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 مقدمه 

 و ييايميشـ  ،يكـ يزيف يهـا  يژگـ يو بر يآل مواد ريتأث درباره ياريبس قاتيتحق
 مثبـت  ريتـأث  و يآل مواد دبودنيمف قاتيتحق نيا. است شده انجام خاك يكيولوژيب

. انـد  رسـانده  اثبـات  بـه  يجنگل و يباغ ،يراعز محصوالت تيفيك و تيكم بر را آن
 از ياهيـ گ يايبقا از استفاده خاك، يآل ماده شيافزا يبرا نهيهز كم يها راه از يكي

 در حيصـح  تنـاوب  يريكـارگ  به با ديبا كار نيا البته. است جو و گندم كلش جمله
 تكشـ  يبرا تا شود تيريمد يخوب هب ديبا كلش يبقا نيهمچن. رديگ انجام مزرعه

 كلـش  يايـ بقا تيريمـد  يچگونگ به هينشر نيا در. نشود جاديا يمشكل چغندرقند
  .است شده پرداخته چغندرقند و گندم تناوب در گندم
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  تناوب زراعي 
 كيـ  در يمتـوال  يهـا  سال در مختلف محصوالت كشت از عبارت يزراع تناوب

 ،يخـاك  ،يمياقل عوامل در  تيمحدود ران،يا يسنت يكشاورز در. است نيزم قطعه
 يدوكشـت  ايـ  تـك  روش بـه  ديـ تول است شده سبب ياقتصاد و ياجتماع اي يزراع

 خصـوص  در يزير برنامه نبود. باشد نداشته ثبات اغلب يزراع تناوب و شود مرسوم
 همچون ييها شاخص اساس بر كشت نوع تا است شده باعث كشت ريز سطح و نوع

 محصوالت ريسا به نسبت ديلتو سال در محصول يسودده نسبت و ياقتصاد بازده
 حيصـح  تنـاوب  و يخـاك  و يآب منابع يها تيقابل به و شود انتخاب سال همان در

  .  نشود يتوجه
 بـه  مـزارع  يكـ ينزد و يدور قطعات، يپراكندگ و نيزم ابعاد يكوچك نيهمچن

 تنـاوب  يرو ه،يـ كوهپا منـاطق  در اي شهر يكينزد در روستا بودن واقع زين و روستا
ـ  مـواد  رفتن نيب از باعث مناسب، تناوب نكردن تيرعا. گذارد يم ريتأث يزراع  ،يآل
 از ياريبسـ  در چغندرقنـد  عملكـرد  كـاهش  ت،يـ نها در و خـاك  شيفرسا شيافزا

  .  شود يم مناطق

  منطقه در محصول تناوب دوره كي يبرا توجه درخور نكات

 محصول؛ يايبقا مقدار - 1
 خاك؛ يبارور حفظ اي شيافزا در اهانيگ ريتأث - 2
 خاك؛ و آب تيفيك - 3
 هرز؛ يها علف و ها يماريب آفات، ش،يفرسا كنترل - 4
 زانيـ م كـار،  يرويـ ن هـا،  نهـاده  ريسـا  و آب بـه  يدسترس زمان و مقدار  - 5

 موجود؛ يكشاورز آالت نيماش
 .محصول ياقتصاد بازده  - 6
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 يچگـونگ . است يكشاورز ديتول يها ستميس مهم اجزاء از يكي محصول يايبقا
 نفـوذ  جملـه  از دارد، يا عمـده  ريتـأث  خاك يها يژگيو از ياريبس بر ايبقا تيريمد

 چرخه و شيفرسا به تيحساس خاك، يآل مواد مقدار ر،يتبخ ،يعمق نفوذ ،يسطح
  .  هستند جمله نيا از ييغذا مواد

  

  چغندرقند متداول تناوب 

 يزيحاصـلخ  و ييايميشـ  ،يكيزيف اتيخصوص بر چغندرقند كه يريتأث ليدل به
ـ  عملكرد نيهمچن و خاك نيـ ا گـاه يجا دارد، خـود  از بعـد  زراعـت  يفـ يك و يكم 
 و ييايـ زوكتونير يدگيپوسـ  ماننـد  ييها يماريب. است مهم اريبس تناوب در زراعت
ـ  زيـ ر دانـه  غـالت  و ذرت يرو بـر  شهير سيسيآفانوما  نيـ ا امـا  هسـتند؛  ريتـأث  يب

