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  چکیده
ي ساله بر پایه 2 هايتناوبآزمایشی سه ساله با چغندرقند، و  بهترین تناوب زراعی براي پیاز نییتعبه منظور 

ي و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی زتحقیقات کشاورمرکز در ایستگاه تکرار  3طرح بلوك هاي کامل تصادفی در 
 دو تحت آیش و اولقسمت از زمین در سال  دوقسمت تقسیم شد بطوریکه  4ین به در این آزمایش زمهر سال . اجرا شد

قسمت از زمین عوض شد  هرمکان این گیاهان در  دومچغندر قند قرار گرفت و در سال و مورد کشت پیاز قسمت دیگر 
شته شده بود زیر در قسمت دیگر زمین هم که سال پیش به آیش گذا ،)پیاز در مکان چغندر قند کاشته شد و برعکس(

مکان این گیاهان در این قسمت از زمین عوض شد  نیز سومدر سال . کشت همین گیاهان و با همان منوال قرار گرفت
 شش بنابراین). پیاز در مکان چغندر قند کاشته شد و در یک قسمت نیز گیاهان در جاي قبلی خود باز کشت شدند(

 - چغندرقند، و چغندر  –پیاز، پیاز  -پیاز، چغندر قند  -چغندرقند، پیاز  -آیش پیاز،  -ساله مانند آیش  2   تناوبسیستم 
کاشت نشان  يهاستمیها و سن سالیبمرکب  ساده و نتایج حاصل از تجزیه واریانس. چغندر مورد بررسی قرار گرفتند

 خوراکی ار عملکرد سوخ هاي پیازمنجر به افزایش معنی د ،پیاز بعد از چغندر قند تناوب. دار آنها داشت یاز اثرات معن
تناوب چغندر با پیاز نیز تعداد و  .بر عملکرد سوخ پیاز اختالف معنی داري مشاهده نگردید چغندرهرچند بین تاثیر . گردید

  .ش نشان دادیا با آینسبت به تناوب با محصول و  يکاشت مداوم عملکرد کمتر چغندردر . را افزایش داد صفاتوزن این 
  

  شه یتناوب، عملکرد، تعداد سوخ، ر يهاستمیس :يدیکلي هاواژه
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Abstract 

For determining the best crop for onion rotation with sugar beet a three year experiment 

with two year rotations were conducted in three replications in East Azarbaijan Agricultural and 

Natural Resources Research Center from 2007-2010. Every year two RCBD conducted with two 

crops (onion and sugar beet). In first year crops cultivated at first trial and other trial led to fallow. 

In 2nd year, onion cultivated on beet and fallow plots went under same crop cultivation. So in the 

end of 2nd year we can analysis these rotation systems: onion after onion, beet monoculture and 

onion and beet after fallow. In the 3rd year, crops cultivated on crops and 2nd year onions. So there 

were 6 rotation systems; onion and beet crops after fallow in two years, onion after beet in two 

years, beet after onion, beet after beet and onion after onion in one year. Simple and combine 

analysis between years and among systems showed significant effects. Onion rotation after beet 

increased bulb weight, and there was not significant among them in their effect on bulbs. Beet after 

onion increased, tuber and root yield significantly. In beet, monoculture cultivation produced lesser 

yield than rotation with onion or after fallow. 

 

Keywords: Rotation systems, Yield and number of bulb, Tuber, Root and seed 

  
  مقدمه

از مدتها پیش تناوب بعنوان راه حلی براي 
عاري از باقیمانده  یمحصولحصول به عملکرد باال و 

استفاده  اما تناوب بوسیله. سم و کود شناخته شده است
نابهنجار از مواد شیمیایی به فراموشی سپرده شده 

مطالعات اندکی عملکرد پیاز را در رابطه با تناوب . است
نبود تناوب یکی از مهمترین عوامل شیوع . بیان کرده اند

گیاه چغندر قند ارزش اقتصادي . باشدبیماري ها می
زیادي دارند و در یک دوره نسبتاً طوالنی در طی سال 

عالوه بر اثرات . راعی در زمین حضور خواهند داشتز
هاي داراي گیاهان قطع کننده بر عملکرد گیاه مفید تناوب

بعدي و یا بر پاتوژنهاي خاك همچون بیماري پاخوره 
در تک کشتی غالت، به نظر می رسد حضور یک گیاه 
قطع کننده مدت زمان مناسبی را براي تجزیه بقایاي 

