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 مقذمه 

زض جٟبٖ  %(20) ٚ وطثٛٞيسضات %( 18)پطٚتئيٗ، %(36) يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٌيبٞبٖ ثطاي تِٛيس ضٚغٗ سٛيب

تِٛيس جٟب٘ي سٛيب  .ضٛز ٚ تمطيجبً زض سطاسط ز٘يب ثطاي ٔصبضف ا٘سبٖ، زاْ ٚ وبضذب٘جبت وبضتٝ ٔي ثٛزٜ

ٔسبحت تحت وطت سٛيب زض وطٛض  .است ٔيّيٖٛ ٞىتبض 27/96ض سغحي ثٝ ٔسبحت ٔيّيٖٛ تٗ ز 7/210

ٔتٛسظ ػّٕىطز جٟب٘ي سٛيب . ٌطزز تٗ سٛيب تِٛيس ٔي 260000ٞىتبض ثٛزٜ وٝ اظ آٖ  110000سبال٘ٝ حسٚز 

 . ويٌّٛطْ زض ٞط ٞىتبض است 2360ويٌّٛطْ زض ٞىتبض ٚ ٔتٛسظ ػّٕىطز آٖ زض وطٛض ٔؼبزَ  2190ثطاثط 

سٛيب زض ضطايظ  .ضٛز وطت ٔي آثيبضي تىٕيّي، آثي ٚ يب زيٓٔرتّف ٚ ثٝ صٛضت ضطايظ  زضيبٜ ايٗ ٌ

أب سطػت ضضس طاضتٟبي پبييٗ ٚ ذيّي ثبال ٔمبْٚ ثٛزٜ ٚ ٘سجتبً ثٝ زضجٝ ح ٕ٘ٛزٜالّيٕي ٌطْ ٚ ٘يٕٝ ٌطْ ضضس 

oآٖ زض زضجٝ حطاضت ثبالتط اظ 
C 35  وٕتط اظ ٚ o

C 18 جٝ حطاضت ثطاي ضضس حسالُ زض.  يبثس وبٞص ٔي

oٚ ثطاي تِٛيس  10
C 15  زض ٔٙبعك . ٔتط ٔتغيط است سب٘تي 80تب  50ٞب زض سٛيب ثيٗ  فٛاصُ ضزيف.  است

فٛاصُ ضا وٕتط ٚ زض ٔٙبعك ٔطعٛة ثبيس  ثٟتط است زض تٕبْ فصُ ٚجٛز زاضزسٛيب أىبٖ آثيبضي ذطه وٝ 

ٞب ثٝ ٕٞطاٜ آثيبضي زض ٔٙبعك  ُ وِٓ ضزيفثسِيُ ايٙىٝ فٛاص. ٞب ضا ثيطتط زض ٘ظط ٌطفت فٛاصُ ضزيف

ٞب  ٔطعٛة وٝ ثغٛض عجيؼي ضضس ضٚيطي ظيبزي زاض٘س ٚ ػسْ ٞٛازٞي ٔٙبست زض ٔحيظ زاذّي ضزيف

ضٚظ  130تب  100 ثيٗحسٚزاً   سٛيبزٚضٜ ضضس . وٙس ٞب ضا فطاٞٓ ٔي ضطايظ ٔٙبست ثطاي ضضس آفبت ٚ ثيٕبضي

زض ا٘ٛاع ثبفت  ذبن .  ٕ٘بيس ٘ظيط پٙجٝ، شضت ٚ سٛضٌْٛ ضضس ٔي سٛيب اغّت زض تٙبٚة ثب ٌيبٞب٘ي. ٔي ثبضس

،  5/6تب  6ذبن ثطاي ضضس ٔٙبست ٌيبٜ زض حسٚز  PHثٟتطيٗ . ثٝ جعء ذبن ذيّي سجه لبثُ وطت است

ٌيبٜ ثٝ . اٚايُ ٌّسٞي ذسبضت ظيبزي ثٝ ٌيبٜ ٔيع٘س ذصٛصبً ضضس حُاآة ظيطظٔيٙي وٓ ػٕك زض عي ٔط

آستب٘ٝ تحُٕ ثٝ ضٛضي ذبن زض سٛيب حسٚز . ضٛضي ذبن ٘سجتبً ٔتحُٕ است آة ٔب٘سٌي حسبس أب ثٝ

يبفتٝ، ثغٛضيىٝ زض  ِٚي ثؼس اظ آستب٘ٝ ػّٕىطز ٌيبٜ ثب ضيت ٘سجتبً ظيبزي وبٞص  ظيٕٙس ثط ٔتط زسي  5/5

ٔحسٚزيت ضسيس ٔٙبثغ آثي  .يبثس زضصس وبٞص ٔي 50ػّٕىطز ٌيبٜ  ظيٕٙس ثط ٔتط زسي 8ضٛضي ذبن 

اظ وبضثطز ػٕسٜ ٔٙبثغ ٔٛجٛز آثيبضي زض ثرص وطبٚضظي ثطاي تِٛيس ثيطتط بَ اظ يه عطف ٚ لبثُ استحص

  . ضيعي آثيبضي ثطاي استفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثغ آثي ثسيبض ثب إٞيت است إٞيت ثط٘بٔٝعطف زيٍط، 

ٌيبٞبٖ ظٔستب٘ٝ زض ثجع  .ضٛز ٔي تِٛيستحت آثيبضي  اضاضياظ  زض وطٛض ػٕسٜ تِٛيسات وطبٚضظي 

، أىبٖ ثبضس ٔياي ٔٙغجك ثط اٍِٛي تٛظيغ ثبض٘سٌي زض وطٛض  وٝ ٘يبظ آثي آٟ٘ب تب ا٘ساظٜثؼضي اظ ٘مبط وطٛض

 ،ثٙبثطايٗ ثطاي تغصيٝ جٕؼيت وٙٛ٘ي .ٚجٛز ٘ساضززض وطٛض ظضاػي  تٔحصٛال ثسيبضي اظوطت زيٓ ثطاي 

ثؼس ثصٛضت آثي ظيط وطت لطاض ٞبيي ذٛاٞس ثٛز وٝ اظ ايٗ ثٝ  وطٛض ٔتىي ثٝ تِٛيس زض ايٗ اضاضي ٚ ظٔيٗ

تٙص ضعٛثتي يىي اظ ػٛأُ اصّي ٔحسٚزيت تِٛيس آٖ  سٛيب ٌيبٞي تبثستب٘ٝ است ٚ. ذٛاٞٙس ٌطفت
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ٌطزز،  ثطاثط ٘سجت ثٝ ضطايغي وٝ آثيبضي ٕ٘ي 2 تبآثيبضي لبزض است ػّٕىطز آٖ ضا  .ٌطزز ٔحسٛة ٔي

ثط٘بٔٝ آثيبضي آٖ زض ضطايظ ٔرتّف ي است تب ضطٚضسٛيب  ثطاي حفظ پبيساضي تِٛيسِثٙبثطايٗ . افعايص زٞس

 . ٌيطزٔٛضز وٙىبش لطاض 

 

