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 مقدمه 
ــی و  ــی، بیولوژیک ــرات فیزیک ــی نتیجــه اث ــان زراع ــرد گیاه ــه عملک از آنجــا ک
ــد  ــر عملکــرد نمــی  توان مدیریتــی در نظــام  هــای زراعــی اســت و مفهــوم حداکث
پایــداری طوالنــی داشــته باشــد، انتخــاب یــک تنــاوب زراعــی صحیــح و مناســب 
ــود.  ــرای هــر منطقــه شــرط اصلــی افزایــش بهــره  وری در دراز مــدت خواهــد ب ب
تنــاوب از طریــق تــداوم پوشــش گیاهــي خــاك، کارآیــي بیشــتر مصــرف آب، حفظ 
عناصــر غذایــي خــاك، افزایــش مــواد آلــي خــاك و ثبــات خاکدانــه  هــا، کاهــش 
آفــات، بیمــاري  هــا و کنتــرل بهتــر علــف  هــاي هــرز باعــث افزایــش راندمــان تولید 
ــه رغــم مصــرف  ــن رو در نظــام هــاي تــک  کشــتي، ب و عملکــرد مــي  شــود. از ای

کــود نیتروژنــه میــزان عملکــرد بتدریــج کاهــش مــی  یابــد. 
رعایـت اصـول کاشـت و انتخـاب زمیـن زراعي مناسـب جهت کشـت محصول و 
ترکیـب کشـت، نقـش مهمي در تولیـد، افزایش راندمان، اسـتفاده بهینـه از منابع و 
پایـداري سیسـتم تولیـدي دارد. در این رابطـه رعایت تناوب زراعي مـي تواند منجر 
بـه افزایـش عملکـرد در هکتار، کاهش مصرف سـموم، نهـاده  هاي تولیـد و پایداري 
کشـاورزي شـود. انتخـاب نـوع تنـاوب بر درامـدکل  زارعـان تأثیر زیـادی دارد و در 
صـورت تعمیـم نتایـج بـرای مناطـق مشـابه تأثیـر توصیـه تناوبـی بر درامـد بخش 

کشـاورزی بسـیار بیشـتر خواهد بود. 
امــروزه، گنــدم حــدود یــک چهــارم کالــری مصرفــی جامعــه بشــری را تأمیــن 
ــده  ــورهای عم ــیاری از کش ــرای آن در بس ــبی ب ــن مناس ــه جایگزی ــد ک ــی  کن م
مصــرف کننــده گنــدم وجــود نــدارد. گنــدم ).Triticum spp( اولیــن گیــاه زراعــی 
اســت کــه بــه دســت بشــر اهلــی شــده و مــورد کشــت قــرار گرفتــه اســت،  در 
ــم  ــن حج ــش تری ــود و بی ــی  ش ــد م ــی، تولی ــرایط اقلیم ــیعی از ش ــدوده وس مح
مبــادالت بازرگانــی بیــن المللــی را در بیــن غــالت بــه خــود اختصــاص داده اســت.  
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مناســب  تریــن گیاهــان زراعــي قبــل از گنــدم درتنــاوب، آنهایــي هســتند کــه 
بقایــاي آنهــا مقادیــر قابــل توجهــي عناصــر غذایــي را درخــاك آزاد و علــف  هــاي 
هــرز را بخوبــي کنتــرل کنــد. پژوهــش حاضــر برمبنای کشــاورزی پایــدار، طــرح ریزی 
شــده اســت. همچنیــن جنبــه  هــای کارآمــد تنــاوب  هــاي زراعــي مختلــف رایــج 
ــد  ــدر قن ــی، ذرت و چغن ــیب زمین ــزا، س ــدم، کل ــوالت: گن ــامل محص ــه ش منطق
ــط  ــظ محی ــدم و حف ــدار گن ــد پای ــدم از نظرتولی ــرای محصــول اســتراتژیک گن ب

زیســت را دربرمــی گیــرد.
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 تناوب زراعي 
تنــاوب زراعــي عبــارت اســت از کاشــت گیاهــان زراعــي در یــک قطعــه زمیــن 
بــر اســاس یــک توالــي منطقــي و مشــخص کــه موجــب بهبــود عملکــرد سیســتم 

