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  همقدم
در ايران مشابه ساير نقاط جهان، گندم از نظر سطح 

محصول كشاورزي بوده  نيتر مهمزير كشت و ميزان توليد، 
كالري و پروتئين مورد نياز  نيتأمو به عنوان منبع عمده 

درصد پروتئين  75، به طوري كه استجمعيت كشور 
درصد كالري دريافتي روزانه هر فرد از نان  65مصرفي و 

شود و همچنين به دليل سازگاري بيشتر با  مي نيتأم
آب و بارندگي،  يها تيمحدودشرايط اقليمي و زراعي و 

 يها تيفعالكشت و كار گندم در اكثر نقاط كشور محور 
بدون ترديد ). Keshavarz et al., 2002( استكشاورزي 

نقش تناوب در كشاورزي و جايگاه ويژه آن از نظر بهبود 
عدي و كاهش مشكالت ناشي از شرايط براي محصوالت ب

هاي هرز غير قابل انكار است، ها و علفآفات، بيماري
خوشبختانه هشدارهاي اخير در سطح جهاني و از جمله در 
كشور ايران در رابطه با مشكالت زيست محيطي و عدم 
پايداري توليدات كشاورزي باعث شده است كه آن دسته 

جايگاه خاصي را  از عمليات زراعي مانند تناوب كه قبالً
در  .نداشته است و امروزه رايج نيستند، مجدداً مطرح شود

مناطقي كه اولويت با كاشت گندم پاييزه يا بهاره است، 
استفاده از ساير گياهان زراعي در الگوي كشت، منوط به 

ها در دوره تناوب و توان بهبود سودمندي اكولوژيك آن
 ,.Johanston et al( استوضعيت اقتصادي كشاورزان 

گزارش كرد كه عمليات ) Wylie, 2003(يلي او. )2002
زراعي و تناوب مناسب زراعي باعث بهبود مصرف آب و 
كاهش شوري خاك شده و در مقابل كشت مداوم گندم 

  .شودها ميبيماريآفات و باعث شيوع 
- اثر نظام) Siadat et al., 2009(سيادت و همكاران 

واز مورد بررسي قرار دادند و هاي تناوب زراعي را در اه
 5103نتيجه گرفتند كه كشت مداوم گندم با عملكرد 

كيلو گرم در هكتار و كشت اين گياه پس از يونجه و كلزا 
درصد افزايش عملكرد داشته و كشت  17و  24به ترتيب 

گراس، ذرت مداوم گندم پس از آيش، ذرت، سودان
درصد  20و  22، 16، 1، 1سيلويي و كنجد به ترتيب 
 Bermer et(برمر و همكاران . كاهش عملكرد داشته است

al., 2008 ( تأثير تناوب گياهي و تيمارهاي كودي را روي
كربن آلي خاك مورد ارزيابي قرار دادند و نتيجه گرفتند 

كه داراي تيمار بدون  غالتيكه مقدار كربن آلي خاك در 
 12از گندم، بعد  -كود بودند، در مقايسه با تناوب آيش

 يكود ماريتكه داراي  غالتيولي در  نداشتسال، افزايش 

به مقدار در پايان آزمايش بودند، مقدار كربن آلي خاك 
. افزايش يافت ،در كيلوگرم خاكگرم ميلي 5/0تقريباً 

 ,.Akbarimoghadam et al( و همكاران مقدم ياكبر
گندم با هاي تناوبي گزارش كردند كه بين نظام )2010
- اختالف معني ،، گندم با كلزا و گندم با جو و شبدرگندم

داري وجود داشته و اجراي تناوب باعث افزايش عملكرد 
كلزا، در  -در تيمارهاي گندم  اين افزايش. شددانه گندم 

درصد و در  22گندم،  -مقايسه با تيمارهاي گندم 
. درصد بود 10جو، كلزا و شبدر حدود  -تيمارهاي گندم 

هاي تناوبي مربوط به لكرد دانه در بين نظامبيشترين عم
و كمترين ) كيلوگرم در هكتار 5524(كلزا  -تناوب گندم 

كيلوگرم در  4298( گندم  -آن مربوط به تناوب گندم 
  .بود) هكتار

 ,.Turpin et al(بنا به اظهار تورپين و همكاران 
قرار  هايي كه تحت كشت گياهان بقوالتخاك) 2002

