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چکیده
استفاده از سامانههای کشت مخلوط يکي از راه کارهای استفاده بهینه از منابع محیطي و دستیابي به
کشاورزی پايدار است .بهمنظور تعیین مناسبترين تاريخ و آرايش کاشت در کشت مخلوط پنبه
( )Gossypium hirsutum L.و طالبي ( )Cucumis melo var. Cantalupensisزير پوشش پالستیک
در منطقه ابوزيدآباد شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان آزمايشي بهصورت فاکتوريل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفي در چهار تکرار با استفاده از پنبه رقم ورامین و طالبي رايج در در دو سال اجرا
گرديد .فاکتور اول شامل سه تاريخ کاشت پنجم ،دهم و پانزدهم اسفند و فاکتور دوم شامل چهار الگوی
کشت-1 :کاشت روی پشته با فاصله بین رديفي 111سانتيمتر ،فاصله بوته روی رديف طالبي  01سانتيمتر
و پنبه  21سانتيمتر ،بهترتیب نسبت ( 3پنبه) و ( 2طالبي) -2کاشت روی پشته با فاصله بین رديفي
111سانتيمتر ،فاصله بوته طالبي 01سانتي متر و پنبه  21سانتيمتر ،نسبت  2:2از پنبه و طالبي
 -3کشت خالص پنبه (فواصل بین و روی رديف بهترتیب  57و  27سانتيمتر) -4کشت خالص طالبي
(فواصل بین و روی رديف بهترتیب  111و  27سانتيمتر) .نتايج اين پژوهش نشان داد الگوی کشت  2:2در
مقايسه با الگوی کشت ( 3:2سه گیاه پنبه و  2گیاه طالبي) در تمام تاريخهای کشت عملکرد بیشتری (هم
طالبي و هم پنبه) تولید نمود .بررسي روند تغییرات نسبت برابری زمین ( )LERنیز بیانگر آن است نسبت
برابری زمین در هر دو الگوی کشت و برای همه تاريخهای کشت باالتر از  1بوده اما الگوی کشت  2:2در
تمام تاريخهای کاشت نسبت به الگوی  3:2برتری معنيداری داشته است.
واژههای کلیدی :نسبت برابری زمین ،کشت خالص ،کشت مخلوط ،رقابت

*مسئول مکاتبهmaja1341@gmail.com :
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مجله پژوهشهای پنبه ایران جلد ( )1شماره (1931 ،)1