زراعــي شــود. 
انتخــاب نــوع گیاهــان مــورد کاشــت در تنــاوب، تقــدم و تأخیــر آنهــا بایــد بــه 
شــکلی باشــد کــه عــالوه بــر انعطــاف کافــی در ســازگاری بــا محیــط، پاســخگوی 
نیازهــای اقتصــادی کشــاورزان نیــز باشــد. در طــی دهــه 1950 و اوایــل دهه 1960 
بــه دلیــل دسترســی آســان و ارزان بــه کودهــای شــیمیایی نیتروژنــه، تنــاوب هــای 
گیاهــان زراعــی کــه شــامل بقــوالت بودنــد مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتنــد. بــا 
ورود کودهــای شــیمیایی، علــف  کــش  هــا و حشــره کــش  هــا، واریتــه  هــای اصالح شــده 
ــزارع نظــام  هــای زراعــی  ــازار، یکپارچــه  ســازی م ــه ب ــزه ب و ماشــین آالت مکانی
تــک محصولــی بــا ابعــاد وســیع گســترش یافــت و اســتفاده از تنــاوب بــه شــدت 
کــم شــد و کشــاورزان مصــرف نهــاده  هــاي شــیمیایي را جایگزیــن تنــاوب کردنــد. 
ــوم نظــام  هــاي زراعــي فشــرده اگــر چــه عملکــرد محصــوالت زراعــي  ــن ب در ای
افزایــش قابــل توجهــي کــرد ولــي مشــکالت زیســت  محیطــي جــدي بــه بــار آمــد.

بعضـی از آثـار نامطلوب ناشـی از شـیوه  های کشـاورزی رایج، در دهـه های اخیر 
بـه صـورت کاهـش حاصلخیزی خاك و افزایـش مصرف کودهای شـیمیایی، کاهش 
مـاده آلـی و افزایـش فشـردگی خـاك، طغیـان آفـات، بیماری هـا و علف  هـای هرز 
مقـاوم بـه سـموم شـیمیایی، آلودگـی آب و خـاك بـه مواد شـیمیایی وکاهـش تنوع 
زیسـتی شـرایط را بـه گونه  ای تغییر داده اسـت که ادامـه این روند در آینـده می تواند 

پیامدهای نامطلوب بیشـتری را در سـطح جهانی به دنبال داشـته باشـد. 
ورود حبوبــات و دانــه  هــای روغنــی در تنــاوب بــا غــالت ضمــن حفــظ 
ــش  ــز افزای ــام را نی ــی نظ ــی کیف ــزان کارآی ــود آن، می ــاك و بهب ــزی خ حاصلخی
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ــزا  ــد کل ــروژن مانن ــده نیت ــت  کنن ــی غیرتثبی ــای روغن ــه  ه ــد داد. ورود دان خواه
)شــکل 1( و آفتابگــردان در تنــاوب بــا گنــدم مــی  توانــد، اثــرات مثبــت و مفیــدی 
برعملکــرد گنــدم داشــته باشــد. بــرای مثــال بهبــود عملکــرد دانــه گنــدم در توالی 
پــس از کلــزا، دامنــه  ای بیــن 24 تــا30 درصــد در مقایســه بــا شــرایط تک کشــتی 

گنــدم را بــه دنبــال داشــته اســت.

شکل 1- استفاده از کلزا در تناوب با گندم سبب بهبود عملکرد می شود

ــرات  ــد، اث افزایــش تنــوع درتنــاوب ازطریــق کاشــت گیاهــان متنــوع مــی توان
مثبــت تنــاوب در پایــداری تولیــد را نســبت بــه کشــت  هــای مضاعف بهبود بخشــد. 
اســتفاده از تنــاوب  زارعــی، باعــث کاهــش مشــکل علــف  هــای هــرز و اســتفاده از 
نهــاده هــای شــیمیایی درکنتــرل آنهــا مــی  شــود. بایــد توجــه داشــت کــه تنــاوب 
باعــث ریشــه  کنــی علــف هــای هــرز نمــی  شــود بلکــه جمعیــت آنهــا را تحــت 

