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مقدمه
پنبه از محصوالت مهم و اقتصادی کشور و استان فارس 
هکتار   ۱8۳80 و   ۱۱0000 معادل  سطحی  با  به ترتیب 
می باشد. تغییر اقلیم، خشک سالی و کمبود آب به ویژه در 
جنوب کشور، تاثیرات زیادی بر تشدید مشکالت تولید این 
توجه  با  بنابراین  است.  داشته  اخیر  ساله  چند  در  محصول 
به شرایط خاص اقلیمی کشور، تداوم خشک سالی و ضرورت 
استفاده  آب،  محدود  منابع  از  کشاورزی  تولیدات  افزایش 
در  به ویژه  آب  مصرف  بهره وری  افزایش  راهکارهای  از 
به روش  که  )گندم-پنبه(  دو محصولی  زراعی  سیستم های 
مرسوم )کشت بذری( تحت کشت قرار می گیرند، از اهمیت 
مختلف   روش های  به کارگیری  است.  برخوردار  خاصی 
خاک ورزی حفاظتی به همراه ضرورت توسعه کاشت نشایی 
پیامدهای  کاهش  و  آب  مصرف  مدیریت  راه های  جمله  از 
ناشی از خشک سالی در تولید محصول پنبه است. در نوشته 
حاضر به معایب و مزایای روش کاشت بذری و نشایی پنبه و 
بقایای  میزان  تولیدی،  نشاء  نقش خصوصیات  به  همچنین 
زراعی موجود بر سطح خاک و وضعیت تهیه بستر بر کارائی 
و کیفیت کار ماشین های نشاءکار، و نکات کلیدی در تنظیم 
قسمت های مختلف نشاءکار نیمه خودکار پرداخته خواهد شد.  
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روش های خاک ورزی در زراعت پنبه
زمان  در  آن  انجام  و  کاشت  بستر  مناسب  آماده سازی 
کاشت  عملیات  موفقیت  در  کلیدی  عوامل  جمله  از  بهینه 
نشایی پنبه است. در اغلب مناطق ایران، عملیات خاک ورزی 
به شکل مرسوم و به صورت استفاده از گاوآهن برگردان دار، 
دیسک به تعداد دو یا  سه مرتبه )متناسب با وضعیت کلوخه ها( و 
لولر زنی است. استفاده از این روش در اراضی آیش با انجام 
عملیات شخم به عمق 25 تا ۳0 سانتی متر، عالوه بر ایجاد 
کلوخه های بزرگ و نیاز به تعداد بیش تر عملیات دیسک زنی، 
موجب دفن و تجزیه بقایای سطحی نیز می شود. از معایب 
افزایش زمان مورد  ادوات،  به تردد زیاد  این شیوه می توان 
نیاز برای تهیه نهایی بستر و افزایش هزینه عملیات زراعی 
دوار  هم زن های  خاک  از  استفاده  )شکل۱و2(.  کرد  اشاره 
عملیات  در  مناسبی  به جای دیسک جایگزین  )سیکلوتیلر( 
نهایی تهیه بستر به منظور کاهش تعداد عملیات دیسک زنی و 

تسطیح کننده )لولر( خواهد بود. 
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شکل 1- کلوخه ای شدن بستر کاشت با استفاده از گاوآهن برگردان دار 
)روش مرسوم(

عبور بیش تر ادوات )گاوآهن، دیسک، لولر( می تواند از 
طریق کاهش رشد ریشه و کاهش جذب عناصر غذایی، اثرات 

معکوسی بر گیاه پنبه داشته باشد. 
 

شکل 2- کلوخه ای شدن بستر و افزایش عملیات دیسک زنی در روش تهیه 
بستر مرسوم 
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روش های  از  استفاده  مذکور،  معایب  کاهش  به منظور   
خاک ورزی حفاظتی)کم خاک ورزی، بی خاک ورزی( به ویژه 
باالیی  اهمیت  از  کم  بارندگی  با  خشک  و  گرم  مناطق  در 
این  در  و شدت عملیات خاک ورزی  تعداد  است،  برخوردار 
روش نسبت به تهیه بستر مرسوم کم تر است و بقایای گیاهی 

با خاک مخلوط و یا بر سطح آن باقی می ماند )شکل ۳(. 
 

شکل 3- عملیات خاک ورزی حفاظتی در بقایای گندم

در فصل گرم پوشش سطح خاک با بقایای گیاهی به ویژه 
دمای  کاهش  باعث  گندم-پنبه،  دوکشتی  سامانه های  در 
پیوستگی  از سطح خاک و حفظ  تبخیر آب  خاک، کاهش 
می شود  خاک  مختلف  الیه های  در  مویین  لوله های 
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به طوری که این موضوع ذخیره رطوبت خاک را افزایش داده و 
طول دور آبیاری را زیاد می کند )شکل 4(.

 

شکل 4- پوشش سطح خاک با بقایای گیاهی در عملیات خاک ورزی حفاظتی

روش های مختلف کاشت پنبه
  در نقاط مختلف جهان کاشت پنبه به دو روش کاشت 
بذری )کاشت مستقیم بذر( و کاشت نشایی صورت می گیرد. 
در حال حاضر در بیش تر مناطق پنبه خیز کشور ایران برای 
تولید محصول پنبه از روش های مختلف کاشت بذری  استفاده 
می شود. بذر پاشی بادست و یا استفاده از بذرپاش های گریز 
از مرکز، که در بین کشاورزان بنام کودپاش معروف هستند، 
از جمله روش هایی هستند که بذرها بعد از پاشیده شدن با 
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استفاده از دیسک با خاک مخلوط شده و سپس به صورت 
غرقابی آبیاری می شوند )شکل 5(. 