 کاشت گیاه بعدي، فراهم می کندگیاه میزبان قبل از 
  .)1384نه بند یآ(

ریشه  باغی- جزء گیاهان زراعیخوراکی پیاز 
سطحی محسوب می شود و همانند بیشتر گیاهان 
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زراعی، یک الگوي تناوبی مناسب باعث بهبود عملکرد 
در بسیاري شرایط، کاشت پیاز پس از . آن خواهد شد

...  زمینی وگیاهان وجینی مانند ذرت، چغندرقند، سیب 
نیز نتایج  تکاشت پیاز بعد از غال. مطلوب می باشد

پیاز از مهمترین محصوالت مورد . استخوبی را داده 
در  کهباشد، کشت در استان آذربایجان شرقی می

تناوب با محصوالتی نظیر پیاز، گندم و یا جو کاشته 
مصرف شن در کاشت مداوم پیاز و یا حتی در . شودمی

گردد و در م، باعث تخریب بافت خاك میتناوب با گند
نتیجه بسیاري از اراضی زیر کشت پیاز پس از چند 
سال از حیز انتفاع خارج گشته و در نتیجه پیازکاران به 

امروزه در بحث توسعه پایدار . کنندمناطق دیگر کوچ می
کشاورزي از تناوب زراعی بعنوان جزئی از پروژه 

ICM شودنام برده می 1یا مدیریت تلفیقی محصول 
ها پیش تناوب بعنوان از مدت. )1995تورز و همکاران (

راه حلی براي حصول به عملکرد باال و عاري از 
باید خاطرنشان . باقیمانده سم و کود شناخته شده است

کرد که تناوب بوسیله استفاده نابهنجار از مواد 
بایبوردي و (شیمیایی به فراموشی سپرده شده است 

  ). 1379پیغامی و  1379همکاران 
تناوب ممکن است از طریق تداوم پوشش 

، کارآیی بیشتر مصرف آب )1996پپندیک (گیاهی خاك 
اندرسون و (، حفظ عناصر غذایی خاك )1996هریس (

، افزایش مواد آلی خاك و ثبات خاکدانه )1997 همکاران
هیثرلی (، کاهش آفات و بیماري ها )1994 دیکو فوکی (

انگ و ژ(هاي هرز و کنترل بهتر علف) 1992 و همکاران
باعث افزایش راندمان تولید و به ) 1996 همکاران

بهتر است پیاز با دو گروه از  .عبارتی عملکرد بشود
گیاهان زراعی کاشته شود، اول گیاهان بقوالت به دلیل 
تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و دوم گیاهان موسوم به 

مینی، چغندر قند و همچون سیب ز 2گیاهان قطع کننده
کلزا که حتی حضور یک یا دو ساله آنان پس از یک 

                                                           
1 Integrated crop management 
2 Cutter crops 

دوره طوالنی کاشت پیاز، اثرات مفید زیادي از خود 
اگر چه ) چغندر قند، کلزا(این گیاهان . نشان خواهد داد

بقایاي گیاهی زیادي به خاك اضافه نمی کنند اما به 
ك خاطر ریشه هاي عمیق، تلفات عناصر غذایی را از خا

کاهش داده و همچنین شیوع برخی بیماریهاي شایع در 
کشت مداوم پیاز همچون، زنگ پیاز، سفیدك داخلی پیاز 
و پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز را کاهش 

بنابراین انتظار . )1998گرگون و همکاران ( خواهند داد
غیر زراعی  - می رود با انتخاب مناسب عوامل زراعی 

، اثر تناوب به )سال -گیاه (بی در یک سیستم تناو
صورت مثبت بروز کرده یا اثرات نامطلوب را کاهش 

چه مطالعات  اگر ).1991کراکستون و همکاران (دهد 
 چندي روي تعدادي از گیاهان زراعی انجام شده است

، فرانس لوبرز و 1982، هلسل و ودین 1992شرایبر (
 ، اما)1991، کروکستون و همکاران 1995همکاران 

اندکی از آنها عملکرد پیاز را در رابطه با تناوب بیان 
، پرادو و همکاران 1999نیلسن و همکاران ( اندکرده
، بیشتر )1998و کاروزو  1996، دونان و همکاران 1990

مطالعات در پیاز به اثر تناوب بر بیماري و آفات برمی 
، علیخان و همکاران 1998گرگون و همکاران ( گردد
، پینکرتون و همکاران 1996س و همکاران ، لروک1987
، و بالتازار و همکاران 1996ژانگ و همکاران  ،2000
پدرسون و (و اندکی از آنها بر توسعه پایدار  )1998
و اندکی نیز به تاثیر تناوب بر بهبود خاك ) 2002الئور 

برسنویتز و نووسیلسکی (و مصرف کود بر می گردد 
و راجرز و گیدنز  1996، لوپزبلیدو و همکاران 1987
1957(.  

