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 وزارت جهاد كشاورزي 

 سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي 

  مؤسسه تحقيقات ثبت و  گواهي بذر و نهال

  

  

  فرآوري بذر پنبه 

  

  

  

  : گردآوري و تدوين

  

  آيدين حميدي

  سسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال ،كرجؤعضو هيئت علمي م

  بسمة تعالي



 ٢

  فرم ثبت انتشارات وزارت جهاد كشاورزي

  اطالعات و مدارك علمي و تحقيقاتي كشاورزيدر مركز 

  فرآوري بذر پنبه   :عنوان 

    :نويسنده 

  : شماره طرح

 - :مترجم 

  عنوان و مشخصات كامل مĤخذ اصلي را مرقوم فرمائيد در صورتي كه اثر ترجمه باشد لطفاً

  آيدين حميدي :گردآورنده 

  :ناظر 

  دكتر عمران عاليشاه :ويراستار 

  :چاپ 

  تاريخ انتشار چاپهاي قبلي را مرقوم فرمائيد اًتجديد چاپ لطف در صورت

   :ويرايش 
   :محل نشر 
  مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال :نام ناشر 

  1391 :تاريخ انتشار 

  30 :تعداد صفحات 

  10 :تيراژ 
  فارسي :زبان متن 

  كلمه مرقوم فرمائيد 50موضوع كتاب يا نشرية خود را در حدود  لطفاً

زراعي پس از برداشت محصولي خام محسوب شده و كشاورزي و در معناي اختصاصي محصوالتبذر نيز مانند ساير محصوالت :موضوع 

باشد كه اصطالحاً فـرآوري بـذر   براي قابل مصرف شدن و ارائه به بازار نيازمند پشت سرگذاشتن عمليات به اصطالح پس از برداشت مي

وش بعد از با عبور از ماشين تصفيه وش، مقادير كمـي  يا اصطالحاً تصفيه بلند از وشليات جداسازي تارهايپس از عم. شوندناميده مي

وجـود  . باشدپنبه مي درصد وزن بذر10-11مانند حدودتار متوسط باقي مي الياف كوتاه يا اصطالحاً كركهايي كه بر روي بذر ارقام پنبه

هم چسبيده و توده شده و در نتيجه در مرحله فرآوري و كاشت بخوبي جريان نيافته ذرها بهشود كه بكركها بر روي سطح بذر سبب مي

همچنـين كشـت   . توان با مقادير دقيق مواد شـيميايي بـذر را تيمـار كـرد    بندي نموده و نيز نميصورت گرانشي بذر را درجهو نتوان به

هاي بـذرهاي كركـدار محلـي بـراي     شوند و كركبه آساني كاشته نميچسبند و مكانيزه بذر را مشكل مي سازد چون بذرها  به هم مي

منظور اجتناب از اين مشكالت قبل از ساير عمليـات فـرآوري   بنابراين به. تجمع عوامل بيماريزاي بذرزاد و همراه بذر محسوب مي شود

طور معمول به دو روش مكانيكي و شـيميايي  گيريمي نمايند كه به بذر بايد اقدام به عمليات خاص فرآوري بذر پنبه تحت عنوان كرك

گيـري بـا   گيري با شعله، كـرك گيري با اسيد، كركگيري اصلي عبارتند از كركروشهاي كرك. گيري گردندشود تا بذر كركانجام مي

بـين بـرده و در    گيري با اسيد مي تواند تمامي كركهاي سطح بـذر پنبـه را از  از اين ميان تنها روش كرك. گيري مكانيكيبرس و كرك

ترين عمليات فرآوري بذر براي جدا سازي بذرهاي داراي كيفيت پـايين و توليـد بـذر    بندي ثقلي بذر را كه يكي از ضرورينتيجه درجه

  . داراي جوانه زني باال براي كاشت پنبه محسوب مي شود،آسان سازد

  :نوع 

 □ اداري ةنشري      ■نشريه        □كتاب 
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  :آن در ايران  وضعيت توليد پنبه و بذر

تراكم بوته در واحد ) . برمبناي روش كاشت (كيلوگرم در هكتار  40- 60: ميزان بذر كاشته شده در واحد سطح  .1

بذر  227كيلو گرم بذر در هكتار كه هر اونس آن حاوي  8/16هزار بوته در جريب كه با كاشت  40- 45سطح 

 .مبناي درصد جوانه زني ، حاصل مي شوند  بذر به ميزان محاسبه شده بر درصد20بوده و با افزودن 

هكتار و سطح كشت پنبه در سال زراعي  140087:  2002- 2003كل سطح كاشت پنبه در سال زراعي  .2

:  2002-2003ميزان كل توليد وش پنبه در سال زراعي . هكتار  20000تا  175000:  2004-2003

كيلو گرم در هكتار براي مزراع فارياب  2566:  2003- 2004متوسط عملكرد براي سال زراعي . تن  351777

 .كيلو گرم در هكتار براي مزارع ديم  1403و 

 : مناطق اصلي توليد پنبه در ايران  .3

  .تن  136526هكتار ، ميزان توليد  58375سطح كاشت : استان خراسان 

  .تن  43692هكتار ، ميزان توليد  20659سطح كاشت : استان گلستان 

  .تن  47229هكتار ، ميزان توليد  14292ح كاشت سط: استان فارس

  .تن  35958هكتار ، ميزان توليد  12171سطح كاشت : استان اردبيل

  .تن  16246هكتار ، ميزان توليد  7542سطح كاشت : استان قم 

  .تن  16246هكتار ، ميزان توليد  7245سطح كاشت : استان سمنان 

  .تن  8797يزان توليد هكتار ، م 3800سطح كاشت : استان مركزي 

  .تن  6079هكتار ، ميزان توليد  3182سطح كاشت : استان كرمان 

  .تن  9000-10000: ميزان كل بذر مورد نياز كشور  .4

 :مناطق اصلي توليد بذر پنبه  .5

  .هكتار 4305سطح كاشت : استان گلستان            

  .هكتار3931سطح كاشت : استان خراسان            

  .هكتار 3475سطح كاشت : استان فارس            

  .هكتار 1799سطح كاشت : استان اردبيل            

  .هكتار 1195سطح كاشت : استان مركزي            

  .هكتار 1100سطح كاشت : استان سمنان           

  .هكتار 635سطح كاشت : استان كرمان           

  . هكتار 385سطح كاشت : استان قم           

  :ارقام مهم پنبه  .6

  .ورامين ، مهر ، ساحل و بختگان            
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  .تن  9000- 10000:  2004كل بذر پنبه مورد نياز برآورد شده براي سال . 7

    

  2002-2003ميزان توليد ، سطح كشت و عملكرد پنبه در مناطق اصلي پنبه كاري ايران در سال          
  

  

  

  .2004ميزان بذر گواهي شده و مادري ارقام متداول پنبه براي سال                       

  

  )تن(بذر مادري  )تن(بذر گواهي شده  رقم  رديف

  600- 700  6000  ورامين  1

  200- 250  2200  ساحل  2

  150- 200  1500  بختگان  3

  30-30  300  مهر  4

  

  

  

  

  

              

)هكتار/كيلوگرم(عملكرد )تن(ميزان توليد  )هكتار(سطح كشت    استان 

 فارياب ديم كل فارياب ديم كل فارياب ديم

 آذربايجان شرقي 2014 - 2014 6564 - 6564 3250 -

  اردبيل 12171 - 12171 35598 - 35598 2925 -

  اصفهان 4192 - 4192 13573 - 13573 3238 -

  تهران 3434 - 3434 11576 - 11576 3371 -

  خراسان 58260 115 58375 136496 30 136525 2343 262

  زنجان  48 - 48 88 - 88 1839 -

  سمنان  6149 - 6149 15236 - 15236 2478 -

  سيستان و بلوچستان 7 - 7 15 - 15 2086 -

  فارس 14292 - 14292 47229 - 47229 3305 -

  قزوين  670 - 670 1850 - 1850 2762 -

  قم 7245 - 7245 16246 - 16246 2242 -

  كرمان  3182 - 3182 6079 - 6079 1911 -

  كرمانشاه 236 - 236 317 - 317 1344 -

  گلستان 14637 6022 20609 35015 3677 43692 2392 1441

  مازندران 1887 - 2337 4307 537 4844 2283 1194

  مركزي 3800 450 3800 8797 - 8797 2315 -

  هرمزگان 162 - 162 345 - 345 2128 -

  يزد 1114 - 1114 3221 - 3221 2891 -

  كل 133500 - 140087 342533 9244 351777 2566 1403
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  .سطح كشت مزارع توليد بذر ارقام متداول پنبه در مناطق اصلي توليد بذر پنبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مسايل مهم بذر پنبه در ايران 
 .گيري نادرست ي بذر پنبه و كركيرگعدم كرك .1

 .نامطلوب بودن شرايط بسته بندي و نگهداري بذر پنبه  .2

 .فقدان نيروي انساني متخصص فرآوري بذر پنبه  .3

 .مديريت ضعيف فرآوري بذر پنبه و سيستم هاي آن  .4

 .سيستم تامين بذر پنبه عدم تمركز كلي و سازمان دهي فراساختاري توسعه  .5

  

  :نيازمندي هاي ايران براي تجهيزات نوين فرآوري بذر  

همچنين تجهيزات فرآوري بذر ايران قديمي . تجهيزات فرآوري بذر ايران از نظر تعداد و ظرفيت ناكافي مي باشند      

راي مديريت سيستم ها و مديريت فنون بوده و توانايي فرآوري دقيق و كافي بذر را نداشته و نيز آموزش نيروي انساني ب

  .نوين فرآوري بذر ناكافي است 

بذر داراي كيفيت مطلوب ارقام پرمحصول مزرعه اي با بوته هاي قوي و تراكم مطلوب براي توليد محصول با هزينه     

نموده و كشاورزي را  مناسب كه نيازهاي غذايي ، علوفه اي و الياف با سود كافي براي كشاورزان را تامين نمايد توليد

  .بصورت بخش پربازده  اقتصاد كشور در آورده وسبب جذب سرمايه گذاري در آن مي شود

درحال حاضر از لحاظ توسعه صنعت فرآوري بذر ايران در مرحله اي بحراني قرار داشته بطوريكه سيستم ها و تجهيزات    

امكان رشد وتوسعه كشاورزي و اقتصاد ملي كشور فراهم قديمي بايد به سرعت با سيستم هاي نوين جايگزين گردد تا 

  . گردد 

  

  

  :پنبه ايران  بهبود وضعيت صنعت بذر
در اين رابطه استقرار تجهيزات نوين بوجاري بذر نخستين گام مي باشد كه بنيان ايجاد ساير تجهيزات براي توسعه    

ادي كارخانه نوين فرآوري بذر ايجادگردد كه البته تعداد و بنابراين مي بايست تعد. توليد، نگهداري و كيفيت بذر مي باشد