 ايي كه به كشت گياهان غير بقوالته ه خاكدارند نسبت ب
عقيده . ، حاوي نيتروژن بيشتري هستنديابنداختصاص مي

بر اين است كه در صورتي كه نخود با نژاد سازگار ريزوبيوم 
تواند بخش قابل توجهي ، مياستخاك همزيستي داشته 

 Kyei et(به نيتروژن را مرتفع نمايد گياه از نياز كودي 
al., 2002 .( در مناطق شمال استراليا كشت نخود به

عنوان افزايش دهنده نيتروژن خاك و قطع كننده چرخه 
اي مورد استفاده قرار هاي غالت به طور فزايندهبيماري

چكانكاف ). Whish et al., 2002( گرفته است
)Chekankov, 2010 (در جنوب هايي  با اجراي آزمايش

م، كاشت قفقاز گزارش نمود كه پيش از كشت گند
ذرت سيلويي  ،محصوالتي از جمله ذرت، لوبيا، آفتابگردان

ميشل و . افزايش عملكرد گندم شدندث و يونجه باع
 110 بر اساس نتايج) Mitchell et al., 2008(همكاران 

آزمايشات تناوب در دانشگاه آبورن در آالباما، تأثيرات  هسال
د پنبه طوالني مدت تناوب گياهي با بقوالت را روي تولي

بقوالت به عنوان  زمايش كردند و نتيجه گرفتند كهآ
ژن خاك در افزايش عملكرد پنبه و افزايش دهنده نيترو

كربن آلي خاك موثر بوده و افزايش كربن آلي خاك ميزان 
  .دشافزايش عملكرد گياه پنبه  باعث

در استان گلستان ساالنه سطحي در كه با توجه به اين
 ، ازگندم اختصاص داردبه كشت هزار هكتار  350حدود 

 رو اجراي صحيح تناوب زراعي در اين منطقه از اهميتاين
 حاضر پژوهش بر اين اساس، .زيادي برخوردار است
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 زراعي هايبررسي تأثير تناوب آن،هدف از  شد كهاجرا 
مختلف در كاهش يا افزايش عملكرد گندم در مقايسه با 

  .بود اوب زراعيو معرفي بهترين تن كشت مداوم گندم
  

  ها مواد و روش
تا  1385اين آزمايش در طي سه دوره تناوبي از سال 

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد واقع در صد  1390
دقيقه  12درجه و  55كيلومتري شمال شرق گرگان و در 

دقيقه عرض شمالي اجرا  16درجه و  37طول شرقي و 
ميايي خاك به منظور تعيين خصوصيات فيزيكي و شي. شد

متر سانتي 30هاي الزم از عمق صفر تا  نمونه برداري
هاي مورد نياز در آزمايشگاه گيريبرداشته شده و اندازه

 و منابعبخش خاك و آب مركز تحقيقات كشاورزي 
انجام قبل و بعد از اجراي آزمايش طبيعي استان گلستان 

سازي زمين در جهت آماده). 2و  1 هايجدول(گرفت 
دار و سپس دو اي اجراي آزمايش از گاوآهن برگردانهسال

عدم  شرايطدر . شدمرتبه ديسك و يك بار لولر استفاده 
در مواقع مورد نياز آبياري  ،تأمين رطوبت از طريق باران

برخي پارامترهاي هواشناسي در طول فصول . صورت گرفت
مقايسه با ميانگين  سه دوره اجراي آزمايش دردر زراعي 
 .ه شده استيارا 3در جدول آن ت دراز مد

 -1 شـامل  شش نظام تنـاوب زراعـي  در اين آزمايش، 
 -4نخـود،   - گنـدم  -3كلـزا،   –گنـدم   -2گندم،  - گندم
آفتابگردان  - گندم -6هندوانه و  - گندم -5پنبه،  - گندم

هاي كامل تصادفي با سه تكـرار در  با استفاده از طرح بلوك
 2بـا فاصـله   ) مربـع  متر 180(متر  9×20قطعاتي به ابعاد 

