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 چکيده

ها در  انجام شد. داده ن،يكشور، گرگان و ورام زيمطالعات در دو منطقه پنبه خ نيبرداشت پنبه بر دو رقم ساحل و ورام نيعملكرد ماش يبه منظور بررس

. به باشد يقبول م ابلكه كامالً ق افتد يپنبه در كشتزار اتفاق م زشير %0/2نشان دادند كه تنها  جيقرار گرفت و نتا ليو تحل هيمورد تجز  SASافزار نرم

دو رقم در  نيب نظر نيو از ا باشد يم نيرقم ورامبرابر  برداشت، مقدار رقم ساحل پنچ نيبوته پس از عبور ماش يرو مانده يمقدار پنبه باق سهيلحاظ مقا

بر  نيدارد. در هر دو رقم اثر ماش دوجو دار ياختالف معن %0دو رقم در سطح  نيب نيدار وجود دارد. و از نظر عملكرد ماش ياختالف معن %1سطح 

كه  يدر حال ستين دار يكاهش معن نيا نيشده كه در رقم ورام افيسبب كاهش طول متوسط ال ني. در هر دو رقم ماشستين دار يمعن افياستحكام ال

شده است  ندر رقم ورامي افيال لطو يكنواختي %0در سطح  دار يسبب كاهش معن ني. ماشباشد يم دار يمعن %0كاهش در سطح  نيدر رقم ساحل ا

 از خود نشان نداده است. داري يمعن رييتغ چيه يكنواختيو در رقم ساحل 

 ، ساحل نيبرداشت، پنبه، ورامكلمات كليدي: 

  مقدمه

 اهيگ كيمورد توجه بوده و در اكثر كشورها بعنوان  يو نساج ييو هم در عرصه صنعت غذا ياست كه هم در كشاورز ياهينبه گپ

برداشت پنبه،  نهيپُرزحمت و باال بودن هز ،ياز جمله طوالن يقرار دارد. با توجه به مشكالت برداشت دست يا ارانهيتحت پوشش  كياستراتژ

 ران،يرونق پنبه در ا يسالها يمهم كشاورزان در اواخر قرن نوزدهم بود. اگرچه ط يازهاياز ن يكيبرداشت  عيو تسر ليتسه يبرا يراه افتني

 نيماند و در حال حاضر جز موارد خاص، از ماش جهنتي يتالشها ب نيا يليبه دال يبرداشت انجام شد. ول نيجهت استفاده از ماش ييتالشها

بودن  نييو پا يبرداشت دست نهيهز شيباعث افزا يفصل يكارگر يرويزمان برداشت و كمبود ن تيدو. محدشود¬يبرداشت استفاده نم

 .است رانيپنبه در ا ديتول يصرفه اقتصاد

 ينايكارول وبرني( اهل ن1301به جان هاگز) توان يتالش نمودند كه از آن جمله م زهيبرداشت مكان دنيتحقق بخش يبرا ياديز افراد

استفاده از دوك پنبه  دهيكه ا يكس نياشاره نمود. اول اناينديا چموندي( اهل ر1300) «كيه.ب.و»( اهل بنهام تگزاس و 1302)مويس ،يشمال

 نيماش يقيامروز است. تحول حق ينيپنبه چ نيو اصول ماش هيپا قتيدر حق لهيوس ني( بود. ا1330آگوست كمپل ) درا مطرح كر يسير

عمال، بعد از  بيترت نيكردند. به ا دايتكامل پ ،يزليد يو تراكتور و موتورها افتيرواج  يكشت خطآغاز شد كه  يبرداشت پنبه، از زمان

برداشت امروز توسط  ينهايبرداشت مشابه ماش نيماش ني. اولافتيبه مزارع بزرگ پنبه راه  ينيچ هپنب ينهايدوم بود كه ماش يجنگ جهان

 تيكه درباره كار دستگاه وجود داشت، توانست با موفق ييهايرغم تمام بدگمان يلپنبه شد وع نيوارد زم 1300برادران راست در سال 

انجام  يعيوس قاتيتحق نيپنبه چ ينهايماش يساز نهياز آن زمان به بعد، جهت به  (1033)منصوري راد،  برداشت محصول را انجام دهد