  
  هامواد و روش

بهترین تناوب زراعی براي پیاز با  نییتعبه منظور 
ساله  2 هايتناوبآزمایشی سه ساله با ، چغندرقند  گیاه

تکرار در  3هاي کامل تصادفی در ي طرح بلوكبر پایه
ي و منابع طبیعی استان زتحقیقات کشاورمرکز ایستگاه 

در متر بود  3×4ابعاد کرت . ا شدآذربایجان شرقی اجر
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 دوقسمت تقسیم شد بطوریکه  4این آزمایش زمین به 
چغندر و مورد کشت پیاز  اولقسمت از زمین در سال 

قسمت دیگر زمین هم به آیش  وقند قرار گرفت و د
عملیات کاشت، داشت و برداشت معمول . گذاشته شد

ین همچن. براي هر محصول به طور جداگانه انجام گرفت

با توجه به . هیچ کودي براي این گونه ها مصرف نگردید
اینکه سال قبل زمین تحت آیش بوده است، بنابراین در 

چغندر قند  -پیاز، و آیش-سال اول سیستم هاي آیش
  .اجرا گردید 4و  3در قطعات 

  
  پیاز  چغندرقند چغندرقند  پیاز R 1  آیش  آیش
  پیاز  چغندرقند چغندرقند  پیاز R 2  آیش  آیش
  پیاز  چغندرقند  چغندرقند  پیاز R 3  آیش  آیش
3قطعه  سال اول  2قطعه   1قطعه    4قطعه  

  
  جایگذاري گیاهان مورد آزمایش در مزرعه در سال اول -1شکل 

  
که در سال قبل تحت آیش  1در سال دوم در قطعه 

بود، گیاهان پیاز و در قطعه دو نیز که سال قبل در آیش 
-در نتیجه سیستم. اشته شدندبود، گیاهان چغندر قند ک

چغندر قند سال دوم در قطعات  - آیش و پیاز -هاي آیش

نیز که سال قبل  4و  3در قطعه . قرار گرفتند 2و  1
شدند و در  عوضکاشته شده بودند، جاي محصوالت 

، چغندر چغندر –چغندر  ،پیاز -نتیجه سیستم هاي پیاز
  .)2شکل ( چغندر سال اول اجرا گردیدند -  و پیاز پیاز -

  
  

  چغندرقند  چغندرقند  پیاز  پیاز R 1  چغندرقند  پیاز
  چغندرقند  چغندرقند  پیاز  پیاز R 2  چغندرقند  پیاز
  چغندرقند  چغندرقند  پیاز  پیاز R 3  چغندرقند  پیاز
3قطعه  سال دوم  2قطعه   1قطعه    4قطعه  

  
  جایگذاري گیاهان مورد آزمایش در مزرعه در سال دوم -2شکل 

  
بجاي پیاز، پیاز و در  1سوم در قطعه در سال 

بجاي چغندر، چغندر کاشته شد و در نتیجه  2قطعه 
در سال دوم چغندر  -پیاز، چغندر -سیستمهاي پیاز

در قطعه سوم چهارم جاي . زمین پیاده گردید

در نتیجه سیستم . شدند عوضمحصوالت سال قبل 
چغندر سال دوم و نیز  - ، پیازپیاز -چغندر هاي 

سال سوم  چغندر -پیاز و چغندر  -پیازهاي  سیستم
  .)3شکل ( اجرا گردید
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  پیاز  چغندرقند چغندرقند  پیاز R 1  چغندرقند  پیاز
  پیاز  چغندرقند چغندرقند  پیاز R 2  چغندرقند  پیاز
  پیاز  چغندرقند  چغندرقند  پیاز R 3  چغندرقند  پیاز
3قطعه  سال سوم  2قطعه   1قطعه    4قطعه  

  

  اري گیاهان مورد آزمایش در مزرعه در سال سومجایگذ -3شکل 
 

ساله مانند آیش  2تناوبی سیستم هاي بنابراین 
پیاز،  -پیاز، چغندر قند  -چغندرقند، پیاز  -پیاز، آیش  -