  مناطق كشت  )هكتار(سطح كشت  رقم  استان

كاشمر، بردسكن ، خليل آباد، بشرويه،   3931  ورامين  خراسلن

  رشتخوار و فيض آباد

  ساوه  1195  ورامين  مركزي

  )پارس آباد(مغان  1342  مهر  اردبيل

  )1799كل(474  ورامين  

  ارزوئيه  635  ورامين  كرمان

  قم  385  ورامين  قم

  گرمسار  1100  بختگان  سمنان

  داراب، فسا، زرين دشت  3475  بختگان  فارس

آق قال ، علي آباد ، بندر تركمن،   4305  ورامين  گلستان

  آزادشهر و راميان
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البته حداقل تعداد اين كارخانه ها در . محل استقرار آنها پس از يك دوره بررسي هاي تفصيلي به دقت مشخص گردد 

  . آغاز توسعه صنعت بذر بايد حداقل سه كارخانه باشد

  :دازتجهيزات زيربرخوردارباشندهر يك ازاين كارخانجات براي كاركرد مناسب وموثر باي

البته استقرارتجهيزات تصفيه دركارخانه فرآوري بذرپنبه ضروري نمي باشدبلكه بهتراست وش (تصفيه الياف وش پنبه

  )تصفيه شده براي جلوگيري ازاختالط بذرارقام مختلف پنبه وكاهش سايرآلودگي ها

  )فرآوري نشده(دريافت بذرخام

  وثبت بذر فرستادن بذربراي سيستم حمل

  كنترل كيفيت داخلي 

  ارزيابي بذر ورودي براي عمليات موردنياز

  نگهداري،حمل ،نصب برچسب وشناسايي بذرفرآوري نشده

  ضدعفوني باسموم تصعيد شونده درصورت نياز

  خشك كردن درصورت نياز 

  پيش بوجاري

  اسيدپيش كرك زدايي،بصورت مكانيكي براي كاهش مقداركرك هادرمرحله كرك زدايي با

  كرك زدايي 

  خنثي كردن و خشك كردن 

  بوجاري و جداسازي بذرهاي ريز وشكسته 

  تيمار كردن بذر درصورت نياز 

  بسته بندي بذر 

  حمل ونقل بذرهاي بسته بندي شده 

  نگهداري بذر 

  توزيع بذر 

  نگهداري آمار بذر فرآوري شده 

  پايش كيفيت بذر ، عمليات و هزينه 

  طرح ريزي عمليات 

  گزارش و ارزيابي  ارايه

اطالعات . اين سه كارخانه فرآوري بذر در مناطقي بايد راه اندازي شوند كه براي توسعه صنعت بذرپنبه ايران مفيد باشد   

  :موردنياز براي راه اندازي اين كارخانه ها شامل موارد زير مي باشند

 : محل و موقعيت .1

 :پشتيباني مالي براي بودجه و راه اندازي  .2

  : انتخاب اين محل داليل  .3

ظرفيت محل استقرار مانند ظرفيتهاي دريافت ، ارسال ، نگهداري ، حمل ونقل ، فرآوري ، كنترل آلودگي ها ،  .4

 .اداري ، كنترل كيفيت داخلي و غيره 

شرايط زمين و عمليات ) ب(مساحت قابل بهره برداري بر حسب هكتار  ،) الف: (توصيف و تشريح منطقه شامل  .5

 انتخاب محل در رابطه بادسترسي به جاده ها و) د(تسطيح و اصالح شكل زمين ،) ج(مورد نياز ،  آماده سازي

تسهيالت و تداوم تامين منابع از قبيل الكتريسيته ، آب ، فاضالب ، تلفن و )  ه(شاهراه ها براي حمل ونقل بذر ،

ايجاد ) ح (با هزينه هاي قابل قبول ، قابليت دسترسي به نيروي انساني مجرب ) ز(مالحظات امنيتي ،) و(غيره ،
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فاصله ساختمانها با مالحظه گرد و غبار كارخانه ) ط(منزل ، تسهيالت پزشكي و آموزشي براي خانواده كاركنان ، 

 .ساير مالحظات ) ي(و نيز ورود پرندگان و جوندگان آفت به كارخانه تعيين گردد،

 .مدير كارخانه و برنامه  .6

 .ذر آنها فرآوري گردد و تخمين مقدار بذر هر يك نام ارقامي كه بايد ب .7

تاريخ آغاز و پايان دريافت  بذر فرآوري نشده و ظرفيت براي حمل ونقل ايمن بذر از مزرعه بر اساس جدول زماني  .8

 .و كنترل ارسال بذر به كارخانه 

 .ر دسترس براي بوجاري تاريخهايي كه بذر بايد بوجاري شده و براي توزيع آماده گردد براي تعيين طول مدت د .9

مقدار و نوع بذر توليد شده و فاصله محل توليد از كارخانه بر حسب كيلومتر و تشريح وضعيت توليدكنندگان و  .10

 .حجم بذر توليد شده 

 .شناسايي بازار فروش بذر  .11

 .مقدار و نوع بذرهاي فروخته شده بر حسب كيلومتر از كارخانه و شناسايي محل    مشتري  .12

 .ي براي مديريت ، گواهي ، ارزيابي و كنترل بذر توليد شده تعيين شخص .13

. چنانچه منابع ديگر براي تامين بذر بوجاري شده وجود نداشته باشد نيازي به مالحظات مرتبط با رقابت نيست  .14

البته ، موثر بودن ترويج كشاورزي محل سازمانهاي كشاورزي و غيره در تشويق پذيرش كشاورزان و استفاده از 

 .ر اصالح شده قابل ارزيابي مي باشدبذ

 آيا دستگاههاي بذركار داراي صفحه موزع مناسب براي بذر پنبه كرك گيري شده با اسيد وجود دارد ؟ .15

  

  :مالحظات ضروري براي راه اندازي كارخانه فرآوري بذر پنبه 
فرآوري بذريكي ازگامهاي . باشد  بوجاري بذربراي جداسازي مواد ناخواسته تنها يكي از مراحل فرآوري موثربذرمي    

اساسي براي ايجاد و توسعه تجارت بذر مي باشد كه  نه  تنها بايد  دستيابي به بذر داراي كيفيت مطلوب را امكان پذير  

ازقبيل توليد،خشك  كارخانه فرآوري بذر در كانون ديگر فعاليت ها.سازد بلكه از سودمندي  مالي  و زماني  برخوردارباشد

براي دستيابي به .كنترل كيفيت،ارسال وبازاريابي بوده وبنابراين بايددرمركز اين فعاليت هاقرارداشته باشد نگهداري، كردن،

  .اين هدف طراحي دقيق بايد قبل از راه اندازي كارخانه فرآوري بذرصورت پذيرد

  :براي طراحي دقيق كارخانه فرآوري بذر مالحظات زير بايد مد نظر قرار گيرند   

 .سترسي به يا از جاده اصلي براي حمل ونقل بذر ، جابجايي كاركنان ، وسايط نقليه و مشترياند .1

بندي بذر در اختيار داشتن تجهيزات كافي براي حمل ونقل ، دسته بندي ، شناسايي ، آماده سازي و درجه .2

 . ه گردد بذر فرآوري نشده نبايد در محوطه فرآوري يا با بذر بوجاري شده ذخير.فرآوري نشده 

طراحي و ساخت ساختمان و محوطه هاي پيرامون مانند فضاي مورد نياز براي ايجاد ترتيب مناسب وبهترين  .3

نقل و  هاي خشك وخنك محافظت شده از خسارت آفات براي حمل وشرايط ممكن براي تجهيزات و محل

 .بندي بذر تحت شرايط مناسب انجام گيرد درجه

طور مناسبي در كارخانه با توالي عملياتي مطلوب نصب شده باشند ههيزات باطمينان يافتن از اينكه تج .4

خوبي نگهداري شده و هبطوريكه تجهيزات كافي براي جابجايي بذر و ضايعات و گرد و غبار وجود داشته و ب

 .مين قطعات يدكي براي عمليات بخشهايي نظير غربالها و استوانه ها بطور كافي در اختيار باشدأت

گيري بوسيله اسيد تنها روشي است كه مي تواند بذر پنبه را براي جدا سازي ثقلي كافي كه براي كرك  .5

سيستم كرك گيري با اسيد مورد استفاده بايد . جداسازي بذرهاي داراي كيفيت پايين ضروري است آماده سازد

ن ضايعات حاصل از مصرف اسيد را به حداقل رساند و نيز يك سيستم خنثي كننده بايد براي خارج ساخت

 .كرك زدايي با اسيد بايد ايجاد گردد 
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اسيد يا اسيدهاي مورد استفاده براي كرك گيري سوزاننده هستند و از اينرو عمر دستگاه را كاهش مي  .6

يك برنامه كامل و دقيق نگهداري دستگاه بايد اجرا گردد بطوريكه لوازم يدكي كافي در دسترس بوده و .دهند

 .قطعات ماشين جايگزين گردند  در صورت فرسودگي

شناسايي هر توده بذر با يك شماره و آغاز ثبت آنها براي حفظ خلوص و جلوگيري از هر گونه اختالط يا  .7

 .آلودگي از هنگام دريافت بذر از توليد كننده تا رسيدن بذر به سيستم بوجاري و جابجايي آن 

بذرها تا ميزان رطوبت ايمن نه تنها نيازمند  تعيين ميزان رطوبت بذر و خشك كردن فوري تمامي توده .8

مديريت مناسب و كنترل كيفيت داخلي مي باشد بلكه نياز به تجهيزات خشك كني كافي با دما و جريان هواي 

 .كافي دارد 

بيشتر بذرها به حشرات آلوده . وسايل ايمن براي ضدعفوني بذر و شناسايي آلودگي به حشرات در صورت نياز  .9

 .از برداشت و حمل از مزرعه به ضدعفوني كردن نياز دارندبوده و پس 

درجه بندي توده هاي بذر فرآوري نشده و شناسايي و نگهداري مجزاي هر يك ازآنهادر     مكاني به دور از بذر  .10

بذرهاي ) هاي(بوجاري شده براي جلوگيري از انتقال حشرات ، رطوبت و غيره يا اختالط اشتباهي كيسه 

  .با بذرهاي فرآوري شده فرآوري نشده 

اي كه تعيين زماني كه بذر براي فروش به كشاورزان مورد نياز خواهد بود و طراحي عمليات فرآوري بذر به گونه .11

 .بذر در هنگام نياز در دسترس باشد

 .وجود فضاي كافي براي كار در محل فرآوري بذر به منظور جابجايي كارآمد بذر فرآوري شده و ضايعات .12

فيت داخلي در عمليات فرآوري براي اطمينان يافتن از كيفيت بدست آمده بذر و حفظ آن، كنترل كي .13

شناسايي بذر و اجراي كليه عمليات با كارايي از لحاظ زمان ، نيروي انساني و هزينه و عدم انجام عملياتي كه 

 .موجب كاهش كيفيت يا از بين رفتن بذر گردد

 .ف كشاورزان مناسب بوده بسته بندي گردد بذر بايد درون كيسه هايي كه براي مصر .14

 .نصب برچسب شناسايي بر روي كيسه هاي محتوي بذر  .15

 .نمونه برداري و آزمون بذر براي تعيين دقيق كيفيت آن  .16

بندي بذرهاي فرآوري شده جدا از بذرهاي فرآوري نشده تحت شرايط جلوگيري از خسارت حشرات، ديگر درجه .17

ت بذر كه شناسايي توده بذر را آسان ساخته و نگهداري آن براي ارسال را آفات و رطوبت براي حفظ كيفي

 .ساده و مديريت ذخيره سازي را مطلوب مي سازد

در اختيار داشتن يك سيستم مديريت مطلوب و ثبت اطالعات كه اطالعات قابل اطمينان ، كامل و روزآمد از  .18

 .اجرا باشد هر توده بذر در اختيار قرار داده و با حداقل كار قابل

براي مثال،نخستين بذرهايي . داشتن يك سيستم شناسايي توده هاي بذر براي استفاده در برنامه بازاريابي بذر  .19

كه فرآوري شده اند و يا بذرهايي كه در حال حاضر قابليت جوانه زني قابل قبول دارند ولي نتايج آزمونهاي 

نگهداري را نشان مي دهد بايد در ابتدا براي نواحي كه ارزيابي قابليت نگهداري كاهش قوه ناميه در دوره 

 .شرايط مزرعه در آنجا براي ظهور مطلوب گياهچه ها مناسب است فروخته شود 

 

 

  

  :كرك گيري با اسيد و فرآوري متداول بذر پنبه 

  (Cotton)                                                              پنبه                                                   

Gossypium  spp. 



