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 چکیده
 به. باشدمی کنجد با آن مخلوط کاشت پنبه، مزارع از اقتصادی سودآوری و محصول افزایش هایروش از یکی

 این کاشت زیر سطح شدید بسیار کاهش آن تبع به و پنبه قیمت شدید افت عوامل، ترین مهم از یکی عنوان

 به را محققان از بسیاری توجه کنجد، قیمت مناسب بسیار افزایش دیگر سویی از و گلستان استان در محصول

 اهمیت اساس بر. افزود پنبه کاشت مزیت بر بتوان طریق این از تا نمود معطوف کنجد و پنبه مخلوط زراعت

 کاشت نسبت 4 از مطالعه این در. گردید اجرا گرگان آباد هاشم تحقیقاتی مزرعه در دوساله پژوهش یک موضوع،

 پنبه رقم. شد استفاده( داراب دشتستان، اولتان،) کنجد رقم سه و ]پنبه:کنجد[( 2:2 ،2:1 ،3:2 ،3:1) مخلوط

 ردیف 1 و پنبه ردیف 3 کاشت یعنی( 3:1) مخلوط نسبت کنجد، ارقام کلیه در که دادند نشان نتایج. بود گلستان

 شاخص متوسط کنجد دشتستان رقم در( 3:1) مخلوط کاشت نسبت. بود زمین برابری نسبت حداکثر دارای کنجد

 نسبت لذا. شد عدد یک زیر به سطح واحد در پنبه غوزه کرم الرو کاهش سبب و داد نشان نیز را مناسبی اقتصادی

 .باشدمی توصیه قابل پنبه کشتی تک زراعت جای به دشتستان کنجد رقم با ]پنبه:کنجد[( 3:1) مخلوط

 .اقتصادیپنبه، کنجد، کاشت مخلوط، نسبت برابری زمین، شاخص های کلیدی: واژه
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 بیان مسئله

. باشدمی رایج مازندران و گلستان هایاستان کاری پنبه مزارع در سنتی طور به کنجد و پنبه مخلوط کاشت

 باعث اقدام این که دارند اعتقاد و افزوده آن به را کنجد بذر از مقداری پنبه کاشت همراه به کار پنبه کشاورزان

 کودهای و آفات دفع سموم از بیشتر استفاده و کشتی تک توسعه با. گرددمی آنها پنبه محصول افزایش و حفظ

 محیط در شیمیایی مواد از استفاده منفی پیامدهای کنجد، و پنبه مخلوط کاشت شدنکاسته ضمن شیمیایی

 باعث پنبه کشتی تک مزارع در آفات دفع سموم و شیمیایی کودهای از استفاده هرچند. گردید مشاهده نیز زیست

 کول،)سموم به آفات مقاومت ،(2021 سینگ،) آشامیدنی آب در نیترات افزایش باعث ولیکن شد عملکرد افزایش

 به توجه با. گردید نیز واردات به وابستگی جمله از مشکالت دیگر و( 2021 گاتو،) سرطان انواع توسعه ،(2019

 را زیادی مزایای و دوخته چشم علمی نگرشی با مخلوط کاشت موضوع به زراعی علوم محققان شده یاد مشکالت

 خطرات ریسک کاهش اقتصادی، بخشی سود و عملکرد افزایش پژوهشگران این. کردند عنوان کاشت روش این در

 روش این های مزیت عنوان به را مزرعه شدن موزاییکی دلیل به آفات، حمله کاهش همچنین و بازار در قیمت افت

 و پایین نسبتاً پنبه قیمت که حاضر حال شرایط در(. 1379 درمیر ؛1377 مظاهری) نمودند نشان خاطر زراعی

 زیاد بسیار قیمت به توجه با پنبه مزرعه در کنجد محصول کند،نمی ایجاد کشاورزان برای زیادی انگیزه آن کاشت

 زراعت مورد در مطالعه یک موضوع اهمیت به توجه با. بیاورد ارمغان به توجهی قابل بخشی سود تواندمی آن

 ،3:1) مخلوط کاشت نسبت 4بررسی این در. گردید اجرا آباد هاشم پنبه تحقیقات ایستگاه در کنجد و پنبه مخلوط

 فاصله. گرفتند قرار بررسی مورد( اولتان دشتستان، داراب،) کنجد رقم 3 همراه به ]پنبه:کنجد[( 2:2 ،2:1 ،3:2

 به انجام، نظر مورد خطوط در پنبه زراعت ابتدا در. شد گرفته نظر در سانتیمتر 70 کنجد و پنبه برای هاردیف

 برای. گرفت صورت کنجد زراعت روز 15 از پس و باشد سانتیمتر 20 ردیف روی در گیاهان بین فاصله صورتیکه