چغندر مورد بررسی قرار  - چغندرقند، و چغندر  –پیاز 
از صفاتی مثل  قطر سوخ، انتهاي آزمایش در . گرفتند

، وزن سوخ وخ، قطر گلوگاه، عملکردوزن سوخ، تعداد س
، تعداد ریشه  ،پیاز ریشه، وزن مادة خشک و شکل سوخ

وزن  ،وزن تر ریشه ،وزن خشک برگ، وزن تر برگ
بر اساس دیسکریپتور معمول  چغندرقند خشک ریشه

مرکب انجام و  ه ساده ویتجز .گردیدیادداشت برداري 
% 5کن نان با دیانگیسه میه و مقایتجز SPSSداده ها با 

  .رفتیانجام پذ excelو رسم نمودارها با 
  

  جینتا
تجزیه واریانس دو ساله کاشت پیاز بعد از 

و تعداد آیش نشان داد که بین سال ها در صفات وزن 

تعداد سوخ کوچک، اختالف  و متوسط وسوخ بزرگ 
این بدین خاطر می تواند ). 1جدول (وجود دارد  داریمعن

د از کاشت گندم ولی سال باشد که کاشت سال اول بع
در این آزمایش  .دوم بعد از آیش بدون محصول بود

آیش  –نیز مشاهده شد که عملکرد پیاز در توالی پیاز 
پیاز بود، بطوریکه تعداد کل  –بیشتر از توالی پیاز 

بیشتر از توالی % 17آیش حدود  –پیازها در توالی پیاز 
در توالی پیاز  پیاز و همچنین وزن کل پیاز ها نیز –پیاز 

پورتر و . آیش بود –کمتر از توالی پیاز % 20پیاز  –
اظهار کردند که کاشت مداوم ذرت ) 1997(همکاران 

باعث کاهش عملکرد دانه آن گردید در حالیکه عملکرد 
افزایش یافت که با % 17ذرت در تناوب با آفتابگردان 

نتایج آزمایش ما یکسان است ولی در تناوب با 
مخلوط سورگوم و سودانگراس چنین  سورگوم و

  .افزایشی دیده نشد
  

  )آ پ( پیاز بعد از آیشکاشت تجزیه واریانس صفات مختلف پیاز در سیستم  -1جدول 

  رییمنابع تغ
درجه 
 يآزاد

 میانگین مربعات
 وزن سوخ

 بزرگ

وزن سوخ 
 متوسط

وزن سوخ 
 ریز

تعداد سوخ 
 بزرگ

تعداد سوخ 
 متوسط

تعداد سوخ 
 زیر

 2948* 33152** 322** 54/0 37/111* 63/9* 1  سال

 249 151 14 77/0 93/2 09/1 4 اشتباه

  %1و % 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و*               
  

تجزیه واریانس دو ساله کاشت پیاز بعد پیاز 
ها در هیچ کدام از صفات اختالف نشان داد که بین سال

این نشان می دهد که ). 2جدول (معنی دار وجود ندارد 

زمایش کاشت مداوم پیاز تاثیري بر صفات آدر دو سال 
  . مورد اندازه گیري نداشت
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  )پ پ( پیاز بعد از پیازکاشت تجزیه واریانس صفات مختلف پیاز در سیستم  -2جدول

  رییمنابع تغ
درجه 
 يآزاد

 میانگین مربعات
 وزن سوخ

 بزرگ

وزن سوخ 
 متوسط

وزن سوخ 
 ریز

د سوخ تعدا
 بزرگ

تعداد سوخ 
 متوسط

تعداد سوخ 
 زیر

 2948 1600 17/20 82/0 56/4 191/1 1  سال

 9025 5592 17/18 36/1 21/7 181/0 4 اشتباه

  %1و % 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و*          
  

سیستم پیاز بعد از پیاز در مجموع کوچکترین 
بدان خاطر است این . و سبکترین سوخ ها را تولید کرد

که در هر سه اندازه سوخ کوچکترین و بیشترین تعداد 
از طرفی دیگر احتمال . سوخ متعلق به این سیستم بود

رود کاهش اندازه، وزن، و یا در کل عملکرد پیاز به می
هاي دالیلی همچون کاهش اسیدیته خاك، حضور پاتوژن