متر بين تكرارها در سه دوره تناوبي از  6متر بين قطعات و 

هـاي تنـاوبي   نظـام . مورد بررسي قرار گرفتنـد  1385سال 
تمام . مورد استفاده بر اساس زراعت غالب منطقه گندم بود

تيمارها در زميني كه سال قبل به صـورت يكنواخـت زيـر    
ن اجراي طرح نيز به كشت كشت گندم بود شروع و در پايا

بـود كـه   رقم گندم مورد استفاده دريـا  . گندم خاتمه يافت
 5480با ميانگين عملكرد دانـه   SHA4/CHILشجره آن 

-كيلوگرم در هكتار با تيپ رشد بهاره و مقاوم بـه بيمـاري  
بـراي اقلـيم گـرم و     1386هاي قارچي بـود كـه در سـال    

مـورد  گياهـان  . مرطوب شمال كشـور معرفـي شـده اسـت    
، نخـود  401 واليهااستفاده در اين آزمايش شامل كلزا رقم 

گري و رقم آرمان، پنبه رقم ساحل، هندوانه رقم چارلستون
هـاي هـر   تعداد گياهچه. بودند 33 سونيهاآفتابگردان رقم 

مربـع بـراي گنـدم در     بـذر در متـر   350رديف بر مبنـاي  
  :دند ازعبارت بوگيري ات مورد اندازهصف. مزرعه تنظيم شد

هـا از سـطح   بوتـه  تشـ دابا بر: عملكرد دانه در كرت -
هـا از  زمين توسط كمباين آزمايشات غـالت و تـوزين دانـه   

  .متر مربع محاسبه شد 8/4سطح 
بــا شــمارش : در واحــد ســطح تعــداد ســنبله بــارور -
سطح يك متر  در فيزيولوژيك يدر مرحله رسيدگ هاسنبله

ه دليـل حركـت در كـرت    مربع انجام شد تا از ريزش دانه ب
  .جلوگيري شود

تعـداد سـنبلچه در سـنبله و     ،تعداد دانه در سـنبله  -
سنبله تصـادفي از   30با استفاده از  :تعداد دانه در سنبلچه

ايـن  هر كرت در مرحله رسيدگي كامل، نسبت به شمارش 
هاي ها در تجزيهآنسنبله براي  30اقدام و ميانگين  صفات

  .شد آماري در نظر گرفته
  

  
 نتايج تجزيه شيميايي خاك قبل از اجراي آزمايش -1جدول 

Table1. Results of chemical analysis of soil before the experiment  
 هدايت الكتريكي

EC (µS.m-1) 
 كربن آلي
O.C (%) 

  نيتروژن
Total N (%) 

  فسفر
P (mg.kg-1)

 پتاسيم
K (mg.kg-1)

 بافت
Texture  

  (Silty loam) لومسيلتي   522 8.15 0.13 1.35  1.11
  

 از اجراي آزمايش بعدنتايج تجزيه شيميايي خاك  -2جدول 
Table1. Results of chemical analysis of soil after the experiment  

 هدايت الكتريكي
Ec (µS.m-1) 

 كربن آلي
O.C (%) 

  نيتروژن
Total N (%) 

  فسفر
P (mg.kg-1)

 پتاسيم
K (mg.kg-1)

 بافت
Texture  

 (Silty loam) سيلتي لوم  570 14 0.15 1.55  1.0
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تعـداد سـنبله    از مجمـوع  :حتعداد دانه در واحد سط -
  .بارور در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله به دست آمد

 كرت  هر درتصادفي  يدانه وزن هزار: دانه وزن هزار  -
  .گيري شداندازه
در  )ياصـل   يهسـاق   ارتفـاع (بوتـه    ارتفاع: بوته  ارتفاع -

  تــا نــوك  خــاك  ســطحاز فيزيولوژيــك  گيمرحلــه رســيد
  هـا، بـر حسـب    ريشك  در نظر گرفتن  بدون ،اصلي  ي هسنبل

  .شد  گيري متر اندازه سانتي
  ابتداي(  هسنبل يهاز يق هسنبل  طول: سنبله  طول -
ها، بر  ريشك  در نظر گرفتن  بدون  ،آن  وكتا ن )هسنبل

  .دش  گيري متر اندازه سانتي  حسب
افزارهاي كامپيوتري  هاي آماري با استفاده از نرم تجزيه

