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های کیفی غالت بر عملکرد استحصالی و برخی ویژگی - بررسی تاثیرات میان مدت اجرای الگوی تناوبی بقوالت

 در شرایط دیم نیمه گرمسیریخاک 

 3یو امین نامدار *2ی، بهروز واعظ1اله حیدرپورنصرت

 

 ، ایرانج کشاورزیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویپردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و سایت ملی دیم، موسسه تحقیقات کشاورزی دیمحقق  3و1
ترویج  وت، آموزش آموزش کشاورزی و سایت ملی دیم، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقا پردیس تحقیقات ونویسنده مسئول و محقق * 2

 کشاورزی، ایران

 

 چکیده

 ،عود  و ماشو     در تولید گندم شامل تناوب گندم با بقوالت )نخوود، با هدف مقایسه الگوهای گوناگون تناوبی  مطالعه اخیر

هوای کییوی خوای  وی     غالت )کشت متوالی گندم و تناوب با جو  و آیش بر مجموع عملکرد استحصالی و نیز برخی ویژگوی 

اجورا   مدیو  در شورای  با اقلیم نیمه گرمسویری   پردیس تحقیقات کشاورزی و سایت ملی دیم گچسارانسال زراعی در  هشت

دفی آرایوش  هوای کامول تصوا   که در سه تکرار و در قالب  رح بلویبودفوق الگوی تناوبی  6. تیمارهای آزمایش شامل گردید

لوی  آ درصد کربنو  مدآها نمونه برداری به عمل زمایش و نیز در پایان هر سال زراعی از خای هر ی  از کرتآغاز آیافتند. در 

لی در هر ی  از سال ، مجموع عملکرد استحصا شد. همچنین در پایان هر دوره تناوب )دوگیری اندازهنیتروژن خای میزان و 

ر دین تواییر را  ، گیواه ماشو  بهتور   این مطالعوه زمایشی نشان داد که پس از اجرای آ. مقایسه تیمارهای گردیدتیمارها تعیین 

در  ن عملکرد گندم. در رابطه با میانگیدی قرار گرفتندهای بعو نخود و عد  در رتبهنیتروژن خای داشته لی و آکربن بهبود 

-گنودم، آیوش  -هوای ماشو   که باالترین میانگین عملکرد به ترتیب در تنواوب  نیز مشخص گردیدهر ی  از الگوهای تناوبی 

سوال بوود. در    هشوت مربوط به کشت متووالی گنودم  وی    مقدارکمترین و  بودهگندم -جوو  گندم-گندم، عد -گندم، نخود

و  گنودم -سال محاسبات بر مبنای قیموت محصووالت نشوان داد کوه الگوهوای تنواوبی نخوود        هشتطه با سود حاصله  ی راب

بوه سوط     گنودم بوا توجوه   -ورد تنواوب ماشو   مو برداران همراه خواهند بود. در وری بیشتری برای بهرهآگندم با سود-عد 

ا نخوود و  اقتصوادی حاصوله در مقایسوه بو     بینی سودپیش زیرکشت کم این محصول در منطقه )که البته رو به افزایش است ،

  .عد  دشوارتر است

   لی خای، نیتروژن خای، ماده آعملکرد اقتصادی: تناوب زراعی، های کلیدیواژه
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 بیان مسئله

-کوی از راه ی گوردد. ها فرسایش آبی و بادی ایجاد موی هر ساله حدود نیمی از کل اراضی دیم کشور بصورت آیش رها و در آن

ی آب و هووای  زارها و جلوگیری از فرسایش اراضی آیش دیم، تعیین الگوی زراعی متناسب با شورای  های افزایش عملکرد دیم

ی و آب و زارها و جلووگیری از تخریوب اراضوی، حیاخوت خوا     دیمدر ایجاد یبات عملکرد  به منظورحاکم بر هر منطقه است. 

