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چکيده
به منظور بررسي عملكرد ماشين برداشت پنبه بر دو رقم ساحل و ورامين مطالعات در دو منطقه پنبه خيز كشور ،گرگان و ورامين ،انجام شد .داده ها در
نرم افزار SASمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج نشان دادند كه تنها  %2/0ريزش پنبه در كشتزار اتفاق مي افتد كه كامالً قابل قبول مي باشد .به
لحاظ مقايسه مقدار پنبه باقي مانده روي بوته پس از عبور ماشين برداشت ،مقدار رقم ساحل پنچ برابر رقم ورامين مي باشد و از اين نظر بين دو رقم در
سطح  %1اختالف معني دار وجود دارد .و از نظر عملكرد ماشين بين دو رقم در سطح  %0اختالف معني دار وجود دارد .در هر دو رقم اثر ماشين بر
استحكام الياف معني دار نيست .در هر دو رقم ماشين سبب كاهش طول متوسط الياف شده كه در رقم ورامين اين كاهش معني دار نيست در حالي كه
در رقم ساحل اين كاهش در سطح  %0معني دار مي باشد .ماشين سبب كاهش معني دار در سطح  %0يكنواختي طول الياف در رقم ورامين شده است
و در رقم ساحل يكنواختي هيچ تغيير معني داري از خود نشان نداده است.
كلمات كليدي :برداشت ،پنبه ،ورامين  ،ساحل

