اصول و فواید اجرای تناوب زراعي در سيستمهای كشاورزی
سيد حسين محسن1

مقدمه

كاربرد سموم شيميايي برای كنترل علفهاای رر ،آفاا

بيماريهاای گيااري نياز ساهوت

دسترساي با

كودرای شيميايي ب منظور حاصلخيزی خاك باعث شده تنشرايي ك درگذشت ا طريق كااربرد تناا براای
راعي برطرف ميشدند ،امر ه ا طريق مصرف اين مواد رفع شوند ك مشكالتي نظير بر
جديد ،افزايش مقا م

علا راای رار

در برابركنترل شايميايي در بياياری ا آفاا  ،بيماريهاا علا راای رار

آتاودگي

شيميايي محيط يي

ب خطر افتادن سالمتي انيان ساير جانداران ناشي ا اين جايگزيني ناامطلوب را در

پي داشت اس  .كاش

پي در پي يك نوع گياه يا حتي يك خانواده گياري در مزرع موجب نقصاان تادري ي

عملكرد محصول طي ساتهای متواتي ميشود .ا داليل اين كارش توتياد ،خياتگي ماين اسا
م موع عواملي نظير كم شدن حاصلخيزی بار ری خاك در اثر برداش
توسع آفا

ياد مواد غذايي ا يكيو افزايش

بيماریرای گياري،كارش ذخاير آب در خاك ،افزايش جمعي

ا سوی ديگر ميباشد .كش

متنا ب گياران مختل

در يك قطع

گويند .اجرای تنا ب راعي يكي ا ر شرای مهم در جه
در نهاي

آنها ،كارش خيتگي مين ،كارش رييك سرماي

افزايش توتيد محصوال

 جلوگيری ا ياد شدن مواد سميدر خاكبيماریرای گياري

 استفاده بهين ا منابع سرماي  ،مين نير ی كار افزايش حاصلخيزی خاك افزايش بهرهبرداری مناسب ا منابع كارش خطرپذيری درآمد كشا ر اناصول اجرای تناوب زراعي در اراضي كشاورزی
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ساير عوامال

را تنا ب راعاي

كشا ر ی ،بهبود كيفي

كارش رزين توتيد افزايش درآمد ميباشد.

مهمترين فوايد اجرای تنا ب راعي را ميتوان درموارد ذيل خالص كرد :
 -كارش گيترش عل رای رر

عل رای رر

مين در سالرای مختل

فواید اجرای تناوب زراعي

كنترل آفا

كا در نتي ا

جهاد كشا ر ی شهرستان سوادكوه

محصوالت قابل برنامه ریزی در تناوب زراعی

تنا ب راعي مطلوب آن اس
آنها در يك قطع

بررسی نوع محصول قابل کشت و برنامه ریزی برای تهیه نقشه تناوب زراعی در مزارع

ك باعث افزايش عملكرد محصوال

مين) حفاظ

مورد كاش

(نيب

ب كاش

ميتمر

ا آب خااك شاده باا ده اقتصاادی كاار سارماي را افازايش دراد.

در انتخاب تنا ب راعي در بين محصوال

كش رای مختل

عوامل ير مورد توج قرار ميگيرد:

مقدار آب موجود در منطقه

نيا گياران مختل

ب آب يكيان نبوده ،رمچنين نيا آبي گياران در مانرا د رهرای متفا

رم اختال ف دارد .در صورتي ك كل آب موجود برای كاش
طريق انتخاب محصوال
مقابل نمود ،ال م اس

تمام اراضي يك مزرعا كفايا

نتوان با كمبود آب در ماهرای خاصي(ك اكثرمحصوال

نداشات

رشاد باا
ياا ا

ب آب آبياری احتياج دارند)

با برنام ريزی مناسب ا آيش يكيات در تنا ب راعي استفاده كرد.

كنترل فرسایش خاک

مواد آتي پوسيده شده يعني روموس ،در خصوصيا
ساختمان خاك سبب افزايش ظرفي

جذب

فيزيكي خاك تاثير مهميدارد .اين مواد با بهبود

حفظ رطوب

فرسايش مواد غذايي با ار ش در خاك كارش مييابد .با كش

در خاك ميشود
محصوال

تقريباً ب طور كلي ا ردر رفتن اين مواد جلوگيری كرد .بدين منظور كش
يادی بقايای گياري ،ريش گيترده سطحي

حفظكننده خاك در تنا ب ميتوان
گياراني در تنا ب ك با مقدار

يا رشد ر يشي سيع ،پوشش مناسبي بر سطح خاك اي اد

ميكنند خاك را نگ ميدارند(بخصوص گياران علوف ای غال
خاك ارمي

ب اين ترتيب آبشويي

دان ريز) در جلوگيری يا نقصان فرسايش

يادی دارند.