 بيآسـ  دتشـ  هب چغندرقند و ينيزم بيس ونجه،ي نخود، مثل ياهانيگ به ها يماريب
 در اسـفناج  و خـردل  كلزا، كلم، چغندر، انواع است بهتر ليدل نيهم به. رسانند يم

 با يتر شيب رقابت قدرت غالت، مثل ياهانيگ. نشوند داده قرار چغندرقند با تناوب
 هـرز  يهـا  علـف  شـود  يمـ  باعـث  تناوب در ها آن از استفاده و دارند هرز يها علف

 شيافـزا  نيهمچنـ  و يتناوب برنامه در ونجهي وجود. ابندي كاهش چندساله و ساله كي
 در. ابـد ي بهبـود  چغندرقنـد  ديـ تول شود يم موجب سال، شش به سه از تناوب مدت
 تنـاوب  كننـد،  يم استفاده آن از كشاورزان اكثر كه يتناوب نيتر متداول راستا، نيهم
 در چغندرقنـد  شـكر  عملكرد و قند درصد. است »چغندرقند« با »جو« اي »گندم«

 ترشيب رد،يگ يم قرار جو اي گندم ريسردس غالت از بعد چغندرقند كه ييها تناوب
 زمان تا حيصح تيريمد اعمال با ديبا غالت كلش ها، تناوب نيا در البته. است شده

 مـدت  كوتـاه  شيآ از توان يم ط،يشرا نيا در. شوند دهيپوس كامالً چغندرقند كشت
 غـالت  يايـ بقا كامـل  شـدن  دهيپوسـ  جهـت  در) زمسـتان  و زييپا فصل طول در(

 شيآ از بعد چغندرقند استقرار است شده مشخص مطالعات يبرخ در. كرد استفاده
  .دهد يم شيافزا زين را ديسف شكر عملكرد) فصل مين( مدت كوتاه
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  كلش نهيبه تيريمد 
 در ها آن مشاركت زانيم و هيتجز سرعت نييتع در ايبقا ييايميش بيترك و نوع
 تـر  مسـن  و دهيرسـ  يايـ بقا در كه يطور به است؛ مهم خاك داريپا يآل مواد مقدار
. بـود  خواهد تر آهسته هيتجز سرعت و تر شيب نيگنيل مقدار جوان يايبقا به نسبت
 ايبقا تروژنين تربودن كم. است يضرور هيتجز نديفرا يبرا تروژنين وجود نيهمچن
 در ايـ بقا تـروژن ين مقـدار  اگـر . كنـد  يمـ  كنـدتر  را هيتجز سرعت كربن، به نسبت

 بـه  كـربن  نسـبت  ايـ ) درصـد  5/1 از تـر  كم( باشد كم گندم و ذرت رينظ ياهانيگ
 ازيـ ن ياضـاف  تـروژن ين به هيتجز نديفرا ،)30 از تر شيب( باشد اديز (C/N) تروژنين

 ييايميشــ كــود ايــ خــاك يمعــدن تــروژنين منبــع از ياضــاف تــروژنين نيــا. دارد
 تر، كم C/N نسبت اي تر شيب تروژنين مقدار با يايبقا. شد خواهد نيتأم شده اضافه

 تـروژن ين و شوند يم هيتجز تر عيسر تر، جوان يايبقا اي لگوم اهانيگ يايبقا همانند
 .كنند يم يمعدن اي آزاد را

 منظـور  بـه  گنـدم  زراعت از حاصل كلش چغندرقند، - گندم يتناوب ستميس در
 زيـ ن ياقتصـاد  نظـر  از و اسـت  بوده توجه درخور مقدار، لحاظ از يآل مواد شيافزا

  ). 1 شكل( شود يم محسوب دسترس در و ارزان يمنبع
 زراعت از مانده يباق كلش تيريمد ،يتناوب ستميس نيا در تياهم حائز نكته يول
 ييسـو  از گندم كلش رايز است؛  شده ساز مشكل كشاورزان اكثر يبرا كه است گندم

 از و است ساز مشكل كارنده يها دستگاه و كاشت تربس يساز  آماده يها دستگاه يبرا
 ازيـ ن چغندرقنـد  كـه  داشـت  فصـل  يابتـدا  خصـوص  هب داشت، زمان در گريد يسو