 مراحل رشذ سويا

 . ثٙسي ٕ٘ٛز تٛاٖ ثٝ زٚ زستٝ اصّي تمسيٓ غٛض وّي ٔطاحُ ضضس سٛيب ضا ٔيث

ثٝ زٚ ظيط ٔطحّٝ ثٝ وطس،  اظ ظٔبٖ وبضت عَٛ ٔيضٚظ  60تب  40حسٚزاً وٝ  (1ضىُ)  ضٚيطئطحّٝ  -1

 :ٌطزز ي ٔيثٙس ضطح ظيط تمسيٓ

 (پس اظ وبضت ضٚظ 14تب  7حسٚز ) وبضت تب ظٟٛض ٌيبٜ  -1-1 

 (ضٚظ 35تب  30) زٞي  ظٟٛض تب ٌُ -1-2 

 

      

 ٔطاحُ ضضس ضٚيطي سٛيب -1ضىُ

 

ثٝ ( R8تب  R1) ظيط ٔطحّٝ  8ضبُٔ ظٟٛض اِٚيٗ ٌُ  تب ا٘تٟبي ضسيسٖ ٌيبٜ وٝ ثٝ  (2ضىُ)  ظايطئطحّٝ  -2

 :ٌطزز ٔي ثٙسي ضطح ظيط تمسيٓ

 . ضٛز ، ثب ثبظ ضسٖ اِٚيٗ ٌُ زض ٞط ٌطٜ ضٚي سبلٝ آغبظ ٔي(R1)زٞي  ضطٚع ٌُ  -2-1 

ثبال زض سبلٝ يىي اظ زٚ ٌطٜ ٞب وبُٔ ٚ ٌُ ثبظ ضسٜ زض  ، ضضس ثطي(R2)زٞي وبُٔ  ٌُ -2-2 

 . وطس حسٚزاً يه ٔبٜ عَٛ ٔي R1  ٚR2ثغٛض وّي ٔطاحُ . ٌطزز اصّي ٔطبٞسٜ ٔي

ٟبض ٌطٜ ثبال چٔتط زض يىي اظ  ٔيّي  5غالف سٛيب ثٝ عَٛ حسٚز ، (R3)زٞي  فضطٚع غال -2-3 

 .  ٌطزز ضٚي سبلٝ اصّي ٔطبٞسٜ ٔي
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ٟبض چٔتط زض يىي اظ  ٔيّي  20، غالف سٛيب ثٝ عَٛ حسٚز (R4)تٛسؼٝ ٚ وبُٔ ضسٖ غالف  -2-4 

 .  ٌطزز ٌطٜ ثبال ضٚي سبلٝ اصّي ٔطبٞسٜ ٔي

زض زاذُ غالف زض يىي اظ چٟبض ٌطٜ ثبال  سٛيب  ٞبي يبٖ ضسٜ زا٘ٝ، ٕ٘ب(R5)ثستٗ ضطٚع زا٘ٝ -2-5 

 .ضٛ٘س ٞب احسبس ٔي زض سبلٝ اصّي، ثغٛضيىٝ ثب فططزٖ غالف زا٘ٝ

، زا٘ٝ سٛيب ثٝ ضً٘ سجع ثب ا٘ساظٜ وبُٔ زض زاذُ غالف زض يىي اظ (R6) پط ضسٖ وبُٔ زا٘ٝ  -2-6 

  .ضٛز چٟبض ٌطٜ ثبال ٔطبٞسٜ ٔي

اي ضٚي سبلٝ اصّي  ، يه غالف وبُٔ ثٝ ضً٘ ذطٔبيي يب لٟٜٛ(R7)ا٘ٝ ضطٚع ضسيسٖ ز -2-7 

 .  ٌطزز ٔطبٞسٜ ٔي

 .زٞٙس ٞب تغييط ضً٘ ٔي غالف% 90ثيص اظ ، (R8)ضسيسٖ وبُٔ زا٘ٝ  -2-8 

 
R1                                      R2                                     R3                                  R4 

R5                                                         R6                                          R7                                      R8 

  
 احُ ٔرتّف ضضس ظايطي سٛيبٔط  -2ضىُ 
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 به آب در مراحل مختلف رشذ  سوياوامنش 

ضيعي آثيبضي ٘ٛػي ٌعيٙٝ ٔدسيطيتي آة اسدت ثدطاي جّدٌٛيطي اظ ودبضثطز آة اضدبفي زض ٔعضػدٝ ٚ         ثط٘بٔٝ

ثٙدبثطايٗ زض  . اسدت ( تٙص آثي) ٕٞچٙيٗ ٕٔب٘ؼت اظ وبٞص ػّٕىطز ثٛاسغٝ تبٔيٗ ٘طسٖ آة ٔٛضز ٘يبظ ٌيبٜ 

 :ضيعي ٔٙبست آثيبضي ثبيس ثٝ سٝ سٛاَ ظيط پبسد زازٜ ضٛز  يه ثط٘بٔٝ

 ( تؼييٗ ظٔبٖ آثيبضي) آيب ضعٛثت ذبن ثٝ حسي وبٞص يبفتٝ است تب ٘يبظ ثٝ آثيبضي زاضتٝ ثبضس؟  -1

 ( تؼييٗ ٔمساض آة ٔٛضز ٘يبظ ٌيبٜ) ثطاي وفبيت آثيبضي چٝ ٔمساض آة ٔٛضز ٘يبظ است؟  -2

 (چٍٍٛ٘ي آثيبضي ٔعضػٝ، ٘ٛع ضٚش آثيبضي) ز زاضز؟ آيب أىبٖ افعايص ضا٘سٔبٖ آثيبضي ٚجٛ -3

ٞبي ضٚيطي ٌيبٜ ضسٜ ٚ  ثغٛض وّي آثيبضي يب ثبضاٖ ظيبز زض ٔطاحُ اِٚيٝ ضضس ٌيبٜ ثبػث افعايص ضضس ا٘ساْ

زض ٔٛاضزي  ثّىٝزض ػّٕىطز افعايطي ايجبز ٘ىطزٜ ٘ٝ تٟٙب تٛلغ ٌيبٜ ثٝ آة ٚ ٔٛاز غصايي ضا افعايص زازٜ ٚ 

حسٚز ) وٙس سٛيب ثيطتطيٗ حجٓ آة ضا زض زٚضاٖ ضضس ظايطي ٔصطف ٔي. ضٛز ػّٕىطز ٔئٙجط ثٝ وبٞص 

ْ ضضس ٘ب بثطاي اضلتطيٗ ٔطحّٝ ضضس سٛيب ثٝ آة  حسبس(. زض يه فصُ زضصس وُ آة ٔصطفي 70تب  60

ٚ ثطاي اضلبْ ضضس ٔحسٚز زٚضاٖ ضطٚع  (R5-R6)ٚ پط وطزٖ زا٘ٝ ( R3-R4)ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالف ٔحسٚز 

زٞي اضلبْ ضضس ٘بٔحسٚز ٘يبظ ثٝ  زض صٛضتيىٝ ذبن سجه ثبضس زض ٔطحّٝ ٌُ. است (R1-R2) زٞي ٌُ