كنترل علفهای هرز ،آفات و امراض

هر چند اجرای تناوب زراعی ،علفهای هرز و بيماریها را به طور کلی کنترل نمیکند ولی در کم کردن شيوع
آنها تا حد زیادی تاثير دارد” به طوری که مزرعهای که هر ساله برای کشت یک محصول مورد استفاده قرار
میگيرد اغلب شدیداً به علفهای هرز معينی آلوده میشود .بعضی از آفات و بيماریها فقط به گونهای معين یا
گروه محدودی از گياهان حمله میکند و با تکرار کشت هر ساله یک گياه معين و با در دسترس بودن ميزبان این

آفات از سالی به سال دیگر زنده مانده و سرانجام این آفات تا حدی افزایش مییابندکه کشت محصول به دليل زیان
اقتصادی خسارت آفت ،مقرون به صرفه نخواهد بود .در تناوب زراعی باید مجموعهای از گياهان ،منظور شوند که
کنترل مناسبی بر علفهای هرز ،آفات و امراض به عمل آورند؛ مثال چنانچه اکثر محصوالت انتخاب شده از یک
گروه باشند علفهای هرز خاصی توسعه یافته و کنترل آنها مشکل میشود .هر چه اختالف بين گياهان انتخاب شده
از نظر ميزبانی بيشتر باشد ،احتمال توسعه یک آفت ،علف هرز یا بيماری کمتر خواهد شد.

اجرای تنا ب گندم جو با كلزا در منطق سوادكوه شماتي طي د سال متفا
توزیع نيروی انساني و ماشين آالت در طول سال

در تنا ب صحيح ،نير ی كار مزرع ب طور يكنواخ تری تو يع ميشود .استفاده كارآمدتر ا نير یكار
يكي ا مهمترين ميائل در كشا ر ی امر ی اس  .ماني ك در مزرع ای يك محصول يا چند محصول مشاب
كش
برداش

ميشوند تعداد نير ی كار مورد نيا ب خصوص در ر رای آماده كردن مين ،موقع كاش
ياد اس

خوارد بود

در باقيمانده فصل رشد اين نيا كم اس  .بنابراين در د ره رايي ب كارگر اضافي نيا

در د رهرايي كار كافي

موثر برای كارگران در مزرع

خوب بايد طوری طراحي شود ك محصوال
استخدام كارگر اضافي نباشد .رر چ
تو يع نير ی انياني

يا مان

ماشينآال

منظورسا ی م موع ای ا محصوال

سع

مختلفي را شامل شود تا كار ،يكنواخ

تقييم شده احتياج ب

يك مزرع كمتر سطح كاش

رر محصول كوچكتر باشد ،عوامل

نقش مهمتری در انتخاب محصوال

امكان

پاييزه ،بهاره سرماد س

تحاظ تو يع نير ی كار ،مطلوب اس  .در صورتي ك مياح
طريق آيشگذاری مين نيب

جود ندارد .بر اين اساس يك تنا ب

ب اي ادتعادل بين سطح عمليا

پيدا ميكنند .در صور

بهاره گرماد س

در يك سيكل تنا بي ا

مزرع بيش ا توان كاری باشد ،ال م اس
نير ی كار اقدام كرد.

ا

عوامل اقتصادی و افزایش درآمد

يادی در راع

خطرا

جود دارد؛ ب طور مثال ممكن اس

شرايط نامياعد آب روايي ،بيماریرا يا حشرا

قبل ا فرارسيدن مان برداش

يان آ ر ب مزرع حمل نموده ميزان محصول را كارش

داده يا كل محصول ا بين بر د .قتي يك كشا ر فقط يك محصول كش

رم شانس درآمد خود را ب
محصوال

مان برداش

آن محصول

كاشت شده بيشتر باشد ،رييك توتيد كمتر بوده

حدی با موفقي

در توتيد ساير محصوال

با ده اقتصادی عمليا

ميكند ،رييك بزرگي كرده

بهای آن موكول كرده؛ بنابراين رر چ تنوع
شكي

در توتيد يك محصول ممكن اس

جبران شود .در انتخاب م موع ای ا محصوال

راعي بايد آسيبپذيری اقتصادی حياسي

محصول،

رر محصول را نيب

تا

برای يك تنا ب

ب عوامل نامياعد محيطي در نظر داش .