کنتــرل درمــی  آورد. 
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 اثر تناوب زراعی بر پویایی کربن آلی در خاک
ــطح  ــون س ــی همچ ــه عوامل ــاك ب ــی خ ــاده آل ــر در م ــرعت تغیی ــدار و س مق
ــان  ــوع گیاه ــش، ن ــخم، آی ــداد ش ــاك، تع ــت خ ــاك، باف ــواد در خ ــن م ــه ای اولی
زراعــی و عوامــل اقلیمــی بســتگی دارد و طبیعــی اســت کــه انتظــار داشــته باشــیم 
میــزان کربــن و نیتــروژن خــاك تحــت تأثیــر الگــوی تناوبــی گیاهــان قــرار گیرنــد. 
افزایــش تنــوع در الگــوي کشــت و حــذف آیــش، موجــب افزایــش بقایــاي گیاهــي 
ــا شــرایط تــک  کشــتي خواهــد  ــي خــاك در مقایســه ب ــاده آل و بهبــود میــزان م
شــد. در شــرایط مصــرف مقادیــر زیــاد نیتــروژن بــه دلیــل افزایــش تنفــس ریشــه 
از یــک طــرف و افزایــش فعالیــت تنفســی میکروارگانیســم  هــای خــاك از طــرف 
دیگــر شــاهد کاهــش کربــن آلــی خــاك  هســتیم. بررســی  هــا نشــان مــی  دهــد 
ــر  ــی و تأثی ــرایط آب و هوای ــتقیم ش ــر مس ــت تأثی ــاك تح ــی خ ــن آل ــه کرب ک
ــاه و ترشــحات  ــی، رشــد گی ــود ده ــای کشــت محصــول، ک غیرمســتقیم دوره  ه
ــی خــاك و  ــن آل ــاالی 80 درصــد میــان کرب ــرار دارد و همبســتگی ب ریزوســفر ق

عملکــرد گنــدم وجــود دارد. 

 اثر تناوب زراعي بر حاصلخیزی و پویایي نیتروژن در خاک 
تنــاوب بــا گیاهانــی کــه مناســب کود ســبز هســتند بویــژه بقــوالت یــا مخلوطی 
از بقــوالت و علــف  هــای چمنــی فرســایش خــاك را کاهــش مــی  دهــد و مــواد آلــی 
ــر  و نیتــروژن خــاك را تقویــت مــی  کنــد. تنــاوب زراعــی همچنیــن مــی  توانــد ب
روی دانــه  بنــدی خــاك، وزن مخصــوص ظاهــری، بیومــاس میکروارگانیســم  هــا و 

نفوذپذیــری آب در خــاك تأثیــر بگــذارد )شــکل2(.



مناسب ترین تناوب زراعی برای افزایش عملکرد گندم آبی دراقلیم سرد کشور12

شکل 2- تناوب گندم و بقوالت

 تأثیــر تنــاوب گیاهــان زراعــي بــر پویایــي عناصــر معدنــي و آلــي در خــاك از 
یــک ســو شــامل اثــر گیــاه فعلــي بــر خصوصیــات شــیمیایي خــاك و میــزان حفظ 
و انتقــال ایــن عناصــر بــه گیــاه بعــدي اســت و از طــرف دیگــر ناشــي از تــوان گیــاه 

بعــدي در اســتفاده کارآمــد از عناصــر غذایــي باقیمانــده در خــاك اســت.

 اثر تناوب زراعی بر پویایی فسفر و پتاسیم 
 فســفر و پتاســیم هماننــد نیتــروژن از عناصــر پــر مصــرف و ضــروری در تولیــد 
پایــدار و مطلــوب گیاهــان زراعــی محســوب مــی  شــوند. بدیهــی اســت مجموعــه ای 
از عوامــل همچــون نــوع گیاهــان زراعــی در تنــاوب و نحــوه قــرار گرفتــن آنهــا بــه 
همــراه شــرایط محیطــی و بخصــوص بافــت و ســاختمان خــاك، نقــش مهمــی در 
چگونگــی موازنــه عناصــر در سیســتم  هــای تناوبــی گیاهــان زراعــی خواهد داشــت. 
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در نظــام  هــای تناوبــی دارای بقــوالت، میــزان کلوئیدهــای خــاك افزایــش مــی  یابد. 
ــه ســایر گیاهــان در تنــاوب بیشــتر  هــر چــه ســهم گیاهــان علوفــه  ای نســبت ب
باشــد، جــذب عناصــر نیــز بیشــتر خواهــد بــود. زیــرا گیاهــان علوفــه  ای به واســطه 

تولیــد بیومــاس بــاال، از تــوان جــذب مــواد بیشــتری نیــز برخوردارنــد.