مقدمه
پنبه گياهي است كه هم در كشاورزي و هم در عرصه صنعت غذايي و نساجي مورد توجه بوده و در اكثر كشورها بعنوان يك گياه
استراتژيك تحت پوشش يارانه اي قرار دارد .با توجه به مشكالت برداشت دستي از جمله طوالني ،پُرزحمت و باال بودن هزينه برداشت پنبه،
يافتن راهي براي تسهيل و تسريع برداشت يكي از نيازهاي مهم كشاورزان در اواخر قرن نوزدهم بود .اگرچه طي سالهاي رونق پنبه در ايران،
تالشهايي جهت استفاده از ماشين برداشت انجام شد .ولي به داليلي اين تالشها بي نتيجه ماند و در حال حاضر جز موارد خاص ،از ماشين
برداشت استفاده نمي¬شود .محدوديت زمان برداشت و كمبود نيروي كارگري فصلي باعث افزايش هزينه برداشت دستي و پايين بودن
صرفه اقتصادي توليد پنبه در ايران است.
افراد زيادي براي تحقق بخشيدن برداشت مكانيزه تالش نمودند كه از آن جمله مي توان به جان هاگز( )1301اهل نيوبرن كاروليناي
شمالي ،سيمو( )1302اهل بنهام تگزاس و «ه.ب.ويك» ( )1300اهل ريچموند اينديانا اشاره نمود .اولين كسي كه ايده استفاده از دوك پنبه
ريسي را مطرح كرد آگوست كمپل ( )1330بود .اين وسيله در حقيقت پايه و اصول ماشين پنبه چيني امروز است .تحول حقيقي ماشين
برداشت پنبه ،از زماني آغاز شد كه كشت خطي رواج يافت و تراكتور و موتورهاي ديزلي ،تكامل پيدا كردند .به اين ترتيب عمال ،بعد از
جنگ جهاني دوم بود كه ماشينهاي پنبه چيني به مزارع بزرگ پنبه راه يافت .اولين ماشين برداشت مشابه ماشينهاي برداشت امروز توسط
برادران راست در سال  1300وارد زمين پنبه شد وعلي رغم تمام بدگمانيهايي كه درباره كار دستگاه وجود داشت ،توانست با موفقيت
برداشت محصول را انجام دهد (منصوري راد )1033 ،از آن زمان به بعد ،جهت بهينه سازي ماشينهاي پنبه چين تحقيقات وسيعي انجام
گرفته است و نسلهاي جديد ماشينهاي برداشت با افزودن تجهيزات ،سرعت و كيفيت الياف برداشت شده را افزايش داده اند .در كاروليناي
شمالي ،با اضافه كردن مكانيسم دمش باد در قسمت زيرين بردارنده كمباين پنبه توانستند به مقدار قابل توجه ي عملكرد برداشت پنبه را
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افزايش دهند) . (Khalilian A. 1999تحقيقات انجام شده در آمريكا ) (Valco T.D. 1996و تركيه ) (Evcim 1999نشان مي دهد كه
برداشت مكانيزه روي كيفيت الياف اثري نداشته است .به دليل اينكه در صنعت نساجي ،هرچه الياف پنبه بلندتر و مستحكمتر باشد كار
كردن با آنها راحت تر است و پارچه تهيه شده از آن ،مرغوبتر مي باشد ،هنگام قيمت گذاري پنبه ،اين دو پارامتر ،بعنوان مشخصه كيفيت
الياف پنبه مورد توجه قرار مي گيرد ،بنابراين پنبه اي كه داراي اين دو ويژگي باشد خواهان بيشتري دارد (نوروزيه و همكاران.)1032 ،
باال بودن هزينه برداشت در ايران باعث كاهش سطح زير كشت اين محصول استراتيژيك در كشور شده است .از طرفي ،در مقايسه ي دو
شيوه برداشت ماشيني و دستي ،با يك حساب ساده مي توان ادعا كرد ،يك كمباين دو رديفه با برداشت  0هكتار در روز ،و عملكرد  0تن در
هكتار ،قادر به جمع آوري  10تن پنبه در روز است .براي برداشت همين مقدار پنبه با فرض برداشت هر نفر  05كيلوگرم در روز ،به 055
نفر كارگراحتياج است .محدوديت زمان برداشت و كمبود كارگر فصلي ،راهي جز استفاده از ماشين برداشت پنبه پيش روي ما نمي گذارد.
به همين دليل در صورتي كه بخواهيم در توليد پنبه موفق باشيم و كارخانجات پنبه پاك كني كارشان را از سر بگيرند و به دنبال آن،
صنعت نساجي كشور جان تازه اي بگيرد برداشت ماشيني مي تواند چاره ساز مشكل پيش آمده باشد .به منظور بررسي و مقايسه كارآيي
ماشين برداشت پنبه از نظر عملكرد و اثر ماشين برداشت بر روي كيفيت الياف پنبه برداشت شده ،در دو رقم ساحل و ورامين ،تحقيقات
مفصلي در دو منطقه مهم توليد پنبه ،گرگان و ورامين انجام شد.
مواد و روشها
اين تحقيق در دو ايستگاه مختلف بر روي دو رقم پنبه ساحل و ورامين انجام شد .رقم ورامين از ارقام مناسب كشت در منطقه ورامين مي
