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 مقدمه

خصوص در مناطق هکمبود آب به صورت یک تهدید واقعی برای زندگی انسان ب

درآمده است. از جمله ایران و نیمه خشک در کشورهای در حال توسعه  خشک

رشد جمعیت و از طرفی باال رفتن استانداردهای زندگی، مصرف آب را افزایش 

داده است. مقدار آب مورد استفاده در کشاورزی مهم و قابل توجه است و 

وان جویی در بخشی از آب استفاده شده در کشاورزی ممکن است به عنصرفه

مشکل کمبود آب مؤثر باشد. مهیا بودن و سادگی استخراج از  حل کاری برایراه

برای آبیاری و  در ایران منابع زیرزمینی باعث شده است که برداشت از این منابع

میلیارد متر مکعب باشد. به عبارت دیگر ساالنه  64شرب در هر سال بیش از 

ی زیرزمینی کشور هابل تجدید آبمیلیارد متر مکعب از منابع غیر قا 8حدود 

ناپذیری را شود که اگر این روند ادامه پیدا کند پیامدهای جبرانبیشتر برداشت می

 37میلیون هکتار اراضی کشور حدود  165که از بار خواهد آورد. با وجود اینبه

دهد، ولی میلیون هکتار را اراضی مناسب جهت عملیات کشت و زرع تشکیل می

میلیون هکتار از این اراضی به  8/7حدودیت منابع آب فقط حدود به خاطر م

میلیون هکتار میلیون هکتار دیگر به صورت دیم زیر  2/6صورت فاریاب و 
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میلیون هکتار دیگر به صورت آیش  5/4کشت محصوالت زراعی قرار گرفته و 

رزی رسد که عامل اصلی محدود کننده توسعه کشاوباشند. بنابراین به نظر میمی

و افزایش تولیدات غذایی در ایران محدودیت منابع آب و استفاده نامطلوب و 

ب و های صنعت، شرباشد. رقابت شدید بین بخشغیر اقتصادی از آن می

کند که از و وقایع خشکسالی در کشور ایجاب میکشاورزی برای مصرف آب 

ف آب در دست آید. امروزه شعار مصرهب یهر واحد آب مصرفی تولید بیشتر

که با  باشد. لذا ضرورت داردکشاورزی، محصول بیشتر از هر قطره آب می

جویی و افزایش راندمان آبیاری به حفظ منابع محدود آب استفاده بهینه، صرفه

های وری مصرف آب یکی از راهکمک نمود. بررسی راهکارهای افزایش بهره

اقلیمی کشور و پایین  رسیدن به توسعه پایدار است. با توجه به شرایط خاص

بودن امکان افزایش منابع جدید آب مورد استفاده در بخش کشاورزی و 

های ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی از منابع آب محدود، استفاده از روش

وری آب از علمی و فنی مناسب و مبتنی بر نتایج تحقیقات جهت ارتقاء بهره

ی برای مدیریت مصرف های متعددضروریات بخش کشاورزی است. روش
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های اخیر بدلیل افزایش هایی که در سالیکی از روش .منابع آب وجود دارد