در هموین  باشود.  نیاز به تعیین تناوب زراعوی مناسوب موی    ،ه همراه حیظ حاصلخیزی خایباز آن  وری صحی  و اصولیبهره

ش و جوایگزین نموودن آن بوا بقووالتی     گندم، حذف آی-که در تناوب آیشدر منطقه کرمانشاه نشان داد  ینتایج پژوهشراستا 

راعوی  زین گیاهوان  ین رو جایگزینی آیش با او از ا نمودهداری در عملکرد گندم تولید ایجاد نچون نخود و ماش ، تغییر معنی

  . 1394پیشنهاد شد )عبداللهی، 

 وواد غوذایی  از لحاظ مزراعی  های اخیر به علت کشت متوالی گندم، راندمان عملکرد اراضی دیم کاهش یافته و خایدر سال

دیر مقوا سوتیاده  ااقدام به ه از خای، . به همین دلیل کشاورزان جهت جبران مواد غذایی تخلیه شداست مواد آلی فقیر گردیده

 امطلوبی بور روی نو تولیود، ایورات    اولیوه  هوای هزینهعالوه بر افزایش قابل مالحظه در که  نمودهکودهای شیمیایی  از متنابهی

ر دمود اقتصوادی   آکشت متوالی گندم حتی اگور از نظور حصوول در    گذارد.، به جا میو محی  زیستزراعی  خصوصیات خای

رد، روانواب دا  مدت و بلندمدت با تاییراتی که بر تخریب سواختمان خوای و افوزایش   در میان ؛پذیر باشدیز توجیهکوتاه مدت ن

تووان بوه   لوه موی  کنود کوه از آن جم  می فراهمرا بورای کشواورز  مزایاای از قابل توجیه نیست. تناوب زراعی مناسب مجموعوه

و ه ویوژه میکور  جلوگیری از خستگی زمین، باال بردن سط  فعالیت بیولوژیکی بو هوا، هوای هورز، آفوات و بیمواریکنترل علف

 متورین گیواه  خای و افزایش حاصلخیزی خای اشواره نموود. پایوداری تولید گنودم بوه عنووان مه    )موجودات ذره بینی  فلور

معرفووی   و اشوته دیون محصوول   از کشووت ا  بعود و  قبلهای زراعی رایج و گیاهان نوع نظام با یرابطه مستقیم ،زراعی کشوور

زارع فووی   رابطوه،   در این .برخوردار استاهمیتی کلیدی از تولید گندم  برای نیل به یباتمود و پایودار آتنواوب زراعوی کار

مودند که عملکرد با بررسی ایر تناوب زراعی بر عملکرد گندم گزارش نپنج ساله  ایه ی مطالع  2013ه )آبوادی و رسوتم زاد

کشوتی گنودم    و عملکورد تو  بودهداری نسبت به کشت مداوم برخوردار گندم در کلیه تیمارهای تناوبی از افزایش معنیدانه 

 .آمدکمتر از عملکرد دانه تحت شرای  تناوب بدست 

هوای  گیاهوان زراعوی، اسوتیاده از تکنیو      زراعی منا ق جنوب غربی ایران به دلیل عودم اجورای تنواوب مناسوب     هایخای

 تضوعیف امور باعو     هموین کوه   مواجوه بووده  موواد آلوی    با کمبودسالیانه و درجه حرارت باال، کم  زی فشرده، بارندگیکشاور

 دری زراعو  تنواوب ی اجورا   .2010)آینه بنود و همکواران،  گردد برای رشد گیاه می ساختمان خای و در نتیجه بستر نامطلوب

 کوه  نموود  اسوتیاده  تنواوب  دری اهوان یگ ازی ستیبا که چرا ؛است ربرخوردای کمتر تنوع ازی بآ کشت با سهیمقا در مید کشت

زارها، افزایش مواد آلی خوای  . رعایت تناوب در دیمباشد داشته وجود منطقهی میاقل  یشرا به توجه با نهاآ مید کاشت امکان

قورار دادن بقووالت    داشت. و نیوذپذیری آن، بهبود و پایداری ساختمان خای و افزایش راندمان مصرف آب را به دنبال خواهد

نجایی که این گیاهوان از  آگذار است. در وهله نخست از غالت ایر در تناوب با غالت دانه ریز از جهات گوناگونی بر بهبود تولید

نها موجوب  آنسبت نیتروژن باالیی دارند، کشت متناوب غالت با این گیاهان قابلیت تثبیت نیتروژن برخوردار هستند و بقایای 