زٞي ٘يع ايٗ  ٞبي سٍٙيٗ زض ضطايظ آة ٚ ٞٛايي ذطه ثبيس زض ٔطحّٝ ٌُ چٙيٗ زض ذبن ٞٓ. آثيبضي زاضز

ٝ ضطٚضي زٞي ا٘جبْ ضٛز، پس اظ آٖ ثطاي پط وطزٖ زا٘ اٌط آثيبضي زض ٔطحّٝ ٌُ .اضلبْ ضا آثيبضي ٕ٘ٛز

. زٞس زٞي تؼساز زا٘ٝ زض ٌيبٜ ضا افعايص ٔي آثيبضي زض زٚضاٖ ٌُ. است تب آة زض اذتيبض ٌيبٜ لطاض ٌيطز

 ،ٌطزز ثبػث وبٞص ا٘ساظٜ زا٘ٝ ضسٜ ٚ ٘سجت ثٝ ضطايغي وٝ آثيبضي ٕ٘ي  زٞي ٞطٌٛ٘ٝ تٙص آثي پس اظ ٌُ

. ٞبي تِٛيس ضسٜ ثيطتط است ز غالفٞبي تِٛيسي سٛيب ٘سجت ثٝ تؼسا ٔؼٕٛالً تؼساز ٌُ. سٛزٔٙسي ٘ساضز

زض تِٛيس وُ سٛيب ٘مص ( R1)ٞب ثب تٙص سجه زض زٚضاٖ اثتسايي ضضس ظايطي  ثٙبثطايٗ افت تؼساز وٕي اظ ٌُ

ٔتطي زض  سب٘تي 100ثغٛض وّي اٌط ضعٛثت ذبن زض ظٔبٖ وبضت سٛيب تب ػٕك حسٚز . وٙس ٟٕٔي ايفب ٕ٘ي

ٞبي  زض ذبن ذصٛصبً ) آثيبضي صٛضت ٍ٘يطز  R2 تب ٔطحّٝ ثبضس، ثٟتط است( ٌبٚضٚ) حس ظطفيت ٔعضػٝ 

زٞي زض ػّٕىطز تبثيط لبثُ  ٞب ٘طبٖ زازٜ است وٝ ػسْ آثيبضي سٛيب تب ٔطحّٝ ٌُ ثطضسي(. ٔتٛسظ ٚ سٍٙيٗ

زض ٔٙبعك ذيّي ذطه وٝ سٛيب زيطتط اظ حس ٔؼَٕٛ وبضتٝ ضسٜ ثبضس، زض ٔطحّٝ ضٚيطي . اي ٘ساضزٝ تٛج

زٞي ثبػث  زٞي ٚ غالف تٙص آثي زض ٔطحّٝ ٌُ. ٚ آسٕب٘ٝ ٌيبٜ ٘يبظ ثٝ آثيبضي زاضزثطاي افعايص اضتفبع 

ٞب، زض ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالف ٚ اٚايُ پط ضسٖ زا٘ٝ ثبػث وبٞص تؼساز زا٘ٝ ٚ زض ٔطحّٝ پط ضسٖ  ضسٖ ٌُ ػميٓ

ز سٛيب جعء اصّي ػّٕىطاتؼساز زا٘ٝ زض غالف تؼساز غالف ٚ  .ضٛز زا٘ٝ ثبػث وٛچه ضسٖ ا٘ساظٜ زا٘ٝ ٔي
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تٛاٖ ٌفت وٝ  ثٙسي ٔي زض يه جٕغ ثٙبثطايٗ. س٘يت ظيبزي زاضحسبسس ٚ ٘سجت ثٝ آة ٘يع ٘ٔحسٛة ٔي ضٛ

ثٟتط اظ ٔطحّٝ  ،ثٝ زِيُ ػسْ تبثيط زض تؼساز غالف ٚ زا٘ٝ( R7)سٛزٔٙسي تٙص آثي زض ٔطحّٝ ضطٚع ضسيسٖ 

زض تؼساز زا٘ٝ  ِٚيٌصاضز  يط ٔيتؼساز ٌُ تبثاٌط چٝ زض زٞي  زض ٔطحّٝ ٌُ ٚلٛع تٙص. است( R2)زٞي  ٌُ

زض صٛضتيىٝ ٚلٛع تٙص زض ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالف ٚ ضطٚع زا٘ٝ . اي ٘ساضز تٛجٝ زض غالف ٚ ٚظٖ زا٘ٝ تبثيط لبثُ

حسبسيت ظيبزي ثٝ ( جعء اصّي ػّٕىطز) تؼساز زا٘ٝ زض زاذُ غالف ثٝ زِيُ ايٙىٝ  ،ثستٗ اتفبق ثيبفتس

ثٝ . ٌيطز ػّٕىطز ثطست تحت تبثيط لطاض ٔيزاضت، زض ٘تيجٝ  فطصتي ثطاي ججطاٖ ٘رٛاٞس ٚ آثي زاضز وٓ

 .  زٞي ٘سجت ثٝ ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالف سٛزٔٙسي ثٟتطي زاضز ٕٞيٗ زِيُ تٙص آثي زض ٔطحّٝ ٌُ
 

  هاي مختلف آبياري سويا در خاك  

ٔتطي ذبن زض  سب٘تي 60تب ػٕك  (R1-R2)زٞي ٞبي سجه زض ٔطحّٝ ٌُ ثغٛض وّي زض ذبن 

ٔتطي ذبن، ٘جبيس  سب٘تي 90تب ػٕك  ( R5-R6) ٚ ٔطحّٝ پط ضسٖ زا٘ٝ ( R3-R4)تط ضسٖ غالف  ٔطحّٝ عٛيُ

ضيعي آثيبضي سٛيب ثطاي  ٌطزز وٝ ثط٘بٔٝ تٛصيٝ ٔي. زضصس ضعٛثت لبثُ استفبزٜ ذبن ترّيٝ ضٛز 50ثيص اظ 

ٞبي  ضيطٝ ٞبي سجه ٚ ٞبي ػٕيك ثط ٔجٙبي ٔطحّٝ ضضس ٚ ثطاي ذبن ٞبي ٔتٛسظ تب سٍٙيٗ ثب ضيطٝ ذبن

ضيعي آثيبضي سٛيب ثط  ثغٛض وّي ثط٘بٔٝ. زضصس ترّيٝ ضعٛثت لبثُ زستطس صٛضت ٌيطز 50سغحي ثط ٔجٙبي 

ضضبيت ثرص ٚ ثطاي ضطايظ غيط ٔؼَٕٛ آة ٚ ( ٘طٔبَ) ٔؼَٕٛ اسبس ٔطحّٝ ضضس ٌيبٜ ثطاي ضطايظ الّيٕي 

 . پصيطي سٛزٔٙسي وٕي زاضز ٞٛايي ثٝ زِيُ ػسْ ا٘ؼغبف

  آخرين آبياري

ثبيس زلت ضٛز ودٝ ضعٛثدت ذدبن    . ثسيبض ٟٔٓ است اٖآثيبضي ثطاي وطبٚضظآذطيٗ ٌيطي ثطاي لغغ  تصٕيٓ