 بازده اقتصادی و انرژی 
ــرژي ورودي  ــه ان ــدي ب ــرژي تولی ــبت ان ــت از نس ــارت اس ــرژي عب ــي ان کارآی
ــراي  ــن ب ــرده مــي شــود.  بنابرای ــه کار ب ــف ب ــه صــورت نهــاده هــاي مختل کــه ب
افزایــش کارآیــي یــا بایــد نهــاده هــاي ورودي ماننــد کــود، علــف کــش، آفــت  کــش 
و عملیــات تهیــه زمیــن را کاهــش داد یــا عملکــرد محصــول زراعــي را بــاال بــرد.

ــدم، ذرت -  ــي چغندرقند-گن ــاي زراع ــاوب ه ــول در تن ــرژي محص ــي ان کارآی
ــوده اســت )شــکل3(.  ــب 3/23، 3/15، 2/68 ب ــه ترتی ــدم ب ــدم - گن ــدم و گن گن
درآمــد خالــص نظــام هــاي زراعــي ارگانیــک و کــم نهــاده نســبت بــه نظــام زراعــي 
ــام  ــادي نظ ــي اقتص ــت و کارآی ــر اس ــد کمت ــب 31 و 27 درص ــه ترتی ــاده ب پرنه
ــا نظــام  زراعــي کــم نهــاده 18 درصــد بیــش از نظــام زراعــي پــر نهــاده بــود و ب

ارگانیــک تفاوتــي نداشــته اســت.

شکل 3- تناوب چغندرقند-گندم
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 روش انجام آزمایش 
 این تحقیق به مدت پنج ســال زراعی در ایســتگاه تحقیقات کشــاورزی جلگه رخ 
) اقلیــم ســرد خراســان ( بــه اجــرا در آمــد. تیمارهــای آزمایشــی شــامل هشــت 
نظــام تناوبــی : 1-کشــت مــداوم گنــدم، 2-گنــدم- گنــدم- گنــدم- کلــزا- گنــدم، 
3-گنــدم- چغندرقنــد- گنــدم- چغنــدر قند-گنــدم، 4-گنــدم- ســیب زمینــی- 
ــدم،  ــی- گندم-کلزا-گن ــیب زمین ــدم- س ــدم، 5-گن ــیب زمینی-گن ــدم- س گن
6-گنــدم- چغنــدر قنــد- گنــدم- ســیب زمینــی- گنــدم، 7- گنــدم- ذرت علوفــه ای-

گنــدم- ســیب زمینــی- گنــدم، 8- گنــدم- ذرت علوفــه ای -گنــدم- چغنــدر قنــد 
– گنــدم، اجــرا شــد. 

 نتایج  
اطالعــات فراوانــی کــه تاکنــون از نتایــج پژوهش  هــای مختلف ارائه شــده همگی 
وجــود اثــر تنــاوب را انکارناپذیر کرده اما توصیف آن متفاوت اســت. شــاید یک دلیل 
 آن وجــود اثــرات متقابــل گوناگونی باشــد کــه تحت تأثیــر عوامل متعــدد به صورت 
تفــاوت  هــای بیولوژیکــی، فیزیکــی و شــیمیایی و بــه شــکل مثبــت یــا منفــی وارد 

عمــل شــود.
آزمایشــات متعددی که انجام گرفته این اســت که بهره  وری زراعی و ســودمندی 
اقتصــادی در آن دســته از الگوهــای تناوبــی که دارای ســهم باالیــی از گیاهان غالت 
ــه  ــن  گون ــی تولیــدی در ای ــی کیفیــت کل محصــوالت غذای  هســتند، باالســت. ول
سیســتم  هــای زراعــی بــه علــت پاییــن بــودن ســطح مطلــوب پروتئیــن مناســب 
نخواهــد بــود. چنیــن نتایجــی ، نمونــه  ای برای ایــن توصیه اســت کــه ورود حبوبات 
ــزی  ــظ حاصلخی ــن حف ــالت ضم ــان غ ــا گیاه ــاوب ب ــی درتن ــای روغن ــه  ه و دان

