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فصل هشتم فصل هشتم 

برداشتبرداشت
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ رسيدگی محصول را توضيح دهد.
ـ  زمان برداشت بعضی از گياهان را بيان کند.  ٢ ـ

٣ ــ طرق و نحوه برداشت بعضی از گياهان را توضيح دهد. 
٤ــ زمان برداشت و مراحل رسيدن برخی از ميوه ها و سبزی ها را بيان کند. 

٥ ــ بعضی از انواع علوفه و زمان مناسب برداشت هر کدام را بيان کند. 
٦ ــ برداشت دستی را توضيح دهد. 

٧ ــ برداشت ماشينی گياهان را توضيح دهد. 
ـ  برداشت گل را توضيح دهد.  ٨ ـ

ـ  برداشت سبزی ها را توضيح دهد.  ٩ ـ
ـ  برداشت چای را توضيح دهد.  ١٠ ـ

١١ــ چند نمونه از محصوالت زراعی و باغی را به روش دستی برداشت نمايد. 

ـ ٨  ــ برداشت ١ـ
گياه بعد از اتمام دوره ی رويشی خود وارد مرحله زايشی (گل و ميوه دادن) می شود. در اين دوره 
مراحل دادن گل و ميوه را سپری می کند. بسته به نوع محصول و هدف توليد ممکن است محصول در آخر 
دوره ی رويشی يا در مرحله گل و يا در مرحله توليد ميوه برداشت شود. به هر صورت برداشت به موقع و 

رعايت نکات و اصول فنی مربوط به برداشت از اهميت زيادی خصوصًا اقتصادی برخوردار است. 
در صورتی که برداشت به موقع انجام پذيرد محصول بهترين کمّيت و کيفيت را خواهد داشت. 
از  و  می شود  مرغوبيت  عدم  و  عملکرد  کاهش  باعث  محصول  کامل  نرسيدن  علت  به  زود  برداشت 
است  ممکن  حد،  از  بيش  رسيدگی  علت  به  (دير)  تأخير  با  برداشت  می کاهد.  محصول  بازار پسندی 



١٠٣

محصول در هنگام برداشت صدمه ببيند و قسمتی از آن فاسد و غير قابل فروش شود که برای توليد کننده 
زيانبار است. ضمنًا برای انبار کردن به هيچ   وجه مناسب نخواهد بود. 

با توجه به اين که اولين شرط برداشت هر محصول رسيده بودن آن است، بنابراين قبل از پرداختن 
به نحوه ی برداشت محصوالت الزم است مفهوم رسيدگی را بدانيد. 

ـ  ٨  ــ رسيدگی ٢ ـ
به طور ُکلی دو نوع رسيدگی وجود دارد. 

کامل  محصول  طبيعی  رشد  رسيدگی  نوع  اين  فيزيولوژيکی:  در  رسيدگی  ـ   ـ  ٨ ـ ١ ــ٢ ـ
می شود، يعنی محصول تمام مراحل رشد و نمو خود را روی گياه مادری به اتمام می رساند. بسياری از 
محصوالت کشاورزی پس از رسيدن فيزيولوژيکی قابل برداشت و استفاده می باشند مانند انواع غالت 

و حبوبات و برخی محصوالت باغی مانند هندوانه، گيالس، انگور، مرکبات و ...
ـ  رسيدگی تجارتی:  بعضی از محصوالت در زمان برداشت دارای بازارپسندی  ـ  ٨ ـ ٢ ــ٢ ـ
مناسب نبوده و در مراحل قبل و يا بعد از آن دارای ارزش تجارتی و اقتصادی بيش تری می باشند که 

به آن رسيدگی تجارتی يا اقتصادی گويند. مانند: 
ـ ميوه هايی که بافت گوشتی آبدار دارند نظير خيار و بادمجان و يا ميوه هايی که بافت گوشتی  الفـ 

کم آب دارند نظير نخود فرنگی، لوبيا سبز، ذرت شيرين، سبزيجات برگی، باميه و ...
اين گونه ميوه ها قبل از رسيدن فيزيولوژيکی برای عرضه به بازار مصرف مناسبند و اگر ديرتر 
کيفيت  نظر  از  و  شده  خشبی  بافت  دارای  اکثرًا  برسند  فيزيولوژيکی  رسيدگی  به  و  شوند  برداشت 

بازار پسند نيستند. 
ب ــ ميوه هايی که مانند سيب، موز، گوجه فرنگی و خرما بين پايان مراحل رشد و شروع رسيدن 
برای مصرف فاصله ی کم و بيش طوالنی به نام بلوغ وجود دارد که اين گونه ميوه ها مدتی بعد از رسيدن 
فيزيولوژيکی مطلوب و قابل مصرف می شوند. اين ميوه ها پس از برداشت مرحله رسيدگی خود را نيز 

می توانند ادامه دهند. 
برداشت  فيزيولوژيکی  رسيدگی  مرحله ی  در  زراعی  محصوالت  اکثر  که  داشت  توجه  بايد 
می شوند مانند غالت و حبوبات ولی در محصوالت باغی اکثرًا سليقه ی مصرف کننده و بازارپسندی 
از  بعد  يا  قبل  است  ممکن  شد  گفته  که  همان طور  زمان  اين  که  می کند  مشخص  آن   را  برداشت  زمان 

رسيدن فيزيولوژيکی باشد. 
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اکثر  مانند  است  برداشت  زمان  تابع  نيز  زراعی  محصوالت  از  برخی  برای  بازارپسندی  البته 
محصوالت علوفه ای. 

ـ  ٨  ــ برداشت محصوالت زراعی و باغی ٣ ـ
برداشت محصوالت برحسب هدفی که از کشت آن ها دارند متفاوت است و می توان آن ها را 

برحسب نوع مصرفی که دارند تقسيم بندی نمود. 
ـ  مصرف ميوه ای: مانند گوجه فرنگی، خيار، هندوانه، ميوه درختان و ... ١ ـ

ذرت  نخودفرنگی،  باقال،  نخود،  لوبيا،  ذرت،  برنج،  جو،  گندم،  مانند  دانه ای:   مصرف  ـ   ٢ـ
باللی و ...

ـ   مصرف گل: مانند زعفران، گل کلم، آرتيشو، انواع گل های شاخه بريده، گلدانی و ... ٣ ـ

ـ مصرف قسمت های علفی: مانند يونجه، شبدر، اسپرس، سبزی های برگی ساقه ای و ... ٤ـ 
٥ ــ قسمت های برگی: مانند چای، توتون، کاهو، اسفناج، کلم پيچ و ...

٦ ــ مصرف ساقه ای: مانند نيشکر، کنف، مارچوبه و ...
پياز،  سيب زمينی،  لبويی،  چغندر  چغندرقند،  مانند  زير زمينی:  اندام های  از  مصرف  ٧ ــ 

سير، موسير، هويج، شلغم، سيب زمينی ترشی و ...

ـ  ٨  ــ برداشت محصوالت زراعی ٤ ـ
در اين بخش اجماًال به اصول کلی برداشت دو گروه مهم محصوالت زراعی يعنی غالت و علوفه 

اشاره می شود. 
ـ  ٨ ــ برداشت غالت: دانه غالت خصوصًا گندم و جو بايد زمانی برداشت شوند که  ١ ــ٤ ـ
گياه رشد کافی کرده و ديگر رشد و نمو نکند. در اين مرحله رنگ عمومی ساقه و برگ ها کامًال زرد 
می شود و دانه به حالت سفت و سخت در می آيد. از نظر رطوبت دانه بهترين زمان برداشت وقتی است 

که دانه بيش تر از ١٤ درصد رطوبت نداشته باشد. 
اگر  خصوصًا  دانه،  بودن  خميری  يا  شيری  علت  به  شود  انجام  زود  برداشت  که  صورتی  در 
برداشت به وسيله کمباين صورت گيرد، بر اثر فشار داخلی دستگاه های کوبنده برداشت، دانه به صورت 
خميری در می آيد و محصول کامًال از بين می رود. حتی اگر محصول با دست برداشت شود و حالت 

خميری پيدا نکند در انبار بر اثر باال بردن رطوبت دانه فاسد می شود. 
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برداشت با تأخير خصوصًا در رقم هايی که زود می ريزند باعث ريش دانه ها در سطح مزرعه و 
کاهش عملکرد خواهد شد. 