زضصدس   50ثغدٛض وّدي ٞطٌدبٜ    . ٞب ثطاي جٌّٛيطي اظ ودبٞص ػّٕىدطز ٔٙبسدت ثبضدس     ثطاي تٛسؼٝ وبُٔ زا٘ٝ

ازأٝ ضضس زض  ٚ زض ذبن ضعٛثت ٔٙبست ثطاي (3ضىُ )  ٞبي ٔٛثط ثطاي ػّٕىطز ثبضٙس ٞب زاضاي زا٘ٝ غالف

أب اٌط ذبن ذطده ثبضدس يده آثيدبضي زيٍدط ثدطاي زضيبفدت        . تٛاٖ آثيبضي ضا لغغ وطز زستطس ثبضس، ٔي

ضٚش ِٕسي  ظٞب ا ثٛزٖ ضعٛثت ذبن ثطاي تىٕيُ ضضس زا٘ٝ وبفيثطاي تطريص . حساوثط ػّٕىطز ٘يبظ است

 ٞدب  ثطزاضت ٕ٘ٛزٜ ٚ اٌط ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝضا اظ چٙس ٘مغٝ اظ ٔعضػٝ اظ ذبن تب ػٕك تٛسؼٝ ضيطٝ  ييبٞٝ تٛاٖ ٕ٘ٛ٘ ٔي

  . ٔي ثبضسس ٘طب٘ٝ ضعٛثت ٔٙبست زض ذبن ٘ثسبزٌي زض زست ثصٛضت ٘ٛاض ثبضيه يب ٌِّٛٝ تجسيُ ضٛ
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 غالف وبُٔ زض سٛيب  -3ضىُ 

 

 

 سويا مقذار آب مورد نياز 

ٔتط زض عي  ٔيّي 550تب  400آة ٔٛضز ٘يبظ سٛيب ثستٝ ثٝ ضطايظ ٔرتّف الّيٕي ٚ عَٛ زٚضٜ ضضس اظ  

ٚ ضسيسٖ ثٝ حسالُِ آة، ( اي ظٟٛض ٚ سجعيٙٝ) ثغٛض وّي ٌيبٜ سٛيب زض زٚضاٖ ضضس ضٚيطي . فصُ ٔتغيط است

پط وطزٖ زا٘ٝ ثٝ تطتيت ثطاثط زٞي، تٛسؼٝ غالف ٚ  زض زٚضاٖ ٌُ(. ٔتط زض ضٚظ ٔيّي 2-3حسٚز ) ٘يبظ زاضز 

ضطايظ الّيٕي ٔرتّف زض وطٛض، آة ٔٛضز ٘يبظ ثٝ زِيُ  .ٔتط زض ضٚظ آة ٘يبظ زاضز ٔيّي 5-4ٚ  7-5، 5-4

ثٝ ػٙٛاٖ يه ضإٞٙبي وّي ٔمبزيط آة ٔٛضز ٘يبظ  1جسَٚ . ٌيبٜ سٛيب زض وطٛض ٘يع ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز

 .وٙس ذبِص سٛيب زض سٝ ضطايظ الّيٕي ضا اضائٝ ٔي

 (mm) زض ضطايظ الّيٕي ٔرتّف ٚ زٚضٜ ضضس  سٛيبٔمبزيط آة ٔٛضز ٘يبظ ذبِص  -1جسَٚ 

 زٚضٜ ضضس لّيٓا

 1( o
C)T 

 (ٔيبٍ٘يٗ ضٚظا٘ٝ)

2
ETo 

(mm/d) 
 فصُ ضٟطيٛض ٔطزاز تيط  ذطزاز اضزيجٟطت

15 4-3 350 800 1200 1100 550 4000 

25-15 6-5 400 850 1300 1200 600 4350 

25 8-7 450 900 1400 1300 650 4700 

 ٘سيُتجريط ٚ تؼطق پتب -2زضجٝ حطاضت،   -1
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 آبياري در سويا ممسودمنذي استفاده از روش 

ثغٛض عجيؼي ثطاي وطبٚضظاٖ زض ٔٙبعمي وٝ ٔٛاجٝ ثب وٕجٛز آة ٞستٙس ِٚي ظٔيٗ ظضاػي زض اذتيبض 

زض حبِت اَٚ ٕٔىٗ است، تٕبْ آةِ زض اذتيبض ضا ثطاي آثيبضي ثرطي اظ . زاض٘س، زٚ ٌعيٙٝ لبثُ ا٘تربة است

. ض ٘ظط ثٍيط٘س ٚ ثميٝ ظٔيٗ ضا يب وطت ٘ىٙٙس يب تحت ضطايظ زيٓ لطاض زٞٙسٔعضػٝ ثصٛضت آثيبضي وبُٔ ز

ٞبي  جٛيي ضسٜ ثطاي ظٔيٗ آثيبضي ٚ وبضثطز آة صطفٝ وٓ ٔسيطيتزض حبِت زْٚ ٕٔىٗ است ثب استفبزٜ اظ 

ثصٛضت آثيبضي ٚ آثيبضي وبُٔ زض سٝ ضلٓ سٛيب  زٚ ضاٞجطز وٓ. زيٍط ٔسبحت تحت آثيبضي ضا افعايص زٞٙس

ثغٛض وّي ثطاي ٕٞٝ . اضائٝ ضسٜ است 2جسَٚ ٚ ذالصٝ ٘تبيج زض  ٌطفتٝٔٛضز ثطضسي ٚ ٔمبيسٝ لطاض  يوًٕ

ثغٛض ٔثبَ زض ضلٓ سحط . زٞس آة تِٛيس وُ ضا افعايص ٔي ٚضي ثٟطٜآثيبضي ضٕٗ افعايص  اضلبْ ضٚش وٓ

وبضثطز )زاضز، ثٝ جبي آثيبضي وبُٔ زض ٔمبثُ ٔمساض ٔطرصي اظ آة ػّٕىطز وٕتطيوٝ ٘سجت ثٝ ثميٝ اضلبْ 

ثطاي آثيبضي ظٔيٙي ثٝ ٔسبحت يه ٞىتبض، ثٟتط است ٔسبحت ظٔيٗ تحت آثيبضي ضا ثٝ ( ٔتط ٔىؼت 3450

زض ضطايظ اَٚ تِٛيس وُ زض . ضٛزٔصطف آة ٔتط ٔىؼت  710ٞىتبض افعايص زازٜ ِٚي زض ٞط ٞىتبض  85/4

تٗ افعايص  82/5زْٚ تِٛيس وُ زض ٕٞبٖ ٔسبحت ثٝ تٗ  ٚ زض ضطايظ  508/4ٞىتبض ٔؼبزَ  85/4ٔسبحت 

تط  ثٝ ػجبضت سبزٜ (.2جسَٚ)ٚجٛز زاضز  DPXٚ  3ٌطٌبٖتطي ثطاي اضلبْ  ايٗ ضٚ٘س ثب ٘تبيج ٔغّٛة .ٔي يبثس

