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 :چکیذُ 

آزهایشی در  HT2الیي  ( Glycine max L. Merill )بِ هٌظَر بررسی اثر تاریخ ٍ فَاصل ردیف کاشت بر عولکرد داًِ سَیا 

تکرار در سال  3ح بلَکْای کاهل تصادفی با هسرعِ ایستگاُ تحقیقات زراعی گرگاى بِ صَرت طرح اسپلیت پالت در قالب طر

 42ٍ 35،  28،  21تیر هاُ بِ عٌَاى فاکتَر اصلی ٍ چْار تراکن بَتِ  21ٍ  6خرداد،  22خرداد،  7تاریخ کاشت . اجرا گردیذ 1391

ّرکرت آزهایشی . اًذ بعٌَاى فاکتَر فرعی در ًظر گرفتِ شذُ ساًتی هتر 8×61ٍ   8×45،  8×35،  8×31بَتِ در هتر هربع با الگَی 

کیلَگرم درّکتار  3128خرداد با عولکرد  7هقایسِ هیاًگیي عولکرد داًِ ًشاى داد کِ تاریخ کاشت . هتر بَد 5خط بِ طَل  8شاهل 

تِ هقایسِ هیاًگیي تراکن بَ. کیلَگرم درّکتار بِ ترتیب بیشتریي ٍ کوتریي عولکرد داًِ را داشتٌذ 2122تیرهاُ با  21ٍ تاریخ کاشت 

ساًتی هتربا  61×8کیلَگرم درّکتار ٍ الگَی کاشت  4635ساًتی هتر با  31×8بر عولکرد داًِ ًشاى هی دّذ کِ الگَی کاشت 

هقایسِ هیاًگیي اثر هتقابل بر عولکرد . کیلَگرم درّکتار بِ ترتیب بیشتریي ٍ کوتریي عولکرد داًِ را بِ خَد اختصاص دادًذ 1419

کیلَگرم در ّکتار ٍ الگَی  5329خرداد با عولکرد  22ساًتی هتر در تاریخ کاشت  31×8ی کاشت داًِ ًشاى هی دّذ کِ الگَ

کیلَگرم درّکتار بِ ترتیب بیشتریي ٍ کوتریي عولکرد داًِ را بِ  928خرداد با عولکرد  22ساًتی هتردر تاریخ کاشت  61×8کاشت 

 .یابذبِ هَقع عولکرد داًِ افسایش هی بِ عبارت دیگر با کاّش فاصلِ ردیف ٍکشت. خَد اختصاص دادًذ

 عَٗب، الٗي، ػولکزد داًِ: ٍاشُ ّای کلیذی 

 

 

 : هقذهِ 

ٍهٖ رٍغٌ ّٕب داًِ ٌجغ تأه ي٘ثؼذ اس غالت د ردً ٕ ًازص ي٘ه َاهغ ًاغًب بسَ٘ه ًٍذٖ ثؾوبر هٖ ج ِ حبصل اس فزآ. ر جبل َلٖ صٌؼت ٌذٌٗک لحبػ ِ ث ش٘رٍغيً  ذ٘ت

ٍتئ دى اس پز ن تغذ اسٖ کٗ ي٘عزؽبر َث ِ   ٖ رٍغٌ   ّب بى ٘اس گٖ ک  ٗ ( Glycine max) ٗبعَ. گزددٖ هحغَة ه بىٍٗ آثش َر٘دام ، ع ِٗاقالم ْه هتؼل   ث 

ُ ثز  ِ ػالٍ الت اعت ک َاُد ثَق ِ اٖ درصذ رٍغي خَراک 22تب  22خًب جبل ٍتئ 38ثب ٕ ، ٌک ٌج غ رٍغ ي در    ُب٘گ يٗا.گذارد ٖهٕ ثز جب ي٘درصذ پز َاى ه ثؼٌ

َل ّب ذ٘ت  ُ رد ّبى٘گ زٗثب عب ٖٗغذإ فزٍآ ِ ٖ ٌ٘هثل آفتبثگزداى، ثبدام سه ب ٌج ٍ س ،، پ ِ کلشا  ىٗدًا ًتظبر ه.در رقبثت اعت َت ،  ت٘  جوؼ غٗرؽ ذ ع ز   ل٘ثذل زٍد٘ا

ّب  ُ رد ٍتئٕ هصزف فزٍآ ّب ِٗ، در تغذ ٗبعَٖ ٌ٘پز وکبراى . بثذٗ ؼٗافشا ز٘فقٕ ًاغبى ، خصَصبً در کؾَر  ٍّ  ُ اث ز ت زاکن   ٖ در ثزرع  ( 1383)خبدم حوش

