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  چكيده 

اراضي شاليزاري پس از برداشت برنج و توسعه كشت دوم در منطقه به خصوص كشت  به منظور استفاده بهينه از     
سبزيجات كه بعضي از اين محصوالت داراي طول دوره زراعي كوتاه مي باشند، الگوي جديد كشت، به نام كشت سوم را مي 

پس از . اجراء شد) قائمشهر(يل در ايستگاه تحقيقات زراعي قراخ) 1385 - 86(سال  2ق به مدت ياين تحق. توان عنوان نمود
 رقم معرفي شده مركز(ابتدا در اوايل شهريور اقدام به كشت لوبيا سبز رقم سانري ) رقم زودرس(برداشت برنج طارم 

آذر  30زمان، اول آذر و  2در ) رقم محلي(كاهو پيچ بابل  پس از برداشت آن نشا. اقدام گرديد) تحقيقات كشاورزي مازندران
تاريخ كاشت كاهو به . تكرار انجام پذيرفت 3اين آزمايش به صورت اسپليت پالت فاكتوريل در . ي انتفال داده شدبه زمين اصل

كيلوگرم در هكتار و همچنين  250-200- 100 -0عنوان كرتهاي اصلي و تيمارهاي كودي سولفات پتاسيم در چهار سطح 
با تأخير  در كاشت ، طول . در كرتهاي فرعي در نظر گرفته شدكيلوگرم در هكتار  300 - 150 -0سولفات منيزيم در سه سطح 
% 1در سطح  تاريخ هاي كاشتميزان عملكرد تحت تأثير تاريخ كاشت قرار گرفت و اختالف . دوره رشد كاهو كاهش يافت

زيم با كاشت كيلوگرم سولفات مني 150كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم و  200حداكثر عملكرد با مصرف . معني دار گرديد
آذر و بدون مصرف كود سولفات منيزيم كمترين ميزان محصول كاهو  30با كاشت كاهو در . نشاء كاهو در اول آذر حاصل شد

بدين ترتيب، با كاشت دو محصول از سبزيجات، ابتدا لوبيا سبز و سپس كاهو پس از برداشت برنج، استفاده بهينه  .بدست آمد
 .ير گرديدامكان پذاز اراضي شاليزاري 

  شاليزار، كشت سوم، لوبيا سبز، كاهو، پتاسيم و منيزيم: كليديهاي واژه 
 

  مقدمه 
حدود آن كه با توجه به ضروريات استفاده بهينه از اراضي شاليزاري پس از برداشت برنج و بدون استفاده ماندن  

ل كشور، امكان كشت بعضي از در منطقه شما (Second cropping)و توسعه كشت دوماست بيش از نيمي در سال 
نزديك به چندين سال  ،دو كشت در سالانجام . الگوي كشت جديدي بنام كشت سوم را مي توان عنوان نمود، سبزيجات

از مزاياي كشت دوم مي توان به پايداري توليد،  .هاي آسياي شرقي پس از برداشت برنج مرسوم بوده استكه در كشور است
تغذيه متعادل ). 1384آملي،(رآمد كشاورزان، رعايت مسائل تناوب و حفظ محيط زيست اشاره كردافزايش توليد، افزايش د

پتاسيم و منيزيم عالوه بر افزايش عملكرد محصول سبزي، در بهبود كيفيت و كاهش غلظت نيترات در اندام مصرفي سبزيجات 
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از اراضي شاليزاري، در اين تحقيق ضمن بررسي امكان استفاده بهينه  با هدفلذا ). (Santamaria.2006 تأثير به سزائي دارد
   .كشت سوم، تغذيه متعادل پتاسيم و منيزيم بر عملكرد كاهو نيز مورد بررسي قرار گرفت

 
  هامواد و روش 

اقدام به كشت لوبيا سـبز  ) رقم زودرس محلي( از برداشت برنج طارم ماه و پس  پس از آماده سازي زمين، در مرداد
چـين،   2پس از برداشت اقتصادي لوبيا سبز طي   .گرديد) تحقيقات كشاورزي مازندران معرفي شده توسط مركز رقم( سانري 

رقـم وارش منتخـب ازتـوده بـومي مازنـدران معرفـي شـده توسـط مركـز          (به زمين  به انتقال نشاء كاهو در اواخر آبان، نسبت
تكـرار در ايسـتگاه زراعـي     3ورت اسپليت پالت فاكتوريـل در  اين آزمايش به ص .اقدام نموديم )تحقيقات كشاورزي مازندران

به عنوان كرت هاي اصـلي   ،آذر 30و  1تاريخ  دوانتقال نشاء كاهو در . انجام شد 1386 -87سال  ودطي  )قائمشهر(   قراخيل
 0 ب شاملو تيمارهاي كودي پتاسيم براساس سطح آزمون خاك و حد بحراني توصيه شده توسط موسسه تحقيقات خاك و آ

