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  مقدمه
باشد ترین گیاهان مورد کشت در سراسر جهان میدهاز عم .Triticum aestivum L)( گندم  

)Hamam, 2008 .( کشاورزان اغلب بر اساس نیاز و امکانات موجود، چند گیاه مختلف را مطابق عادت
چه زارعی به کشت نبدانند. چنا، بیشتر گیاهان اصول کشت ͏يدربارهاما الزم است که  ؛کنندکشت می

دالیل  به ،گیاهان یک خانواده گیاهی در مزرعه بپردازدتمر مسمی فقط یک گیاه و حتی کشت یدا
 هاي متوالی خواهد شد.تدریجی محصول طی سال کاهشموجب  ،کشت اصولی نبوده روشمتعدد این 

تناوب زراعی  ولی با استفاده از ؛گذاشتهاي متداول را کنار باره نظامیکتوان به در عین حال نمی
با توجه به رشد فزاینده  .)Koocheki et al., 2001( ها افزایش داداین نظامتوان تنوع را در می

 میالدي 2020در سال که شود هر ساله رو به افزایش بوده و برآورد می جمعیت دنیا، تقاضا براي گندم
منابع در  است که در حالیاین  باشد.میلیون تن)  600( آندرصد بیش از سطح فعلی  40میزان تقاضا 

ترین تناوب گیاهان یکی از اصلی .)Curtis, 2000( ولید گندم با محدودیت مواجه استدسترس براي ت
ها، آفات و هاي تناوبی سبب کاهش بیماريباشد. سیستمهاي کشاورزي میهاي کشت در سیستمروش
 ,.Harris et alهریس و همکاران ( .)Seibutis and Deveikyte, 2006( شوندهاي هرز میعلف

هاي تناوبی در مقایسه با تک کشتی، موجب افزایش عملکرد و کیفیت گندم ش کردند نظامگزار) 2007
هاي تناوب زراعی در اهواز مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که کشت درآزمایشی اثر نظام شود.می

 کیلوگرم در هکتار داشت و عملکرد گندم پس از یونجه 5103مداوم گندم عملکردي معادل 
)Medicago sativa( و کلزا )Brassica napus( کرد درصد افزایش پیدا 17و  24ترتیب به  
)Siadat et al., 2002(. ) گن و همکارانGan et al., 2003 ( بیان کردند که گندم دوروم کاشته شده

دوروم  درصد عملکرد بیشتري ازگندم دوروم کشت شده در بقایاي گندم 4-5در بقایاي کلزا و حبوبات 
 که ذرتآیش را در منطقه گریت پلین در صورتی- سورگوم- گندم تناوب). Norwood, 2000( داشت

)Zea mays(آفتابگردان ، )Helianthus annuus L. (و سویا )Glycine max L. ( را جایگزین
در تناوب معمول این منطقه کند مطالعه کرد و بیان داشت میزان  ).Sorghum bicolor L( سورگوم

درصد کمتر از ذرت و سورگوم بود و عملکرد دانه بعد از  3/9و  9/19آفتابگردان و سویا  آب خاك بعد از
   .آفتابگردان کمتر از ذرت و سورگوم بود

هاي نشان داد که بین نظام )Akbari Moghadam et al., 2011مقدم و همکاران (اکبري نتایج  
داشت و تناوب باعث داري وجود تالف معنیاخ شبدر و جو-گندم -تحت گیاهان کلزا کار رفتهتناوبی به
 نیا و همکاراننوري گردید.عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله افزایش 

)Nourinia et al., 2007 (هاي در آزمایشی در گرگان نتیجه گرفتند که عملکرد گندم در تناوب
نظر ه سویا داراي باالترین عملکرد بود که ب-کلزا -شآی-که تناوب گندمطوريدار بود بهمختلف معنی
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چکانکف  .رسید اضافه کردن کلزا و سویا در تناوب موجب بهبود عملکرد گندم شده است
)Chekankov, 2010 (زیادي در مورد تناوب زراعی انجام داد و  هايدر قسمت جنوب قفقاز آزمایش