شوود. همچنوین بوه سوبب     یش محتوای نیتروژن خای و به تبع آن جذب نیتروژن توس  بوته و افزایش پروتئین دانه موی افزا
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شیمیایی خوای و پایوداری    وی های  فیزیکها، بهبود ویژگیجهت کنترل آفات و بیماری مناسب تنوع کشت در زمین، شرای 

   .2014گردد )ویلیامز و همکاران، تولید، فراهم می

ا بچساران گپردیس مسیر، به تازگی رقم ماش  با نام  لوع در رتناوب زراعی در کشت دیم منا ق گ تنوعر راستای د

ان در زمست. افی شده معربویراحمد، کردستان، ایالم و و لرستان های مراکز تحقیقاتی کهگیلویه و همکاری همکاران ایستگاه

این   نشان داد که بررسی کیییت علوفهنمود. سپری میرا یشات به نژادی ارزیابی در آزما مراحل لوع زمایش رقم آاجرای 

 ، درصد 4215انرژی خام )  ،76/96ای نظیر درصد ماده خش  )ههای مهم در گیاهان علوفاز نظر برخی شاخص رقم

هگیلویه و کیری استان سدر منا ق گرمتنها  .تر از یونجه )چین سوم  قرار دارد ، مقدار منگنز و روی حتی باال19پروتئین )

هکتار به صورت  هزار 30آن معادل درصد  30 هزار هکتار اراضی دیم وجود دارد که هرساله حداقل 100بویراحمد، حدود 

 زینی آن درتوان با جایگراحتی میماند که با توجه به سازگاری خوب این رقم با شرای  دیم این منا ق بهآیش باقی می

ی، ح بافت خاار)اصالزمان آیش ضمن بهره مندی از مزایای فراوان آن در راستای اهداف کشاورزی پایدتناوب این اراضی در 

رد زایش عملکدر اف افزایش حاصلخیزی و جلوگیری از فرسایش  مقدار قابل توجهی علوفه مناسب تولید و از ایرات مثبت آن

 وسیعی از منا ق و در داشتهای دامنه سازگاری باالیی مند شد. باتوجه به اینکه این رقم دارمحصول سال بعد نیز بهره

ا ق معتدل به متر )منا ق گرمسیری به صورت کشت پاییزه و منمیلی 300میانگین بارندگی باالی با زارهای کشور دیم

 عیشتمبهبود و  تواند کم  شایانی به توسعه اقتصاد ملیمعرفی آن می و باشدصورت کشت بهاره   قابل کشت می

 نماید.  بردارانبهره

قبل و  و گیاهان ی رایجپایوداری تولید گندم به عنوان مهمترین گیاه زراعی استان و کشوور مستقیماً به نوع نظامهای زراع

باشد. این ییشتر مبعود از کشوت این محصول بستگی دارد و معرفوی تنواوب زراعوی کارآمود و پایودار نیازمند تحقیق ب

ای خاصلخیزی حهای مرتب  با ویژگیبررسی تأییر تناوب محصوالت مختلف با گندم بر عملکرد دانه و  با هدف مطالعه

 لی و نیتروژن انجام پذیرفت. آشامل ماده 

وضوعیت   ن منطقوه از نظور  آتعیین تناوب مناسب در هر منطقه بایستی بر مبنای متغیرهای اقلیموی و شورای  محلوی ویوژه     

ای اییر الگوهو بازاریابی محصوالت انجام گیرد. در این راستا مطالعه اخیور بوا هودف بررسوی تو      حاصلخیزی خای، منابع آبی و

)از سوال   8نودم در  وی مودت    گ-تناوبی دیم غالت )گندم و جو ، بقوالت )عد ، ماش  و نخود  و نیز الگوی آیوش  مختلف

، انجوام  لوی و نیتوروژن خوای   آت ماده گندم و نیز متغیرهای حاصلخیزی خای شامل وضعی عملکردبر میزان عملکرد   1384

ارای د و Brown Soilsهوای  از نووع خوای   تکامل یافته و های رسوبی عمیق ومحل اجرای  رح از نوع دشت پذیرفت. زمین

لووب  مط اد نسبتفقیر، فسیر در حد متوس ، پتاسم در ح اًباشد که از لحاظ میزان مواد آلی نسبتلوم میکلیبافت خای سلیتی

