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 چکيده
هكتاار  و كشاور   00555ر ساطح زيار كشات در اساتانهاي خراساان پنبه يكي از محصوالت مهم كشاورزي و صنعتي  در ايران بوده و در حاال حاضا  

باشد. از روشهاي برداشت پنبه  توسعه سيستم هاي نيمه مكانيزه است. دستگاه پنبه چين دستي پرتابل وسيله اي باراي برداشات  هكتار مي   150555
اساس چرخش هد دوراني مجهز به  انگشاتي اسات كاه باا درگيار شادن  پنبه با هدايت اپراتور به صورت نيمه مكانيزه است.مكانيزم برداشت دستگاه بر

گارم  005ا انگشتي ها با الياف پنبه، پنبه از درون غوزه ها بيرون كشيده شده  و به داخل كيسه مخزن دستگاه هدايت كشيده ميشود. وزن دستگاه تقريب
تامين ميشود.در اين پروژه هدف ارزيابي دستگاه پنبه چين دستي و مقايساه آن  وات از باطري شارژي همراه دستگاه 11است و توان مورد نياز به مقدار 

فاوق  با روش سنتي برداشت كارگري بود. صفات مورد ارزيابي شامل ظرفيت مزرعه اي، ميزان ناخالصي برداشت  و انرژي مصرفي در دو روش بود. صفات
بررساي شاد. نتاايج ايان تحقياق نشاان داد كاه دساتگاه  tبي و نتايج با استفاده از آزمون در قالب بلوك هاي كامال  تصادفي در دو روش مقايسه و ارزيا

 %33/30، و داراي خلوص پنبه بيشاتر باه مقادار % 3/35نسبت به روش دستي به مقدار % 1/30برداشت پنبه چين پرتابل داراي يكنواختي الياف بيشتر 
ژول انرژي بيشتر در هر ساعت مصرف ميگارد.  03055وش برداشت  پنبه چين پرتابل مقدار است همچنين در ر %10/30نسبت به روش دستي با مقدار 

 501/15كيلوگرم بر ساعت است كه نسبت به روش دستي باا مقادار مياانگين  032/0ميانگين ظرفيت مزرعه اي ماده اي پنبه چين پرتابل داراي مقدار 
بل تا حدي ميتواند در كيفيت برداشت پنبه، عدم تماس مستقيم دست كارگر به بوته و  كاهش كيلوگرم بر ساعت، كمتر است. در مجموع پنبه چين پرتا

 اثرات آسيب هاي ناشي ازفرورفتن سر برگ هاي تيز پنبه به دست كارگر، موثر باشد.
 

 

 پرتابل، پنبه چين، مكانيزاسيونكلمات كليدي: برداشت، 

  مقدمه

اي سرعت پيشروي و ارتفاع دماغه بر ميزان و كيفيت پنبه برداشت شده توسط ماشين پنبه چين ( تاثير پارامتره1032نوروزيه و همكاران )

براي پنبه رقم ورامين بررسي كردند. در ابتدا آن ها براي ريختن برگ هاي بوته هاي پنبه از تركيب مواد برگ ريز دف  و دراپ استفاده 

انجام شد. عامل اصلي در طرح آزمايشي مورد  3355مدل جان دير سري  كردند. برداشت با يك دستگاه ماشين پنبه چين دو رديفه

سانتيمتري و عامل فرعي، سرعت پيشروي بود كه در سه  05و  25استفاده، ارتفاع قسمت پايين دماغه از سطح زمين بود كه در دو سطح 

شده، بقاياي مانده بر روي بوته و تلفات برداشت كيلومتر در ساعت بر ميزان مواد خارجي در وش هاي برداشت  33/0و  20/0، 23/0سطح  

ته روي زمين و غوزه هاي مانده بررسي شد. نتايج تحقيق ان ها نشان داد كه ارتفاع دماغه اثر معني داري بر غوزه هاي باقي مانده بر روي بو