خاکزي، کاهش در ماده آلی خاك و تخریب خصوصیات 
هر چند ). 1984اونگر (کی خاك صورت گرفته باشد فیزی

در این آزمایش به خاطر وسعت طرح و نیز مبارزه با 
ها در طرح هاي در حال اجراي مرکز، آفات و بیماري

بیماري و آفت به حد معنی دار نرسید و هیچ مبارزه اي 
چون عملیات زراعی و داشت . هم صورت نگرفت

فت لذا به نظر نمی بوسیله دست و کارگر انجام پذیر
رسد که تخریب خصوصیات فیزیکی خاك هم صورت 
گرفته باشد، اما مشخص شد که تغییرات ماده آلی خاك 

  .در این کار دخالت داشت
نشان  چغندرتجزیه واریانس کشت پیاز بعد از 

- ط در بین صفات وزن سوخداد که بین صفات پیاز فق

-یاختالف معن تعداد سوخهاي متوسط و هاي متوسط
  .)3جدول (دار وجود دارد 

  
  )چ پ( چغندرتم کاشت پیاز بعد از ستجزیه واریانس صفات مختلف پیاز در سی  -3جدول 

  منابع تغییر
درجه 
 آزادي

 میانگین مربعات

 سوخ وزن

 بزرگ

سوخ  وزن
 متوسط

سوخ  وزن
 ریز

تعداد سوخ 
 بزرگ

تعداد سوخ 
 متوسط

تعداد سوخ 
 ریز

 1752 27234** 84 16/0 96** 14/3 1  سال

 421 103 131 19/0 4/1 12/3 4 اشتباه

  %1و % 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و*          
  

پیاز بعد از چغندر قند منجر به افزایش  تناوب
هرچند بین . معنی دار عملکرد سوخ هاي پیاز گردید

بر عملکرد سوخ پیاز اختالف معنی داري  چغندرتاثیر 
تناوب چغندر با پیاز نیز تعداد و وزن  .مشاهده نگردید

کاشت مداوم  چغندردر . این محصوالت را افزایش داد
ش یا با آیو  پیازنسبت به تناوب با  يعملکرد کمتر

  . نشان داد

به نظر می رسد که تناوب چغندر بعد از پیاز 
. )4جدول (مقدار و وزن ریشه ها را افزایش می دهد

در دو ) و متوسط بزرگ(وزن ریشه هاي اقتصادي 
اما مقدار آن بیشتر از . سال با هم اختالف نشان ندادند

تیمارهایی در . کشت مداوم چغندر و نیز بعد از آیش بود
تناوب بعلت امکان انباشت مواد غذایی در ریشه و تبدیل 
آنها به ریشه اقتصادي عملکرد اقتصادي را افزایش داده 
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د از پیاز و می توان چنین تصور کرد که چغندر بع
بیشترین وزن و تعداد ریشه اقتصادي را تولید کرده 

   .)5جدول ( است

  
  تجزیه واریانس صفات مختلف چغندر در سیستم هاي کشت چغندر قند -4جدول 

 درجه آزادي منابع تغییر

 میانگین مربعات
شه یوزن ر
 بزرگ

شه یوزن ر
 متوسط

شه یوزن ر
 کوچک

شه یتعداد ر
 بزرگ

شه یتعداد ر
 متوسط

شه یعداد رت
 کوچک

 43/180 56/1 2/1 165/0 35/0 81/0 2 تکرار

 21/2015** 81/286** 12/145** 75/11** 41/35** 31/52** 3 ستمیس

  42/193 05/23 31/5 84/0  75/1  4/1 6 اشتباه
  چ پ چ، پ چ پ، آ پ چ، آ چ چ= $

  %1و % 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و* 
  

  )پ چ( صفات مختلف چغندر قند در سیستم چغندر بعد از پیازمرکب ریانس تجزیه وا – 5جدول 

 درجه آزادي منابع تغییر
 میانگین مربعات

شه یوزن ر
 بزرگ

شه یوزن ر
 متوسط

شه یوزن ر
 کوچک

شه یتعداد ر
 بزرگ

شه یتعداد ر
 متوسط

شه یعداد رت
 کوچک

 16/1504* 5/433* 67/80* 19/7* 7/87** 09/58** 1 سال

  33/502 8/32 67/8 6/1 1/1 13/2 4 اشتباه
  %1و % 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و*          
  