ـ   مراحل کلی برداشت غالت: عملياتی که برای برداشت دانه غالت انجام  می شود  ـ  ٨  ـ ٢ ــ٤ ـ
به ترتيب شامل مراحل درو، خرمن کردن، خرمنکوبی، جداسازی دانه از کلش و انبارکردن است. 

درو: بريدن ساقه را از نزديکی زمين درو می گويند که بيش تر در غالت مرسوم است ولی بعضی 
از گياهان علوفه ای و برخی از حبوبات نيز درو می شوند. 

درو هم با دست و هم با وسايل ماشينی (مکانيزه) امکان پذير است. در برداشت دستی کارگران 
ماهر به وسيله ی داس های مخصوص، ساقه ها را از نزديک سطح زمين قطع می کنند و در دسته های 
کوچک قرار می دهند. سپس تمام دسته ها روی هم انباشته می شوند و توده ای به نام خرمن به وجود 
می آيد. اين نوع برداشت در مزارع کوچک مقرون به صرفه است، در صورتی که اگر سطح زير کشت 
زياد، زمين صاف و هموار و کشت خصوصًا به صورت خطی باشد، برای سهولت و سرعت در برداشت 

از ماشين های مختلف استفاده می شود. 
قرار  مسير  يک  در  و  می کند  قطع  زمين  نزديک  از  را  ساقه  (موور): تنها  علف بر  ماشين  ــ 

می دهد (شکل ١ ــ٨). 

ـ  ٨ ــ موور در حال برداشت علوفه شکل ١ ـ
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ــ ماشين درو کن: عالوه بر قطع ساقه ها آن ها را نخ پيچی می کند و در مسير خود دسته ها را 
در سطح زمين قرار می دهد. 

ــ ماشين کمباين: عالوه بر کوبيدن، جدا کردن دانه از کاه، تميز کردن و انبار کردن دانه را هم 
انجام می دهد (شکل ٢ ــ ٨).

ـ  ٨  ــ کمباين در حال برداشت شکل ٢ ـ

خرمنکوب: بعد از اين که محصول با ساقه برداشت شد و به صورت خرمن درآمد دسته های 
خرمن شده داخل ماشين مخصوصی به نام خرمنکوب ريخته می شود تا با بريدن ساقه ها، مالش دادن و 
کوبيدن آن ها دانه و کاه و کلش جدا شود. کلش خردشده به کاه تبديل می شود و براثر باد  دادن دانه و 

کاه، دانه از کاه جدا و سپس جمع آوری و انبار می شود. 
انبار کردن: بعد از جدا  شدن دانه های غالت آن ها را در محل های مخصوصی انبار و نگهداری 
ديگر  عوامل  انبار و  حرارت  درجه  دانه ها،  رطوبت  درصد  به  انبار  در  نگهداری  زمان  مدت  می کنند. 
بستگی دارد. اگر مقدار غالت زياد باشد آن را در محل های مخصوصی به نام سيلو نگهداری می کنند 

تا هم شرايط مناسب رطوبت و حرارت ايجاد شود و هم از آفات و امراض انباری مصون بماند. 
برداشت  چين  يک  در  يا  برداشت  نظر  از  علوفه ای  گياهان  علوفه:  برداشت  ـ  ٨  ــ  ٣ ــ٤ ـ
می شوند مانند: ذرت علوفه ای يا در چندين چين مانند يونجه که در طول سال ١٥ ــ١٠ برداشت هم 
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امکان دارد. بعضی از اين گياهان يکساله اند مانند جو و ذرت، و برخی چند ساله اند مانند: يونجه، که 
از نظر شکل ظاهری به سه دسته تقسيم می شوند: 

١ ــ گياهانی که ريشه نازک و ساقه لطيف دارند مانند جو. 
ـ گياهانی که ريشه قوی و ساقه های کم و بيش ضخيم و برگ های لطيف دارند مانند: يونجه،  ٢ ـ

اسپرس و شبدر. 
٣ ــ گياهانی که ريشه سطحی و ساقه های قطور و برگ های خشن دارند مانند: ذرت، سورگوم. 

برداشت گياهان علوفه ای به صورت دستی و با استفاده از انواع داس يا ماشينی (انواع علف بر) 
انجام می شود. داس ها به صورت دسته کوتاه يا دسته بلند هستند. 

ماشين های برداشت در انواع مختلف اصوًال از يک دستگاه برش تشکيل شده اند اين دستگاه ها 
ـ بشقابی) زمان مناسب درو علوفه بستگی به  ـ   اّره ای    ـ خودبه شکل های مختلف ساخته شده اند (تيغه ای ـ
نوع و نحوه مصرف آن دارد. زيرا گياهان علوفه ای به صورت تازه، خشک و سيلو مورد استفاده دام ها 
قرار می گيرند. در حالت تازه معموًال علوفه به صورت دستی قبل از به گل رفتن با داس چيده می شود 

و يا مستقيمًا بر اثر چرانيدن مورد تعليف قرار می گيرند. 
در حالت خشک که در مورد يونجه، شبدر و اسپرس امکان پذير است زمان برداشت وقتی است 
که گياه به گل می رود يا دقيقًا زمانی است که حدود ٢٠ درصد بوته ها به گل رفته باشند. در اين حالت 
گياه بعد از درو به وسيله ی ماشين رديف کن دّوار رديف شده و بعد به وسيله دسته بند (بيلر) جمع آوری 
و بسته بندی می شود. قبل از جمع آوری به وسيله بيلر، علوفه بايد تقريبًا خشک شود. برای اين منظور 
بعد از درو چندين بار زير و رو می شود تا در معرض آفتاب خشک شود و رطوبت خود را از دست 
بدهد و رطوبت آن به حدود ٢٥ درصد برسد. خالصه علوفه نبايد زياد مرطوب يا زياد خشک باشد. 

زيرا اگر بيش از حد خشک شود برگ ها خرد می شوند و به هدر می روند. 
در حالت سيلو که بيش تر خاص ذرت علوفه ای است زمان برداشت وقتی است که مرحله گل 
خاتمه يافته و هنگام تشکيل دانه باشد. ولی دانه می بايد حالت شيری داشته باشد. برداشت در اين حالت 
اکثرًا ماشينی است و به وسيله دستگاهی به نام چاپر انجام می گيرد. دستگاه فوق ضمن قطع ساقه ها آن 
را خرد و تکه تکه می کند و برای سيلو مهيا می نمايد. در هنگام سيلو بايد علوفه کامًال فشرده و متراکم 
شود تا از نفوذ آب و هوا به داخل علوفه جلوگيری به عمل آيد. سيلوی علوفه معموًال در عمق زمين و 

به صورت شيب دار ساخته می شود. 
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ـ  ٨  ــ برداشت محصوالت باغی ٥ ـ
ـ  ٨  ــ برداشت ميوه: گياهان پس از رسيدن به سن بلوغ به گل می نشينند و گل ها پس  ١ ــ ٥  ـ

از تلقيح به ميوه تبديل می شوند. 
زمان و طول مدت رشد ميوه در گياهان، خصوصًا درختان ميوه متفاوت است حتی رسيدن ميوه 

در گونه های مختلف يک جنس نيز فرق می کند. 
برای جلوگيری از فساد ميوه ها در زمان حمل و نقل و عرضه به بازار بهتر است ميوه را قبل از 
رسيدن کامل برداشت کرد و با دقت در جعبه های مخصوص چوبی يا کارتن چيد و با حمل سريع بدست 
مصرف کننده رسانيد. اگر ميوه برداشتی را بخواهند در انبار يا سردخانه نگهداری کنند الزم است ميوه 

تقريبًا نيمه رس برداشت شود. 
مانند:  باالست  برداشت  هزينه های  علت  همين  به  می گيرد.  انجام  دستی  ميوه ها  اکثر  برداشت 

گوجه فرنگی، خيار، هندوانه و حتی ميوه اکثر درختان. 
به طور کلی برداشت ميوه ها به طرق زير انجام می گيرد. 