راعي ان ام شده در تنا ب نيز بايد در نظر گرفت شود.

نتيجهگيری

ب طوركلي رر چ تفا
بيماریرا ،آفا

رای موجود ميان گياران راعي در كش

عل رای رر

افزايش حاصلخيزی مين بيشتر اس  .با توج ب مطاتب فوق مهمترين

اصول عملي در تنا ب راعي ب صور
 -كش

متنا ب بيشتر باشد احتمال كنترل بهتر

ذيل قابل ذكر اس :

گياران با ريش رای عمودی عميق بعد ا گياران با سييتم ريش افشان ان ام گيرد.

 گياران خانواده تگومينو (بقوال ) بعد ا گياران غير تگوم (ا جمل غال ) قرار داده شود؛ چرا ك بقوالنيتر ژن خاك را برای كش

بعدی تثبي

ميكنند ،در حاتي ك غال

گياران تخلي كننده حاصلخيزی خاك ب

شمار ميآيند.
 -گياران علوف ای ،سيب ميني

ذر

ك نيا باالتری ب نهاده رای كشا ر ی مثل كود عمليا

بهتر دارند قبل ا گياران راعي ك ب نهادهرای كمتری محتاجند قرار گيرند؛ نظير حبوبا

تهي

مين

دان رای ر غني

ك در تنا ب راعي با رم قرار ميگيرند.
 تنا ب گياران يك سات تابيتان با يكياتگياران راعي

ميتان  ،گياران چند سات با گياران يكيات  ،بقوال

با غال ،

درس با گياران ديررس ب طور معمول رايج اس  .ب طورنمون در اراضي خشك اری در

سال ا ل گندم سال د م سويا ،سال سوم جوسال چهارم سويا
متواتي در سالرای بعدی يوالف ،ذر

گندم كش

شود.

يا در صور

كش

يون

پس ا س سال

تهي

 -درمناطق شاتي اری ب دتيل دشواری عمليا

مين(تيطيح ،مر كشي

ديگر افزايش حاصلخيزی خاك با كاربرد كودرای دامي
كمبود عناصر غذايي ا اين ر شرا

معدني ،برگ

راعي فيزيكي ب دتيل شرايط خاص راع

غيره) ا يكيو

ساق رای گياران جنگلي

كنترل آسانترآفا  ،عل رای رر
برنج در نهاي

ا طرف
جبران

بيماریرا با بكارگيری ر شرای

كيب درآمد بيشتر ،كش

ر اج دارد .اما چنانچ مشكل آفا  ،بيماریرا عل رای رر مزرع افزايش داشت

متواتي اين محصول

رزين رای مبار ه را باال

برد يا مين اصطالحا دچار كمبود گر ري ا عناصر غذايي(گرسنگي) گردد ،تنا ب اين اراضي با كاش
بقوال

مفيد اس  ،در غير اين صور

كش

گياراني نظير كلزا

باعث جلوگيری ا فرسايش خاك ،اي اد درآمد برای كشا ر
بعدی ميگردند ،ب عنوان كش

شبدر ك بيماری مشترك با برنج نداشت

تقوي

مين در مان پس ا برداش

تا كش

د م مفيداس .

پيشنهادها

اجرای تنا ب راعي با تلفيق ميائل پايداری محيط ،اقتصاد توتيد بهين در درا مد  ،دانش تنا ب را ا
تواتي سادة چند گياه راعي ب طراحي آگاران

علميحضور متواتي گياران مناسب سوق داده اس  .ا اين ر

آشنا ساختن كشا ر ان با اين ر ش ب صور
تحقيقاتي در اين مين
محصوال

علمي عملي ا سوی كارشناسان

حماي

ا طرحرای

استفاده ا نتايج آن در سطح اراضي ميتواند عال ه بر پايداری در توتيد ساتمتر

كشا ر ی با كارش مصرف سموم

اقتصادی ،نقش مهميدر بهبود ضعي

كودرای شيميايي ،با كارش رزين را

درآمد معيش

احتمال بر

رييك

كشا ر ان داشت باشد.
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