تٛا٘س ٕٞٝ  ٕ٘ئمساض آثي وٝ زض اذتيبض زاضز ثب ثبضس ِٚي  ٔيٞىتبض  85/4وطبٚضظ زاضاي ظٔيٙي ثٝ ٔسبحت 

. (٘يبظ ٌيبٜ ضا تبٔيٗ ٕ٘بيسوبُٔ تٛا٘س ثصٛضت  يه ٞىتبض اظ ٔعضػٝ ضا ٔيتٟٙب )  ُٔ ٕ٘بيسٔعضػٝ ضا آثيبضي وب

ٕٞٝ ٔعضػٝ : ٌعيٙٝ اَٚ. تٛا٘س ا٘تربة وٙس ٔيٕٞب٘غٛض وٝ تٛضيح زازٜ ضس،وطبٚضظ ٔٛضز ٘ظط زٚ ضاٞجطز ضا 

ضا ٘يع ( ٞىتبض 85/3) ٚ ثميٝ ظٔيٗ وٙس  ٕ٘بيس ٚ تٟٙب يه ٞىتبض اظ سٛيب ضا آثيبضي وبُٔ ٔي ضا وطت ٔي

  ٕ٘بيس ٚ ثب ٕٞبٖ ٔمساض آثي وٝ زض اذتيبض  ٕٞٝ ٔعضػٝ ضا وطت ٔي :ٌعيٙٝ زْٚ. وٙس ٔسيطيت ٔيثصٛضت زيٓ 

ٔمبيسٝ ايٗ زٚ ٌعيٙٝ اظ ٘ظط تِٛيس ثسٖٚ صطف ٞعيٙٝ اضبفي، ٘طبٖ . وٙس ٔي آثيبضي وٓ زاضز وُ ٔعضػٝ ضا

آثيبضي  ثٝ ايٗ تىتٝ ٘يع ٟٔٓ است وٝ زض ضٚش وٓ تٛجٝ. آثيبضي است زازٜ است وٝ ثٝ ٘فغ ٔسيطيت وٓ

زٞي  ضضس ضٚيطي تب ضطٚع ٌُ) تٛاٖ ٔمساض وبٞص آة ٔٛضز ٘يبظ سٛيب ضا زض ٔطاحُ غيط حسبس ثٝ آة  ٔي

   .ا٘جبْ زاز( پط ضسٖ زا٘ٝٚ ثؼس اظ 
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  ثطاي تِٛيس وُ زض سٛيب (W1)ٚ آثيبضي وبُٔ  (W4)ٔمبيسٝ زٚ ضاٞجطز وٓ آثيبضي - 2جسَٚ 
تيٕبض  ضلٓ

 آثيبضي

آة  ػٕك

(mm) 

 ػّٕىطز

(t/ha)  

 

(ٞىتبض)ٔسبحت  (تٗ) ػّٕىطز    

آثيبضي 

 ضسٜ

آثيبضي 

 ٘طسٜ

آثيبضي  وُ

 ضسٜ

آثيبضي 

 ٘طسٜ

 وُ

 W1 سحط

W4 

345 

71 

585/2  

2/1  

1 

85/4  

85/3  

0 

85/4  

85/4  

585/2  

82/5  

923/1  

0 

508/4  

82/5  

3ٌطٌبٖ  W1 

W4 

342 

81 

349/3  

389/1  

1 

22/4  

22/3  

0 

22/4  

22/4  

349/3  

86/5  

61/1  

0 

959/4  

86/5  

DPX W1 

W4 

367 

90 

984/3  

648/1  

1 

08/4  

08/3  

0 

08/4  

08/4  

984/3  

724/6  

54/1  

0 

524/5  

724/6  

 

 

  الويت بنذي آبياري سويا تحت شرايط مختلف آب قابل دسترس

ثطاي استفبزٜ ثٟيٙٝ اظ  ، ثٟتط استوطبٚضظ  ثٝ زِيُ ضطايظ الّيٕي آة وبفي زض اذيتبض ٘ساضز ظٔب٘يىٝ 

ضضس ٌيبٜ وٝ ٘يبظ آثي وٕتط ٚ ٚاوٙص ٌيبٜ ثٝ آة حسبست وٕتطي  ٞبي آةِ زضاذتيبض زض ثؼضي اظ زٚضٜ

آة ضا ( R7  ٚR8) ذصٛصبً زض ا٘تٟبي ضضس  ٚ (حسٚز يه ٔبٜ اَٚ پس اظ وبضت) زاضز، ٔثالً اٚايُ ضضس 

اظ آ٘جب وٝ . َ ثٝ تِٛيس التصبزي استفبزٜ ٌطززشذيطٜ ٕ٘بيس تب زض ٔطاحُ حسبس زٚضٜ ضضس ٌيبٜ ثطاي حصٛ

ٞبي ٔرتّف، وطبٚضظ  ٔٙبثغ آثي ثطاي آثيبضي وبُٔ سٛيب زض ثسيبضي اظ ضطايظ ٚجٛز ٘ساضز، ثب تٛجٝ ثٝ ٌعيٙٝ

 :تٛا٘س ثٝ ضطح ظيط الساْ ثٝ آثيبضي ٕ٘بيس  ٔي

 امنان يل آبياري وجود داشته باشذ  -1

 آثيدبضي ( R4) ثٟتط اسدت زض ٔطحّدٝ تٛسدؼٝ غدالف      ،ىب٘پصيط ثبضسأثطاي وطبٚضظ  ب يه ثبض آثيبضيٟاٌط تٙ

ٞدب ٚ   ا٘ساظٜ زا٘ٝٞب ،  ضٕٗ جٌّٛيطي اظ ضيعش غالفضٛز تب  آثيبضي زض ايٗ ٔطحّٝ ثبػث ٔي. صٛضت ٌيطز

٘تبيج ٔحمميٗ ٘يع حىبيت اظ ايٗ زاضز وٝ ػّٕىطز سٛيب ثب تده آثيدبضي زض    .ػّٕىطز افعايص يبثسزض ٘تيجٝ 

اٌطچدٝ   . زاضي افدعايص زاضدت   ٔؼٙدي  زٞي، ثغدٛض  غالف ٘سجت ثٝ ته آثيبضي زض ٔطحّٝ ٌُٔطحّٝ تٛسؼٝ 

آثيبضي زض ظٔبٖ وبضت ٌيبٜ سدٛيب زاضاي إٞيدت ظيدبزي اسدت، ِٚدي زض ضدطايغي ودٝ تٟٙدب يده آة زض          

) سدٛيب   ثغٛض ٔؼَٕٛ زٔدبي ٞدٛا زض ظٔدبٖ وبضدت      .است R4زستطس است، اِٛيت ترصيص آة ثب ٔطحّٝ 

ضٕٗ ايٙىٝ ثدبضش ظٔسدتب٘ٝ ٔٛجدت    . است( ٔطزاز ) اظ زٔبي ٞٛا زض ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالف  وٕتط(اضزيجٟطت