الف )  برداشت دستی: بهترين روش برداشت محسوب می شود زيرا ميوه کم تر ضربه و صدمه 
می بيند و از عمر انباری آن کاسته نمی شود و حالت بازارپسندی آن حفظ می شود. تنها عيب آن هزينه 
زياد برداشت است. در اين روش اکثرًا ميوه ها به صورت تک تک چيده می شوند مانند: اکثر گياهان 
از  بعد  می گيرد.  انجام  برداشت  درخت،  يا  بوته  کّل  تکان دادن  با  هم  اوقات  گاهی  صيفی،  و  جاليزی 
ريختن ميوه ها روی پارچه (چادر مخصوص) و يا روی زمين جمع آوری می شود. ممکن است در اين 
روش مقداری از مرغوبيت ميوه کاسته شود ولی ميوه سريع تر جمع آوری شده و هزينه برداشت کم تر 

می شود. 
می رود  کار  به  ميوه ها  برداشت  برای  که  ماشينی  وسايل  (مکانيکی):  ماشينی  برداشت  ب) 

شامل دو دسته اند: دستگاه های ارتعاش دهنده (تکان دهنده) و دستگاه های جمع کننده. 
دستگاه های تکان دهنده معموًال برای برداشت گردو، بادام، زيتون، گوجه و آلو به کار می رود. 
در اين دستگاه ها قسمتی از دستگاه به درخت وصل می شود. دستگاه درخت را تکان می دهد و باعث 
ريزش ميوه می شود. برای جمع آوری ميوه از پارچه يا پالستيک يا تشک های بادی که روی چهار  پايه 
می توان  شده اند  سوار  تراکتور  روی  بر  که  هيدروليکی  وسايل  از  يا  و  يافته اند  استقرار  مخصوصی 

استفاده کرد. 
در سال های اخير ماشين های برداشت مکانيزه برای بعضی از نباتات دانه ريز مانند: تمشک، 
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انگور فرنگی، و انگور معمولی مورد استفاده قرار گرفته اند. برای برداشت مکانيزه انگور الزم است 
گياهان را روی خطوطی با فاصله معين کاشت. اين وسيله ی مکانيزه ميوه ها را همراه با مقداری برگ 

برداشت می کنند و در داخل خود ميوه ها را پس از جدا شدن بسته بندی می نمايند. 
اخيرًا رقم های مخصوصی از سيب که بسيار پاکوتاهند (شبيه درختچه يا بوته) کاشته می شود 
که به وسيله کمباين های ويژه ی کّل باغ سيب کف ُبر (درو) می شوند و در داخل ماشين شاخه و برگ و 

ميوه از هم جدا و ميوه ها جمع آوری می شوند.
برنامه های  با  همراه  می بايد  کار  اين  که  است  اين  مکانيزه  برداشت  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
و  ميوه  کّل  بودن  يکنواخت  و  شکل  يک  صدمه،  و  ضربه  به  ميوه  کردن  مقاوم  قبيل  از  ميوه  اصالحی 

رسيدن هم زمان صورت بگيرد. 
بعد از برداشت ميوه ها و قبل از حمل به بازار ميوه ها از نظر سالم بودن، رسيده بودن، ريزی و 

درشتی، و نوع مصرف درجه بندی و سپس بسته بندی می شوند. 
ـ برداشت گل: منظور از برداشت گل ممکن است قسمتی از گل يا تمام گل همراه  ـ  ٥ ــ   ٨  ـ ٢ ـ
با قسمتی از ساقه باشد. مثًال در برداشت زعفران بعد از رسيدن کامل گل، کالله ها به طوری که آسيب 
نبينند برداشت می شوند. گاهی گل به طور کامل چيده و برداشت می شود، مثل اکثر گل های زينتی که 
گل حتمًا بايد همراه با دمگل و قسمت بلند از ساقه جدا شود، اين نحوه ی برداشت را گل شاخه بريده 
گويند مانند: گاليول، ميخک، آنتريوم، شب بو، ژِربرا و غيره. گاهی هدف از برداشت مصرف خوراکی 
است مانندگل کلم و آرتيشو که دراين صورت هنگامی گل برداشت می شود که به صورت غنچه است و 
گاهی هدف از برداشت گل برای مصارف مختلف از قبيل دارو، رنگ يا عطر است که در اين صورت 
گلبرگ های گل کاربرد دارند. به هر صورت برداشت گل به هر منظور که باشد به صورت دستی و در 

چند مرحله يا در طول چند سال از يک بوته امکان پذير خواهد بود. 
زمان برداشت گل بستگی به هدف و نوع گياه دارد و ممکن است در اوائل يا اواسط و يا اواخر 
بار  به  خسارت  و  می شود  گلبرگ  پالسيدگی  يا  ريزش  باعث  تأخير  با  برداشت  گيرد.  صورت  گلدهی 

می آورد. 
باشد  فوری  مصرف  برای  که  سبزی  نوع  هر  کلی  به طور  سبزی ها:  ـ   برداشت  ـ  ٥ ــ   ٨  ـ ٣ ـ
می بايد بالفاصله بعد از برداشت مورد مصرف قرار گيرد. اين سبزی ها بهتر است حتی االمکان رسيده 
برداشت شود و اگر به منظور نگهداری و انبار کردن باشد چند روز قبل از رسيدن کامل برداشت شود، 
رسيده  کامًال  محصول  و  است  مشکل  آن ها  آب  باال بودن  دليل  به  رسيده  سبزی های  نگهداری  زيرا 
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انجام  دست  با  قيچی  و  کارد  اّره،  وسيله  به  سبزی ها  برداشت  می شود.  گنديده  و  پوسيده  سرعت  به 
می شود. 

ـ برداشت گياهانی که از اندام های زيرزمينی آن ها استفاده می شود: اين  ـ  ٨  ـ ـ  ٥ ـ ٤ ـ
گياهان شامل بعضی از سبزی ها (هويج، تربچه، شلغم، چغندر لبويی) و غيره است. 

سبزی های غده ای و ريشه ای اکثرًا با دست و به وسيله بيل از خاک بيرون آورده می شوند و 
مهم اين است که قبل از برداشت زمين آبياری شود.بعد از گاورو شدن عمل برداشت به راحتی انجام 
گياهان اين است که می بايد قبل از به گل رفتن گياه  برداشت اين  می شود. نکته قابل توجه در مورد 
مبادرت به برداشت کرد، زيرا در صورتی که گياه به گل برود از ذخاير ريشه استفاده می کند و محصول 

نامرغوب می شود (مثًال پوک   شدن تربچه). 
ـ برداشت چای: معموًال برداشت گياهانی که از برگ های آن ها استفاده می شود  ـ  ٥ ــ   ٨  ـ ٥  ـ
به وسيله دست صورت می گيرد. برگ های چای بتدريج و در طول ٦ ماه و در ايران در بهار و تابستان يا 
پاييز برداشت می شود. در چيِن بهاره که چای لطيف و معطر و مرغوب است طی ٤ تا ٥ بار از بوته های 
چای برگ چينی انجام می شود. حدود ٤٥ درصد محصول ساالنه مختص اين برداشت است. در چيِن 

تابستانه که محصول کمتری دارد ٦ ــ٥ بار از بوته های چای برگ چينی می شود. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ــ ــ ٨٨          
بازديد  محصول  برداشت  هنگام  علوفه ای  محصوالت  و  غالت  مزارع  از  ١ ــ 

به   عمل آيد. 
٢ ــ چند محصول زراعی را به وسيله دست برداشت نمايد. 

اّره  و  بيل  با  را  پيازی  و  غده ای  ميوه ای،  دانه ای،  سبزی  از  محصول  چند  ٣ ــ 
برداشت نماييد. 

مقايسه  هم  با  فيزيولوژيکی  و  تجاری  رسيدگی  مرحله  در  را  محصول  ـ چند  ٤ ـ
کنيد. 

مشاهدات عينی خود را طی گزارشی به مربی مربوط ارائه نماييد. 
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             آزمون
ـ گياه بعد از اتمام دوره رويشی خود وارد ............ می شود.  ١ ـ

٢ ــ برداشت به موقع محصول چه مزايايی دارد؟ 
٣ ــ رسيدگی فيزيولوژيکی محصول را توضيح دهيد. 