SAS  وEXCEL به منظور تجزيه مركب . انجام شد
 يكنواختيابتدا آزمون بارتلت جهت اطمينان از  ،ها داده

ها  يسه ميانگينمقا. انجام شد ،آزمايش هايواريانس خطا
  .نيز با استفاده از آزمون دانكن انجام شد

  
  نتايج و بحث

ها نشان داد كه اثر نتايج تجزيه واريانس مركب داده
دار  ها و تيمارهاي تناوبي بر ارتفاع بوته گندم معنيدوره
 - ارتفاع بوته گندم بعد از زراعت هندوانه). 4جدول (بود 

و  )رمتسانتي 9/14( زني بيشترين گندم در مرحله پنجه
در . بود) مترسانتي 9/12(گندم كمترين  -در زراعت گندم

هاي شرايط آزمايش حاضر، ارتفاع بوته وابسته به تناوب
 8/99مختلف در گندم در مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي از 

 2/103گندم تا  -متر براي تيمار تناوبي آفتابگردانسانتي
گندم متغير بود  -خودمتر براي تيمار تناوبي نسانتي

در اثر كاهش ارتفاع بوته، معموالً كاهش توليد ). 5جدول (
هاي مختلف كاهش و تجمع ماده خشك گياه در تناوب

يافته، ولي ميزان كودپذيري، مقاومت به خوابيدگي و 
). Richards et al., 2001(يابد  عملكرد دانه افزايش مي

كه در  گزارش داد) Ayenehband, 2005(بند آينه
آزمايش وي تفاوت بين كمترين و بيشترين ارتفاع بوته 

  . درصد بوده است 5/13هاي مختلف، گندم در تناوب
ها نشان داد كه اثر  نتايج تجزيه واريانس مركب داده

دار نبود  هاي مختلف بر طول سنبله گندم معنيتناوب
، طول سنبله در تيمارهاي مختلف تناوبي از )4جدول (

متر متغير بود، به طوري كه تيمار سانتي 35/9تا  07/9
گندم به ترتيب -گندم و تيمار تناوبي نخود-تناوبي گندم

) مترسانتي 07/9(و كمترين ) مترسانتي 35/9(بيشترين 
شود در حال حاضر كوشش مي. طول سنبله را دارا بودند

كه ارتفاع بوته متوسطي داشته عالوه بر اين ،ارقام گندم
و داراي  نيز برخوردار بوده يطول سنبله متوسطباشند، از 

كاهش طول . تعداد بيشتري سنبله در واحد سطح باشند
سنبله به معني كاهش ساختار آن و تغيير در تعداد 
سنبلچه و تعداد گلچه در سنبله و در نهايت تعداد دانه در 

هاي دار بودن طول سنبله در تناوبعدم معني. سنبله است
نيز گزارش شده ) Ghafari, 2002(ري مختلف توسط غفا

ها و طول سنبله يك متغير كلي بوده و بين ژنوتيپ. است
هاي يك گياه نيز از اين لحاظ اختالف حتي بين سنبله

 ,.Anderson et al(اندرسون و همكاران . وجود دارد

نيز گزارش دادند كه با افزايش تنوع در تناوب از ) 1999
، عملكرد گندم به دليل طريق ورود گياهان پهن برگ

درصد  23بهبود كلي در تعداد و طول سنبله حدود 
  .افزايش يافت

نتايج تجزيه مركب سه دوره تناوبي اين آزمايش نشان 
هاي تناوبي، تيمارهاي تناوبي و اثر متقابل داد كه اثر دوره

). 4جدول (دار بود بر تعداد سنبله در متر مربع معني ها آن
- تعداد سنبله در متر مربع در تناوب بيشترين و كمترين

). 5جدول (عدد بودند  381و  458به ترتيب ف هاي مختل
گندم -نخود در تناوبتعداد سنبله در واحد سطح 

و در تناوب ) سنبله در مترمربع 458(بيشترين 
كمترين ) سنبله در مترمربع 381(گندم  -آفتابگردان

  .مقدار را دارا بودند
از گندم حتي اثر منفي نيز حضور آفتابگردان قبل 

داشته و تراكم سنبله در واحد سطح را نسبت به شرايط 
متوالي كشت گندم بيشتر كاهش داد، هر چند كه اثر آن 