مقدمه
راندمان استفاده از منابع در سامانههای تک کشتي 1پايین بوده و بکارگیری سامانههای کشت
مخلوط ،با افزايش تنوع زيستي باعث افزايش راندمان استفاده از منابع مي گردد (مظاهری و اويسي،
 . )2114برهمین اساس در کشاورزی پايدار کشت مخلوط به سامانههايي اطالق مي گردد که در آن در
زمان و مکان يکسان دو يا تعداد بیشتری گونه گیاهي رويش يافته و بطور معمول راندمان استفاده از
منابع محدود محیطي در اين سامانهها بیشتر از حالت تک کشتي هر گونه است (قوش و همکاران،
 .)2110سودمندتر بودن يک کشت مخلوط نسبت به کشتهای خالص بر دو اصل تولید رقابت 2و ايجاد
تسهیل 3استوار است که اولي بیانگر استفاده گیاهان از منابع محیطي با توجه به زمان ،مکان و
فیزيولوژی هر گیاه و دومي نشانه سود بردن مستقیم يک گیاه از گیاه ديگر بدون ايجاد مزاحمت برای
آن و يا از طريق بهبود شرايط محیطي بطور غیر مستقیم ،مي باشد (واندرمیر.)1991 ،
در بسیاری از نقاط دنیا استفاده از کشتهای مخلوط بهويژه در مناطقي با سطوح بهره برداری کمتر
از  7هکتار ،توسعه زيادی يافته است .در چنین حالتهايي بسیاری از کشاورزان کشتهای مخلوط را از
نظر کل محصول تولیدی و همچنین بازده تولید نسبت به هر واحد زمین ،کارامدتر از سامانههای تک
کشتي مي دانند (سعید و همکاران .)1999 ،در کشورهای در حال توسعه آسیا و آفريقا ،محدوديت
زمینهای مستعد کشاورزی برای تولید الیاف ،روغن و غذا از داللیل ديگر توجه به کشتهای مخلوط
است (رضاييچیانه و همکاران .)2111 ،کشتهای مخلوط معموال حساسیت کمتری به آفات و بیماريها
داشته ،به تنش خشکي مقاومتر بوده ،توزيع نیروی کارگری مناسبتری نسبت به حالت تک کشتي
ايجاد کرده و تعادل مناسبتری در رژيم غذايي انسان بوجود مي آورند (واندر میر .)1991 ،با وجود تمام
محاسني که برای کشتهای مخلوط عنوان ميگردد ،انتخاب نامناسب گیاهان در کشت مخلوط
ميتواند به دلیل افزايش رقابت گونهها برای منابع محیطي کاهش عملکرد را به همراه داشته باشد
(کاروترس و همکاران.)2111 ،
پژوهشهای زيادی پیرامون کشت مخلوط پنبه با ساير محصوالت از جمله پیاز (نگار و همکاران،
 ،)1990لوبیا چشم بلبلي (رامش و بابو ،)1990 ،سويا (کما )1991 ،و گندم (مهدوی دامغاني) 2115 ،
انجام شده است .با اين وجود پژوهشهای کمتری در رابطه با کشت مخلوط پنبه و محصوالت جالیزی
موجود است .در ايران بیش از  117هزار هکتار از اراضي کشاورزی با متوسط عملکرد  2431کیلوگرم
در هکتار به کشت پنبه و  314هزار هکتار به کشت محصوالت جالیزی اختصاص يافته است (بي نام ،
1- Monoculture
2- Competitive production
3- Facilitative production
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 .)2111با توجه به فواصل رديفي زياد در کشت پنبه و محصوالت جالیزی و بدون استفاده باقي ماندن
آن در بخش زيادی از طول دوره رشد ،محصوالت جالیزی ميتوانند انتخاب مناسبي جهت کشت
مخلوط با پنبه باشند .در پژوهش حاضر تاثیر تاريخ وآرايش کاشت در کشت مخلوط پنبه وطالبي زير
پوشش پالستیک در منطقه ابوزيد آباد شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان بررسي گرديد.
مواد و روشها
اين بررسي در منطقه ابوزيد آباد شهرستان آران و بیدگل ازبهمن سالهای  1307تا  1300در يک
آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با  4تکرار با استفاده از پنبه رقم ورامین و
طالبي رايج در منطقه اجرا گرديد .فاکتور اول شامل سه تاريخ کاشت پنجم ،دهم و پانزدهم اسفند و
فاکتور دوم شامل چهار الگوی کشت  -1 :کاشت روی پشته با فاصله بین رديفي 111سانتيمتر ،فاصله
بوته روی رديف طالبي  01سانتيمتر و پنبه  21سانتيمتر ،بهترتیب نسبت ( 3پنبه) و ( 2طالبي) -2
کاشت روی پشته با فاصله بین رديفي 111سانتيمتر ،فاصله بوته طالبي 01سانتيمتر و پنبه 21
سانتيمتر ،نسبت  2:2از پنبه و طالبي بود -3 .کشت خالص پنبه (فواصل بین و روی رديف بهترتیب
 57و  27سانتيمتر) -4 .کشت خالص طالبي (فواصل بین و روی رديف بهترتیب  111و 27
سانتيمتر) .میانگین دما و بارندگي در طي دو سال انجام پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
هواشناسي جهت اجرای طرح در زمستان سال 1303پس از آمادهسازی زمین کود مورد نیاز بر اساس
آزمون خاک و توصیه موسسه تحقیقات خاک و آب مصرف گرديد .میزان  21تن در هکتار از کود مرغي
استفاده شد .سپس با ايجاد پشتههای  111سانتيمتری و ايجاد تونل پالستیکي به ارتفاع حدود 01
سانتيمتر توسط کمانهای فلزی کاشت طالبي در  27بهمنماه باکشیدن پالستیک بر روی تونلها،
آبیاری آن انجام گرديد .کاشت پنبه در تاريخهای مقرر طبق طرح توسط کارگر داخل تونلها صورت
گرفت .دومرحله آبیاری تا زمان برداشتن پالستیکها از روی تونلها (در اواخر فروردينماه) انجام شد و
تا زمان برداشت طالبي و پنبه آبیاری بر اساس نیاز دو گیاه و عرف محلي انجام شد .عملیات وجین
علفهای هرز طي سه نوبت ،يک بار زير تونلهای پالستیکي و دو نوبت در اواسط ارديبهشت و
خردادماه انجام شد .پس از برچیدن تونلهای پالستیکي علیه تريپس و شته به میزان دو لیتر در هکتار
در مواقع مورد نیاز سم پاشي با سم متا سیستوکس صورت گرفت .يادداشتبرداریها شامل :عملکرد
طالبي ،درصد سبز شدن بوتههای پنبه  31روز پس از کاشت ،زمان گلدهي پنبه (%71گلدهي) ،زمان
غوزهدهي ( %71غوزهدهي) ارتفاع بوته پنبه زمان برداشت ،تعداد غوزه در بوته زمان برداشت ،زمان
رسیدگي ،متوسط وزن ده غوزه و عملکرد وش اندازهگیری شد .نسبت برابری زمین با استفاده از فرمول
زير محاسبه گرديد (ويلي:)1959 ،
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)LER= (Ya mix/ Ya mono) + (Ybmix/Yb mono