ثدب  . وٙدس  شذيطٜ ضسٖ ضعٛثت زض ذبن ضسٜ ٚ زض ٘تيجٝ ضطايظ ضا ثطاي سدجع ضدسٖ ثدصٚض سدٛيب فدطاٞٓ ٔدي      
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ٔدب  ا .تٛاٖ ثٝ سدجع ٘سدجتبً ٔٙبسدت أجدسٚاض ثدٛز      ٞبي ثٟبضي ٘يع ٔي ٕٞبًٞٙ وطزٖ تبضيد وبضت سٛيب ثب ثبضاٖ

زضٌطٔبي تبثستبٖ زض صٛضتيىٝ آة زض ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالف فطاٞٓ ٍ٘طزز، احتٕبَ اظ ثيٗ ضفتٗ ٌيدبٜ ثسديبض   

ضدٛز ضدرٓ ظٔسدتب٘ٝ ضا ثدطاي      وطبٚضظا٘ي وٝ ثب ايٗ ضطايظ ٔٛاجٝ ٞستٙس تٛصديٝ ٔدي  ثٝ ثٙبثطايٗ . ظيبز است

  .تٛجٝ لطاض زٞٙسٞبي ظٔستب٘ٝ ٚ شذيطٜ وطزٖ ضعٛثت زض ٘يٕطخ ذبن ثغٛض جسي ٔٛضز  حفظ ثبضش

 امنان دو آبياري وجود داشته باشذ -2

ٞط ٌبٜ ثطاي وطبٚضظ ا٘جبْ زٚ آثيبضي ٔمسٚض ثبضس، ثٟتط است اِٚيٗ آثيبضي زض ظٔدبٖ وبضدت ٚ آثيدبضي زْٚ    

  .زض ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالف ا٘جبْ ضٛز

 امنان سه آبياري وجود داشته باشذ  -3

ٚ آثيبضي سدْٛ   ٔطحّٝ تٛسؼٝ غالفيٗ آة زض ظٔبٖ اِٚيٗ آة زض ظٔبٖ وبضت، زٚٔ زض ايٗ حبِت ثٟتط است

  . صٛضت پصيطز( R5-R6 )ثستٗ زض ظٔبٖ پط ضسٖ غالف يب زا٘ٝ

  هاي آبياري سويا روش

ٞدط ضٚش ضدطايظ ذبصدي    . لبثدُ اسدتفبزٜ اسدت   سدٛيب  ٞبي آثيبضي سغحي ٚ تحت فطبض ثطاي آثيدبضي   ضٚش

تطيٗ ضٚش  ٔؼِٕٛي . ثطاي ٕٞٝ ضطايظ ا٘تربة وطز تٛاٖ يىي ضا ثٝ ػٙٛاٖ ثٟتطيٗ ضٚش عّجس ثغٛضيىٝ ٕ٘ي  ٔي

ٞبي آثيدبضي سدغحي ثدطاي آثيدبضي      ثغٛض وّي ٍٞٙبْ وبضثطز ضٚش. آثيبضي سٛيب ضٚش آثيبضي سغحي است

ٝ  . ٞدبي ثدعضي ثبيدس آثيدبضي ودطز      ٞبي سٍٙيٗ لجُ اظ ايجبز تطن سٛيب زض ذبن ٞدبي   اي ضٚش ٘تدبيج ٔمبيسد

سبَ  16زض ظٔيٗ تحت وطت سٛيب عي ( اي ػمطثٝ) ب آثيبضي ثبضا٘ي ث( وطتي، ٘ٛاضي ٚ ٘طتي) آثيبضي سغحي 

ٞب  ثٝ ػجبضت زيٍط تفبٚت ٘ٛع ضٚش .حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ ػّٕىطز سٛيب تحت تبثيط ٘ٛع ضٚش لطاض ٍ٘طفت

ثغٛض ٔثبَ يىسبٖ زض ٘ظط ٌطفتٗ فٛاصُ . زضآثيبضي سٛيب ػٕستبً ثٝ عطاحي، اجطا ٚ ٔسيطيت آٟ٘ب ثستٍي زاضز

پدس اظ ضدطٚع آثيدبضي     .زض زٚ ضٚش آثيبضي سغحي ٚ ثبضا٘ي ثبػث تفبٚت زض ػّٕىدطز ذٛاٞدس ضدس   آثيبضي 

 14تدب   9ثغٛض عجيؼي فٛاصُ آثيبضي زض ضٚش سغحي ثطاي ٌيبٜ سدٛيب زض زٚضٜ حدساوثط ٔصدطف ثديٗ      سٛيب،

ٝ  ثبضا٘ي ضٚظ ٚ زض ضٚش 7ضٚظ است زض صٛضتيىٝ زض ضٚش ثبضا٘ي ٔؼِٕٛي حسٚز    5ب تد  4اي زض حدسٚز   ػمطثد

 . ضٚظ است

ٝ ٞدبيي ثدٝ اثؼدبز ٔطدرص      ثدٝ ودطت  ٘يدبظ اسدت تدب ٔعضػدٝ     آثيبضي وطتدي  زض ضٚش  :آبياري مرتي   ثٛسديّ

ُ )زضصس ثبضس 1/0ٜ ٚ ضيت ظٔيٗ وٕتط اظ ثٙسي ضس ٔتط تمسيٓ سب٘تي 12ٞبيي ثٝ اضتفبع حسٚز  ذبوطيع  .(5ضدى

آثيدبضي وطتدي ظٔب٘يىدٝ سدٛيب     ضٚش اظ آ٘جب وٝ ٌيبٜ سٛيب ٘سجت ثٝ آة ٔب٘دسٌي ٚ غطلدبثي حسدبس اسدت،     

زض صٛضت . ظ٘ي ٚ اضتفبع وٛچىي زاضز ثٝ زِيُ سّٝ ثستٗ ٚ غطلبة وطزٖ ٔحيظ ٔٙبست ٘يست ٔطاحُ جٛا٘ٝ
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. سدبػت آة ضا لغدغ ٕ٘دٛز    48اي ثبضس وٝ حدساوثط عدي    اججبض زض استفبزٜ اظ ايٗ ضٚش، ثبيس ضطايظ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٞدبي   ٟتط أالح اظ ٘يٕطخ ذبن ٘سجت ثٝ زيٍدط ضٚش ٞبي ضٛض ثٝ زِيُ ضستطٛي ث اِجتٝ ايٗ ضٚش ثطاي ذبن

 . تط است سغحي ٔٙبست

    
 ٕ٘بيي اظ ضٚش آثيبضي وطتي زض ٔعضػٝ -5ضىُ

 

ٞبي ٔتٛسظ تب سدٍٙيٗ لبثّيدت تٛظيدغ يىٙٛاذدت آة ضا      آثيبضي ٘ٛاضي ذصٛصبً زض ذبن :آبياري نواري

تمطيجبً ٔطبثٝ آثيدبضي وطتدي اسدت ثدب ايدٗ       ٘ٛاضي ثيبضيآضٚش . زاضز ٚ ثسبزٌي ثطاي سٛيب لبثُ استفبزٜ است

زضصس ٚ عدَٛ ٘ٛاضٞدب ٘سدجت ثدٝ ػدط        6/0تب  2/0تفبٚت وٝ زض ٘ٛاضٞب زض جٟت عِٛي زاضاي ضيت حسٚز 