 

شکل 5- کاشت پنبه به روش بذر پاشی )کرتی(

با  ردیف کارها  از  ردیفی،  به روش  پنبه  بذری  کاشت  در 
فاصله ردیف 75 سانتی متر به صورت پشته کاری، کف کاری و 
در برخی مناطق به ویژه در نواحی پنبه خیز جنوبی کشور، 
از خطی کارها با فواصل ردیف های نزدیک و بسیار نزدیک 
)۳6 و 24 سانتی متر( به شکل مسطح کاری استفاده می شود 

)شکل 6 و 7(.
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شکل 6- کاشت بذری پنبه در فواصل ردیف 75 سانتی متر

آبیاری پنبه در این روش ها اغلب به صورت نشتی )فاروئی(، 
کرتی- نواری و یا قطره ای نواری )تیپ( انجام می شود.

 

شکل  7- کاشت بذری پنبه در فواصل ردیف بسیار نزدیک با استفاده از خطی کار
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معایب روش کاشت مستقیم بذر نسبت به کاشت نشایی

افزایش میزان بذر مصرفی در واحد سطح

  مشکل بدسبزی و کاهش سطح سبز پنبه از دغدغه های 
اصلی کشاورزان در زراعت این محصول می باشد، که سبب 

رواج افزایش بذر مصرفی در بین آنها شده است )شکل 8(. 
 

شکل 8- مشکل بد سبزی کاشت بذری پنبه در روش کشت ردیفی

و  نوع خاک، کیفیت خاک  بذر،  نامیه  قوه  عواملی مثل 
آب آبیاری، سابقه وضعیت علف های هرز و نوع دستگاه مورد 
استفاده در عملیات کاشت در میزان بذر مصرفی به منظور 

دست یابی به سطح سبز مطلوب موثر است )شکل 9(. 
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شکل 9- مشکل بد سبزی کاشت بذری پنبه در روش خطی کاری

مصرفی  بذر  میزان  درهم،  کشت  یا  بذرپاشی  روش  در 
به ویژه در نواحی جنوبی کشور خیلی زیاد است و به حدود 
80 تا ۱00 کیلوگرم بذر کرک دار و 60 تا 70 کیلوگرم بذر 
کرک گیری شده در هکتار می رسد. با تغییر نوع دستگاه از 
بذرپاش به کارنده خطی کار و ردیف کار، مقدار بذر مصرفی 
)بدون کرک( به ترتیب به حدود ۳0 تا 55 کیلوگرم در هکتار 

کاهش می یابد. 

عدم یکنواختی عمق کاشت و فواصل بین بوته ای

  در میان روش های مختلف کاشت بذری، روش بذر پاشی 
بیش ترین  و  کاشت  عمق  یکنواختی  مقدار  پایین ترین  از 
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تغییرات فاصله بین بوته ای برخوردار است )شکل ۱0(. غیر 
یکنواختی عمق کاشت موجب جوانه زنی غیر یکنواخت و در 

نهایت کاهش سبز بوته مطلوب و عملکرد می شود. 
 

شکل 10- کاهش سبز بوته در روش بذر پاشی پنبه

استفاده  با  ردیفی  بذرپاشی، کاشت  با روش  مقایسه  در 
از کارنده ها )خطی کار یا ردیف کار( موجب یکنواختی عمق 
کاشت بیش تر می شود. با عین حال، مقدار یکنواختی عمق 
کاشت در روش کاشت ردیفی نیز تحت تاثیر نوع اجزاء کارنده 
چرخ  پهنای  و  شکل  بذر،  پوشاننده های  باز کن،  شیار  )نوع 
بخاطر  کارنده  پرش دستگاه  این،  عالوه بر  دارد.  قرار  فشار( 
کلوخه های سطحی در حین عملیات کاشت،  پرتاب شدن و 
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غلطش بذر در زمان پوشانده شدن با خاک، بقایای گیاهی و 
تفاوت در کارایی موزع دستگا ه های کارنده در زمان تحویل 
بین  فاصله  تغییرات  موجب  می تواند  سقوط  لوله  به  بذر 

بوته ای بذرهای پنبه در روش کاشت ردیفی  شود. 

سله بستن خاک و کاهش درصد سبز شدن بذر پنبه

یکی از مشکالت اساسی در روش کاشت بذری، به ویژه 
روش بذر پاشی و مسطح کاری با آبیاری غرقابی، سله بستن 
سطح خاک است که مانع سبز شدن گیاهچه و غیر یکنواختی 
و  به خصوص در خاک های سنگین  پنبه  مزارع  سطح سبز 
رسی می شود. در روش کاشت ردیفی به صورت پشته کاری 
نیز در صورتی که ارتفاع پشته ها کم باشد امکان ایجاد سله روی 

سطح پشته ها و در نهایت  کاهش درصد سبز بوته وجود دارد.

تنک کردن و یا واکاری مزرعه

یکنواخت  و  بوته ای  بین  فواصل  زیاد  تغییرات  به دلیل 
بذری  کاشت  عملیات  انجام  از  متاثر  کاشت  فاصله  نبودن 
)بذرپاشی، ردیفی(، مصرف زیاد بذر و تنظیم نبودن ماشین 
بذرکار، انجام عملیات تنک کردن بوته های اضافی و هم چنین 
واکاری در نقاطی از مزرعه که سطح سبز کم باشد، از جمله 
مزرعه  سبز  سطح  یکنواختی  به  دست یابی  در  ضرورت ها 
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پنبه در روش کاشت بذری است. این موضوع موجب افزایش 
هزینه های کارگری نیز می شود )شکل ۱۱(.