اثر معني داري دارد. باالترين عملكرد  % 1 نداردولي سرعت پيشروي بر روي عملكرد و تلفات )غوزه هاي باقي مانده و ريخته شده( در سطح

 كيلومتر در ساعت بود.   33/0و  20/0، 23/0و كمترين تلفات به ترتيب مربوط به سرعت هاي 
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سانتي متر( بار عملكارد كمبااين برداشات  31و  00در تحقيقي در كشور تركيه، اثر رقم پنبه )دو رقم( و فاصله بين رديف هاي كاشت )   

( استفاده شد. به منظور برگ ريزي بوته هاي پنبه، CASE-IH-420د. در اين تحقيق از كمباين برداشت پنج رديفه مدل )پنبه بررسي ش

گارم در ليتار  125( و )2گرم در ليتر سيكالنيليد 05+   1گرم در ليتر اتفن 035روز قبل از يرداشت مزرعه توسط دو محلول تهيه شده ) 25

گيلوگرم در هكتار محلول پاشي شد. نتايج نشاان داد كاه تفااوت  0/5و  0/2( به ترتيب  به ميزان 0تر ديورونگرم در لي 05+   0تيديازورون

معني داري بين تيمارهاي آزمايشي در خصوص اثرات آن ها بر ميزان عملكرد و ضايعات وجود ندارد.  مشخص گرديد كه تفاوت معني داري 

ت شده توسط كمباين و همچنين برداشت دساتي وجاود دارد كاه افازايش ماواد خاارجي در بين ميزان مواد خارجي موجود در پنبه برداش

برداشت ماشيني باعث تقويت رنگ زرد در محصول پنبه مي گردد. در هر دو واريته، برگ ريازي پاايين تار موجاب افازايش ماواد زائاد در 

روابط بين خصوصيات آيروديناميكي همانند فشار خال   . (Erdal , et al. 2011)محصول برداشت شده و كاهش درجه رنگي آن مي گردد

و سرعت مكش و خصوصيات فيزيكي مكانيكي الياف پنبه در حين برداشت بدست آمد. خصوصيات آيرودينااميكي همانناد فشاار و سارعت 

هر توده، ميزان باز شدن  مكش و خصوصيات فيزيكي مكانيكي همانند رطوبت و جرم هاي توده پنبه خشك، رطوبت توده پنبه، تعداد بذر در

 غوزه، عمق غوزه، زاويه داخلي غوزه و نيروي مورد نياز براي بيرون كشيدن توده پنبه از داخل غوزه محاسبه شد. ميانگين نيروي ماورد نيااز

مكاش ماورد نيااز نيوتن بدست آمد.  نتايج نشان داد كه با افزايش سرعت مكش، فشار  230/5براي بيرون كشيدن توده پنبه از داخل غوزه 

كاهش مي يابد. بهر حال با افزايش تعداد بذر در توده پنبه و همچنين افزايش جرم توده پنبه، فشار مكش باالتري براي بيرون كشيدن توده 

ه ، سارعت پنبه مورد نياز مي باشد. با افزايش رطوبت الياف پنبه، توده پنبه مقاومت بيشتري از خود نشان داده و براي جداسازي آن از غاوز

 .   (Mustafa, 2002)مكش باالتري نياز است 

دور در دقيقاه( بار  2055و  2555، 1055بررسي تاثير سرعت دوراني سوزن هاي پنبه چين در كمباين برداشت پنبه در ساه ساطح )      

ياف نشان داد كه ضاايعات پنباه بار ميزان ضايعات )وش هاي برداشت نشده(، ناخالصي و مواد زائد موجود در پنبه برداشت شده و كيفيت ال

دور دردقيقاه ماي باشاد. ايان  2055و  2555دور در دقيقه بطور معني داري بيشتر از دو سرعت  1055روي ساقه ها در مزرعه در سرعت 

ر دور د 2555موضوع مشخص نمود كه به منظور عملكرد صحيح و كاهش ميزن ضايعات، حداقل سرعت دوراني براي سوزن هاي وش چين 