٤ ــ اکثر محصوالت زراعی در مرحله ی ....... برداشت می شوند. 
٥ ــ از نظر رطوبت دانه گندم بهترين زمان برداشت وقتی است که دانه بيش تر از ....... درصد 

نداشته باشد. 
د) ١٨ ج) ٨   ب) ٢٠   الف) ١٤ 

٦ ــ ماشين دروکن چه عملياتی را انجام می دهد. 
ـ  زمان مناسب برداشت ذرت علوفه ای جهت سيلو کردن چه موقعی است؟  ٧ ـ

ـ چه قسمتی از گياه زعفران برداشت می شود؟  ٨  ـ
د) پرچم  ج) کالله  ب) کاسبرگ  الف) گلبرگ 

٩ ــ ابزاری را که جهت برداشت سبزی به کار می رود نام ببريد.
١٠ــ چند درصد از محصول چای مختص چين بهاره می باشد؟ 

د) ٥٥ ج) ٢٥   ب) ٧٠  الف) ٤٥  
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فصل نهم فصل نهم 

آيش بندی و تناوب زراعیآيش بندی و تناوب زراعی
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ آيش و آيش بندی را تعريف نمايد. 
٢ ــ تناوب زراعی را توضيح دهد. 

٣ ــ دوره تناوب را شرح دهد. 
٤ ــ اصول و نکات فنی آيش بندی و تناوب زراعی را توضيح دهد. 

٥  ــ جداول تناوب زراعی را ترسيم نمايد. 
٦ ــ برای چند منطقه جداول تناوب زراعی تنظيم کند. 

ـ ٩  ــ آيش بندی و تناوب زراعی ١ـ
آيش بندی و تناوب زراعی که در اين فصل به تعريف، توضيح و ضرورت آن پرداخته می شود، 

يکی از اصول بسيار مهم و اساسی در توليد محصوالت زراعی و باغی می باشد. 
زراعت تک محصولی يعنی زراعتی که براساس توليد تنها يک محصول در يک منطقه و بدون 
رعايت آيش بندی و تناوب زراعی می باشد. اين روش، علی رغم محاسنی چون متبّحر شدن زارع در 
توليد يک نوع محصول و محدود   شدن تعداد ماشين آالت الزم و مسايل مربوط به آن، به داليلی که کامًال 
شرح خواهيم داد، نه اصولی است و نه ممکن، لذا، نوع يا روش ديگری از زراعت به نام «زراعت چند 

محصولی» مطرح می شود. 
زراعت چند محصولی عبارتند از: کاشت دو يا چند محصول مختلف در يک منطقه بر اساس 
اصول آيش بندی و تناوبی زراعی. در اجرای اين نوع زراعت، ابتدا الزم بدانيم که چه محصوالتی را 
در يک منطقه می توان کاشت. لذا اين سؤال مطرح می شود که نوع محصوالت قابل کاشت در يک 
قابل  محصوالت  کننده ی نوع  تعيين  عواملی  ديگر چه  عبارت  دارد؟ به  بستگی  عواملی  منطقه، به چه 

کاشت در يک منطقه هستند؟ 
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اين عوامل به طور کلی عبارتند از: عوامل آب و هوايی، عوامل خاکی، ماشين آالت و امکانات 
زراعی، آفات، امراض و علف های هرز، عوامل اجتماعی و اقتصادی (شکل ١ــ٩).

شکل ١ ــ٩ ــ تعدادی از عوامل مؤثر در تعيين نوع محصول قابل کاشت در يک منطقه

بحث کنيد
شکل ١ ــ٩ تعدادی از عوامل مؤّثر بر انتخاب نوع محصول جهت 
يک منطقه را نشان می دهد. آيا شما عامل يا عوامل ديگری را می توانيد بر 
اين عوامل بيافزاييد؟ اگر از عوامل فوق، يکی يا تعدادی را مؤّثر نمی دانيد 

دليل آورده، در کالس بحث کنيد. 
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دوره های آبياری رايج منطقه
 ارتفاع محّل و شيب زمين  

زمان وزش بادهای غالبشّدت باد

شرايط خاص محّل

  شرايط خاص زمان

زه زمين و زهکشی 

 چه بکاريم  

بحث کنيد
شکل ١ ــ٩ تعدادی از عوامل مؤّثر بر انتخاب نوع محصول جهت
يک منطقه را نشان می دهد. آيا شما عامل يا عوامل ديگری را می توانيد بر
اين عوامل بيافزاييد؟ اگر از عوامل فوق، يکی يا تعدادی را مؤّثر نمی دانيد

دليل آورده، در کالس بحث کنيد.
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عوامل مذکور، صرفًا نوع محصول قابل کاشت را مشخص می کنند ولی حّداکثر درآمد و نيز راه 
رسيدن به آن را نشان نمی دهند. حداکثر درآمد از زراعت با ترکيب و تلفيق صحيح کليه ی عوامل زراعی از 
جمله نوع و مقدار محصوالت قابل کاشت، حاصل خواهد شد. منظور از ترکيب محصوالت قابل کاشت 

يعنی اين که چند نوع محصول و از هر يک چه مقدار يا سطحی را بکاريم تا حّداکثر سود حاصل گردد. 
بعد از تعيين نوع محصول و سطح مربوط، منطقه را به دو يا چند بخش تقسيم کرده، هر قسمت 
را به کاشت يک محصول اختصاص می دهيم. اين عمل را آيش بندی١ می گويند. بنابراين، آيش بندی 
کاشت  به  قطعه  هر  اختصاص  و  مختلف  قطعات  به  منطقه  يا  مزرعه  يک  اراضی  تقسيم  از:  عبارتند 
يک محصول براساس اصول علمی و فنی جهت دستيابی به حداکثر بازدهی اقتصادی. در آيش بندی 
اراضی يک منطقه، ممکن است قطعه يا قطعاتی از مين بنا به داليلی، نکاشته بماند. به اين قطعات کاشته 
نشده، اصطالحًا آيش٢ می گويند. آيش اسم مصدر از آمدن است و در کشاورزی به آمادگی يافتن زمين 
از حيث قوه و استعداد برای کاشت و عمل آوردن محصول گفته می شود. در اين جا با توجه به مفهوم 
بلکه  نمی باشد  زمين  رها کردن  معنی  به  است،  رايج  که  آن چه  برخالف  آيش،  که  نماييم  تأکيد  بايد  آيش 
زمان آيش، زمان تجديد قوای از بين رفته، پروردن و آماده کردن زمين جهت کاشت در سال های بعد 

می باشد. لذا نه تنها آن  را رها نمی کنيم، بلکه کامًال مراقب آن هستيم.
شکل ٢ ــ٩ آيش بندی مزارع يکی از هنرستان های کشاورزی کشور را نشان می دهد. 

 Fallow  ــ٢   Fallowing  ــ١

  شکل ٢ ــ ٩ــ آيش بندی مزارع يکی از هنرستان های کشاورزی 

٦٠ هکتار جو پاييزه
قطعات ٤ و ٥ و ٦

(زمين شخم خورده)

٢٠ هکتار آيش
  قطعه ٣

٢٠ هکتار چغندر قند
 قطعه ٢

١٠ هکتار جاليز
قطعه ١/٢  

  ١٠ هکتار
 حبوبات  

قطعه ١/١
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هنرستان مذکور با توجه به امکانات و عواملی که تحت عنوان «چه بکاريم» مطرح شد، آيش بندی 
شکل ٢ ــ٩ را به مرحله ی اجرا گذاشته و موفق نيز بوده است. آيا می توانيد وضعيت هنرستان مذکور 

را حدس بزنيد؟ 
ممکن است بپرسيد: آيا اين آيش بندی ثابت است؟ يعنی هنرستان مذکور، برای هميشه در قطعه 
١ حبوبات و جاليز، در قطعه ٢ چغندرقند، در قطعه ٣ آيش و در قطعات ٤ و ٥ و ٦ جو خواهد کاشت؟ 

تجربيات و آزمايش های مختلف به اين پرسش، پاسخ منفی داده است. 
برای مثال، يک دانشمند١ استراليايی جهت پاسخ به اين سؤال آزمايشی انجام داده است. او 
چندين سال پشت سر هم در يک قطعه زمين پنبه کاشت و مشاهده کرد که بعد از گذشت ١١ سال حتی 
با دادن بهترين ترکيب کودی به خاک، باز هم عملکرد کشت پنبه پايين می آيد. کشاورزان ما اين امر 
کشت  داد،  خواهيم  شرح  کامًال  را  آن ها  ما  که  داليلی  به  بنا  ناميده اند.  زمين  خستگی  کلی،  به طور  را 
پشت سرهم يا کشت ممتد٢يک محصول و حتی اغلب محصوالت يک خانواده ی گياهی در يک قطعه 
مشخص نه علمی است و نه اقتصادی. لذا اصل ديگری در کشاورزی مطرح می شود که متخصصين 

زراعت آن را تناوب زراعی٣ می نامند. 