 

شکل 11- عملیات تنک کاری در روش کاشت بذری پنبه

افزایش هزینه مبارزه با علف های هرز

دوره رشد در سامانه های کاشت بذری نسبت به کاشت 
نشایی پنبه، حدود 45 تا 60 روز طوالنی تر است. با توجه 
به این که رقابت علف های هرز با گیاه پنبه و خسارت ناشی 
از آن در طی دو ماه اول یعنی از زمان سبز شدن تا مرحله 
بعدی دوره رشد  از سایر مراحل  به مراتب بیش تر  گلدهی 
است، بنابراین استفاده از سموم قبل از کاشت، قبل از خروج 
گیاهچه )مثل ترفالن( و   به کارگیری دیگر روش های مختلف 
پس رویشی،  علف کش  دستی،  )روش  هرز  علف های  مهار 
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کولتیواتورها( بعد از خارج شدن گیاهچه ها از خاک، می تواند 
کاشت  سامانه های  در  هرز  علف های  با  مبارزه  هزینه های 
بذری )بذرپاشی، ردیفی( به مقدار قابل توجهی افزایش دهد. 

کاشت تاخیری و کاهش عملکرد وش1  

یکی از عوامل مهم در سامانه کاشت بذری پنبه، تاریخ 
می یابد  تغییر  مختلف  نواحی  در  که  است  مناسب   کاشت 
)۱5 تا 25 اردیبهشت(. در زمان کاشت حداقل دمای خاک و 
محیط باید به اندازه ای باشد تا جوانه زنی و سبز شدن بذر 
به موقع انجام شود )به ترتیب ۱5 و ۱8 درجه سانتی گراد(. 
بذری،  کشت  سامانه  در  کاشت  تاریخ  رعایت  صورت  در 
زمان تلقیح گل های پنبه با گرمای شدید مصادف نشده و 
باز شدن غوزه ها و رسیدگی آنها نیز با سرما زدگی زمستانه 
مواجه نمی شود. با این حال اگر زمان کاشت بذر، به ویژه در 
سیستم های دوکشتی گندم-پنبه، با تاخیر انجام شود )بعد از 
نیمه خرداد( موجب کاهش دوره رشد پنبه، گل دهی دیرتر، 
تالقی زمان تشکیل غوزه با هوای سرد، کاهش وزن غوزه و 

در نتیجه کاهش عملکرد وش می شود. 

۱- وش: الیاف پنبه متصل به پنبه دانه که در غوزه باز شده قرار دارد.
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مصرف بیش تر کود و سموم آفت کش

از  عمدتا  کم مصرف  و  پرمصرف  غذایی  عناصر  به  نیاز 
تامین  پنبه  زراعت  در  شیمیایی  کودهای  افزودن  طریق 
پنبه  تولید  برای  از عناصر ضروری  نیتروژن یکی  می گردد. 
تامین شده و مقدار آن  اوره  از منبع کود  است که معموالً 
بر اساس نتایج آزمون خاک و بر اساس میزان حاصلخیزی 
بذری  کاشت  سامانه های  در  آنجایی که  از  می شود.  تعیین 
یا  و  قبل  مقدار  این  از  بخشی  ردیفی(  )بذرپاشی،  پنبه 
هم زمان با عملیات کاشت بذر مصرف می شود و در برخی 
مواقع بعد از سربرآوردن گیاهچه از خاک مورد استفاده قرار 
می گیرد، بر این اساس در سامانه های کاشت بذری به مقدار 
کود نیتروژنه بیش تری مورد نیاز است. از طرف دیگر تعداد 
زیادی از حشرات مثل مگس لوبیا، کرم طوقه بر، زنجرک و 
از  تا مرحله گیاهچه ای موجب  از هنگام جوانه زنی  تریپس 
بین رفتن جوانه، گیاهچه اولیه، کوچک شدن برگ و کاهش 
آفات،  از  این دسته  کنترل  در  که  پنبه می شوند  بوته  رشد 
مجبور به کاربرد سموم قارچ  کش و حشره کش در اوایل دوره 
رشد پنبه در سامانه های کاشت بذری می باشیم )شکل ۱2(. 
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شکل 12- خسارت اول فصل تریپس به گیاهچه پنبه در روش کاشت بذری

افزایش میزان آب مصرفی

  در کشت بذری پنبه معموال میزان آب مصرفی بسته به 
نوع روش کاشت )بذر پاشی یا ردیفی(، روش آبیاری، نوع خاک 
و درجه حرارت منطقه متفاوت است. این مقدار در مناطق 
پنبه خیز جنوبی کشور بین ۱0000 تا ۱4000 مترمکعب در 
هکتار متغیر است. میزان آب مصرفی در سامانه های کاشت 
بذرپاشی و ردیفی پنبه بدلیل انجام حداقل دو نوبت آبیاری 
بیش تر در مراحل اولیه کاشت یعنی مرحله سبز شدن و مرحله 
گیاهچه ای ) 7 تا ۱0 روز بعد از آبیاری اول(، نسبت به سامانه 

کاشت نشایی بیش تر است. 
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کاشت نشایی پنبه
کاشت نشایی به انتقال گیاهچه کوچک بنام نشاء به زمین 
ماشینی  یا  به وسیله  روش دستی  که  گفته می شود  اصلی 

انجام می گیرد )شکل ۱۳(.
 

شکل 13- نشاء پنبه در مرحله چها ر برگی

تداوم خشک سالی  و  آب  منابع  به محدودیت  توجه  با   
آب  کمبود  بحران  با  که  کشور  جنوبی  مناطق  در  به ویژه 
مواجه می باشند، روش کاشت نشایی به جای کاشت بذری 

در زراعت پنبه از اهمیت باالیی برخوردار است. 

مزایای کاشت نشایی
 محاسن زیادی از قبیل داشتن زمان کافی به منظور آماده 
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نمودن مزرعه قبل از کاشت، بهبود استقرار بوته، کاهش میزان 
بذر مصرفی، زودرسی محصول، بهبود عملکرد و استفاده موثر 
از منابع محدود آب در آغاز فصل رشد برای روش نشاءکاری 

پنبه عنوان شده است.