 باشد. فشار ناشی از کمبود آب در حال افزایش است نشاکاری می

 :تعریف نشاء و نشاکاری

محيطي  کوچكي است کـه قسـمتي از دوره رشـد خـود را در یگياهچه ءنشا

محيطي به زمين اصلي  شـدن شـرایط ه و پس از مساعدشده گذراندمناسب و کنترل

شود. کوچک به زمين اصلي گفته مي نشاء. نشاکاری به انتقال این شـودمنتقل مـي

نشاءهای سنتي و نشاءهای گلداني. روش  ،شوندنشاءها به دو روش کلي توليد مي

 شده  در کرت یا بسترهای از پيش تهيهدستي بذر سنتي توليد نشاء شامل کاشت 

و نشاءها به اندازه کافي بزرگ شوند و سبز شده زده باشد. زماني که بذرها جوانهمي

تر یا مزرعه منتقل ها به طور جداگانه توسط دست به ظروف بزرگهر کدام از آن

بر بوده و به دليل آلودگي به پوسيدگي ریشه و رشد شوند. این روش بسيار هزینهمي

ها و شوک وارده به نشاءها( باعث از دليل آسيب به ریشهها )به ناهماهنگ بعدی آن

شود. نشاء گلداني در اصل یک نشاء بين رفتن مقدار قابل توجهي از نشاءها مي

ی سيني کاشته هاتک سلولداخل ظرف است. بذرها به صورت مكانيكي در تک

شدن برای تا زمان آماده ها ها، نشاءو سبز شدن آن زني بذرپس از جوانهشوند. مي
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ای در محيط کنند. رشد سيستم ریشهانتقال، در داخل ظرف کوچک خود رشد مي

های مویين پذیرد که رشد بهينه ریشه و توليد مقادیر زیادی ریشهای صورت ميبسته

ه نشاء از داخل ظرف خود بيرون است ک تنها کافي ،را به دنبال دارد. برای انتقال

تر یا مزرعه انتقال یابد. در ای، به ظروف بزرگدمهگونه صده شود و بدون هيچآور

ای بسيار ناچيز و آن هم در صورت اتفاق، به سيستم این روش ممكن است صدمه

 ای وارد آید. نشاکاری نسبت به کشت مستقيم از مزایای زیادی برخوردار ریشه

 باشد.مي

 :مزایای نشاکاری

 جویی در مصرف بذرصرفه (1

 دن فصل رشدطوالنی نمو (2

 احل اولیه رشد گیاهکنترل بهتر آفات در مر (3

 هرز در مراحل اولیهکاهش تعداد وجین علف (4

عملکرد  و رسیدن به تراکم مطلوب و در نتیجه هااستقرار مناسب بوته (5

 باالتر

 زودرسی محصول (6
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ویژه هب کم آب جهان در مناطق این امر که ،صرفه جویی در مصرف آب (7

 .استای برخوردار ایران از اهمیت ویژه

 :پنبهنشاکاری 

 های آنطبيعي است. در دانهترین گياهان توليد کننده الياف پنبه از مهمترین و اصلي

ویا مهمترین دانه روغني درصد روغن وجود دارد و در جهان بعد از س 20حدود 

درصد پروتئين  45تا  35کنجاله پنبه دانه دارای گردد عالوه بر آن محسوب مي

زایي در شود. کشت پنبه عالوه بر اشتغالراک دام استفاده ميبرای خو باشد کهمي

کشي را به حرکت درآورده روغن ه هایکشاورزی و صنایع نساجي، چرخ کارخان

بهداشتي و صنعتي را که تنها با مشتقات نفت خام ا فرآورده غذایي، دارویي، و صده

 .داردباشند، به جامعه عرضه ميقابل مقایسه مي

کردن کشت مستقيم با کشت رسد جایگزیننظر ميهاهميت این گياه ببا توجه به  

. نشاءکاری نمایدجویي در مصرف آب تواند کمک بزرگي به صرفهنشائي آن مي

چندان مورد اقبال عمومي  1980آغاز شد هرچند که تا سال  1950در چين از سال 

تار از پنبه هزار هك 930سطحي معادل  1980قرار نگرفت. به نحوی که در سال 
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درصد سطح کل زیرکشت  18کشور چين از طریق نشاءکاری کشت شد که معادل 