عَٛ ٘ٛاضٞب ثستٝ ثٝ ٘ٛع ذدبن،  ٞبي سٛيبوبضي  زض ظٔيٗ(. 6ضىُ)  اي ثيطتط است آٟ٘ب ثٝ صٛضت لبثُ تٛجٝ

ٞدبي سدجه ٚ عدَٛ ثيطدتط      عَٛ وٕتط ٔطثٛط ثٝ ذدبن )ٔتط  300ب ت 60ٚ ضيت ظٔيٗ اظ  ٔمساض آة زض اذتيبض

ٗ   30تب  10ٚ ػط  ٘ٛاض اظ ( ٞبي سٍٙيٗ است ٔطثٛط ثٝ ذبن ٞدبي ٔدٛضز اسدتفبزٜ،     ٔتط ثستٝ ثٝ ػدط  ٔبضدي

ثٝ زِيُ ايٙىٝ زض ايٗ ضٚش ثطاي تىٕيُ آثيبضي ٚ ضسيسٖ آة ثدٝ   .جطيبٖ ٚضٚزي ٚ ضيت ػطضي ٔتغيط است

لبثدُ  ، (6ضدىُ  )  ٘يدع ٚجدٛز زاضز   ٚ احتٕبَ غطلدبة ضدسٖ ذدبن     جطيبٖ ٚضٚزي ظيبزا٘تٟبي ٔعضػٝ ٘يبظ ثٝ 

ضيدعي آثيدبضي    أب زض صٛضت ضطٚضت ثٟتط است ثط٘بٔٝ .ظزٖ سٛيب ٘يست زض ٔطحّٝ جٛا٘ٝثطاي آثيبضي تٛصيٝ 

آة زض زاذُ ٔعضػٝ ثبضس تب ضطايظ غطلبة ٔٙجط ثٝ اظ ثيٗ ثطزٖ سبػت  24حساوثط  عٛضي صٛضت ٌيطز وٝ 

 . يبٜ ٍ٘طززٌ
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 ٕ٘بيي اظ ضٚش آثيبضي ٘ٛاضي – 6ضىُ

. تطيٗ ضٚش آثيبضي سٛيب است ٞبي آثيبضي سغحي ضٚش آثيبضي ٘طتي ٔؼِٕٛي زض ثيٗ ضٚش :آبياري نشتي

ٞدب   ٞبيي ايجبز ضسٜ ثغٛضيىٝ سٛيب زض ضٚي پطتٝ ٚ آة زض زاذُ جدٛي  پطتٝ زض ايٗ ضٚش زاذُ ٔعضػٝ جٛي

 ضددٛز ٞددبي اضددبضٜ ضددسٜ زض ثددبال ٔطعددٛة ٕ٘ددي    ٘ٙددس زيٍددط ضٚش جددبضي ضددسٜ ٚ تٕددبْ سددغح ٔعضػددٝ ٕٞب  

ٞدبي سدٍٙيٗ عدَٛ     ٞبي سجه عَٛ وٕتدط ٚ زض ذدبن   زض ذبن) ٔتط  400تب  100عَٛ ضيبض اظ . ( 7ضىُ)  

تطيٗ ضديت ثدطاي آثيدبضي     زضصس لبثُ استفبزٜ ِٚي ٔٙبست 7/0تب  1/0ٞبي  زأٙٝ ضيت. زض ٘ٛسبٖ است( ثيطتط

ٝ    .زضصس است 4/0تب  2/0ضيبضي  ظ٘دي ٚ   ايٗ ضٚش ثسبزٌي زض تٕبْ ٔطاحُ ضضس سٛيب حتدي زض ٔطحّدٝ جٛا٘د

  . ، أىبٖ پصيط استٞستٙسٞبي آثيبضي غطلبثي ٚ ٘ٛاضي ثب ٔطىُ ٔٛاجٝ  وٝ زض ضٚشٞبي سٍٙيٗ  ذبن

 

   
 ضع تحت آثيبضي ٘طتيإ٘بيي اظ ٔع – 7ضىُ
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ايٗ ضٚش ثسبزٌي . ي سٛيب استفبزٜ اظ آثيبضي يه زضٔيبٖ ضيبضٞب استٔعيت زيٍط ضٚش آثيبضي ضيبضي ثطا

جٛيي زض ٔصطف آة ضٛز، ثسٖٚ ايٙىٝ زض ػّٕىطز وبٞص لبثُ  آثي ٔٛجت صطفٝ لبزض است زض ٔٛالغ وٓ

٘تبيج ثطضسي ٔحمميٗ ضٚي سٛيب زض يه ذبن ٘سجتبً سٍٙيٗ حىبيت اظ آٖ  زاضز وٝ ثب . اي اتفبق ثيبفتس تٛجٝ

زض ( ٔتط  سب٘تي 152فبصّٝ ضيبض )ثٝ وطت زٚ ضزيفٝ ( ٔتط سب٘تي 76فبصّٝ ضيبض   )ه ضزيفٝ تغييطوطت ي

زضصس آة زض ضٚش آثيبضي ضيبضي  46زض ٔمبثُ، حسٚز . ػّٕىطز زا٘ٝ سٛيب اذتالفي ٔطبٞسٜ ٘طسٜ است

وبضايي ٔصطف آة زض ضٚش آثيبضي . جٛيي ضسٜ است يه زضٔيبٖ ٘سجت ثٝ ضٚش آثيبضي ٔؼِٕٛي صطفٝ

  . ويٌّٛطْ زض ٞط ٔتط ٔىؼت آة ثٝ زست آٔس 55/0ٚ  62/0ثٝ تطتيت ٔؼبزَ  يبضي يىسضٔيبٖ ٚ ٔؼِٕٛيض

ضٚش آثيبضي ثبضا٘ي  زض. ٞبي آثيبضي سٛيب ضٚش آثيبضي ثبضا٘ي است يىي زيٍط اظ ضٚش :آبياري باراني

ٞبي آثيبضي سغحي  تٛاٖ ٔمساض آة وٕتط ضا زض فٛاصُ وٛتبٞتط، ثب زلت ٚ وٙتطَ ثٟتط ٘سجت ثٝ ضٚش ٔي

ثسبزٌي لبثُ استفبزٜ  ٚ ثب فطاٚا٘ي ظيبز ةآ زض ايٗ ضٚش ٔمبزيط وِٓ. ( 8ضىُ)  ثطاي آثيبضي سٛيب ثىبض ثطز

ثبيستي  ٔتط آة  ٔيّي 30حسٚز زٞي حسالُ  زٞي ٚ غالف ذصٛصبً زض زٚضاٖ ٌُِٚي زض ٞط آثيبضي  ثٛزٜ

ثبضس،   ظ زاليُ ػٕسٜ ٔحسٚز وٙٙسٜ تِٛيس سٛيب ٔيزض ضطايظ الّيٕي وطٛض وٝ وٕجٛز ٔٙبثغ آثي ا .ثىبض ضٚز