خــاك، میــزان کارآیــی کیفــی سیســتم را افزایــش خواهــد داد.
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برخــی از گیاهــان زراعــی ماننــد کلــزا و بلوگــراس وکودهــای ســبز بــه عنــوان 
گیاهــان خاکســاز ) soil building crop( شــناخته شــده  انــد، زیرا ســودمندی عمده 
آنــان درنتیجــه افزایــش مــاده آلی خــاك، محتوی بیشــتر آب خــاك، ســاختار بهتر 
 خــاك و عمیــق  ترکــردن خــاك ســطحی اســت. بــه عالوه متفــاوت بــودن خصوصیات 
گیــاه  شناســی و زراعــی کلــزا در تنــاوب بــا گنــدم باعــث کاهــش برخــی از بیمــاری های 

گیاهــی می  شــود. 
عوامــل گوناگونــی بــر پویایی عملکــرد گندم درشــرایط تناوبی مؤثرنــد. این عوامل 
مؤثــر در نوســانات عملکــرد بــه دو گــروه بلند مدت یا بــروز یابنده پس از چند ســال 
وکوتــاه  مــدت یــا مشــهود در فصــل تناوبــی تقســیم  بنــدی مــی  شــوند. عمــده  ترین 
گــروه عوامــل بلنــد مــدت شــامل تخلیــه عناصــر ماکرو یــا میکــرو درخــاك، تخلیه 
 ذخیــره آب آبیــاری، فرســایش خــاك، تخریب ســاختار خــاك و افزایش فشــار عوامل

بیولوژیکــی همچــون علــف  هــای هــرز و آفــات و بیمــاری هســتند. از طــرف دیگــر 
ــی  ــیب زمین ــوالت س ــا محص ــدم ب ــاوب گن ــد تن ــدت مانن ــاه  م ــکالت کوت مش
ــکل  ــن مش ــت. ای ــدم اس ــاوب گن ــکالت در تن ــر از مش ــی دیگ ــد یک و چغندرقن
ــی  ــیب زمین ــد و س ــت چغندرقن ــن برداش ــی بی ــل زمان ــه فواص ــدود ب ــتر مح بیش
وکاشــت گنــدم اســت. ایــن نگرانــی شــامل تأخیــر در کاشــت بموقــع گنــدم )پــس از 
برداشــت چغندرقنــد و ســیب زمینــي( و شــرایط خــاك در فصــل پاییــز مــی شــود. بــا 
توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی طبیعــی، کشــت گنــدم بــا حضــور گیــاه زراعــی 
ــوب آب و  ــرایط نامطل ــل ش ــه دلی ــد ب ــی و چغندرقن ــیب  زمین ــه س ــی ازجمل قبل
هوایــی، افزایــش مــدت زمــان آمــاده ســازی زمیــن پــس از برداشــت چغندرقنــد 
ــی  ــاران  هــای فصل ــا شــروع ب و ســیب زمینــي جهــت کاشــت گنــدم، همزمــان ب
ــادی را  ــکالت زی ــن مش ــازی زمی ــاده  س ــرای آم ــاك ب ــوب خ ــرایط نامطل و ش
ــت  ــان کاش ــر در زم ــوق، تأخی ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــت. ع ــد داش ــراه خواه ــه هم  ب
ــد  ــوب دوره رش ــر نامطل ــبب تغیی ــه س ــرد ب ــش عملک ــث کاه ــد باع ــی  توان م
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همچــون  هوایــی  و  آب  بازدارنــده  شــرایط  بــا  ارتبــاط  در  زراعــی  گیــاه 
وجــود درجــه حــرارت  هــای زیــاد یــا کــم در طــی مراحــل گلدهــی و یــا 
فراوانــی یــا عــدم فراوانــی رطوبــت در مرحلــه جوانــه  زنــی، شــود. الیــه 
 فشــرده شــده خــاك در نتیجــه برداشــت چغندرقنــد و ســیب  زمینــي نیــز 
مــی  توانــد اثــرات نامطلوبــی بــر رشــد ریشــه گیــاه بعــدی )بویــژه اگــر در شــرایط 
رطوبــت کــم کاشــته شــود( داشــته باشــد. وجــود ایــن الیــه فشــرده احتمــال بــروز 
پدیــده غرقابــی شــدن در زمــان کاشــت گنــدم را افزایــش مــی  دهــد و بــا بــه تأخیــر 
افتــادن زمــان آمــاده  ســازی زمیــن، جوانــه  زنــی گنــدم نامطلــوب خواهــد شــد. ایــن 
مســئله بویــژه بعــد از برداشــت چغندرقنــد شــدت پیــدا مــی کنــد.  برداشــت دیــر 
هنــگام چغنــدر قنــد )گیــاه قبلــی در تنــاوب( و کاشــت گنــدم، عامــل اصلــی تأخیــر 
در کشــت گنــدم و همچنیــن کشــت زود هنــگام چغندرقنــد و برخــورد آب  هــاي آخر 
گنــدم  بــا  چغندرقنــد از جملــه مــواردی اســت کــه درنهایــت کاهــش عملکــرد آن را 
در ایــن تنــاوب  هــاي زراعــي بــه دنبــال دارد. از همیــن رو بایــد روي ایــن مســئله و 
ارقــام مختلــف ایــن محصــوالت بویــژه در مناطــق ســرد بررســي بیــش تــري انجــام 
ــام  ــی کاشــت و برداشــت و اســتفاده از ارق ــه زمان ــت فاصل ــرد. همچنیــن رعای پذی