َت ٍ تبرث ٍ اجشاء ػولکزد عَٖ کبؽت ثز صفبت سراػ خِٗ  ِ ثب تبخ ٗبػولکزد  ٍل ُب٘در کبؽت ارتفبع گ ز٘گشارػً وَدًذ ک ُ ثبردار اس ع غ    يٍ٘ ارتفبع ا گز

ؼ   ي٘سه ًٍذ افشا ؼٗثب افشا کِ٘در صَرت.  بفتٗکّب ُ گزد ٍد يٗإ ثزاٖ ؾٗتزاکن ر ذ ؼ ػولکزد دا ز٘تبخ.  ذٗصفت هؾّب ِ گزددر کبؽت ثبػث کّب  ذٗ  ً

ِ تب   ؼٗافشا کِ٘در صَرت.  َت ِ در تبر 52تزاکن ث ِ در هتز هزثغ ػولکزد دًا َت ل  ّٕب خٗث ٍ پ ظ اس آى ثبػ ث    ؼٗرا اف شا ( پ ًبشدّن خ زداد  )کبؽت ٍا داد 
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ؼ ػولکزد  ِ ثب افشا .ذؽکّب ؽؼ گ ؼٗک ر در َپ ِ ، ؽذت ًَ َت ؼ ٖ ّب٘تزاکن ث ّب يٍٗ ا بفِتٗکّب  ِ ؼ تؼذاد ؽبخ ؼ  ٖ ػفزٕ ػول ثبػث کّب ثبػث ک ّب

ٖ ؽَد ُب٘تؼذاد غالفٍ  تؼذاد داًِ در گ وکبراى ٖ کبظو .ه ٍ اجشإ ثذر ثب ثبکتز  ٘کبؽت تلق خٗاثزات تبرٖ در ثزرع( 1384)ٍّ  ػولک زد  ٕ ثز ػولکزد 

ٍ رقن عَ ِ ا ٗبد ِ ث ذًذ٘رع جًِ٘ت يٗث رد ث زرع خٗعغَح تبر ي٘ک ِ صفبت َه و ِ در غٖ کبؽت اسً ظزّ   ً ِ جشء  تؼ  ذاد دا ص فبت ؽ بهل   ٖ الف هبث قث

ِ ، تؼ َت  ْب ذادت ؼذاد غالف در ث ِ، ػولکزدً  ّ شار دًا سى   ٍ،ِ َت  ِ در ث  ً جَد داؽت ٖ اختالف هؼٌ ٖٗدا ِ افشا يٗاػتقبد ثز ا.دارٍ  م جذة  ؼٗاعت ک تذٍا

د ػولکزد ه َْج ٌّگبه ٖ ؽَدتؾؼؾغ عجت ث ِ گٖ ٍ  ّبى٘ک ِ صَرت هزثؼ ب ًَذٖ کؾت هٖ ث ٍل يٗا ؽ ن هفز ي٘اهکبى در ا  .ؽَدٖ صت فزّا

حٌٖ َاى ٌه ٖ ت ِ ه ٘ل ع ٖ ثزخَردار اعت سٗزا ثذٗيٍ  ذ هحصَالت سراػ َ٘ل ٕ در ت ُ ا ٍٗض و٘ت  ٖ اس ّا ْٗب ٍ ػولکزدً   ٖ ّ٘ب ي تزاکن گ ِ ٘ث ٘٘ي راثغ ي تزاکن  تؼ ٘ث

ة را ث ي عزٗ  تزاکن هغَل ٍ اس ٗا ّب رعن   ُ ُ اس حذاقل داد ٖ هختلف ثب اعتفبد ّبى سراػ ٘ب ٕ گ ٍ ػولکزد را ثزا  ِ َت ٖ   ث  ٌ٘ ؼ ث ذ حذاکثز هحصَل پ٘  َ٘ل ٕ ت زا

ة . ًوَد ٘٘ي تزاکن هغَل ي تؼ ٌبثزٗا ٖ دّذ ث ٖ تؾک٘ل ه ّبى سراػ ٘ب ذ گ َ٘ل ٕ هتغ٘ز را در ت ّب  ِ ٌٗ ش ٖ اسّ  ٖ درصذ ثبالٗ ِ ثذٍر هصزف ٌٗ ش ٖ چَىّ  ٖ اس عزف ّ٘ب گ