 ٩

    L.  hirsutum                                                               (Upland cotton)  پنبه تار متوسط

Gossypium   

              .Gossypium  barbabense  L (Sea island , Pima, Egyptian, Long staple cotton)    پنبه تار بلند         

                                                                                                            ختميان: نام تيره 

Malvaceae                                               
قوانين انجمن بين )      (12) (پوشش بذر داراي كرك يا فاقد آن (بذر بذر بهمراه يا بدون پوشش : واحد بذر خالص 

  )المللي آزمون بذر

كليه گونه هاي جنس پنبه بر روي سطح بذر كم و بيش داراي تار و كرك در ارقام تجارتي پنبه بر روي : تار يا كرك 

هر دو نوع . الياف كوتاه هستند وجود دارند  سطح بذر دو نوع الياف ، يكي تار كه اليافي بلند مي باشند و ديگري كرك كه

هر دو نوع الياف متشكل از ديواره . الياف تك سلولي بوده و از توسعه سلولهاي اليه حشره پوسته بذر بوجود مي آيند

نخستين نازك و ديواره ثانويه سلولزي سلولهاي مذكور مي باشند كه پس از رشد طولي كامل سلولهاي سطح پوشش بذر 

  .هر يك از الياف كامل پنبه درون پوشش مومي كوتيكولي محصور است . يرون بوجود مي آيند بسمت ب

. تارها اليافي تك سلولي مي باشند كه از رشد طولي سلولهاي اليه سطحي پوسته بذر بسمت بيرون بوجود مي آيد: تار    

ه دوم دوره رشد درون قوزه ضخامت تار با در نيمه نخست دوره رشد يك تار درون قوزه بطور طولي رشد كرده و در نيم

رشد تارها از . تجمع سلولز در ديواره آن افزايش مي يابد بطوريكه تنها يك حفره باريك درون سلول كار باقي مي ماند 

رشد طولي در طي دوره ) 1: (هنگام گلدهي يا گرده افشاني آغاز شده و رشد آن درون قوزه در دو مرحله انجام مي شود 

مرحله بعدي رشد ثانويه تار با ضخيم شدن تار در اثر تجمع سلولز در ديواره ثانويه كه ) 2(روزه پس از گلدهي ،  37-15

مرحله ضخيم شدن تار تا اندكي پيش از هنگام رسيدگي قوزه ها و باز شدن آنها . از هنگام توقف طولي تار شروع مي شود

در زمان رسيدن قوزه بصورت لوله اي باقي مانده و در زمان خشك شدن  ادامه مي يابد هر يك از تارها تا هنگام رسيدگي

قوزه تارها به دور محور حفره مركزي تار فرو رفته و بصورت مارپيچ دوگانه پيچيده شده بطوريكه در هر سانتي متر طول 

تار بهم پيوسته و پيچ  بدين ترتيب در اثر فرورفتگي وپيچ خوردگي درهم تارها بصورت. پيچ خوردگي مي باشد  60داراي 

اين حالت پيچ خورده و درهم فرورفته سبب مي شود تا اينكه در مقايسه با ساير الياف گياهي از ويژگي . خورده درمي آيد

منحصر به فرد قابليت ريسندگي برخوردار مي گردد اليافي كه داراي چنين پيچ خوردگي و فرورفتگي نمي باشند بخوبي 

هنگامي كه قوزه باز مي شود بذرها ازمحل گشودگي قوزه در امتداد محورهاي مادگي خارج مي . قابل ريسندگي نيستند

وقتي بذرهاي پنبه در معرض هوا قرار مي گيرند الياف خشك شده و از سمت خواب الياف از قوزه خارج مي شوند .شوند 

بذر پنبه به برچه . متصل باقي مانده اند و در اين حالت بذر پنبه شامل الياف بلند سفيد رنگ مي باشد كه به سطح بذر 

  . هاي خشك شده قوزه متصل باقي مانده ولي به سهولت قابل برداشت مي باشد 

كركها يا الياف كوتاه نسبت به تارها كوتاهتر هستند و در قاعده قطر بيشتري داشته ، همچنين ): الياف كوتاه(كرك    

جمع بيشتر سلولز در ديواره ثانويه ضخيم تر مي باشد كه منجر به عدم تشكيل داراي حفره دروني كوتاهتر بوده و در اثر ت

كركها بدون پيچ خوردگي  فاقد قابليت . پيچ خوردگي كركها در هنگام خشك شدن در زمان رسيدگي مي گردد

سازي ، توليد سلولز ريسندگي بوده و از اينرو در صنايع نخ ريسي كاربردي ندارند ولي مي توانند براي توليد اليي در مبل 

داراي پوشش متراكم كرك ) پنبه آپلند آمريكايي ( G. hirsutmبذر پنبه تار متوسط . و غيره مورد استفاده قرار گيرند 

داراي ميزان متفاوتي كرك بر سطح ) انواع پنبه مصري(    G. barbaenseروي سطح خودبوده و بذر پنبه تار بلند 

روز پس از آغاز  10ها ممكن است در دوره توسعه ابتدايي كرك. بدون كرك مي باشند خود از پوشش متراكم تا تقريباًً

  .توسعه تارها شروع شود

باشد ميزان محتوي روغن و پروتيين بذر پنبه بطور قابل مالحظه اي متفاوت مي: تركيب شيميايي بذر پنبه

كرك  درصد10پوسته ،  درصد26ز پروتيين ، كنجاله غني ا درصد42روغن  درصد15بطوريكه بطور متوسط داراي حدود 

روغن خام،  درصد16داراي ) آپلند امريكايي(براساس ساير منابع بذر پنبه تار متوسط . باشدضايعات مي درصد7و 
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همچنين گزارش . ضايعات صنعتي مي باشد  درصد5كرك و  درصد8پوسته،  درصد25ين ، ئكنجاله غني از پروت درصد45

روغن قابل تصفيه براي توليد روغن آشپزي  درصد 95/15هاي تار بلند مصري بطور متوسط داراي گرديده كه بذر پنبه

  درصد 3545،

دانه نيمه اشباع روغن پنبه. باشدضايعات مي درصد 30/5كرك و  درصد8پوسته ،  درصد 40/25ين ، ئكنجاله غني از پروت

صورت بخشي از هدر طي استخراج روغن جنين بذر ب. گيردميشده بوده و براي آشپزي و ساير مصارف مورد استفاده قرار 

چنين گزارش گرديده است كه يك تن پنبه . آيد كه براي تغذيه دام با ارزش است كنجاله غني از روغن و پروتيين در مي

براي تغذيه  كيلوگرم پوسته  254كيلو گرم كنجاله غني از پروتيين و  454) 2(كيلو گرم روغن آشپزي ،  160) 1: (دانه 

باشد كه براي جانوران غيرنشخوار كننده دام توليد مي كند بايد توجه داشت كه پنبه دانه حاوي رنگ دانه گوسيپول مي

  .باشد سمي بوده و از اينرو كنجاله پنبه دانه تنها براي تغذيه دامهاي نشخواركننده مناسب مي

ي گيربذر پنبه كرك. پوند بر بوشل  50ب ، پوند بر فوت مكع 40: ي شده با اسيدگيربذر پنبه كرك

): وشتصفيهپس از ( بذر پنبه كركدار . پوند بر بوشل  32پوند بر فوت مكعب ،  60/25 :شده مكانيكي
  .پوند بر بوشل 32پوند بر فوت مكعب  6/25كيلوگرم بر متر مكعب ،  411

  .واحد بذر يك بذر حقيقي است 

بذر در 225، يا ) بذر در كيلوگرم  8000( گرم  8ي پس از كرك گيري بطور متوسط هر  بذر پنبه آپلند امريكاي: وزن 

بذر يا بعبارت  225حاوي  G. barbaenseبطور متوسط هراونس بذر پنبه مصري . وزن دارد) بذردرپوند3600(هر اونس

 10-11نبه در هر گرم ، همپنين گزارش گرديده كه ارقام مختلف اين نوع پ (AOSA)بذر در هر گرم مي باشد  8ديگر 

پوند در  32گرم يا  120وزن هزار بذر اين نوع پنبه ). ARCبخش تحقيقات پنبه ( بذر دارد  12و در برخي ارقام جديد 

بذر در هر گرم يا  10- 11همچنين ارقام مختلف پنبه تار بلند مصري داراي . مي باشد ) اينچ مكعب  2155(هر بوشل 

گزارش گرديده كه بتدريج وزن بذر ارقام پنبه مصري كاهش يافته . رم مي باشدبذر در هر كيلوگ 10000- 11000

بذر يكي از ) وزن مخصوص(وزن يا چگالي . بذر در هر گرم مي باشد 12بطوريكه يكي از ارقام جديد اين نوع پنبه داراي 

  .ويژگيهاي فيزيكي مهم مي باشد كه با رسيدگي و كيفيت بذر مرتبط مي باشد

  . گرم بر ليتر  271: نبه چگالي بذر پ

  .ميليمتر 7/8ميليمتر و عرض  8/4ميليمتر ، ضخامت  8- 12طول : اندازه بذر پنبه

  .تخم مرغي نوك تيز و پهن و گرد در انتها مي باشد "بذر پنبه گالبي شكل بوده و معموال :شكل بذر پنبه

هاي كوتاه مي باشد كه ميزان آن در برخي انواع گيري پوشيده از تاردار تا هنگام كركبذر پنبه كرك :بافت بذر پنبه

براساس (دهدوزن پنبه را كرك تشكيل مي درصد 10- 11و در برخي ارقام پنبه آپلند ) فاقد كرك( پنبه مصري صفر 

هاي بوجاري كوچك بذر انجمن بين المللي آزمون بذر بر اساس رقم، ناحيه و شرايط توليد بخش دوم راهنماي ماشين

  ). نسبت ميزان وزن كرك به بذر بسيار متفاوت باشد  بذر و غيره

سياه و تيره بوده و همچنين در ارقام مختلف رنگ بذر از  "پس از كرك زدايي رنگ بذر پنبه معموال: رنگ بذر پنبه

  .قهوه اي بسيار روشن براي بذرهاي نارس متفاوت است  "قهوه اي تيره متمايل به سياه تا رنگهاي روشن تر ، مثال