٢ــ٩ــ تناوب زراعی
در تناوب زراعی، برخالف کشت ممتد، در سال های متوالی در يک زمين گياهان مختلفی را 
محصوالت  کاشت  زمانی  توالی  از:  عبارتند  زراعی  تناوب  تعريف،  برحسب  می کارند.  سرهم  پشت 
مختلف در يک قطعه زمين با رعايت اصول علمی و فّنی در حالی که آيش بندی عبارت بود از تقسيم بندی 

زمين و کاشت محصوالت مختلف در يک سال در قطعات مختلف آن.

٣ــ٩ــ دوره تناوب
در تناوب زراعی مدت زمانی که طول می کشد تا يک گياه مجددًا در سر جای اول خود قرار 
گيرد، «دوره تناوب» می گويند. بنابراين، وقتی گفته می شود دوره تناوب مثًال پنبه در تناوب زراعی يک 
منطقه ٣ سال است؛ بدين معنی است که ٣ سال طول می کشد تا کاشت پنبه در يک قطعه مثًال قطعه ٤، 

تکرار گردد. 
برای درک بهتر مفاهيم تناوب زراعی و دوره تناوب، توّجه شما را به شکل ٣ ــ٩ جلب می نماييم. 

Crop Rotation ــ٣  Continuous Croping    ــ٢  Phillips L.G  ــ١
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(اين شکل، تناوب زراعی اراضی همان هنرستانی که آيش بندی آن را قبًال در شکل ٢ ــ٩ ديده ايد، نشان 
می دهد). با توّجه به شکل (٣ ــ٩)، دوره تناوب جو، حبوبات و چغندرقند را مشخص نماييد. 

نشان  ٣ ــ٩  شکل  در  نماييد؟  تنظيم  را  مذکور  هنرستان  زراعی  تناوب  برنامه ی  می توانيد  آيا 
دهيد. 

چنانچه در خاطرتان باشد هم در تعريف آيش بندی و هم در تعريف تناوب زراعی، رعايت اصول 
علمی و فّنی آمده بود. در اين جا الزم است که شما را با اين اصول آشنا سازيم. 
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٤ــ٩ــ اصول آيش بندی و تناوب زراعی
ـ تغييرات ناگهانی و غير عاّدی آب و هوای منطقه: هر چند که ما با توّجه به  ١ ــ٤ ــ٩ ـ
اوقات، بعضی از  ليکن گاهی  اقدام می کنيم،  محصول  کاشت يک  منطقه به  شرايط آب و هوايی يک 
ريزش  نمايند.  ايجاد  را  خاصی  وضعيت  نموده،  تغيير  ناگهانی  صورت  به  است  ممکن  جّوی  عوامل 
ناگهانی تگرگ در اواخر بهار يا حتی در تابستان و يا وزش بادهای گرم و خشک را می توان مثال زد. 
اين تغييرات در نواحی گرم و خشک جهان غير قابل پيش بينی بوده، تقريبًا امری رايج است. در اين 

صورت آيش بندی در مقايسه با تک کشتی، محاسن زيادی دارد. 
فرض کنيد در يک منطقه، تنها گندم کاشته شده باشد و در مراحل اّوليه ی رسيدگی، مزرعه با 
وزش بادهای گرم و خشک مواجه شود. بديهی است که محصول در اثر بادزدگی خسارت سنگينی 
متحّمل خواهد شد. در صورتی که همين باد بر روی ذّرت علوفه ای يا يونجه ی علوفه ای چندان تأثير 

نخواهد داشت. 
تگرگ هايی که در بعضی از سال ها در موقع رسيدن گوجه فرنگی می بارد، خسارت شديدی به 

اين محصول وارد می آورد. در حالی که خسارت همين تگرگ بر روی بادمجان چشمگير نيست. 
زرد آلو و بادام از درختانی هستند که در بهار با مساعد   شدن هوا، خيلی زود به گل می نشينند. 
سرمای ناگهانی يا يخبندان های اوايل بهار خسارت شديدی به اين درختان وارد می سازد. در حالی که 

همين وضعّيت جّوی به درختان سيب و گالبی که در مرحله ی گل دهی نيستند خسارتی نمی رساند. 
شما حتمًا با ما هم عقيده ايد که در شرايط فوق، زارعی که تنها گندم يا گوجه فرنگی يا زرد آلو 
است،  کاشته  متفاوت  گياه  چند  يا  دو  و  نموده  آيش بندی  که  زارعی  از  بيش تر  مراتب  به  است  کاشته 

خسارت خواهد ديد.
آيا می توانيد مثال های ديگری در اين مورد بياوريد؟ 

ـ  آفات، بيماری ها و علف های هرز: هر محصول، يک يا چند عامل بيماری زا،  ٢ــ٤ ــ٩ ـ
آفات و علف های هرِز اختصاصی دارد. در صورت شايع   شدن اين عوامِل زيان آور، خسارت شديدی به 
آن محصول وارد خواهد آمد. کاشت به روش تک کشتی و نيز کشت ممتِد يک محصول در يک منطقه، 
باعث می شود که اين عوامِل زيان آور آن  چنان شايع شوند که کاشت آن محصول نه تنها غير اقتصادی، 

بلکه غير ممکن گردد. 
بعد از آن که سيب زمينی از امريکا به اروپا برده شد، کشت آن در اين قاره از جمله ايرلند چنان 
بيماری  ٤٦ ــ١٨٤٥  زراعی  سال  در  گرديد.  کشور  اين  اصلی  و  عمده  محصوالت  از  که  يافت  رواج 
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سفيدک١ دروغی سيب زمينی در اثر عدم رعايت اصول آيش بندی و تناوب در کشور ايرلند چنان شايع 
شد که محصول سيب زمينی آن را به طور کّلی نابود ساخت. 

بعد از جنگ جهانی اول، کشت پنبه های امريکايی٢ به خصوص رقم آپلند در خوزستان چنان 
رواج يافت که تمام ارقام بومی را از صحنه خارج نمود. متناسب با توسعه ی کاشت پنبه های جديد و 
مقرون به صرفه، صنايع جانبی مربوط به آن نيز گسترش يافت، که اين امر خود سبب توسعه ی بيش تر 
کاشت ارقام جديد و عدم رعايت اصول علمی و فّنی در زراعت اين محصول گرديد. در سال ١٣١٣ 
طغيان کرم خاردار پنبه٣ در خوزستان، چنان خسارتی به پنبه اين ناحيه وارد نمود که هنوز هم علی رغم 
گذشِت حدود ٦٠ سال از آن تاريخ و ساخته   شدن انواع آفت کش ها و پيشرفت های بسيار در زمينه ی 
مبارزه با آفات، کشت پنبه در خوزستان نه تنها رواج نيافته، بلکه کّال ً متروک شده است. در حالی که 
آزمايشی نشان می دهد بيماری بوته ميری پنبه، در اثر تناوب چهار ساله ی اين محصول با غّالت، از ٤٠ 

درصد به ٥ درصد کاهش می يابد. 
ـ توزيع زمانی نيروی کار و ماشين آالت: در روش تک کشتی از نيروی کار و  ٣ ــ٤ ــ٩ ـ
نيز امکانات ماشين آالت به خوبی استفاده نمی شود. زيرا، در اثر کشت يک گياه، عمليات خاک ورزی 
کاشت، داشت و برداشت به زمان های خاّصی محدود می شود. لذا در اين زمان ها، تراکم کار کارگر 
و ماشين آالت به حّداکثر خود می رسد و چه بسا بعضی از امور مهم به خوبی يا به موقع انجام نگيرد 
يا اين که در اثر تقاضای زياد به اين نهاده ها، قيمت آن ها افزايش می يابد و با افزايش هزينه های توليد، 
سود خالص کاهش می يابد. در حالی که در فصول ديگر، هم کارگر و هم ماشين آالت، بی کار و بدون 

