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مؤسسه تحقیقات پنبه کشورعضو هیات علمی 

پنبه به لحاظ تامین مواد اولیه صنایع غذایی و 
زایی از جایگاه پوشاك و همچنین نقش اشتغال

کشت . اي در ایران و جهان برخوردار استویژه
.پذیردپنبه در ایران حداقل در یازده استان انجام می

خصوصیات کمی پنبه در مزرعه تحت تاثیر 
و آنها ، اثرات متقابل )طمحی(ژنوتیپ، اقلیم 

گیرد و این در حالی هاي مدیریتی قرار میشیوه
است که خصوصیات کیفی محصول تولیدي تحت 

پس هاي تاثیر ژنوتیپ، اقلیم، اثرات متقابل و پروسه
از برداشت نظیر تصفیه الیاف در کارخانجات پنبه 

بنابراین کمیت یا . گیردمیپاك کنی و غیره قرار
محصول پنبه تحت تاثیر عوامل کیفیت نهایی

یکی از ) رقم(گیرد که ژنوتیپ مختلفی قرار می
رو توجه به از این. استفاکتورهاي تعیین کننده 

تمامی شرایط و اثرات آنها در تعیین کمیت و 
تواند در افزایش بازده تولید کیفیت محصول می

.مؤثر باشد
CRI-NNCاز الین اصالحیمنتجپنبه لطیف رقم 

از تالقی دو ژنوتیپ خارجی از گونه حاصل

G.hirsutumزودرس پرمحصول، یرقمو است
که پس باشدمیبا خواص کمی و کیفی مطلوب و 

در نژادي بهسال تحقیق 12سر گذاشتن پشتاز 
. معرفی و نامگذاري شده است1393سال 

رشد رویشی این رقم در مقایسه با ارقام ورامین و 
و این امر مدیریت محصول تر استبختگان متعادل

هاي شاخص این یکی از ویژگی. کندمیرا تسهیل
رسی رقم این است که ضمن زودرسی و همزمان

کند محصول، این امکان را براي کشاورز فراهم می
که در شرایط مناسب محیطی، با افزایش تعداد چین 

. مند گرددبرداشت از راندمان باالتر محصول بهره
ي این رقم در مقایسه با ارقام قابلیت کودپذیر

در شرایط مختلف آنپایداري . دیررس بیشتر است
مکانی و زمانی مناسب است و بواسطه این امر، 
قدرت مانور کشاورز براي کشت پنبه در سیستم 

.یابدهاي زراعی مختلف افزایش می
مطالعات سازگاري ارقام پنبه، زودرسی رقم در 

ه شددر اکثر مناطق پنبه کاري کشور تایید لطیف 
تا 12ساحل و ورامین ارقاماین رقم نسبت به . است
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است و ترزودرس) هفته4تا 3معادل (درصد 22
رسی محصول در این ویژگی همراه با همزمان

هاي دو کشتی هاي تاخیري و همچنین سیستمکشت
هاي برداشت حائز پنبه و کاهش هزینه- غالت

یکی از مزایاي ارقام زودرس پنبه این . ت استاهمی
است که نیاز آبی و کودي کمتري نسبت به ارقام 

توان صدمات با کاشت این ارقام می. دیررس دارند
. ها را نیز تا حدي کاهش دادآفات و بیماري

درواقع دلیل کلی این مسأله،  بیشتر مربوط به قرار 
ها بیماريگرفتن کوتاه مدت گیاه در مقابل آفات و 

استفاده از . ذکر شده است)نیسم فرارمکا(
زودرس پنبه جهت کنترل برخی از هاي واریته

آفات مهم پنبه نظیر سرخرطومی پنبه، کرم سرخ و 
.نیز حائز اهمیت استغوزه کرم 

بررسی عملکرد محصول در بسیاري از مناطق 
برتري این رقم را نسبت به ارقام کشور، کاري پنبه

تا 11بطور متوسط . ه استتایید کردپنبهتجاري 
درصد عملکرد افزوده نسبت به ارقام تجاري 20

در آزمایشات تحقیقی ترویجی . داده استنشان 

624این رقم ،انجام شد1393و 1392سال که در 
نسبت به درصد 7/18کیلوگرم در هکتار معادل 

و زودرسی گلستان عملکرد افزوده داشت پنبه رقم 
) معادل یک هفته(درصد 5قم نیز حدوداین ر

.بیشتر بودنسبت به رقم تجاري گلستان 
دهی این رقم نسبت غوزهدر مناطق خشک، پتانسیل 

وزن . استبوده ساحل و ورامین بیشتر ارقامبه 
ساحل و ورامین کمتر ارقاماین رقم نسبت به غوزه 

است، ولی در برخی شرایط سال و مکانی، اختالف 
درصد کیل رقم . معنی دار نبوده استبین آنها 

درصد 3تا 1ساحل و ورامین ارقامنسبت به لطیف 
صفات کیفی الیاف این رقم استاندارد . استبیشتر 

ارقام تجاري ساحل و ورامین نزدیک بهو تقریباً 
داراي لطیف در سرجمع مناطق، رقم جدید . است

طول درصد، 40کیل الیاف نزدیک به میانگین 
درصد، یکنواختی 8/6متر، کشش میلی2/30الیاف 

گرم بر تکس و 7/31درصد، استحکام 86
میکروگرم بر اینچ بود که با ارقام 3/4میکرونري 

ممتازي همچون ورامین اختالف چندانی از نظر 

ارقامی با ءبسیاري از صفات کیفی نداشته و جز
. باشدهاي کیفی استاندارد میویژگی

نسبت به مناسبی حمل نسبی از تپنبه لطیف رقم 
برخی آفات، بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی و 

از لحاظ تحمل به . همچنین شوري برخوردار است
بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی تقریباً همگروه با 

زودرسی، رشد . استارقام بختگان و ساحل 
دهی مناسب، عملکرد محدود، پتانسیل غوزه

ه بیماري مطلوب، درصد کیل مناسب، تحمل ب
پژمردگی ورتیسیلیومی و برخی آفات پنبه از جمله 

شوند که براي صفات شاخص این رقم محسوب می
کشت در مناطق گلستان، مازندران، خراسان 
رضوي، تهران و مناطق مرکزي ایران معرفی 

گردد و امید دارد نقش هر چند کوچک و می
در بهبود تولید و توسعه سطح کشت پنبه يمؤثر

.اشته باشدکشور د