أىبٖ   ،صطفٝ جٛيي زض ٔصطف آة، ضا٘سٔبٖ ثبالتط، افعايص سغح ظيطوطت) ايٗ ضٚش ثٝ زاليُ فطاٚاٖ 

ٞبي سغحي  ٘سجت ثٝ ضٚش( ، ضستطٛي ثطٌٟب ٚ أىبٖ افعايص فتٛسٙتع ٌيبٜٞبي ضيت زاض استفبزٜ زض ظٔيٗ

ٌيطز ٘يبظي ثٝ ايجبز ضيبض ٘يست ٚ  ت سٛيب وٝ آثيبضي ثبضا٘ي ا٘جبْ ٔيزض ظٔيٗ تحت وط .زض اِٛيت است

ي تحت تبثيط  زض ايٗ ضٚش ثٝ زِيُ ايٙىٝ ٔعضػٝ. ٔتط زض ٘ظط ٌطفت سب٘تي 70تب  60تٛاٖ  فبصّٝ ضيبضٞب ضا ٔي

ثٟتط سبظز،  ٞب ٟٔيب ٔي آثيبضي ثبضا٘ي ضعٛثت ثيطتطي زاضز ٚ ايٗ ػبُٔ ضطايظ ضا ثطاي ضضس آفبت ٚ ثيٕبضي

ثطضسي . است فبصّٝ ٔٛضز ٘ظط ذصٛصبً زض ٔٙبعمي وٝ سٛيب زض تٕبْ فصُ آثيبضي ٔي ضٛز، ضػبيت ٌطزز

زض  زض ٞط ٞىتبض آة جٛييٝ صطف اظاي زٚ ضٚش آثيبضي ثبضا٘ي ٚ ٘طتي ضٚي سٛيب ٘طبٖ زازٜ است وٝ  ٔمبيسٝ

بض ظٔيٗ جسيس آة فطاٞٓ ٞىت 65/0ثطاي تٛاٖ  ٔي، ( زضصس 40حسٚز ) ضٚش ثبضا٘ي ٘سجت ثٝ ضٚش ٘طتي 

تحّيُ التصبزي ٘يع ٘طبٖ زازٜ است وٝ ثب اضبفٝ وطزٖ ٔسبحت فٛق، زض ضٚش آثيبضي ثبضا٘ي زضآٔس  .ٕ٘ٛز

تٛاٖ اِٚيٗ آثيبضي  زض ضٚش آثيبضي ضيبضي ٔي. ضٛز ثطزاض حبصُ ٔي ثيطتطي ٘سجت ثٝ ضٚش ٘طتي ثطاي ثٟطٜ

ثٝ تؼٛيك ا٘ساذتٝ ٚ سپس آة ٔٛضز ٘يبظ ( زض ػّٕىطززاض  ثسٖٚ وبٞص ٔؼٙي)ثٙسي  سٛيب ضا تب ٔطحّٝ غالف

ِٚي زض ضٚش ثبضا٘ي ايٗ ػُٕ ثسِيُ ػسْ . ٌيبٜ ضا ثطاي پط وطزٖ ظطفيت ترّيٝ ضسٜ ذبن تبٔيٗ ٕ٘ٛز

 .تٛا٘بيي سيستٓ زض پط وطزٖ ظطفيت ذبن زض ظٔبٖ ٘سجتبً وٛتبٜ أىبٖ پصيط ٘يست
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  ٕ٘بيي اظ ٔعضػٝ تحت آثيبضي ثبضا٘ي -8ضىُ 

 

 خالصه 

ٔتٛسدظ   .سٛيب يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٌيبٞبٖ ثدطاي تِٛيدس ضٚغدٗ، پدطٚتئيٗ ٚ وطثٛٞيدسضات زض جٟدبٖ اسدت        -

 .ويٌّٛطْ زض ٞط ٞىتبض است 2360ٚ ٔتٛسظ ػّٕىطز زض وطٛض ٔؼبزَ 2190ػّٕىطز جٟب٘ي آٖ حسٚز 

ٕ       ثط٘بٔٝ - ّىدطز  ضيعي آثيبضي ٘ٛػي ٌعيٙٝ ٔدسيطيتي ثدطاي ودبٞص اتدالف آة ٚ جّدٌٛيطي اظ ودبٞص ػ

 .است

 . ثيطتطيٗ حجٓ آة ٔٛضز ٘يبظ سٛيب زض زٚضاٖ ضضس ظايطي ٔصطف ٔي ضٛز -

، ٚ زض اضلدبْ ضضدس    R6تدب   R3تطيٗ ٔطاحُ ضضس سٛيب ثٝ آة زض اضلبْ ضضس ٘بٔحدسٚز زض ٔطاحدُ    حسبس -

 . است R1  ٚR2ٔحسٚز زض ٔطاحُ 

ٔتدط زض وطدٛض زض    ٔيّي  550ب ت 400ٔمساض آة ٔٛضز ٘يبظ سٛيب ثستٝ ثٝ ضطايظ الّيٕي ٚ زٚضٜ ضضس آٖ اظ  -

 .٘ٛسبٖ است

ثٙسي  اِٛيت .ٌطزز ٚضي آة ٚ تِٛيس وُ ٔي آثيبضي زض سٛيب ٔٛجت افعايص ثٟطٜ وٓ ٔسيطيتاستفبزٜ اظ  -

يده ٔدبٜ اَٚ پدس اظ    )  ٔطحّدٝ ضضدس ضٚيطدي    -1: آثيبضي زض ٔطاحُ ضضس سدٛيب ػجبضتٙدس اظ    اػٕبَ وٓ

سؼي ضٛز تدب جدبيي ودٝ أىدبٖ پدصيط      (  R2)زٞي  ٌُٔطحّٝ  -3( R7) ٔطحّٝ ضسيسٖ زا٘ٝ   -2 (وبضت

 . آثيبضي صٛضت ٍ٘يطز وٓ( R5)است زض ٔطحّٝ تٛسؼٝ زا٘ٝ 
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زض ضطايظ الّيٕي حبوٓ آثيبضي ثبضا٘ي ثٟتدطيٗ ضٚش  . ٌطزز آثيبضي ٔي تٛا٘س  ٞبي ٔرتّف سٛيب ثب ضٚش -

ٞدبي   ظ ثديٗ ضٚش زض صدٛضت فدطاٞٓ ٘جدٛزٖ أىب٘دبت آثيدبضي ثدبضا٘ي، ا      . ضٛز آثيبضي سٛيب ٔحسٛة ٔي

 . ضٛز تطجيح زازٜ ٔيثٝ صٛضت وطت زٚ ضزيف ٚ آثيبضي يىسضٔيبٖ ضيبضٞب سغحي، آثيبضي ضيبضي 

زض ضٚش ثدبضا٘ي ٔؼٕدِٛي   ضٚظ ٚ  12-9 زض وطٛض حدسٚز  فٛاصُ آثيبضي سٛيب زض ضٚش آثيبضي سغحي -

 .ثبضس ضٚظ ٔي 4-5اي  ضٚظ ٚ ثبضا٘ي ػمطثٝ 9-7حسٚز 
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