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 کشت هخلَط تاریخچِ

 تا ّایی کِ تشزتاریخ آى تِ ًخغتیي دٍرُ احتواالً کشت هخلَط یا کشت تَام گیاّاى عاتقِ طَالًی داشتِ ٍ

 طثیعی گیاّاى اس عیغتن ّای پایذار گزدد. کشت هخلَط الگَی اقتثاط شذُ اسهی گزدیذُ تز ٌاکشاٍرسی آش

حالتت   تز اّا ردّذ طثیعت ّوَارُ تزکیة گًَِکِ ًشاى هی تاشذًخَردُ هیّای دعتجٌگل ِ هزاتع ٍجول

تیي عَددّی تَلیذ تا  ایي عیغتن رٍاتط ٍ ّوثغتگی دّذ. درای تزجیح هیگًَِحالت تک تز ّا راتک گًَِ

عٌَاى ِ داراى تگٌذهیاى ٍ ًیام شَد. کشت هخلَطجاهع ًگزیغتِ هی طَرِ هحیط سیغت ت ثثات اکَلَصیکی ٍ

ٍ  تغیاری اس ّای گذشتِ درّا اس سهاىلگَم چٌذگًَِ گٌذهیاى ٍ یا علَفِ ٍ ّتن   ٌّتَس  کشَرّا هزعَم تتَدُ 

یک هذت کَتاُ  ّا درًُْاد حذاکثز کشاٍرسی هذرى تک کشتی، کِ تزاعاط اعتفادُ اس اداهِ دارد. تزعکظ در

ٍ  جَیی در صزفِ گذاری شذُ اعت. تاکیذ تزپایِ ع قاتتل  کتارگیزی هٌتات  ِ کتاّ  تلفتات تت    هصزف اًتزصی 

 ّای آتتی را تزآٍرد کٌذ، تذٍى آى کِ تَاًایی ًغل را ای کِ ًیاسّای حال حاضزدعتزط طثیعی دارد تِ گًَِ

کِ تٌتَ   اًذ زاحی شذُای ط. عیغتن ّای کشاٍرسی رایج تِ گًَُِ اًذاسدزًیاسّای خَد تِ هخاطتزآٍردى  در

تاعث تی ثثاتی عولکزد اقتصادی، افشای  خغارت آفات ٍ  ٍ اًذهوکي کاّ  دادُتِ حذاقل گیاّی هَجَد را

 (.1002 اًذ )گٌَ،یاّاى دارٍیی شذٍُیضُ گا ٍ کاّ  کیفیت هحصَالت سراعی تِّتیواری
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 :تشک عاونا

یک قطعِ سهتیي   در سراعی ٍ یک عال کشت یک هحصَل سراعی در(: Monocultureتک کشتی ) 

 اعت.

 هحصَل سراعی در یک عال سراعی اعت. چٌذ کشت دٍ یا (:Multiple croppingچٌذگاًِ ) 

ٍ یکی اس اًَا  کشت چٌذگاًتِ هتی   (Inter cropping) کشت هخلَط   دٍ یتا چٌتذ  تتِ کشتت    تاشتذ 

یتا   توام سًذگی ٍ یک قطعِ سهیي تِ ًحَی کِ تیي اجشای آى در در یک سهاى ٍ هحصَل سراعی در

سهاًی هَفقیت آهیشاعتت کتِ هووتَ     (. کِ 2131آى رقاتت ٍجَد داشتِ تاشذ )هظاّزی،  تخشی اس

(. کتِ  2991)پَتام،  تاشذ ای کوتزای تزای کغة هٌاتع اس هووَ  رقاتت درٍى گًَِرقاتت تیي گًَِ

 تاشذ کِ تتَاى رقتاتتی گیتاُ را در   افشای  عَدهٌذی کشت هخلَط تزاکن هی در اسجولِ عَاهل هؤثز

 (.2139 ّوکاراى، )تیگٌاُ ٍدّذ قزار هی غذایی تحت تاثیزهَاد جذب ًَر، آب ٍ
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 کشت هخلَط  اًَا

 تذٍى قزارگزفتي رٍی خطتَط هوتشا کاشتت     هخلَط تصَرت درّن ٍ ایي حالت اجشا در کشت درهم: -1

 شًَذ.هی

 ّای هوشا.ردیف هخلَط در کاشتي اجشاکشت مخلوط ردیفی:  -2

ّتن   تتا  هتقاتل را ًحَی کِ حذاقل اثزًَارّای هختلف تِ  کاشت اجشا هخلَط در کشت مخلوط نواری: -3

 داشتِ تاشٌذ.

  .اًذّا هٌطثققغوت تزخی اس ذّایی کِ درعیکل رش گیاُ تا کاشت دٍ کشت مخلوط تاخیری: -4
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 هشایای کشت هخلَط

 دّذ:کشتی تزجیح هیتک تز لِ دالیلی کِ ایي ًَ  کشت راجو اس

 عطح ٍاحذ در تَلیذ افشای  هقذار -

 تیي رفتي هحصَل کاّ  خطزات اس -

 هٌاتع حذاکثزاعتفادُ اس -

 حفاظت خاک -

 افشای  حاصلخیشی خاک -

 ّای ّزس.ّا ٍ علفهثارسُ تا آفات، تیواری کَدّای شیویایی جْت کاّ  هیشاى هصزف عوَم ٍ -
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 هخلَطهعایة کشت

 ایرقاتت تیي گًَِ -

 شیویایی هتفاٍت تَدى ًیاسّای غذایی ٍعوَم -

 هذیزیت هشرعِ -

 ّای کشاٍرسیاعتفادُ اسهاشیيهحذٍدیت  -

 .اثزات عَء تزشحات ریشِ ای -

 

 


