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 چکیده
 تغذیه تیمارِمدیریت وچهار) غالت با تناوب چغندرقند،در شبدرو ، آیشغالت، ( دوساله زراعی تناوب چهار اثر نتایج
درمرکزِاصالح 1340 تا 1337 سالهاي در) حیوانی و شیمیائی هاي کود مخلوط و شیمیائی یوانی،کودشاهد،کودح( نبات

 به نیاز اقتصادي نظر از ولی مفید بعدي جو یا گندم تولید شبدردر و آیش مفید اثر که آنست از حاکی کرج نباتات
به حساب آمده  یبررس ینکذاردر چن یراز موارد تاث یمیائیش يبه کودها یدسترس گیساد. است داشته بیشتري بررسی

 به شیمیائی کودهاي همزمانِ ازمصرف تغذبه وچهارتیمارمدیریت زراعی درچهارتناوب تولید، میزانِ یشترینب. است
 آمد دست به) هکتار در تن 20 میزان به حیوانیکود (درهکتاروکودآلی N ,P2O5 و K2Oکیلوگرم 60-75-60میزان

 درسطح برد کار آلی،براي کودهاي سایر از واستفاده حیوانی کودهاي به دسترسی امکان که داشت توجه باید ولی
 امکان افزایشی چنین و گردیده غالت درصدي 30یشموجب افزا1340هرچند در سال  یش،آ.باشد می محدود  بزرگ،

دوساله  يتناوب ها متقابل اثرات .دارد ضرورت بیشتري تحقیق اثر، این از اطمینان کسب براي اما نماید می جلوه پذیر
 یررسی باشد، منطقه نیاز جوابگوي که تحقیقاتی براي. نبود مالحظه قابل دو این مخلوط و شیمیائی،حیوانی يبر کودها

  .شود می توصیه بیشتري
  

  گندم، جو یاه،گ یهتغذ یریتمد یوانی،کود ح :کلیدي هايواژه
                                                        

 مجلهیادداشت سر دبیر  .١

ایشان از برجسته ترین محققین و کارشناسان . سال پیش تهیه شده است 60این نوشتار به قلم استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر رضانیا  
مسایل بهر برداري از منابع خاك وآب کشور در کشاورزي بوده و سالها مسولیت هدایت و سرپرستی و مدیریت تحقیقات را در این زمینه 

نیز، ایشان از بنیانگزاران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي بوده و . موسسه تحقیقات خاك وآب بر عهده داشته اندبه ویژه در 
و مجري طرح هاي  در کشورهاي مختلف جهان به انجام رسانیده اند) فائو(بارها ماموریت هاي طوالنی را براي سازمان خواربارجهانی 

بخت با این مجله همراه بود که بعد از تماس هایی، از گزارش . ب ها و مقاالت پرشماري منتشر کرده اندمتعدي در کشور بوده اند و کت
موضوع با هیات تحریریه مجله در میان گذاشته شد و نتیجه . دستنویس شده ایشان در باره یک کار تحقیقاتی منتشر نشده با خبر شدیم

  .اضر را براي انتشار در این مجله تهیه فرماینداینکه از استاد محترم درخواست شد تا نوشتار ح
و چند سال  60برخوردار است و انعکاسی از تحقیقات خوب در  همتاریخی  که از ارزشاست کات جالبی این گزارش داراي نطالب م 

غذیه گیاه در این تبررسی اثر مصرف کودشیمیایی و آلی و که روي  استبا تحلیل آماري  پژوهشاولین وبا احتمال زیاد  .پیش است
بررسی در زمینه مصرف کود هاي شیمیایی ، با   اولین "بر خالف تصورِعمومی که. انجام شده است 1337 -1340و در سالهاي مملکت 

، این تحقیق، نشان از آن دارد که  محققین ایرانی،قبل از آن، به "کمک سازمان خوار و بار و کشاورزي جهانی، در خوزستان انجام شده
نکته دیگر اینکه، با توجه به تجربیات سنتی . وع مصرف مواد غذایی مورد نیاز نباتات، از جمله کودهاي شیمیایی،توجه داشته اندموض

سال پیش به کار برد همزمان مواد آلی توجه داشته ومهمتر آنکه، به نقش تناوب زراعی درنحوه کاربرد این  60کشورمان، این پژوهش 
  .است روش ها نیز آگاه بوده

با توجه به مطالب پیشگفته، براي این مجله جاي خوشوقتی است که با انتشار این مقاله در مورد مستندسازي تحقیقات گذشته کشور 
  .گفتنی است که خوانندگان محترم توجه فرمایند که آرایه و فرمت این مقاله با آنچه که روال مجله است تفاوت دارد. کمک می کند
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  طرح خصاتشم
 تناوبدرچهار  غالت کاشت ،اصلی عامل