زودرس نیــز بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.  
انتخـاب نـوع گیـاه زراعـی و نحـوه توالـی آنـان بـا وجـود عوامـل محدودکننـده 
اقلیمـی همچـون کوتاهـی فصل رشـد، دمـای کم و زیـاد و یا نبـود فراهمی رطوبت 
بسـیار حسـاس خواهـد بـود. در شـرایط فقـدان حبوبـات، از الگـوی تنـاوب غالت، 
گیاهـان پهـن بـرگ غیـر بقـوالت بـه عنـوان روشـی موفـق بـرای بهبـود عملکـرد 
و سـاختار بیولوژیکـی سیسـتم  هـای زراعـی نـام بـرده مـی  شـود. از طرفـی دیگـر 
برخـی از گیاهـان زراعـی همچـون کلـزا نیـز بـه لحـاظ بهبـود سـاختار فیزیکـی 
شـیمیایی خـاك بـه عنـوان گیاهـان خاکسـاز معرفـی شـدند. بنابرایـن درمـورد 
ایـن افزایـش درعملکـرد نیـز مـی  تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه درچنیـن 
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وضعیتـی گیـاه کلـزا بـه عنـوان یـک گیاه خاکسـاز و قطـع کننـده، در بیـن دوگیاه 
گنـدم  عملکـرد  مثبـت،  تأثیرگـذاری  بـا  اسـت  توانسـته  و  گرفتـه  قـرار  غـالت 
را افزایـش دهـد. از دیگـر مزایـای ورود کلـزا بـه سیسـتم تناوبـی غـالت، کاهـش 
 بیمـاری پاخـوره )شـکل 4( غـالت در مقایسـه با شـرایط تک  کشـتی گندم اسـت. 

شکل 4- بیماری پاخوره گندم

بــا توجــه بــه لــزوم شــناخت تأثیــر محصــوالت در چرخــه تناوبــي بــر یکدیگــر 
ــج  ــي و از نتای ــف بررس ــق مختل ــم در مناط ــوالت مه ــر محص ــا تأثی ــت ت الزم اس
آنهــا در برنامــه  ریــزي و مدیریــت مزرعــه بــه صــورت شــاخص اســتفاده شــود. بــه 
 طــور مثــال در ارزش  گــذاري کلــزا در الگــوي کشــت، عــالوه بــر میــزان درآمــد،

تأثیــر افزایــش عملکــرد بــر محصــول بعــدي کــه از طریــق آزمایشــات بــه دســت 
آمــده نیــز منظــور شــود. در ایــن رابطــه  اگــر ایــن تأثیــر بــه میــزان افزایــش10 
درصــد بــر عملکــرد گنــدم باشــد ایــن میــزان بایــد بــه درآمــد کلــزا اضافــه شــود. 
ــوالت و  ــب محص ــت و ترکی ــوي کش ــر الگ ــت ب ــر قیم ــر تغیی ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
تأثیــر آن بــر برتــري تیمارهــاي تناوبــي الزم اســت تــا ارزیابــي تنــاوب  هــا در زمــان 
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اســتفاده عملــي در مدیریــت مزرعــه بــر اســاس قیمــت  هــاي جــاري و اثرگــذاری 
بــر افزایــش عملکــرد ســایر محصــوالت نیــز در نظــر گرفتــه شــود.