استفاده خواهد ماند. 
با آيش بندی و تناوب صحيح و مطابق با اصول مکانيزاسيون، تقسيم زمانی کار يکنواخت شده و 

از کارگر و ماشين آالت در زمان های بيش تر و بهتر استفاده می شود. 
از  تهران  جنوب  شرايط  در  آن  کار  بيش ترين  باشد،  کاشته  گندم  تنها  زارعی  اگر  مثال،  برای 
اوايل تا اواخر مهر ماه جهت خاک ورزی و کاشت رقم پاييزه، مختصری در اوايل فروردين ماه جهت 
غلتک زدن و دادن کودسرک، و اواخر خردادماه جهت برداشت گندم، خواهد بود. بقيه اوقات سال، 
به جز چند مورد آبياری و سمپاشی، کار چندانی نخواهد داشت. لذا نيروی کار و ماشين آالت آن، فقط 
در مواقع فوق مصرف دارد. در حالی که اگر سه محصول گندم، چغندر قند و نخود را به آيش بندی 

بگذارد از وقت، نيرو و امکانات خود استفاده ی بيش تر و مناسب تری خواهد کرد. 
Earis insulana   ــ٣  Gossypium hearbaceum   ــ ٢ Phytophthora infestans  ــ١
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را  آن ها  گياهان  که  ــ  اکسيژن  و  کربن  از  بعد  که  می دانيم  موجود:  آب  مقدار  ـ   ٤ ــ٤ ــ٩ ـ
و  خشک  مناطق  در  خصوص  به  رشد،  محدود کننده ی  عامل  مهم ترين  آب  ــ  می گيرند  هوا  از  عمدتًا 
دوره ی  طی  در  که  دارد  مشخصی  نياز   آبی  محصول  هر  ديگر،  طرف  از  می باشد.  جهان  نيمه خشک 
زندگی اين نياز فرق می کند. مثًال گندم ٥ ــ٤ هزار متر مکعب و پنبه ٧ ــ٦ هزار متر مکعب در هکتار و 
در طول دوره رشد، آب نياز دارد. ولی نياز اين محصوالت به آب، در طی دوره ی رشد يکسان نيست. 
حّداکثر نياز آبی گندم در مرحله به گل نشستن و تشکيل دانه و بيش ترين نياز آبی پنبه در مرحله به گل 
نشستن تا رسيدن غوزه ها می باشد. حال، اگر با توّجه به مقدار آب منطقه، تنها يک محصول بکاريم، 
بديهی است که حّداکثر استفاده از آب منطقه نخواهد شد. زيرا، بعد از آن محصول، آب موجود بدون 
استفاده خواهد ماند. به خصوص اگر منبع آبی ما قنات يا آب رودخانه باشد. به همين خاطر است که در 
اغلب روستاهای ايران تناوب گندم يا جو پاييزه با حبوبات يا صيفی جات، به خوبی مرسوم شده است و 
اجرا می شود. پس الزم است با توجه به نياز آبی هرگياه و حساس ترين موقع نياز به آب هر گياه و مقدار 

آب موجود، طوری آيش بندی کنيم که:
الف ــ هيچ آبی به هدر نرود. 

ب ــ حداکثر استفاده از آب موجود شده باشد. 
ج ــ هيچ يک از محصوالت ما به خصوص در دوره حّساس با بی آبی مواجه نگردند. 

ـ  مسايل اقتصادی: گاهی علی رغم پيش بينی های به عمل آمده، قيمت بازار فروش  ٥ ــ٤ ــ٩ ـ
محصوالت، تغييرات فاحش و غير منتظره ای دارد که خارج از کنترل يک زارع خردپا مثل زارعين کشور 
ما می باشد. در اين مواقع زارعی که تنها يک محصول کاشته باشد، صدمه ی جبران ناپذيری را متحّمل 
خواهد شد. مثًال، قيمت گوجه فرنگی در اواسط تابستان سال ١٣٧٢ به قدری کاهش يافت (کيلويی ٣٠ 
ريال) که حّتی مزد چيدن آن را تأمين نمی کرد. در حالی که در همين سال، قيمت هر کيلو گرم پياز به بيش 
از ٥٠٠ ريال رسيد. يا اين که در سال ١٣٧١، قيمت هر کيلو گرم نارنگی شمال در ميدان تره بار تهران به 

کمتر از ٥٠ ريال رسيد؛ در حالی که در همين سال قيمت هر کيلو گرم کيوی بيش از ٣٠٠٠ ريال بود. 
حتمًا قبول داريد زارعی که تنها گوجه فرنگی کاشته است يا باغداری که تنها محصولش نارنگی 
است با اين وضعيت، ضرر سنگينی را متحّمل خواهد شد. در حالی که زارعی که آيش بندی را رعايت 

کرده است چندان ضرر نخواهد کرد. 
در  کشاورزی  محصوالت  قيمت  وضع  امسال  کنيد؟  ذکر  می توانيد  را  ديگری  مورد  شما  آيا 

منطقه ی شما چگونه است؟ 
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ـ  فرسايش و تخريب ساختمان خاک: خاک، به جز در موارد استثنايی (آبکشت١)،  ٦ ــ٤ ــ٩ ـ
از  مهم ترين عوامل توليد محصوالت زراعی می باشد. لذا حفظ حاصل خيزی آن بايد هميشه مورد 
حاصل خيزی  و  ساختمان  بر  متفاوتی  اثرات  مختلف،  زراعی  محصوالت  گيرد.  قرار  دّقت  و  توّجه 
خاک دارند. بعضی از محصوالت، مانند يونجه ی چند ساله و نيز گياهان مرتعی که احتياج به شيار زدن 
فواصل آن ها و زير و رو کردن هر ساله ندارند، نه تنها اثر سويی بر خاک دانه های خاک ندارند، بلکه 
مانع از فرسايش آبی و بادی خاک شده، ساختمان آن را نيز بهبود می بخشند. در مقابل، محصوالتی 
چون پنبه، ذّرت يا آفتابگردان که در طول داشت، نياز به چندين مرتبه خاک دادن پای بوته ها و شيار زدن 
فواصل آن ها می باشد، بيش ترين صدمه را به ساختمان خاک وارد می سازند. لذا تناوب اين دو سری 

محصوالت می تواند تعادلی در ساختمان خاک ايجاد نمايد. 
نوع  يک  تنها  که  زمانی  گياهی:  تغذيه  و  زمين  نفوذ   شدن  غير قابل  و  ـ  سفت  ٧ ــ٤ ــ٩ ـ
محصول در زمين بکاريم، عمليات خاک ورزی در عمق معّينی صورت خواهد گرفت. مثًال در زراعت 
گندم، عمق شخم را به طور معمول ٣٠ سانتی متر می گيرند. وقتی در يک قطعه دايمًا گندم کاشته شود و 
همين مقدار شخم زده شود، پس از مّدتی به عّلت کار مداوم ماشين آالت در اين عمق، يک قشر سفت 
و غير قابل نفوذی ايجاد خواهد شد که اثر بسيار بدی بر عملکرد محصول خواهد داشت. در حالی که 

کاشت محصوالت مختلف به خاطر نياز به عمق شخم متفاوت، اين نقص را برطرف خواهد نمود. 
از نظر تغذيه ی گياهی، می دانيم که گياهان مختلف نياز غذايی متفاوتی دارند. مثًال غالت ازت دوست 
هستند، در حالی که بقوالت، در شرايط مساعد نه تنها ازت خاک را تخليه نمی کنند، بلکه به مقدار آن نيز 
اضافه می کنند. در مقابل، بقوالت به کلسيم بيش تری نياز دارند. از طرف ديگر، ريشه ی گياهان مختلف، 
عمق نفوذ متفاوتی در خاک دارند. برای مثال گندم و جو، دارای ريشه افشان و اغلب سطحی می باشند. 
لذا در عمق ٣٠ــ٢٠ سانتی متری بيش ترين جذب آب و مواد غذايی را دارند. در  حالی که گياهانی مثل 
سانتی متر و حّتی  هستند و اغلب می توانند از عمق ٧٠  آفتابگردان و بقوالت، دارای ريشه راست  پنبه، 
بيش تر آب و مواد غذايی جذب کنند. ريشه های يونجه به طور معمول تا عمق ١٨٠ سانتی متری خاک و در 
بعضی از شرايط تا عمق ٧ متری خاک نفوذ می نمايند. بنابراين تناوب زراعی با گياهانی که دارای سيستم 
ريشه ای متفاوت و نياز غذايی مختلف هستند، اين امکان را می دهد که از تمام عناصر و سطوح مختلف 
خاک بهره برداری مناسب و متعادلی صورت بگيرد. هم چنين نياز به کودهای شيميايی را به حّداقل برساند 