هاي واجد گياهان بقوالت كه تناوب حالي در. دار نبودمعني
مانند نخود و هندوانه از ميانگين حد واسط تعداد سنبله 

. برخوردار بودند) متر مربع سنبله در 414(در واحد سطح 
گيرتر گزارش شده البته در برخي منابع تأثير بقوالت چشم

 )Miller et al., 2002(براي مثال ميلر و همكاران . است
ضمن تأكيد بر اين نكته كه گياهان تثبيت كننده نيتروژن 

بر گياه گندم پس از اي از اثرات متقابل پيچيده مجموعه
 تجمعي بر آب خاك،ند اثرات مان(خود خواهند داشت 

، )هابيماري آفات و فراهمي عناصر خاك و نيز قطع چرخه
از جمله  معتقدند كه ميزان واكنش اجزاي عملكرد گياهان

سطح تحت كنترل عواملي مانند در واحد تعداد سنبله
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و همچنين نوع گياه تثبيت كننده نيتروژن نيز قرار  سال، محل
× زيست توده هوايي (فاوت عملكرد نيتروژن ت. خواهند گرفت
كه احتماالً ناشي از تفاوت در ميزان تثبيت ) غلظت نيتروژن

، همبستگي قوي با ميزان كارايي استفاده از استبيولوژيكي 
به . نيتروژن توسط گياه گندم بعدي در تناوب خواهد داشت

رسد كه بيشتر بودن تعداد سنبله در واحد سطح منجر  نظر مي
براي  يگل دهبيشتر شدن شاخص سطح برگ در مرحله  به

. شده استگندم  -گندم و هندوانه -تيمارهاي تناوبي نخود
هايي كه در نتايج آزمايشات نشان داده است كه اعمال تناوب

باعث افزايش تعداد سنبله در آن بقوالت وجود داشته است، 
 Turpin( كه با نتايج اين تحقيق مطابقت دارده شواحد سطح 

et al., 2002; Ayenehband, 2005; Fasihi, 2007.(   
نتايج تجزيه مركب سه دوره تناوبي اين آزمايش نشان داد 

هاي مختلف تناوبي، تيمارهاي تناوبي و اثر متقابل كه اثر دوره
دار بود در سنبله در سطح يك درصد معنيه بر تعداد سنبلچ

سنبله به در ه تعداد سنبلچر حداقل و حداكث). 4جدول (
گندم  –گندم و هندوانه  - ترتيب مربوط به تيمار تناوبي پنبه

ها نشان داد كه اثر نتايج تجزيه واريانس داده ).5جدول (بود 
تيمارهاي تناوبي و اثرات متقابل آن بر تعداد دانه در سنبله در 

و وزن دانه ) 4جدول (دار بود سطح احتمال يك درصد معني
دار نبود، ها معنيدوره تناوبي و تناوبيك سنبله در تيمارهاي 

هاي در سال). 4جدول ( شددار ها معنيولي اثر متقابل آن
اخير افزايش عملكرد دانه عمدتاً مرهون افزايش تعداد دانه در 
سنبله يا در واحد سطح بوده است و افزايش وزن دانه سهم 

 ,.Calderini et al(كمتري در افزايش عملكرد داشته است 
كه تا مدتي پس از ظهور بساك تعداد با توجه به اين). 1999

 ,Slafer and Whitechurch(گيرد  دانه در سنبله شكل مي
 هاي مختلفتناوب، كاهش تعداد دانه در سنبله در )2001

آرئوس و همكاران . رسد پس از ظهور بساك منطقي بنظر مي
(Araus et al., 2002) در  اي مهمطويل شدن ساقه را مرحله

ها با اين گزارش. اندتشكيل دانه در سنبله گندم عنوان كرده
  . شتنتايج حاصل از آزمايش حاضر مطابقت دا

ميانگين تعداد دانه در سنبله روند نسبتاً مشابهي با 
كه تناوب طوريوضعيت طول دوره پر شدن دانه داشت به

 -عدد كمترين و تناوب نخود 23/30گندم با ميانگين  -پنبه
عدد بيشترين ميانگين تعداد دانه در سنبله را  53/35م با گند