باشد و اين مطالعه در ايستگاه تحقيقات پنبه خاوه انجام شد .رقم ورامين داراي رشد متوسط ،با ارتفاع  125 - 105سانتي متر ،با طول
دوره رويش حدود  105روز ،رقمي نسبتا زودرس است .مقاوم به شوري ،حساس به بيماري پژمردگي ورتيسليومي (Verticillium
) ،dahlia klebبا ريشه عميق و ساقه اصلي مستحكم مقاوم به خوابيدگي مي باشد .متوسط عملكرد رقم ورامين در مزرعه كشاورزان  0تن
در هكتار است (حسيني نژاد.)1035 ،
رقم ديگر مورد استفاده در اين مطالعه رقم ساحل مي باشد كه از ارقام متداول در استان گلستان است و مطالعه اثر ماشين روي اين رقم در
ايستگاه تحقيقات پنبه هاشم آباد گرگان انجام شد .رقم ساحل كه مهمترين مشخصه آن تحمل به بيماري ورتيسيليوم است مناسب كشت
در تمامي سطح پنبه كاري شمال ايران (استانهاي گلستان و مازندران) مي باشد .اين رقم داراي رشد متوسط ،به ارتفاع  105 - 105سانتي
متر است .اين رقم مقاوم به شوري ،حساس به آبياري زياد و كم آبي شديد ،با ريشه عميق مقاوم به خوابيدگي است .متوسط عملكرد در
مزارع زارعين  0تن در هكتار است (نعمتي.)1035 ،
جهت برداشت ماشيني پنبه از ماشين برداشت جاندير دو رديفه استفاده شد .اين ماشين داراي دو رديف وش چين )(Cotton Picker
است كه قادر به برداشت رديفهايي با فاصله  30سانتي متري مي باشد .هر رديف كشت توسط دو استوانه دوار كه در سمت چپ و راست
بوته قرار دارند برداشت مي شود .استوانه جلويي داراي  025عدد سوزن دوار و استوانه عقبي داراي  205عدد سوزن مي باشد .سوزنها با
حركت دوراني ( RPM )0255-2055حول محور خود سبب بيرون كشيدن وش غوزه هاي باز شده مي گردند .حركت دوراني استوانه دوار
سبب خارج شدن سوزنها حامل وش از بوته و انتقال به قسمت پنبه گيرهاي دوار مي گردد .صفحات پنبه گير با حركت دوراني خود وش را
از سوزن جدا كرده و به محفظه مكش پرتاپ مي كند .وش جدا شده از سوزن توسط جريان هوا به مخزن دستگاه كه حدود  1/0تن ظرفيت
دارد منتقل مي گردد .اين دستگاه با سرعت پيشروي  0تا  0كيلومتر بر ساعت قادر به برداشت  0تا  0هكتار در روز مي باشد.
جهت ارزيابي كاركرد ماشين پارامترهاي عملكرد ماشين ،بقاياي مانده روي بوته و تلفات روي زمين زير در رديفي به طول  0متر اندازه
گيري شد .پارامترهاي كيفي الياف كه توسط دستگاه  HVIاندازه گيري و مورد بررسي قرار گرفت عبارتند از طول متوسط الياف،
يكنواختي و استحكام الياف.
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از آنجايي كه براي برداشت ماشيني بايد برگهاي بوته ريخته شود تا وش برداشت شده داراي مواد خارجي كمتر و كيفيت بهتر باشد ،از
سموم برگ ريز استفاده شد .تركيب دو برگ ريز دف و دراپ پس از يك هفته سبب ريزش برگها شده و همچنين باعث زودرسي محصول
مي گردد ( .)2003, Nowrouziehبراي نمونه گيري ،چهار رديف كشت به طول پنج متر به طور تصادفي از زمين انتخاب شد و اندازه
گيري هاي مورد نظر روي آنها انجام شد .هنگام برداشت رديفهاي كشت ،نمونه وش نيز از سبد ماشين برداشت گرفته شد و براي تعيين
كيفيت الياف به آزمايشگاه كيفيت الياف موسسه تحقيقات پنبه ارسال گرديد .نمونه ي برداشت شده با دست نيز بعنوان شاهد براي تعيين
كيفيت به آزمايشگاه ارسال شد .اين عمليات در هر دو منطقه كشت ارقام ورامين و ساحل انجام شد .اين طرح در قالب طرح كامال تصادفي
نا متقارن با دو تيمار رقم ساحل و ورامين بترتيب در چهار و پنج تكرار مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج و بحث
جدول ،1تجزيه واريانس كارآيي داده ها را نشان مي دهد .همانگونه كه از جدول مشاهده مي گردد بين عملكرد ماشين و بقاياي روي بوته
در دو رقم ساحل و ورامين در سطح  %1اختالف معني دار وجود دارد و از مقايسه ميزان تلفات روي زمين بين تيمارها اختالف معني داري
ديده نمي شود.
جدول  -1جدول تجزيه واريانس كارآيي ماشين در دو رقم
ميانگين مربعات
منبع تغييرات درجه آزادي
بقاياي روي بوته
تيمار

