
پنبه دانه در هر چقرک به عمقم   4-3سانتی متر بین دو قطار، 

 سانتی متر کشت میگردد. 5.2

 وقت کشت پخته -2

وقت کشت باالی رشد و نقوی نمبماو و همن چمنمای بماالی 

حاصل خیزی آی رول بسزای  دارد. وقت مناسب کشت پمتمتمه 

زمانی است که شرایط اقلیقی بتصوص درجه  حرارو بمرای  

نقو تتن پتته مناسب باشد. کشت پتته از اوایل همتمتمه دوا مما  

حقل تا هتته سموا مما  رمور در والیمت بمکمدی، کمنمدز و بملم   

مناسبترین وقت کشت نظر به تحقیقاو انجاا شد  در ممرکمز و 

 52والیاو  میباشد که در این اوقاو درجه حرارو ممطملمو   

درجه سانتی گرید  برای جوانه زدی پنمبمه دانمه ممنماسمب  33تا 

 پنداشد  میشود. 

 مقدار تخمریز -3

از این که پنبه دانه در جویه و پشتمه بمه قسمن قمطمار کشمت 

میگردد در قسقت تتقریز ضایعاو نداشته، نظر به تمحمقمیمقماو 

کیلوگمراا یمی همرمتمار  32–  33زراعتی مقدارمناسب تتقریز 

 ستارش میشود. 

 مقدمه 

پتته از جقله نباتاو صنعتی بود  از نظر اهقیمت اقمتمصمادی 

و به نسبت داشتن الیاف با ارزش طبعی در جایگا  خاص قرار 

دارد. زرع و تولید نباتاو صنعتمی بمدخمخ پمتمتمه عمدو  بمر 

شگویایی اقمتمصماد کشمور زممیمنمه کمار دایمقمی را در تمولمیمد، 

پروسسس و صنایع پتته نیز مساعد میسازد. و ازجمقملمه نمبماو 

است که تمولمیمد، مصمرف، صمارداو و وارداو آی در همقمه 

مناط  جکراییایی جهای صورو میگیرد. هرگا  به کشت قبملمی 

 5335نباو پتته در ایکانستای نظراندازین، دید  میشود که در 

هرتار زمیمن  577833هزار تن پنبه از ساحه تقربیا  32مقدار 

در سطح کشور بدست آمد  است، که یک مقدار بسمیمار کمن آی 

جهت ضروریاو مارکیت های داخلی و یابریراو نتمتمابمی در 

داخل به مصرف رسید  و قسمقمت بمزرن آی بمه کشمور همای 

مانند شوروی ساب ، انگلستای، جرمنی، چرسملمواکمیما و  میمر  

صادر میگردید. اکنوی ریاست انستیمتموو تمحمقمیمقماو زراعمتمی 

درنظر دارد تا ورایتی های قبلی را اصدح نقود   و ورایمتمی 

های جدید  را مطاب  شرایط خواص در زونها ممتمتملمت تمحمت 

مطاله قمرار داد   انمواع پمرحماصمل و ممقماوا را بمه دهماقمیمن 

 کشورمعریی نقاید.

 اهمیت اقتصادی پخته 

مقلرت جهای کشمت ممیمگمردد وسماحمه   33پتته دربیشتر از

ملیوی هرتار زمین درسمطمح جمهمای  43مجقوعی کشت آی به  

پنبه پرمصرف ترین الیاف طبعمی و ممهمقمتمریمن نمبماو میرسد. 

کشمور جمهمای مموجمب اشمتمکمال  99صنعتی جهای است که در 

زایی برای ملیوی ها نتر در صنایع نساجی و یابریرماو تمولمیمد 

رو ن گردید  است. در میای دانه های رو نی بعد از سمایمبمیمن 

مقاا دوا را به خود اختصاص داد  است و نمبماو پمنمبمه تماممیمن 

یصید پروتین مورد نیاز انسای در جهای میباشد و هن منبمع  3کنند  

مواد خاا برای یابریراو پنبه پاکی، ریسندگمی، بمایمنمدگمی، رو من 

درپمنمبمه دانمه آی کشی، بهداشتی و یابریراو  ذا سازی ممیمبماشمد. 

رو ن وجود داشمتمه کمه اممروز دراکمامر نمقماط  58-  53تقریباً % 

جهای درخوراکه با  ازرو ن پنبه دانه استتاد  مینقاینمد. کمنمجمار  

که ازپنبه دانه بتاطر جیر  حیواناو بدست ممیمرورنمد درحـمـمـمـمدود 

پروتین را دارا میباشد. برعدو  بمدسمت آوردی رو من در  %43 

صنعت صابوی، گلسرین وگریس و در صنعت کما مذ سمازی نمیمز 

ازپتته استتاد  میرردد وهیچ یک ازاجمزای پمتمتمه بمدوی اسمتمتماد  

 باقی نقی ماند. 