پاییــن  تریــن عملکــرد دانــه در ســال آخــر درکشــت ممتــد گنــدم مشــاهده  شــد 
و کلیــه تیمارهــاي تناوبــي، از عملکــرد دانــه باالتــر نســبت بــه کشــت متوالــي گنــدم 
برخــوردار بودنــد. افزایــش 21 تــا 37 درصــدي عملکــرد، شــاخص تنــاوب و بهــره وري 
آب گنــدم و از طرفــي کاهــش 51 تــا 90 درصــدي وزن خشــک علــف هــاي هــرز 
تنــاوب  هــاي زراعــي نســبت بــه کشــت ممتــد گنــدم حاکــي از تأثیــر مثبــت اعمــال 
تنــاوب  هــاي مناســب دارد. کلــزا و ســیب  زمینــي )شــکل 5( بــه عنــوان محصــول 
ــر عملکــرد  ــه ســایر محصــوالت تأثیــر مثبــت بیشــتري ب پیــش کاشــت نســبت ب

گنــدم نشــان داد. 

شکل 5- تناوب گندم- سیب زمینی

باالتریــن عملکــرد گنــدم در ســال پنجــم بــا مقــدار 7855 مربــوط بــه پیــش 
ــا مقــدار  ــا مقــدار غــده 86850  و ذرت علوفــه  اي ب کشــت کلــزا، چغنــدر قنــد ب
ــا مقــدار  ــزا ب ــا مقــدار غــده 26720 و کل 55298 در ســال دوم، ســیب زمینــي ب
عملکــرد دانــه 3681 کیلوگــرم در هکتــار در ســال چهــارم تولیــد شــد. میانگیــن  
بهــره  وری آب مــاده خشــک اقتصــادي محصــوالت ذرت علوفــه اي 2/33، چغنــدر 
قنــد 1/60، ســیب زمینــي0/87، کلــزا 0/79 و میانگیــن  بهــره  وری آب مــاده خشــک 
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اقتصــادي گنــدم در ســال اول 0/87، ســال ســوم 1/09 و ســال پنجــم1/56 بــود. 
ــر روی خصوصیــات شــیمیایی خــاك  در طــول پنــج ســال اجــرای آزمایــش ب
ــود در  ــی موج ــی و آل ــروژن معدن ــدار نیت ــر مق ــی ب ــاوب زراع ــه تن ــان داد ک نش
خــاك، کربــن آلــی و فراینــد معدنــی شــدن نیتــروزن آلــی خــاك تأثیــر بســزایی 
ــده در خــاك مــی  شــود  دارد. همچنیــن ســبب افزایــش میــزان نیتــروژن باقیمان
بــه نحــوی کــه در تنــاوب گنــدم بــا پیــش کاشــت کلــزا )تنــاوب شــماره 2( ایــن 
ــال  ــد در س ــه 0/09 درص ــرح ب ــرای ط ــال اول اج ــد در س ــزان از 0/04 درص می
آخــر رســید. ایــن میــزان افزایــش در نیتــروژن بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون خــاك 
ــال  ــروژن را در س ــود نیت ــرف ک ــزان مص ــد می ــی  توان ــود م ــای موج ــه  ه و توصی
ــه ســال پایــه کاهــش دهــد. همچنیــن نتایــج  آخــر حــدود 35 درصــد نســبت ب
آزمایــش میــزان فســفر باقیمانــده در خــاك بــه صــورت متنــاوب افزایــش نشــان 
داد. ایــن افزایــش در تیمارهــای تناوبــی 2، 5 و 6 در ســال آخــر بــه حــدود هشــت 
ppm  مــی  توانــد میــزان مصــرف کــود فســفره را بــه میــزان 30 درصــد نســبت بــه 