درصد بذر نارس باشد كه از  15-22ر اساس اقليم رقم و شرايط اجراي عمليات زراعي يك توده بذر پنبه مي تواند داراي ب

  .عادي بوده ولي بطور كامل پر نشده و بنابراين سبك تر مي باشند لحاظ اندازه تقريباً

عامل .باشدحساس مي بذر پنبه تا حدودي نسبت به خسارت مكانيكي :حساسيت نسبت به خسارت مكانيكي

ها دستگاه يا برس(ي مكانيكيگيرتنظيم نادرست دستگاه كرك) شكستگي و ترك خوردگي بذر(اصلي خسارت مكانيكي 
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همچنين خسارت مكانيكي به بذر تا حدودي در اثر ضعف . باشد، دستگاه تصفيه وش و ماشين برداشت مكانيكي مي)

  . دهدي ميدستگاه تسمه نقاله و فرو افتادن بذرها رو

هاي نفوذ ناپذير حداكثر ميزان رطوبت مجاز بذر براي نگهداري سالم درون ظروف و لفاف

كه حد باالي آن مربوط به اقليمهاي سردتر و حد پايين آن براي اقليمهاي گرمتر  درصد 6-7 :نسبت به رطوبت

  . توصيه مي گردد

  

  : ميزان رطوبت معادل وزن پنبه

  درصد رطوبت نسبي                   درصد رطوبت بذر         

  :                                        صرفنظر از دما 

0/2                                                                        10  

4/5                                                                      20  

0/6                                                                      30  

5/7                                                                     45  
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  :ماشين آالت فرآوري بذر پنبه 
 :مراحل فرآوري بذر پنبه

  : بطورمعمول فرآوري بذر پنبه شامل سه مرحله مي باشد 

با استفاده از ماشين بوجاري با استفاده از ماشين بوجاري با جريان هوا ذرات درشت   "معموال(پيش بوجاري  .1

ا استفاده از ماشينهاي مكانيكي و حرارتي ب(شامل بوجاري نهايي وكرك گيري  :پيش فرآوري) جدا مي شوند

 .بمنظور كاهش عمليات كرك گيري تكميلي و سهولت بيشتر جريان بذر ) 

كرك زدايي مكانيكي اوليه بخشي . بمنظور از بين بردن كامل يا نسبي كركهاي روي سطح بذر : كرك گيري  .2

يري  با برس كرك هاي دوسر بذر جدا از كرك هاي سطح بذر را جدا مي سازد وبا استفاده از دستگاه كرك گ

 . مي شوند و كرك زدايي شيميايي سبب جدا شدن كامل كرك هاي سطح بذر پنبه مي گردد

وخنثي سازي ( شامل بوجاري تكميلي و جداسازي بذرهاي شكسته ، پوك و ريز ، تيماركردن بذر : فرآوري  .3

، و بسته بندي و توزين بذرهاي توليد   )است  در حالتي كه بذر با استفاده از روش شيميايي كرك زدايي شده

 .شده 

  

  :پيش بوجاري و پيش فرآوري بذر پنبه 
از يك دستگاه بوجاري با استفاده از جريان هوا كه قادر است ذرات درشت را از توده بذر جدا سازد  "معموال   

ر پنبه مورد استفاده قرار مي گيرد كوچك همچنين گرد و غبار از بذ  "بمنظور جدا كردن ذرات بسيار بزرگ و نسبتا

در مرحله بعدي يك كرك گيري اوليه اجرا مي شود تا اينكه جريان بذر تا حدودي آسانتر شده و عمليات كرك . 

بصورت مكانيكي با استفاده از دستگاه  "كرك گيري در مرحله پيش فرآوري معموال. گيري تكميلي كاهش يابد 

با نصب مناسب . رتي بوسيله شعله كرك گيري نسبي بذر پنبه صورت مي پذيرد كرك گيري برس دار يا بصورت حرا
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از ماشين كرك گيري مي توان ميزان كرك ها را بدون ايجاد هر گونه ترك خوردگي يا شكستگي پوسته بذر پنبه از 

با شعله و همچنين با استفاده از كرك زدايي به روش حرارتي . كرك ها را كاهش داد درصد 5- 6تا  درصد 11-10

  .يا ماشين كرك گيري برس دار ميتوان به همين ميزان بذر پنبه را كرك زدايي كرد 

 درصد10بسياري از ارقام پنبه داراي بذرهاي كرك دار مي باشند كه حدود : دستگاه پيش كرك گيري  .1

رحله دريك مرحله يا در دو م كرك گيري مكانيكي . وزن بذر پنبه را كركها بخود اختصاص مي دهند 

پي در پي بعنوان مرحله پيش كرك گيري قبل از  كرك زدايي شيميايي مي تواند وزن كرك ها را بميزان 

درصد وزن اوليه كرك ها كاهش داده و از اينرو ميزان مصرف اسيد و هزينه آنرا در مرحله كرك  4- 6

ترك خوردگي و دستگاههاي كرك گيري بايد براي كاهش هر گونه آسيب . گيري با اسيد كاهش دهد 

شكستگي پوسته بذر به دقت تنظيم شوند چرا كه بذرهاي ترك خورده ممكن است جوانه زني كمتري 

داشته و در حين مرحله كرك گيري با اسيد ممكن است اسيد از ترك خوردگي پوسته وارد بذر شود و 

دستگاه كرك گيري دقيق براي ارقام كرك دار پنبه آپلند استفاده از . قابليت جوانه زني را كاهش دهد 

 )  (G. barbaenseمناسب است البته استفاده از دستگاه كرك گيري براي بذر  ارقام  پنبه  تار بلند 

كرك استفاده از . بيشتر پوسته بذر اين نوع پنبه ها قابل توصيه نمي باشند  "بعلت شكنندگي نسبتا

تواند بدون صدمه زدن به پوسته بذر با شعله بعنوان روشي براي پيش كرك گيري مي گيري حرارتي 

البته ، بدليل مخاطره آميز بودن استفاده از شعله و . حدود نيمي از كرك هاي سطح بذر را از بين ببرد 

حرارت براي بذر بعلت تداوم سوختن كركها پس از جدا شدن از سطح بذر بوسيله دستگاه كرك گيري با 

رتي كه بذر بالفاصله با استفاده از اسيد مايع كرك زدايي شود شعله ، كرك زدايي با شعله تنها بايد درصو

پيش . كرك زدايي با استفاده از شعله هيچ گونه فرآورده جنبي باقي نمي گذارد . مورد استفاده قرار گيرد

، عملياتي دقيق است كه صدمه اي به پوسته بذر نمي زند  و حرارت بيش از اندازه كرك گيري با برس

اين روش كرك زدايي مي تواند حدود . موفقيت آميز باشد "كنند و مي تواند روشي كامال نيز توليد نمي

نيمي از كركهاي سطح بذر را در يك مرحله از بين ببرد و درصورتي كه در چند نوبت تكرار شود مي تواند 

همچنين ميتوان . تمامي كركهاي دو طرف بذر را از بين برده و تنها كركهاي دو انتهاي بذر باقي مي مانند 

 . كركهاي باقي مانده را بعنوان يك ماده خام صنعتي به فروش رساند 

اين دستگاه مي تواند ذرات جامد درشت و ذرات ريز گرد و غبار را از :دستگاه جدا كننده ذرات جامد  .2

يابند  در اين مرحله بعلت اينكه بذرهاي كركدار بخوبي نمي توانند در دستگاه جريان. توده بذر جدا كند

 .بطور كامل نمي تواند ذرات جامد را جدا سازد 

  

  : كرك گيري بذر پنبه 
 G. hirsutmپس از عمليات جدا سازي تارهاي بلند از وش ، كرك هايي كه بر روي بذر ارقام پنبه تار متوسط    

ي شود كه وجود كرك ها بر روي سطح بذر سبب م. پنبه مي باشد وزن بذر درصد10-11باقي مي مانند حدود 

بذرها بهم چسبيده و توده شده و در نتيجه در مرحله فرآوري و كاشت بخوبي جريان نيافته و نتوان بصورت ثقلي 

بمنظور اجتناب از اين . بذر را درجه بندي نموده و نيز نمي توان با مقادير دقيق مواد شيميايي بذر را تيمار كرد 

  .كرك زدايي گردد مشكالت قبل از عمليات فرآوري بذر بايد بذر 

روشهاي كرك زدايي اصلي عبارتند از كرك زدايي با اسيد ، كرك زدايي با شعله ، كرك گيري با برس و كرك    

از اين ميان تنها روش كرك گيري با اسيد مي تواند تمامي كرك هاي سطح بذر پنبه را از بين . گيري مكانيكي 

كي از ضروري ترين عمليات فرآوري بذر براي جدا سازي بذر هاي برده و در نتيجه درجه بندي ثقلي بذر را كه ي

  . داراي كيفيت پايين و توليد بذر داراي جوانه زني باال براي كاشت پنبه محسوب مي شود،آسان سازد
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  :ي با اسيد گيركرك

 معموالًها را از بذر جدا مي سازد و هاي سطح بذر با اسيد تمامي كركي در اثر سوزاندن كركگيركرك   

ي با گاز اسيد از مخلوط اسيدسولفوريك گيراسيدسولفوريك و گاهي اوقات اسيدكلريدريك، همچنين در روش كرك

اند بطور كامل فاقد گيري شدهبذرهايي كه بخوبي با اسيد كرك. و اسيدكلريدريك به اين منظور استفاده مي شود 

توان چنين بذري را به ي  جريان يافته و در نتيجه ميسهولت در مسير فرآورهكرك و داراي سطح صاف بوده و ب

دقت درجه بندي ثقلي نموده و با مقادير دقيق مواد مورد نياز تيمار نموده ، همچنين  با تراكم مناسب در مزرعه 

  . بطور مكانيكي كشت كرد 

  :گيري با اسيد شامل مراحل زير مي باشدعمليات كرك

 .بر روي بذر) بصورت مايع ، گاز يا كف ( استفاده از اسيد رقيق يا غليظ  .1

 .هاي كل سطح بذر پنبه پخش شدن اسيد برروي تمامي كرك .2

چنانكه از اسيد رقيق مايع بمنظور كرك .هارا سوزانده و هيدروليز كنداجازه دادن به اسيد براي اينكه كرك .3

كافي جهت سوزاندن كرك  ميزانهزدايي استفاده شود ، اين مرحله شامل آبگيري براي غليظ كردن اسيد ب

 .ها باشد 

 .وسيله اسيد از سطح بذر ههاي سوخته بساييدن و بهم زدن براي جدا ساختن كرك .4

 . خنثي كردن براي كاهش اسيد باقي مانده برروي بذر .5

 

  : بخشهاي تشكيل دهنده عمليات 

توده بذر كه تحت تاثير  اين بخش اسيد را براي بذر مصرف كرده و اسيد را در داخل كل: مصرف كننده اسيد  .1

  :منظور از روشهاي مختلف زير استفاده مي شود بدين. اسيد بايد قرار گيرد پخش مي كند 

باال باز بوده  و اسيد  در مارپيچ كه معموالً بذر ازخالل يك نقاله : گيري سيستم شستشوي مايع كرك) الف

بذر ريخته شده ياپاشيده مي شود عبور مي  ن توده قطره  به درو از آنجا قطره  )اسيدسولفوريك معموالً(غليظ