 ينااند. در كارولي داده شيبرداشت شده را افزا افيال تيفيك سرعت و زات،يبرداشت با افزودن تجه ينهايماش ديجد است و نسلهاي گرفته

عملكرد برداشت پنبه را  ي توانستند به مقدار قابل توجه پنبه نيبردارنده كمبا نيريدمش باد در قسمت ز سميبا اضافه كردن مكان ،يشمال
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كه  دهد ينشان م (Evcim 1999) هيو ترك (Valco T.D. 1996) كايانجام شده در آمر قاتيتحق. (Khalilian A. 1999) دهند شيافزا

پنبه بلندتر و مستحكمتر باشد كار  افيهرچه ال ،يدر صنعت نساج نكهيا لينداشته است. به دل ياثر افيال تيفيك يرو زهيبرداشت مكان

 تيفيپارامتر، بعنوان مشخصه كدو  نيپنبه، ا يگذار متيباشد، هنگام ق يشده از آن، مرغوبتر م هيپارچه تهتر است و  كردن با آنها راحت

 (.1032د )نوروزيه و همكاران، دار يشتريباشد خواهان ب يژگيدو و نيا يكه دارا اي پنبه نيبنابرا رد،گي يپنبه مورد توجه قرار م افيال

دو  ي سهيمقا در ،است. از طرفي در كشور شده كيژيمحصول استرات نيكشت ا ريباعث كاهش سطح ز رانيبرداشت در ا نهيبودن هز باال

تن در  0هكتار در روز، و عملكرد  0با برداشت  فهيدو رد نيكمبا كيادعا كرد،  توان يحساب ساده م كيبا  ،يو دست ينيبرداشت ماش وهيش

 055در روز، به  لوگرميك 05مقدار پنبه با فرض برداشت هر نفر  نيبرداشت هم يتن پنبه در روز است. برا 10 آوري عهكتار، قادر به جم

. گذارد يما نم يرو شيبرداشت پنبه پ نيجز استفاده از ماش يراه ،يزمان برداشت و كمبود كارگر فصل تياست. محدود اجينفر كارگراحت

و به دنبال آن،  رنديكارشان را از سر بگ يو كارخانجات پنبه پاك كن ميپنبه موفق باش ديم در توليكه بخواه يدر صورت ليدل نيبه هم

 ييكارآ سهيو مقا يباشد. به منظور بررس آمده شساز مشكل پي چاره تواند يم ينيبرداشت ماش رديبگ اي ور جان تازهكش يصنعت نساج

 قاتيتحق ن،يپنبه برداشت شده، در دو رقم ساحل و ورام افيال تيفيك يبر رو تبرداش نيبرداشت پنبه از نظر عملكرد و اثر ماش نيماش

  انجام شد. ني، گرگان و ورامپنبه ديدر دو منطقه مهم تول يمفصل

  مواد و روشها 

 يم نياز ارقام مناسب كشت در منطقه ورام نيانجام شد. رقم ورام نيدو رقم پنبه ساحل و ورام يمختلف بر رو ستگاهيدر دو ا قيتحق نيا

 متر، با  طولسانتي  125 - 105 ارتفاعرشد متوسط، با  داراي نيورام پنبه خاوه انجام شد.  رقم قاتيتحق ستگاهيمطالعه در ا نيباشد و ا

 Verticillium) ورتيسليوميپژمردگي  بيماري به شوري، حساس به است. مقاوم نسبتا زودرس روز، رقمي 105حدود  رويش دوره

dahlia kleb)تن 0 كشاورزان در مزرعه ورامين . متوسط عملكرد رقمباشد يخوابيدگي م به مقاوم مستحكم اصلي و ساقه عميق ، با ريشه 

 (.1035)حسيني نژاد،  در هكتار است

رقم در  نيا يرو نيباشد كه از ارقام متداول در استان گلستان است و مطالعه اثر ماش يمطالعه رقم ساحل م نيمورد استفاده در ا گريد رقم

ورتيسيليوم است مناسب كشت  بيماري به تحمل آن مشخصه مترينمه ساحل كه پنبه هاشم آباد گرگان انجام شد. رقم قاتيتحق ستگاهيا

 سانتي 105 - 105 رشد متوسط، به ارتفاع داراي رقم . اينباشد ي( مو مازندران گلستان )استانهاي ايران شمال كاري پنبه سطح اميتم در