دارد. منطقوه  از لحاظ شوری خای محودودیتی نو   متمایل به قلیایی و خای در حد خنثی تااسیدیته  د آه  باال بوده وو درص

و  گرادنتیدرجه سا و2حداقل مطلق آن  گراد،سانتی+ 47حداکثر مطلق درجه حرارت با اجرای  رح دارای اقلیم نیمه خش  

تنواوب   ؛کشوت متووالی گنودم    شاملهای اعمال شده در این مطالعه ناوبباشد. تمتر میمیلی 450درازمدت  متوس  بارندگی

 . بود، گندم-ش ما و گندم-نخود ؛گندم–عد   ؛گندم-جو ؛گندم-آیش

زموان کاشوت پوس از     های مورد بح ، خاکورزی حداقلی با خاکورز مرکوب و سوپس دیسو  انجوام پوذیرفت.     در کلیه تناوب

و زمان برداشت بسوته بوه نووع محصوول، حوداکثر توا پایوان        ن ماه تا اواس  آذرماه باآ  ی اواس نخستین بارش مویر پاییزه 

های یادشده بور میوانگین عملکورد گنودم و نیوز      اردیبهشت ماه بود. با توجه به اهمیت گندم در کشاورزی منطقه، تاییر تناوب
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ارائه شده اسوت. همچنوین در راسوتای     گیری وزمایش اندازهآهرسال اجرای در پایان )محصول تناوبی  عملکرد محصول دوم 

این الگوهای تناوبی بر دو شاخصه مهم خوای   اتمحافظت از منابع تولید بویژه خای در راستای نیل به کشاورزی پایدار، تاییر

 .آلی و نیتروژن خای مورد ارزیابی قرار گرفتند مادهیعنی 

 و راهکارهای حل مسئله هایافته

 کربن آلی خاک 

شوت متووالی   نشان داده شده است، ک 1ش از لحاظ درصد کربن آلی نسبتا فقیر بود. همانگونه که در جدول زمایآخای محل 

 عنوی کوه بوه م   زمایش گردیود آپیش از اجرای زمان درصدی کربن آلی خای در مقایسه با  10سال موجب افت  8گندم  ی 

نوی  دانوه ریوز یع   تر هم شده است. در مورد دیگر غلهگندم، فقیرمداوم کشت  و به دلیل بودهفقیر شدن خای از نظر ماده آلی 

م بوا  گنود -یوش آلی خای انجامید. تنواوب  آبه افت کربن  نیز هشتمکشت متناوب گندم و جو در پایان سال  مشابه گندم، جو

وجوب  مماشو ،  شامل نخوود، عود  و بوویژه     بقوالتلی خای همراه بود در حالیکه تناوب گندم با آخییف در کربن  کاهش

ت بواالتر و  در بقایوای بقووال   C/Nنسبت  . 1گردید )شکل  هشتمد قابل توجه در وضعیت کربن آلی خای در پایان سال بهبو

ریع ه افوزایش سو  منجر ببقایا به سرعت انجام و  همی بیشتر نیتروژن، تجزیهآتر از غالت است بر این اسا  به سبب فرمتعادل

کونش  بورهم  بررسیدر نیز  ، 2006الت و همکاران )عددر همین رابطه  . 1393گردد )ارجمند و همکاران، لی خای میآماده 

عود ،  -اوب گنودم تنو اجورای  و خصوصیات خای عنووان کردنوود کوه    های زراعی و سطوح نیتروژن بر عملکورد گندمتناوب

 دهد.  میافزایش  ،یشآ -عملکرد گندم و میوزان ماده آلی خای را نسبت به تناوب گندم

حوداکثر   ودد به صوورت انجوام عملیوات خواکورزی متعو      اًپایدار و ناهماهنگ با محی  زیست که غالبناشاورزی های کفعالیت

ی در خوای  باشند، به تخریب ساختمان خای حتو ن میآمدت و بلندمدت مدهای میانآبرداری از زمین بدون توجه به پیبهره

میرزاشواهی  ) انجامندمق خای و فرسایش الیه سطحی خای میهای مستعد و حاصلخیز، ایجاد الیه فشرده و نیوذناپذیر در ع