   صفات مختلف چغندر قند در سیستم چغندر بعد از آیشمرکب تجزیه واریانس  -6جدول 

 درجه آزادي منابع تغییر
 میانگین مربعات

شه یوزن ر
 بزرگ

شه یوزن ر
 متوسط

شه یوزن ر
 کوچک

شه یتعداد ر
 بزرگ

شه یتعداد ر
 متوسط

شه یعداد رت
 کوچک

 2773** 486** 50/121** 75/34** 03/58** 32/72** 1 سال

 5/12 83/20 83/2 32/0 51/2 46/0 4 اشتباه

  %1و % 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و*          
  

به نظر می رسد که تناوب چغندر بعد از پیاز 
همانطور که . ا افزایش می دهدمقدار و وزن ریشه ها ر

بزرگ (دهد وزن ریشه هاي اقتصادي نشان می 5جدول 
. در دو سال با هم اختالف نشان دادند) و متوسط

مطالعه نشان می دهد که تیمارهایی در تناوب بعلت 
امکان انباشت مواد غذایی در ریشه و تبدیل آنها به 

می  ریشه اقتصادي عملکرد اقتصادي را افزایش داده و
توان چنین تصور کرد که چغندر بعد از پیاز بیشترین 
 .وزن و تعداد ریشه اقتصادي را تولید کرده است

در آزمایشی مشخص کرد که تناوب ) 1992(اسکریبر 
زراعی گوجه فرنگی با چغندر قند منجر به افزایش 

در آزمایشات پورتر و . عملکرد گوجه فرنگی شد
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کرد دانه ذرت در مشخص شد که عمل) 1997(همکاران 
تناوب یک در میان با سویا در مقایسه با شرایط تک 

در مجموع می توان  .بیشتر می باشد% 13کشتی، 
دریافت که عکس العمل عملکرد و اجزاي عملکرد پیاز در 

چرا که . توالی با چغندر بهتر از توالی با پیاز می باشد
تعداد برگ، تعداد سوخ و یا وزن سوخ در تناوب با 

پس گیاهانی که از . ندر بیشتر از تناوب با پیاز بودچغ
یک خانواده و یا از یک جنس هستند در اجراي تناوب با 

اندرسون و (. هندهمدیگر نتایج مطلوبی را نشان نمی
گزارش کردند که چغندر اگر چه بقایاي ) 1997همکاران 

گیاهی زیادي به خاك اضافه نمی کند اما به خاطر ریشه 
هاي عمیق، تلفات عناصر غذایی را از خاك کاهش داده 
و همچنین مواد مغذي سطح خاك را براي گیاه بعدي 

چغندر مشاهده شد که -در تناوب پیاز. محفوظ می کند
استفادة بهتر از عناصر چغندر به علت ریشه عمیق و 

مواد غذایی موجود در سطح خاك را براي گیاه  ،خاك
پیاز نگه داشته و در باال بردن راندمان عملکرد پیاز 

طبق ) 1991(اسکورز و تاو . نقش بسزایی را ایفا کرد
گیاه –گیاه مرتعی–جو–ساله گندم 4اظهاراتی تناوب 

یی هاویژگی. مرتعی را داراي یکسري محاسن دانستند
همچون کاهش بیماریهاي گیاهی در بقوالت، باقیماندن 
برخی بقایاي گیاهی در سطح خاك براي کنترل 
فرسایش و بهبود ذخیره آب در خاك، کاهش استفاده از 

ال بروز مقاومت به هاي شیمیایی و کاهش احتمکشعلف
در . هاي هرز از این جمله می باشندعلف کش در علف
یز این مسائل بوضوح آشکار چغندر ن–کشت تناوب پیاز

بود چرا که بیماري گیاهی خاصی در این قسمت از 
همینطور از . دیده نشد) کاشت پیاز بعد از چغندر(زمین 
. هاي شیمیایی در حد بسیار پایین استفاده شدکشعلف

اعالم کرد بیوماس زیاد اندام هوایی ) 1996(هاریس 
هرز چغندر باعث کاهش فرسایش خاك، رشد علف هاي 

بعالوه این ویژگی شرایط . و آبشویی عناصر می شود
هاي خاك به ویژه مناسبی را براي رشد میکروارگانیسم
بیوماس اندام . کندکرم خاکی و مواد آلی خاك فراهم می

هوایی چغندر باعث بوجود آمدن شرایط مناسب براي 
کشت گیاه زراعی بعدي شده و بطور غیرمستقیم منجر 