)، .Phaseolus volgaris L( جمله ذرت، لوبیانتیجه گرفت پیش از کشت گندم، کاشت محصوالتی از 
بنا به اظهار  شود.هاي چند ساله سبب باال بردن عملکرد گندم میآفتابگردان و ذرت سیلویی و علف

کاشت گیاهان لگوم در تناوب در مقایسه با کاشت مداوم غالت به نحو بارزي باعث  نگروهی از محققا
 ,.Zenter et al( شودها میدانه غالت کاشته شده بعد از آنافزایش نیتروژن نیتراته خاك و عملکرد 

میزان عملکرد گندم و پروتئین دانه در ) Evans et al., 2003ایوانز و همکاران ( در گزارش. )2002
تحقیقات انجام شده افزایش پایداري تولید و بهبود وضعیت  گندم بود.-گندم بیش از گندم -تناوب لگوم

اند. افزایش ماده آلی خاك از جمله یید کردهأراعی مبتنی بر بقوالت را تهاي زخاك در تناوب
  ). Masri and Ryan, 2005( ها ذکر شده استکارکردهاي مثبت این تناوب

  
  هامواد و روش

، در ایستگاه تحقیقات کشاورزي گنبد 1386-90هاي تناوبی در سال زراعی تحت نظام این پژوهش
 16درجه و  37دقیقه طول شرقی و  12درجه و  55و در  شرق گرگان واقع در صد کیلومتري شمال

رد و نسبتاً مرطوب و هاي سمنطقه گنبد داراي زمستان ،کلیرطوهب .به اجرا درآمد ،دقیقه عرض شمالی
متر میلی 447گرم و خشک است. میزان متوسط بارندگی ده ساله در ایستگاه گنبد هايتابستان

آب و هواي منطقه بر اساس نقشه اقلیم و  گراددرجه سانتی 7/17ارت روزانه متوسط درجه حر. باشدمی
   .است 2ايگرم مدیترانه حیاتی مدیترانه جز منطقه

 Brassica( کلزا -گندم -2گندم  - ).Triticum aestivum L( گندم -1 :شش نظام تناوب زراعی
napus L.(، 3 - نخود -گندم )Cicer arietinum ،(4- پنبه -گندم)Gossypium (barbadense 5 - 

با استفاده  L. (Helianthus annuus( آفتابگردان - گندم -6) ، Citrullus vulgaris( هندوانه - گندم
 9×20هاي کامل تصادفی با سه تکرار و ابعاد هر قطعه تناوب از طرح اسپیلت پالت در قالب طرح بلوك

تر بین تکرارها مورد بررسی قرار گرفتند. هر پالت م 6متر بین قطعات و  2مترمربع) با فاصله  180متر (
هاي تناوبی مورد نظر بر اساس نظامي هرز تقسیم شد. هاپالت مبارزه و عدم مبارزه با علف 2اصلی به 

مورد  سازي زمین در سالجهت آماده .بوددریا رقم گندم مورد نظر . بودزراعت غالب منطقه یعنی گندم 
زده شد. قبل از آهن برگردان دار و سپس دو مرتبه دیسک و یک بار لولر آزمایش شخم به وسیله گاو

به  CO(NH)2(2( کیلوگرم کود اوره 50 و ))4HPO2)4NH(( فسفات دي آمونیومکیلوگرم  100کاشت 

                                                             
1- Xerothermo mediterranean climate 
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در و بقیه محصوالت به روش دستی،  غالت کار مخصوص به وسیله بذر گندم زمین اضافه گردید. کاشت
دانه در مترمربع صورت گرفت. آبیاري در مزرعه به صورت  350کتار، با تراکم زمینی به مساحت یک ه