کاهش میزان آب مصرفی در مراحل اولیه رشد

به  نسبت  پنبه  نشایی  کاشت  مزایای  برجسته ترین  از 
در  مصرفی  آب  میزان  در  بذری، صرفه جویی  کاشت  روش 
رشد  دوره  از  مدتی  نشاء  چراکه   است  رشد  اولیه  مراحل 
خود را در محیطی کنترل شده مثل گلخانه گذرانده است. 
عالوه بر این تلفات آب درسطح محدود و کوچک گلخانه در 
مقایسه با مزرعه به مراتب کم تر است و عملیات آبیاری نیز 
در مدت زمان بسیار کم تری انجام می شود. طبق آزمایش 
با  انجام شده در داراب مشخص گردید که نشاءکاری پنبه 
استفاده از دستگاه نشاءکار مکانیکی با دو نوبت کاهش در 
آبیاری، موجب کاهش ۱6 درصدی حجم  دفعه های  تعداد 
آب مصرفی نسبت به روش کاشت بذری پنبه شده است.  بر 
اساس نتایج، روش تهیه بستر نیز می تواند مقدار آب مصرفی 
به روش  بستر  تهیه  عملیات  که  صورتی  در  دهد،  تغییر  را 
مرسوم )گاوآهن برگردان دار+ دوبار دیسک+ لولر( انجام شود 
درصد   ۱8 پنبه،  بذری  کشت  در  مصرفی  آب  مقدار حجم 
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بیش تر از کاشت نشایی ثبت شد. در صورت انجام تهیه زمین 
با گاوآهن چیزل  به جای گاوآهن برگردان دار با پوشش سطح 
خاک توسط بقایای گندم )بیش از ۱7 درصد(، مقدار حجم 
آب مصرفی در کاشت نشایی 20 درصد کم تر از کاشت بذری 
کشت  ترکیب  بودن  بهتر  موضوع  این  که   .)۱4 )شکل  بود 
نشایی با روش خاک ورزی مناسب )خاک ورزی حفاظتی( در 

کاهش بیش تر آب مصرفی را نشان می دهد. 

 

شکل 14- کاشت نشایی پنبه در بستر آماده  شده با گاوآهن قلمی

زودرسی محصول

  کاشت نشایی به منظور پیش رس کردن محصول قبل 
اساس  بر  می شود.  انجام  مناسب  کاشت  تاریخ  شروع  از 
بین  موجود  اختالف  داراب،  در  شده  انجام  آزمایش  نتایج 
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طول  متوسط  با  برگی  )چهار  نشایی  کاشت  گیاهچه   سن 
بذری  با  اصلی،  به زمین  انتقال  زمان  ۱0/۳ سانتی متر( در 
که به تازگی در زمین کاشت شده بود، موجب تغییراتی در 
بوته، تعداد گل های  ارتفاع  از نظر  سرعت نسبی رشد گیاه 
اول فصل رویش و تعداد غوزه در بوته )شکل ۱5( در سامانه 
کاشت نشایی شد )به ترتیب ۱5/6 و 46/7 درصد افزایش(. 
در صورتی که کاشت بذری پنبه موجب گل دهی دیرتر و در 

نتیجه کاهش تعداد غوزه و افزایش غوزه های نارس شد. 

شکل 15- بوته های پنبه در پایان دوره رویشی در روش کاشت نشایی
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بهبود عملکرد وش و کارایی مصرف آب آبیاری

نشان  داراب  در  پنبه  بذری  و  نشایی  کاشت  مقایسه 
عملکرد  بر  مثبتی  تاثیر  نشایی  کاشت  روش  که  می دهد 
وش و کارایی مصرف آب آبیاری گذاشته است. روش کاشت 
نشایی با فراهم آوردن شرایطی مانند تفاوت در رشد  رویشی 
اولیه، گل دهی  به موقع و افزایش تعدادغوزه به ترتیب موجب 
افزایش ۱6/8 و ۳8/7 درصدی عملکرد وش و کارایی مصرف 
آب در نسبت به روش کاشت بذری پنبه شده است. عالوه 
می دهد  نشان  به وضوح  پروژه  از  حاصل  یافته های  این،  بر 
و خاک ورز  گاوآهن چیزل  با  بستر  تهیه  عملیات  انجام  که 
مرکب و سپس استفاده از دستگاه نشاءکار مکانیکی شرایطی را 
فراهم آورده است که عملکرد وش و کارایی مصرف آب روندی 
افزایشی در مقایسه با ترکیب روش خاک ورزی مرسوم و کاشت 

بذری پنبه داشته است )به-ترتیب ۳6/5 و 69/6 درصد(.

افزایش درآمد و عملکرد اقتصادی

مربوط  هزینه ها  عمده  بخش  نشایی  کاشت  روش  در 
ارتباط  که  است  آن  با  مرتبط  نهاده های  و  نشاء  تولید  به 
در طی  دارد.  واحد سطح  در  بوته  تراکم  میزان  با  مستقیم 
روش  در  گردید  مشخص  داراب  در  صورت گرفته  آزمایش 
کاشت نشایی مجموع هزینه های مرحله کاشت )تهیه نشاء، 
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انتقال نشاء به زمین اصلی، کارگر مورد نیاز و انجام عملیات 
کاشت با دستگاه نشاءکار( با تراکم ۱20 هزار بوته در واحد 
طرف  از  است.  بذری  کاشت  روش  برابر   2/5 حدود  سطح، 
دیگر در مرحله داشت، هزینه برخی از اقالم و عملیات  مثل 
تهیه سموم و انجام سم پاشی بر علیه آفات اول فصل، انجام 
در  مزرعه  تنک کردن   و  واکاری  هزینه  و  آبیاری  نوبت  دو 
باال  به  توجه  با  نشایی حذف شد. در هرحال،  روش کاشت 
بودن عملکرد محصول و هم چنین کاهش یا حذف برخی از 
هزینه ها در روش کاشت نشایی پنبه، میزان درآمد حاصله 
آزمایش  در  بذری  کشت  روش  از  بیش تر  ناخالص  بازده  و 
منطقه داراب به ثبت رسیده است )به ترتیب ۱6/7 و ۱4/2 

درصد(. 