  .كند يم جاديا ياديز مشكالت دارد، تروژنين به يمبرم
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 مانده از گندم كلش باقي .1 شكل

  
 يط در چغندرقند دسترس در تروژنين مقدار در كلش كه يمشكل خصوص در
 خـاك  يها يباكتر كه كرد اشاره نكته نيا به توان يم است، كرده جاديا رشد فصل

ـ  سبب آن، جذب با و دارند ازين يمعدن تروژنين به كلش، پوساندن يبرا  شـدن  يآل
 يبـرا  دسـترس  در تـروژن ين كـاهش  تينها در و خاك در موجود يمعدن تروژنين

 داشت و كاشت در را يالتمشك راتيتأث نيا مجموع در. شوند يم چغندرقند زراعت
 منبع كه را يآل مواد مشكل، نيا رفع منظور به كشاورزان. كند يم جاديا زراعت نيا

 تيريمـد  بـا  امـا  ؛)2 شـكل ( برنـد  يمـ  نيب از و زنند يم آتش است، يارزان و ديمف
 ياديـ ز اريبسـ  حـد  تـا  را فـوق  راتيتـأث  توان يم گندم، از مانده يباق كلش حيصح

  .كرد برطرف
  

  

  . سوزاندن بقاياي كلش گندم 2ل شك



 چغندرقند با تناوب در گندم كلش يايبقا تيريمد 12

  كار انجام مراحل 
 تاحدامكان است الزم كلش نهيبه تيريمد منظور به قات،يتحق جينتا اساس بر - 1

 نيچنـ  نبـود  صـورت  در و شـود  خـرد  خـردكن  كلش دستگاه لهيوس به كلش
 يلـ يدل هر به اگر البته. شود خرد زترير قطعات به سك،يد لهيوس به يدستگاه
 .شود يم كاسته كار يبعد مراحل تيفيك از نباشد، كلش زكردنير امكان

 تيمحـدود  درنظرگـرفتن  با. داد انجام ياريآب نوبت كي ديبا يبعد مرحله در - 2
 انجـام  تـر  آسـان  يبـاران  ياريـ آب سـتم يس يدارا ياراضـ  در اتيـ عمل نيا آب،

 بـا  وريشـهر  يابتـدا  در دارنـد،  يباران ياريآب ستميس كه يمناطق در. شود يم
 كلـش،  يحـاو  نيزمـ  بـر  نيسنگ افست كي اي) 3 شكل( يبيترك لزيچ زدن
 .  شد خواهد انجام هياول يورز خاك

  
  

     

  . چيزل تركيبي3شكل 
  

 از ختـه ير گنـدم  يهـا  دانـه  تا شود يم انجام ياريآب هياول يورز خاك از پس
 نكهيا بر عالوه سبزشده گندم نيا). 4 شكل( شود  سبز وريشهر اواخر تا نيكمبا
 نقـش  كلـش  پوسـاندن  در اسـت،  خـاك  تيوضع بهبود يبرا يمناسب سبز كود
 . دارد يمؤثر
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  هاي ريخته از كمباين . سبزشدن دانه4شكل 
  

 بـه  اسـت،  كـرده  رشد يكاف اندازه به كه يگندم مهرماه در مرحله، نيآخر در - 3
 و اوره شـكل  بـه  لـوگرم يك 100 تـا  50 زانيم به تروژنهين كود يمقدار همراه
 ريـ ز بـه  قيـ عم شخم لهيوس به گوگرد هكتار در لوگرميك 150 تا 100 حدود
 كلـش  بسـتر،  يسـاز  آمـاده  هنگام و بهار يابتدا در روش نيا با. رود يم خاك

 نيـ ا بـا ). 5 شكل( شد نخواهد جاديا يمشكل و شود يم دهيپوس يكاف اندازه به
 بمانـد،  يبـاق  نيزمـ  در گنـدم  زراعـت  از حاصـل  كلـش  كـل  اگر يحت روش

  .نكرد نخواهد جاديا يمزاحمت بعد سال در چغندرقند كشت يبرا و پوسد يم
  

نيسـت و   پـذير  برداشت گندم به هر دليل امكـان  در مناطقي كه آبياري پس از
تـوان كـار    مي دهد، سازي كامل را در بهمن و اسفند مي شرايط اقليمي اجازه آماده