هايي شايد بتوان اظهار داشت كه تناوب). 5جدول (دارا بودند 
اند، اثر كه اثر مثبت بر شاخص طول دوره پر شدن دانه داشته

البته شدت و ضعف . اندمثبت بر تعداد دانه در سنبله نيز داشته

ه درجه تنوع الگوي كشت اين تأثيرگذاري در برخي موارد ب
و ) نوع و زمان كشت گياهان زراعي شركت كننده در تناوب(

همچنين نسبت گياهان تثبيت كننده نيتروژن به گياهان غير 
 ,Ayenehband(تثبيت كننده نيتروژن ربط داده شده است 

هر چه در طراحي يك تناوب كشت اصول  ،بنابراين). 2005
هاي مهم شود، بهبود شاخص تناوب گياهان زراعي بهتر رعايت

اجزاي عملكرد گندم از جمله تعداد دانه در سنبله قطعيت 
بر خالف نتايج اين آزمايش، جانسون و . بيشتري خواهد داشت

- معتقدند كه ورود دانه) Johanston et al., 2002(همكاران 
هاي روغني غير تثبيت كننده نيتروژن مانند كلزا و آفتابگردان 

  .تواند اثرات مثبتي بر عملكرد دانه بگذاردندم ميدر تناوب با گ
ميانگين وزن دانه در سنبله  ،از بين اجزاي عملكرد گندم

هاي مورد آزمايش دارا بود، با اين كمترين تفاوت را بين تناوب
گندم و  -وجود بيشترين وزن دانه در سنبله در تناوب نخود

جدول (د گندم مشاهده ش -كمترين مقدار آن در تناوب پنبه
هاي نسبتاً ثابت يك رقم  از آنجا كه وزن هزار دانه از ويژگي ).5

در مواقع خوابيدگي بوته و يا ساير  ، بنابراين به جزاست
شوند، تغيير در شرايطي كه موجب كاهش دوام سايه انداز مي

تواند به طور معمول به تغيير دو جزء ديگر آن عملكرد دانه مي
مربوط ) طح و تعداد دانه در سنبلهتعداد سنبله در واحد س(

ترين به عبارت ديگر، تعداد دانه در واحد سطح مهم. باشد
بنابراين با توجه به . استعامل تعيين كننده عملكرد دانه 

شود كه در هر گياه زراعي ـ مخزن پيش بيني مي روابط منبع
مشخص، يك حداكثر تراكم جمعيت دانه وجود دارد كه در 

 ,.Fallahi et al( دانه افزايش نخواهد يافت وراي آن عملكرد
2007.( 

نتايج تجزيه مركب سه دوره تناوبي نشان داد كه اثر 
ها هاي مختلف تناوبي، تيمارهاي تناوبي و اثر متقابل آندوره

دار درصد معني 1بر تعداد دانه در متر مربع در سطح احتمال 
در تناوب بيشترين تعداد دانه در متر مربع ). 4جدول (بود 
 15385(هندوانه  -و تناوب گندم) دانه 16231(گندم  -نخود
) دانه 12670(گندم  - هاي كلزاها در تناوبو كمترين آن) دانه

نتايج ). 5جدول ( دست آمده ب) دانه 12716(گندم  -و گندم
تحقيقات نشان داده است كه عمده اختالفات عملكرد دانه، 

 دانه در متر مربع به وجود ناشي از تغييراتي است كه در تعداد
اكثر  بالقوه گندم در عملكرد ،اين نتايج بر اساس. آيدمي

به خاطر محدوديت مخزن  ،دانه پر شدنشرايط در طي مرحله 
 مثالً افزايش(افزايش قدرت مخزن  ،بنابراين .يابد كاهش مي

به افزايش عملكرد دانه تواند منجرمي) تعداد دانه در متر مربع
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هاي شاناهان و همكاران نتايج بدست آمده با يافته .گردد
)Shanahan et al., 1995 (شتمطابقت دا.  