1

خطا

0

15/50

كل

3

120/00

تلفات روي زمين

عملكرد ماشين

5/12 ns

**020/00

0/11

11/20

0/00

155/00

**320/30

** :در سطح يك درصد معني دار  : nsبدون اختالف معني دار
جدول ،2درصد ميانگين كارآيي ماشين برداشت پنبه را نشان مي دهد.
جدول  -2درصد ميانگين كارآيي ماشين برداشت پنبه
تيمار

بقاياي روي بوته

تلفات روي زمين

عملكرد ماشين

ساحل

20/33 a

2/00 a

00/11 b

ورامين

0/03 b

2/01 a

32/13 a

اعداد با حروف متفاوت در ستون بر اساس آزمون  tدر سطح  0درصد خطا با همديگر اختالف معني دار دارند.
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از جدول  2مشاهده مي گردد ،درصد ميانگين كارآيي ماشين برداشت پنبه در سطح  %0خطا به غير از تلفات روي زمين ،ساير مشاهدات
با همديگر اختالف معني دار دارند .همانطور كه جدول  2نشان مي دهد درصد تلفات روي زمين در هر دو رقم حدود  2/0درصد مي باشد
كه اين مقدار براي ماشين برداشت بسيار خوب مي باشد و نشان از تنظيم مناسب و كاركرد صحيح ماشين است .مقدار بقاياي روي بوته در
رقم ساحل حدود پنج برابر رقم ورامين مي باشد و از نظر عملكرد ماشين ،رقم ورامين بهتر از رقم ساحل برداشت مي شود .با توجه به
تنظيمات و شرايط يكسان ماشين برداشت پنبه علت اين اختالف نمي تواند مربوط به ماشين و نحوه كاركرد آن باشد .به علت مشكالتي كه
در سوزن يا تميز كننده سوزن و آب پخش كن در هنگام كار بوجود مي آيد تعدادي غوزه خارج از دسترسي سوزنها قرار مي گيرند .كارآيي
سوزنها در رقم ساحل كاهش يافته كه بيشتر مربوط به شرايط بوته در زمان برداشت مي باشد .بررسي ميزان ريزش برگ در اثر برگ ريز
نشان مي دهد كه ميزان ريزش برگ در رقم ورامين  01درصد مي باشد ،در حالي كه در رقم ساحل حدود  05درصد
است) .(2002,Nowrouziehزياد بودن برگ بوته رقم ساحل در زمان برداشت به معني ممانعت از تماس برگ با الياف غوزه ها باز و
پايين بودن درگيري سطح سوزن با الياف است كه برابر است با باال رفتن ميزان الياف باقي مانده روي بوته پنبه .
افزايش درگيري سوزن با برگ بوته همچنين سبب كثيف شدن و پر شدن شيارهاي روي سوزن توسط بقاياي برگ مي گردد .اين مسئله
درگيري سوزن با الياف را كاهش مي دهد .به همين دليل قبل از ورود سوزن به داخل بوته ها واحدي تعبيه شده است كه غير از مرطوب
كردن ،كار تميز كردن سوزن از بقاياي الياف و صمغ گياه را به عهده دارد .اين واحد شامل برسهايي است كه با كمك محلول آب و
شوينده سطح سوزن را پيش از ورود به درون بوته تميز و مرطوب مي كند و سبب افزايش درگيري الياف با سوزن مي شوند .به اين واحد
آب پخش كن نيز مي گويند .البته افزودن آب به الياف داراي محدوديت مي باشد .اگر رطوبت موجود در الياف از  % 15باالتر باشد در زمان
انتقال برداشت الياف تا مرحله تصفيه در كارخانه باعث كاهش كيفيت الياف و گاهي سبب آتش گرفتن الياف مي گردد (هوشيار فرد،
 .)1030به همين دليل در آغاز صبح به علت وجود شبنم صبحگاهي استفاده از آب پخش كن توصيه نمي شود .همچنين در زماني كه به
دليل بارندگي يا باال بودن رطوبت كشتزار الياف مرطوب باشند در استفاده از آب بايد دقت نمود.
با توجه به شرايط ذكر شده و محدوديت در استفاده از آب پخش كنها سوزنها در رقم ساحل تميز نبوده و درصد درگيري سوزن با الياف
كمتر مي باشد .شكل  1سوزن ماشين برداشت را كه توسط بقاياي برگ پوشيده شده را نشان مي دهد .به همين دليل عملكرد سوزنها
خوب نبوده و در نتيجه عملكرد ماشين كاهش مي يابد.

