارتفاع 

اولین 

غالف  

cm 

تعداد  

غالف  

 در بوته 

وزن 

صد 

دانه 

gr  

اومت به قم

خوابیدگ 

 ی 

مقاومت 

 به ریزش 

مقاومت به 

بیماری  

پوسیدگی  

 ذغالی  

ارتفاع 

بوته  

cm 

نوع  

شاخه 

 بندی  

   درصد روغن
درصد  

 پروتئین  

کتول  

DPX 
 بنفش  تخم مرغی تیز   نیمه محدود    4-3.5 150 5

ای قهوه 

 متوسط  
 گندمی  

زرد  

 روشن  
 150 متوسط   مطلوب  مطلوب   18 * 18 * 18 سیاه  

  چند

 خه شا
20 38 

 سفید  تخم مرغی تیز   نامحدود   2.5 120 3 ویلیامز
ای قهوه 

 روشن   
 110 حساس  مطلوب  مطلوب  15 39.6 10 6.6 19.2 سیاه   زرد   گندمی  

تک 

 شاخه 
21 37 

سحر  

Pershi

ng 

 سفید  تخم مرغی تیز   محدود   3.5-4 135 دیررس   4
ای قهوه 

 روشن   
 کرم  خاکستری  

ای قهوه 

 تیره 
 110 حساس  مطلوب  مطلوب  14 40 10 5 14

چند  

 شاخه 
21 37 

گرگان 

3 
 بنفش  تخم مرغی تیز   محدود   3.5-4 150 دیررس   5

ای قهوه 

 روشن   
 خاکستری  

زرد  

 روشن  

ای قهوه 

 روشن   
 120 * مطلوب  مطلوب  18 28.4 15 * 17

چند  

 شاخه 
21 38 

ساری 

jk 
 بنفش  *  نیمه محدود  4.5 145 دیررس   5

ی اقهوه 

 روشن  
 90 مطلوب   مطلوب  مطلوب  17 36.7 25 * * ای قهوه  زرد   خاکستری  

چند  

 شاخه 
22 37 

تالر  

BP 
 سفید  مثلثی   محدود   4 140  5

ای   قهوه 

 روشن   
 کرم  گندمی  

ای قهوه 

 تیره 
 70 مطلوب   مطلوب  مطلوب  16 * 15 * *

چند  

 شاخه 
22 37 
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 نکات فنی انبارداری سویا  

   (Soybean drying and storage) ویاخشک و انبار کردن س

تواند به طور طبیعی و عادی خشک شود چرا باید آن را به صورت مصنوعی خشک کرد؟  وقتی محصول بذری سویا در داخل مزرعه می

شرایط  مرطوب بودن مزرعه و یا به علت    یادلیل اول می تواند به خاطر کشت دیر هنگام آن محصول باشد که به علت کشت دوم بودن و  

برداش  تاخیر مواجه شده و   آن ت  جوی بسیار مرطوب پاییزه  انبار کرد. دومین دلیل    با  توان آن را  رطوبت بذر در حدی است که نمی 

کند، چون با این کار  زود هنگام باشد. یعنی وقتی سویا به اندازه کافی خشک نشده است و کشاورز آن را برداشت می  برداشت تواند می

گردد. در این حالت کشاورز  نوز در بازار کشش دارد برداشت و عرضه مییدگی بوته کم شده و موقعی که سویا هریزش بذر و خواب

 زمان بیشتری برای انجام کار در مزرعه جهت آماده سازی برای کشت بعدی دارد.

 :  (Harvesting moisture ) رطوبت برداشت

)بذر( در داخل مزرعه به حداقل برسد، باید آن را    و خسارت مربوط به ریزش دانه برای اینکه سویا از وزن قابل قبولی برخوردار  بوده  

درصد باشد، خرمنکوبی با    18)بذر( بیشتر از    درصد است، برداشت کرد. اما وقتی که رطوبت دانه   14الی    13هنگامی که رطوبت آن  

اوال خسارت از راه خرد    درصد باشد، 13رطوبت کمتر از شوند. از طرف دیگر اگر های بیشتری له و خراب میمشکل مواجه شده و دانه 

درصد عملکرد یا بیشتر از آن باشد. دوما    10شدن و کوبیده شدن دانه در داخل خرمنکوب کمباین افزاریش یافته و این مقدار می تواند  

خرد  ین خرمنکوبی و یا حمل و نقل  شود پس این احتمال وجود دارد که در حشود، شکننده میدرصد می  10وقتی رطوبت سویا کمتر از  

 شود.شود یا بشکند. بوجاری این بذرها با این رطوبت باعث پایین آمدن درصد جوانه زنی آنها می

 (Storage moisture) رطوبت انبار

شود.  ر کاسته می وقتی رطوبت انبار خیلی باال باشد، احتمال فاسد شدن بذرها افزایش یافته و در عرض چند روز از قدرت جوانه زنی بذو

های سویا باعث شده که آنها در مقایسه با ذرت، حساسیت بیشتری برای فاسد شدن از خود نشان دهند.  یزان روغن در بافت دانه باال بودن م

یک    سازی سویا به مدت بنابراین، در شرایط مساوی دمای انبار، رطوبت سویا باید دو درجه سانتیگراد کمتر از ذرت باشد. برای ذخیره 

یا کمتر و برای مدت بیش از یک سال، رطوبت بذر باید  درصد12یا کمتر، برای مدت یک سال ،  درصد13فصل، رطوبت توصیه شده   

 های بادی خشک نمود.نک توان به کمک خشکرا می درصد15یا کمتر باشد. سویاهای با رطوبت درصد11

 

 (Preparing for drying ) آماده سازی برای خشک کردن

خشک کردن باید دقت شود، زیرا سویاها شکننده  یند  آفران خشک نمود. اما در  توهای گرم و سرد ، میکنخشکرا به چند طریق با  سویا  

می تواند صدمه ببیند، ضمن آنکه حمل و نقل  بذر  درجه سانتیگراد( باشد،   60هوای خشک کن خیلی گرم ) بیش از   رو ترد هستند و اگ

کنند پرهیز کنید. خشک ها را خشک میهایی که به صورت چرخشی دانه کنخشک  کاربرداز    شود.می  نامناسب باعث شکستگی بذور

ه باشد. برای خشک کردن سویاهای  ت بذر ، کمترین ارتفاع را داش  انتقال های مربوط به آن را طوری تنظیم کنید که نقاله  کن و سیستم 

ی پر کردن خشک کن از چندین دریچه تخلیه استفاده  پخش کن ندارید برا  های دانه مفید است. وقتی کهکنبذری، استفاده از پخش 

ها در یک نقطه اجتناب  ها به صورت یکنواخت در خشک کن ریخته شده و از تجمع دانه کند که دانه کنید. این کار به شما کمک می
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،  ندر دامقاومت کمتر نسبت به جریان هوا  درصد25   های ذرتهای سویا در مقابل دانه گویند. چون دانه می  Coringشود که این عمل را  می

شود تا باد کمتری تولید کند. جریان هوای شدید به معنای زود خشک کردن دانه  های خشک کن سویا کمتر در نظر گرفته میاندازه فن 

هستندمی بوجاری  در حال  که  مساحت    باشد. سویاهایی  به  غربالی  بوجار  با یک  دقت  16/3)  به  مربع(  را  اینچ  تا    آنها  نمایید  بررسی 

 کنند.  های هرز از آنها گرفته شود. این مواد در برابر جریان هوا مقاومت میها و بذر علف سنگریزه 

 (High- temperature drying) خشک کردن با دمای باال 

های خشک کن با  دستگاه شوند، این امکان وجود دارد که برای خشک کردن این دو محصول از  در نقاطی که ذرت و سویا کشت می

 60-54ها از دمای  ولی با این وجود بهتر است که درجه حرارت را برای سویا کم کنند. برای خشک کردن دانه   دمای باال استفاده شود

نباید  خشک کن    ها در بخش گرمدرجه سانتیگراد استفاده نمایید. مدت زمان نگهداری دانه   27-43درجه سانتیگراد و برای بذور از دمای  

بیشتر از نیم ساعت باشد. هنگام خشک کردن سویا، برای اجتناب از خشک شدن غیریکنواخت بایستی سویاها را با ضحامت کم داخل  

زیرین آن به طور یکنواخت خشک شوند. اگر تشت مخزن دارای همزن است، سویاها یکبار    و مخزن ریخت تا بدین ترتیب قسمت رویی  

از جریان هوا استفاده شود. رطوبت سویای داخل   Batch- in- binهای گردد در خشک کند بذور توصیه میبه هم زده شوند اما در مور

 شود.خشک کن را به طور مکرر بازدید کنید چون سویا سریع خشک می

 (low- temperature drying) خشک کردن با  دمای پایین

سمت زیرین مخزن و همچنین یک فن هستندکه این فن بتواند بادی به  قها با دمای پایین دارای یک صفحه کامال مشبک در  کنخشک

حجم یک یا دو فوت ککعب بر دقیقه در هر بوشل تولید کند. مدت زمان خشک کردن با جریان هوا به وضعیت هوا و رطوبت موجود  

تواند  ها جریان هوای معمولی میتر سال شدر بذر بستگی دارد. اما ممکن است بین سه تا شش هفته طول بکشد. در مناطق شمال کشور در بی

با گرما دادن    رایا کمتر پایین بیاورد اما در شرایط غیرعادی، سرما و رطوبت پاییزی، شاید الزم باشد بذرها درصد13رطوبت سویاها را تا 

  خشک کنیم.  
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 راهنمای تولید سویا  

سویا،    نیازهای   درک  با   کار  این.  ستا  کشاورز سویاکار  هر  اختیار  در   سویا  عملکرد  افزایش  فرصت

  آوریاستفاده از فن   و  زراعی  هایروش  بهترین  انتخاب و اعمال  دهد،می  این گیاه ترجیح  که  محیطی

  . دارد  منظم  رویکرد   یک  به   نیاز  شما  مزرعه  در  سویا   تولید  بهبود   .شودعملکرد شروع می  سازیبهینه   برای

های  آفات، تمامی روش و  هرز هایکنترل علف  و  کاشت  خاک، سازیآماده  زمان تا بذر   بانتخا از -  تولید سیستم کل که  شوید مطمئن

قرار  احتمالی  تصمیمات   از  مداوم  حلقه  یک  در  همه   -برداشت   باید نه   کرد،  تالش   عوامل  همه  سازیبهینه   در   باید  .بگیرد  شما    تنها 

 ا یاد گرفت.گیاه ر برداری بیشتر از خودبلکه بهره   برد، بین  از  را هامحدودیت 

 باالتر عملکرد  سطح   به رسیدن هایراه

 کنید. محافظت بذری  تیمار با  بذر از •

 کنید.  محافظت هابیماری  و  حشرات از را  محصول •

 شود.  جلوگیری رقابت  از  تا بردارید کامل طوربه   و زود  را  هرز هایعلف •

 کنید. تحریکرشد آن را   و  تغذیه را جوانه  نمودن مواد غذایی،فرآهم   ازطریق •

 ( تدوین نمایید.SCN) سویا  کیست نماتدهای مدیریت  برای هاییبرنامه  •

 : اندشده  زیر سازماندهی هایدر بخش  شده  توصیه  هایشیوه  از برخی باشند.   موثر سویاتوانند بر عملکرد مختلفی می عوامل 

 کاشت مرحله پیش از  •

 کاشت  •

 ( VE-V4) رویشی رشد •

 (R1-R4) فدهی تا ایجاد غال گل •

 ( R5-R8) رسیدگی •

 پیش از کاشت   در مرحله عملکرد  بر  مؤثر عوامل

.  دهیدن  دست  از  را   چیزی  تا  کنید  استفاده   لیست   این  باشد. از  نظارت و ...  مصرف،  زمان  ،هانهاده   خرید  شامل  که کنید  تهیه  لیست  یک

 الزم را اعمال نمایید.  تغییر و  کنید مرور گذشته هایسال  در را خود  ایمزرعه ها و مشاهداتیادداشت 

 .کندمی تغییر با هر بار کالیبره کردن اندازه . کنید کالیبره  هکتار  در  دانه یا در هر ردیف تعداد دانه با را  خود کاشت  تجهیزات همیشه  •

  مطابق   را   K  و  P  سطح  .است  اتیحی  سویا  عملکرد بیشتر  به  دستیابی  برای  این .  کنید  بهینه   ( را K)  پتاسیم  ( وP)  میزان مصرفی کودهای فسفر  • 

 تنظیم نمایید.  www.ipni.net المللی گیاهان دربین  تغذیه  مؤسسه های یا توصیه  و  ایلینویز  دانشگاه  زراعت  راهنمای کتاب با

 ( استفاده نمایید. (www.vipsoybeans.orgVIPSدر سایت  سویا ارقام اطالعات رقم از  بهترین  تعیین  برای •

  سال   سه  دارای  داشته و  خاص  مزرعه  برای  آفات  و  نماتدها  ها،بیماری  برابر  در  مقاومت  بگیرید که  در نظررا    یارقام  رسیدگی  گروه   از نظر  • 

 باشند. مطلوب می عملکرد سابقه

 :منبع 
Soybean production guide. 2012. Illinois soybean association (ISA), Department Agriculture Illinois State 

University. 44p.( https://www.ilsoyadvisor.com/_data/mediacenter/files/1737.pdf) 

 

 مقاالت کلیدی 

http://www.ipni.net/
http://www.vipsoybeans.org/
https://www.ilsoyadvisor.com/_data/mediacenter/files/1737.pdf
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 یانکات مهم در زراعت سو
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 تصمیم مهم برای تولید سویا  ده

 وجود   مهم  مورد  ده   حال،بااین .  دهند  انجام  کارهایی  چه  باید  سویا،  عملکرد  حداکثر  به  رسیدن  برای   که   هستند  آگاه   خوبی  به  کشاورزان  امروزه 

 .نمود  توجه هاآن  به ویژه  طوربه  سویا کشت زمان در باید  سال هر  که دارد

 : گیردیصورت م یراز عوامل ز یبیبر اساس ترک انتخاب رقم  :رقم انتخاب. 1

 . باشد دردسترس آن اطالعات و  باشد شده   تائید  آن بالقوه  عملکرد که نمایید استفاده  ارقامی از ✓

 .نمایید  انتخاب  را  رسیدگی گروه  منطقه، رایج های بیماری  و  آفات و خشکی دوره  رشد، فصل  طول شامل  کشت منطقه  خصوصیات براساس ✓

 .هابیماری  و  نماتدها   به مقاوم و هاکشعلف به  متحمل ارقام ✓

است، در بهار   یاز کش نمقاوم به علف هرزی هاکنترل علف ی که برا ییرا به حداقل رسانده و فقط در جا یورزخاک  یاتعمل :ورزیخاک . 2

 . ییداز شخم استفاده نما  ییز،پا یاو 

  یریتمد  یمرحله نخست برا  ین. اییدبهاره استفاده نما  هرزی هابردن علف  ینز با  یمختلف برا  یهاکشاز علف  :بهاره  هرزهایعلف  کنترل.  3

علف   هرزیهاعلف به  علف مقاوم  از  مزرعه  در  است.  ماندگار  یهاکشکش  برا  یبا  نما  هرزی هاعلف  ی باال  استفاده  همچنییدمقاوم،  از    ین . 