ســال پایــه کاهــش دهــد. کــم تریــن میــزان فســفر موجــود در خــاك، در تیمــار 
تناوبــی کشــت مــداوم گنــدم بــه دســت آمــد. حضــور گیاهــان مختلــف در تنــاوب 
بــا گنــدم ســبب کاهــش میــزان پتاســیم باقیمانــده خــاك در برخــی تیمارهــای 
تناوبــی شــد کــه دلیــل عمــده آن ایــن اســت کــه گیاهــان تــک لپــه  ای عناصــر 
تــک ظرفیتــی را بهتــر جــذب مــی  کننــد و از طرفــی نیــاز بــاالی جــذب پتاســیم 
در گیاهــان انتخابــی در تنــاوب نیــز از دالیــل ایــن کاهــش اســت. ایــن میــزان از  
ــژه در  ــود، بوی ــر ب ــه حــدود ppm 292 در ســال آخ ــه ب ppm 349  در ســال پای

تنــاوب هایــی کــه گنــدم و ذرت بــه صــورت همزمــان وجــود داشــت در حالــی کــه 
در تنــاوب گنــدم ســیب زمینی-گندم-کلــزا، میــزان پتاســیم در باالتریــن مقــدار بود.

افزایــش عملکــرد دانــه گنــدم در تنــاوب هــاي زراعــي مــورد بررســي در ایــن 
منطقــه ســرد بــه ترتیــب مقــدار 37، 22، 36، 34، 21، 33 و 29 درصــد افزایــش 
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نســبت بــه کشــت مــداوم گنــدم داشــتند.
 در بیـن محصـوالت بـا توجه به خصوصیات رشـدي، زراعي و همچنین پتانسـیل 
تولیـد هرمحصـول، بیـش تریـن تولید ماده خشـک اقتصـادي مربوط بـه محصوالت 
ذرت علوفـه  اي و چغندرقنـد بود. تناوب  هاي زراعي  8، 3، 7 و6 که بیش ترین تولید 
ماده خشـک اقتصـادي )38758، 35214، 34917 و32142 کیلوگرم در هکتار( را 
بـه ترتیـب داشـتند  تناوب هایي هسـتند که بیشـتر محصـوالت تناوبـي آنها همین 
دو محصول اسـت. بیش ترین طول دوره تناوب و کارآیي اسـتفاده از زمین و از طرفي 
کـم تریـن کارآیـي تولید، بهـره  وري انرژي، اقتصـادي و تقریبـاً آب،  را تنـاوب های 1 
و2 داشـتند. کـم تریـن طـول دوره تنـاوب )951 و 970 روز( و کارآیـي اسـتفاده از 
 زمیـن )52/1 و 53/2( و از طرفـي بیـش تریـن کارآیـي تولیـد )36/72و39/96(، 
بهـره  وري انـرژي )2/5 و 2/9(، اقتصـادي )3/24 و 3/16( و آب )1/44 و 1/53(،  را 
بـه ترتیـب تنـاوب  هاي 7 و 8 داشـتند. پیشـنهاد مي  شـود با توجه بـه کارآیي تولید 
و بهـره  وري انـرژي، اقتصـادي و آب بهتـر اسـت گندم در تناوب بـا ذرت علوفه  اي و 
سـیب  زمینـي یـا چغندرقند قـرار بگیرد و کاشـت کلزا بـه عنوان گیاه پیش کاشـت 

گندم قـرار گیرد.
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 توصیه های فنی و ترویجی 
ــا توجــه بــه کارآیــی باالتــر انــرژی، اقتصــادی و آب،  پیشــنهاد مــی شــود ب
گنــدم در تنــاوب بــا ذرت علوفــه ای و ســیب زمینــی یــا چغنــدر قنــد قــرار گرفته 
و کلــزا بــه عنــوان گیــاه پیــش کاشــت گنــدم کشــت مــی شــود. بــه عبارتــی از 
تنــاوب زراعــی "کلــزا - گنــدم - ذرت علوفــه ای- ســیب زمینــی" و یــا " کلــزا 
- گنــدم - ذرت علوفــه ای- چغنــدر قنــد" اســتفاده شــود. اســتفاده از تنــاوب 
کاشــت گنــدم بــا ســایر گیاهــان زراعــی منجــر بــه افزایــش عملکــرد گنــدم از 
21 تــا 37 درصــد شــد، در ایــن میــان کاشــت کلــزا بــه عنــوان گیــاه پیــش 

کاشــت گنــدم، بیــش تریــن افزایــش را داشــت.
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