  .شودد محصول بعدي میبه افزایش عملکر
از آنجا که پیاز جزء گیاهان مستعد به شیوع و 
هجوم علف هاي هرز است بعد از کاشت با چغندر که 
جزء گیاهان وجینی می باشد عملکرد بهتري را نشان 

نیز گزارش کردند ) 1991کروکستون و همکاران (. داد
که اولین سال حضور هر گیاه بیشترین عملکرد را 

ایط حضور یکسال در میان و یا شرایط نسبت یه شر
با اظهار ) 1992(بوالك . تک کشتی مداوم داشته است

مستعد به شیوع (این که گیاهان با خصوصیت رشد کند 
بهتر است پس از گیاهان رقابت ) و هجوم علف هاي هرز

کننده قوي یا گیاهان جلوگیري کننده از رشد علف هاي 
شوند، این موضوع را  هرز و یا گیاهان خفه کننده کاشته

نیز طی ) 1995فرانز لوبر و همکاران (. تائید کرده است
. نداردهساله این موضوع را گزارش ک 10یک بررسی 

همچنین در کشت مداوم سورگوم نیز روند کاهش در 
عملکرد دانه دیده نشد، البته این وضعیت با افزایش در 

ین سال بدست آمده بود، ا 10مصرف کود نیتروژنه طی 
در حالیست که در کشت تناوب دو ساله آزمایش 
صورت گرفته کود نیتروژنه مورد مصرف قرار نگرفت 

کود نیتروژنه به مزرعه تا حدودي از  مصرفو شاید با 
کاهش عملکرد پیاز که بعد از پیاز کاشته شده بود 

رو مله(له مطالعات ین موضوع بوسیا. جلوگیري می شد
  .ه استد شدیتائ) 2011و همکاران 

با ) 1992(و لمپکین ) 1989(بریگز و کرتنی 
بیان این که گیاهان چغندر قند ارزش اقتصادي و 
تجارتی زیادي دارند و هم در یک دوره نسبتاً طوالنی 
در طی سال زراعی در زمین حضور خواهند داشت 

هاي داراي گیاهان قطع کننده بر اثرات مفید تناوب
هاي خاك را ذکر کرده وژنعملکرد گیاه بعدي و یا بر پات

حضور یک گیاه قطع کننده مدت زمان مناسبی را . اند
براي تجزیه بقایاي گیاه میزبان قبل از کاشت گیاه غالت 

به همین دلیل احتماالً چرخه عامل . بعدي، فراهم می کند
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در این آزمایش نیز . بیماریزا قطع یا مختل خواهد شد
هایی را نسبت به کاشت پیاز در تناوب با چغندر مزیت

  .کشت مداوم پیاز و نیز تناوب با آیش نشان داد
چنین نتایجی بیانگر این مطلب است که احتماالً 
با اجراي توالی مناسبی از گیاهان زراعی عملکرد 

بدون (محصوالت در الگوي کشت مداوم گیاهان زراعی 
واقعیت این . کاهش قابل توجهی نخواهد داشت) آیش

معموالً به جهت کسب ) کشاورز(نده است که تولید کن
هایی است که حداکثر سود اقتصادي به دنبال تناوب

بدون کاهش در عملکرد گیاه زراعی، امکان حذف دوره 
نتایج برخی آزمایشات در این . .آیش را ممکن نماید

خصوص نشان می دهند که براي مثال عملکرد 
سورگوم پس از ذرت در مقایسه با کاشت متوالی 

و عملکرد % 36) سورگوم –تناوب سورگوم (وم سورگ
ذرت نیز پس از سورگوم در مقایسه با توالی ذرت پس 

کاشت ذرت پس از گیاه . افزایش یافته است% 45از ذرت 
 –چاودار نیز عملکرد زیادتري نسبت به توالی ذرت 

ذرت داشته ولی این افزایش عملکرد با مصرف بیشتر 
بعضی ). 1994، کیدفوکی و (کود به دست آمده است 

از گیاهان مانند سیر و پیاز سطح خاك مزرعه را 
ي رشد به خوبی نمی بخصوص در ابتداي دوره
هاي شدید و یا بادهاي تند، پوشانند و در نتیجه باران

قسمت فوقانی خاك زراعی را جابجا و یا حتی از مزرعه 
که منجر به تغییرات در میزان مواد  خارج می کنند