د ذ َث َّا ٖ ثزخَردار خ جْ و٘ت قبثل َت ظ اس ّا ي ؽزٗا ٌّگب. تحت ٗا ٕ کؾت دٗز  ج هغبلؼبت ثز رٍ رد      ًتٗب ُ در هَ  ٖ ٗا الت هتح ذ ِ غزث  ٗب در ً٘و  م عَ

ُ اعت ِ ثجت رع٘ذ ؼ ػولکزد در ارقبم رؽذ ًبهحذٍد، ث ِ ردٗف ثز افشٗا ؼ فبصل ٔ ردٗف کوت ز اس  . کّب ُ ثب فبصل ٕ کؾت ؽذ ٗب  52ارقبم رؽذ هحذٍد عَ

ًٖت ٖ  عب ُ رع٘ذگ ٔ ردٗف  8تب  5هتز در گزٍ ِ کبؽت ثب فبصل ٖ  75ًغجت ث ِ  122ال ز در ً٘و ٖ ٌه ًت ٖ آهزٗکبعب َث ٕ داؽِت ػولکزد جٌ ؾتز ذ ٘ث   .ًا
 

 :هَاد ٍ رٍشْا 

ٗب               ِ عَ  َاصل ردٗف کبؽت ثز ػولک زد دًا  ٍ ف ٖ اثزتبرٗخ  ظَر ثزرع ِ ٌه ِ    HT2الٗ ي   ( Glycine max L. Merill )ث ٖ در هشرػ  ؾ  آسهٗب

ٖ گزگبى  قبت سراػ ُ تح٘ق غتگب ِ ) ٗا ٖ هحل ت پالت در قبلت ع(  ػزاق ِ صَرت عزح اعپ٘ل ْبر ث ٖ ثب چ ٕ کبهل تصبدف ْب َک  1392تک زار در ع بل    3زح ثل

ُ ،   7) تبرٗخ کبؽت .اجزا گزدٗذ ُ،  22خزدادهب ٍ  6خزداد هب  ُ ز هب ُ  21٘ت ز هب ِ ( ٘ت َت ْبر تزاکن ث ٍ چ  ٖ ر اصل َاى فبکَت ِ ػٌ ِ در هتز  42ٍ 35،  28،  21)ث َت ث

ٕ (  هزثغ  ٖ هتز  8×62ٍ   8×45،  8×35،  8×32)ثب الگَ ًت ذ ثؼ (عب ُ ًا ِ ؽذ ٖ درً ظز گزفت ر فزػ َاى فبکَت ٖ ؽبهل . ٌ ؾ ِ عَل  8ّزکزت آسهٗب هتز  5خظ ث

د ّب، کلِ٘ هزاقجت. َث وبر ً وَ ٘ت رٓ رؽذٍ  ٖ صَرت گزفت در عَل ٍد ٕ سراػ ِ      . ّب ٖ ث ب رػٗب ت حبؽ٘  خ ظ ٘ه ًب ِ اس ٍد ٘٘ي ػولکزد دًا ٕ تؼ ّوچٌ٘ي ثزا

ِ گزدٗذ ٍ هحبعج  .ثزداؽت 
  

 : ًتایج ٍ بحث 

تحت تبث٘زتبرٗخ ٍتزاکن ثَتِ قزارگزفت ٍدر عغ  احتوبل  HT2ًتبٗج آًبل٘ش ٍارٗبًظ ًؾبى هٖ دّذ کِ ػولکزد داًِ الٗي       

هقبٗغِ ه٘بًگ٘ي .ّوچٌ٘ي اثزهتقبثل تبرٗخ ٍتزاکن ثَتِ در عغ  احتوبل ٗک درصذ هؼٌٖ دار ؽذ. ٗک درصذ هؼٌٖ دارؽذ

 2122ت٘زهبُ ثب  21ک٘لَگزم درّکتبر ٍ تبرٗخ کبؽت  3128د ثب ػولکزد خزدا 7ػولکزد داًِ ًؾبى هٖ دّذ کِ تبرٗخ کبؽت 

ّوچٌ٘ي هقبٗغِ ه٘بًگ٘ي تزاکن ثَتِ ثز .ک٘لَگزم درّکتبرثِ تزت٘ت ث٘ؾتزٗي ٍکوتزٗي ػولکزد داًِ را ثِ خَد اختصبؿ دادًذ