 .یدنمختلف، استفاده ک  ی با نقاط اثر متفاوت و با کاربردها یهاکشعلف

فاکتورها  :کاشت  تاریخ .  4 اساس  نما  یختار  ی،گلده  یبر  انتخاب  را  مناسب  اییدکاشت  تخم  ین.  شامل  آخر  ینفاکتورها   یختار  ینزمان 

برخ  ی بندبهاره، کاشت زودهنگام و زمان  یسرمازدگ  به کشاورزان امکان م  یبرنامه برداشت است. در  از    دهدیمناطق، کاشت زودهنگام  که 

 یری در آخر فصل، جلوگ   هایماری از هجوم آفات و ب  تواندیکاشت زودهنگام م  ین. همچنیندتابستان، اجتناب نما  یروزها  ینتررماز گ  یناش  یخشک

 .یدنما

موجود در منطقه    هاییماری انتخاب و استفاده شود که مواد مورد استفاده بتواند آفات و ب  یابه گونه   یدبا  یبذر  یمارهای ت  :بذر  تیمارهای.  5

 از آفات اول فصل را به حداقل برساند.  یو خسارت ناش یدکنترل نما کشت را

  باید  هاعلف  این.  است  مهم  بسیار  کش،علف   به  مقاوم  هایگونه   مورد  در  ویژه ه اول فصل ب  هرزیهاعلف  یریتمد  :فصل  اول  هرزهایعلف.  6

 . شود  گیریجلو سویا با  آن  رقابت از تا  شوند کنترل مزرعه در سویا، کشت از پس  سرعت به

 . است مهم  بسیار(،  R1) گلدهی شروع  مرحله در ویژه در مزرعه به هایماری کنترل آفات و ب :هابیماری و آفات کنترل. 7

 یا، در سو   ی. با شروع گلدهیردبه موقع و به اندازه صورت گ  یاریآب  بایستی م  یا،داشتن عملکرد باال در سو  یبرا  :R1بعد از مرحله    یاری. آب8

 عملکرد کمک خواهد کرد. یشبه افزا  ینهبه  یاریآب

  ید مشخص شدن حضور نماتد در خاک مزرعه و گونه آن، با  ی برا  :بیمارگر  نماتدهای  شناسایی  برای  مزرعه  خاک  از  بردارینمونه .  9

و پس از    ییزدر پا  ،یاربردزمان نمونه   ین. بهتریردمناسب صورت گ  یاقدامات کنترل  یاز،تا در صورت ن   یرداز خاک مزرعه صورت گ  یبردارنمونه 

 ی از تناوب زراع  یا از ارقام مقاوم متناسب با گونه نماتد و   توانی موجود در خاک مزرعه، م  یگونه نماتدها   یینبرداشت محصول است. پس از تع

 کنترل و کاهش خسارت استفاده نمود. یبرا

پس از برداشت    ییزخاک بهتر است در پا  یزیخحفظ حاصل  یبرا  :حاصلخیزی  سطح   تعیین  برای  مزرعه  خاک  از  بردارینمونه .  10

نمونه  تولیرداز خاک مزرعه صورت گ  یبردارمحصول،  م  ید .  باال موجب  با عملکرد  مواد مغذ  شودی محصول  مقدار  به   یکه    قابل  طورخاک 

 .شوند جایگزین خاک در مقادیر این  محصول، عملکرد حفظ برای است  نیاز بنابراین   یابد، کاهش توجهی،
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 ج مقاالت کاربردی جدید دانه روغنی سویا نتای 

 نظر از است و برخوردار زیادی اهمیت از دنیا سطح در دام و انسان مکمل غذایی و گیاهی روغن مهم منابع از یکی  )L. ) Glycine maxسویا

مطالعات برخی از   بررسی مختصر نتایج. در این مقاله به  (FAO, 2018)  روغنی مقام اول را دارد گیاهان بین کشت  زیر سطح و دانه تولید میزان

 شود. اخیر در رابطه با افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی و کیفی این محصول پرداخته می

 خشکی  تنش واکنش به در سویا کیفی و کمی صفات بر رایزوبیوم باکتری و میکوریز قارچ اثر

که غیرزیستی هایتنش  ترینمهم از یکی خشکی تنش تعداد  ملکردع کاهش باعث است  سویا  بوته در دانه تعداد و غالف دانه، 

 نواحی در و آبی کم  شرایط در ویژه  به گیاه خشک ماده  افزایش در میکوریز های قارچ مثبت اثرات  (Shahkoh Mahali et al, 2016).گرددمی

در شرایط   هاآن آبی تعادل میکوریز، با شده  تلقیح گیاهان در محصول عملکرد افزایش. علت  (Naher et al, 2013)است رسیده  اثبات خشک به

 افزایش اثر بیان برای  متعددی هایمکانیسم.  (Habibzadeh et al, 2015)گزارش شده است   عناصر معدنی و آب  بیشتر جذب در نتیجه آبی وکم

 ریز منافذ از آب به استخراج قادر که قارچ هیف طریق از خاک ذرات با بهبود تماس و میزبان گیاهان اسمزی تنظیم ریشه، هدایت هیدرولیکی

 و میکوریز قارچ با تلقیح و خشکی تنش تأثیر بررسی (، با هدف2017صمصامی و همکاران)  .(Ortas et al, 2011)است شده  گزارش باشد، می

 تنش تکرار انجام دادند. هس با کامل تصادفی هایبلوک  طرح قالب در فاکتوریل پالت اسپلیت صورت به آزمایشی سویا، بر رایزوبیوم  باکتری

 بدون (سطح سه  در  میکوریزا قارچ و شدیدخشکی( تنش  و خشکی مالیم تنش  مطلوب، آبیاری (  سطح سه در اصلی عامل عنوان  به  خشکی

 )bium Rhizoبا تلقیح  و تلقیح عدم(سطح دو در رایزوبیوم باکتری و   (intraradicesGlomus , mosseae Glomusگونه   با تلقیح و  میکوریزا

japonicum    افزایش عملکرد سبب شاهد، تیمار با مقایسه در باکتری با تلقیح آبیاری و حالت سه شد. هر گرفته نظر در عامل فرعی  به عنوان 

 تواندمیرایزوبیوم   باکتری با  تلقیح  و   Glomus mosseae  قارچ از استفاده  آزمایش، نتایج  براساسشد.   دانه روغن عملکرد و  پروتئین  عملکرد دانه، 

 باشد.  داشته مثبت سویا اثر کیفی و کمی صفات بر

 رطوبتی  تنش شرایط تحت فسفر با نیتروژن از بخشی جایگذاری سویا ازطریق عملکرد  فیزیولوژیکی هایشاخص بهبود 

 عناصر از استفاده  حیحص شیوه (.  است مؤثر نیز خاک در غذایی عناصر فراهمی  بر محصول، عملکرد و رشد بر منفی اثرات بر خشکی عالوه  تنش

 قیمت روز افزون افزایش . از طرفی (Wu et al, 2008)نماید کمک رطوبت تنش تحت  گیاهان  غذایی جذب عناصر بهبود به تواندغذایی می

 بازنگری ضرورت رویه کودهای شیمیایی،بی مصرف اثر در خاک تخریب ساختمان و زیرزمینی هایآب آلودگی جهان، شیمیایی در کودهای

 مؤثر راهکاری به عنوان  صحیح کوددهی، هایروش از استفاده  است. امروزه  کرده  ایجاب را شیمیایی هاینهاده  از این دسته مصرف نحوه  در

های  ایرانروش هایاغلب خاک  بودن قلیایی و آهکی به توجه با .  (Malakouti,2014)است   شده  مطرح شیمیایی هایمصرف نهاده  کاهش در

 کودها، هدرروی های کاهشروش از یکی دهد.   می کاهش را به شدت کودها مصرف کارآیی دهای پایه  نیتروژن و فسفر،مرسوم مصرف کو

 آن کارآیی و یافته کاهش درون خاک آن تثبیت خاک، با کودها ذرات تماس کاهش سطح با باشد.  مصرف آنها به صورت جایگذاری می

 طرح پایه بر فاکتوریل پالت اسپلیت (، آزمایشی را به صورت2019) صادقی و ابوطالبیان این رابطه،  در.  (Arai & Sparks, 2007)یابدمی افزایش

اصلی  هایآبیاری )شاهد، تنش متوسط و تنش شدید( درکرت سطح سه شامل اول فاکتور دادندکه  انجام سه تکرار با تصادفی کامل هایبلوک 

مصرف(، در   عدم و جایگذاری سطح دو  )در  فسفر و پخشی( مصرف و فسفر با نیتروژن زا بخشی جایگذاری سطح نیتروژن )در دو   عامل و  

 داریمعنی اثر سطوح آبیاری تمامی در فسفر و نیتروژن همزمان جایگذاری که داد نشان نتایج گرفتند. قرار فاکتوریل صورت های فرعی بهکرت

طبق نتایج این    بر  .داشت خالص جذب سرعت و نسبی سرعت رشد محصول، رشد سرعت خشک، ماده  تجمع برگ، سطح شاخص بر افزایش

 دانه عملکرد فسفر با نیتروژن جایگذاری داد. کاهش سویا رشد  هایبر شاخص را  رطوبتی تنش منفی اثر فسفر، با  نیتروژن جایگذاری آزمایش،

 از مانع تنش شدید خشکی فسفر در با نیتروژن اریجایگذ پژوهش این درصد افزایش داد. در  4/11پخشی نیتروژن با فسفر مصرف به نسبت را

 شاهد گردید.  به  نسبت روغن عملکرد دارمعنی کاهش
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 سویا  بندیغالف در اختالل عارضه وقوع بر مؤثر عوامل

 ها،غالف  و اهگل ریزش رشد علفی، جمله  از مختلفی عالئم بوده که با سویا در زاخسارت  عوامل از مهمترین یکی سویا بندی غالف  در  اختالل

اقلیمی، ،  های متفاوت آگرونومیکی.  فرضیه همراه است آن نظایر و در غالف دانه تشکیل عدم غیرطبیعی، هایو غالف  هاتجمع گل و تشکیل

 عارضه تظاهر علل منظور بررسی (، به2018امیری و همکاران) است. شده  پیشنهاد عارضه این با رابطه در بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی

 مزرعه 40 که طی آن دادند ای انجاممزرعه پیمایشی هایبررسیبه صورت   آزمایشی گرگان، منطقه در کتول رقم در سویا بندیغالف  در اختالل

 زراعی متوالی سال دو در اقلیمی و مدیریتی عوامل عملکرد، اجزای و عملکرد با مرتبط صفات کلیه و انتخاب طور تصادفی به کتول رقم از

 ایگونه  به نشد مشاهده  مدیریتی عوامل سایر با عارضه این بین داریمعنی رابطه تعداد آبیاری، از غیر به داد نشان  نتایج شدند. برداری ادداشتی

 طور به هاگل درصد ریزش گیاهان، در مشکل بروز این با یافت. همچنین، افزایش داریمعنی طور به عارضه این  بروز تعداد آبیاری کاهش با که

 و بیولوژیک عملکرد برداشت، شاخص دانه،  وزن هزار غالف، در دانه تعداد  بوته،  در غالف تعداد که حالی در یافت افزایش توجهی قابل

 هایتنش مانند غیرزیستی هایتنش  که داد نشان مزرعه مدیریت و های هواشناسیداده  یافت. بررسی کاهش داریمعنی طور به دانه عملکرد

 همچنین، تحلیل سویا داشتند. بندیغالف در اختالل  عارضه بروز در مهمی نقش مزرعه، آبیاری نامطلوب نیز مدیریت و رطوبتی و حرارتی

 .دهد کاهش را  بندیغالف  در عارضه اختالل خسارت درصد است ممکن نیز گیاه  خوب تغذیه  که داد نشان غذایی عناصر به مربوط هایداده 

 سویا بذر بنیه و زنیجوانه  سالمت، بر مختلف هایکشقارچ وسیله به یمادر گیاه پاشی محلول اثر

 آلوده  را هاآن  مادری، بوته روی بذور سویا نمو مراحل در توانندمی سرکوسپورا و  فوزاریوم، آلترناریا   فوموپسیس، نظیر قارچی بیمارگرهای

 از بسیاری بذری در   هایبیماری تریناز مهم  فوموپسیسی بذر گیپوسید.   (Gorzin et al, 2017)شوند  بذر کیفیت به کاهش منجر و کرده 

 به شدت بذر بنیه و  جوانه زنی شده و ایجاد فوموپسیس هایگونه  سایر یا  و  Phomopsis longicollaتوسط   که است  سویا تولید کننده  کشورهای

باشد  می قارچی بیمارگرهای بر شیوع مؤثر وامل محیطیع ترینمهم  نسبی رطوبت  و دما خاک،  . خصوصیات(Li, et al, 2011) دهدکاهش می

(Li, et al, 2010)  . آزمایشی2019کتول(، گرزین و همکاران ) رقم( سویا   بذر کیفیت بر مختلف هایکشقارچ پاشی محلول اثر بررسی جهت ،) 

بهاره  کاشت تاریخ دو اصلی شامل عامل تکرار انجام دادند. سه در تصادفی کامل هایطرح بلوک  قالب در  خرد شده  هایکرت به صورت

 بدون و  کاربندازیم متیل، تیوفانات  بنومیل، مانکوزب، پروپیکونازول، هایکشقارچ  با پاشی محلول فرعی عامل تابستانه )تیر( و و)اردیبهشت( 

 محموله بذری  در فوزاریوم  آلترناریا و قارچ دو تحقیق بندی بود. در این دانه دهی و پایان غالف رشدی شروع  مرحله دو  در) شاهد ( کش  قارچ

 قرار آلترناریا تأثیر تحت تربیش  سالمت بذر بود. بنابراین،  درصد(   7کمتر از  (پایین   بسیار تیمارها کلیه در فوزاریوم  شیوع شد. میزان مشاهده 

 پروپیکونازول ویژه  به( استفاده   مورد هایکشبود. همه قارچ  تابستانه کشت از تردرصد بیش  48/21بهاره   کشت در سالم بذرهای درصد  .داشت

 هایآلودگی  وجود با تابستانه دادند. کشت افزایش داری به طور معنی شاهد با مقایسه در را بذر قدرت و زنی جوانه ، قابلیت) متیل تیوفانات و

 بهاره  کشت از حاصل بذرهای با مقایسه در بیشتری ربذ بنیه و زنی جوانه پایین، دارای دماهای بذر با نمو مراحل برخورد دلیل به بیشتر، قارچی

 کیفیت حداکثر حصول برای بنابراین،   .بود زابیماری عوامل با مقایسه در بذر بنیه زنی و جوانه قابلیت تعیین در تریمهم عامل دما واقع، بودند. در  

دهی   غالف رشدی شروع مرحله دو در متیل تیوفانات و کونازولپروپی جمله از مناسب هایکشقارچبه همراه    تابستانه  کشت از است بذر، بهتر

 شود.   بندی استفاده  دانه و پایان
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 ها  یماریب

 بذر  یهایماریب

 (Phomopsis seedling blight) اهچه یگ یس یفوموپس  یسوختگ

  خاک  و  آلوده   یاهیگ  ی ایبقا  در  توانند یم شوند،  یم  غالف  و  قهسا  یسوختگ  و   بذر  یدگیپوس  سبب   که Diaporthe و Phomopsis مختلف  یهاگونه 

 . بمانند زنده 

 مشکل  تواندمی  اهچهیگ  یسیفوموپس  یسوختگ  آلوده،  بذور  کاشت  صورت  در  و  .(1)شکل    بمانند  زنده   دتواننیمنیز    بذر  یروها  قارچ  نیا

 . بزند جوانه یکند به   ای و  داده  دست از را  یزنجوانه قدرت  است ممکن آلوده  بذور. ایجاد کند یجد

 

 

 

 

 

 

 

 است ممکن بذر  پوسته حالت نیا در. نشود  جدا بذر از و مانده  یباق هالدون یکوت یرو است ممکن بذر پوسته آلوده، بذور  نزد جوانهپس از 

 . باشد د یسف و  آلود کپک یظاهر یدارا

 شدت   از   مرطوب   و   خنک  یی هوا  و   آب   ط یشرا  در  اهچه یگ   یسیپسفومو  ی سوختگ.  روندیم  ن یب  از   و   شده   یمتالش  آلوده   ا دی شد  های اهچه یگ

  .است برخوردار  یشتریب

 : اهچهیگ یس یفوموپس  یسوختگ یتی ری مد اقدامات یبرخ

 .استفاده شود و از کشت بذور آلوده خودداری نمود  باال ه ینام قوه  ی دارا و  یماریب  از یعار بذوربرای کنترل این بیماری باید از  

 .دشو استفاده   کاشت زمان در  بذر ماریت  جهت مناسب کشقارچ از و   باشد مناسبباید   کشت ت جه بذر  بستر طیشرا

 :منبع 

Sweets, L.E., Wrather, A., Wright, S. 2008. Integrated Pest management: Soybean Diseases. Plant Protection programs, College 

of Agriculture and natural resources. University of Missouri.

 ی سیفوموپس به آلوده بذور.  1 شکل
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 اهای مهم سوی یماریب

 

 

 

 سویا رشدیمرحله                  
 

 

 

       نام بیماری

مدیریت بیماری نحوه   

 کوتیلدونی 

(VC) 

   یک برگ

 ( V1)مرکب 

 ی برگ چند

(Vn) 

 گلدهی 

(R1-R2 ) 

 بندی غالف 

(R3-R4 ) 

 بندی دانه 

(R5-R6 ) 

 مرگ گیاهچه 
Pythium spp ، Phytophthora spp ، Rhizoctonia sp. ، 
Fusarium sp. 