 2به سال قبل  25یعني حدود  1990این رقم در دهه  .پنبه در این کشور بوده است

کنون نشاءکاری پنبه در این کشور رسد از آن زمان تانظر ميهميليون هكتار رسيد. ب

. هرچند شرایط اقليمي ایران با چين وده استترش قابل توجهي برخوردار باز گس

گر موفقيت هایي دارد ولي گسترش سطح زیر کشت پنبه نشائي در چين بيانتفاوت

هایي در جهت توان درسرسد از نشاکاری پنبه در چين مينظر ميهآن است. ب

جویي در مصرف آب و افزایش عملكرد نشاکاری پنبه در ایران البته به منظور صرفه

 موخت. آ

از طرفي پنبه از معدود گياهاني است که قابليت کشت در مناطق شور را دارد و تنها 

زني و سبز شدن به شوری بودن پنبه در مراحل جوانهمشكل در این مسير حساس

مساعد پرورش داد و بعد از را در شرایط  توان نشاءبا نشاکاری مي .باشدمي

به زمين انتقال داد. آن را  ،اسيت به شوریدن مراحل اوليه رشد و دوره حسشسپری

 .یابدهای استقرار یافته و عملكرد در واحد سطح افزایش ميتعداد بوتهدر نتيجه 
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 تولید کنیم؟ نشاء پنبهچگونه 

 :گلخانه-1

کردن محصول فراهم آورد رسای برای پیشبرای تولید نشا در ابتدا باید گلخانه 

ا داشته )باالبردن و یا کاهش درجه حرارت( ر که قابلیت کنترل درجه حرارت

از گلخانه ای با پوشش مناسب با حداقل  باید برای تولید نشاء باشد. 

 (.1ک گلخانه پرورش نشاء استفاده کرد )شکل استانداردهای ی

 

 ای از توليد نشاء پنبه در گلخانهنمونه -1شكل 



8 

 :تهيه بذر -2

ذر موفق تهيه بذر با کيفيت است. بیک نشاء ترین قدم برای توليد مهم -1

رمز توليد  .دهای معتبر توليد کننده بذر  تهيه نمومناسب را باید از شرکت

 باشد.نشاءهای قوی و سالم، استفاده از بذر با کيفيت و استاندارد مي

ضدعفوني بذر ضرورتي ندارد. چون معموال بسترهای کاشت برای توليد 

 نشاء استریل مي باشند.

پيش از کاشت و پس از انتخاب بذر  ،ورت کشت بذر بصورت دستيدرص -2

ور شوند بذرهایي که هشود بذرها در یک ظرف پر از آب غوطتوصيه مي

جدا شوند و برای  اند و بایدپوک و توخالي مانند معموالا روی آب مي

 نشوند. نشاکاری استفاده

ز شدن ع فرآیند سبزني و در پي آن تسریشود برای تسریع جوانهتوصيه مي -3

اعت س 10باقي مانده بذرها را حدود  پس از جدا کردن بذرهای پوک،

شت نمود. این و پس از آن ک هقرار دادمرطوب  پيش از کاشت در چتائي

قدر در معرض هوای آزاد باشند که خشک پيش از کشت نباید آن بذور
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رطوبت زده مقداری از  . زیرا ممكن است بذرهای احتمالي جوانهشوند

  آسيب ببينند.دست داده و  خود را از

شود که کشت فقط در زماني توصيه مي نمودن بذرها در چتائيمرطوب : 1هشدار

ي که بذور در مرحله در صورتبنابراین  .شودميصورت دستي انجام هببذر در سيني 

ها را قبل از کشت مرطوب کشت شوند نباید آن ماشين آالت توليد نشاء توسط

وسيله هباشند و کشت ب است دارای جوانهممكن  مرطوب شده . زیرا بذرهاینمود

 یابد.سبز شدن کاهش مي در نتيجه و رساندهدستگاه کشت بذر  به جوانه آسيب

 

 :تهيه سيني کاشت -3

ابعاد داخلي  ) سي سي 37حجم سلول  با های سختاز سيني برای تهيه نشاء پنبه 

سانتيمتر(  4و عمق  4/2×4/2ابعاد داخلي تحتاني ،سانتيمتر 8/3×8/3دهانه سلول 

 .(2)شكل مي توان در بازار تهيه کرد به راحتيها را این نوع سيني . استفاده شود

بنابراین استفاده از  قابليت استفاده در چند سال متوالي را دارند ی سختهاسيني

شت که هر سال دا خاطره. باید بباشدتر ميهای سخت در دراز مدت اقتصادیسيني
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باید  ها استفاده شده استدر توليد نشاء از آن یي که قبالاهاپيش از استفاده از سيني

 دقت شستشو شوند.هب

های مورد نياز بر اساس سطح زیر کشت و تعداد نشاء مورد نياز در نكته: تعداد سيني

یک بذر که در هر حفره سيني کشت با توجه به این هر هكتار محاسبه و تهيه شود.