متر و فاصله سانتی 2- 3ها محصوالت انجام پذیرفت. فاصله بوته ظاهري گان یا تفنگی براساس نیاز آبی
به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در منطقه مورد متر بود. سانتی 20ها ردیف

آزمایشگاه بخش خاك و آب  در متر انجام گردید وسانتی 30تا  0هاي الزم از عمق برداريونهمطالعه نم
و از این نتایج جهت  مورد تجزیه قرار گرفتاستان گلستان  طبیعیمنابع و مرکز تحقیقات کشاورزي

و آب محل اجراي آزمایش تعیین معادله کودي مناسب استفاده شد. مشخصات فیزیکوشیمیایی خاك 
و  هاي تاپیک و برومایسید ام.آ)کش(علف هاي هرز به روش شیمیاییعلف آورده شده است. 1در جدول 

آزمایش حذف و  ͏يهیحاش ،هر محصول زمان رسیدگی فیزیولوژي. در ، کنترل شدندعدم مبارزه
عنوان محصول نهایی جهت تعیین عملکرد دانه در واحد سطح هاي آزمایش بههاي وسط کرتردیف

تعداد دانه در متر مربع، تعداد سنبله گندم شامل:  عملکرد دانهگیري اجزاي منظور اندازهاشت شد. بهبرد
تعداد  و در متر مربع، وزن دانه در مترمربع، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبلچه در سنبله

ي آماري و پردازش هاتجزیهصورت کف بر برداشت شد. از هر کرت به ،یک متر مربع دانه در سنبله
ها نیز بر انجام شد. مقایسه میانگین Excelو  SASافزارهاي کامپیوتري معادالت با استفاده از نرم

 محاسبه شد.درصد  یکدر سطح احتمال  LSDاساس آزمون 
  

  نتایج و بحث
وبی نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي تناوبی گندم با محصوالت مختلف نشان داد که اثر تیمارهاي تنا

، تعداد سنبله در مترمربع، وزن هزار دانه، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه هرز بر عملکرد دانهو علف
در سطح احتمال یک درصد  شاخص برداشت در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در متر مربع،

. عملکرد دانه تحت تأثیر نوع )2دار نشد (جدول که اثر متقابل آنها معنی͏ صورتیدر  .بود دارمعنی
نخود  -تناوب گندم بیشترین عملکرد دانه مربوط به گیاهان زراعی ماقبل قرار گرفت. بر این اساس

ماري هندوانه اختالف آ -پنبه و گندم -گندم بود که با تیمارهاي تناوبی کیلوگرم در هکتار) 6/5605(
ن تناوب ناشی از تأثیر مثبت این تیمار تناوبی بر باال بودن عملکرد دانه در ای داري نشان نداد.معنی

یاه گ به طور معمول،و تعداد سنبله در واحد سطح بود.  اجزاي عملکرد دانه شامل وزن دانه، تعداد دانه
، افزایش جذب عناصر غذایی و فعالیت خاك تثبیت نیتروژن بیشترر، تولید ماده آلی بیشتنخود با 

توسط برخی محققین دیگر نیز گزارش شده  نتایج مشابه .گرددمینه ها سبب افزایش عملکرد داریشه
هاي دار عملکرد دانه در تناوبتفاوت معنی .)Dalal et al., 1997; Felton et al., 1998( است
 تواند اثرکه تناوب تک کشتی گندم در دراز مدت می گندم نشانگر این است -نخود و گندم - گندم
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عملکرد دانه گندم در ) Gan et al., 2003گن و همکاران ( در آزمایش رد.سوئی بر تولید گندم بگذا
درصد بیش از عملکرد آن پس از خود گندم بود که با نتایج این آزمایش مطابقت  25ها تناوب با لگوم

 کیلوگرم در هکتار) کمترین عملکرد دانه را دارا بود 6,3331آفتابگردان ( - گندمتیمار تناوبی  داشت.
پایین بودن  ).3نداشت (جدول  يداراختالف معنی کلزا -و گندم گندم - تیمارهاي تناوبی گندمکه با 