در  عملكرد. متوسط است خوابيدگي به مقاوم عميق شديد، با ريشه آبي د و كمزيا آبياري به ، حساسشوري به رقم مقاوم متر است. اين

 . (1035)نعمتي،  در هكتار است تن 0 نيمزارع زارع

 (Cotton Picker) نيوش چ فيدو رد يدارا نيماش نياستفاده شد. ا فهيدو رد ريبرداشت جاند نيپنبه از ماش ينيبرداشت ماش جهت

كشت توسط دو استوانه دوار كه در سمت چپ و راست  في. هر ردباشد يم يمتر يسانت 30با فاصله  ييفهايرداشت رداست كه قادر به ب

. سوزنها با باشد يعدد سوزن م 205 يدارا يعدد سوزن دوار و استوانه عقب 025 يدارا يي. استوانه جلوشود يبوته قرار دارند برداشت م

استوانه دوار  ي. حركت دورانگردند يباز شده م هاي وش غوزه دنيكش رونيور خود سبب بحول مح RPM (0255-2055) يحركت دوران

خود وش را  يبا حركت دوران ري. صفحات پنبه گگردد يدوار م يرهاگي پنبه قسمتسبب خارج شدن سوزنها حامل وش از بوته و انتقال به 

 تيتن ظرف 0/1هوا به مخزن دستگاه كه حدود  انيسوزن توسط جر . وش جدا شده ازكند ياز سوزن جدا كرده و به محفظه مكش پرتاپ م

 .باشد يهكتار در روز م 0تا  0به برداشت  قادربر ساعت  لومتريك 0تا  0 يشرويدستگاه با سرعت پ ني. اگردد يدارد منتقل م

متر اندازه  0به طول  يفيدر رد ريز نيزم يبوته و تلفات رو يمانده رو يايبقا ن،يعملكرد ماش يپارامترها نيكاركرد ماش يابيارز جهت

 اف،يقرار گرفت عبارتند از طول متوسط ال يو مورد بررس يرگي اندازه HVI كه توسط دستگاه افيال يفيك يپارامترها .شد يريگ

 .افيو استحكام ال يكنواختي
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بهتر باشد، از  تيفيكمتر و ك يمواد خارج يشود تا وش برداشت شده دارا ختهيبوته ر يبرگها ديبا ينيبرداشت ماش يكه برا ييآنجا از

محصول  يباعث زودرس نيبرگها شده و همچن زشيهفته سبب ر كيدف و دراپ پس از  زيدو برگ ر بياستفاده شد. ترك زيسموم برگ ر

 و اندازه انتخاب شد نياز زم يكشت به طول پنج متر به طور تصادف فيچهار رد ،يرگي نمونه ي(. براNowrouzieh ,2003) گردد يم

 نييتع يبرداشت گرفته شد و برا نياز سبد ماش زيكشت، نمونه وش ن يفهايآنها انجام شد. هنگام برداشت رد يمورد نظر رو هاي يرگي

 نييتع يبعنوان شاهد برا زيبرداشت شده با دست ن ي . نمونهديپنبه ارسال گرد قاتيموسسه تحق افيال تيفيك شگاهيبه آزما افيال تيفيك

 يطرح در قالب  طرح كامال تصادف نيو ساحل انجام شد. ا نيدر هر دو منطقه كشت ارقام ورام اتيعمل نيارسال شد. ا شگاهيبه آزما تيفيك

  قرار گرفت. يابيتكرار مورد ارز پنجدر چهار و  بيبترت نيرقم ساحل و ورام مارينا متقارن با دو ت

 نتايج و بحث

بوته  يرو يايو بقا نيماش عملكرد نيب گردد ي. همانگونه كه از جدول مشاهده مدهد را نشان مي ها داده ييكارآ انسيوار هي، تجز1جدول

 داري ياختالف معن مارهايت نيب نيزم يتلفات رو زانيم سهيدار وجود دارد و از مقا ياختالف معن %1در سطح  نيدر دو رقم ساحل و ورام