 برابری نسبت( 1: گردید استفاده مبحث این در مهم بسیار شاخص دو از مخلوط زراعت در حاصله نتایج مقایسه

 زمین از استفاده کارایی افزایش معنی به باشد یک از بیشتر شاخص این مقدار وقتی که توضیح این با کل زمین

 عدد از بیشتر وقتی که نسبی ارزش مجموع شاخص( 2(. 2007 دهیما،) است کشتی تک به نسبت مخلوط کاشت

 (.1379 درمیر،) است داشته خالص زراعت به نسبت بیشتری آوری سود مخلوط زراعت یعنی باشد یک

 (راهکار) معرفی دستاورد
 ولیکن بود آن کاشت واحدهای بقیه از بیشتر پنبه کشتی تک تیمار در عملکرد که داد نشان مطالعه این نتایج

 واحد از بیشتر زمین برابری نسبت متوسط دارای کنجد ردیف 1 و پنبه ردیف 3 کاشت یعنی( 3:1) مخلوط تیمار

 دشتستان کنجد( 3:1) مخلوط تیمار در زمین برابری نسبت حداکثر. داد نشان خود از کنجد رقم سه هر برای

 به نسبت( هکتار درصد 11) میزان به زمین از استفاده مزیت باعث مخلوط کاشت دیگر عبارت به. بود( 11/1)

 دارای تیمارها از هیچکدام که داد نشان نیز نسبی ارزش مجموع اقتصادی شاخص. گردید کشتی تک زراعت
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 مخلوط زراعت تیمارهای کلیه که است موضوع این از حاکی نتیجه این که نبودند یک عدد از کمتر مقداری

 الیاف کیفی صفات مقایسه. داشتند کنجد و پنبه محصول دو هر کشتی تک به نسبت بیشتری اقتصادی سودبخشی

 صفات این که داد نشان الیاف ظرافت و کشش یکنواختی، استحکام، طول، درصد، شامل مخلوط کاشت در پنبه

 غوزه کرم الرو جمعیت کاهش سبب( 3:1) مخلوط کاشت همچنین. نگرفتند قرار مخلوط کاشت روش تاثیر تحت

 1 و پنبه ردیف 3 کاشت یا( 3:1) کاشت روش چون که گرفت نتیجه توانمی مجموع در. شد سطح واحد در پنبه

 غوزه کرم الرو تعداد کاهش و اقتصادی مزیت شاخص زمین، برابری نسبت نظر از را مطلوبی نتایج کنجد ردیف

 (.1 شکل) جست سود آتی ترویجی هایبررسی در نسبت این از توانمی داد نشان

 
 ( رقم کنجد دشتستان و پنبه3:1الگوی کشت مخلوط ) -1شکل 

 

 توصیه ترویجی

 3 در پنبه کاشت از بعد. است ماه اردیبهشت 15 گلستان منطقه در پنبه کاشت مطلوب هوایی آب شرایط

 بالفاصله ردیف یک در کنجد زراعت. گیردمی صورت پنبه کاشت از روز 15 گذشت از پس کنجد زراعت ردیف،

 الی 15 کنجد گیاهان فاصله و سانتیمتر 70 ها ردیف بین فاصله صورتیکه به پنبه محصول ردیف 3 کاشت از بعد

 روز 15 در پنبه رشد که باشدمی جهت بدین کاشت بندیزمان این اتخاذ دلیل. شودمی انجام است، سانتیمتر 20

 صورت همزمان گیاه دو زراعت صورتیکه در و است سریع بسیار کنجد رشد عوض در و بطئی بسیار خود اولیه

 پنبه گیاه دو هر برای آبیاری بحرانی زمان داشت توجه باید. داشت خواهد پنبه بر بازدارندگی اثر کنجد رشد گیرد،

 کنجد پنبه
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 و چاتمه مزرعه در سپس و گردندمی برداشت کنجدها ابتدا برداشت زمان در. است آنها گلدهی طی در کنجد و

 باید گیاه این کنجد، زیاد ریزش دلیل به گرددمی نشان خاطر. گرددمی جدا آنها بذر کامل، شدنخشک از پس

 نسبت در. شوندمی برداشت هاپنبه کنجد برداشت از بعد. باشند نشده باز آن هایکپسول که گردد برداشت زمانی

 برداشت هزینه دستی برداشت روش در چند هر. پذیردمی صورت دست با کنجد و پنبه برداشت ، 3:1 کاشت

 .بود خواهد کمتر بسیار کنجد در بذر ریزش و بهتر پنبه الیاف کیفیت ولیکن است بیشتر
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