
ها و دستورالعمل ویژگی
پنبهرقم زراعی 

کاشمر

رمضانی مقدممحمد رضا دکتر : گاننگارند

دکتر عمران عالیشاه 

هیات علمی تحقیقات پنبه کشوراعضاي

رقم ساحل تالقی از حاصل کاشمرپنبه رقم 
گونه (ژنوتیپ خارجی و یک 
G.hirsutum(این رقم جزو ارقام .است
داراي برگ هاي نرمال واز ،متوسط رس

درشت و نظر اندازه برگ داراي برگهاي 
مشابهداراي خصوصیات تکنولوژیکی الیاف 

والد مادري یعنی رقم ساحل  و در برخی 
.استموارد برتر از آن 

Zero(تیپ صفر رقم کاشمر در گروه ارقام

Type ( که شاخه رویا نداشته و استپنبه
قوزه ها مستقیما روي ساقه اصلی  به صورت 

این ارقام . شوندتشکیل میدو و  سه تایی 
براي کاشت متراکم بسیار مطلوب بوده و 
حتی در روش کاشت ردیف هاي بسیار 

) ultra narrow row =UNR(باریک  
در چنین و داشتهد بسیار باالي رعملک

هاي از رشد علفشرایطی ضمن ممانعت
کارایی مصرف آب در ، سبب افزایش هرز

مزرعه از طریق کاهش تبخیر از سطح خاك 
.گرددمی

به دلیل عملکرد باالتر نسبت به این رقم
افزایش در نتیجهو تولیدشاهد باعث افزایش 
برداشت با قابلیت شود و درآمد زارعین می

.چین را نیز داردکمباین غوزه
هاي عملکرد این رقم در فواصل کشت

5200حدود ) مترسانتی70* 20(معمول 
هاي متراکم کیلوگرم در هکتار و در کشت

بیش از ) UNR(ي بسیار باریک هابا ردیف
. کیلوگرم در هکتار برآورد شده است7200

روز و 155تا 150طول دوره رشد این رقم 
متر سانتی130-145میانگین ارتفاع بوته 

هاي نسبتاً درشت با داراي غوزه. است

وزارت جهاد کشاورزي

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور

وزارت جهاد کشاورزي

سازمان جهاد کشاورزري استان گلستان

مدیریت هماهنگی ترویج 

نشریه فنی 



دانهصدنو وزگرم 2/6متوسط وزن غوزه 
اینتحمل. استگرم9)کركبدون(

تاًنسبورتیسلیومیپژمردگیبیماريبهرقم
. استخوب

این رقم خصوصیات تکنولوژیکی الیاف 
مطلوب و استاندارد است بطوریکه داراي 

درصد، 40میانگین درصد کیل حدود 
31میلیمتر، استحکام 31میانگین طول الیاف 

درصد و شاخص 3/7گرم بر تکس، کشش 
. است4تا 6/3میکرونر 

ه عنوان یک رقم تیپ صفر  باین رقم 
متوسط رس، براي اغلب نواحی پنبه کاري 
کشور بویژه مناطق معتدل و نسبتا مرطوب 

رضوي، گلستان، خراساندر استانهاي
.استقابل توصیهو فارس خراسان شمالی 

20ردیفیکشتبرايموردنیازبذرمقدار
کیلوگرم40دستیکشتدروکیلوگرم

وبذرکركحذف. شودمیتوصیه
هايبیماريوآفاتعلیهآنهاعفونیضد

هايبوتهافزایشوسبزتسریعدرخاکزي
محصولکردنرسیشپدروشدهسبز

اگر زمین در شرایط نامناسبی از . استمؤثر
نظر رطوبت تهیه گردد باعث کلوخی شدن 
زمین و در نهایت عدم یکنواختی سبز 

. خواهد شد
برابر تراکم 5/3این رقم تا تراکم کاشت 

قابل ) هزار بوته در هکتار240تا (معمول 
رو همانند سایر ارقام افزایش است، از این

هاي یفتیپ صفر پنبه، براي کشت در رد
. مناسب است) UNR(بسیار باریک

با توجه به طول دوره رشد این رقم، 
ترین زمان کاشت آن اواسط مناسب

اردیبهشت ماه است و براي زراعت کشت 
پس از برداشت ) کشت تاخیري(دوم پنبه 

.گرددگندم و کلزا توصیه نمی