 Ya,b mixو  Ya,b monoبه ترتیب عملکردهای گیاهان شرکت داده شده در کشت مخلوط و کشت
خالص هستند .با توجه به اينکه عملکرد نسبي گیاه  aو  bبصورت ذيل تعريف ميگردد:
RYa,b = Ymix/Ymono

ميتوان نسبت برابری زمین را به صورت زير نمايش داد:
LER= RYa + RYb

برداشت طالبي از اول خردادماه آغاز شد و به مدت  17روز ادامه داشت و برداشت پنبه در اوايل
شهريورماه صورت گرفت .تجزيه آماری صفات با استفاده از نرمافزار )SAS Institute, 2007( SAS
انجام و میانگین دادهها با استفاده از آزمون دانکن مقايسه گرديدند.
نتایج و بحث
همانطور که در جدول  2نشان داده شده است تاثیر تاريخ کاشت بر عملکرد پنبه و طالبي در سطح
 1درصد آماری معنيدار بوده است .تفاوت معنيدار ی بین عملکرد پنبه در کشت خالص در سه تاريخ
کشت مورد نظر مشاهده نگرديد اما در کشت مخلوط پنبه و طالبي ،عملکرد پنبه در تاريخ کشت 17
اسفند بطور معني دار بیش از دو تاريخ کشت ديگر بود (شکل  .)1گزارشهای متفاوتي از تاثیر تاريخ
کاشت بر عملکرد پنبه در دست است ،اما در اکثر مواقعي که تاريخ کشتهای زودهنگام عملکرد
کمتری نسبت به تاريخ کشتهای ديرتر داشته اند ،دلیل آن برخورد دوره گلدهي با درجه حرارتهای
باالی فصل رشد بوده است (رحمان و همکاران .)2115 ،در پژوهش حاضر نیز در حالت کشت مخلوط
با توجه به وضعی ت رقابت پنبه با طالبي نسبت به حالت تک کشتي ،به نظر ميرسد افزايش طول دوره
رقابت (بهويژه برای آب و مواد غذايي) در تاريخ کشتهای زودهنگام ،به تسريع تکمیل مراحل رشد و
برخورد دوره گلدهي پنبه با دماهای باال کمک کرده است .وزن غوزهها از مهمترين اجزاء عملکردی بود
که تحت تاثیر تاريخ کشتهای مختلف قرار گرفت (شکل  ،)2به گونه ای که در تاريخ کشت  17اسفند
وزن غوزهها بطور معنيدار بیشتر از ساير تاريخ کشتها بود ( 20درصد بیشتر از تاريخ کشت  7اسفند).
در پژوهشها ی ديگر نیز تغییر در معماری سايه انداز گیاهي از داللیل اصلي تغییر در راندمان
فتوسنتزی برگها و همچنین اندازه غوزهها محسوب گرديده است (سماني و همکاران .)1999 ،بر خالف
پنبه ،عملکرد طالبي نه تنها در کشت خالص بلکه در کشت مخلوط نیز تحت تاثیر تاريخ کشت قرار
نگرفت (شکل  .)3طالبي با تغییر وزن و تعداد میوه در هر بوته تا حد زيادی نسبت به تغییر معماری
سايه انداز گیاهي (مشابه آنچه در کشت مخلوط مشاهده ميشود) مقاومت نشان ميدهد (بال.)1907 ،
تاثیر الگوی کاشت بر عملکرد طالبي و پنبه معنيدار نبود ،اما برهمکنش تاثیر تاريخ و الگوی
کاشت بر عملکرد در سطح  %7آماری معنيدار بود (جدول  .)2بطورکلي الگوی کشت  2:2در مقايسه با
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الگوی کشت ( 3:2سه گیاه پنبه و  2گیاه طالبي) در تمام تاريخهای کشت عملکرد بیشتری (هم طالبي
و هم پنبه) تولید نمود (جدول  .)3عملکرد پنبه در الگوی کشت  2:2در تمام تاريخهای کشت در
مقايسه با کشت خالص آن تفاوت معنيداری نداشت ،در صورتي که در الگوی کشت  3:2عملکرد پنبه
بصورت معنيدار کمتر از کشت خالص آن بود .به نظر ميرسد در الگوی کشت  2:2وضعیت رقابتي