سینی های کشت و بستر مناسب در تولید نشاء پنبه 
نشاءکارهای  به وسیله  نشاء  کاشت  انجام  به منظور 
انتقال سریع و مطمئن  مکانیکی )خودکار، نیمه خودکار( و 
نشاء  از سینی های  کارنده،  ماشین  به  کارگر  توسط  نشاءها 
استفاده می شود. سینی  نشاء در اندازه ها و تعداد سلول  یا 
حفره های مختلف در بازار موجود است )شکل ۱6(. برای تهیه 
نشاء پنبه ترجیحاً از سینی 70 سلولی، با عمق 5 سانتی متر 
استفاده شود تا فضای کافی برای گسترش ریشه فراهم باشد. 
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انتخاب سینی هایی از جنس پلی اتیلن جهت استفاده مجدد 
در درازمدت اقتصادی تر است. باید توجه داشت که به منظور 
جلوگیری از انتقال آلودگی و بیماری های احتمالی، شستن و 
ضدعفونی کردن سینی هایی که قبال در تولید نشاء استفاده 
انتخاب  از  بعد  بعد مهم می باشد.  شده است، در سال های 
سینی مناسب، تامین بذر استاندارد و بسترکاشت برای تولید 
در  تسریع  برای  می شود  توصیه  دارد.  زیادی  اهمیت  نشاء 
فرآیند سبز شدن و هم چنین تهیه یک نشاء قوی و سالم، از 
بذور تایید  شده با کیفیت باال از نظر قوه نامیه و بنیه رویشی 

)ویگوریته( مناسب استفاده شود.

شکل 16- نمونه ای از سینی های مورد استفاده در تولید نشاء

قبل  روز  تا 40  بایستی ۳5  درون سینی ها  بذر  کاشت 
از تاریخ کاشت مرسوم هر منطقه انجام شود. توجه به این 
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نکته ضروری است که در زمان کاشت بذر استفاده از مخلوط 
کوکوپیت و پیت ماس یا ورمی کمپوست و پیت ماس، گزینه 
مناسب تری برای تهیه بستر کاشت به منظور توسعه بهتر ریشه 
نشاء، هوادهی مناسب و پرهیز از بیماری های قارچی می باشد. 

شرایط انتقال نشاء به زمین اصلی

قبل از انتقال نشاء به مزرعه، قرار دادن سینی ها در فضای 
کاهش  و  نشاء  بهتر  سازگاری  موجب  یک روز  به مدت  باز 
نقل  و  حمل  زمان  بهترین  می شود.  آن  به  حرارتی  تنش های 
نشاء به مزرعه، مواقع خنک روز )صبح زود و یا عصر( است. 
مناسب ترین زمان برای انتقال نشاء ها به زمین اصلی، زمانی 
است که نشاء دارای چهار برگ )دو برگ لپه ای و دو برگ 
حقیقی( باشد. تحت این شرایط، ساقه نشاء حالت نیمه خشبی 
داشته و موجب می شود که در زمان جابجایی و هم چنین در 
کارگر  به وسیله  کاشت  سینی  حفره  از  خارج شدن  موقع 
نشاءگذار آسیب کم تری به آن وارد شود. باید توجه داشت 
که نازک و علفی شدن ساقه  نشاء های تولیدی می تواند در 
صورت استفاده از سینی های کاشت با تعداد سلول زیاد و نزدیک 
به هم )بیش از 90 حفره(، متاثر از رقابت بین گیاهچه ها رخ 
دهد. موضوع کیفیت نشاء تولیدی در زمان انتقال به زمین 
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اصلی، از اهمیت زیادی در هنگام استفاده از ماشین نشاءکار 
برخوردار است. 

انواع نشاءکارها

اگرچه امکان کاشت نشاء پنبه به روش دستی در صورت 
تامین نیروی کارگری در برخی مناطق وجود دارد، ولی باید 
توجه داشت در این روش عالوه بر این که سرعت کار کارگر 
امکان  می باشد،  زیاد  بسیار  کارگری  هزینه های  و  پایین 
پژمردگی و خشکیدگی نشاء ها، به ویژه در تراکم باال، به دلیل 
عدم انجام آبیاری به موقع وجود دارد. تحت این شرایط دوره 
به گرایی نشاء طوالنی تر شده و سطح سبز در مزرعه کاهش 
می یابد. بر این اساس در راستای کاهش مسائل و مشکالت 
نشاءکار  ماشین های  دستی،  روش  مورد  در  مطرح شده 
ماشین های  شدند.  معرفی  مناسب  روش  یک  به عنوان 
نشاءکار به دو صورت خودگردان و  پشت تراکتوری و به دو 
دسته خودکار و نیمه خودکار در انواع یک  ردیفه، دو  ردیفه و 
چهار  ردیفه به باال تقسیم بندی می شوند. در صورت استفاده 
از نشاءکارهای نیمه خودکار، معادل تعداد واحد های کارنده 

ماشین به کارگرنشاءگذار نیاز خواهد بود )شکل ۱7(.
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شکل 17- ماشین نشاءکار نیمه خودکار پشت تراکتوری دو ردیفه

ساختمان ماشین نشاءکار نیمه خودکار

با توجه به تشابه کارکرد ماشین نشاءکار با سایر کارنده ها، 
کشت های  در  نیمه خودکار  نشاءکار  مختلف  قسمت های 
مرسوم و حفاظتی شامل: شاسی، صندلی کاربر، نگه دارنده 
چرخ های  بشقابی(،  )کفشکی،  باز کن  شیار  نشاء،  سینی 
محرک، موزع یا توزیع کننده نشاء )زنجیر نقاله ای، بشقابی، 
چرخان استوانه ای یا فنجانی(، لوله سقوط یا مجرای هدایت 
کننده نشاء، چرخ های فشار دهنده و برخی از آنها مجهز به 
مخزن آب و مکانیزم آزاد کن آب می  باشند)شکل ۱8 و ۱9(. 