آفتابگردان نشان داد وجود گیاه زراعی پر توقع آفتابگردان، باعث  -عملکرد دانه در تیمار تناوبی گندم
ر دراز مدت گندم د شود و اثر منفی آن بر عملکرد دانهتخلیه رطوبت بیشتر خاك از سطح زیرین می

تیمارهاي مبارزه و بدون  بین .)Halverson et al., 1999; Nielsen et al., 1999( یابدادامه می
و بیشترین عملکرد دانه از تیمار  مشاهده شدداري اختالف معنیعملکرد دانه  از لحاظ هرزمبارزه با علف
دلیل تیمار کنترل علف هرز به ).4ل دست آمد (جدوکیلوگرم در هکتار) به 4,5402هرز (مبارزه با علف

تیمار تناوبی شد سبب افزایش عملکرد دانه در این  هاي هرزکش با کاهش جمعیت علفاده از علفاستف
هاي متوالی هاي تناوبی در سالترل نشان داد که با اعمال مدیریتکه اختالف اندك آن با تیمار عدم کن

واحد سطح یکی از  درتعداد سنبله هاي شیمیایی افزایش داد. توان عملکرد دانه را بدون اعمال روشمی
 بیشترینکه  دهد) نشان می3مقایسه میانگین بین صفات (جدول  اجزاي عملکرد دانه گندم است.

کلزا،  -هاي گندمکه با تناوب حاصل شدسنبله)  457نخود (- گندماز تناوب  تعداد سنبله در متر مربع
قرار گرفتن کلزا با نیازهاي غذایی  .داري نداشتتفاوت آماري معنیهندوانه -گندم پنبه و - گندم

ها شده باشد که سبب تواند موجب بهبود عناصر غذایی خاك و شکسته شدن چرخه بیماريمتفاوت می
تیمار باال بودن تعداد سنبله در واحد سطح در نخود گردید.  - دار با تناوب گندماختالف معنینبود 
دهی تقویت پنجهآن است که اثر مثبت تناوب بر خصوصیات خاك موجب  ͏يهندهد نشان نخود - گندم
 67,318آفتابگردان ( -گندم تناوب مربوط به مربع متر درکمترین تعداد سنبله ها شده است. بوته

چنین تیمار مبارزه با هم .داري نداشتمعنیگندم اختالف آماري  - تناوبی گندم بود که با تیمار سنبله)
براساس این  ).4سنبله) بیشترین تعداد سنبله در مترمربع را دارا بود (جدول  05,413رز (هعلف

کش را تا حد معقولی توان با اعمال تناوب زراعی صحیح میزان مصرف علفآزمایش مشخص شد می
شان داد تیمارهاي تناوبی و ن )Haghighatnia et al., 2008نیا و همکاران (حقیقت نتایجکاهش داد. 
وجود گیاه  در این پژوهش گذارد.داري بر روي تعداد سنبله در متر مربع میکش اثر معنیاعمال علف
گرم) موجب برتري وزن هزاردانه این تیمار  38پنبه ( -برگ پنبه در تیمار تناوبی گندمزراعی پهن

گرم)، نسبت  33/32آفتابگردان ( -گندمار تناوبی تناوب نسبت به بقیه تیمارها شد. وزن هزاردانه در تیم
گیاه پهن برگ پنبه شرایط مطلوبی را  ).3درصد کاهش پیدا کرد (جدول  69/18پنبه،  -به تناوب گندم

. باال بودن وزن هزار دانه، نشانگر اثر مثبت در افزایش کربن آلی در این تیمار تناوبی فراهم آورده است
وزن هزاردانه نسبت به تیمارهاي  .هاستصاص مواد پرورده بیشتر به دانهاین تیمار بر تولید و اخت
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داري که در بقیه تیمارها اختالف معنیگندم برتري نشان داد در حالی -و گندم آفتابگردان - گندم
. به دارداز بین اجزاي عملکرد گندم وزن هزار دانه کمترین تفاوت را بین الگوهاي کشت  مشاهده نشد.