اين آزمايش  نتيجه تجزيه واريانس مركب سه دوره تناوبي
ها بر تعداد كه اثر تيمارهاي تناوبي و اثر متقابل آن نشان داد

 دار بودرصد معنيد 1چه در سطح احتمال دانه در سنبل
در تناوب ه سنبلچبيشترين تعداد دانه در . )4جدول (

، هر چند اختالف مشاهده شد) دانه 77/2(گندم  -آفتابگردان
دار گندم معني -دم و نخودگن -آن با تيمارهاي تناوبي هندوانه

 -در تيمار تناوبي پنبه سنبلچهكمترين تعداد دانه در . نبود
  ). 5جدول ( دست آمده گندم ب

× هاي مختلف هاي مختلف و اثر متقابل دورهاثر دوره
 1و  5هاي تناوبي مربوطه به ترتيب در سطح احتمال تيمار

هاي مختلف بر وزن ولي اثر تيمار تناوب ،بوددار درصد معني
رسد كه وزن به نظر مي). 5 جدول(دار نشد هزار دانه معني

قرار نگرفته هاي كشت مختلف هزار دانه تحت تأثير تناوب
العمل متفاوتي اگر چه ساير اجزاي عملكرد گندم عكس ،است
با اين وجود . ندهاي مختلف از خود نشان دادتناوبدر 

گندم  -بيشترين وزن هزار دانه مربوط به تيمار تناوبي پنبه
 -و كمترين آن مربوط به تيمار تناوبي هندوانه) گرم 06/36(

  ).5جدول (بود ) گرم 31/33(گندم 
تيمارهاي تناوبي كه داراي تعداد دانه كمتري در سنبله 

در اكثر . بودنداز وزن هزار دانه بيشتري برخوردار  ،بودند
 ت نيز رابطه اين دو صفت منفي گزارش شده استتحقيقا

)Ghafari, 2002; Ayenehband, 2005; Nourinia, 
ولي با  ،طابقت داشتم حاضر آزمايشنتايج كه با  ،)2007

نيا و همكاران شده توسط حقيقت زارشنتايج گ
)Haghighatnia et al., 2008 ( و فصيحي)Fasihi, 2007 (

-زراعي بر عملكرد گندم در ديم هاي اثر انواع تناوب رابطه بادر 
  .شتدا ت، مغايرزارهاي منطقه ايالم

نتايج تجزيه واريانس مركب سه دوره كامل تناوبي گندم 
اي تناوبي، ه اثر دوره با محصوالت مختلف نشان داد كه

× هاي تناوبي چنين اثر متقابل دورهتيمارهاي تناوبي و هم
جدول (دار بود تيمارهاي تناوبي بر عملكرد دانه بسيار معني

ع گياهان زراعي ماقبل قرار عملكرد دانه تحت تأثير نو). 4
در  كيلوگرم 3990 بر اين اساس عملكرد دانه گندم بين. گرفت

 5343 داراي كمترين تا )گندم -آفتابگردان در تناوب(هكتار 
داراي بيشترين  )گندم -نخود تناوبدر (در هكتار كيلوگرم 
عملكرد دانه در اين تغييرات  كلي به طور). 5جدول (مقدار بود 

بوده است در تعداد سنبله در متر مربع يش ناشي از تغيير آزما

نيا قتو حقي) Fasihi, 2007(با نتايج فصيحي  كه اين موضوع
  . شتمطابقت دا) Haghighatnia et al., 2008(و همكاران 
بر عملكرد  بقوالتهاي متعددي در مورد اثر تناوب گزارش

در . دانه گندم وجود دارد كه مؤيد نتايج اين آزمايش است
رد دانه عملك) Gan et al., 2003(آزمايش گان و همكاران 
ملكرد آن پس از درصد بيش از ع 25 گندم در تناوب با بقوالت

 Stevenson and(نسون و كسل واستي. خود گندم بود
Kessel, 1996 (نيا و همكاران به نقل از حقيقت

)Haghighatnia et al., 2008 ( گزارش كردند كه افزايش
گندم نسبت  -درصدي عملكرد دانه گندم در تناوب نخود 43

- به كشت مداوم گندم ناشي از شكسته شدن چرخه بيماري
ه گندم و فراهمي عناصر غذايي پتاس، فسفر و گوگرد بود هاي
  . است

بر عملكرد دانه تيمارهاي تناوبي × دوره تناوبي  متقابل اثر
مربوط به دوره دانه كمترين عملكرد  ).4جدول (دار بود معني