که اين امر، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زيست محيطی، بسيار مهم و ارزشمند می باشد. 
Hydroponic   ــ١
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بر  مفيدی  بسيار  اثرات  شود،  وارد  آن  در  بقوالت  وقتی  خصوص  به  و  تناوب  کّلی،  به طور 
خواّص فيزيکی، شيميايی و بيولوژيکی خاک و افزايش حاصل خيزی آن دارد. برای مثال، آزمايشی 
در هندوستان ثابت کرده است که نوعی نخود که دارای ريشه ی عمودی می باشد، عملکرد محصول 
بعدی را به طور چشم گيری افزايش می دهد. اين اثر بقوالت در افزايش محصول بعدی، به دو عّلت 

می تواند باشد: 
ـ  بقايای ريشه ی آن ها و تثبيت ازت. الف ـ

ب ــ سست شدن اليه ی زيرين خاک جهت نفوذ بهتر هوا و رطوبت. 
ـ  مسمومّيت خاک: گياهان نيز مانند جانوران، مقداری مواد زايد در درون خود ايجاد  ٨    ــ٤ ــ٩ ـ
می کنند که بايد از بدن آن ها دفع شود. ولی گياهان برخالف جانوران، فاقد دستگاه دفعی مشخص هستند. 

با اين حال، اين مواد به طرق تصعيد، شستشو، ترّشح و يا در اثر تجزيه ی بقايای آن ها، خارج 
می گردد و به محيط (مخصوصًا خاک) وارد می شود. اين مواد که عمومًا به فيتوتوکسين ها١ معروفند،  

اثرات مختلفی بر روی خود گياه يا گياهان بعدی دارند. اين اثرات به سه دسته قابل تقسيم می باشند: 
الف ــ بی اثرند (خنثی)

ـ  تأثير مثبت دارند (باعث افزايش رشد و نمو محصول بعدی می گردند) ب ـ
ج ــ تأثير منفی دارند (مانع از رشد محصول بعدی می گردند)

به اثر بازدارندگی (تأثير منفی) فيتوتوکسين ها، آللوپاتی٢ می گويند. به عبارت ديگر، آللوپاتی عبارتند 
از: اثر زيان آور مستقيم يا غير مستقيم يک گياه روی خود يا گياهان ديگر از طريق وارد کردن ترکيبات شيميايی 
مضر به محيط. مثال های زيادی در مورد آللوپاتی وجود دارد. اين که شما نمی توانيد زير درخت گردو هيچ 
پهن برگی برويانيد يا اصوًال اين نوع گياهان در زير درخت گردو سبز نمی شوند، به علت ترّشح ماّده ای به نام 
«ژوگلن٣» است که از ريشه و برگ های بر زمين ريخته ی درخت گردو ايجاد می گردد. يا اين که شما نمی توانيد 
باغ سيب قديمی را تبديل به باغ سيب جديد نماييد، به خاطر آن است که درختان سيب «ارسنيک» خاک را به 

قدری باال می برند که روی نهال های کوچک سيب اثر بازدارندگی بسيار شديدی دارند. 
مشکالت موجود در احيای جنگل ها در بسياری از موارد ناشی از همين مسأله آللوپاتی می باشد. 

در زراعت، بعد از زعفران و کتان نمی توانيد دوباره زعفران يا کتان بکاريد. 
هم چنين، امروزه موضوع آللوپاتی در خيار، يوالف، سورگوم و چاودار به خوبی مطالعه شده 
است. البته از آللوپاتی استفاده های خوبی نيز می شود. به عنوان مثال، ثابت شده است که اگر در پاييز 

Juglen  ــ٣                         Allelopaty ــ٢               Phytotoxin   ــ١
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چاودار کاشته شود و در اوايل بهار آن ها را زير خاک نمايند و آن گاه بعد از مدتی در آن زمين سبزی کاشته 
شود، تراکم علف های هرز به حّداقل می رسد. بنابراين با اجرای تناوب، مسأله آللوپاتی به خوبی حل شده، 

مشکالتی ناشی از اين پديده به حّداقل می رسد و حّتی استفاده ی مناسب نيز از آن می گردد. 
اين،  بر  عالوه  می باشند.  زراعی  تناوب  و  آيش بندی  مهم  اصول  از  تعدادی  شده،  ذکر  موارد 
مواردی هم هستند که مخصوص يک ناحيه يا گياه خاص می باشد. لذا با رعايت اين موضوعات بايد 

جداول تناوب زراعی تنظيم گردد. 

٥ ــ٩ ــ جداول تناوب زراعی و چگونگی تنظيم آن 
با مطالعه ی اصول و نکات فّنی آيش بندی و تناوب و نيز بحث «چه بکاريم» به اهميت و ضرورت 
چهار  مؤّثر،  موارد  تمام  گرفتن  نظر  در  با  منطقه  يک  در  شما،  می کنيم  فرض  پی برديد.  تناوب  اجرای 
محصول سيب زمينی، ذّرت علوفه ای، حبوبات و گندم را انتخاب نموده ايد و می خواهيد به تناوب بگذاريد. 
اما چگونه؟ برای اجرای اين امر، الزم است که جدول تناوب زراعی تهيه و تنظيم شود. جدول تناوب 
زراعی چيست؟ به نقشه ی زمان بندی کاشت قطعات مختلف، در سال های متوالی جدول تناوب زراعی 
گفته می شود. اين جدول همانند جدول برنامه ی درسی (کالسی) شماست. برنامه ی درسی نشان می دهد 
که شما ديروز يا روزهای قبل چه دروسی داشتيد، امروز چه درس يا دروسی داريد و روزهای آينده چه 
دروسی خواهيد داشت. جدول تناوب زراعی نيز به همين صورت نشان می دهد که در يک قطعه زمين 
در سال يا سال های گذشته چه چيزی کاشته شده بود، امسال چه چيزی کاشته می شود و سال های آتی 

چه محصوالتی در آن کاشته خواهد شد. 
جدول تناوب زراعی، همانند جدول برنامه درسی دارای سطرها و ستون هايی می باشد (جدول ١ ــ٩).

جدول ١ ــ٩ــ الف ــ جدول برنامه درسی 

ساعت
چهارمسوم دوماولروز

شنبه

يکشنبه
دوشنبه

.

.

.

توليد محصوالت 
زراعی
زبان

........

رياضی

ورزش
..........

دينی

سرويس و نگهداری 
ماشين های...

 ديم کاری

توليد محصوالت 
باغی
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جدول ١ ــ٩ــ ب ــ جدول تناوب زراعی 

قطعه
(٤)(٣) (٢)(١)سال

١٣٧١

١٣٧٢

١٣٧٣
. 
. 
. 