هوای کشواورزی،   های متمادی از فعالیوت سال از های حاصلخیز پس. مهمترین عامل مویر در تخریب خای 1394و بازرگان، 

دی آبی و با ایشهای مواجه با فقر ماده آلی، هر ساله تحت تاییر فرسخای باشد. بخش قابل توجهی ازافت ماده آلی خای می

 اراضوی  هوای حاصولخیز تبودیل بوه    به نحووی کوه زموین    ؛بابدروند و لذا ابعاد این مشکل سال به سال گسترش میاز بین می

ط  کشوور عودم   های کشاورزی در سای از زمینهای گستردهگردند. در بخشبا پتانسیل تولید پایین می )کم بازده  ایحاشیه

رزی پایودار،  کشاو حرکت به سمتدر حالیکه یکی از ارکان اصلی  است.توجه به مقوله ماده آلی خای به وضوح قابل مشاهده 

نسوبی   توجه به حیظ و افزایش ماده آلی خای است. خاکورزی حیاختی و حیظ بقایای گیواهی، جوایگزین نموودن کامول یوا     

دن باشند. غنی شو یمیایی با کودهای آلی از جمله مهمترین راهکارها در راستای بهبود محتوای ماده آلی خای میکودهای ش

انواب را  نیوذپوذیری خوای را افوزایش و رو    و شیمیایی خوای شوده   وی های فیزیکلی موجب بهبود ویژگیآخای از نظر ماده 

 اهمیت بسزایی برخوردار هستند.  دهد که این تاییرات بویژه در کشاورزی دیم از کاهش می
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 م گچسارانسال اجرای الگوهای گوناگون تناوبی در شرای  دی 8پس از  ،از آزمایش بعدو  قبل. درصد کربن آلی خای 1شکل 

 

 از اجرای آزمایش قبلضعیت اعی در مقایسه با وهای زرسال اجرای الگوهای تناوبی با سایر گونه 8از  بعد. تغییرات درصد کربن آلی خای 1جدول 

 درصد تغییر نسبت به شاهد تناوب

 - از اجرای آزمایش )شاهد  قبل

 -18 گندم-گندم

 -8 گندم -آیش 

 -16 گندم-جو

 +8 گندم-نخود

 +7 گندم-عد 

 +28 گندم-ماش 

 

 وضعیت  نیتروژن خاک

نشان  2 . همانگونه که در شکل 2نیتروژن خای همراه بود )جدول  درصدی 48گندم با افزایش -ساله ماش  8اجرای تناوب 

 داشوته و تنواوب نخوود و عود  در    بیشترین تاییر را در بهبود وضعیت نیتوروژن خوای    ،شده است، تناوب ماش  گندمداده 

اده خشو  تولیود   در مطالعه اخیر، ماش  با هدف تولید بذر کشت شد، لذا با در نظور گورفتن مو    قرار داشتند. های بعدیرتبه

پذیر جه نیتروژن خای در میان مدت توجیهشده توس  این گیاه و نیز نسبت پایین کربن به نیتروژن در بقایا، افزایش قابل تو

البتوه در سوطحی    ؛نخود و عد  نیز با افزایش نیتروژن خوای هموراه بوود   از جمله د استیاده رهای مواست. کشت سایر لگوم

و کشت گندم در تنواوب بوا جوو بوا     گندم  -در نقطه مقابل کشت گندم  ب بیوما  کمتر این گیاهان .تر )احتماال به سبپایین

موجوب   جوو بقایای گیاهی حاوی نسبت باالی کربن به نیتروژن از جمله گنودم و   کاهش قابل توجه نیتروژن خای همراه بود.