   

تیمار بذر  کشت به موقع، بذر سالم، زهکش مناسب، تناوب،  

قارچکش  مانند    با  ترکیبات  - کاربوکسینمناسب  یا  تیرام 

 متاالکسیل 

 Cercospora kikuchii    لکه ارغوانی 
ارقام متحمل،  استفاده از قارچکش در مرحله غالف و دانه  

 ت و مدیریت بقایابندی، تناوب کش 

 Diaporthe phaseolorum ، Phomopsis spp   سوختگی ساقه و غالف ها 
مرحله غالف و دانه بذر سالم، استفاده از قارچکش در 

 بندی، تناوب کشت و مدیریت بقایا، برداشت به موقع 

  Pernospora manshurica   سفیدک داخلی 
مانکوزب،    -مناسب مانند متاالکسیل  با  قارچکش تیمار بذر  

 تناوب کشت و مدیریت بقایا، ارقام مقاوم 

 موقع، ارقام متحمل، زهکش مناسب تناوب، کشت به  Fusarium spp    (SDSسیندروم مرگ ناگهانی )

  Phytophthora spp   بوته میری
با  تیمار بذر  زهکش مناسب، تناوب، ارقام مقاوم،  

 مناسب مانند ترکیبات متاالکسیل  قارچکش 

گی ذغالی پوسید      
Macrophomina phaseolina 

تناوب، کشت به موقع، ارقام متحمل، تراکم کشت  

 مناسب، آبیاری 

 Phakopsora pachyrhizi   زنگ

کشت به موقع، تناوب و مدیریت بقایا، استفاده از  

قارچکشهای استروبیلورین یا تریازول در ابتدای دوره 

 آلودگی 

  Colletotrichum truncatum   آنتراکنوز
بذر سالم، استفاده از قارچکش در مرحله غالف و دانه 

 بندی، تناوب کشت و مدیریت بقایا

 Sclerotinia sclerotiorum    پوسیدگی اسکلروتینیایی 
تناوب، ارقام متحمل، تراکم کشت مناسب، استفاده از 

 قارچکش قبل از آلودگی 

  Heterodera glycines  نماتد سیست 
های محیطی، ارقام مقاوم، کاهش نش تناوب، کنترل ت

 ورزی خاک 

  Pseudomonas savastanoi pv. glycinea  سوختگی باکتریایی 
بذر سالم، تراکم کشت کمتر، ارقام مقاوم، تناوب کشت و  

 مدیریت بقایا

  Xanthomonas axonopodis pv. glycines   تاول باکتریایی 
ناوب کشت و  بذر سالم، تراکم کشت کمتر، ارقام مقاوم، ت 

 مدیریت بقایا

  ،  Soybean Mosaic Virus  ، Tobacco Ringspot Virus،Bean pod Mottle Virus های ویروسی  بیماری 
ها، تریپس،  کنترل علفهای هرز، کنترل حشرات ناقل )شته 

 مگس سفید(، بذر سالم
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 برگی  هایبیماری

 ( Bacterial blightسوختگی باکتریایی )

شود و در شرایط آب و  ایجاد می  Pseudomonas savastanoi pv. glycinea  بوده و بوسیله های رایج سویا  یایی از بیماریسوختگی باکتر

های روی بذر هوایی خنک و مرطوب شایع است. عامل باکتریایی ممکن است توسط بذر منتقل شود و یا در بقایای گیاهی زنده بماند. باکتری

باران منتشر شوند. انتشار بیشتر پس از روی کوتیلدونس  و   دن ها شودونممکن است سبب آلودگی کوتیل بقایای گیاهی آلوده به کمک  ها یا 

ای تیره تا سیاه در حاشیه  های قهوه دهد. زخمها در طول فصل رشد رخ میهای شدید، بارش تگرگ و خیس بودن بوته باکتری در اثر باران

ها ممکن است آید. گیاهچهای تیره درمیتمام کوتیلدون متالشی شده و به رنگ قهوه ها،  دن این زخمبا بزرگ ش  یابد.ها توسعه میکوتیلدون 

کند که در ابتدا به  ها ایجاد میهایی نیز روی برگد. سوختگی باکتریایی زخمندچار مرگ شو  کوتاه مانده و در صورت آلودگی نقطه رویش،

ها به سمت نور بهتر  تن برگفگز داشته که با گرمعموال ظاهری مات یا آبها  باشد. زخمدار میرنگ کوچک و زاویه  های زردصورت زخم

تر دارای مرکز تیره قدیمیهای  یابد. زخمای تیره تغییر میای روشن و سرانجام به قهوه قهوه     ها به تدریج از زرد به رنگ زخم.  قابل مشاهده است

دار ممکن است بزرگ های کوچک و زاویه زخم  ت. در شرایط خنک و بارانیاحاطه شده اس  گز و هاله زرد رنگ رنگ بوده که با حاشیه آب

های مرده بزرگ و نامنظم در سطح برگ نمایند. وجود  شده و به هم پیوسته و تولید لکه 

)شکل    دهد های بزرگ شده و ظاهر ناموزونی به برگ میباد و باران سبب افتادن این لکه 

 شود. ندگی همراه با باد و یا طوفان تگرگ ایجاد میوز بعد از بار. عالیم معموال چند ر(1

باشد، گیاهان  اگر دوره  داشته  و هوای مرطوب و خشک وجود  متناوب آب  های 

های دارای عالیم سوختگی باکتریایی که در دوره  ممکن است دارای نوارهایی از برگ

-سعه یافتهر دوره خشک توهای بدون عالیم بیماری که داند و برگمرطوب توسعه یافته

ها کوچک  های اولیه روی غالفزخم  ها نیز ممکن است آلوده شوند.اند، باشد. غالف

سته و بیشتر سطح غالف  وها ممکن است بزرگ شده و به هم پیگز هستند. این زخمو آب

مکن  ای تیره تغییر رنگ دهند. بذور آلوده مها به قهوه ممکن است غالف  و همچنینرا بپوشانند  

بیماری سوختگی است چروکی ده شده وتغییر رنگ دهند و یا اصال عالیمی نشان ندهند. شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب برای توسعه 

دهد. هوای گرم و خشک های همراه با باد رخ میروز بعد از بارندگی  5-7باکتریایی مناسب است. بروز بیماری در اوایل تا اواسط فصل معموال  

 گیرد.بیماری را می  جلو توسعه

 منبع:

Sweets, L.E., Wrather, A., Wright, S. 2008. Integrated Pest management: Soybean Diseases. Plant Protection programs, 

College of Agriculture and natural resources. University of Missouri. 
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 (های برگی)بیماریهای سویامدیریت بیماری

 ( Bacterial pustule) ییای باکتر تاول

  وجود   ایسو  کشت  مناطق  شتریب   در  و  ی باشدم  بیماری تاول باکتریایی  جادیاعامل    Xanthomonas axonopodis pv. glycinesباکتری  

  ی ایبقا  در  ای  و  ی شودم  منتقل  بذر  توسط  یماریب  عامل  یباکتر.  است  ج یرا  مرطوب  و  گرم  ییهوا  و   آب   طیشرا  در   یماریب  نیا.  دارد

 .ردیگیم  صورت  باران  قطرات  ای  و   باد  با  همراه   هایباران   توسط  ماریب   اهانیگ  ای  و   آلوده   یایبقا  یرو  از  یباکتر  انتشار.  ماندیم  زنده   یاهیگ

 یهازخم.  ی دهدم  رخ  برگ  و  شاخ  بودن  سیخ  زمان  در  یزراع  اتیعمل  انجام  یط  در  ای  و  تگرگ  و  باران  طوفان  اثر  در  شتری ب  انتشار

  ی هابافت  از  بزرگ  های   بخش  تا  کوچک  های   لکه   کوچک،  های  زخم  وستن یپ   هم  به  از .  است  روشن  سبز  و  کوچک  ابتدا  ییایباکتر  تاول 

  ممکن   ابتدا  در.  دهدیم  برگ  به  یناموزون  ظاهر  و  شده   بزرگ  های  لکه  نیا  افتادن  سبب  باران  و   باد  وجود.  ی شودم  لیتشک  رنگ  ای  قهوه 

  موجود   های  زخم  در  ا ی  و  تر  مسن  های  زخم  در  است   ممکن(  تاول) برجسته  یمرکز  قسمت.  باشد  برجسته یمقدار  ها  زخم  مرکز  است

 قرمز   ایقهوه   رنگ  به  و  کوچک  برجسته   هایتاول   است  ممکن  حساس  ارقام  در.  (1)شکل    شود  ده ی د  تر  واضح  برگ  نیریز  سطح  در

 .شود ده ید ها  غالف  یرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 یی ا یباکتر  تاول عالئم. 1شکل
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  که   گز  آب  هیحاش  فاقد  ییایباکتر تاول کیپیت  های   زخم.  باشد  داشته   شباهت  ییایباکتر  یسوختگ  با  است  ممکن  ییایباکتر تاول  میعال

 یی ایباکتر  تاول   مختص  دارد،  وجود   ها  زخم  مرکز  در  که  برجسته  های   تاول   نیهمچن.  ی باشدم  است،  متداول  ییایباکتر  یسوختگ  در

  اشتباه   ایسو  زنگ  های  تاول  با  است  ممکن  برگ  نیریز  سطح  در  تاول  ای  برجسته  مرکز  وجود.  دندار  وجود  ییایباکتر  یسوختگ  در  و  بوده 

  تاول   یول  شود   ده ید  تاول   یرو  هایی  شکاف  است  ممکن  آنها  در  و   ی کنند نم  اسپور  د یتول  ییایباکتر  های   تاول .  (2)شکل    شود   گرفته

  ص یتشخ  جهت   باال  ییبزرگنما  با   یدست  ن بی  ذره   ک ی  است  مکنم   مزرعه  در  ها   برگ  یبررس  هنگام .  دارند  گرد  دهانه   ایسو  زنگ   های

  بعد   روز   5-7  معموال  یماریب  وقوع .  است  مساعد  ییایباکتر  تاول   ی برا  ی باران  ای  مرطوب   طیشرا.  باشد  ازین   ایسو  زنگ   از  ییایباکتر  تاول 

 ییایباکتر  تاول  شدن  کند  باعث  ی شود،م  ییایباکتر  یسوختگ  شدن  کند  سبب  که  باال  حرارت  درجه.  ی باشدم  باد  با  همراه   یبارندگ  از

 . ی شودنم

 :کنترل بیماری

 . شود کشت  یماریب  از ی عار بذر -

 . شود یخوددار دارد، ت یاهم  یماریب ن یا که یمناطق در  حساس ارقام کشت  از -

 . شود  تیرعا ایسو کشت در  تناوب سال کی حداقل -

 . شود ی ارخودد برگ  و  شاخ بودن  سیخ  زمان در یزراع ات یعمل انجام از -
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Sweets, L.E., Wrather, A., Wright, S. 2008. Integrated Pest management: Soybean Diseases. Plant Protection programs, 

College of Agriculture and natural resources. University of Missouri. 
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 سویا  بذر کیفیت روی بر بیماریها از  برخی اثرات

 کاهش تن میلیون 15 تقریبی معادل 11 % میزان را به  جهان  در سویا  سالیانه تولید که شوند  بررسی بیماریهایی است شده  سعی مطلب  این در

  ای قهوه  لکه ،(phaseolorum (Diaporthe)ساقه شانکرHeterodera glycines ) )   سیست نماتد:سویا شامل بیماریهای ترین جدی  .دهند می

(Septoria glycines)  ، ذغالی   پوسیدگی(Macrophomina phaseolina) ، ارغوانی لکه (Cercospora kikuchii)   سوختگی  و 

عامل  ( Phytophthora sojae ) فیتوفتورایی ساقه پوسیدگی مانند بیماریها از بعضی  .باشند  می    (Sclerotinia sclerotiorum)اسکلروتینیایی

 .است شده  گزارش بذر پروتئینی  محتوا عامل کاهش عنوان به بیماری این  همچنین  .هستند میری بوته  طریق از گیاه  جمعیت اولیه کاهش

ن یک دارای دیگر بیمارگر عوامل سایر که زمانی توانند  می بذر ارغوانی لکه  دروغی و  سفیدک  قبیل از دیگری یماریهای  از امحسوس اثر 

 مطالب، از سری این در لذا  .باشند بذور روی  عالئم وایجاد تاثیرات مستقیم باعث  آنها هستند  روغن و  پروتئین مقدار بذر، اندازه  کاهش طریق

 گرفته قرار بررسی مورد سویا هستند کیفیت روی اثرگذاری  پتانسیل دارای یا و موثرند  که بیماریهایی از بعضی مدیریتو   اهمیت بیولوژی،

 .شد خواهد ارائه  آن از ای خالصه آتی شماره  چند  طی و است

 : (Phomopsis seed decay) سویا بذر فوموپسیزی فساد 1.

اما می ایجاد Phomopsis longicolla قارچ توسط نخست  درجه در بیماری این  آلوده بذور روی از نیز این قارچ    های گونه دیگر گردد 

 دیگر  روی بر و بوده  بذرزاد  آنها .باشد می جهان در  برداشت از  پیش سویا بذر بیمارگر عوامل مهمترین مذکور های جنس .اند شده  جداسازی

 عامل دانه، و تشکیل گیاه  بلوغ از پس رطوبت یا و بارندگی که دهند می نشان مشاهدات .شود می نیز دیده  هرز علفهای و زراعی محصوالت

 معموال عوامل سایر و بارندگی با همراه  برداشت در تاخیر  .است عوامل قارچی این از ناشی رتخسا گسترش در ای کننده  تعیین و کلیدی

نگ ر و  سفید  است ممکن و  هستند  ترک خورده  و کشیده  و باریک روکیده،چآلوده،  شدت به بذور   .شوند  می منجر را  باالتر آلودگی سطوح

 و مرگ میری بوته ضعیف، زنی جوانه  آلوده، بذور   .دهند  نمی نشان عالئمی ولی دباشن  است آلوده  ممکن بذور  بقیه اما  برسند، نظر به پریده 

 آنزیم و هستند سالم بذور به نسبت تری پائین کیفیت آلوده، دارای بذور از شده  مشتق و ترکیبات روغن،کنجاله   .شوند سبب توانند می را گیاه 

 .P گونه های از جدایه برخی که دریافتند(1992) همکاران و آلن .دهند می کاهش را پوششی های پروتئین  قارچها، این از شده  آزاد های

longicola ترکیبات سیتوکلسین تولید واسطه به صحرایی موش و گوسفند برای ( Cytochalasin)، هستند باالیی سمیت دارای.   