همچنین بعضی . صد ماده آلی خاك می شودغذایی و در
از محصوالت زراعی به آب بیشتري نیاز دارند و در 

هاي سنگین بخصوص آبیاري کرتی و نشتی، آبیاري
خاك مزرعه جابجا شده و از دسترس خارج می شود و 
یا مواد غذایی خاك به مرور از الیه هاي زراعی شسته 

که با اعمال هاي زیرین خاك منتقل می شود و به قسمت
چغندر می  –صحیح تناوب زراعی همچون تناوب پیاز 

توان تا حدودي از فرسایش جلوگیري کرد و مانع از 
کاشت چغندر و سیب . کاهش عملکرد محصول شد

کرت ها منجر به افزایش ماده آلی شده است در زمینی 

ولی در ادامه کاشت پیاز در هر دو کرت، ماده آلی 
اد و دوباره با کاشت چغندر و کاهش معنی دار نشان د

ده یسیب زمینی به جاي پیاز افزایش شدید ماده آلی د
، هالورسون و همکاران )1378(نتایج خواجه پور . شد

و کراوچنکو و ) 2001(، کوشاوها و همکاران )2002(
  . دننیز این موضوع را تائید می کن) 2006(همکاران 

همچنین در این طرح مشخص شد که پیاز در 
اوب با چغندر محصول بیشتري را نسبت به شرایط تن

داده هاي منتشر ( کاشت پیاز بعد از پیاز تولید کرد
نیز نشان دادند که گیاه ) 2003(پدرسون و الئور . )نشده

سویا در تناوب با ذرت و سورگوم، دانه بیشتري نسبت 
تغییرات ماده آلی . به شرایط تک کشتی مداوم تولید کرد

همان آیش بسیار کم بوده است اما در در سال اول یا 
هاي سال دوم با کاشت محصوالت خصوصا در کرت

هایی که در آنها آیش افزایش بیشتري نسبت به کرت
لهلم یلکه و ویم. کاشته شده بود مشاهده شد پیاز

ش گزارش یدر تناوب گندم و آ یج مشابهیبه نتا) 1998(
-چ-آ الهسه س هرچند از انتهاي سال دوم تناوب. کردند

- اما در تناوب هاي آ افزایش ماده آلی مشاهده شد،چ 
چ افزایش و کاهش ماده آلی مشاهده - پ- چ و چ- پ

پ ثابت و - پ- تغییرات در سیستم پ در حالی که گردید
) 1996(ج کمبل و همکاران ینتا. )4شکل ( افزایشی بود
خاك  یمدت بر ماده آل یر تناوب طوالنیدر مورد تاث

 –در تناوب زراعی پیاز . گزارش نمودرا  یجین نتاینچ
چغندر قند اجرا شده در این آزمایش نیز الگوي تناوبی 
گیاه باریک برگ و پهن برگ رعایت شده و باعث به 

با توجه لذا  .حداکثر رسیدن عملکرد محصول بوده است
به دستورالعمل کاهش مصرف کود و سم می توان با 

ي مختلف براي پیاز ترویج نتایج اقدام به اعمال تناوب ها
  .در منطقه نمود
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ابتداي سال اول

انتهاي سال اول

انتهاي سال دوم

انتهاي سال  
سوم

پ  
پ  پ

 چ
پ

چ 

چ  
پ  پ

پ
پ 

آ 

 چ
پ

آ 

 چ
 چ
آ

0.75-0.8 0.7-0.75 0.65-0.7 0.6-0.65

 
  .در قطعات مورد کاشت در طی سه سال تناوب پیاز با محصول چغندربه درصد تغییرات ماده آلی خاك  -4شکل 

  .چغندر قند، چغندر قند ،آیش= آ چ چ. پیاز، چغندر قند ،آیش= آ پ چ. پیاز ،آیش، پیاز= آ پ پ
  .چغندر قند، پیاز ،پیاز= پ چ پ. چغندر قند، پیاز، چغندر قند= چ پ چ .ز، پیاز، پیازپیا= پ پ پ

  
  تشکر و قدردانی

 "این مقاله قسمتی از گزارش نهایی پروژه 
منطقه در  تعیین بهترین محصول براي تناوب با پیاز در

اجرا شده در مرکز  85000به شماره  "آذربایجان

عی آذربایجان شرقی، تحقیقات کشاورزي و منابع طبی
مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر می باشد 

  .که بدینوسیله از کمک هاي مالی انها تشکر می گردد
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