در مطالعوه اخیور    . 1387فرهودی و همکواران،   ) گردندهای خای و مصرف نیتروژن خای میتحری  فعالیت میکروارگانیزم

روزن خای گردیدند که میزان ایون کواهش   گندم موجب کاهش محتوای نیت-م و جوگند-شامل گندم غالتنیز کشت متوالی 
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تنواوب مناسوب موجوب     رعایوت افزایش درصد نیتروژن خای تحت تاییر درصد نیز رسید.  10در مورد کشت متوالی گندم تا 

زمایش خوای پویش از کاشوت محصوول و     آبا انجام از این رو گردد و دار شیمیایی میمصرف کودهای نیتروژنکاهش نیاز به 

توان میزان مصرف این کودها را تا حد قابل توجهی کاهش داد. در نقطوه  گاهی از درصد نیتروژن خای و نیاز گیاه زراعی، میآ

کوه بوه    گردیوده موجب افزایش نیاز به مصرف کودهای شیمیایی  مقابل افت نیتروژن خای تحت تاییر تناوب زراعی نامناسب

د. اگور تنواوب   شوهای ناشی از مصرف این کودها بر پایداری اکوسیستم و تولید کشاورزی مینوبه خود موجب تشدید خسارت

لی خوای  آماده موجب بهبود هرچه بیشتر وضعیت  ،های زیستی همچون کود دامی همراه گرددزراعی با کاربرد نهادهمناسب 

که به نوبه خود گامی بلند در راستای دست یابی به سیستم تولیود پایودار    گردیدهو نیز محتوای نیتروژن و سایر عناصرغذایی 

 باشد.کشاورزی می

 
اوبی در شرای  دیم ای گوناگون تنسال اجرای الگوه 8پس از  ،از آزمایش بعدو  قبلدرصد کربن آلی خای خای  نیتروژندرصد  .2شکل

 گچساران

 

از اجرای  قبلضعیت وسال اجرای الگوهای تناوبی با سایر گونه های زراعی در مقایسه با  8خای پس از  نیتروژن. تغییرات در درصد 2جدول 

 آزمایش

 درصد تغییر نسبت به شاهد تناوب

 - از اجرای آزمایش )شاهد  قبل

 -10 گندم-گندم

 +6 مگند -آیش 

 -3 گندم-جو

 +25 گندم-نخود

 +8 گندم-عد 

 +48 گندم-ماش 
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 عملکرد  

گیوری و یبوت   زمایش، میانگین عملکرد گندم و هر ی  از محصوالت دیگر موجوود در تنواوب انودازه   آسال اجرای  هشت ی 

 –وب ماشو   موایش، از تنوا  زآسوال اجورای    8است، باالترین عملکرد گندم پس از  ارائه شده 3شدند. همانگونه که در شکل 

درصودی   56سوال موجوب افوزایش     8ندم پس از گ-است. اجرای تناوب ماش  بودهکیلوگرم در هکتار  3276به میزانگندم 

د  نیز در . نخود و ع 3)جدول  باشدعملکرد گندم در مقایسه با سیستم کشت متوالی گندم گردید که عدد قابل توجهی می

کورد گنودم در   شوود کوه میوانگین عمل   نیز مشاهده می 3م مورد استیاده قرار گرفتند. در شکل زمایش اخیر در تناوب با گندآ

 کیلوگرم در هکتار بوده است.  2811و در تناوب با نخود کیلوگرم در هکتار  2902تناوب با عد  

هوای فقیور از ایون    خوای در بوویژه  روژنخای از لحاظ نیت سازینها در غنیآها در تولید گندم دیم به دلیل نقش اهمیت لگوم

ر های هرز، به  وو ها و علفب و شکستن چرخه زندگی آفات، بیماریآعنصر از مسیر تثبیت بیولوژیکی، بهبود راندمان مصرف 

ز اابل توجهی کنند به  ور قای که در ی  منطقه رشد میهای دانههای مختلف لگومباشد. گونهروزافزونی در حال افزایش می

ن دارنود. ایو   قابلیت تثبیت نیتروژن و کیییت بقایا بوا هوم تیواوت    ،انباشت نیتروژن ،هایی چون تولید ماده خش اخصنظر ش

بوا   تناوب گندم د.نباشها برای کشت متعاقب )در اینجا گندم  میمیزان تامین نیتروژن توس  این گونه تعیین کنندهها تیاوت

هوای ریزوبیووم   سو گندم از نیتوروژن تثبیوت شوده توسو  بواکتری      چرا که از ی  ؛استها، تناوبی با سودبری دو جانبه لگوم

شوود. افوزون بور    نیز از بقایای تولید شده توس  گندم، منتیوع موی   گیاه لگومبرد و از سوی دیگر ها بهره میهمزیست با لگوم