 آب شرایط  با محدود سازگاری دارای ارقام .قاوم استم ارقام کاربرد و بقایا شخم  زراعی، تناوب شامل عملی کنترلی تدابیر :کنترل های راه 

 .است شده  شناسایی نیز مقاوم ارقام از برخی چه اگر .دهند می را نشان آلودگی از باالتری سطوح هوایی، و

 منبع 

 

Ryley, M.2012 Effects of some diseases on the quality of soybean seed. 2012. Agency for food & fibre sciences, Australia. 
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 ای سو ستیس  نماتد

   Heterodera glycine ایسو  ستیس  دنمات

  اهانیگ شه یر  به  که  بوده   یکوچک  تیپاراز

  نماتدها   شتریب   مشاهده .  کند  یم  حمله

  بالغ   ینماتدها  اما  است   مسلح  چشم   ازمندین

متر  35/3  یدارا  ایسو  ستیس   طول  سانتی 

 سلح م  ری غ  چشم  با  را  نهاآ   توان  یم  و  بوده 

  در   نماتدها  تیجمع  ابتدا .  کرد  مشاهده 

 ت یجمع  ش یافزا  اب  لیو  ستین  ادیز  خاک

قابل    سارتخ  است   ممکندر طی چند سال  

  دهه   دروارد  شود.    اهان یگ  به   مالحظه ای

  به   نماتد  ن یا  از   متعددی   خسارت  ریاخ

  گلستان  و  مازندران  ی استانها  در  خصوص

 .است گردیده گزارش 

  یماریب عالئم

  ی ها  تنش  عالئم  با  است  ممکن  ماتدن  عالئم

  آهن،   کمبود  کش،  علف  خسارت  ،یخشک

  ناشناخته   سالها   است   ممکن  آن   صدمه .  مشابه باشد  هایماریب   ریسا  ای  و   خاک  یفشردگ

  صورت   به  یماریب   نشانه  نیاول .  شود  داده   نسبت  عوامل  ریسا  به  آن  هی اول  عالئم  و  باشد

  ن ی ا  از  حاصل   یها   ب یآس  شتریب.  ماند  یم  کوچک  و   ده یپر  رنگ   نقاط   نیا   در  اهان یگ  و  است  اهده مش  قابل   مزرعه  در  یمرغ  تخم   ا ی  یا  ره یدا  نقاط

 رخ  شهیهم  برگها   یرو   در  یی هوا  عالئم.  دافت  یم    اتفاق   ها   فنس   کینزد  ای   ن، یزم  داخل  به   ادوات  و   زات یتجه  ی ورود  ای  و   نیزم  مرکز    در  یماریب

.  باشد  ریمتغ  خاک   یفشردگ  و   یماریب  عامل  تیمعج  اه،یگ   سن  ، خاک  یزیحاصلخ  رطوبت،   زان بسته به می  تواند  یم  عالئم  بروز   دامنه .  دهد  ینم

  را  شه یر  ی رو  بر  ازت  کننده   ت یتثب   یها   گره   تعداد   تواند   یم  ایسو  یستیس   نماتد.  مانند  یم  باز   رشد  از  معموال   SCN به  آلوده   ی ها  بوته   شهیر

  نماتد سیست و گره های تثبیت ازت را نشان می دهد. 1شکل  . کند تر حساس یاکزخ مارگریب  عوامل نسبت به  را  ها  شهیر نکهیا ا ی دهد کاهش

  یرو  در  کوچک  ییمویل  یساختارها  نای.  هستند  ها  شهیر  یرو   بر  ستهای س  و  ماده   بالغ  ینماتدها  وجود  یماریب  نیا  فرد  به   منحصر  عالمت   تنها

 ازت  کننده  ت یتثب ی ها گره  از کوچکتر یکم و  سوزن سر اندازه  به  ها  ستیس. دهد یم رنگ رییتغ  یا  قهوه  و   زرد به بعد  و  بوده  د یسف ابتدا  شهیر

 یزندگ   چرخه  ک ی.  هست  بلوغ   و   یالرو   مرحله  تخم،   یزندگ  مرحله  سه  یدارا SCN . شوند  یم  ده ی د  مسلح  ر یغ  چشم  با   که   هستند   شه یر  ی رو  بر

 خارج  ها  تخم  از  شکل  یکرم  یالروها  شد  مطلوب  رطوبت   و  دما  وقتی  بهار  در.  شود  لیتکم  روز  30  تا  24  نی ب  است   ممکن  مناسب  طیشرا  در

.  شوند یم لیتبد بالغ  ی نماتدها به   الروها ن یا ج یتدر به   هیتغذ  اثر در . رسانندیم زبانیم شه یر به   را خود خاک  داخل در حرکت از  پس شوند  یم

 ی م  هی تغذ  هستند  متصل  شهیر  به  کهی  مادام  تا  و  چسبند  یم  شهیر  به  ییمویل  بالغ  ماده   ینماتدها  وکرده    مهاجرت  خاک  داخل  به  نر  ینماتدها

  وجود  تخم  400  تا  200  حدود  ستیس  کی  در.  شوند  یم  لیتبد  ستیس  کی  به  و  شود  یم  پر  تخم  با  بالغ  یها  ماده   نماتد  بدن  حفره   تمام.  کنند

 سویا و گره تثبیت ازت 

 ست یس نماتد : 1 شکل 
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 یم  محسوب   ها   سال   یبرا   یحت  ها آن  حفظ  و   یعیطب  نامساعد   ط یشرا  مقابل  در   ها   تخم   ی برا  یمحکم  و  سخت  ار یبس  محافظ   ستهایس  ن یا  و   دارد

 .دنشو جابجا خاک  در مزرعه کارگران و وانات ی،ح  آب باد،  ،یکشاورز ادوات  و لی وسا توسط  تواند  یم ستهایس. شود

 یماریب تی ری مد

 ،یخاکز  یهایماریب   ریسا  کنترل.  دارند  یشتریب  یستادگیا  یماریب  برابر  در  شوند   یم  کشت  یکاف  رطوبت   با   و  زی حاصلخ  ی ها  خاک  در  که   یاهانیگ

  در کنترل بیماری   تواند   یم  ، شود  ستهایس  شتریب  یپراکندگ  از  مانع  که  یاتی عمل  و  یبهداشت  اصول  تیعا  ر،هرز  ی ها  علف  و  آفات  خسارت  با  مقابله

  با  شود  یم  شتک   مزرعه  کی  در  مقاوم  ارقام  کهیزمان.  باشد  یم  یماریب  نی ا  با  مقابله  یراهها  نیموثرتر  از  یک ی  مقاوم  ارقام  انتخاب.  باشد  موثر

  نماتد  به  ایسو  مقاوم   ی ها  ن یال  از.  ستی ن  خود   یزندگ  چرخه  لیتکم  و  شی افزا  به   قادر  نماتدها   تیجمع  ،شهیر  از   الروها   ه یتغذ  امکان  عدم  به  توجه

 کنترل  ی ههارا   گرید  از   ونجه ی  مانند   زبانیم  ریغ  اهان یگ  کشت   و   تناوب  تی رعا.  نمود اشاره   peking  و  PI88788 ،  PI209332  به   توان  یم  ستیس

 . باشد یم مدت  بلند ی ها برنامه طی  مزارع در ایسو ستیس نماتد
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 پوسیدگی ذغالی سویا

دنیا  های مهم سویا در  ، یکی از بیماریMacrophomina phaseolina  (، ناشی از قارچSoybean Charcoal Rotبیماری پوسیدگی ذغالی سویا ) 

ی، آمریکای جنوبی، آسیا، اروپا و آفریقا روی سویا دیده می شود. در مزارع سویا مناطق شمالی بوده و در تمام قاره ها ازجمله آمریکای شمال

یط آب  ها خسارت زیادی به این محصول وارد نموده است. در شراکشور از جمله استان های گلستان و مازندران نیز شایع بوده و در بعضی از سال

   و هوایی گرم و خشک خسارت بیماری بیشتر است.

پنبه، آفتابگردان، خربزه،   500بیماری پلی فاژ بوده و در بیش از    عامل  قارچ بادام زمینی،  انواع لوبیا، نخود، کنجد،  گونه گیاهی از جمله سویا، 

  ی . بقاباشدز  میزبانها از جمله سویا می تواند به شکل بذرزاد نیسورگوم و ... ایجاد بیماری می کند. این قارچ در اصل خاکزاد بوده و روی برخی  

قارچ اغلب به شکل میکرواسکلروت در خاک می باشد که چند سلولی بوده و در طول فصل رشد می تواند چندین بار جوانه بزند. پایین بودن  

چ  معکوس روی مدت بقا میکرواسکلروت ها دارد. این قارنسبت کربن به نیتروژن خاک، سنگین بودن بافت خاک و باال بودن میزان رطوبت اثر  

 می تواند سویا را در مراحل مختلف رشدی آلوده کند، ولی معموال آلودگی بعد از مرحله گلدهی اتفاق می افتد. گیاهچه های سویا در شرایطی 

می به شکل لکه های قهوه ای تا سیاه ئوند و عالمی ش  گراد( باشد، آلود  درجه سانتی  28هفته باال )بیش از    2-3که خاک خشک و دمای آن طی 

ل شود که بعد از چند  یکوتیلدون ها بروز می کند. روی هیپوکوتیل ها نیز ممکن است زخمهای گرد تا کشیده به رنگ قهوه ای قرمز تشک  روی
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م روی اندامهای هوایی یک الی چهار  ئولین عالروز به تدریج قهوه ای و سیاه می شود. مرگ گیاهچه ها نیز می تواند حادث شود. در گیاهان بالغ ا 

غالف و بذر بوجود می آید. میکرواسکلروت های قارچ در بافت های    هایی روی ریشه، ساقه،قبل از رسیدگی نرمال ظاهر می شود. لکه هفته  

از بخش انتهایی گیاه به سمت پایین    م برگیئآوندی و داخلی ساقه تشکیل شده و ظاهر خاکستری تیره به بافت زیر اپیدرمی ساقه می دهد. عال

می شوند، برگهای پژمرده برای مدتی   . برگهای گیاهان آلوده کوچکتر از معمول بوده و به تدریج دچار زردی و سپس پژمردگیتوسعه می یابد

ه و با توسعه قارچ به سمت باال، زردی  ای قرمز در عناصر آوندی ریشه و بخش پایین ساقه ایجاد شدچسبیده به گیاه باقی می مانند. تغییر رنگ قهوه 

های آلوده و در مواردی روی پوسته  ر بوته ها ایجاد می شود. قارچ تولید میکرواسکلروت در ریشه و بافت ساقه می کند. روی غالفهنگام د زود

افزایش شدت بیماری می شود. آلودگی به  دانه ها نیز میکرواسکلروت های قارچ تشکیل می شود. دوره طوالنی خشکی در طی رشد گیاه سبب  

جهت مدیریت بیماری و کاهش خسارت آن    ها، پرشدن ناقص غالفها و کاهش عملکرد می شود.ن زودتر از موعد بوته این بیماری سبب رسید

   باشد:برخی عملیات زراعی مورد تاکید می

تناوب  .  1 زراعی:  مو  2-3تناوب  غالت  مثل  میزبان  غیر  گیاهان  با  بین  ساله  از  سبب  نیز  زمین  کردن  غرقاب  و  برنج  با  تناوب  است.  تن  فرثر 

 میکرواسکلروت ها می شود. از کاشت همه ساله سویا در یک زمین باید خودداری شود.  

 ینئاتاریخ کشت: کشت زودتر سویا سبب استقرار سریعتر گیاه و ایجاد پوشش سبز در سطح خاک شده و با ایجاد سایه انداز دمای خاک را پ .  2

 نگه داشته و توانایی رقابت قارچ را کمتر می کند. 

تراکم کشت مناسب باید رعایت شود. تراکم کشت خیلی باال سبب افزایش تنش و کاستن رطوبت خاک شده و بیماری را شدت می بخشد. در    .3

 ، استفاده شود تا پوشش سبززیاد  شاخ و برگ    با  کشت های ردیفی بهتر است فاصله ردیف ها کمتر باشد و یا در فاصله ردیفهای بیشتر از ارقام

 علفهای هرز مزرعه نیز جهت کاهش تنش خشکی باید صورت گیرد.   تر نگه دارد. کنترل خاک را بپوشاند و آن را خنک سریع تر سطح

راین باید بر اساس آزمون خاک مواد  دسترسی گیاه به عناصر غذایی مورد نیاز سبب رشد بهتر آن و مقاومت بیشتر در برابر تنشها می شود، بناب.  4

 ز جمله ازت، فسفر و پتاسیم برای گیاه تامین شود.  غذایی اصلی مورد نیاز ا

 رطوبت خاک روی بیماری تاثیرگذار بوده و باید از عملیات کشاورزی که باعث کمتر هدر رفتن رطوبت می شود، استفاده گردد. در صورت .  5

 ی توان بیماری را به حداقل رساند.  یاز با آبیاری تکمیلی و نگهداری رطوبت خاک در حد متعادل مدسترسی به آب در زمان های مورد ن

ت مخلوط با  کنترل شیمیایی بیماری کاربرد زیادی ندارد. استفاده از قارچ کشهایی از قبیل بنومیل، تیوفانات متیل، تیابندازول، تیرام و ... به صور

د نیز جمعیت میکرواسکلروتها را  روت های زنده در خاک شده است. ضدعفونی خاک با متیل برومایخاک تا حدودی سبب کاهش میکرواسکل

دگی کاهش می دهد )معموال اقتصادی نیست(. ضدعفونی بذور با قارچکشهایی مثل تیوفانات متیل، کاربندازیم، تیرام، کاپتان و ... سبب کاهش آلو

 گیاهچه های سویا به بیماری شده است. 

 منبع: 

Gupta, G. K., Sharma, S. K. and  Ramteke, R. 2012. Biology, Epidemiology and Management of the Pathogenic Merrill), 

Journal of Phytopathology, 160 (4) : 167-180. Fungus Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid with Special Reference to 

Charcoal Rot of Soybean (Glycine max (L.)  
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 بیماری پوسیدگی زغالی سویا  کاربرد تریکودرما در کنترل بیولوژیک

شمار گیاهان روغنی و پروتئینی به ترین  عنوان یکی از مهم درصد روغن به   20درصد پروتئین و    40طور متوسط با دارا بودن  دانه سویا به 

 ن گیاه بهطور کلی ایشوند. به رود. بیمارگرهای گیاهی از جمله عواملی هستند که باعث کاهش کیفیت و کمیت محصول سویا میمی

 مورد را گیاه  ریشه و گیاهچه  که  شودمی بیمارگرهایی وارد طریق از خسارت بیشترین و بوده  حساس زابیماری عوامل از زیادی تعداد

دهد، می قرار حمله مورد را طوقه و که ریشه خاکزاد زایبیماری عوامل این از یکی  .(Khaledi and Taheri, 2016دهند )می هدف قرار

باشد.  های سویا در بسیاری از نقاط دنیا میترین بیماری باشد که از معمولعامل پوسیدگی زغالی می  Macrophominia phaseolinaقارچ  

پلی بیماری  از  عامل  بیش  به  و  داشته  بوده؛ در سطح وسیعی گسترش  و علف  500فاژ  ازجمله سویا، گونه گیاهی مختلف زراعی  هرز 

پنبه،  ذرت،  کند،  می   آفتابگردان،  حمله  سورگوم  و  )توتون  بیماری (.  Anis et al., 2013کند  مهم   این  از  یکی  حاضر  حال  ترین در 

باران باعث آلودگی  های خشک و کمخصوص در سالآید و هر ساله به شمار میهای قارچی در مزارع سویا در شمال کشور به بیماری

باالی  گر و توان  دلیل خاکزی بودن قارچ بیماری(. به Khaledi and Taheri, 2016گردد )مزارع سویا و کاهش کمی و کیفی محصول می

 رساندن حداقل به و خاک در میزان میکرواسکلروت کاهش برای نوعاً شده، گرفته کنترل بکار هایساپروفیتی آن در خاک، روش 

 ساپروفیتی قدرت و  وسیع  میزبانی دامنه  ای بارخهچ تک  بیماری یک بیماری باشد. با توجه به اینکه این می  میزبان ریشه  با  تماس اینوکلوم 

لذا    ،کنندایفا می میزبان گیاه  رشدی مراحل تمامی در بیماری و توسعه شروع  در را  اصلی نقش  هامیکرواسکلروت آن در و باشد  می باال

 آنتاگونیست عوامل طبیعی کاربرد یی،محیطی در اثر استفاده از سموم شیمیاهای زیست دلیل عدم کنترل موثر بیماری و ایجاد آلودگی به 

(.  Lohda et al., 2003دست آمده است ) به  زمینه این در نیز هاییموفقیت گرفته و قرار محققین توجه برای مهار زیستی این بیماری مورد

 گیاهی بیمارگرهای ات منفیاثر کاهش به منجر و شده  شامل را هاآن  یا تولیدات مفید هایمیکروارگانیسم  از استفاده  بیولوژیکی، کنترل

متداولمی قارچی گونه ترینمناسب و ترینگردد.   Trichodermaقارچ گیاهی بیمارهای کنترل در استفاده  مورد آنتاگونیست 

harzianum   می( باشدJat et al., 2013 .)  گرفته  قرار   توجه سال مورد 70 از بیش  بیوکنترل عوامل عنوانبه  های تریکودرماگونه  از استفاده

 کنترل در و شوندمی یافت فراوانی به هر خاکی تقریباً در ریزوسفر عمومی ساپروفیت هایعنوان قارچبه  تریکودرما هایاست. گونه 

باشند  می  مؤثر  Sclerotiniaو     Rhizoctonia ،Macrophomina   ،Verticillium،Fusarium ،Pythiumجمله از مهم خاکزاد بیمارگرهای