هاي بدون گیاهان تثبیت کشتی، چه در شرایط تناوبگیاهان گندم چه در شرایط تک ،رعبارت دیگ
هاي فیزیولوژیکی هاي داراي گیاهان تثبیت کننده ازت به نحوي مکانیسمکننده ازت و چه در تناوب

 بین اند که شاخص وزن هزار دانه تحت تأثیر الگوي کشت قرار نگرفته است.خود را سازگار کرده
که بیشترین وزن طوريبه .داري مشاهده شدهرز تفاوت معنیهاي مبارزه و بدون مبارزه با علفتیمار

تیمارهاي تناوبی که داراي  ).4دست آمد (جدول گرم) به 94/36هرز (هزار دانه از تیمار مبارزه با علف
کثر مطالعات نیز در ازار دانه بیشتري برخوردار بودند. تعداد دانه کمتري درسنبله هستند از وزن ه

   )Ghafari, 2002( رابطه این دو صفت منفی گزارش شده است
 هاگزارش کردند در مطالعه آن )Akbari Moghaddam et al., 2011( مقدم و همکاراناکبري

 .هاي تناوبی افزایش یافتگرم در دوره 33وزن هزار دانه  هاي گندم، جو، شبدر، کلزاتحت تناوب
که  سنبلچه) بود 32,18نخود ( -تناوبی گندم د سنبلچه در سنبله مربوط به تیمارتعدا بیشترین میزان
 - داري نشان داد. میزان تعداد سنبلچه در سنبله در تناوب گندمها تفاوت آماري معنیبا سایر تناوب

بین  ).3(جدول  داري نسبت به سایر تیمارها کاهش پیدا کردطور معنیسنبلچه) به 7,10آفتابگردان (
نتایج  ).4درصد اختالف وجود داشت (جدول  49/5هاي هرز تیمارهاي مبارزه و عدم مبارزه با علف

هایی است که در آنها لگوم وجود دارد، که با نتایج این اعمال تناوب ͏يآزمایشات مختلف نشان دهنده
هندوانه  -گندم حداکثر تعداد دانه در سنبله از تناوب ).Turpin et al., 2002( تحقیق مطابقت دارد

 .داري نداشت͏نخود اختالف آماري معنی -کلزا و گندم -هاي گندمدست آمد که با تناوبدانه) به 35(
 .)3(جدول  داشتدانه، کمترین میزان تعداد دانه در سنبله را  16,30گندم با  - تیمار تناوبی گندم

سنبله) و عدم مبارزه  16,35زه (حداکثر و حداقل تعداد دانه در سنبله به ترتیب از تیمارهاي مبار
هایی نظیر که تناوب این نتایج نشان داد ).4دست آمد (جدول هاي هرز بهسنبله) با علف 11,29(

هرز، تخلیه کاهش تراکم علفتر براي کشت بعدي از جمله: مناسب ندوانه به علت ایجاد شرایطه- گندم
ها و آب در خاك کمک ك که به نفوذ ریشهنکردن کامل مواد غذایی خاك و افزایش نفوذ پذیري خا

چنین باال بودن تعداد دانه در سنبله، ناشی از هم شود.کند، تعداد دانه در سنبله بیشتري را باعث میمی
بندي بهتر آن در سنبله بوده هاي بارور بیشتر و دانههندوانه به تولید گلچه -تأثیر مثبت تیمار گندم

در واحد  یا سنبله دانه درتعداد  مرهون افزایش اًدانه عمدت ش عملکردهاي اخیر افزایدر سال است.
 ,.Calderini et al( و افزایش وزن دانه سهم کمتري در افزایش عملکرد داشته است است سطح بوده