 .   (Kevin and Hughs, 2006)دقيقه مي باشد 

 ( 0و2باشند.)مي 0و پنبه چين 0ماشينهاي برداشت پنبه شامل دو نوع غوزه چين 

هاي پنبه را در يك چين برداشت كنند. غوزه چين ها ماشين هايي هستند كه با يك بار قادر هستند كليه غوزه، هاي غوزه چينماشين 

هاي بوته پنبه، حتي ز شده و نشده را از ساقه هاي بوته پنبه مي چينند. بنابراين چيدن غوزه ها تا زمان ريختن برگهاي باعبور تمام غوزه

هاي كوتاه هستند و همچنين در مناطقي كه ها در  مناطقي كه داراي بوتهافتد. از غوزه چينپس از اولين يخبندان زمستانه به تعويق مي

هاي پنبه و لخت كردن بوته پنبه از طريق عبور اجباري شود. در غوزه چين، كندن غوزههستند استفاده ميداراي عملكرد پايين محصول 

 -1شود، به طوريكه غوزه هاي پنبه نتوانند از اين ناحيه عبور كنند. دو نوع متداول غوزه چين ها عبارتند از:اي تنگ حاصل ميبوته از ناحيه

 هاي انگشتي دار . چينغوزه  -2غوزه چين هاي دو غلتكي  

                                                 

 

 
1 Ethephon 
2 Cyclanilide 
3 Thidiazuron 
4 Diuron 
5 Cotton stripper 
6 Cotton picker 
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سيستم  -0روش هاي زراعي    -0ضخامت  گياه در رديف كشت    -2مشخصات گياه    -1عوامل موثر بر كار غوزه چينها عبارتند از :   

 سرعت پيشروي كمباين  -0انتقال   

هاي وش از غوزه هاي باز به طوريكه دستهآورد، چين مكانيكي عمل چيدن پنبه توسط دست را به اجرا در ميهاي پنبه چين، پنبهماشين 

هاي بوته باقي مي مانند تا پس از رسيدن برداشت شوند. به اين ترتيب، هاي سبز و باز نشده بر روي ساقهشوند. غوزهشده بوته پنبه جدا مي

و در مناطقي كه خطرات ناشي از بدي توانند درصد بيشتري از پنبه برداشت شده را برداشت كنند. در مناطق با عملكرد باال كشاورزان مي

هوا موجب مي گردد تا عمل برداشت پنبه هرچه سريعتر انجام گيرد، برداشت پنبه در دو نوبت يا بيشتر روشي متداول است. فاصله دو نوبت 

ها با ال است، از پنبه چينهفته است. در مناطق آبي و مناطق با بارندگي زياد كه عملكرد محصول در آن مناطق با 0-0برداشت پنبه معموال 

 هاي زير تشكيل شده است:شود. يك پنبه چين مكانيكي از قسمتموفقيت استفاده مي

 هاي پنبه به قسمت پنبه چيناي براي هدايت بوتهوسيله -1

 هاي باز شدهاي براي بيرون آوردن پنبه از غوزهوسيله -2

 يده شدههاي چسيستم انتقال دهنده براي منتقل كردن پنبه -0

  مواد و روشها 

 دستگاه برداشت پنبه چين پرتابل

اين دستگاه ساخت كشور چين ميباشد و به صورت دستي توسط كارگر قابل حمل و هدايت است. دستگاه از ساه قسامت اصالي شاامل     

 11ست. توان ماورد نيااز دساتگاه ولت تامين كننده انرژي مورد نياز و كيسه ذخيره پنبه  تشكيل شده ا 12وسيله برداشت، باطري شارژي 

وات است. واحد برداشت دستگاه متشكل از هد دوراني مجهر به انگشتي است كه با چرخش هد و درگيرشده انگشتي ها با الياف پنبه، الياف 