(Beniz et al., 2005; Anis et al., 2013 این میکروارگانیسم .)فراهم را  بیمارگرها حمله در برابر اولیه  دفاعی ریزوسفر، خط ها در 

 بیوز و آنتی میکوپارازیتیسم برندمی کار به با بیمارگرها مستقیم مقابله در تریکودرما هایگونه  که هاییمکانیسم تریناصلیکنند.  می

 هایمکانیسم و اساسی اولیه نقش .(Beniz et al., 2005; Abdullah et al., 2008; Anis et al., 2013; Gajera et al., 2013باشد )می

 باال در توانایی با الرشدسریع هایقارچ ها،گونه  این .معرفی شده است گلوکوناز و کیتیناز هایآنزیم قارچ تولید این رد میکوپارازیتیسم

 درون  به  پکتیناز  پروتئاز و  لیپاز، گلوکاناز، المیناریناز، کیتیناز، سلوالز، مانند سلولی لیزکننده دیواره  هایآنزیم و با تولید هاگ بوده  تولید

 ضد ثانوی هایو متابولیت  گلیوتوکسین و  ویریدین همچون هاییبیوتیک تولیدکننده آنتی منبع  کند. همچنینبیمارگر نفوذ می هایسلول

  Sclerotinia sclerotiorumعلیه   T. harzianum(. در پژوهشی فعالیت میکوپارازیتی گونه  Beniz et al., 2005باشند )می دیگر قارچی

مشخص   این مطالعه (. درAbdullah etal., 2008قرار گرفت ) مورد بررسی ایریسه  تقابل ناحیه الکترونی در میکروسکوپ از استفاده  با

 منهدم را هاآن و کرده  نفوذ بیمارگر های هیفیسلول داخل به مانند قالب  و مانند وریومساختارهای اپرس تولید با آنتاگونیست که شد

 موجب بیمارگر، رشد نمودن متوقف برزیرا عالوه  باشدمی مناسب بسیار بیوکنترل عامل یک ای برایمشخصه  چنین وجود است. نموده 

های  گونه  برخی میزبان گیاه  و آنتاگونیست  تعامل مستقیم درهمچنین   شود.می آلودگی سرعت کاهش و اولیه آلودگی کاهش میزان

 غذایی کرده و مواد تحریک را  گیاه  رشد نتیجه پوشانده و در را ریشه  بیرونی، سطح کورتکس و  اپیدرم های الیه  به  نفوذ با تریکودرما

 مقاومت  گیاه، القاء رشد های محرکزوباکتری ری اثرات مشابه پدیده  (. اینHarman et al., 2004کنند )می فراهم برای گیاه  را محلول
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 با مرتبط  هایپروتئین  مقاومت این در که دهد نشان می تحقیقات  .دهدمی افزایش را گیاه  دفاعی و سیستم شده  موجب را گیاه  در

 مدیریتی هایروش تمامی در هدف کنترل تریناصلی  که آلودگی اولیه منبع کاهش اینکه به توجه نیستند. بنابراین با دخیل زاییبیماری

   .شود مؤثر واقع اولیه هایزادمایه  آلودگی کاهش طریق ری ازبیما مدیریت در تواندمی آنتاگونیست این باشد لذامی بیماری این

 منابع:
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علفکشهای رایج مورد استفاده در زارعت سویاز مهم و علفهای هر   

 

 های مورد استفاده وکشعلف     

 میزان مصرف در هکتار              

 
 

 ی هرز سویا هاعلف    

 های هرز مدیریت تلفیقی علف  بعد از سبز شدن  قبل از سبز شدن  قبل از کاشت )مخلوط با خاک( 

ترفالن  

 )تریفلورالین( 

 لیتر 5/2-2

سوناالن  

 فلورالین( )اتال

 لیتر 5/3-3

  *متریبوزین 

سنکور( )

 گرم600

  **پرسوئیت 
 )ایمازتاپیر( 

 لیتر 1

بازاگران 

 )بنتازون( 

 لیتر  3-2

الوکسی  گاالنت )ه 

 فوپ اتوکسی اتیل( 

 لیتر 5/2-2

 گاالنت سوپر 

  -آر -)هالوکسی فوپ

 متیل استر(

 لیتر  1-75/0

فوکوس  

 )سیکلوکسیدیم( 

 لیتر 2

سلکت سوپر  

 )کلتودیم( 

 لیتر 0/ 1-8

 )ستوکسیدیم( نابواس 

 لیتر  3-2

استفاده از بذر سالم و گواهی شده و فاقد بذر   -

 های هرزعلف 

 تاریخ کشت به موقع  -

 کاشت مناسب  عمق -

 تراکم کشت مطلوب  -

های هرز در زراعت  تناوب زراعی و کنترل علف  -

 تناوبی 

هیرم کاری )آبیاری زمین قبل از کشت و کنترل   -

 های سبز شده( علف 

 های ردیفیکولتیواتور در کشت  استفاده از -

های بعد از کشها )علف کشاستفاده به موقع از علف  -

های هرز برگی علف   2-6ه سبز شدن بهتر است در مرحل

 استفاده شود( 

ها، کشجهت جلوگیری از ایجاد مقاومت به علف  -

 بهتر است در دفعات مختلف نوع سم مصرفی را تغییر داد 

ه صورت مخلوط با  سنکور به تنهایی یا ب -*

های دیگر به صورت قبل از کاشت نیز قابل کشعلف 

 استفاده است

ها کشبا سایر علف  پرسوئیت به تنهایی یا مخلوط -**

شود. بیش تر از یک بعد از سبز شدن گیاه هم استفاده می 

 بار در سال نباید استفاده شود 

هن
پ

گ
بر

 

                Abutilon theophrasti      ه گاو پنب

 تاج خروس وحشی 

      Amaranthus retroflexus 

          

           Chenopodium album سلمک          

           Solanum nigrum تاج ریزی               

           Physalis angulata عروسک پشت پرده

           Xanthium strumarium طوق              

 خربزه وحشی

Cucumis melo var. agrestis 

          

           Datura stramonium تاتوره                

           Convolvulus arvensisپیچک صحرایی

گن 
           Cyperus spp               اویارسالم ج

گ 
 بر

ک
اری

ب
 

           Sorghum halepenseقیاق                     

 سوروف 

Echinochloa crus_galli 

          

 چسبک 

Setaria viridis 

          

           Cynodon dactylon                مرغ         

  نامشخص   اثربی  نسبتاً موثر  موثر 

زراعی  علفهای هرز  
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   های هرز در زراعت سویاکنترل علف

های هرز با گیاه  ار مهم است. علفهای هرز در افزایش عملکرد گیاهان نقش مهمی دارد و در تولید سویا نیز بسیکنترل علف

های هرز  بسا موجبات کاهش عملکرد آن را فراهم نماید. علفسویا در دسترسی به مواد غذایی، رطوبت و نور رقابت نموده و چه 

برداشت محصولهمچنین می کنند. علف   توانند در  را سخت  برداشت  ادوات  و کار  بروز مشکل شوند  های هرز همچنین  باعث 

کیلوگرمی    350تا    200های هرز ساالنه در مزارع به طور متوسط موجب کاهش  ها باشند. علفند میزبان انواع آفات و بیماریتوانمی

بایست بر روی  از اهمیت بسیاری برخوردار است و می  اآنههای کنترل  شوند به همین جهت توجه به برنامه محصول در هر هکتار می 

های هرز و هزینه  زراعت سویا به عواملی نظیر پتانسیل کاهش عملکرد توسط علف  در مسئله    مسائل اقتصادی متمرکز گردد. این 

فروش سویا را    های هرز و قیمت فروش سویا بستگی دارد. میزان کاهش عملکرد دقیقاً قابل ارزیابی نیست و قیمت کنترل علف

د که این مسئله در زمان کاشت و عرضه در بازار اهمیت دارد.  ها ثابت نگه داشته شون بینی نمود مگر آنکه قیمت توان دقیقاً پیش نمی

های هرزی است  های علفهای هرز مستلزم توجه مطلوب به بذور و یا ریزوم در سطح کوچک، یک برنامه مناسب مبارزه با علف

های هرز بوده و یک  علفتوانند مشکل ساز باشند. این مسئله خصوصاً در مزارعی که دارای تراکم اندک ی آتی میهاکه در سال

های  باشد امری دشوار است مسلماً در هر سال هزینه مصرف شده برای برنامه کنترل علف گونه مهاجم نظیر قیاق در حال گسترش می

های هرز  ویا باالتر باشد ولی این هزینه اضافی برای جلوگیری از گسترش علفهرز ممکن است از بهای محصول از دست رفته س

 . باشدیمی آتی دارای توجیه اقتصادی هادر سال

 های کنترل روش

درجه آلودگی مزرعه، نوع و شرایط آب و هوایی منطقه، تناوب    و   های هرزهای هرز بسته به گونه علفهای کنترل علفروش

های  ترل علف ها و ادوات مورد مصرف متفاوت است. در بسیاری از موارد بهترین برنامه کنهای کشت، فاصله ردیفزراعی، روش

 .می باشد های زراعی، مکانیکی و شیمیاییاز شیوه  بکارگیری تلفیقیهرز 

های هرز در طی هر فصل زراعی و تغییر  های هرز، بررسی تکامل علفیار مهم در برنامه کنترل علفیکی دیگر از فاکتورهای بس

زنی سویا برای  معموالً باید در چهار هفته اول بعد از جوانه   های هرز. علفباشدیمدادن برنامه اصلی کنترل مطابق با تغییرات محیطی  

 جلوگیری از کاهش عملکرد کنترل شوند. 

زنی سویا ظاهر شوند  های هرزی که دیرتر از شش هفته بعد از جوانه های هرز بسیار بحرانی بوده و علفبرای کنترل علف  اولین ماه 

ا بدون  مواقع  برخی  در  و  اندک  اثر  دارای  میمعموالً  بذر  یا  دانه  عملکرد  روی  بر  در  ثر خاص  تغییر  یا  و  انعطاف  کمی  باشند. 

های هرز را فراهم آورد. شناخت  تواند موجبات شکست در یک برنامه کنترل علفمی  گیری در یک فصل زراعی معموالًتصمیم

ر اندازه، شرایط رشد با هم مشابه  های هرز ممکن است از نظدر هر مزرعه حائز اهمیت است. علف غالب  های هرز  های علفگونه 

متر مربع دارای    9/0رای مثال وجود یک گیاه توق در هر  اند بباشند ولی از نظر قابلیت رقابت با سویا و کاهش عملکرد بسیار متفاوت 

 پتانسیل کاهش عملکردی به مراتب بیشتر از گیاه تاتوره در همین سطح از مزرعه است.  

اند و هرساله از طریق بذر  ساله های هرز بسیار مهم است. آیا آنها یکهای مختلف علفزندگی گونه از سوی دیگر شناسایی چرخه  

رویند )قیاق و کنگر اند و بعد از زمستان دوباره از محل تاج میخروس، دم روباهی و سلمک( و یا چند ساله یابند )تاج میتکثیر  

 . وحشی و غیره (
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شود ) نظیر هویج  دهد و بعد خشک میزند و در سال دوم گل و بذر می سال جوانه می  یک گیاه دوساله گیاهی است که در یک

 وحشی و کنگر(.  

زده، در طی زمستان زندگی کرده و در اوایل بهار  ساله زمستانه گیاهی است که در اواخر تابستان یا زمستان جوانه اه یک یک گی

 کوهی و کیسه کشیش(. گردد )مثل قدومه تولید گل و بذر نموده و بعد خشک می

مسئله وابسته به اقلیمی است که علف هرز در  ها قرار گیرند که این بندی ها ممکن است در بیش از یکی از این گروه بعضی از گونه 

 روید.آن می

 های هرز کنترل زراعی و مکانیکی علف

ی بذور  ریکارگبه دهد .  رز اجازه گسترش نمیهای ههای پیشگیری بوده که به علفروش  رنده یبرگهای هرز در  کنترل زراعی علف

ی هرز اجازه هاعلف. از معیارهای دیگر پیشگیری، این است که به  باشدیمی هرز  هاعلفتمیز سویا از اصول اولیه برنامه کنترل  

ی  هاعلف وی بذور  اراضی غیر زراعی داده نشود. همچنین از پخش کردن کود، کاه و غیره که حا  آب وتولید بذر در مزارع، نهرهای  

اراضی  در  هستند  بذور    ستیبایممزروعی    هرز  انتقال  از  همچنین  هرز  هاعلفخودداری گردد.  ریزوم   هاغده ی  یا    له یوسبه ها  و 

جلوگیری نمود. هدف در کنترل زراعی این است که شرایط بهینه برای    ستیبایمای به مزرعه دیگر  کشت از مزرعه  آالتنیماش

ی هرز برسد. کشت بذور با قوه و قدرت  هاعلفاهم شود تا در کمترین زمان ممکن این گیاه به مرحله رقابت با رشد سریع سویا فر

ر عمق مطلوب برای رسیدن به مرحله مطلوب  یا کمتر( در زمان مناسب به مقدار و د  متریسانت  50ی باریک ) هاف یردنامیه مناسب در  

برای دستیابی به مزرعه    های ماریبی ارقام مقاوم به آفات و  ریکارگبه ودی دقیق و  رقابت ضروری است. خاک حاصلخیز با برنامه ک 

 ی هرز، الزم است. هاعلفعاری از 

ی هرز هاعلف های  ترل نماید. تعداد بسیاری از گونه ی هرز را کنهاعلف  تواند یم  شودیمسویا ایجاد    لهیوس  بهکانوپی مناسبی که  

ی  هافیرددلیل به کارگیری سیستم کشت در    نیهمی سویا، قادر  به رشد خواهند بود به  هابرگیله  بعد از تولید کانوپی کامل به وس

 .  باشدیمی هرز ضروری هاعلف باریک و مبارزه با 

ی اولیه و ثانویه از  هاشخمی برخوردار است. انجام عملیات داشت،  اژه یوطول فصل رشد از اهمیت  در  ی  هاعلفکنترل مکانیکی  

  ریتأخ، حال اگر کشت به  برد یمی رویشی را از بین  هاقسمت. شخم اولیه کلیه  باشدیمی هرز  هاعلف مهم در کنترل    یفاکتورها

 ثانویه خواهد بود.  شخمبه عملیات  نیازمند هاآن و برای کنترل  زده جوانه ی هرز هاعلف بیافتد 

در مزرعه    مجدداًبروند. درغیر این صورت، گیاهان هرز  قبل از کشت از بین    ستیبایمی هرز و گیاهان  هاعلف،  هایرستنتمامی  

 .شودیم( کنترل Post emergenceهای پس رویشی )سویا رشد کرده و به سختی به وسیله شخم و علفکش 

از   بعد  سویا  از  زنجوانه وجین  یکی  کنترل  هاروشی،  مهم  هرز  هاعلف ی  )  کنن یوج.  باشدیمی  میزان  Rotary hoeدوار  به   )

. این دستگاه همچنین به شکسته شدن سله در خاک کمک رودیمبه کار  های هرز در زراعت سویا  ی برای کنترل علفهتوجقابل

ی هرز  هاعلفی، استفاده از این دستگاه منجر به کنترل  زنجوانه. در این حالت قبل از  دینمایم  ترآسان ی سویا را  زنجوانه نموده و  

، خواهد شد. رمز یک مبارزه مطلوب  اندنشده ولی از خاک خارج    اندزده جوانه ی هرز که  هالفع و همچنین    زده جوانه تازه    سالهکی

متر سانتی  5/2ی هرز کمتر از  هاعلفدوار زمانی است که خاک تا حدودی خشک و اندازه    کننیوجی  ریکارگبه ی هرز با  هاعلفبا  

در    تواندیمساعت باشد. این دستگاه  کیلومتر در    16تا    13معادل    را دارد که دارای سرعتی  ری تأثاست. این وسیله زمانی حداکثر  

با ارتفاع حدود   اثر استفاده از  اهایسومتر مورد استفاده قرار گیرد و  سانتی  10تا    5/7سویاهایی  بیشتر ممکن است در  با ارتفاع  یی 
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ببینند.   بهتر است    کنن یوجدستگاه صدمه  به کار گرفته شود  دردوار  تا  که خورشید سویاها را گرم کر  روز و هنگامی  باشد  ده 

ی که سویا زمین را پوشانده است به کار رود زیرا موجب خسارت شدید  زمان در شکنندگی سویاها به حداقل برسد. این وسیله نباید 

 خواهد شد.  