 



استفاده از ماشین نشاءکار در کاشت نشایی پنبه
34

شکل 18- ماشین نشاءکار نیمه خودکار مجهز به موزع بشقابی 

 

شکل 19- ماشین نشاءکار نیمه خودکار مجهز به موزع چرخان 
استوانه ای یا فنجانی
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در برخی از ماشین های مجهز به شیار باز کن کفشکی، 
یا دنباله در باالی کفش وجود دارد که  یک محافظ کفش 
مانع ریختن خاک از باالی کفش شده و از بسته شدن شیار 
قبل از قرار گرفتن نشاء در خاک جلوگیری می کند )شکل 20(. 

 

شکل 20- ماشین نشاءکار نیمه خودکار مجهز به دنباله کفش

معموالً موزع زنجیر نقاله ای و بشقابی که مجهز به انبرک 
کاشت  برای  هستند،  V شکل(  گیره ای  )نشاءگیر  نشاءگیر 
نشاء های ریشه لخت )نشاء بدون توده خاک اطراف ریشه( 
مثل چغندرقند، پیاز و تنباکو مورد استفاده قرار می گیرند 
گلدانی  نشای  کاشت  برای  کارنده ها  نوع  این   .)2۱ )شکل 
یا سلولی محصوالتی مثل پنبه، ذرت، گوجه فرنگی و دیگر 
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است،  آمده  به عمل  حفره دار  سینی های  در  که  سبزیجات 
و  انتخاب  زمان  در  بایستی  نکته  این  نمی باشند.  مناسب 

توصیه ماشین نشاءکار برای یک منطقه مدنظر قرار گیرد.  

شکل 21- ماشین نشاءکار نیمه خودکار با موزع بشقابی مجهز به انبرک 
نشاءگیر

عوامل موثر بر کارایی ماشین نشاءکار 
تاثیر  کاهش  به منظور  کاشت،  عملیات  شروع  از  قبل 
و  نشاء  اطراف  خاک  رطوبت  تبخیر  بر  محیطی  شرایط 
کافی  آب  نشاء  سینی های  است  بهتر  آن،  پژمرده شدن 
دریافت کنند. علی رغم اینکه نشاءکاری با ماشین نسبت به 
برای  اما  دارد،  پنبه  زراعت  در  زیادی  مزایای  دستی  روش 
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ترویج و توسعه عملیات مکانیزه نشاءکاری، بایستی به عوامل 
بقایای  میزان  تولیدی،  نشاء  )خصوصیات  اثر گذار  مدیریتی 
زراعی موجود بر سطح خاک، وضعیت تهیه بستر( و هم چنین 

تنظیم دقیق بخش های مختلف ماشین توجه کافی شود.

کارایی ماشین و خصوصیات نشاء 

ماشین  کار  برکیفیت  اثرگذار  اولیه  عامل  مهم ترین 
نشاءکار، وضعیت و خصوصیات نشاء تولید شده است. در این 
انتخاب سینی مناسب  راستا عالوه بر نقش بذر استاندارد و 
)تعداد سلول و ابعاد سلول( بر کیفیت نشاء تولیدی، معموال 
خصوصیات فیزیکی نشاء )قطر ساقه، طول نشاء( تابع تغذیه 
متعادل و به کارگیری کودهای مناسب در طول دوره رشد 
آن در محیط گلخانه  است. بر طبق نتایج آزمایش انجام شده 
در داراب، در صورت رعایت موارد مذکور نشاء های تولیدی 
پس از طی یک دوره ۳5 روزه در گلخانه، دارای چهار برگ، 
قطر ساقه 2/8 میلی متر و متوسط طول ساقه ۱0/5 تا ۱2 

سانتی متر بودند )شکل 22(. 
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شکل 22- خصوصیات ظاهری نشاء تولیدی

میزان  ثابت،  پیشروی  سرعت  با  و  شرایط  این  تحت 
طرف  از  ریشه(  ساقه،  برگ،  )آسیب  نشاءها  آسیب دیدگی 
کارگر نشاءگذار و بازوی بیرون انداز نشاء ماشین نشاءکار در 
حداقل مقدار بود. عالوه بر خصوصیات فیزیکی نشاء، یکسان 
کفش  عرض  با  نشاء  اطراف  خاک  توده  پایینی  عرض  بودن 
شیار باز کن در قسمت انتهایی آن می تواند بر نحوه قرار گیری 
نشاءها و نگه داشتن آنها به طور کاماًل عمودی در بین دیواره 
کفش و واحد بیرون انداز نشاء بسیار اثرگذار باشد )شکل 2۳(. 
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شکل 23- ابعاد عرضی سلول سینی نشاء

به عبارت دیگر ابعاد نشاء سلولی )عرض قسمت  پایینی( 
یا سینی نشاء مورد استفاده بایستی به گونه ای باشد که خاک 
اطراف نشاء کامال به دیواره کفش چسبیده و فاصله زیادی 
نداشته باشد )شکل 24(. این موضوع در کاهش درصد تلفات 
نسبت  نشاء  بهتر  قرارگیری  خاک،  سطح  بر  رها شده  نشاء 
نیاز برای ترمیم  قائم، کاهش نیروی کارگری مورد  به خط 
نشاءهای رها شده و در نهایت افزایش کارایی ماشین بسیار 

موثر است. 
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شکل 24- تناسب ابعاد عرضی نشاء سلولی و انتهای کفش شیار باز کن