           ثير اسيد قرارأشود كه تمامي بذرها تحت تاي با اسيد مخلوط ميبهم خورده و به گونه بذرها كندو

  .شوندوسيله اسيد بسهولت ازسطح بذركنده شده واز محيط خارج ميههاي سوخته بكرك.گيرند

- مي درصد 11-14اسيدسولفوريك  دراين بخش اسيدرقيق كه معموالً:سيستم اسيد رقيق با حجم كم )ب

. شودشود مصرف ميو با بذرها  مخلوط مي اي كه درون آن اسيدرقيق پخش شدهباشدبرروي بذر درون محفظه

تواند بطور يكنواخت در  توده بذر پخش شود و بنابراين مصرف مي با رقيق شدن اسيد ميزان كمتري اسيد

ثير أرا تحت ت هاتواند كركاسيد رقيق نمي. محيطي ضايعات حاصل  كاهش مي يابد رات زيستاسيد و مخاط

گيرد آب را از سطح ي با اسيد رقيق صورت ميگيركردن  كه  به دنبال  كركقرار دهد  و عمليات خشك

ها و زاندن كركچراكه نقطه جوش اسيد  باالتر است   و درنتيجه غلظت اسيد براي  سو كندها خارج ميكرك

   .باشدگيري بذر پنبه با اسيد ميامروزه اين روش متداولترين روش كرك .شودهيدروليز  آنها كافي مي

      مخلوط اسيدسولفوريك   در اين روش از كف اسيد كه معموال تنها اسيدسولفوريك يا كف :سيستم كف اسيد)ج          

و كف  اسيد به گونه اي با بذر مخلوط مي شودكه تمامي سطح بذرباكف باشد استفاده گرديده و اسيدكلريدريك مي

  .اسيدپوشيده شود

  در اين روش مقداري بذر درون محفظه غيرقابل  نفوذ نسبت به : سيستم گازاسيد )د          

  اسيدكلريدريك و اسيدسولفوريك مخلوط اسيدكه معموالً هوا قرارداده شده وسپس گاز             

  مدت مورد نيازدر اين محفظه باقي بذر به. شودمحفظه مي مي باشد تحت فشار وارد             
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  كهتااين شده ومخلوط مي شوند طور كامل زيروروهغلتيدن كامل محفظه ب اثر در مانده و             

  .  اندقرارگرفته ثيرگازاسيدأحت ت كه كليه بذرهات اطمينان حاصل شود             

  :توان مورد استفاده قراردادهاي زير ميها را به روشاين سيستم: سيستم هاي با اندازه كوچك ) ه         

  مخلوط كردن بذر پنبه با اسيدسولفوريك غليظ درون يك دستگاه مخلوط كننده  )1(            

  ننده بر فلز مخلوطسوراخ ك بايد دقت كرد كه اسيد اثرسوزاننده و): بتونير(بتون                  

  .شستشو شود كننده داشته  و بنابراين بالفاصله پس  از استفاده از آن دستگاه  بايد كامالً                 

درون  ساختن سبدمحتوي بذرها آويخته ازيك باالبر و وارد پنبه درون يك سبد دارقراردادن بذرهاي كرك)2(            

  .مدت الزمبهيك مخزن حاوي محلول اسيد قوي 

ازاين روش براي  .ي كردگيردست با محلول اسيد كرك با دار راهاي بسيار كوچك بذرهاي كركتوان نمونهمي)3(           

دار قرار دار درون ظرف از جنس فوالد ضدزنگ سوراخبذرهاي كرك اين روش در شود ويبهنژادي استفاده م يپژوهشها

  .شونديقرارداده م شستشو درآن اسيد جريان دارد يسشويي كه بجاي آب براداخل يك ماشين لبا و داده  شده

 شونديزده مبذرها بهم معموالً: سيستم جدا ساختن كرك هائ كنده شده از بذرهائ كرك زدايي شده .2

هاي كنده شده بصورت جدا سازي كرك. ثير اسيدازسطح بذرجدا شوندأت سوخته دراثر يهاتا اينكه كرك

كن كه رطوبت سطحي را خارج هاي خشكه زياد با استفاده از استوانه در حال گردش دستگاهجريان پيوست

وسيله بهم زدن بذرها با يكديگر درون يك نقاله هگردد يا بساخته و همزمان سبب غليظ شدن اسيد رقيق مي

 . مارپيچ صورت مي پذيرد

 يهااين عمل به روش.سازديي مانده خارج مبا استفاده از اين سيستم اسيد باق:  سيستم خارج كننده اسيد .3

 :گردديها اشاره ممتفاوتي كه در زير بدان

پس از آنكه بذر واسيد به ادامه مدت كافي بخوبي با  :سيستم شستشوي مايع از كرك هاي جدا شده )الف          

رپيچ ادامه داده و به وسيله مخلوط شدند،بذر به حركت مداوم خود به سمت ورودي گشوده باالي نقاله ما  يكديگر

كه آب همچنان.يك سيستم پاشش تحت فشار كه آب را بر روي بذرها مي پاشد به سمت پايين حركت مي كند

اسيد را از سطح بذرها مي شويد،آب واسيد حاصل از خالل شبكه پايين مارپيچ خارج شده و درنتيجه سيستم 

 )2(كردن نياز دارد،وي تا دودي به خشكگيربذر پس از كرك)1: (معايب اين سيستم عبارتند از.متوقف مئ شود

 يمحيطتواند سبب مشكالت زيستشود كه ميصورت ضايعات ايجاد ميهكه مقدار زيادي محلول آب و اسيد باين

  .گردد

-كاسيد رقيق به خوبي بايكديگر مخلوط شدند و كل كر پس از آنكه بذر و:سيستم اسيد رقيق با حجم كم )ب        

در اين دستگاه بذرها در .گردندهاي روي بذرها كنده شدند ، بذرها وارد دستگاه سانتريفيوژ با جريان پيوسته مي

شوند كه اين محلول اضافي دوباره به اطراف ديواره مخزن جمع شده و محلول اضافي اسيد و آب از آنها جدا مي

پس از اندك زماني ، ميزان اسيد محلول . ر گيرد گردد تا مورد استفاده مجدد قرامخزن محلول اسيد باز مي

اين . گرددكه براي حفظ غلظت مورد نياز اسيد افزودن اسيد به محلول ضروري ميطوريهكاهش مي يابد ب

هيچ اسيد اضافي بصورت ضايعات باقي نمي گذارد ولي دستگاه سانتريفيوژ گران  سيستم مقدار اندك يا تقريباً

  .رو هزينه عمليات افزايش مي يابدباشد و ازاينقيمت مي

براي جدا شدن اسيد از  )1: (ي شده اندممكن استگيربذرهايي كه با كف اسيد كرك :سيستم كف اسيد)ج          

هاي سوخته با اسيد در هم آميخته و كف اسيد با كرك خشك شده و) 2(كه يا اين بذرها با آب شستشو شوند،

  .صورت ضايعات گردي در آيندهب

مانده به خارج از محفظه اختالط بذر با ، گاز اسيد باقييي كافگيرپس از واكنش كرك:سيستم گاز اسيد) د         

مصرف دوباره  يبرا يعلت هزينه زياد حمل ونگهدارهب يمعموال گاز اسيد مصرف شده اضاف.اسيد تلمبه مئ شود
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 يالبته سيستم هاي.محيطي كمئ ايجاد مي نمايدستصورت ضايعات مشكالت زيهگيرد و ب يمورد استفاده قرار نم

  .وجود دارد گاز اسيد براي استفاده مجدد از

  :اين سيستم ها را به روش هاي زير مي توان مورد استفاده قرارداد: سيستم هاي با اندازه كوچك) ه         

ه  جريان آب به در اين سيستم بذرها بهرا): بتونير(روش استفاده از دستگاه مخلوط كننده بتن  )1(

  .شوند شكلهاي مختلف درون مخلوط كننده يا در خارج سيستم شسته مي

: سبد حاوي بذرها را مي توان : مخلوط شدن بذرهاي قرار داده شده درون سبد با محلول اسيد  )2(

به منظور اجتناب از  طور متوالي به عمق درون مخزن شستشو با آب كه معموالًه چندين بار ب) الف(

درون يك مخزن داراي ) ب(ن آن آب در داخل آن جريان دارد فرو برده شود ، اندن اسيد درباقي م

 . جريان آب خالي شده و بهم زده شود تا اينكه اسيد شسته شده و از محيط خارج مي شود

مي توان نمونه هاي بسيار كوچك بذرهاي كرك : شستشوي دستي نمونه هاي بسيار كوچك   )3(

 . در آب جاري شستشو داد زدايي شده با اسيد را

ي با اسيد مايع خشك كردن ضروري است چرا كه گيردر روشهاي كرك ):بافر/ يا خشك كننده( خشك كننده .4

باتوجه به اين كه رطوبت افزوده شده . گيري با اسيد مايع ويا شستشو به بذر افزوده شده استرطوبت در طي كرك

كند، بصورت رطوبت سطحي وجود دارد و به عمق بذر نفوذ نمي و معموالً تنها به مدت كوتاهي با بذر در تماس بوده

با قرار دادن بذرها يا سطح آنها در معرض جريان  كردن سطحي مورد نياز مي باشد كه معموالًبنابراين تنها يك خشك

  . هواي گرم صورت مي گيرد 

طور معمول از يك هدر اين سيستم ب: د مايعگيري شده با اسيشستشوي بذرهاي كرك)  الف(                     

گيري شده شسته شده و از كه بذرهاي كركهمچنان. شودكن نوع غلتشي صنعتي استفاده ميخشك

كن عبور مي كند بذرها بر روي ديواره داخلي اي در حال گردش خشكخالل شيب محفظه استوانه

هواي گرم از خالل محفظه . كنندعبور مي سمت پايينهاستوانه جمع شده و سپس از مركز استوانه ب

منظور مورد ها نيز بدينكنانواع ديگري از خشك.جريان داشته و رطوبت را از سطح بذر مي زدايد 

گيرد ولي استفاده از اين سيستم در عمليات فرآوري بذر پنبه با حجم زياد متداولتر استفاده قرار مي

  .است

كن در عمليات فرآوري بذر پنبه با حجم زياد از دو خشك :اسيد رقيق با حجم كمسيستم ) ب(                     

كن نخست، هواي گرم از در خشك. گرددصورت متوالي به شرح باال استفاده ميهصنعتي استوانه اي ب

. خورنددرون بذرها عبور كرده و بذرها بر روي ديواره استوانه در حال گردش غلتيده و بهم مي

ها افزايش هواي گرم درون خشك كن آب را خارج مي سازد، غلظت اسيد بر روي كرك همچنان كه

هاي سطح حدي باال رود كه در مقادير بسيار اندك اسيد بتواند كركمي يابد تا اينكه غلظت اسيد به

شود بذر دوباره  با خنثي كننده مخلوط كن غلتشي دوم كه بافر ناميده ميدر خشك. بذر را بسوزاند

هواي گرم نيز از درون اين خشك . سازدهاي زودوده شده با اسيد را از سطح بذر جدا ميه و كركشد

هاي سوخته زودوده شدن بذر تداوم يافته و كرككه خشكخنثي كننده جريان داشته تا اين/ كن 