ر از بوین  تولید و لذا کواهش خطو   تنوع زا برعملکرد گندم، این تناوب موجببهبود حاصلخیزی خای و کنترل عوامل خسارت

 شود.ها، میرفتن کل محصول تحت تاییر خشکی و شیوع بیماری

ی بعضوو در خووای زییحاصوولخ اجبوواری کوواهش باعو یی ایمیشی کوودها وعیتوز و حمول ود،یتول باالی نهیهز

 زا سبز، کود عنوان به نهاآ کشت یا و آنها از اهانیگ ریسا با تناوب در بقووالت قراردادن با توانیم. است شده جهان منووا ق

  .کورد استیاده بعدی اهیگ ازیموردنیی غذا مواد نیتأم رایب موتیق ارزان نیجانشو  ی عنوان به اهانیگ نیا

 . منتها 3)جدول  شدعملکرد  در درصدی 43به افزایش  منجر م نیز در مقایسه با کشت متوالی گندمگند-یشآاجرای تناوب 

سوال  ی  دتمبه مزرعه  شدنید و عمال بدلیل رها آن استیاده مویری از زمین بعمل نمیآست که در ا مشکل این تناوب این

تووان از الگوهوای   نودم موی  گ-یشآالگوی  بجایبه همین دلیل یابد. زراعی، سود کشاورز نیز به میزان قابل توجهی کاهش می

یمیایی شو  وی هوای فیزیکو  نیز کم  و در افزایش نیوذپذیری و بهبود شاخصوه مدتر که در عین حال به پایداری سیستم آکار

 استیاده نمود.  باشند، خای مویر
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 سال اجرای الگوهای گوناگون تناوبی در شرای  دیم منطقه گچساران 8. میانگین عملکرد گندم پس از 3شکل 

 

 توالیهای زراعی در مقایسه با کشت مسال اجرای الگوهای تناوبی با سایر گونه 8پس از درصد تغییرات عملکرد گندم  .3جدول

 درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد   تناوب

 - ندم )شاهد گ-گندم

 43 گندم -آیش 

 22 گندم-جو

 33 گندم-نخود

 38 گندم-عد 

 56 گندم-ماش 

 

  مزیت اقتصادی

کیلووگرم   700و  1000ساله با گندم  به ترتیب تقریبوا  هشت ال کشت )در تناوب میانگین عملکرد نخود و عد   ی سه س

و قیموت خریود گنودم،     بورای ایون دو محصوول   )دسوت کوم     تومان 8000بود. با در نظر گرفتن قیمت تقریبی هر کیلوگرم  

بواالتر اسوت و   یوا جوو    یوش آاز کشت متوالی گندم یا کشت در تناوب با  قابل توجهیشود که سود حاصله تا حد مشاهده می

)در مقایسوه بوا    بلکه واجد ارزش افزوده نیوز  نمایدنه تنها عملکرد کمتر این دو محصول در مقایسه با گندم را جبران می عمالً

باشد. با در نظور گورفتن عملکورد    حیاخت از منابع تولید می در کشت این گیاهانمزایای  عالوه برهست  های ذکرشده تناوب

، کشت ایون گیواه نیوز از    برداران به بذر مناسبنیاز بهره اًو متعاقب نیز توسعه روزافزون کشت این گیاه در منطقهدانه ماش  و 

همانگونوه کوه اشواره شود اجورای تنواوب       گندم، برتوری دارد.  -گندم  و گندم-جو گندم ،-های آیشلحاظ اقتصادی بر تناوب

درصدی نیتروژن خای )در مقایسوه بوا کشوت     48فه موجب افزایش گندم افزون بر افزایش کمی عملکرد و تامین علو-ماش 

کیلوگرمی نیتروژن خوای در   5/6مداوم گندم  در میان مدت گردید که با توجه به شرای  خای منطقه موجب افزایش تقریبا 

گنودم دیوم در   کیلوگرم در هکتارنیتروژن برای منطقه )دستورالعمل فنی کشت  60هر هکتار شد که با توجه به توصیه کودی 
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گردد. البته این ایورات در  می )نیتروژن  درصدی در مصرف کود شیمیایی 10منا ق گرمسیری  موجب صرفه جویی بیش از 