مناسبي برای بوتههای پنبهای که در مجاورت يکديگر قرار دارند بوجود ميآيد ،در حالي که در الگوی
کشت  3:2عليرغم افزايش نسبي تراکم پنبه ،با افزايش رقابت بین بوتهای کاهش عملکرد معنيدار
پنبه امری اجتناب ناپذير است .بر خالف محصول پنبه ،عملکرد طالبي در در هر دو الگوی کشت
(بهويژه الگوی  )3:2و در تمام تاريخهای کشت نسبت به کشت خاص آن بهطور معنيداری کمتر بود
(جدول  .)3از اين مشاهدات مي توان نتیجه گرفت مزيت نسبي که کشت مخلوط پنبه و طالبي ميتواند
داشته باشد بیشتر مرهون ثبات عملکرد و توان رقابتي در پنبه است .در پژوهشي در پاکستان کشت
مخلوط پنبه با ذرت ،سورگوم ،سويا ،کنجد ،لوبیا و ماش مقايسه گرديد .در تمام حاالت (بجز مخلوط
پنبه-کنجد) برتری رقابتي با گیاه پنبه بود (بسماله خان.)2111 ،
بررسي روند تغییرات نسبت برابری زمین ( )LERنیز بیانگر آن است نسبت برابری زمین در هر دو
الگوی کشت و برای همه تاريخهای کشت باالتر از  1بوده اما الگوی کشت  2:2در تمام تاريخهای
کاشت نسبت به الگوی  3:2برتری معنيداری داشته است (شکل  ،)4اما بین تاريخ کشتهای مختلف
در الگوی کشت  2:2تفاوتي از نظر نسبت برابری زمین وجود نداشت( .بانیک و همکاران .)2110 ،نیز
در پژوهش خود بر روی کشت مخلوط گندم و لوبیا چشم بلبلي نشان دادند که در همه نسبتهای
کشت مخلوط نسبت برابری زمین بیشتر از  1بود اما فاصله رديفي  31سانتيمتری باالترين مقدار
نسبت برابری زمین را داشت.
نتیجه گیری
کشت مخلوط پنبه و طالبي فقط وقتي قابل توصیه است که عملکردهای بدست آمده در مقايسه
با کشت خالص هر يک از اين دو محصول برتری داشته باشد .پژوهش حاضر نشان داد که الگوی کشت
 2:2پنبه و طالبي نسبت به الگوی کشت  3:2هم از نظر عملکرد و هم از نظر نسبت برابری زمین
( )LERدر تمام تاريخهای کشت مورد مطالعه برتری داشت .برتری الگوی کشت  2:2بیشتر بهدلیل
ثبات عملکرد پنبه در اين الگوی کشت بود .در اين الگوی کشت (برخالف الگوی کشت  )3:2عملکرد
پنبه در مقايسه با عملکرد کشت خالص آن افت معنيداری نداشت .کشت مخلوط عالوه بر محاسن ذکر
شده ميتواند نوسانات قیمتي که در حالت تک کشتي پنبه وجود دارد را با قیمت مناسب طالبي (که
در اکثر مواقع وجود دارد) جبران نمايد.
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جدول  -1میانگین دما و بارندگی در دو سال انجام پژوهش.
ماههای سال
فروردين

ارديبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهريور

آبان

مهر

آذر

بهمن

دی

اسفند

میانگین دما
1821

14/0

15/4

23/0

20/5

31/3

31/9

33/1

25

19/9

12/0

0/0

11/7

1821

13/5

19/0

23/0

20/5

31/7

34/1

31/0

25/0

21/5

11

4/2

7/2

میانگین بارندگي
1821

12

14/7

1

3

1

1

1

3

0

11

2

13

1821

14

1/3

1

1

1

1

1

4

0

11

9

7

جدول  -2تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی طی دو سال زراعی اجرای پژوهش.
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد پنبه