سيب زمينی

ذرت

ذرت 

حبوبات

حبوبات

گندم

گندم

سيب زمينی

بعد از ترسيم جدول تناوب زراعی، مسأله ای که باقی می ماند ترتيب قرار گرفتن محصوالت پشت 
سر هم در يک تناوب است. در اين باره، عالوه بر رعايت اصول و نکات تشريح شده به راهنمايی های 

کلی زير توجه نماييد.
ـ گياهان وجينی (چغندر قند، سيب زمينی، ذّرت دانه ای، پنبه و ...): چون به  ١ ــ٥ ــ٩ ـ
مواد غذايی و نيز هوموس خاک، نياز فراوان دارند، بايد بعد از محصوالتی که باعث افزايش اين مواد 
در خاک می شوند و يا بعد از مصرف کود دامی، قرار گيرند. گياهان خانواده ی بقوالت، به خصوص 

بقوالت علوفه ای، در اغلب موارد باعث تقويت خاک زراعی می گردند. 
توّقع  آن که  ابتدا  می شود:  منظور  تناوبی  برنامه ی  در  وجينی  گياه  دو  که  زمانی  ـ   ٢ ــ٥ ــ٩ ـ
بيش تری دارد، می آيد. مثًال اگر ذّرت و چغندر قند باشد، ابتدا چغندر قند و بعد ذّرت در تناوب قرار می گيرد. 
ـ  حبوبات: در بين دو گياه وجينی يا قبل از غّالت دانه ريز، قرار می گيرند. گياهان وجينی  ٣ ــ٥ ــ٩ ـ

زمين را برای حبوبات پاک می کنند و حبوبات نيز به نوبه خود خاک را برای غالت تقويت می نمايند. 
ـ  غالت دانه ريز: بعد از گياهان وجينی يا حبوبات می آيند. چون اين گياهان دارای  ٤ ــ٥ ــ٩ ـ
ريشه ی سطحی هستند و برخالف گياهان قبل از خود، از اليه های سطحی تر خاک زراعی آب و مواد غذايی 

جذب می کنند. در ثانی، رسيدگی ای که به محصول وجينی شده، به اين محصوالت نيز بهره می دهد. 
ـ  در صورت ضرورت آيش: آن را قبل از گياه وجينی قرار می دهند. چرا؟  ٥   ــ٥ ــ٩ ـ

ـ  در ترتيب قرارگرفتن گياهان: بايد دقت شود که بين برداشت محصول قبلی تا  ٦ ــ٥ ــ٩ ـ
کاشت محصول بعدی، فاصله ی مناسب جهت اجرای عملّيات خاک ورزی وجود داشته باشد. مثًال در 
تناوب پنبه و گندم پاييزه در مناطقی چون استان تهران، مشکل فوق ايجاد می شود. در حالی که تناوب 

پنبه با جو يا گندم بهاره مشکلی ندارد. چرا؟ 
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به چند نمونه از جداول تناوب زراعی توجه نماييد: 

جدول ٢ ــ٩ــ تناوب ٢ ساله گندم يا جو ــ آيش 

قطعه
 (٢)(١)سال

١
٢

گندم (جو)
آيش

آيش 
گندم (جو)

تناوب جدول ٢ ــ٩ بيشتر در مناطق کم آب يا اراضی ديم با ميزان نزوالت جوی کم تر از ٣٥٠ 
ميلی متر اجرا می شود. 

جدول ٣ــ٩ــ تناوب غّالت ــ  بقوالت 

قطعه
 (٢)(١)سال

قطعه
سال

(١)(٢)

١
٢

حبوبات
گندم (جو)

گندم (جو)
حبوبات

١
٢

شبدر
گندم (جو)

گندم (جو)
شبدر

                          (الف)                                                                         (ب)

تناوب های الف و ب جدول ٣ ــ٩ بيشتر در مناطقی اجرا می شود که از شهر يا بازار مصرف 
فاصله دارد و نيروی انسانی فعال نيز کم است. اين تناوب در اغلب روستاهای دور افتاده کشورمان 

مرسوم می باشد. 
جدول ٤  ــ٩ــ تناوب های ٣ ساله

قطعه
(٣) (٢)(١)سال

قطعه
سال

(١)(٢)(٣)

حبوباتگندمسيب زمينیاولجوبهارهپنبهشبدراول
سيب زمينیحبوباتگندمدومشبدرجو بهارهپنبهدوم
گندمسيب زمينیحبوباتسومپنبهشبدرجو بهارهسوم

                          (الف)                                                                         (ب)
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تناوب های جدول ٤   ــ٩ در مناطقی که نيروی کار به اندازه ی کافی وجود دارد و توليد محصوالت 
بيشتر مصرف محلی دارد، مشاهده می شود. 

و  است  موجود  کافی  اندازه ی  به  آب  که  شود  می  اجرا  مناطقی  در  ٥ ــ٩  جدول  تناوب های 
کارخانجات قند و روغن کشی و نيز امکانات ماشين آالت جهت برداشت محصوالت قندی و روغنی و 

نيز محصوالت ديگر وجود دارد. 

جدول٥ ــ٩ــ تناوب ٤ ساله (الف) و ٥ ساله (ب)

قطعه
(٤)(٣) (٢)(١)سال

جوآفتابگردانگندمشبدراول
شبدرجوآفتابگردانگندمدوم
گندمشبدرجوآفتابگردانسوم
آفتابگردانگندمشبدرجوچهارم

(الف)     

قطعه
(٥)(٤)(٣) (٢)(١)سال

گندمشبدرذرتحبوباتچغندر قنداول
چغندرقندگندمشبدرذرتحبوباتدوم
حبوباتچغندرقندگندمشبدرذرتسوم
ذرتحبوباتچغندرقندگندمشبدرچهارم
شبدرذرتحبوباتچغندرقندگندمپنجم

(ب)  
امکانات  و  مناطق  برای  می توان  که  است  بی شماری  جداول  از  نمونه هايی  ترسيمی،  جداول 
مختلف ترسيم نمود. البته در هر يک از برنامه های تناوبی، سطح زير کاشت هر محصول با محصول 
دارد،  را  کاشت  زير  سطح  کم ترين  که  محصولی  صورت  اين  در  باشد.  داشته  فرق  است  ممکن  ديگر 
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به  عنوان معيار قرار می گيرد و سطح زير کاشت محصوالت ديگر، ضريبی از آن خواهند بود. برای مثال 
اگر در يک برنامه ی آيش بندی و تناوب، ٤ محصول مورد نظر باشد که يکی از آن ها (چغندر قند با ٣ 
هکتار سطح زير کاشت) کم ترين سطح را دارا باشد، محصوالت ديگر دارای سطحی دقيقًا يا تقريبًا ٣، 

٦ و ٩ (به طور کّلی ضريبی از ٣) هکتار خواهند داشت. چرا؟ 
به شکل ٣ ــ٩ مجّددًا توجه نماييد. 

            آزمون
١ ــ تک کشتی، يعنی کشتی که: 

الف) به وسيله ی يک فرد انجام می گيرد. 
ب) تنها شامل يک محصول است. 

ج) به وسيله ی يک کشور صورت می گيرد. 
د) منحصر به فرد و نمونه باشد. 

٢ ــ کاشت چند محصولی يعنی: 
الف) کاشت محصوالت مختلف در يک زمان در قطعات مختلف. 

ب) کاشت محصوالت مختلف در سال های مختلف در يک منطقه. 
ج) کاشت ٢ يا چند محصول در يک زمان در يک قطعه. 

د) کاشت گياهانی که ٢ يا چند محصول دارند. 
٣ ــ کشت پشت سر هم يا ممتد يک گياه و حّتی اغلب يک خانواده ی گياهی در يک قطعه، ... 

می باشد. 
الف) غير اصولی ولی ممکن. 

ب) غير ممکن ولی اصولی. 
ج) بهترين کشت. 

د) غير اقتصادی و غير علمی. 
٤ ــ آيش بندی عبارتند از ــــــــــــــ در حالی که تناوب زراعی عبارت اند از ــــــــــــــ                                        توالی مکانی                                                           توالی مکانی
                                      توالی زمانی                                                           توالی زمانی 
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٥ ــ يک تناوب زراعی ٤ ساله بنويسيد و در آن ضمن مشّخص کردن سطح زير کشت هر يک و 
دوره تناوب هر محصول، عّلت پشت سر هم قرار گرفتن محصوالت را توضيح دهيد. 

٦ ــ اصول علمی آيش بندی و تناوب زراعی را فقط نام ببريد. 
٧ ــ اهمّيت نوع ريشه و وجينی و غير وجينی بودن محصول را در تناوب زراعی توضيح دهيد. 
٨  ــ آيا با توّجه به وفور کودهای شيميايی و سموم دفع آفات نباتی، باز هم تناوب زراعی اهمّيت 

دارد؟ چرا؟ 
٩ ــ در مورد آيش بندی و تناوب زراعی در کالس بحث کنيد. 

ـ برای ٤ محصول از محصوالت چغندرقند، جو، ذّرت دانه ای، آفتابگردان، شبدر، گندم و  ١٠ ـ
آيش، يک برنامه آيش بندی و تناوب زراعی بنويسيد که: 

الف) با شرايط اقليمی منطقه ی شما مناسب باشد. 
ب) سطح زير کاشت هر يک مشخص باشد. 

ج) اصول آيش بندی و تناوب زراعی رعايت شده باشد. 
د) حداکثر درآمد حاصل شود. 
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