 .شود ينم دهيد

 در دو رقم نيماش ييكارآ انسيوار هيجدول تجز -1 جدول

راتمنبع تغيي  درجه آزادي 
 ميانگين مربعات

 عملكرد ماشين تلفات روي زمين بقاياي روي بوته

12/5  30/320**  1 تيمار  ns **00/020  

50/15 0 خطا  11/0  20/11  

00/120 3 كل  00/0  00/155  

 دون اختالف معني دارب:  ns  دار  يدرصد معن كيدر سطح :  **

 .دهد يبرداشت پنبه را نشان م نيماش ييكارآ نيانگيرصد مد ،2جدول

 برداشت پنبه نيماش ييكارآ نيانگيدرصد م -2 جدول

 عملكرد ماشين تلفات روي زمين بقاياي روي بوته تيمار

 a 33/20  a 00/2  b 11/00 ساحل

 b 03/0  a 01/2  a 13/32  ورامين

 .دارند دار يمعن اختالف گريدرصد خطا با همد 0در سطح  t با حروف متفاوت در ستون بر اساس آزمون اعداد
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مشاهدات  ريسا ن،يزم ياز تلفات رو ريخطا به غ %0برداشت پنبه در سطح  نيماش ييكارآ نيانگيدرصد م گردد، يمشاهده م 2از جدول  

 باشد يدرصد م 0/2در هر دو رقم حدود  نيزم يدرصد تلفات رو دهد ينشان م 2دارند. همانطور كه جدول  دار ياختالف معن گريبا همد

بوته در  يرو ياياست. مقدار بقا نيماش حيمناسب و كاركرد صح ميو نشان از تنظ باشد يخوب م اريبرداشت بس نيشما يمقدار برا نيكه ا

. با توجه به شود يم بهتر از رقم ساحل برداشت نيرقم ورام ن،يباشد و از نظر عملكرد ماش يم نيرقم ساحل حدود پنج برابر رقم ورام

كه  يو نحوه كاركرد آن باشد. به علت مشكالت نيمربوط به ماش تواند ياختالف نم نيعلت ا پنبهبرداشت  نيماش كساني طيو شرا ماتيتنظ

 ييارآ. كرندگي يسوزنها قرار م يغوزه خارج از دسترس يتعداد دآي يكننده سوزن و آب پخش كن در هنگام كار بوجود م زيتم ايدر سوزن 

 زيبرگ در اثر برگ ر زشير زانيم ي. بررسباشد يبوته در زمان برداشت م طيرامربوط به ش شتريكه ب افتهيسوزنها در رقم ساحل كاهش 

درصد  05كه در رقم ساحل حدود  يدر حال باشد، يدرصد م 01 نيبرگ در رقم ورام زشير زانيكه م دهد ينشان م

غوزه ها باز و  افيبرگ با ال سممانعت از تما يگ بوته رقم ساحل در زمان برداشت به معنبودن بر اديز .(Nowrouzieh,2002)است

  .بوته پنبه يمانده رو يباق افيال زانياست كه برابر است با باال رفتن م افيسطح سوزن با ال يريبودن درگ نييپا

مسئله  نيگردد. ا يبرگ م يايسوزن توسط بقا يرو يارهايشدن و پر شدن ش فيسبب كث نيسوزن با برگ بوته همچن يريدرگ شيافزا

از مرطوب  ريشده است كه غ هيتعب ها واحدي قبل از ورود سوزن به داخل بوته ليدل ني. به همدهد يرا كاهش م افيسوزن با ال يريدرگ

كه با كمك  محلول آب و  است ييواحد شامل  برسها نيرا به عهده دارد. ا اهيو صمغ گ افيال يايبقا ازكردن سوزن  زيكردن، كار تم

واحد  ني. به اشوند يبا سوزن م افيال يريدرگ شيو سبب افزا كند يو مرطوب م زياز ورود به درون بوته تم شيسطح سوزن را پ ندهيشو

شد در زمان باالتر با % 15از  افي. اگر رطوبت موجود در الباشد يم تيمحدود يدارا افيل. البته افزودن آب به اندگوي يم زكن ني آب پخش

شيار فرد، و)ه گردد يم افيسبب آتش گرفتن ال يو گاه افيال تيفيدر كارخانه باعث كاهش ك هيتا مرحله تصف  افيانتقال برداشت ال

به  كه يدر زمان ني. همچنشود ينم هكن توصي از آب پخش ستفادها يدر آغاز صبح به علت وجود شبنم صبحگاه ليدل نيبه هم (.1030