 و چغندرقند و شبدر ،آیش غالت، شامل ساله دو یزراع
 به حیوانی کود ،شاهد تیمار چهار شامل فرعی عوامل
-60 براساس یمیائیش يکود ها هکتار، در تن 20 میزان

 گرفته نظر درهکتار در K20و N ،P2O5گرم  یلوک 75-60
        خردشده ،کرتهاي استفاده مورد يِطرح آمار. اندشده 

)Split Plo) (است گرفته صورت تکرار سه در آزمایش و 
  .)1340رضانیا، (

 یوم،سولفات آمون منابع از شیمیائی، کودهاي
 کودبا  همراه و تأمین پتاس وسولفات تریپل فسفات سوپر

 داده زمین به کاشت، از قبل شده، سازي آماده حیوانیِ
 غرقابی،: آبیاري بابیل،: شخم کرتی، :کاشت طرز .اندشده

 ابزاردستی با نیز برداشت وعملیاتدستپاش : بذرکاري
   با آزمایش، شروع از قبل زمین،. اندپذیرفته صورت

 
 

 
 

 یکنواخت براي اقدامی اما شده تسطیح آالت ماشین
 .است بوده نگرفته صورت ،مزرعه خاك يساز

  1337 -38سال نتایج خالصه
. مبادرت شد غالت کاشت به فقط اول، سال در

 هکتارگردیده در تن 1.67آن  یدتول متوسط و جو ،غله نوعِ
 و بهاره بصورت جو، زراعتبه ذکر است که  الزم. است
با توجه  ضمناً .معمول بود موقعِ از دیرتر آن کاشت تاریخ

 صورت تسطیح عملیات یش،قبل از شروع آزما ینکهبه ا
 تناوب نظر ازاول را  سال در جوکاشت  توان ،می گرفته

 فوق، دالئل به .نمود محسوب آیشبعد از  غالت زراعی،
 دارمعنی آماري، نظر از ها کرت عملکرد بین اختالف

 بر تأئیدي نیز%) 20( یشآزما یراتتغ یبضر.است نشده
در  نیز کودي تیمارهاي تأثیر. باشدمی هایکنواختی عدم

  .نشان داه شده است یرجدول ز

  
  )هکتار در تن(  جو محصول میزان بر کودي ي ها تیمار اثر میانگین - 1 جدول

  شاهد
 

17/1  

  5/1  حیوانی کود

  69/1  شیمیائی کود

  11/2  شیمیائی کود+حیوانی کود

  هکتار در تن0.54 ،% 1 سطح در و 0.41،%5 سطح در دار معنی اختالف اقل حد
  

. باشند نمی اطمینان قابل فوق دالئل به کودي اثرتیمارها
از نظر  یز،ن کودي ي وتیمارها یزراع تناوب متقابلِ تاثیر
آنها خود  ئیاتاز ذکر جز لذا ودار نبوده  ،معنی يآمار
  .است گردیده يدار
  
  
  
  

  1338-39 سال نتایج خالصه
 صورت شبدروچغندرقند، شتسال کا این در

دو  این به شده داده هايکود باقیمانده اثر و گرفته
 ولی. است قرارگرفته بررسی گندم،مورد روي برمحصول، 

. است شده داده کود گندم به ،غالت-گندم تناوب در
. اند قرارگرفتهمورد محاسبه  بخش دو در نتایج ناگزیر

 و شبدر روي بر کودها انواع و زراعی تناوب تأثیر
  .گیردقرارمیبحث  موردجداگانه  چغندرقند،
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 غالت و یشآ يها دراثرتناوب گندم محصول میانگین -2 جدول

  )هکتار در تن(
 جو از بعد 33/3

 یشا از بعد 39/3

 هکتار تندر 0.99،%5 دار معنی اختالف اقل حد

  
  
  

  شبدر و چغندرقند يمحصول گندم دراثر تناوب ها یانگینم - 3 جدول
  )درهکتار تن(

 شبدر از بعد 54/3

 چغندر بعداز 78/1

  هکتار در تن 1.76 ،%1و 80%.5 دار معنی اختالف حداقل
  
  
  

 غالتو  آیش يدرتناوب ها کودي ي یمارهامحصول گندم در اثر ت یانگینم - 4 جدول
  )هکتار در تن(

 شاهد 8/1

 حیوانی کود 37/3

 شیمیائی کود 53/3

 کودحیوانی+شیمیائی کود 74/4

  هکتار در تن0.61 ،%1 و0.43 ،%5 دار معنی اختالف اقل حد
  
  
  

  چغندرقند و شبدر يتناوب ها در کودي ي یمارهات اثردر  گندم محصول میانگین - 5 جدول
  )تن درهکتار( 

 شاهد 06/2

 حیوانیکود 0 3

 شمیائی کود 41/2

 کودحیوانی+ شیمیائی کود 18/3

  درهکتار تن0.770،%1و0.547،%5دار، معنی اختالف اقل حد
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  1339-40 سال نتایج خالصه
  یزراع يها تناوب اثرمحصول گندم در  یانگینم - 6 جدول