پایوداری   بوه  هوای اقتصوادی کمو    صرف نظر از جنبه ،تر خواهند بود. افزون بر ایندراز مدت و به تدریج بیشتر و قابل توجه

 باشد.  فظت از منابع تولید واجد ارزش فراوان میتولید از مسیر ایجاد تنوع و محا

 توصیه ترویجی

در  دیوم  مسال زراعی، جایگزین نمودن الگوی مرسوم کشوت متووالی گنود   هشت مطابق با نتایج حاصله از مطالعه مذکور  ی 

وجوب  وبی از سویی متناباشد. این الگوهای متعددی میزراعی بهواجد مزایای  ،منطقه با الگوهای تناوبی کشت گندم با بقوالت

 50یش از بو که تناوب ماش  با گندم موجب افوزایش  به نحویگردند مدت گندم در منطقه می افزایش و تثبیت عملکرد بلند

 30د بویش از  ود و عد  این عددر مورد نخ گردید. درصدی میانگین عملکرد گندم )در مقایسه با الگوی کشت منوالی گندم 

قایسوه بوا   گنودم، ، در م -درصد بود.  در عین حال تناوب بقوالت 40این نسبت بیش از  گندم،–ش و در مورد تناوب آی درصد

مان و نیوز افوزایش رانود   لی و نیتروژن  آکربن )ندم واجد مزایایی از لحاظ بهبود میان/بلند مدت وضعیت خای گ-تناوب آیش

 د.  نباشمی )به جهت زیر کشت رفتن زمین در سال آیش  برداری از زمینبهره

 منابع

آموار ناموه    )1395 (رفیعوی م ؛ کاخمیان آ ؛حسین پور ر؛فضلی استبرق م ؛حاتمی ف ؛ر ح عبادزاده ؛قلیزاده ح ؛ احمدی ی -

 صیحه.    174محصوالت کشاورزی )محصوالت زراعی . 

 خصوصویات  بور ارزیوابی تواییر زموان بوه خاکودهی و نووع گیواه کوود سوبز            1393) الوف  آینه بند؛ الف   فات  ؛ارجمند ع -

 110-118 :11. نشریه زراعت. شماره شیمیایی خای و رشد اولیه گندم

وزش و دستورالعمل فنی کشت گندم دیم در منا ق گرمسیری. موسسه تحقیقات کشواورزی دیوم، سوازمان تحقیقوات، امو      -

 ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی

وی خوووای در  آلووی و برخوووی عناصرغذایوو   ی تغییورات کربونبررسو  1392م ) نووری حسینی  ؛لفآبوادی ا زارع فیو  -

 629-643 :4شماره  . هووای خووای )علوووم خووای وآبمجلووه پژوهووش .هووای زراعووی مبتنووی بوور گنوودمتنوواوب

  دیوم  ایهای زراعی مختلف بر عملکورد دانوه و برخوی خصوصویات زراعوی گنودم در شور       تأییر تناوب  1395)عبداللهی ع -

 . 373-384 :8. نشریه بوم شناسی کشاورزی. شماره کرمانشاه

صوصیات خای و تاییر مدیریت بقایای گیاهی گندم بر خ  1387) یواقبی غ؛ مجنون حسینی ن  ؛ ر چی  مچایی؛فرهودی ر -

 11-21 :39عملکرد آفتابگردان در سیستم کشت دوگانه. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، شماره 

 وزارت جهووووواد کشووووواورزی . مووووودیریت مووووواده آلوووووی خوووووای     1394بازرگوووووان ی )؛ یرزاشووووواهی ی م -

 535. نشریه فنی شماره مؤسسه تحقیقات خای و آب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

- Aynehband A; Tehrani M; Nabati D A (2010) Residue managment and N-splitting methods 

effects on yield, biological and chemical characters of canola ecosystem. J Food Agricu Environ. 

8(2): 317-324. 
-Gan Y; Liang C; Chai Q; Lemke RL; Campbell CA; Zentner RP (2014) 

Improving farming practices reduces the carbon footprint of spring wheat production. Nat Commun. 

5:5012  
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