زه هاا توساط (. هدايت دستگاه و نزديك كردن هد به غو1از داخل غوزه بيرون كشيده ميشود و به سمت كيسه دخيره منتقل ميگردد)شكل

 . كارگر صورت ميگيرد

 
 دستگاه پنبه چين پرتابل-1شكل
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 دستگاه پنبه پين در مزرعه حين كار-2شكل

 

 اين تحقيق با دو تيمار و سه تكرار انجام شد. تيمارهاي اين آزمايش عبارت بودند از: 

 برداشت پنبه با روش سنتي دستي  -1

 تابلبرداشت پنبه با استفاده از دستگاه پنبه چين پر -2

گرم است و توسط  005دستگاه پنبه چين پرتابل ساخت كشور چين است . اين دستگاه  توسط اپراتور هدايت مي شود، وزن دستگاه حدود 

دور بر دقيقه چرخيده و هد مجهز  2555يك دستگاه باطري شارژي تغذيه ميگردد. دستگاه داراي يك هد دوراني است كه با سرعت دوراني 

است كه با حركت دوراني هد انگشتي ها با الياف درگير و الياف را از داخل غوزه بيرون كشيده و با ادامه چرخش هد به انگشتي هايي 

انگشتي ها از الياف بيرون كشيده شده و پنبه به سمت خروجي هد به سمت كيسه مخزن پنبه منتقل  ميشود.توان الكتريكي دستگاه در 

 وات است 11حد 

 
مزرعه اي  بازده، عرض كار و پيشرويار واقعي زمين و يا محصول كار شده در واحد زمان بودن و تابعي از سرعت مقد ،ظرفيت مزرعه اي

 (.0ر ساعت بيان مي گردد )بر ساعت و يا تن بماشين مي باشد و بر حسب هكتار 

Ca = (S×W×Ef )/10 

 كه در آن:

(ha/hr) aC  :ظرفيت مزرعه اي 

S(Km/hr)  :سرعت حركت تراكتور 

 W (m)  :.عرض كار ماشين 

 :، كه جرم محصول برداشت شده بر واحد سطح مزرعه استظرفيت مزرعه اي ماده اي

Cam = (S×W×Y×Ef )/10 

 كه در آن:

Y(t/ha)    عملكرد مزرعه: 
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 (.0از نسبت عملكرد ماشين در شرايط واقعي مزرعه اي، به عملكرد ماكزيمم تئوريك ) ستعبارت ،مزرعه اي بازده

از شاخص هاي مهم ارزيابي پنبه است كه در قيمت فروش پنبه موثر ميباشد. كيفيت الياف توسط دو شاخص به نام يت الياف پنبه، كيف  

(  HVI) دستگاه  آناليز صفات كيفي الياف پنبهيكنواختي الياف پنبه و طول الياف مشخص ميگردد. اين آزمايشات توسط دستگاهي به نام 

 قيقات پنبه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي تهران صورت ميگيرد.مستقر در آزمايشگاه تح

كه شاخصي براي كيفيت پنبه است اين شاخص بيانگر تميز و خالص بودن الياف است كه نسبت وزني بين الياف تميز درصد خلوص پنبه، 

 به ناخالصي هاي پنبه برداشت شده شامل برگ و ساقه هاي غوزه هاي پنبه است.

 و بحث نتايج

 به شرح ذيل است: آناليز صفات كيفي الياف پنبهنتايج بررسي كيفيت الياف با دستگاه      

 در دو روش برداشت دستي و برداشت با دستگاه پرتابل مقايسه طول الياف  

 

 

 : منحني طول الياف در دو روش دستي و دستگاه پرتابل 3شکل
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 رداشت دستي و برداشت با دستگاه پرتابلدر دو روش ب مقايسه درصد يکنواختي الياف  

 

 

 : منحني آناليز درصد يکنواختي الياف 4شکل 

 

مشخص ميگردد طول الياف پنبه در روش برداشت دستي بلندتر از روش دستگاهي است در حاليكه   0و0همانطور كه از اشكال    