شود برای اطمينان از حصول تعداد نشاء کافي و قوی شود توصيه ميکشت مي

درصد )به شرط استفاده از بذر با کيفيت( بيش از تعداد محاسبه شده بذر  15حدود 

 ها کشت شود.در سيني

 

   

 های توليد نشاءسينيانواع  -2شكل 
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 :بستر مناسب -4

تهيه نشاء موفق استفاده از بستر توليد نشاء مناسب  گذار درأثيریكي از عوامل اصلي ت

پنبه  مناسب برای توليد نشاءبستر  3برای کشاورز باشد. بسته به مواد در دسترس مي

 .شودپبشنهاد مي

 درصد پيت ماس 35کمپوست+ درصد ورمي 65 (1

 5درصد خاک+  10درصد پيت ماس+  25کمپوست+ درصد ورمي 60 (2

 درصد ماسه

 بر زیمنس ميلي 30/6از در تهيه بستر باید مورد استفادهد موا ECدقت شود  (3

 باشد.تر مکمتر سانتي

 :برای توليد نشاء کشت بذر -5

روز پيش از تاریخ کشت مرسوم آن  40تا  35کشت نشاء در گلخانه باید حدود 

منطقه انجام شود تا در زمان کشت مرسوم آن منطقه، نشاءها آماده انتقال به مزرعه 

بذرها  کشت دستي، درسازی بستر کاشتاز تهيه بذر، سيني و آماده پس باشند.
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های شوند. سينيمرطوب قرار داده مي ساعت در داخل چتائي 10به مدت  حااترجي

به اندازه کافي و نه بيش از حد شوند و خاک نشاء با بسترهای آماده شده پر مي

بر روی  شود و سریعاايشود. سپس در داخل هر حفره یک بذر قرار داده مفشرده مي

روی  شود و پس از فشرده سازی مختصرهای کشت شده با بستر پوشانده ميسيني

 (.4و  3شود )شكل آبياری انجام مي بذر کشت شده،

ر د تمااوند و حها نباید بر روی زمين گذاشته ش: باید در نظر داشت که سيني1هشدار 

 هاسيني نبه بخش زیری نورنحوی که ها فضای خالي وجود داشته باشد به زیر سيني

 وشد  در غير این صورت ریشه از بخش زهكش سلول نشاء خارج خواهد .نفوذ کند

 نشاء قابليت انتقال به زمين را از دست خواهد داد. 

 

 کار سيني نشاءدستگاه پرکن و بذر -3شكل 
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 ها در سيني توليد نشاءکشت دستي بذر -4شكل 

 

 :هانشاء دارینگه -6

درصورتي که شوند. ميدر هوای خنک آبياری ها بار سينيهر روز یک 

بستر نشاءها خشک شوند. در حرارت محل پرورش نشاء باال باشد ممكن است درجه

 .دشودوبار آبياری انجام در یک روز باید اینصورت 

ت و گرمای زیاد باشد و رطوبحساس ميميری به بيماری بوته پنبه نشاء: 1هشدار

. عالئم ظاهری این بيماری باشدیكي از عوامل اصلي ایجاد این بيماری ميمحيط 

. (6)شكل  باشد، نزدیكترین نقطه به خاک( مينشاءسياه شدن طوقه گياه )پایين ساقه 
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باید  ،هابيماری به سایر نشاء بيمار برای جلوگيری از سرایتبه محض مشاهده نشاء 

کش بنوميل با ها را با قارچ. و سایر نشاءدورا از فضای گلخانه خارج نم بيمار نشاء

 د.پاشي نموسم 1000در  5/1نسبت 

کش یا هر نوع سم و کودی در گلخانه باید در هوای : استفاده از قارچ2هشدار

 خنک )صبح زود یا عصر( انجام شود.