  .شوند

باشد ولي اغلب بذر د نياز ميكردن كمتر مورهر چند در اين سيستم خشك: سيستم كف اسيد ) ج(                     

هاي سوخته در اثر اسيد بصورت گرد از طريق هواي سيستم خشك كن غلتشي جريان يافته و كرك

  . بهمراه تمامي رطوبت سطحي بذر خارج مي شود 

  . كن وجود ندارددر اين روش نيازي به خشك معموالًً: سيستم گاز اسيد ) د(                     
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                        توان  هاي زير ميها را به روشاين سيستم: سيستم هاي با اندازه كوچك)ه(                        

  :مورد استفاده   قرارداد

ي شده با گيردر اين روش بذرهاي كرك ):بتونير(دستگاه مخلوط كننده بتن  )1(

ري بذر پنبه با حجم در عمليات فرآو.استفاده از انواع مختلف خشك كن ها خشك مي شوند 

طور طبيعي و با هكه بكم ، مي توان براي خشك كردن بذر را روي كف زمين پهن كرد تا اين

توان مورد استفاده اين سيستم را تنها در صورتي مي. استفاده از انژري خورشيد خشك شوند

با استفاده از  بذر بايد بطور منظم و. قرار داد كه خطر بارندگي و رطوبت نسبي باال اندك باشد

طور كامل زير و رو شود و همه هيك چنگك بر روي سطح بهم زده شود تا اينكه توده بذر ب

 3- 4طور يكنواخت و بصورت يك اليه نازك باضخامت هرا داشته باشند كه ببذرها شانص اين

رو براي اجتناب از شكستگي بذرها در حين راه رفتن افرادي كه بذر را زير و. اينچ خشك شود

  . توان از اشخاص كوچك و سبك وزن بدين منظور استفاده كردكنند تنها ميو پهن مي

ها از جمله كندر اين سيستم مي توان از انواع خشك: سيستم سبد آويخته رو باز) 2(

  . خشك كردن در معرض آفتاب بر روي سطح زمين استفاده كرد 

منظور از هر ي توان بدينم :خشك كردن دستي نمونه هاي بسيار كوچك بذر ) 3(

كننده لباس خانگي كه كردن بذرها ازجمله استفاده از دستگاه خشكروشي براي خشك

  . دماي آن در سطحي ايمن تنظيم شده است در آزمايشگاه استفاده كرد 

 _كننده كننده يا خشكگاهي مواقع يك دستگاه تيمار كننده بذر بالفاصله پس از خنثي: خنثي كننده . 5

يك . شود نصب گردد نثي كننده كه در آن از يك ماده قليايي براي خنثي كردن اسيد سطح بذر استفاده ميخ

گيرد گاز يا محلول آمونياك، كربنات منظور كه بطور معمول مورد استفاده قرار ميماده قليايي مناسب بدين

ماده . روي سطح بذر افزوده مي گردد  باشند كه براي خنثي كردن اسيد باقي مادهها ميكلسيم يا ديگر محلول

كه براي تغذيه دام مورد كند كه درصورت اينهاي سوخته بوسيله اسيد را خنثي ميقليايي همچنين كرك

. كردن استفاده شده باشد، مفيد واقع مي شود استفاده قرار گيرند ، بويژه درحالتي كه از آمونياك براي خنثي

هايي كه در مراحل بعدي سيستم فرآيند بذر له خسارت بالقوه اسيد به دستگاههمچنين، خنثي كردن در اين مرح

البته، امروزه تمايل به حذف اين مرحله وجود دارد وبجاي آن از عامل . دهندپنبه نصب شده اند را كاهش مي

ي خنثي روشهاي مختلفي برا. شودخنثي كننده در خالل تيمار بذر در مرحله تكميل فرآوري بذر استفاده مي

البته، . شوندي مورد استفاده بكار گرفته ميگيركردن اسيد باقي مانده بر سطح بذر بسته به نوع سيستم كرك

ي مكانيكي شديد گيرنادرست يا كرك وشتصفيههاي پوسته بذر ناشي از خنثي كردن اسيدي كه از خالل ترك

  . بدرون آن وارد شده بسيار مشكل است 

هاي قليايي بر روي محلول آمونياك يا ديگر محلول: شستشو/با اسيد مايع  يگيرسيستم كرك) الف(

ين  ا.شوند تا اينكه همگي خنثي گردندي شده پنبه با اسيد پاشيده شده و بذرها مخلوط ميگيربذرهاي كرك

  .توان در بخش انتهايي نقاله مارپيچ يا هرنوع نقاله ديگر اجرا كردروش را مي

خنثي كردن عمده اسيد باقي مانده را از  _كردن مرحله خشك: شده با حجم كم  سيستم اسيد رقيق) ب(

خنثي كردن يا در /توان بال فاصله پس ازمرحله خشك كردنمحيط خارج ساخته و محلول خنثي كننده را مي

ات كلسيم يا بدين منظور مي توان از آمونياك ،كربن. مرحله تيمار كردن بذر پس از فرآوري مورد استفاده قرار داد 

  .ديگر مواد قليايي استفاده كرد

ي با اسيد يا گيردر اين سيستم نيز محلول قليايي با بذر مي تواند پس از مرحله كرك:سيستم كف اسيد ) ج(

  .در طي مرحله تيمار كردن مخلوط گردد
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ي كامل گيركرك توان از گاز آمونياك پس ازكردن اسيد ميدر اين سيستم براي خنثي: سيستم گاز اسيد ) د(

  .ي استفاده كردگيردرون محفظه بااليي كرك بذرها با اسيد

    :اين سيستم ها را به روش هاي زير مي توان مورد استفاده قرار داد: سيستم هاي با اندازه كوچك ) ه(

ممكن است  آب مورد استفاده براي شستشو در پايان اين مرحله):  بتونير(دستگاه مخلوط كننده  بتون ) 1(       

   .حاوي مواد قليايي براي خنثي كردن اسيد باقئ مانده باشد

خنثي شونده باشد كه  بذر هاي شستشوي آخر ممكن است حاوي محلول: سيستم سبد آويخته روباز) 2(       

   .بمنظور شستشوي بذرها مي توان از محلول قليايي استفاده كرد

  : پيوسته استفاده از هر دو روش جريان پيوسته ونا.6

اجراي  معموالًً.  مي گردد  براي اجراي عمليات با ظرفيت زياد استفاده جريان پيوستهبطور معمول از روش ) الف    

هاي عمليات مذكور در باال، شامل استفاده از يك خشك كن بزرگ بدنبال دستگاه خشك اين روش نيازمند بخش

  خنثي كردن اين روش ظرفيت خشك كردن و.باشد قيق ميمجزا در سيستم اسيد ر خنثي كننده بزرگ و/ كننده 

امروزه . دهدي مناسب را در اختيار قرار ميگيركافي براي جريان پيوسته بذر از خالل خط عمليات فرآوري وكرك

  .باشدترين روش مياستفاده از اين سيستم معمول

اين روش يك مقدار معين يا  در. شوداستفاده ميبطور معمول براي عمليات با ظرفيت كمتر  از روش ناپيوسته) ب     

ثير اسيد  رقيق قرار گرفته و سپس وارد دستگاه هاي خشك كننده و أتحت ت  به اصطالح  بخشي از  توده بذر  معموالً

در اين روش جريان بذر درحال فرآوري پيوسته نبوده ، بطوريكه بذرها تا هنگامي كه خشك .خنثي كننده مي گردد 

خنثي  _كننده هاي سوخته بوسيله اسيد در اثر بهم خوردن بذرها از آنها جدا شوند درون دستگاه خشكركشده و ك

همچنانكه ( خنثي كننده استفاده شود  _چنانكه در اين روش تنها از يك دستگاه خشك كننده .كننده باقي مي ماند

، از دستگاه )شودترتيب  عمل مي س يا پايه بديندر عمليات فرآوري بذر  با اندازه  كوچك براي  توليد  بذر نوكلئو

ي شده و واردبخش دريافت كننده گيرتوان تاهنگامي كه نخستين بخش توده بذر براي فرآوري كركبوجاري نمي

كننده دستگاه بوجاري بايد به اندازه كافي  بزرگ اين بخش دريافت.استفاده كرد، بذردستگاه بوجاري باجريان هواگردد

 كننده كامالًخنثي _خنثي شده را دريافت كند بطوريكه دستگاه خشك كننده  _شده اينكه مقدار بذر خشك باشد تا

كردن را در خنثي _كردن عمليات ناپيوسته ظرفيت مرحله خشك. با مقدار كافي بذر پر شود خالي شده و فوراً

با استفاده . سازد باشد محدود ميسته ميبوجاري كه عملياتي با جريان پيو _ي گيربخشهاي ديگر خط عمليات كرك

توان ظرفيت عمليات كنند ميخنثي كننده كه بطور موازي عمل مي _از دو ، سه يا حتي چهار دستگاه خشك كننده 

ي با گاز اسيد ضروري است چراكه بذرها براي اينكه تحت گيراستفاده از اين روش در سيستم كرك. را افزايش داد

  .رار گيرند بايد درون محفظه نفوذناپذير نسبت به گاز سيستم قرار گيرند تاثير گاز اسيد ق

   

  :رييگفرآوري پس از كرك
ي شده باشد گيرجداكننده تنها درصورتي كه بذر با اسيد كرك/ فرآوري دقيق بذر پنبه با استفاده از دستگاه بوجاري   

ي مكانيكي يا حرارتي مانع از جريان آزاد گيراز كركهاي باقي مانده بر روي بذر پس امكان پذير است چرا كه كرك

ي شده است تنها گيرگيري با برس كركالبته ، وقتي بذر بطور مناسبي با استفاده از دستگاه كرك. گرددكامل بذر مي

ه جريان ها باقي مي مانند و بنابراين بذرها به اندازه كافي در دستگاههاي  بوجاري و جدا كننددر دو انتهاي بذر كرك

  .بندي ثقلي گردد آزاد داشته باشد تا اينكه بتواند بدقت و بطور مطلوبي درجه

با استفاده از يك دستگاه بوجاري با غربال و هوا دهنده يا با استفاده :  ( Scalper)دستگاه بوجاري اوليه  .1

گيرد مورد استفاده قرار مي تنها از دستگاه بوجاري با هوا دهنده يا غربال كه براي آغاز عمليات بوجاري اوليه
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بقاياي كوچك و بزرگ بوته،  هاي سوخته با اسيد ، قطعات بذرهاي شكسته ومواد جامد، از قبيل بقاياي كرك

 .ي شده جدا مي شوندگيرالياف بلند پنبه ، گرد وغبار وغيره از بذرهاي كرك

ين دستگاه كليه قطعات درشت بوته و ا: (Air _ Screen Cleaner) :هوا دهنده دستگاه بوجاري با غربال و.2

-اندازه. سازدهرز ، ذرات كوچك بوته، بذرهاي شكسته و كوچكتراز اندازه مناسب و گرد و غبار را جدا ميعلفهاي

  :اي غربالهاي قابل استفاده براي توده هاي متفاوت بطور تقريبي عبارتندازه

  

  

  

  

  

 

 

  

گيري با استفاده از  اين دستگاه مي توان بذرهاي كرك:  (Cylinder Separator)ايجداكننده استوانه.3