عبًتٖ هتزثب  62×8ٕ کبؽت ک٘لَگزم درّکتبرٍ الگَ 4635عبًتٖ هتزثب  32×8ػولکزد داًِ ًؾبى هٖ دّذ کِ الگَٕ کبؽت 

هقبٗغِ ه٘بًگ٘ي اثز هتقبثل ثز .ک٘لَگزم درّکتبرثِ تزت٘ت ث٘ؾتزٗي ٍکوتزٗي ػولکزد داًِ را ثِ خَد اختصبؿ دادًذ 1419

ک٘لَگزم درّکتبرٍ  5329خزداد ثب ػولکزد  22عبًتٖ هتزدر تبرٗخ کبؽت  32×8ػولکزد داًِ ًؾبى هٖ دّذ کِ الگَٕ کبؽت 

ک٘لَگزم درّکتبر ثِ تزت٘ت ث٘ؾتزٗي ٍکوتزٗي  928خزداد ثب ػولکزد  22عبًتٖ هتزدر تبرٗخ کبؽت  62×8الگَٕ کبؽت 

ٗبثذ ثِ ػجبرت دٗگز ثب کبّؼ فبصلِ ردٗف ٍکؾت ثِ هَقغ ػولکزد داًِ افشاٗؼ هٖ. ػولکزد داًِ را ثِ خَد اختصبؿ دادًذ
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در فَاصل ردٗف ًشدٗکتز ثِ ّن ٍ ثب تزاکن ث٘ؾتز کؾت  ؽَد کِ هَقؼٖ الٗي هَرد هغبلؼِ در اٗي ثزرعّٖوچٌ٘ي اعتٌجبط هٖ

ٗبثذ ّز گزدًذ حذاکثز اعتفبدُ اس سه٘ي ٍ فضبٕ هَجَد ٍ خصَصبً ًَر خَرؽ٘ذ ثِ ػول آهذُ ٍ ػولکزد داًِ افشاٗؼ هٖهٖ

ػولکزد تک  ؽَد، اهب اٗي کبّؼچٌذ کِ ثب کبّؼ فبصلِ ردٗف ٍ افشاٗؼ تزاکن گ٘بُ در ٍاحذ عغ ، ػولکزد تک ثَتِ کن هٖ

ثِ ًتبٗج ( 1383)، هحوذٕ ٍ ّوکبراى(1386)ًبظزٕ ٍ ّوکبراى . ثَتِ، ثب افشاٗؼ تؼذاد گ٘بُ در ٍاحذ عغ  ججزاى خَاّذ ؽذ

 . هؾبثْٖ دعت ٗبفتٌذ
 

 :ًتیجِ گیری کلی

ًوَد ٍ ثب کوتز هٖ تَاى ثب کؾت ثِ هَقغ اهکبى رؽذ ث٘ؾتز ٍ ثْزُ ٍرٕ ثْتز اس اهکبًبت فصل رؽذ ثزإ گ٘بُ عَٗب را فزاّن 

ًوَدى فَاصل کبؽت تب حذ اهکبى اس فضب ثْتزٗي اعتفبدُ را ًوَد ٍ تزاکن در هتز هزثغ ٍ در ًْبٗت ػولکزد در ٍاحذ عغ  را 

 .افشاٗؼ داد
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Abstract 

In order to evaluate effect of sowing date and row spacing on soybean seed yield (Glycin max 

L. Merill) line HT2, an experiment was conducted based on randomized complete block 

design in split plot arrangement with three replications during 2011. Sowing date was 

considered (28 May, 12 June, 27 June and 12 July) as main plot and four plant densities (21, 

28, 35 and 42 plant per m
2
) with the pattern of 8×30, 8×35, 8×45 and 8×60 cm as subplot. 

Each plot had 8 lines with 5 m length. Comparison of mean seed yield showed that 28 May 

sowing date with 3128 kg.ha
-1

 and 12 July sowing date with 2122 kg.ha
-1

 had the highest and 

the lowest seed yield, respectively. Comparison of mean seed yield showed that 8×30 sowing 

date with 4635 kg.ha
-1

 and 8×60 sowing date with 1419 kg.ha
-1

   had highest and lowest seed 

yield. Interaction effect of sowing date and row spacing showed that 8×30 sowing pattern at 

12 June with 5329  kg.ha
-1

   and  8×60  sowing pattern at  12 June with 928  kg.ha
-1

 had the 

highest and the lowest seed yield. In General, seed yield could be increased by reduction of row 

spacing and sowing on time. 

   Keyword: Soybean, Planting date, yield, Plant density 

                                                                           

 

 

 