 35: در صورتي که دمای هوای داخل گلخانه بسيار گرم شود )باالتر از 3هشدار

ها مضر گراد( و موجب ایجاد تنش گرما و رطوبت شود برای نشاءدرجه سانتي

است. برای جلوگيری از این امر باید توسط جریان هوای تازه و استفاده از فن و 

های خنک کننده درجه حرارت گلخانه را پایين آورد و در صورت عدم سيستم

ای آزاد اقدام نسبت به انتقال نشاءها از گلخانه به فض سازی گلخانه،خنک امكان

 نمود.

 -.معموالا در این زمان نشاءباشندانتقال به زمين اصلي مي آمادهروز 35پس از  هانشاء

 .(5)شكل  مي باشند (لپه ای و دو برگ حقيقيچهار برگ )دو برگ ها دارای 
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 يچهار برگر مرحله روزه د 35نشاء  -5شكل 

 

 ی بوته ميری در نشاءهای پنبهعالئم بيمار -6شكل 
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 ها را از گلخانه به مزرعه منتقل نماییم؟چگونه نشاء

 :دن نشاءهاسازگار نمو -1

ه بوند و شخارج  ها به زمين اصلي باید نشاءها از گلخانهروز پيش از انتقال نشاءدو 

ه اء باشي از انتقال نشاین کار به جهت کاهش شوک ن .فضای آزاد منتقل شوند

 (.7شود )شكل انجام مي مزرعه

 

به فضای باز جهت سازگار نمودن نشاءها پیش  از گلخانه هاانتقال نشاء -7شکل 

 از انتقال به مزرعه
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 :ها با خودروانتقال نشاء -2

باشد. قبل از مي یعني عصرشاءها به زمين اصلي در هوای خنک بهترین زمان انتقال ن 

د آبياری سنگين انجام شود تا از شوند بای ها به داخل خودرو منتقلکه نشاءاین

ها رفي در مزرعه به آساني از سلولکاسته شود و از طها آنناشي از انتقال وک ش

  د.نخارج شو

کشيده شود و از  چادر آن وسيله خودرو باید حتمااهها ب: در زمان انتقال نشاء1هشدار

ک شدن نشاءها و عدم زیرا این عامل سبب خش جلوگيری شود. خوردن نشاءهاباد 

 شود.مي ها در مزرعهاستقرار آن

 سایه محل خنک مثالادر  به مزرعه ها بعد از حملء: در صورت امكان نشا 2هشدار

 حداقل یک شوند بایدنشاها در کنار مزرعه چيده اگر چيده شوند.  دیوار یا درختان

 ساعت قبل از انتقال به زمين آب کافي دریافت کنند.
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 در کامیونت های نشاءسینی قفسه طراحی شده برای قرار گرفتن -8شکل 

 

 نحوه بسته بندی سيني ها برای انتقال -9شكل 
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 انتقال نشاءها با خودرو -10شكل 
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 چگونه نشاءها را در مزرعه کشت کنیم؟