در کنار این عوامل، یکسان بودن وزن نشاءهای تولیدی از 
دیگر مواردی است که نقش عمده ای در کارایی نشاءکارهای        
نیمه خودکار با موزع های فنجانی دارد که در آنها انتقال نشاء 
به درون خاک به صورت سقوط آزاد و به واسطه نیروی وزن 
به درون  نشاء  رسیدن  بنابراین سرعت  می شود.  انجام  نشاء 
خاک شیار و متعاقباً افزایش یکنواختی فاصله بین نشاءهای 
قرار می گیرد.  تاثیر وزن آن  کاشته شده روی ردیف تحت 
در هر حال، مطابق نتایج حاصله در صورت استفاده از مواد 
مناسب  نسبت  با  کاشت  بستر  برای  پیت ماس  و  کوکوپیت 
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متوسط  یکسان،  به  میزان  پرکردن حفره سینی ها  و   )۱:2(
نیمه  نشاءکار  دستگاه  با  کاشت  برای  تولیدی  نشاء  وزن 

خودکار ۱5/5 گرم در آزمایش داراب ثبت شد.

ابعاد  و  )بقایا  کاشت  بستر  وضعیت  و  ماشین  کارایی 
کلوخه های سطحی(

پتانسیل  خاک  سطح  بر  نشده  مدیریت  گیاهی  بقایای 
انسداد  کارنده،  ماشین  کارایی  کاهش  در  مالحظه ای  قابل 
دارند.  نشاء ها  بین  فاصله  یکنواختی  غیر  و  باز کن ها  شیار 
اغلب شیار باز کن های مورد استفاده در ماشین های نشاءکار 
از نوع کفشکی هستند. این شیار باز کن ها در خاک هایی که 
بستر بذر در آنها به خوبی آماده شده و عاری از بقایای زراعی 
باشند، کارایی خوبی دارند. استفاده از این نوع کارنده ها در 
اراضی جاکشت گندم با بقایای زیاد، موجب بروز مشکالتی در 
هنگام کاشت پنبه بعد از برداشت گندم می شود. طبق نتایج 
آزمایش، با توجه به تاثیر مثبت بقایای زراعی در نگه داری 
رطوبت خاک و کاهش میزان تبخیر به ویژه در مناطق جنوبی 
بقایای  هکتار  در  کیلوگرم   500 تا   ۳00 نگه داشت  کشور، 
گندم در سطح خاک، تاثیری بر لنگی کار دستگاه نشاءکار، 
مسدود شدن شیار باز کن دستگاه و غیر یکنواختی استقرار 

نشاء در زمان کاشت ندارد )شکل 25 و 26(.
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شکل 25- شیار باز کن کفشکی در ماشین نشاءکار نیمه خودکار

 شکل 26- وضعیت مناسب کاشت نشاء با ماشین نشاءکار در بقایای گندم 
تحت شخم با گاوآهن قلمی
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و  سطحی  کلوخه های  ابعاد  نظر  از  کاشت  بستر  وضعیت 
را  نیز می تواند کارایی ماشین کارنده  آنها  توزیع  هم چنین 
سطحی  کلوخه های  میزان  معموالً  دهد.  قرار  تاثیر  تحت 
تابع نوع ادواتی است که در عملیات تهیه بستر تحت یک 
شرایط رطوبتی خاص بکار گرفته می شود. با بررسی و تعیین 
وضعیت نشاءهای رهاشده بر سطح خاک )استقرار نیافته( و 
داراب  در  انجام شده  آزمایش  در  نشاءکار  دستگاه  راندمان 
گاوآهن  روش  دو  با  بستر  تهیه  در صورت  گردید  مشخص 
درصد  مرکب،  خاک ورز  روش  یا  و  دیسک  به اضافه  قلمی 
نشاء هایی که از پهلو بر روی خاک افتاده و ریشه آنها در شیار 
متوسط  به طور  نیافته(،  )استقرار  است  نگرفته  قرار  باز شده 
برگردان دار+  )گاوآهن  مرسوم  روش  از  کم تر  درصد   ۱۳/۳

دیسک + لولر( است )شکل 26 و 27(. 
 

شکل 27- وضعیت مناسب استقرار نشاء متاثر از مقادیر مناسب بقایای گندم 
و اندازه کلوخه ها تحت شخم با خاک ورز مرکب 
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هم چنین به دلیل وجود کلوخه های کم تر و توزیع بهتر 
تهیه بستر،  به روش مرسوم  آنها در روش های فوق نسبت 
راندمان دستگاه نشاءکار نیز افزایش داشته است )به ترتیب 
قابل  تاثیر  بستر  تهیه  روش های  درصد(.   ۱8/4 و   24/2
مالحظه ای بر تغییرات فاصله بین نشاءها ندارد. باید توجه 
داشت که غیر یکنواختی فاصله بین نشاءها و نقاط فاقد نشاء، 
بیش تر تحت تاثیر دقت کارگر نشاءگذار در انتخاب فنجان 
کارگر  موقعیت  و  نشاءکار  ماشین  امکانات  موزع،  سلول  یا 
نشاءگذار در دسترسی آنی به سینی نشاء، تاخیر زمانی در 
جداکردن نشاء از سلول های سینی حاوی نشاء و هم چنین 
مشکل کارکرد دقیق واحد بیرون انداز نشاء ماشین نشاءکار 

قرار دارد. 
بنابراین دقت در انتخاب ماشین نشاءکار مناسب از نظر 
به ویژه  کاربران،  به  الزم  آموزش های  و  کاربر  راحتی  فنی، 
تغییرات  کاهش  در  توجهی  قابل  تاثیر  نشاءگذار  کارگران 

فاصله بین نشاءها دارد )شکل 28 و 29(. 
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شکل 28- سلول های موزع استوانه ای چرخان ماشین نشاءکار 

 