،R،2R،2.5 R   0هكتـار و منيـزيم   كيلوگرم سولفات پتاسيم در 250و  200 -100 -0به ميزان ،R،2R    و  150 -0بـه ميـزان
تجزيه واريانس آزمايش براساس موازين طرح براي عملكرد  .گرفته شد كيلوگرم درهكتار به عنوان كرتهاي فرعي در نظر 300

آزمون مقايسه ميانگين عملكرد تيمارها با روش دانكن در . انجام گرديد MSTATCامه هاي برن با استفاده از و ساير متغيرها 
  . انجام شد% 5و % 1سطح 

 
  و بحث نتايج

معني دار بوده همچنين اثرات كود سولفات منيزيم بر روي % 1تاريخ كاشت كاهو در ميزان محصول در سطح 
بين ت، همچنين نسدر ارتباط با مقادير مختلف استفاده از منيزيم دا عملكرد نيز اختالف معني داري نشان داده است آن را

بين ميانگين سطوح مختلف كود سولفات پتاسيم در . ديده شد% 1سطوح مختلف منيزيم اختالف معني داري نيز در سطح 
ابع كودي پتاسيم و اثرات متقابل تاريخ كاشت و سولفات پتاسيم و همچنين اثرات متقابل من .داد را نشان% 5سطح احتمال 

معني دار بودن اثر زمان هاي مختلف كاشت و مصرف سولفات  .منيزيم در سطح يك درصد اختالف معني داري داشته است
با كاشت . منيزيم نشان داد كه مديريت صحيح تاريخ كاشت كاهو و ميزان سولفات منيزيم بر روي عملكرد كاهو موثر واقع شد

طيف عملكرد  .تن در هكتار گرديد 32/20سولفات منيزيم منجر به افزايش عملكرد  Kg/ha 150كاهو در اول آذر و مصرف
خصوصاٌ با كاشت دير . كاهو در تيمارهاي مختلف با كاربرد تاريخ كاشت هاي مختلف و كود منيزيم دار، وسيع بوده است

  .آذر ميزان عملكرد كاهو به نصف تقليل پيدا كرد 30هنگام كاهو يعني 
  كلي رينتيجه گي

با توجه به گروه بندي ميانگين هاي بدست آمده در خصوص بهترين تاريخ كاشت و اثرات آن بـر عملكـرد غلظـت    
اما از حيث غلظت عناصر رابطـه  . عناصر، تاريخ كاشت اول آذر مي تواند نقش بسزايي در افزايش راندمان عملكرد داشته باشد

با توجـه بـه نتـايج حاصـله،     . كاشت در محدود كفايت غلظت پتاسيم مي باشدتاريخ  2معني داري را ايجاد نمي كند يعني هر 
چنين مي توان اظهار نمود، در اراضي شاليزاري، پس از برداشت برنج اقدام به كاشت لوبيا سبز در اول شـهريور مـاه نمـوده و    

تار مي توان به كشت سوم محصول تن در هك 10پس از انجام عمليات زراعي الزم و برداشت لوبيا سبز در دو چين و عملكرد 
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نموده و با توجه به اثرات مطلوب كودهاي سولفات پتاسيم  اقدام انتقال نشاء كاهو به زمين اصلي در اول آذر ماه نسبت به يعني
كيلوگرم سولفات منيزيم بر عملكرد كاهو محصولي با عدم اثـرات سـوء آن در تغذيـه     150كيلوگرم در هكتار و  200به ميزان 

بدين ترتيب الگوي جديد كشت به نام كشت سوم عالوه  .سان از نظر تجمع نيترات، در استان مازندران قابل توصيه مي باشدان
خـانواده   سبزي ابتـدا لوبياسـبز از  وپس از برداشت برنج، دو نوع  واين ايده نويني است  بر كشت دوم را مي توان مطرح نمود

  .ا كشت نمودلگومينوز وسپس سبزي برگي مانند كاهو ر
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Abstract 

 
       In order to best using of paddy land in north provinces after double cropping by some 
vegetables with short cultivation period (like beans), third cultivation could be offered. This 
study was carried out during two years (2006-2007) at Gharakheil research station. It was 
performed after harvesting of local rice (Tarom variety) by planting Sunray variety of green 
bean (it introduced by Agricultural Research Center of Mazandaran) in the end of August. 
After bean harvesting, lettuce seedling (local variety) was transported to the main plot at two 
dates: 21 Nov. and 20 Dec. This experiment was done in split plot factorial design with 3 
replications. Lettuce planting date was as main plot and fertilizer treatments, (potassium 
sulfate at 4 levels: 0,100,200 and 250kg/h and Magnesium sulfate at 3 levels: 0,150 and 
300kg/h) as sub-plot. Late planting reduced lettuce growth duration period. The yield changed 
significantly by planting date, at 1% level. The highest yield obtained by using 200kg 
potassium sulfate and 150kg magnesium sulfate and planting at 21 Nov. The lowest yield was 
obtained by planting at 20 Dec, without fertilizer. As such, planting green bean then lettuce 
after rice harvesting could be the best using of paddy lands. 
  
Key words: Paddy field, third cropping, green bean, potassium, magnesium. 
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