 

ی دوار عمل  هاکننیوج  کشاورزی بوده است. این دستگاه شبیه به  آالتن یماشکولتیواتور یک پیشرفت مطلوب در برنامه تولید  

خاک را بهم    معموالًبوده و    تربزرگی این دستگاه  هادندانه ی سویا به کار رود.  زنجوانه بعد از    ستیبایمبا این تفاوت که    نموده 

تر هستند  متر بلندسانتی  5/7تا    5ی هرزی را که از  هاعلفرا کنترل کند. این دستگاه قادر است    بلندتری هرز  هاعلف   تواندیمزده و  

 کیلومتر در ساعت باشد.  16تا   10بین  ستیبایمرا نیز کنترل کند، برای این منظور سرعت حرکت 

غازی   پنجه  کولتیواتورهای  وسیله  به  که    معموالًکولتیواسیون  مواردی  هرز  هاعلفدر  کار    بلندتری  به  عملیات  رودیمهستند   .

متر برای حفاظت ریشه قرار گیرند. کولتیواسیون  سانتی  5تا    5/2در عمق    ستیبای م  هالچه یب ود  شانجام زود    ست یبایمیون  کولتیواس

 .کندیمباعث ایجاد پشته شده و در برداشت مشکالتی ایجاد  ترقیعم
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 هرز یهاعلف ییایمیش کنترل

 . گرددی م  بر  1940  دهه  لیاوا  به   هاآن   مصرف  آغاز  و  بوده   یجیتدر  ایسو  زراعت  در  مصرف  یبرامؤثر    یهاکشعلفتغییر در  

  Post-emergence  ی هاکشعلف   مورد   در  خصوص   به مسئله    ن یا  و   شده   ع یتسر  د یجد  باتیترک  ی سو  به  حرکت  ریاخ  سال   چند   در

  ار یبس  آنها  مصرف  مقدار  که  اند شده   عرضه  بازار  به   ییهاکشعلف  امروزه .  است  مشهود   یخوب  به  مصرف  خاک  یهاکشعلف  و

  را   خود  هرز  یهاعلف  کنترل  برنامه  قادرند  کار  ایسو  کشاورزان  است  دسترس  در  امروزه   که  یی هاکشعلف   دامنه  با  .است  اندک

  یهاکشعلف   رایز  است  کمتر  ی زراع  اهانیگ  ریسا  به   نسبت   ا یسو  هرز  یهاعلف  کنترل   مشکالت  راستا   ن یهم  در .  ببخشند  تکامل

 . اندشده  عرضه بازار به  هرز یهاعلف  کنترل جهت یدیجد

 یاریبس در. رودیم کار  به  ایسو کشت از قبل کشعلف که است  یحالت از عبارت (Preplant)  شتاک  از  بلق صورت به مصرف

  هستند   خاک  با  اختالط  ازمندین  هاکشعلف  از  یبعض  .دگردیم  مخلوط  خاک  سطح  یمتریسانت  10  تاپنج    عمق  تا  کشعلف  موارد  از

  یحال  در   شوند   مخلوط   با خاک د ینبا  کاشت   از   قبل   نیز هاکشعلف  از   برخی  . دیآ  عمل   به  یریجلوگ   آن   ی نور هیتجز  و   ریتبخ   از   تا

 .  شوند گذاشته  یباق خاک سطح در  ای و  مخلوط خاک با  است  ممکن سوم گروه که 

 ها کشعلف   نیا  نیهمچن  . هرز باشد  یهاعلف   یهازوم یر  و  غده ،  بذر  یریارگرق  محل  کینزد  ستیبایم  کشعلف   اختالط  محل

 د. شون  جذب هرز یهاعلف توسط  یخوب به تا  دنباش  خاک رطوبت  با  تماس در ستیبایم

  ن یب  سطح   اختالف  که   شود  ه یته  ی نحو  به   دی با  منتخب   نیزم  . ندینما  ه یته   را   یمناسب  بذر   بستر  دی با  کشاورز  ،مطلوب  اختالط   یبرا

 .ردیپذ  صورت   مرطوب  یها خاک   در  دینبا  وجه  چیه  به  اختالط  ات یعمل  .نباشد  شتریب  متریسانت  15  از  نیزم  نقطه  نیگودتر  و  نیباالتر

ی  متقارن  یبشقاب  هرس  کردن  عبور  دوبار  .روند  کار  به  هاکشعلف  مناسب  اختالط  یبرا  توانندیم  یکشاورز  ادوات   ا)تاندم( 

 .آوردیم فراهم  را مناسب اختالط موجبات ساعت در لومتریک  13 تا  10 سرعت با  یغاز پنجه دادن عبور بار  کی ای واتوریکولت

 5/2  عمق   در   ستیبای م  مزرعه  واتور ی کولت  و   شود  وارد   خاک  در   اختالط  ی برا  نظر  مورد   عمق  برابر  دو   حدود   د یبامعموالً    سکید

  از   یبعض مروزه ا.  باشدیم خاک  با   کشعلف  اختالط   در  یکم  تااثر  ی دارا  دوار  کنن یوج.  شود  م یتنظ  اختالط   عمق  ریز  متریسانت

  هرگونه   از   المقدور  یحت   .دهند یم  انجام   مزرعه  از  عبور  بارکی   با   را   اختالط   عمل  چند  ای  دو   که   اندآمده   بازار   به   داشت  د یجد  ادوات 

  هستند  خاک حیتسط یبرا ییهاغه یت  یدارا ادوات از یبعض. د یینما  یخوددار دنباشیم خاک یرو  یکشش اثرات یدارا  که یادوات

  اختالط   مناسب  عمق .  ستندی ن  مناسب  هاکشعلف  اختالط   یبرا  و  دهندیم  انتقال   گودتر  یهاقسمت  به   را  بلندتر  مناطق   یهاخاک  یعنی

  اختالط   و   مصرف  زمان  ن ی ب  یزمان  فاصله   .ردیپذ  صورت   شتریب   عمق   در  اختالط   است   بهتر  یول   دارد  کشعلف  نوع   به   یبستگ

  ردیپذ  صورت ترعیسر اششپ از بعد  اختالط   هرچه. معموالً نمود مراجعه برچسب  اطالعات  به توانیم که  است یاتیح هاکشعلف

  اختالط   ادوات  و  کشعلف  پاشنده   دستگاه   که  است  نیا  ریتأخ   هرگونه   از  یریجلوگ  یبرا  گرید  روش  کی.  بود  خواهد  دتریمف

  صورت  به   توانند یم  ، روندیم  کار  به   کاشت   از   قبل  صورت   به  که  ییهاکشعلف  از   ی اریبس.  ردیگ   قرار   استفاده   موردزمان  طور همبه 

 . باشدیم نهیزم  نیا در یکاف اطالعات یحاو کشعلف  هربرچسب  .رندیگ قرار استفاده  مورد  خشک یکودها با  مخلوط

  کار   به   هرزعلف  و   اه یگ  یزنجوانه   از   قبل   و   کاشت   از   بعد   که  گرددمی   اطالق  ییهاکشعلف  به  Pre-emergence یهاکشعلف

-Pre صورت  به   روندیم  کار  به   اختالط  بدون   خاک   سطح  در   که  ییهاکشعلف   تمام   ،میمستق  کشت   ط یشرا  از   ریغ  به .  روندیم

emergence  کاشت از قبل  صورت به  نه شوند یم مصرف . 
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  است   یزمانی  زنجوانه   از   قبل  و   کاشت   از بعد  یهاکشعلف  از  استفاده  با هرز  یهاعلف  زیآمت یموفق  کنترل   یبرا فاکتور  نیبهتر

  قبل   و   کاشت   از   بعد   کشعلف   ت یفعال  حداکثر  به   ی ابیدست  یبرا  مید  زراعت   ر د.  ردیپذ  صورت  کشت   از  پس   بالفاصله   مصرف  که

  به   که  ییهاکشعلف.  ردی پذ  صورت  کشعلف   مصرف  از  بعد  هفته  در   ستیبایم  یبارندگ  متریسانت   5/2  تا  2/1  حدود  یزنجوانه   از

.  روندیم کار به   ایسو یهافیرد یرو در یمتری سانت 30 تا 25 ینوارها   در ، شوندیم پخش  ای و  مصرف Pre-emergence صورت

  تعداد .  روندیم  کار  به  یاسپر   صورت  به   و   بوده (  یکود  یهامحلول   با  اختالط   ای)  آب  با  اختالط  ونیفرموالس  یدارا  هاکشعلف  نیا

  در  هاگرانول . معموالً  اندشده   یطراح  خشک  صورت  به  مصرف  یبرا  که باشند  می  خشک  گرانول  ونیفرموالس  یدارا  هم  یمحدود

  له یوس  به  هافیرد  نیب  هرز  یهاعلف   و  روندیم  کار  به  هافیرد  یرو  در  یمتریسانت  25  تا  20  ینوارها  در  کاشت  اتیعمل  یط

  آغاز   یهنگام  ستیبایم  هاف یرد  نیب  کنترل  برنامه .  شوندیم  کنترل Post-emergence یشیرو  پس   یهاکشعلف  ای  ون یواسیکولت

  مصرفدر زراعت سویا   Post-emergence یشی رو  پس  صورت  به   که  ییهاکشلف ع  .باشند  کوچک  هرز  یهاعلف  که   دشو

  که  یریاخ  یهاشرفت یپ  با .  درونی م  کار  به  زدند   جوانه  هرز  ی هاعلف   و  ایسو  آنکه   از   بعد معموالً  بسیار ضروری هستند و    شوندیم

  هرز   یهاعلف  از   یاریبس  کنترل  به   ادرقPost-emergence یهاکشعلف   است  شده   حاصل  ایسو  هرز  یهاعلف  با  مبارزه   نهیدرزم

  و   حرارت . شرایط محیطی نظیر  دن رو  کار   به   هرز   علف   و   ایسو  رشد   مناسب   زمان  در   ستیبایم  هاکشعلف   ن یا  اند، ده یگرد  ایسو

  در   هرز  یهاعلف .  دهدیم  ر ییتغ  روند یم  کار  به  Post-emergence صورت  به   که   را   ییهاکشعلف  از   ی اریبس  ت یفعال  رطوبت 

 ها کشعلف   از   ی اریبسیت بیشتری دارد.  حساس  تنش   ط یشرا  در  ایسو  و   بوده   حساس  کمتر  هاکشعلف   برابر  در   یخشک  تنش   طیراش

  به   توجه   جهت  نیهم  به   ، آورندی م  فراهم  اه یگ  در   را  صدمات  یبرخ  موجبات  روند یم  کار  به Post-emergence صورت  به   که

  ی، اهیگ  ی هاروغن   ، هاسورفکتانت  ، هرز  ی هاعلف  ی هاگونه  ،مصرف  زمان   و   زان یم  نه یزم  در   برچسب  ی رو  بر   شده   ارائه   یهاه ی توص

 .  است ی ضرورها کشحشره  و هاکشعلف ریسا با  یاختالط باتیترک  و  های افزودن ی، کود یهامحلول

  م یمستق  کشت   ر د  . شود  ده ی پاش  هرز  یهاعلف   و   ا یسو  یکانوپ  ی فوقان  یهاقسمت   ی رو  بر  Post-emergence یهاکشعلف  است   بهتر 

  صورت   به   که  ییهاکشعلف  . شود  پخش   خاک  سطح   در   Post-emergence یهاکشعلف  ،مصرف  زمان  در   است   ی ضرور  ایسو

  خسارت   حداقل  با  زیآمتیموفق  کنترل   یبرا.  Sencor/Lexonو  Linex/Lorox از  عبارتند  روندیم  کار  به  میمستقطور  به   یشیرو  پس

  ی هاف لع  و  باشد  داشته  ارتفاع  متریسانت  20  تا  15  حداقل  سویا  مصرف شود که  کشعلفاین  محصول زراعی بهتر است زمانی    به

  در   ماًیمستق  محلول  و  شوند قرارداده   سطح  نیترن ییپا  در  ستیبایمنیز    پاشش  یهانازل   .باشند  نداشته  ارتفاع  متریسانت  10  از  شیب  هرز

  در بخار  حالت  و  شده  جادیا مناسب اندازه به  ذرات  تا  باشد(  24Psi تا  15)بین  کمنسبتاً   دیباپاش سم فشار . شود ده ی پاش خاک سطح

 .نگردد جادیا هاکشعلف

  ن یا .روندی م کار به ایسو یکانوپ  سطح در  که  ی استادوات یر یکارگبه  Post-emergence یهاکشعلف  مصرف گرید یهاروش

  شدن  ده ی مال  با  که  هستند  ینمد   یاله یفت  یخوددار  پاشش  قسمت  در  که  ییهاپاشسم)  یاله یفت  یهاپاشسم   از  عبارتندمعموالً    ادوات

  سم   محلول   که  ییهاپاشسم)  Recirculating  بازچرخان  یهاپاشسم  و (  ابدیی م  انتقال  اه یگ  به   کشعلف  اه یگ  سطح  ی رو  بر

  ادوات   ن یا  از  استفاده   یبرا(.  دگرداننیبرم  مخزن  به مجدداً    و  ی آورجمعرا،  اند  نشده   برگ   و   شاخ  جذب   کهپاش  سم   ازشده  خارج

  کنترل   یهابرنامه  در  دستگاه   نیا  از  .دن باش  حساس   سموم  برابر  در کامالً    و   بوده   ایسو  از  بلندتر  متریسانت   30  حداقل  د یبا  هرز  یهاعلف

  . رودیم  کار  به   ایسو  یکانوپ  ی رو  بر  حالت  نیا  در  معموالً  که  است  یکشعلف  ( نیزت یفوزیگل)  رانداپ  محلول.  شوداستفاده می  اقیق
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 ( 1)هاسیون علفکشفرموال

گردند. هر علفکش دارای یک نام تجاری )گاهی بیش از یک نام(،  های مختلفی به بازار ارائه میفرموالسیونها با  امروزه علفکش

-   4م عمومی و  نا   Metribuzinهای تجاری ثبت شده  نام   Lexonو   Sencor باشد برای مثالیک نام عمومی و یک نام شیمیایی می

اتیل(  -1-1)-6-مینوآ متیل  تیو(  -3)-3-دی  کار    4و  2و1-)متیل  به  است که در سویا  برای علفکشی  شیمیایی  نام  تریازین یک 

نام تجاری است که برای مخلوط السو و     Bronco. نام تجاری ممکن است ترکیبی از دو یا چند علفکش باشد برای مثال  رودیم

روند، یکی به صورت مخلوط با آب )و کود( و  های سویا با دو فرموالسیون اساسی  به کار میلفکش. عرودرانداپ به کار می

ها در قالب دو یا چند فرموالسیون با  باشد. بسیاری از علفکش مصرف به صورت اسپری و دیگری به صورت گرانول خشک می

 شوند.های مختلف استفاده می غلظت

مایع  فرموالسیون اجازه    در  معموالًهای  مایع  به  که  بوده  کننده  امولسیون  عامل  دارای  یا  بوده  قابل حل  به صورت    دهدیم آب 

ی الصاق شده بر روی  هابرچسب ی مایع ضروری است. هاونیفرموالسسوسپانسیون در آب باقی بماند. تکان خیلی کم برای پاشش 

. پودرهای  باشدیمزن )ماده فعال( در واحد حجم  ه وهای مایع نشانگر غلظت به صورت درصد و مقدار ماده علفکش بعلفکش

باشد. میزان نسبت ماده فعال بسته به درصد متفاوت است  های پودری  ی وتابل یا فرموالسیونپودرهاخشک ممکن است به صورت 

وچک فرموله  ی ک هادرصد ماده فعال متفاوت خواهد بود. پودرهای وتابل در انتها به صورت گرانول   90تا  25که این مقدار بین  

ها مصرف شوند. هر دوحالت یاد شده با آب )یا کودهای مایع(  شوند که بتواند با گرانول پاششود مورد اخیر به نحوی تولید میمی

تواند به  کنند ولی میشوند. این فرموالسیون در بسیاری از موارد حالت محلول پیدا نمیمخلوط شده و به صورت محلول پاشیده می

از وسایل    ستیبایمحالت سایندگی دارند لذا در موقع مصرف    هانازل نسیون در مخزن باقی بماند. پودرها در پمپ و  سپاصورت سو