  )هکتار در تن(
  
  
  
  
  

  هکتار در تن 1.25،%1و0.82%5دار، معنی اختالف اقل حد
  

  يکود یمارهايدر اثر ت گندم محصول یانگینم - 7 جدول
  )هکتارتن در ( 

   
 
 
  
  

  هکتار در تن0.59،%1و0.44%5دار، معنی اختالف اقل حد
 

  خشک، شبدر محصولسه ساله  میانگین - 8 جدول
  )هکتار درتن (

  شیمیائی+ حیوانی کود  شیمیائی کود  حیوانی کود  شاهد

2/5  8/7  9/6  9/7  

 

  چغندرقند، محصول ساله سه میانگین -9 جدول
  )هکتار در تن(

  
  
  
  

  هاپیشنهاد و نتایج
 کودنه ( محصول برداشت بمنظورِ شبدر، کاشت

 ینا و گردید بعد سال در غله تولید افرایش موجب ،)سبز
  درصد هم  50 حدود ،به1340و 1339 هايلسا در یشافزا

  
 30 یشِافزا موجب 1340 سال در چندهر  آیش. رسید
 جلوهیرامکان پذ یشیافزا ینو چن گردید غالت يِدرصد

 بیشتري تحقیق اثر، ایناز  یناناطم کسب براي ،نمایدمی

 غالت- غالت تناوب 17/2

 یشآ-غالت تناوب 84/2

 شبدر-غالت تناوب 45/3

 چقندر-  غالت تناوب 92/2

 شاهد 84/1

 کودحیوانی 76/2

 شیمیائی کود 1/3

 یوانیکودح+شیمیائی کود 36/3

 شاهد حیوانی کود شیمیائی کود شیمیائی+حیوانی کود

30 9/22 1/22 4/14 
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 کودهايبه  یدسترس امکان گرفتن نظر در با.دارد ضرورت
. گرددمی رحمط یزن آیش بودنِ اقتصاديموضوع  شیمیائی،

 موجب دو، هر وطـمخل و یوانیـح و میائیـشی ايـودهـک
 مـورد هـايمحصـول تولید در اي،مالحظه قابل افزایشِ

 کـودهايبه  دسـترسی ـیول انـد گـردیـده آزمـایـش
 ان،ـچنـده، همـش تهـناخـش یدـمف ارـآث علـیرقم حـیوانی،

. باشدنمی اشکال از خالی موجود، تولیدي هايسیستم در
 درشده  مصرف میزان به ،شیمیائی يمانده کودها یآثار باق

در  ايقابل مالحظه افزایش موجب ،چغندرقند زراعت
 هايتناوب متقابلِ اثرهاي .نگردیدبعد  سالِ هغلّ یدتول

 یک هیچ در آزمایش، مورد تیمارِ رو چها ساله دو زراعیِ
به  و نبوده داریمعن آماري،از نظر  بحث، مورد هايسال از

 طرح که نمایدمی گیريیجهطرح نت يمجر یل،دل ینهم
کرج  منطقه تولیدي هاينیازسیستم جوابگوي موجود،

 در را يطرح کاملتر ياجرا براي بیشتر، یالتنبوده، تسه
  .نماید میخواست 

 

  :منابع فهرست
. کرج نبات و خاك روابط هاي بررسی ایستگاه زراعی تناوب هاي بررسی ساله سه گزارش سنوی پیش. 1340. رضانیا،م .1

    کرج بذر و نهال تهیه و اصالح موسسه
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Abstract 
The effect of four different two-year rotations (cereals, fallow, clover, and sugar 
beet, in rotation with cereals) and four different plant nutrition managements 
(no fertilizer, chemical fertilizers, organic manure and combination of the latter 
two) was tested during 1958-61, at Karaj Research Center, Iran. Results 
indicated that although fallow and clover resulted in higher production of 
barley, as the following crop, further study would be required to check the 
economic value of these treatments. Such a research has to consider the ease in 
the availability of chemical fertilizers. The highest yield was obtained from the 
application of chemical fertilizers at rates of 60, 75, and 60 kg/ha N, P2O5 and 
K2O, respectively, and organic fertilizer (20 tons animal manure/ha), but it has 
to be noted that animal manure and other organic materials are not easily 
available for large-scale application. Although fallow resulted in 30% increase 
in production of cereals in 1961, reliability of such an effect needs further 
investigation. The effects of the interactions between rotations and chemical 
fertilizers, animal manure as well as their combination were also not significant. 
Further research is recommended to find suitable solutions to the need of the 
area. 
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1. Editor's note: Professor. Rezania is a retired prominent scientist who has carried out and supervised many 
original researches in Iran, and worked for FAO in many countries. We were lucky to find out about this 
unpublished work of his that was carried out some 60 years ago, and asked him for permission to publish it for 
documentary and scientific values.  