شود چرا ستفاده ميامروزه بندرت از اين دستگاه ا. از ذرات دراز بقاياي بوته جدا كرد شده با اسيد خوب را كامالً

  كه درحال حاضر بندرت ممكن است كه چنين ذراتي در اين مرحله در بذرهاي پنبه وجود داشته باشد 

  اندازه سوراخهاي غربال  محصول
بندي اندازه بندي اندازه مرحله نخست    بوجاري اوليه مرحله دوم    درجهحله نخست     درجهبوجاري اوليه مر

  مرحله دوم
  

گيري شده با بذر پنبه كرك

  )مقياس انگليسي(اسيد

  

گيري شده با بذر پنبه كرك

مقياس (اسيد ارقام بومي 

 )انگليسي

 

شده گيريبذر پنبه كرك

 )مقياس انگليسي(مكانيكي 

 

 

-نشدهگيرينبه كركبذر پ

 )مقياس انگليسي(

 

 

گيري نشده ارقام بذر پنبه كرك

  )مقياس(بومي 

      

64/9 × 4/3    , 64/10 × 4/3                   18            64/9 × 4/3 , 64/8 × 4/3              20 

 

64/10 × 4/3                                   -                         -                              20 

 
 

 

64/9 × 4/3    , 64/10 × 4/3                20,18              64/9 × 4/3                        22 

 

 

 

64/13 × 4/3                                    36              64/12 × 4/3                        40 

 

 

 

64/13 × 4/3                                     -                        -                              36 

         

  اندازه استوانه                            اندازه                                            عدم قبول/ محصول 

  دندانه دار         
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ري بذر پنبه براي تكميل عمليات فرآو اين دستگاه: Gravity Separator) ثقلي(جدا كننده گرانشي  .4

زني پاييني مي باشند و اين دستگاه بذرهاي سبك را كه داراي جوانه. از اهميت بسياري برخوردار است

با توجه به اينكه پنبه از لحاظ رشد زايشي گياهي با عادت رشد نا . سازدذرات جامد سبك را جدا مي

بذر نارس باشد كه  درصد22ه دارايطو معمول ممكن است يك توده بذر پنبهمحدود مي باشد ، بنابراين ب

ثقلي مناسب با استفاده از يك دستگاه جداكننده. داراي قوه ناميه و بنيه بذر و گياهچه پايين مي باشند 

توان بخش عمده بذرهاي سبك و ذرات جامد كوچك را از توده بذر پنبه كه بخوبي تنظيم شده باشد مي

هاي پنبه در مزرعه را توده بذر و ميزان ظهور و بنيه گياهچهجوانه زني ترتيب قابليتجدا كرده و بدين

اين دستگاه همچنين بيشتر بذرهاي علفهاي هرز بويژه بذر علف هرز . بطور قابل مالحظه اي افزايش داد

در هنگام برداشت مكانيكي بذر با دستگاه برداشت  كه معموالًً  .Xanthium spp (Cocklebur)توق 

شود را بذر پنبه محسوب مي (Noxious weed)شده و علف هرز غير مجاز  وش بهمراه آن برداشت

  .بطور موثري جدا سازد

براي حفظ بذرهاي داراي اندازه :  (Middlings Gravaty Separator)جداكننده ثقلي متوسط  .5

 متوسط كه داراي كيفيت خوبي مي باشند و در هنگام درجه بندي بذر با جدا كننده ثقلي اصلي از توده

از اين دستگاه در عمليات فرآوري با جريان  معموالً.بذر جدا مي شوند ، از اين دستگاه استفاده مي شود

در عمليات با ظرفيت متوسط و پايين بعلت اينكه  "پيوسته و ظرفيت باال استفاده مي شود چراكه معموال

ردن ثقلي اضافي كافي حجم عمليات به اندازه اي نيست كه براي جبران هزينه هاي يك مرحله جدا ك

 .باشد ، بندرت از اين دستگاه استفاده مي شود 

ي با اسيد رقيق و حجم گيربويژه در سيستم كرك اين دستگاه: بذر (Treater)دستگاه تيمار كننده  .6

با استفاده از اين دستگاه بذرها با مواد . پايين بهمراه دستگاه خنثي كننده مورد استفاده قرار مي گيرد

و حشره كش كه براي حفاظت بذر و گياهچه پنبه در طي مراحل اوليه دوره رشد ونمو در  قارچ كش

از مواد قارچ كش و حشره كش نفوذي  معموالً. گردندتيمار مي ،روندكار ميهها بمقابل حشرات وبيماري

كننده تيمار  بذرهايي كه در دستگاه تيمار. براي تيمار بذر با اين دستگاه استفاده مي گردد) سيستميك (

مي شوند بايد عاري از هر گونه الياف بلند و كرك باشند تا اينكه بتوانند با مقادير دقيق مواد مورد استفاده 

بذرهاي كرك گيري شده با اسيد بايد تيمار گردد چرا كه نسبت به . براي تيمار بذر بخوبي تيمار گردد 

 . س هستند جانداران بيماريزاي خاكزي اوليه و ثانويه بشدت حسا

با استفاده از اين دستگاه مقدار كافي  :بذر   (Bagger_Weigher)دستگاه توزين و بسته بندي  .7

 .ريخته شده و سر كيسه ها دوخته مي شود) پاكتها (براي هر كيسه بدقت توزين و درون كيسه ها 

 

  :نمودارهاي مسير كرك گيري و فرآوري بذر پنبه
عمليات فرآوري بذر پنبه نشان داده شده و سيستم هاي كمكي نظير سيستم هاي  در اين نمودارها تنها مسير اصلي

  .خروج ضايعات مايع يا بازگشت اسيد نشان داده نشده اند

بذر پنبه هاي كرك كيري شده اي  كه                                                                                             )                ميلي متر( 8/7_5/9ه                         بذر كرك گيري شده پنب

 (Gossypium L. spp.)                                                                                  از ذرات جامد بلند تر جدا شده اند  

  البته ، دستگاه بوجاري با غربال و(                                                                                                                     

  جريان هواي  و دستگاه درجه بندي                                                                                                                     

  راجدامناسب مي تواند ذرات جامد                                                                                                                    

  سازد  ولي  جدا كننده  استوانه اي                                                                                                                    

  بدين منظور مورد استفاده "معموال                                                                                                                   

  )قرار نمي گيرد                                                                                                                      
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  :ي با اسيد مايع  و شستشوي اسيد غليظ شده گيرسيستم كرك

  
 

 دريافت بذر

   ___________ 

 

با برسگيري حرارتي با شعله يا مكانيكي كركپيش  

   ___________ 

 

جداكننده 

)كنپوست(اوليه  

 

 كننده اسيدغليظمارپيچ مصرف

 

 شستشوي اسيد براي جداكردن اسيد در همان مارپيچ يا مارپيچ ديگر

 

 سازي در همان مارپيچ يا مارپيچ ديگرشستشو براي خنثي

 

كنخشك  

 

بوجاري با دستگاه بوجاري با جريان 

 هوا

   ___________ 

 

اينده استوانهجداكن   

   ___________ 

 

)گرانشي(ثقليجداكننده   

 

 جداكردن ثقلي ذرات متوسط

  ___________ 

 

 ضدعفوني
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بندي و توزين دستگاه بسته  

 

 انباركردن، حمل و نقل و توزيع بذر

 

 

 

  

  

  

  

  

  ) :جريان پيوسته(گيري با اسيد رقيق با حجم كم سيستم كرك
 

بذردريافت  

___________ 

 

گيري حرارتي با شعله يا مكانيكي با برسرككپيش  

___________ 

 

جداكننده 

)پوست كن(اوليه  

 

كننده اسيدكننده و پخشسيستم مصرف  

 

 دستگاه سانتريفيوژ براي جداكردن و استفاده مجدد از محلول اسيد اضافي

 

كنخشك  

 

 بافر

___________ 

 

كردنخنثي  

___________ 

 

 دستگاه بوجاري با جريان هوا

___________ 

 

اياستوانهجداكننده  

___________ 

 

)گرانشي(جداكننده ثقلي  

 

 جداكردن ثقلي ذرات متوسط

___________ 

 

كنندهضدعفوني  
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كردن همزمانخنثي  

______ 

 

بندي و توزيندستگاه بسته  

 

 انباركردن، حمل و نقل و توزين

 

  

  

  

  ) :با اسيد غليظ نيز مشابه مي باشد گيريبراي سيستم كرك اساساً( گيري با اسيد رقيق با حجم كم و ناپيوستهسيستم كرك
  

 دريافت بذر

___________ 

 

گيري حرارتي با شعله يا مكانيكي با برسكركپيش  

___________ 

 

جداكننده 

)پوست كن(اوليه  

 

 سيستم مصرف كننده اسيد

___________ 

 

دستگاه مخلوط كننده بذر براي پخش كردن يكنواخت اسيد 

وي بذرهار  

___________ 

 

براي عمليات  1بافر، -دستگاه خشك كن وعده اي

براي عمليات با ظرفيت  4يا 3، 2با ظرفيت كم، 

صورت موازيبه رتبيش  

___________ 

 

)تيماركننده(خنثي كردن  

___________ 

 

 

 دستگاه بوجاري با جريان هوا

___________ 

 

ايجدا كننده استوانه  

___________ 

 

)اياستوانه(ننده ثقليجداك  

 

 جداكردن ثقلي ذرات متوسط

___________ 
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كنندهضدعفوني  

 

كردن همزمانخنثي  

______ 

 

بندي و توزيندستگاه بسته  

 

 انباركردن، حمل و نقل و توزيع بذر

 

:گيري با كف اسيدسيستم كرك  
 

 دريافت بذر

   ___________ 

 

برس گيري حرارتي با شعله يا مكانيكي باكركپيش  

   ___________ 

 

جداكننده 

)كنپوست(اوليه  

 

 سيستم مصرف كننده كف اسيد 

 

 سيستم جداكننده كف اسيد 

 

 سيستم خنثي كننده 

   ___________ 

 

 خشك كردن 

   ___________ 

 

 دستگاه بوجاري با جريان هوا

   ___________ 

 

ايجدا كننده استوانه     

   ___________ 

 

)رانشيگ(جداكننده ثقلي  

 

 جداكردن ثقلي ذرات متوسط 

   ___________ 

 

كنندهضدعفوني  

 

بندي و توزيندستگاه بسته   

 

 انباركردن، حمل و نقل و توزيع بذر 
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  :گيري با گاز اسيدسيستم كرك
 

 دريافت بذر

   ___________ 

 

گيري مكانيكيپيش كرك  

   ___________ 

 

جداكننده 

)پوست كن(اوليه  

 

كننده كننده همزمان گاز اسيد و مخلوطكننده و مصرفناپيوسته مخلوط سيستم

 بذر

 

 خارج كردن گاز اسيد

 

كردنخنثي  

 

 دستگاه بوجاري با جريان هوا 

   ___________ 

 

ايجداكننده استوانه  

   ___________ 

 

)گرانشي(جداكننده ثقلي   

 

 جداكردن ثقلي ذرات متوسط

   ___________ 

 

دهكننضدعفوني  

 

كردن همزمانخنثي  

   ______ 

 

بندي و توزيندستگاه بسته   

 