 فعالیتها اگرانومیکی سفارش شده به اساس تجارب تحقیقاتی

 طرق کشت پخته -1

نتایج تحقیقاتی در ایکانستای کشت پتته را به روش خطی  در 

جویه و پشته  توصیه میرند که از قدین بدینسو در این کشور رواج 

در خاک های کملمی لموا  ین نباوداشته به اساس تجار  تحقیقاتی ا

( متر از سطح بمحمر 253-387در والیاو بل ، بکدی و کندز که )

ارتتاع دارند نتیجه بهتر در پی داشمتمه اسمت و حماصمل بملمنمد داد  

 73-82سانتی متر بمیمن دو نمبماو،  33-52پتته به یواصل است. 
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 نمای از بررسی جریان غوزه کشی پخته  نمای از کشت پخته  در قطار ها، قارم تحقیقاتی پوزه ایشان



 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

معرفی انواع پخته و فعالیتهای 
 اگرانومیکی آن

 ریاست عقومی انستیتوو تحقیقاو زراعتی، باداا  باغ، کابلآدرس: 

   www.aria.gov.afویب سایت: 

 سیدطائیت، دیپارتقنت نباتاو صنعتی و پلیدار تهیه کننده:

 کقیته نشراتی ریاست تحقیقاو زراعتیتصحیح کننده: 

 آبیاری پخته  -4

آبیاری بقوقع ومنظن یری ازعقلیاو الزا  برای هر نباو 

است. مجقوع دیعاو آبیاری در طول یصل نقوئی پتته  نظمر 

به تحقیقاو انجاا شد  این  ریاست  در هر سال بمطمور اوسمط 

روز  55مرتبه صورو گریته که یاصله بین هر آبمیماری  54

در میای است که نظمر بمه وضمعمیمت رطموبمت خماک ممتمکمیمر 

 میباشد. 

 استعمال کود کیمیاوی -5

کودها کیقیاوی و کودها عضوی یری از نیاز های عمقمد  

نباتاو بود  که ادامه حیاو نباو در عدا مموجمودیمت یمرمی از 

این کودها مشرل یا میتوای گتت نامقرن است. پتته در طمول 

یصل نقویی خویش به اساس تجار  تحقیقاتی انمجماا شمد  در 

 523یارا های تحقیقاتی مرکز و والیاو، ممزرعمه پمتمتمه بمه 

کیلموگمراا یمی همرمتمار  582کیلوگراا یی هرتار کود  یوریا و 

کود یاستورس نیاز دا رد که این مقدار کود از لحاظ  تحمقمیمقمی 

 در مزرعه پتته  مناسب پنداشته میشود. 

 کنترول گیاه هرزه -6

کنترول گیا  هرز  یمرمی از عمقملمیماو ممهمن و ارزنمد  در 

مزرعه پتته میباشد. کنترول گیا  هرز  در مزرعه پمتمتمه بمه 

اساس تجار  تحقیقاتی سه مرتبه در طول یصل نقوی بمطمور 

 میتانیری  صورو گریته ضرورو به گیا  کش نقیباشد.

 رفع حاصل  پخته -7

موقع جقع آوری پتته وقتی است که  وز  خشک ومالوچ  

از کوکله خارج شد  باشد. پَتته در یک مدو معین پُتته 

نقیشود. پُتتگی پنبه مدو دو ما  را در برمیگیرد بناً جقع 

میزای شروع تاجدی ودلو ادامه پیدا   15ازتاری  آوری آی 

میرند به هقین خاطر است که جقع آوری آی چندین بار صورو 

میگیرد. جقع آوری پنبه بدو شرل دستی و ماشینی  صورو 

ریع حاصل پتته را در دو چین ستارش میرنند. چین اول میگیرد. 

میزای الی اول عقر  چین دوا آی یک ما  بعد از   55آی  بتاری  

 چین اولی آ از میگردد. 

 نتایج تحقیقاتی 

ساله ورایتی های متتلت  پمنمبمه کمه  3اوسط عقومی حاصل 

بل  و کندز تحت تجربه قرار گریته و بمیمانمگمر  ,در والیاو بکدی 

و  99البمنماا همای  اکماچک  که مقدار حاصل ورایتی های  آنست

حماصمل   ممقمدارامما تن یی هرتار بمود  و (  4.5) 52-58-82اکاال 

(  تمن در 2.9)   Turkishپیشنهادی  هریک ورایتی ورایتی های 

ورایممتممی  ,( تممن در هممرممتممار2.4)   CD435هممرممتممار و واریممتممی 

Namken  (2.5 تن در هرتار ),  ورایمتمیAgosta   (2.5  تمن )

( تن در همرمتمار حماصمل داد  2.37)   N855در هرتار و ورایتی 

که تتاوو مقدار حاصل ورایتی های جدید بما ورایمتمی همای است  

تن در هرتار را نشمای ممیمدهمد کمه  5.8الی  3.9چک یا محلی  از 

مقدار حاصل ورایمتمی بین این نتیجه یک تتاوو قا بل مدحظه را  

 .های جدید با ورایتی های چک یا محلی نشای میدهد
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 نقای  وز  باز شد  پتته در یارا تحقیقاتی باداا باغ کابل

 فارم تحقیقاتی پوزه ایشان بغالن 