شکل29- رابطه امکانات ماشین نشاءکار و موقعیت کارگر نشاءگذار
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مختلف  قسمت های  تنظیم   در  کلیدی  نکات 
نشاءکار نیمه خودکار 

تنظیم دقیق  نشا ءکار،  افزایش کارایی ماشین  به منظور 
تنظیم ها در  این  بخش های مختلف ماشین ضروری است. 
شروع عملیات کاشت از قسمت چرخ انتقال نیرو شروع و تا 
بازوی  تنظیم فاصله بین نشاء ها روی ردیف، تنظیم زمانی 
بیرون انداز نشاء، کنترل عمق کاشت و چرخ های فشار دهنده 
در حین عملیات را شامل می شود. فشار رو به پایین چرخ 
محرک و تماس آن با خاک باید به اندازه ای باشد که عالوه 
بر انتقال نیرو به صورت پیوسته و بدون انقطاع به واحدهای 
ضمن  در  نیز  کفش  به وسیله  ایجاد شده  شیار  کارنده، 
پیشروی ماشین مسدود شود. در صورت تنظیم مناسب فشار 
چرخ محرک، برآمدگی اندکی در خط الراس بین نشاء های  
کاشته شده مشاهده خواهد شد. این تنظیم در ماشین های 
مختلف معموالً به وسیله فنر روی شاسی چرخ، یا میله تنظیم 
فشار چرخ محرک در روی شاسی و یا از طریق بازوی وسط 

تراکتور قابل انجام است )شکل ۳0(.
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شکل30- چرخ  محرک در ماشین نشاءکار و اهرم تنظیم فشار

تنظیم فاصله بین نشاء در روی ردیف های کاشت معموالً 
محور  روی  متحرک  و  محرک  چرخ  دندانه های  تغییر  با 
موزع  به  نیرو  انتقال  محور  و  نشاءکار  ماشین  محرک  چرخ 
امکان پذیر است. معموالً گزینه های مختلف فاصله کاشت در 
دفترچه راهنمای ماشین و یا در قسمت درپوش چرخ محرک 

ماشین نشاءکار قابل دسترسی است )شکل ۳۱(. 
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شکل 31- چرخ دنده های محرک و متحرک در ماشین نشاءکار

یکی از مهم ترین تنظیم های ماشین نشاءکار، زمان بندی 
و  )شکل ۳2  است  نشاء  بیرون انداز  بازوی  زمانی  تنظیم  یا 
رسیدن  لحظه  کردن  هم زمان  تنظیم،  این  از  هدف   .)۳۳
بیرون انداز به محل  بازوی  انتهای کفش و رسیدن  به  نشاء 
قرارگیری نشاء است. اگر نشاء زود به قسمت انتهایی کفش 
برسد و بیرون انداز به سمت جلو حرکت نکرده باشد، احتمال 
قرارگیری نشاءها کنار یکدیگر و یا خفگی لوله سقوط توسط 
نشاء ها وجود دارد. حالت عکس این اتفاق نیز برای ماشین 

نشاءکار وجود دارد. 
 



استفاده از ماشین نشاءکار در کاشت نشایی پنبه
49

شکل 32- شماتیک واحد بیرون انداز نشاء در ماشین نشاءکار

 

شکل 33- موقعیت بیرون انداز نشاء در انتهای کفش شیار بازکن
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در هر حال، اگر ضمن عملیات کاشت، نشاء ها روی سطح 
مایل  و  در یک سمت مشخص کج  یا  و  بگیرند  قرار  زمین 
شوند، تحت این شرایط تنظیم زمانی الزم است. در برخی از 
ماشین ها اجزاء این تنظیم در قسمت باالیی و مرکز استوانه 
دوار حامل فنجان های نشاء قرار دارد و در برخی دیگر در 
کنار واحد کارنده و در قسمت چرخ زنجیری انتقال نیرو به 
توجه  باید  )شکل ۳4(.  است  تعبیه شده  بیرون انداز  بازوی 
داشت که قبل از تنظیم زمان بندی، بایستی ابتدا آن سرعت 
پیشروی که برای کاربر نشاء گذار راحت تر بوده و می تواند 
عمل نشاءگذاری در فنجان های موزع را بدون تاخیر و فاصله 

خالی انجام دهد را تعیین کرد. 
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شکل 34- موزع فنجانی و محل تنظیم زمانی بازوی بیرون انداز نشاء 
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میزان عمق کاشت به اندازه ارتفاع سلول در سینی مورد 
نشاء  کاشت  عمق  است.  وابسته  نشاء  تولید  برای  استفاده 
معموال با پایین و باالبردن چرخ های فشار در ضمن عملیات 
کاشت تنظیم می شود. این کار به وسیله اهرمی که در وسط دو 
چرخ فشاردهنده ماشین قرار دارد قابل انجام است. )شکل۳5(. 

شکل35- موزع فنجانی و محل تنظیم زمانی بازوی بیرون انداز نشاء 

مقدار فشردگی خاک اطراف نشاء با جابجایی هر دو چرخ 
تنظیم  این  انجام می شود.  روی محور چرخ  بر  فشاردهنده 
یا  با نزدیک و  بافت خاک )سبک، سنگین( و  به نوع  بسته 
دورکردن چرخ ها از نشاءیی که در خاک قرار داده می شود 
قابل تغییر است. برای کاشت نشاء در خاک های شنی نسبت 
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به زمان کاشت در خاک های رسی، فاصله مهره قفل کن چرخ  
فشار تا ابتدای محور چرخ بایستی کمتر باشد )شکل ۳6(. در 
هر حال بایستی به این نکته توجه شود که در زمان کاشت 
نشاء محصوالت مختلف، کلیه تنظیم های ذکر شده متناسب 

با نوع خاک و سرعت پیشروی باید دوباره انجام شود.

شکل 36- فشردگی خاک اطراف نشاء باتنظیم زاویه تمایل چرخ فشار دهنده
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