افست سـنگين  ) يا يك 3(شكل  تركيبيدر شهريور زدن چيزل  ديگري انجام داد:
شـود   هـاي پـاييزه باعـث مـي     بر زمين حاوي كلش و رهاكردن زمين تـا بارنـدگي  

با  را توان زمين مي كمباين سبز شود. سپس در بهمن و اسفند هاي ريخته از گندم
 شـود  مـي باعث  شود، ايجاد مي به اين طريق كه  مواد آلي كرد.  آماده ادوات مناسب
شـدن   بـا تكـرار ايـن روش و اضـافه     يابد. ايشافز ي و كيفي چغندرقندعملكرد كم

بنـدي   آوري و بسـته  به خاك (پـس از جمـع   مانده باقيحتي بخشي از كلش گندم 
 و در يافـت استفاده خوراك دام)، در بلندمدت مواد آلي خاك افزايش خواهد  براي

  هاي فيزيكي و شيميايي خاك بهبود خواهد يافت. نهايت ويژگي
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  سازي زمين چغندرقند ل كلش در آمادهرفتن كام . ازبين5شكل 
  
    مطالب خالصه 

 و حيصـح  تنـاوب  اعمـال  خـاك،  يآل ماده شيافزا يبرا نهيهز كم يها راه از يكي
 تيريمـد  و تنـاوب  اعمـال . است جو و گندم كلش جمله از ياهيگ يايبقا از استفاده

 درصـد  30 حداقل ها ستميس نيا در. است يحفاظت يورز خاك يها هيپا از يكي ايبقا
 اكثـر  كـه  يتنـاوب  نيتر متداول شود. نگهداري مي مزرعه سطح از بقاياي گياهي در

. اسـت  »چغندرقنـد « با »جو« اي »گندم« تناوب كنند، يم استفاده آن از كشاورزان
 كـامالً  چغندرقند كشت زمان تا حيصح تيريمد با ديبا غالت كلش ، تناوب نيا در

 از برداشـت  زمـان  در ايـ  شـود  خـرد  كلش ابتدا ديبا منظور نيا يبرا. شوند دهيپوس
 كلـش،  خردكـردن  از پـس . شـود  اسـتفاده  خردكن كلش با مركب نيكمبا دستگاه
 انـدازه  بـه  كه يگندم ديبا مهرماه در سپس. شود انجام ياريآب نوبت كي ديبا حداقل

 لـوگرم يك 100 تا 50 زانيم به تروژنهين كود يمقدار همراه به است، كرده رشد يكاف
وسـيله   كيلوگرم در هكتار گـوگرد بـه   150تا  100هكتار به شكل اوره و حدود  در

كلـش گنـدم بـراي كاشـت      ام ايـن كـار  شود. با انج شخم عميق به زير خاك برده 
ي هاي كم ماده آلي خاك و ويژگي ،از طرفي .مشكلي ايجاد نخواهد كردچغندرقند 
  مرور بهبود خواهد يافت. به و كيفي آن
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  ييخودآزما 
  اضافه نياز دارد؟ در چه زماني تجزيه بقايا به مصرف نيتروژن . 1

يـا   اشددرصد ب 5/1از  تر كمالف) وقتي مقدار نيتروژن بقاياي گندم و ذرت 
  نسبت كربن به نيتروژن زياد باشد.

و نسبت كربن بـه   اشدب) مقدار نيتروژن بقاياي گياهاني مثل يونجه زياد ب
  نيتروژن كم باشد.

  از جمالت زير صحيح است؟ يك كدام  .2
هـاي   سـال  درمنظور از تناوب زراعي، توالي كشت محصوالت مختلف الف) 

  با درنظرگرفتن يك سال آيش است. ك قطعهيمتوالي در 
هـاي هـرز    بـا علـف   يتر شيقدرت رقابت بنسبت به چغندرقند،  غالتب) 

سـاله و   كيهرز  يها شود علف يها در تناوب، باعث م دارند و استفاده از آن
  .يابند كاهش چندساله

تـوان   چگونه مي ،در مناطقي كه آبياري پس از برداشت گندم مقدور نيست . 3
 د؟كرزمين را براي كشت چغندرقند آماده 

  .سازي تسريع آماده منظور بهالف) سوزاندن كلش 
هـاي   يا افست سنگين و رهاكردن زمين تا بارنـدگي  مركبب) زدن چيزل 

  .سازي زمين در بهمن و اسفند دم سبزشده و آمادهپاييزه و سپس شخم گن
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