 انباركردن، حمل و نقل و توزيع بذر
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گيري با حجم كم بذر با توجه به نيازها و شرايط ايران استفاده از سيستم كرك

  .گرددپنبه با اسيد رقيق توصيه مي

  

 

  :جنبه هاي زيست محيطي 
آيند كه بايد به روشي دفع گردند كه ازلحاظ ذر ، گرد وغبار و ضايعات بوجود ميدر تمامي عمليات فرآوري ب      

ي مكانيكي و بوسيله گيرالبته ، فرآوري بذر پنبه به لحاظ اينكه در اثر عمليات كرك. زيست محيطي زيان آور نباشد

- مسايل زيست ي گذارد،گيري با اسيد بقاياي اسيد بصورت مواد زايد بر جاي مبرس كرك و بوسيله عمليات كرك

  .كندمحيطي ويژه اي ايجاد مي

 معموالً. رسندعنوان مواد خام صنعتي به فروش ميپهجمع آوري شده و عدل بندي شده و ب كرك ها معموالً    

همچنين بذرهاي شكسته و سبك كه . ها از طريق جريان هوا و سيستم كنترل گرد و غبار منتقل مي شوند كرك

كه آنها را آسياب كرده و براي مخلوط توان براي روغن كشي به فروش رساند و يا ايننشدن را ميتيمار  "معموال

مصرف تغذيه دام هالبته با توجه ميزان ماده سمي گوسيپول بذر پنبه براي ب. كردن با غذاي دا م به فروش رساند 

كه با ساير زايد را حرارت داد يا اين هر چند كه مي توان براي حل اين مشكل بذرهاي. رساندن آن احتياط نمود 

  .مواد مورد استفاده براي تغذيه دام مخلوط كرد

كه مقادير علت اينسيستم شستشوي اسيد غليظ به. باقي مانده اسيد را مي توان به روشهاي مختلف منتقل كرد   

در سيستم اسيد رقيق با . كند تا حد زيادي ناپيوسته استاسيد بصورت ضايعات توليد مي زيادي محلول آب و

مانده تا حد استفاده از دستگاه سانتريفيوژ براي باز گرداندن محلول آب و اسيد اضافي به سيستم ميزان ضايعات باقي

توان اسيدي كه بطور دوره اي دفع مي شود را مي در اين سيستم ميزان اندك ضايعات آب و. زيادي كاهش مي يابد

هاي با جريان هوا و سيستم هاي سوخته در اثر اسيد را كه معموالًكرك.دفع كرد  كردن بصورت ايمنيپس از خنثي

بوسيله آمونياك خنثي كرده و با ساير انواع علوفه ) 1: (جمع آوري كننده گرد و غبار منتقل مي شوند را مي توان 

بصورت خنثي ) 3(ر داد ، يا عنوان مواد اصالح كننده خاك مورد استفاده قراهخنثي كرده و ب) 2(دام مخلوط كرد، 

بااليي داشته و به اصطالح خاكهاي قليايي مي باشند و در نواحي  pHهايي كه خاك آنها نشده براي اصالح زمين

  .مصرف رساندهبياباني مانند مصر وجود دارند ب

  

  

  ):مطالعه موردي(آن براي شرايط كشور ازبكستان محاسبه افتعملكرد بذر پنبه و 
كليه عمليات فرآوري . شوندور بذر پنبه ابتدا تصفيه شده و الياف بلند آن جداشده و سپس فرآوري ميدر اين كش   

علت . كند كه ميزان وزن كل بذر استحصالي را كاهش مي دهد ايجاد مقداري مواد زايد ناخالص و ضايعات بذر مي

 ،است )پس از تصفيه(اوت با ميزان بذر خاممتف اين امر تعداد عمليات فرآوري ، ميزان بذر فرآوري شده كه كامالً

  باشد  مي

ثر بر تغيير آن مورد بررسي قرار ؤتحليل ميزان افت معمول بذر پنبه و عوامل م همين دليل در ادامه تجزيه وبه     

  .گيرندمي

  :باشدافت بذر پنبه شامل موارد زير مي   
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ميزان افت بذر پنبه حاصل از . بذر استفاده نمودعنوان هرسيده چين هاي اول ب تنها بايد از وش كامالً .1

البته ميزان اين افت بستگي به رقم ، تاريخ رسيدگي، شرايط محيطي . باشدچين هاي نهايي بسيار زياد مي

: طور متوسط برآورد كردهصورت زير بهتوان ميزان افت بذر پنبه را ببر اين مبنا مي. آخر فصل و غيره دارد

 .كه از وش برداشت شده درچين آخر بذرقابل استحصال نيستت اينعلهافت ب درصد10

بخشي از افت به اين علت مي باشد كه مزرعه توليد بذر حائز استاندارهاي الزم براي گواهي نبوده است كه  .2

 .گيرندافت بذر را بدين علت در نظر مي درصد5 معموالً

ه در اثر شرايط نا مناسب توليد بذر در مزرعه و بخشي از افت بذر بعلت پايين بودن قوه ناميه مي باشد ك .3

مي  درصد10طور متوسطهبر اساس قانون هارينگتون  ميزان اين افت ب. باشدنگهداري آن در انبار مي

 .باشد

وزن توده  درصد56شوند كه وزن بذر در اثر عمليات تصفيه وش الياف مواد جامد از توده بذر پنبه جدا مي .4

وزن اوليه  درصد44صورت الياف و مواد جامد بالغ بر ده و بنابراين ميزان افت بهاوليه وش را تشكيل دا

 .باشد توده وش مي

طور هدهند كه البته اين ميزان بر حسب رقم بها تشكيل ميوزن بذر پنبه را كرك درصد10بطور متوسط .5

 .گيرندي در نظر ميگيرافت در اثر كرك درصد10تواند متفاوت باشد ولي بطور متوسطاي ميمالحظهقابل

شوند كه اگر كيفيت توده بذر درطي اجراي عمليات فرآوري بذر پنبه مقداري بذر و مواد جامد جدا مي .6

افت  درصد15وسيله غربال حدودهبندي ثقلي بذر بدرجه عاري از مواد جامد باشد خوب باشد و تقريباً

  .شودبذرهاي نارس و شكسته در مرحله تصفيه وش را سبب مي

  

  :  محاسبه ميزان افت بذر پنبه

كيلوگرم در هكتار بوده و با در نظر  3000اين اعداد بطور متوسط و برمبناي اين فرض كه عملكرد بذر پنبه    

  :گرفتن مراحل فرآوري بذر محاسبه گرديده اند

 .كيلوگرم بذر پنبه ناخالص توليد شده است  3000: براي توليد يك هكتار بذر پنبه .1      

  با( كيلو گرم بذر پنبه براي كاشت مناسب است  2250                                                 

  علت رد شدن  افت  ناخالص توليد  به درصد25احتساب                                                    

  )توده بذرهاي دير برداشت شدهمزارع و                                                   

  پس از كسر( كيلوگرم بذر پس از تصفيه وش  1260                                                   

  افت ناشي از وزن الياف ، مواد جامد و غيره در  درصد44                                                    

  )مرحله تصفيه وش                                                      

پس از ( ي شده گيركيلو  گرم  وزن  بذر  كرك1134 

  )افت ناشي از جدا سازي و درجه بندي بذر درصد15كسر

    3000با عملكرد (هكتار مزرعه توليدبذر پنبه  5/0:يك تن بذر پنبه مناسب براي كاشت . 2

  كيلو گرم پس از  تصفيه    1260كيلو گرم در هكتار  و                                                              

  )وش                                                              

افت    درصد25كيلو گرم در هكتار عملكرد پس از كسر  2250( 

ر توليد  ناخالص مزرعه بعلت  رد شدن مزارع  و توده بذرهايي كه دي

  )برداشت شده اند
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پس از (بذر حاصل  از تصفيه وش ) تن  56/0( كيلو گرم      560

  ) افت تصفيه وش  درصد44كسر 

افت وزن  درصد10پس از كسر ( گيري شده كيلوگرم بذر كرك 504

  )افت تصفيه وش درصد44عالوه هها بكرك

افت جدا  درصد15پس از كسر (كيلو گرم  بذر فرآوري شده   428

گيري بعالوه افت  كرك  درصد10و درجه بندي بعالوه   سازي

  ) افت تصفيه وش درصد44

افت وزن  درصد10پس از كسر (ي شده گيركيلو گرم بذر پنبه كرك 900:      يك تن بذر تصفيه شده .   3

  ). كرك ها 

افت جدا  درصد15كيلو گرم بذر فرآوري شده پس از كسر  765

  .ي گيرافت كرك درصد10 سازي و درجه بندي بذر بعالوه

افت  درصد44پس از كسر (هكتار سطح مزرعه توليد بذر پنبه  45/0

كيلو گرم  2250كيلو گرم در هكتار عملكرد ناخالص  3000تصفيه ، 

  ).در هكتار عملكرد مفيد بذر پنبه 

  ).تلفات تصفيه وش درصد44پس از كسر (تن بذر پنبه  79/1

افت جدا  درصد15 15پس از كسر (كيلو گرم بذر فرآوري شده  850: شده  يك تن بذر پنبه كرك زدايي. 4    

  ) .بندي بذر پنبهسازي و درجه

،  درصد44پس از كسر (هكتارسطح مزرعه توليد بذر پنبه  88/0

كيلوگرم در  2250كيلو گرم در هكتار عملكرد ناخلص بذر  3000

  ).يريگافت كرك درصد10عالوه ههكتار عملكرد مفيد بذر پنبه ب

عالوه هافت تصفيه وش ب درصد44پس از كسر (دو تن بذر پنبه

  ) يگيرافت كرك درصد10

افت كرك  درصد10پس از كسر (تن بذر پس از تصفيه وش 11/1

  ).ها 

افت  درصد15پس از كسر ( كيلو گرم بذر فرآوري شده پنبه 850

  ). بندي بذر پنبهجدا سازي و درجه

افت تصفيه  درصد44پس از كسر (هكتار سطح مزرعه توليد بذر پنبه  04/1:   يك تن بذر پنبه فرآوري شده. 5

 2250كيلو گرم در هكتار عملكرد ناخالص بذر پنبه،  3000وش، 

افت  درصد10عالوههكيلو گرم در هكتار عملكرد مفيد بذر پنبه ب

بندي بذر افت جداسازي و درجه درصد15عالوه هي بگيركرك

  ).پنبه

افت تصفيه وش بعالوه  درصد44پس از كسر ( به تن بذر پن 34/2

 افت جدا سازي و درصد15بعالوه  گيريافت كرك درصد10

  ).درجه بندي   بذر پنبه

افت  درصد10پس از كسر (تن بذر پنبه پس از تصفيه وش  31/1

بندي بذر افت جدا سازي و درجه درصد15ي بعالوه گيركرك

  ).                    پنبه



 ٢٨

-افت كرك درصد10پس از كسر(ي شدهگيرذر كركتن ب 11/1

  ).ي بذر پنبه گير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩

  
  ي ناپيوسته با ظرفيت پايين بوسيله اسيد غليظگيركارخانه كرك

  

     



 ٣٠

  
  دستگاه سانتريفيوژ براي سيستم اسيد رقيقبا ي گيركارخانه كرك



 ٣١

  
  3TPHي بذر پنبه با اسيد گيري كركگيركارخانه كرك

  
 