 مذكور دوره در هكتار بود كه دركيلوگرم  4135 اتناوبي اول ب
ؤثر و بارندگي م دن مقداربو در نيمه اول پاييز به علت كم

يكنواخت  شدن امكان سبز ،پاييزه شروع زود هنگام سرماي
عملكرد اولين دوره  تيجهنر دگندم فراهم نشد و هاي  بوتهبراي 

 4685 با(هاي دوم از اجراي تناوب زراعي كمتر از دوره
) در هكتار كيلوگرم 4826 با(و دوره سوم  )در هكتاركيلوگرم 

 ).5جدول (د بو
بر اثر دوره تناوبي ) Ghafari, 2002(آزمايش غفاري  در

كه بيشترين عملكرد در  طوري به ،دار بودمعنيعملكرد دانه 
 در هكتار و كمترين مقدار كيلوگرم 2020متوسط دوره اول با 

. در هكتار به دست آمدكيلوگرم  1650 در دوره دوم با متوسط
گندم در  -نخود باال بودن عملكرد دانه گندم در تيمار تناوبي

پايداري توليد اين تناوب در  ه آزمايش نشان دهندههر سه دور
پايين بودن عملكرد دانه در تيمار تناوبي . درازمدت است

گندم در هر سه دوره تناوبي نشان داد كه وجود  -آفتابگردان
رطوبت گياه زراعي پر توقع آفتابگردان كه باعث تخليه بيشتر 

ه گندم بر عملكرد دان منفي رياعث تأثب ،شودمي اعماق خاكاز 
ين در مورد وارد كردن آفتابگردان قمحق. شود در دراز مدت مي

به عنوان يك گياه تابستانه با ميزان آب مصرفي متوسط در 
اند كه به خشك توصيه نمودههاي زراعي مناطق نيمه تناوب

 آب قابل دسترس توجه شود و اگر چنانچه ميزان بارندگي
 دشوكاشت آن خودداري  از ،استمتر ميلي 350كمتر از 

)Halvorson et al., 1999; Nielsen, 1999.(  



  ي مبتني بر گندم در منطقه گنبدكاووسزراع  هاي تناوب نظام مقايسه: و همكاران فالحي                                                                  116
 

 
 

پژوهش حاضر نشان از نتايج به دست آمده  ،به طور كلي
آزمايش، شده در اين  هاي زراعي مطالعهداد كه در بين تناوب

به عنوان  با باالترين عملكرد دانه گندم -نخودتناوب زراعي 
به با كمترين عملكرد دانه گندم  -ب آفتابگردانبهترين و تناو
 .بودنددر منطقه مورد مطالعه تناوب زراعي  عنوان بدترين

با عملكرد  گندم -تناوب نخودرسد كه  به نظر مي بنابراين،
بهترين تركيب تناوبي  گندم، در هكتار لوگرميك 5300 بيش از

در ها هاي آتي تناوب در مقايسه با ساير تناوب غالب تا سال
  .استمنطقه مورد آزمايش 
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Abstract 

To study and comparison of different crop rotations based on wheat in regard to yield, economic 
performance, soil fertility, weed populations, pests and diseases, an experiment was conducted at 
Agricultural Research Station of Gonbad Kavous during five years (from 2005 to 2010 cropping seasons). 
The six crop rotation systems consisted of 1. wheat-wheat, 2. wheat-rapeseed, 3. wheat-chickpea, 4. wheat-
cotton, 5. wheat-watermelon and 6. wheat-sunflower, were evaluated in a randomized complete block design 
with 3 replications each in 180 m2 plots size. Performed rotation systems were based on prevailing 
cultivation of the region (wheat cv. Darya). Wheat plants were cultivated in all plots at the start and end of 
the experiment. Results from analysis of variance revealed that effect of rotation was significant on wheat 
characteristics including plant height, number of fertile spike per m2, number of seeds per m2, 1000 grain 
weight, number of fertile spikelets per spike and grain yield. Results of means comparison of treatments 
showed that highest (5343 kg.ha-1) and lowest (3990 kg.ha-1) wheat grain yield obtained from wheat- 
chickpea and wheat- sunflower rotations, respectively. Based on the results of this experiment, wheat- 
chickpea rotation can be recommended for the studied region. 
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