 ای توسط بیلچه یاحفره باید نشاء هر استقراردر محل  دستی نشاء کشتدر  

و نشاء بدون آسیب  جاد شودای بیشتر از اندازه سلول )حفره( شفره با عمق و سطح

اگر سن نشاء  (.12و  11خارج و داخل حفره گذاشته شود )شکل  از سلول سینی

با گرفتن محل طوقه توسط دو  (13)شکل  و در هم تنیدگی ریشه مناسب باشد

نشاءها اگر  نمود.توان نشاء را به راحتی از سلول خارج انگشت شست و سبابه می

توان با یک قطعه چوب به بدنه به سادگی از سلول )حفره( سینی خارج نشوند می

بیرونی سینی چند ضربه زد و بعد نشاءها را از سینی خارج نمود و در خاک قرار 

 . ده شودپوشان مزرعه کاملا نرم خش حاوی ریشه باید با خاک بداد. سپس 

بخش ا خاک احاطه شود و توجه شود که گیاه تا قسمت طوقه ب :1هشدار 

 باید با خاک مزرعه پوشانده شود. حاوی ریشه کاملا

عمودی در حفره قرار داده شوند زیرا اگر از  : توجه شود نشاءها کاملا2هشدار

ابتدا کج کشت شوند با افزایش سن گیاه احتمال خوابیدگی و ورس آن باال 

 رود.می



21 

کاری باید حالت هيرم يرد حتمااگاگر کشت به صورت دستي انجام مي: 3هشدار 

داشته باشد. چون سرعت کار کارگر پایين بوده و ممكن است آبياری بعد از 

خشک شده و یا به اصطالح کشاورزان نشاء خير افتاده و نشاء پژمرده و أنشاء به ت

 .خطا کند

کاری انجام و بالفاصله باید کار خشكهء: در کشت ماشيني و توسط نشا4هشدار  

ی انجام شود تا خاک خشک رطوبت منطقه ریشه را جذب نكرده و برای نشاء آبيار

ترین فاصله زماني پس از کشت در مزرعه باید در کوتاه ءخطر ساز نشود. آبياری نشا

 د.انجام شو
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 های پس از کاشتمراقبت

ها اءنشت بالفاصله پس از کاشت نشاءها باید آبياری صورت گيرد در غير این صور

 دليل حجم کم ریشه توان جذب آب از اعماق را ندارند و به سرعت خشکهب

 4لي ا 3بعد از  باید بصورت سبک وپس از آبياری اول آبياری بعدی   شوند.مي

از  يز بعددی نروز بسته به بافت خاک و شرایط اقليمي منطقه انجام شود و آبياری بع

 د. رطقه،آبياری صورت گياز آن به مدار اصلي آبياری منروز و پس  6الي  5

ش و کاستفاده از هيچ نوع کود، علف کامل نشاءتا زمان استقرار  :1هشدار 

 شود.مي نشاءزیرا سبب بروز تنش در  .شودکشي توصيه نميآفت

کشت در ز ا روز بعد  10الي   8 پس از استقرار کامل نشاء در مزرعه که معموالا

 مزرعه بذر در مانند کشت مستقيمه اشت،د سایر مراحل( 14)شكل  باشدمي مزرعه

 شود.انجام مي
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 پنبه نشاءهای دستي کشاورزان در حال کشت -11شكل 

 پنبه هاینشاءدستي کشاورزان در حال کشت  -12شكل 
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 ر مزرعهای نشاء در روز کشت دوضعيت سيستم ریشه -13شكل 
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 در مزرعه نشاء مستقر شده -14شكل 
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جانبه در ایران و مبتنی بر انجام تحقیقات گسترده و همه تهیه این جزوه ترویجی

باشد. امید است می بوژه کشور چین گیری از تجربیات سایر کشورهانیز بهره

انتشار این جزوه ترویجی که به زبانی ساده و کاربردی تهیه و منتشر شده است، 

ز نی و پیشروویژه کشاورزان کاران کشور بهمورد استفاده عموم پنبه

در کشور قرار گیرد. ما بر این باوریم که در شرایط  پنبهدهندگان نشاء پرورش

نشاکاری گیاهان زراعی  ،بحرانی آبی کشورمان که در آینده نیز تشدید خواهد شد

گذاران وزارت کشاورزی ویژه سیاستباید مورد توجه همگان و به پنبهاز جمله 

از تحقیقات بیشتر در این زمینه و نیز های حمایتی و با اعمال سیاست قرار گیرد

حمایت از صنعت تولید و پرورش نشاء و همچنین گسترش سطح زیر 

جویی در مصرف آب کشاورزی قدمی مهم در جهت صرفه ،پنبهنشایی کشت

 برداشته شود.

 