شكل  -1وضعيت سوزن برداشت پوشيده شده با بقاياي برگ
بررسي اثر ماشين بر كيفيت الياف در جدول  0آمده است .وش برداشت شده با دست بعنوان شاهد هر رقم در نظر گرفته شده و با تيمار
برداشت ماشيني مقايسه گرديده است.
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جدول  .0مقايسه كيفيت برداشت ماشيني الياف پنبه در دو رقم ساحل و ورامين با برداشت دستي
رقم ساحل
روش
برداشت

طول
()mm

رقم ورامين
متوسط يكنواختي
()%

استحكام
()cN/tex

طول
()mm

متوسط يكنواختي
()%

استحكام
()cN/tex

دستي

23/0 a

32/0 a

23/0 a

05/0 a

00/3 a

25/0 a

ماشيني

23/0 b

30/0 a

20/0 a

23/3 a

00/1 b

25/0 a

همانطور كه جدول  0نشان ميدهد در هر دو رقم اثر تنشهاي وارده از سوزن به الياف در حين برداشت بر استحكام الياف معنيدار نيست اما
اين تنشها سبب كاهش طول الياف شده است .بعبارتي تعدادي از الياف درزمان برداشت دچار پارهگي شده و در نتيجه طول متوسط كاهش
يافته است .مقدار پارهگي الياف بر اساس درصد يكنواختي تعيين مي شود .براساس جدول  0در رقم ساحل كاهش يكنواختي معني دار
نيست در صورتيكه اين پارامتر براي رقم ورامين معني دار شده است .دليل اين امر مربوط است به مقدار استحكام الياف .استحكام يا
مقاومت به گسيختگي الياف رقم ورامين  25/0و رقم ساحل  23/0سانتي نيوتن بر تكس مي باشد درنتيجه در رقم ورامين درصد بيشتري از
الياف در حين برداشت دچار پارهگي مي شوند .اين نتايج با نتايج گزارش شده توسط اويسم ( )Evcim 1999مشابهت دارد.
نتيجه گيري
اين تحقيق نشان داد تنها  %2/0محصول هنگام برداشت ماشيني ريزش ميكند كه بر اساس آن ميتوان ادعا كرد برداشت ماشيني پنبه با
موفيت همراه بوده است .به لحاظ مقايسه مقدار پنبه باقيمانده روي بوته پس از عبور ماشين برداشت ،مقدار رقم ساحل پنچبرابر رقم
ورامين مي 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
نظر بين دو رقم در سطح  %1اختالف معني دار وجود دارد .و از نظر ميانگين كارآيي عملكرد ماشين بين دو رقم در سطح  %0اختالف
معنيدار وجود دارد .در هر دو رقم اثر ماشين بر استحكام الياف معنيدار نيست .در هر دو رقم ماشين سبب كاهش طول متوسط الياف شده
كه در رقم ورامين اين كاهش معنيدار نيست در حالي كه در رقم ساحل اين كاهش در سطح  %0معنيدار ميباشد .ماشين سبب كاهش
معنيدار در سطح  %0يكنواختي طول الياف در رقم ورامين شده است و در رقم ساحل يكنواختي هيچ تغيير معنيداري از خود نشان نداده
است.
منابع
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