 مش باشند.   50از  ترکوچکنباید  هایصافمقاوم به سایش استفاده نمود. اندازه 

 ها و دامنه فعالیتبندی علفکشطبقه

ی هرز را  هاعلفها با یک فرمول شیمیایی  شوند. گاهی اوقات علفکش ی میبندم یتقسها بر مبنای ساختمان شیمیایی خود  علفکش

ای وجود داشته باشد. سموم علفکش بر  ی عمده هاتفاوت های یک خانواده  برند، با این وجود احتمال دارد بین علفکش از بین می

ی باشند در زیر به تعدادی  اعمده تفاوت  ی هرز دارایهاعلفد و ممکن است از لحاظ کنترل خورناساس نوع گیاهان برچسب می

 . گرددیماشاره  روندیمی هرز سویا به کار هاعلف برای کنترل  که ها و ترکیباتی ی علفکش بندطبقه از 

 Amidesگروه آمیدها 

و  ر کرده های ریشه اثو بر روی مریستم شده مصرفزنی ی و بعد از جوانه زنجوانه به صورت قبل از  Enideو   Analapهای علفکش

از طریق بذر، ریشه و   تواندیمجذب این سموم    کندیمبوده و از رشد جلوگیری    مؤثر بر روی تقسیم سلولی و توسعه آن    ت یدرنها

ی  هاعلفهای هرز باریک برگ بیشتر از بر روی علف معموالًها در داخل گیاه حرکتی ندارد و جوانه صورت پذیرد. این علفکش 

 . مؤثرند برگپهن هرز 

  Acetanilidesروه استانیلیدهاگ
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به صورت قبل از کاشت و یا قبل    معموالًها  باشند. این علفکش می  Dualو    Ramrod  ،Lassoهای گروه استانیلیدها شامل  علفکش

های  . این سموم وارد شیره نباتی شده و بر روی سلول روندیمکش ابتدایی به کار  زنی و یا به صورت یک باریک برگاز جوانه 

اثر میریستمی ریشه و جوانه گیاهچه علفم نامناسب از استانیلیدهای هرز  موجب چروک خوردن و    تواند یمها  گذارد. استفاده 

 های جوان شده و شکل آنها را قلبی شکل نماید. ی برگهارگبرگکوتاه ماندن 

 Benzoicsها گروه بنزوییک 

Amiben   شوند. علفکش  های هورمونی محسوب میاسیدها از گروه علفکششود. بنزوییک  های این گروه محسوب میاز علفکش

Amiben  یک علفکش قبل از کشت و قبل   عنوانبه  تواندیمو  کندیم را کنترل  برگو باریک برگپهن ز  ی هرهاعلف بسیاری از

.  گذاردیم  ریتأثی هرز  هاعلف در    هان یپروتئی مورد استفاده قرار بگیرد. این سموم بر روی سنتز  زنجوانه ی یا بعد از  ه زناز جوان 

 .را فراهم نماید هاشه یرموجب کوتاه ماندن و بد شکل شدن  تواند یمدر سویا  Amibenاستفاده نامناسب از سم 

 Benzonthiadiazolesگروه بنزو تیادیازولها 

و    برگپهن ی هرز  هاعلفر روی  به بازاگران اشاره نمود. بازاگران به صورت پس رویشی فقط ب  توانیمها این گروه  از علفکش

باشد  ها میها یا فنیل اوره های گروه تریازینبازدارنده فتوسنتز است که از این نظر مشابه علفکش   کش علف است. این    مؤثراویارسالم  

مدت  پوشش مناسب روی گیاه ایجاد شود.    ستیبایماین رو در زمان مصرف    ازولی قابلیت انتقال آن در گیاهان محدود است.  

 گردد.ایجاد می  موقتاً ده که این حالت های سویا برنزی رنگ ش کوتاهی بعد از مصرف این علفکش، برگ

 Bipyridyliumsها گروه بی پیریدیلیوم

ی بوده و  رانتخابیغهای این گروه  پاراکوات اشاره نمود. علفکش   یابه نام تجاری گراماکسون    توان یمهای این گروه  از علفکش 

آورد.  های برگی فراهم می پژمردگی سریع را پس از مرگ قسمت   جهیدرنتدن سریع دیواره سلول را فراهم نموده و  موجبات ترکی

ها دارای  رود. این علفکش به کار می   No-tillageبه ندرت به صورت قبل از کاشت در کشت مستقیم    معموالً  Bipyridiumsگروه  

یجاد پوشش مناسب روی گیاه ضروری است. فعالیت علفکشی این گروه در شرایط  اه بوده و بنابراین اانتقال خیلی محدود در گی

 باشد. آفتابی و گرم بیشتر می

 Carbanilatesگروه 

. بعضی  ندینمایمها عمل  ها گاهی شبیه کارباماتاشاره نمود. این علفکش   Furloeو  Carbineبه    توانی مهای این گروه  از علفکش

های  های علفشوند. گونه مصرف بوده درحالیکه بعضی دیگر به صورت پس رویشی مصرف می   خاک  Carbanilateاز ترکیبات  

کند. بسته به ترکیب و روش مصرف تغییر می  معموالًو   اندمتفاوتشوند بسیار  کنترل می  Carbanilateترکیبات    لهیوسبه هرزی که  

گذارند و استفاده نامطلوب در سویا مانع از رشد  تعد اثر میهای مریستمی در گیاهان هرز مسها بر روی سلولاین گروه از علفکش

 . شودریشه و گیاه می

 ( 2ها)رموالسیون علفکشف 

 Chlorinated Aliphaticacides  کلره کیفاتیآل  یدهایگروه اس

ت که اس  یکشعلف  یهااز گروه   یک یکلره    کیفات یآل  دیاس  .دنباشیگروه م  نیا  یهاکشاز علف  Dowpon M  و  85  داالپون

ها کشدسته از علف   ن یهرز به کار رود. ا یهاکنترل علف   یقبل از کاشت  برا  تواند یو م شودیم  یستمیمر  یهامانع توسعه سلول 

از    ش یمراتب ببه   شود یمصرف مpost emergence   صورتبه   یگروه وقت  ن ی. اابندییانتقال م  شه یر  له یجذب شده و به وس  عاًیسر
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کنترل مشابه    یبراها  راسگ   ینبوده و در رو   یگروه انتخاب  نی به کار رود مؤثر خواهد بود. ا pre emergence صورتکه به   یحالت

 .کندیعمل م د یاس یفنوکس یاکس یاسترها

 Cineols گروه

Cineol   د.باشیگروه م  ن یا  یهاکشاز علفCineol   هرز    ی هااز علف  یها هستند که تعدادکشاز علف   دیدسته جد  ک یها

 ی رو  اندکی  یشده و اثرات سم  هیدر خاک تجز  عاًی سر  ییایمیمواد ش  نیانماید.  کنترل    pre emergence   صورترا به   سالهکی

  ر یمستعد تأث  اهانیدر گ  شهیر  یستمیمر  یهاگروه بر سلول   نی . اباشندزنی موثر میجوانه   یرو  قطها فکشعلف  ن یپستانداران دارد. ا

 .گذاردیم

 Dinitroanilines  هان یلیآن  تروین ید  گروه
معموالً  (  D.N.A) هانی لیآن  تروین   ید  یهاکشعلف   .باشندیگروه م  نای  از  ترفالن  و  سورفالن  ،سوناالن ،PROWLی،  هاکشعلف

گروه قادر است    نیا  .رودیبسته به نوع محصول و زمان مصرف به کار م  یزنقبل از جوانه   ایقبل از کاشت    یهاکشصورت علفبه 

  یهاسلول   میتقس  یانتقال نداشته و رو   تیگروه قابل  نیا  یهاکشعلف  .دیبرگ را کنترل نماو پهن   سالهکیهرز    یهافاز عل  یاریبس

 .شود اه یدر گ یحالت چاق جاد یو ا اه یرشد گ از  مانع تواندی م ایگروه در سو ن یاستفاده نامطلوب از ا .گذارندیاثر م یستمیمر

 Diphenyl ethers  اترها لیفن ید  گروه

برگ هرز پهن  یهاها علفکشعلف نیاند. اگروه  نیاز ا  Tackleو Blazer  ،cobra ،goal،Modown، reflex ی،هاکشعلف

  واره یپاره کردن د  ها آن   ه ی. اثر اول دنشویمصرف م post emergence صورتها کنترل نموده و معموالً به برگ  کیرا بهتر از بار

  جه یبه نت یابیدست ینکرده و برا دای انتقال پ راحتیبه گروه  نیا ییایمیمواد ش است. اه یگ و مرگ ی آن پژمردگ  جهیاست که نت یسلول

 . باشندیو پوشش مناسب پاشش م ، آفتابی گرم طیشرا  ازمندیمطلوب ن

 Imidazolinons  نونهایدازولیمی ا گروه

در    هاستمیمر  تیو فعال دهایاس نویآم  سنتز  یه روگرو  نیاشاره نمود. ا  scepter و pursuit به  توان یگروه م  نیا  یهاکشعلف  از

به    ایدر سو   postemergence ای  preplant–preemergence   صورت قبل از کاشت سموم به   نی ا  . مستعد اثر نامطلوب دارد  اهانیگ

گروه توسط    نی. ااشندبیم   ت یفعال  عیدامنه وس  ی اصوالً دارا  یول  کندی ها کنترل مبرگ  کیاز بار  هترها را ب کار رفته و پهن برگ 

 .شود ایرشد سواز مانع   تواند یاستفاده نامناسب م .شودی جذب م اه یجوانه گ ای شهیر

 Oxy–phenoxy acid esters دیاس یفنوکس  یاکس  یاسترها گروه

سته  د  نیا  .ندیآیحساب مگروه به   نیا  یهاکشاز علفwhip و    Assure- fusillade 2000  ،Hoelon  ،verdictی،  هاکشعلف

  اهانیگمزارع  برگ را در    کیو چندساله بار  سالهکیهرز    یهابوده که معموالً علف    postemergence یهاکشگروه از علف   کی

ها  مواد به سرعت توسط برگ   ن یها مؤثر است. ادر گراس   های چرب  سمیمتابول  ی بر رو  شیمیاییمواد    ن یا  ندینمامی  برگ کنترلپهن 

که   دهدی رخ م زمانیدسته احتماالً  نیا یکش. کاهش اثرات علفابدییانتقال م یستمیمر ی هابه بافته  طور گستردجذب شده و به 

 .رودیها در مخزن به کار مکشعلف ریصورت مخلوط با سابه  ییایمیمواد ش نیا

  Phenoxy acids دهایاس یفنوکس  گروه

این  Butyrac 200 وButoxone ی  هاکشعلف دارند.  گروه   در  اسیدها فنوکس  قرار  که    یهورمون  ی هاکشعلف  ی  هستند 

شده و به  ها مصرفبرگ  یها رو کشعلف  نیا  .دنرویبرگ به کار مهرز پهن   یهاکنترل علف یبرا post emergence صورتبه 

و    دنذارگی اثر م  کینوکلئ  دی اس  سمیمتابول   ی ها روی. گروه فنوکسشودیحساس وارد م  اه یگ  ییغذا  انیدر جر  یتوجهمقدار قابل 

 . کند یم جادیرا ا ییانتها یهابافت   تغییر شکلها و  شدن برگ  ده ،کشیساقه یدگیچیپ رینظ یعالئم

 Phenyl ureas  هااوره لیفن گروه
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به کار    pre-emergenceصورتها معموالً به کشعلف  نیاشاره نمود. ا   Lorox  وLinex   به  توانیگروه م  ن یا  یهاکشعلف  از

وارد نشده و انتقال    ینبات  ره یش  انیگروه به جر  نی. اباشدیها مبرگ   کیبه نسبت بار  یشتریاثرات ب  یها داراپهن برگ   یرفته و رو

  ی زرد  سببنع فتوسنتز شده و  گروه ما  نی اها نشان داده است که  بررسی  گردد.جذب    شه یر  لهیوسکه به   رسدیبه حداکثر م  یآن زمان

هرز    یهاعلف ی مشابه اثرات رو ی در صورت استفاده نامطلوب اثرات گردد.میها رگ ب ه یها در حاشمرگ بافت  ت یها و درنهابرگ

 .دینمایم جادیا

 Phosphono amino acids دهاینواسیفسفوانو آم گروه

Roundup  ،Ignite     وTouch down  هستند    یرانتخابیغ  یهاکشعلف   ادهیاس  نویوانوآمففسباشند.  می  گروه   نیا  یهاکشاز علف

  چی ه  ییایمیمواد ش   ن یا  .ندیصورت برگ مصرف کنترل نماو چندساله را به   سالهکیهرز    یهااز علف  یعیدامنه وس  باشندمی  که قادر

 .رودیصورت قبل از کشت به کار مبه   میدر خاک نداشته و فقط در زراعت مستق یتیفعال

 Pyridazinones  هانون ی دازی ریپ گروه

 صورتبه   ایو   Preplant صورت قبل از کاشتها به کشدسته از علف  نیا  نام برد.  Zorial  توان ازمی   گروه   ن یا  یهاکشاز علف

Pre emergence   وارد    ینبات  ره یش انیها به جرکشعلف  ن یا  .کندی برگ را کنترل م  کیهرز بار  ی هااز علف  یاریبکار رفته و بس

 .دنریگی روشن به خود م یها ظاهربرگ جه یگذاشته و در نت ریها تأثدر برگ  هارنگدانه  یریگشکل   یشده و رو

 Sulfonyl  urea  اوره لیسولفون گروه

فعال است    باتیاز ترک   دیگروه جد  کیها  اوره   لیاند. سولفون گروه   نیا  یهاکشعلف از     Previeو   Classic ،Geminiکش علف

واردشده و    ینبات  ره یش  انیها در جراوره   ل یلفونسو  .دنریگیصورت گسترده مورد استفاده قرار مبرگ به هرز پهن   یهاعلف   یکه رو

نوع حالت    کیدر رشد بوده و    یاثر بازدارندگ  ی دارا  ایکش در سوعلف   نینامطلوب از ا  استفاده در خاک دارند.    یتوجهدوام قابل 

 .دهدی ها مبه برگ  یاقهوه  ایقرمز و 

   Thiocarbamate هاکاربامات و یت گروه

مبارزه  یها براکشعلفاز سلسله   کیها کارباماتویاشاره نمود. ت  Vernam و Reward به توان یگروه م نیا یهاکشعلف از

  ر یتبخ  به سرعتها  کشعلف  ن یا  رایز  ، دنرویصورت قبل از کاشت به کار مکه فقط به   هستند برگ    کیهرز بار  ی هابا علف  یی ابتدا

  ی هاسلول   یهات یاز فعالگردند و  یجذب م  شهیجوانه و ر  لهیبه وس  هچه ا یگ  د یتولو    یزنجوانه   یدر ط  ییایمید شوا م  نی ا  شوند.یم

و جوانه دفرمه شده    لیکولئوپت نند یبیصدمه م هاوکارباماتیت  له یوسکه به  یبرگ کیبار  یهاعلفدر . دیننمایم یریجلوگ یستمیمر

 .رندیگیبه خود م گید یچیها حالت پو برگ 

  Triazinesها نی ازی تر گروه

می گروه    ن یادر    Sencorو Lexone یهاکشعلف بندی  اشونددسته  سو  ن ی.  در  وبه   ا یگروه  مصرف  خاک   post صورت 

emergence  به کار مهرز پهن   یهاکنترل علف   ی برا از طرکشعلف  نی. اروندی برگ  و از فتوسنتز    افتهیانتقال   ینبات   ره یش  ق یها 

  تواند یصدمه م  یهانشانه   . باشدیها ماوره   ل یحاصل از فن  تصدما  هی شب  ی تا حدود  هان یازیصدمات حاصل از تر  .ندینمایم  یریجلوگ

 گردد. ظاهر  ن ییپا یهاخصوص برگها بهبرگ  هیدر حاش  یصورت زردبه 

 مخلوط باتیترک

هر محصول    ی نام تجار  شود یم  ه یمشتمل بر مخلوط دو ماده فعال ته  ی بندصورت بسته است که به   ییهاکشعلف  شامل  ریز  ست یل

 شده است.  کش در پرانتز آورده علف  ینام عموم همراه به  

 
Bronco = alachlor +glyphosate (lasso+roundup) 
Storm =bentazon +acifluorefen (basagran+blazer) 
Salute=Trifluralin+Metribuzin (Treflan+sencor) 
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 هاکشعلفهرز در برابر  هایعلف العملعکس