چه در طراحی یک تناوب کشت اصول علمی تناوب گیاهان زراعی بهتر مورد استفاده قرار  هر ).1999
هاي مهم اجزاي عملکرد گندم از جمله تعداد دانه در سنبله قطعیت بیشتري گیرد، بهبود شاخص
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پنبه از نظر وزن دانه در متر - کلزا و گندم -هاي گندمبین تناوب ).Ayneband, 2009( خواهد داشت
 5/581نخود ( - تناوب گندم چنین وزن دانه در مترمربع درهم داري مشاهده نشد.مربع تفاوت معنی

). 3(جدول داري برتري داشت طور معنیترین حد قرار داشت و نسبت به سایر تیمارها بهدر باال گرم)
داري را بین تیمار مبارزه و بدون مبارزه با هرز تفاوت معنیمقایسه میانگین تیمارهاي مختلف علف

هرز لفگرم) و عدم مبارزه با ع 16/526هرز (که تیمارهاي مبارزه با علفطوريبه .هرز نشان دادعلف
ترتیب بیشترین و کمترین وزن دانه در مترمربع را به خود اختصاص دادند (جدول گرم) به 16/505(
) درصد 12/28هندوانه ( -گندم) و درصد 51/34پنبه ( -هاي گندمتناوب از لحاظ شاخص برداشت ).4

شاخص برداشت این که با توجه به این ).3(جدول  بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند
هاي سبز در تولید ماده خشک بیشتر و اختصاص سهم اندام تیمارها از بقیه بیشتر بود، افزایش کارآیی

-هاي گندمشاخص برداشت تناوب ،در این پژوهش نتیجه گیري کرد.توان بیشتر این مواد به دانه را می
داري هرز اختالف معنین تیمارهاي علفبی داري با یکدیگر نداشتند.هندوانه تفاوت معنی-پنبه و گندم
) و عدم درصد 38/32ترتیب از تیمارهاي مبارزه (بیشترین و کمترین شاخص برداشت به .وجود داشت

 نیا و همکارانحقیقت ). نتایج4دست آمد (جدول ) بهدرصد 45/27هرز (هايمبارزه با علف
)Haghighatnia et al., 2008 (داري بر شاخص برداشت میی اثر معنینشان داد تیمارهاي تناوب -

آفتابگردان حاصل شد  -در تیمار تناوبی گندم دانه) 12975(تعداد دانه در متر مربع  کمترینگذارند. 
تعداد دار آماري نداشت. پنبه اختالف معنی -کلزا و گندم - گندم، گندم -که با تیمارهاي تناوبی گندم

-داري از تیمارهاي تناوبی گندمیطور معندانه) به 3,14318نخود ( -در تناوب گندممترمربع  دردانه 
). بین تیمارهاي علف هرز از نظر وزن دانه در متر مربع 3(جدول آفتابگردان بیشتر شد -گندم و گندم
هرز دانه) و عدم مبارزه با علف7,14291هرز (داري مشاهده شد. تیمارهاي مبارزه با علفاختالف معنی

ترتیب حداکثر و حداقل تعداد دانه در متر مربع را به خود اختصاص دادند (جدول  دانه) به 7,12989(
  وي و همکاران  توسط هاي داراي لگومخاك و فعالیت ریشه در تناوب PHارتباط بین کاهش  ).4
)Wie et al., 2005 (.گزارش شد  
  

  نتایج تجزیه خاك محل اجراء تحقیق -1 جدول
  اشباع درصد

  (درصد)
  کربن آلی

 درصد)(
  موادخنثی شونده

 بافت اسیدیته  شوري  (درصد)

 سیلتی لوم  1/8 73/0  20 46/1  52
 

 بر
  

 روي
)ml/kg(  

 آهن
)ml/kg(  

 پتاسیم
) ml/kg(  

 فسفر
) ml/kg( 

  ازت کل

2  6/0  6/2  350  5/9  15/0 
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