 . دقت نمود ديمرطوب باشند در استفاده از آب با افيباال بودن رطوبت كشتزار ال اي يبارندگ ليدل

 افيسوزن با ال يرينبوده و درصد درگ زيدر استفاده از آب پخش كنها سوزنها در رقم ساحل تم تيذكر شده و محدود طيتوجه به شرا با

عملكرد سوزنها  ليدل ني. به همدهد يشده را نشان م دهيپوشبرگ  يايبرداشت را كه توسط بقا نيسوزن ماش 1. شكل باشد يكمتر م

 .     ابدي يكاهش م نيماش لكردعم جهيخوب نبوده و در نت

 
 

 

 

 

 

 

 

 وضعيت سوزن برداشت پوشيده شده با بقاياي برگ -1شكل 

 

م در نظر گرفته شده و با تيمار آمده است. وش برداشت شده با دست بعنوان شاهد هر رق 0بررسي اثر ماشين بر كيفيت الياف در جدول 

 برداشت ماشيني مقايسه گرديده است.
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 . مقايسه كيفيت برداشت ماشيني الياف پنبه در دو رقم ساحل و ورامين با برداشت دستي0جدول 

روش 

 برداشت

 رقم ورامين رقم ساحل

طول متوسط 

(mm) 

يكنواختي 

)%( 

استحكام 

(cN/tex) 

طول متوسط 

(mm) 

يكنواختي 

)%( 

ستحكام ا

(cN/tex) 

 a 0/23 a 0/32 a 0/23 a 0/05  a3/00 a 0/25 دستي

 b 0/23 a 0/30 a 0/20 a 3/23 b 1/00 a 0/25 ماشيني

 

دار نيست اما دهد در هر دو رقم اثر تنشهاي وارده از سوزن به الياف در حين برداشت بر استحكام الياف معنينشان مي 0همانطور كه جدول 

گي شده و در نتيجه طول متوسط كاهش كاهش طول الياف شده است. بعبارتي تعدادي از الياف درزمان برداشت دچار پارهاين تنشها سبب 

در رقم ساحل كاهش يكنواختي معني دار  0گي الياف بر اساس درصد يكنواختي تعيين مي شود. براساس جدول يافته است. مقدار پاره

م ورامين معني دار شده است.  دليل اين امر مربوط است به مقدار استحكام الياف. استحكام يا نيست در صورتيكه اين پارامتر براي رق

سانتي نيوتن بر تكس مي باشد درنتيجه در رقم ورامين درصد بيشتري از  0/23و رقم ساحل  0/25مقاومت به گسيختگي الياف رقم ورامين 

 مشابهت دارد. (Evcim 1999)ج با نتايج گزارش شده توسط اويسم گي مي شوند. اين نتايالياف در حين برداشت دچار پاره

 نتيجه گيري 

شيني پنبه با توان ادعا كرد برداشت ماكند كه بر اساس آن ميمحصول هنگام برداشت ماشيني ريزش مي %0/2اين تحقيق نشان داد تنها 

برابر رقم مانده روي بوته پس از عبور ماشين برداشت، مقدار رقم ساحل پنچموفيت همراه بوده است. به لحاظ مقايسه مقدار پنبه باقي

باشد كه اين اختالف مربوط به كثيف شدن سوزنها در اثر محدوديت در استفاده از آب پخش كنها در رقم ساحل است و از اين ورامين مي

اختالف  %0اختالف معني دار وجود دارد. و از نظر ميانگين كارآيي عملكرد ماشين بين دو رقم در سطح  %1ظر بين دو رقم در سطح ن

دار نيست. در هر دو رقم ماشين سبب كاهش طول متوسط الياف شده دار وجود دارد. در هر دو رقم اثر ماشين بر استحكام الياف معنيمعني

باشد. ماشين سبب كاهش دار ميمعني %0دار نيست در حالي كه در رقم ساحل اين كاهش در سطح اين كاهش معنيكه در رقم ورامين 

داري از خود نشان نداده در رقم ورامين شده است و در رقم ساحل يكنواختي هيچ تغيير معنييكنواختي طول الياف  %0دار در سطح معني

 است.

 منابع
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 .03-00صفحه  1شماره  10شده توسط ماشين وش چين براي پنبه رقم ورامين، مجله دانش كشاورزي، جلد 
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