ارتفاع

متوسط
وزن ده قوزه

تعدادقوزه
در بوته

عملکرد طالبي

سال

1

219711/57

01/10

19/29

219

411130/57

تکرار (سال)

0

**1117131/12

19/19

**475/74

**111

371155/50 n.s

تاريخ کاشت

2

**1703730/93

0070

**911/14

**170

**13134100/05

الگوی کاشت

3

1410/33

10/57

112/11

141

10595411/11

الگوی کاشت× تاريخ کاشت

0

*210107

33/27

**539/17

210

*1003411/11

سال× تاريخ کاشت

2

1/435

2/10

1/1

11

1/237

سال× الگوی کاشت

3

1/333

2/10

1/11120

21

سال×تاريخکاشت×الگویکاشت

0

1/047

2/10

1/4074

15

1/905
7/017

خطا

45

212315/14

19/2

074931/00

13/57

415155/50

13/4

7/01

17/12

13/0

14/0

CV

*و

**

بهترتیب بیانگر معنيدار بودن در سطح احتمال  7و  1درصد ميباشد.
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جدول  -8تاثیر برهمکنش الگو و تاریخ کاشت بر عملکرد پنبه و طالبی (میانگین دو سال).
تاريخ کاشت
الگوی کاشت
الگوی 3:2
الگوی 2:2
کشت خالص طالبي
کشت خالص پنبه

 7اسفند

 17اسفند

 11اسفند

طالبي

پنبه

طالبي

پنبه

طالبي

پنبه

11571c
13011b
19711a
-

3317b
3040a
4211a

11971c
13411b
21711a
-

3409b
3545a

9571b
11151b
21107a
-

3717b
3551a

4111ab

3911a

شکل  -1تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد پنبه در کشت خالص و کشت مخلوط (میانگین دو سال).
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شکل  -2تاثیر تاریخ کاشت بر وزن غوزه پنبه در کشت مخلوط با طالبی (میانگین دو سال).

شکل  -8تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد طالبی در کشت خالص و کشت مخلوط با پنبه (میانگین دو سال).

3

مجید جعفر آقایی و امیرهوشنگ جاللی

 بهT6،T5،T4 ،T3،T2،T1 . روند تغییرات نسبت برابری زمین در الگو و تاریخهای کشت مختلف-4 شکل
، اسفند11  در8:2 الگوی کشت، اسفند11  در8:2  الگوی کشت، اسفند1  در8:2 ترتیب عبارتند از الگوی کشت
. اسفند11  در2:2  الگوی کشت، اسفند11  در2:2  الگوی کشت، اسفند1  در2:2 الگوی کشت
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Abstract
The using of mixed cropping systems is one of the ways to achieve optimal use
of environmental resources and sustainable agriculture. To investigate the
appropriate planting pattern and sowing date, on yield of cotton- cantaloupe mixed
cropping under plastic a two-year study was carried out in in Abuzeidabad, Aran
and Bidgol, Isfahan province by using factorial experiment in randomized
complete block design with four replications with using of Varamin cotton cultivar
and conventional cantaloupe cultivar. Three planting date levels (24 February, 29
February and 5 March) were assigned the first factor, and four cropping pattern
includes: 1-planting on ridges with a row spacing 100cm, 80cm plant spacing in
rows of cantaloupe and cotton 20 cm, respectively, 3 (cotton) and 2 (cantaloupe)
ratio 2- planting on ridges with a row spacing100cm, 60cm plant spacing
cantaloupe and cotton 20 cm ,respectively 2:2 ratio cantaloupe and cotton 3- cotton
monoculture (75×25cm) 4- cantaloupe monoculture (100×25cm) were assigned
made up of the second factor. The results showed that planting pattern of 2:2
compared with 3:2 cropping pattern produced the greater yield in the entire of
sowing date (the both cantaloupe and cotton). Trend of change in Land Equivalent
Ratio (LER) was indicated LER for all planting pattern and sowing date higher
than 1. The 2:2 cropping pattern in all planting dates in compared to the 3:2 model
has significant advantages.
Keywords: Competition, Land Equivalent Ratio, Mix cropping, Monoculture1
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