ها قادرند  کشاست. بسیاری از علف  هت سبوا هرز    های علفی  هاگونه هرز به شناسایی    هایعلفمناسب جهت کنترل  اتخاذ یک برنامه  

از یک گونه از   برای کنترل کامل    هایعلفبیش  نمایند ولی گاهی الزم است  از یک برگپهن هرز    های علفهرز را کنترل  بیش   ،

باید بر    هااختالط کن است از اختالط انواع مختلف سموم استفاده شود ولی این  هرز مم  هایعلفل  استفاده نمود. برای کنتر   کشعلف

ها با توجه به شرایط محیطی متفاوت  کشعلف   لهیوسبه هرز    هایعلفصورت پذیرد. کنترل    هاآن ی  هابرچسب ی بر روی  هانوشته پایه  

  postemergenceهای  کشسب خواهد بود. فعالیت علفی مناپاشسمد از  بع  دو هفتههای خاک مصرف بارندگی  کشدر علف  مثالًاست  

ی  هابرچسب   معموالًدمای زیاد متغییر است.    هوا و بر اساس رطوبت مناسب خاک، رطوبت نسبی    شوند یم های هرز جذب  علف   لهیوسبه که  

 است.  شده ختالط و... در نظر گرفته  ا بر مبنای میزان مصرف سیستم کشعلفسموم 

 از طیف پوشش گیاهی خارج هاکشعلفحرکت 

ی گیاهان اطراف را فراهم  دگیدصدمه که این خاصیت موجبات    باشند یمها در مجاورت هوا دارای قابلیت رانده شدن کشکلیه علف

ها از کشحرکت در مجاورت باد و یا تبخیر باشد )واژه تبخیر به معنی حرکت علف  صورتبه   تواندیمها  کش. حرکت علفآوردیم

 ست(. سطح هدف ا

  Driftباد بردگی صورتبهپخش شدن سموم  

  شوند یم. ارتفاعی که ذرات پاشیده 2. اندازه ذرات پاشش  1عواملی نظیر  ریتأث تحت  تواند یمها در زمان مصرف کشپخش شدن علف

 باشد. . سرعت باد 3و 

 رندیگیمقرار    استفاده   مورد،  پاشسمو با فشار زیاد    کوچکندیی که  هانازل . در مورد  دارند  حرکت ذرات درشت کمتر در برابر باد تمایل به  

برای جلوگیری از بادبردگی توجه به فشارهای    هاروش اندازه ذرات را مشخص کند. لذا یکی از    تواند یم  هاآن و کیفیت    هانازل طراحی  

 است. کشعلف بر روی ظرف  شده مشخصی هانازل و   شده ه ی توص

ی را در مقایسه با  تردرشت کلی مایعات با کشش سطحی زیاد )مانند آب( قطرات    طوربه ست.  فاکتور مهم دیگر کشش سطحی مایع ا

برای رسیدن قطرات سم   ازیموردن. در این حالت فاصله و زمان  کندیمایجاد  مایعات با کشش سطحی کم )برای مثال آب + سورفکتانت(  

، ضمن آنکه سرعت  شودیمبیشتری از سم به بیرون از محدوده هدف پاشیده    مقدار   جه یدرنتزیادتر شده و    هانازل به هدف با افزایش ارتفاع  

 . ابدییمبا افزایش ارتفاع از سطح زمین افزایش   معموالًباد نیز 

 قابلیت تبخیر و باد بردگی بخار

 قابلیت تبخیر توانایی یک ماده شیمیایی برای تبخیر و پراکنش آن در هوا مانند یک گاز است.

بستگی   کشعلف . فشار بخار باشدیم ترن ییپابخار باال دارای قابلیت تبخیر بیشتری نسبت به انواع آن با فشار بخار  شار ف با کشعلفیک 

( به همراه قطبیت کم )قابلیت  کندیم  مولکول ی پایین )تعداد اتمی که تولید  مولکولدارد و وزن    کشعلف قطبیت    ی ومولکولبه وزن  

دارای    D  4-2و به همین دلیل استر بوتیل    کندیمی آلی نسبت به آن( شرایط را برای تبخیر خوب فراهم  هاحالل انحالل بیشتر در روغن یا  

ذرات خاک توانایی تبخیر    اندازه به نسبت    معموالًهای خاک مصرف  کشدارد. علف  D  4-2دامنه تبخیر بیشتری نسبت به نمک آمین  

بستگی به اثر مستقیم درجه حرارت دارد. در    ها آن ت تبخیر دارند ولی میزان تبخیر  ها قابلی کش. بسیاری از علفدهندیمخود را کاهش  

بر روی قابلیت تبخیر و پراکنش    داًیشددرجه سلسیوس در روزهای صاف برسد که    60به بیش از    استرجه حرارت خاک ممکن  تابستان د

 است.  مؤثر
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  کشعلفی موثر بر فعالیت و نحوه عمل فاکتورها

بعضی دیگر   کهی درحالباشند  یم  . بعضی از این فاکتورها انسانی هستند و قابل مدیریت مؤثرندها  کشی بر روی طرز عمل علفعوامل مختلف

ها است که بتواند  کشیا مخلوطی از علف کشعلفهستند. اصل هر برنامه کنترل علف هرز بر پایه انتخاب  کنترل رقابلیغها محیطی و از آن 

ی مختلف علف هرز را در مزارع سویا حل نماید. میزان و زمان مصرف، یکنواختی پاشش، پاشش مناسب و تصمیم بر هاگونه مشکل کنترل  

 باشند. محیطی برخوردار می کنترلرقابلیغاز اهمیت بیشتری نسبت به فاکتورهای  کنترلقابل استفاده یا عدم استفاده از فاکتورهای 

موجب خسارت   تواندیماست و  مؤثر ها کشعلفو اسیدیته خاک و ... بر روی فعالیت  بارندگی، درجه حرارت، رطوبت و تنوع خاک 

بسیاری از   که ییآنجا. از گذارندیمهای جوان اثر چهاه یگی بذر و  زنجوانه های خاک مصرف بر روی کشبه گیاه را فراهم آورد. علف

این محدوده علف  زنند، می  جوانه ی خاک  متری سانت  5/2تا    5/1هرز در عمق    هایعلف از  کشدر  بعد  از کاشت،  ی  زنجوانه های قبل 

بیش از حد معمول بعد از مصرف  هایبارندگ .  ردیگیمقرار    مورداستفاده  ها در  کشممکن است موجب شستشوی علف   کشعلفی 

علف شستشوی  گردد.  گیاه  به  خسارت  بروز  سبب  است  ممکن  حالت  این  که  شود.  خاک  زیاد  در  کشاعماق  درشت  هات بافها  ی 

  طور به .  ردیگیمها و تجزیه بیولوژیکی آن در طی دوره خشکی خاک کمتر صورت  کش. شستشوی علف شودیمی شنی دیده  هاخاک

ی کشعلف مواد آلی تنها  درصد 20ی با بیش از  هاخاک. در  ابدییم ها با افزایش مواد آلی خاک افزایش  کشنسبی مقادیر مصرف علف 

تا    5/4کمتر از    pHاست. در    مؤثرها  کشاگرچه اسیدیته خاک هم بر روی فعالیت علف  باشدیم، السو  گرددی مه  که برای سویا توصی 

 .ابدییمها کاهش کشفعالیت برخی علف 8/4

. بنابر این  باشدی مهای پس رویشی، در هوای گرم و مرطوب بیشتر  کشهرز و گیاهان زراعی بیشتر در برابر علف  هایعلفحساسیت  

ی برخی از مواد افزودنی بر سموم پس رویشی بسیار معمول ریکارگبهتوان مقادیر کمتری از سموم را استفاده نمود.  ین شرایط میر اد

. در بسیاری از موارد این مواد افزودنی  گرددیمهرز   های علفبر روی کنترل    هاکشعلف است. این مواد افزودنی سبب افزایش فعالیت  

ی  های افزودندر هنگام مصرف سموم در هوای گرم و مرطوب بیشتر است. از    خصوصبه ه شده که این حالت باعث کاهش مقاومت گیا

های پس  شک ی علف هابرچسبی کودی اشاره نمود. بر روی  هامحلول ی گیاهی و  هاروغن به سورفکنتانتهای غیر یونی،    توانیممعمول  

 ست.رویشی میزان افزودن و مصرف هریک از مواد مشخص شده ا

 منابع:

 ی.روغن ی ها دانه  کشت توسعه شرکتها. . سموم و کالیبراسیون سمپاش1372فروزان، ک.  .1

 ی. روغن  ی ها دانه  کشت توسعه شرکت. هرز ی ها علف ی رو بر ها یبررس گزارشات 1355لشکری، م، ح.  .2

 ی.روغن ی ها دانه  کشت توسعه شرکتزراعت سویا.  1355لشکری، م، ح.  .3

4. Harrison, K. Stroube, E, D. (1987) The soybean in Ohio 
5. Singh, B. D., & Singh, A. K. (2015). Marker-assisted plant breeding: principles and practices. New Delhi, 

India: Springer. 
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 آفات مهم سویا 

Soybean pests management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سویا                   رشدی  مرحله

 

 

 آفت
      

 مبارزه با آفت  نحوه

 کوتیلدونی

(VC ) 

    یک برگ

 (V1)مرکب 

 یبرگ چند 

(Vn) 

 گلدهی 

(R1-R2) 

 بندیغالف

(R3-R4) 

 بندی دانه

(R5-R6) 

     Agrotis segetum برالرو طوقه
استفاده از طعمه مسموم )مخلوط حشره کش و سبوس گندم( و یا سمپاشی  کنترل با 

 با سم دورسبان در انتهای روز. 

 کنترل آفت در صورت نیاز با یکی از سموم فسفره و یا ایمیداکلوپراید )کنفیدور(    Thrips tabaci  تریپس

   Aphis glycines, Aphis gossypii هاشته

 ، پریمیکارپ )پریمور(کنترل آفت با سموم 

   با سموم بذر  . تیمار یمیداکلوپراید )کنفیدور(ا

 (رزایمیداکلوپراید )گاچو( و تیامتوکسام )کرو

  Tetranychus urticaea   ای کنه دو نقطه
های مختلف مانند بروموپروپیالت )نئورون( و  کشتوان از کنه جهت کنترل آفت می 

 تیازوکس )نیسورون( استفاده نمود.هگزی

 Bemisia tabaci   مگس سفید
 

 
ایمیداکلوپراید   )آدمیرال(،  فن  پروکسی  پیری  مثل  سمومی  با  شیمیایی  مبارزه 

 یدور(، اسپیرومسیفن )ابرون( و ..)کنف

    .Spodoptera spp خوارالروهای برگ
)الروین(،   از  استفاده  با  الروی  اولیه  مراحل  در  آفت  کنترل تیودیکارپ     سموم 

 و ...( آوانت) ایندوکساکارب 

 .Helicoverpa spp    خوارالروهای غالف
( یا   ندوکساکارب )آوانتیا   از سموم با استفاده    در مراحل اولیه الروی کنترل آفت  

 کلرفلوآزورون )آتابرون(.

 Etiella zinckenella     خوارالرو دانه
سمپاشی با دیازینون یا تری کلروفن )دیپترکس( با مشاهده اولین  جهت کنترل آفت  

 آثار خسارت آن توصیه شده است.

 مک( ن )دانیتول( یا آبامکتین )ورتی پروپاتریکنترل آفت در صورت نیاز با فن   .Liriomyza sp   مگس مینوز

 سوسک برگ

 خوار لوبیا
Ceratoma trifurcata  

  یمیداکلوپراید ا  سموم   با بذر    تیمار(.   یس )دس  دلتامترین یا  دورسبان   سموم   با  سمپاشی

 (.ر)کروز یامتوکسام )گاچو( و ت

 آفات 
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 ای  کنه دو نقطه

(Two spotted spider mite) 

  

که به اسامی   (Tetranychus urticae)کنه دونقطه ای  

شود، انتشار  کنه تارعنکبوتی و کنه تارتن نیز گفته می

بیش  باشد که  جهانی داشته و از آفات بسیار  پلی فاژ می

دارد.    گونه میزبان در یکصد خانواده گیاهی  1000از  

از جمله میزبان های مهم آن می توان سویا، لوبیا، پنبه،  

ادمجان،  فرنگی، گوجه، بتوت   خیار، هندوانه، خربزه،

کنه    آفتابگردان، سیب، گالبی، گیالس و ...  را نام برد.

طول   به  کشیده  و  شکل  بیضی  ماده   5/0تا    4/0های 

متر هستند، در صورتی که کنه های نر کوچکتر   میلی

متر طول دارند. رنگ کنه های تار    میلی  4/0تا    3/0و  

در   و  زرد  به  مایل  سبز  بهار  در  و  عنکبوتی  تابستان 

پوست بدن    آید.رنگ نارنجی متمایل به قرمز در می  زمستان به 

آنها نازک و شفاف بوده و محتویات روده در قسمت پشت به  

شود که از این جهت به آن کنه    صورت دو لکه سیاه دیده می

ای می بالغ    .گوینددونقطه  ماده  به صورت  را  کنه زمستان  این 

گاهی داخل خاک  ، بوته ها و  بارور در زیر پوست درختان میوه 

  )استراحت(  و زیر کاه و کلش و برگهای افتاده به حالت دیاپوز 

به   شروع  هرز  علفهای  روی  ابتدا  بهار  اوایل  در  و  گذارنده 

زراعی،   مختلف  گیاهان  سپس  و  نموده  فعالیت  و  تخمریزی 

باغی، زینتی، سبزی و جالیزی را مورد حمله قرار می دهند. هر  

درجه  تخم ها بسته به  گذارد کهعدد تخم می  40-80کنه ماده 

از روز تفریخ شده و پوره های کنه خارج   5-12حرارت پس 

کنند. دورة زندگی  های بالغ از گیاه میزبان تغذیه میگردند. هم پوره ها و هم کنه می شوند. پوره ها پس از سه نوبت پوست اندازی بالغ می

کشد و آفت چندین نسل در سال دارد. در  روز طول می  15-22دما و رطوبت    ز جمله میزان یک نسل کامل کنه بسته به شرایط محیطی ا

در زمان فعالیت، غالبا تمامی  تر می باشد.  تر است، فعالیت آفت بیشتر و دوره نسل آن کوتاه تابستان و اواخر بهار که هوا گرم و خشک

می شود. فعالیت آفت بیشتر در پشت برگها بوده و با ایجاد    وی گیاه دیده مراحل زندگی آفت اعم از تخم، پوره و کنه بالغ همزمان بر ر

تارهای ظریف )عنکبوتی( در زیر برگ و تغذیه از شیره نباتی موجب اختالل در اعمال حیاتی گیاه، زرد و قهوه ای شدن برگها و خشکیدن  
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خسارت آفت عالوه بر روی برگ،    .رس وجود دارددر صورت تداوم آلودگی امکان ریزش برگها و خزان زود  شود.تدریجی آنها می 

 بر روی ساقه، گل و میوه گیاهان نیز مشاهده می گردد. 

جهت مدیریت مطلوب آفت برخی اقدامات بهداشتی و زراعی از جمله مبارزه با علفهای هرز میزبان، مدفون کردن بقایای    کنترل آفت:

استفاده از آبیاری بارانی باید مورد توجه قرار گیرد. جهت مبارزه   ر صورت امکان گیاهی با استفاده از شخم عمیق، مدیریت آبیاری و د

شیمیایی با توجه به اینکه اغلب مواقع این آفت از حاشیه مزرعه شروع به توسعه می نماید، سمپاشی اطراف مزرعه کفایت می کند و در  

نیم لیتر در هکتار، تترادیفون )تدیون( دو لیتر  ومایت( یک و صورت گسترش آفت به داخل مزرعه، سمپاشی کلی با سموم پروپارژیت )ا 

آزوسیکلوتین )پروپال(  ،  یک و نیم لیتر در هکتار، بروموپروپیالت )نئورون( یک و نیم لیتر در هکتار  پروپاترین )دانیتول( در هکتار، فن 

ز سموم مختلف در نوبت های مختلف  به تناوب ات  اسدر هزار توصیه شده است. جهت جلوگیری از بروز مقاومت به سموم بهتر لیتر نیم  

  سمپاشی استفاده گردد.
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