 ش برداشت دستي ميباشد.يكنواختي الياف در روش برداشت دستگاهي پنبه چين پرتابل بيشتر از رو

پنبه برداشت شده در دو روش دستي و دستگاه پرتابل مورد بررسي قرار گرفت،  در هر روش  نمونه پنبه جمع  درصد خلوص وزني   

آوري و تميز گرديد. درصد خلوص از نسبت بين وزن پنبه پاك شده به كل وزن نمونه پنبه بدست آمد نتايج مطابق محاسبات ذيل مي 

 باشد:

m

m
P 1%   
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 P  , m , 1m  .به ترتيب درصد خلوص، جرم پنبه برداشت شده و جرم پنبه تميز شده است 

 است : 1با توزين صورت گرفته نتايج به شرح جدول 

 نتايج درصد خلوص پنبه برداشت شده -1جدول 

 ضايعات  وزن اوليه)گرم( روش برداشت

 )گرم(

 وزن خالص

 )گرم(

 درصد خلوص

 (Kg/hrرداشت پنبه چين پرتابل)ب

 (Kg/hrبرداشت دستي )

00/102 

103 

00/0 

53/0 

21/103 

32/101 

a33/30 

b10/30 

 

a  وb  درصد. 0: به ترتيب اختالف معني دار در سطح احتمال 

اي برداشت دستگاه در مرحله برداشت در دو روش شامل انرژي كارگري براي برداشت دستي و انرژي كارگري و دستگاه برانرژي مصرفي   

 ثانيه انرژي كارگري : 0055وات در نظر گرفته ميشود. بنابراين در هر ساعت كاري در  105پرتابل است. توان كارگري 

=P.t=150×3600=540,000 j1E 

 وات)توان دستگاه(:11انرژي مصرفي دستگاه براساس 

=P.t=11×3600=39,600 j2E 

 در هر ساعت برابر است با:  پنبه چين پرتابل بنابراين انرژي مصرفي برداشت با دستگاه

E=E1+E2= 579,600 j 

ژول مي باشد.   005555ژول است در حاليكه انرژي برداشت دستي  003055انرژي مصرفي دستگاه در هر ساعت   

 ظرفيت مزرعه اي ماده اي:

پرتابل و برداشت دستي، ميزان محصول برداشت جهت مقايسه ظرفيت مزرعه اي ماده اي در دو روش برداشت با دستگاه پنبه چين       

مورد بررسي قرار گرفت نتايج   tتحت آزمون   SPSSشده در دو روش در مدت يك ساعت در چندين تكرار  انجام و با استفاده از نرم افزار 

 ميباشد: 2آزمون به شرح جدول 
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  t نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها با آزمون  -2جدول 

داد نمونهتع متغيرها  ميانگين 

 ظرفيت مزرعه اي

 انحراف ميانگين انحراف معيار

 (Kg/hrبرداشت پنبه چين پرتابل)

 (Kg/hrبرداشت دستي )

05 

05 

a032/0 

b501/15 

013/1 

000/0 

010. / 

031. / 

 

 a  وb  درصد. 0: به ترتيب اختالف معني دار در سطح احتمال 

 نتيجه گيري كلي:

نسبت باه  % 1/30ميتوان نتيجه گرفت كه دستگاه برداشت پنبه چين پرتابل داراي يكنواختي الياف بيشتر به ميزان از انجام اين تحقيق     

اسات. طاول اليااف در  %10/30نسبت به روش دستي با مقدار  %33/30، و داراي خلوص پنبه بيشتر به مقدار % 3/35روش دستي به مقدار

ميلي متركمتر است و همچنين در روش برداشت   0/23متر از طول آن در روش دستي با مقدار  ميلي 0/20روش پنبه چين پرتابل با مقدار 

ژول انرژي بيشتر در هر ساعت مصرف ميگردد. ميانگين ظرفيت مزرعه اي ماده اي پنبه چين پرتابل داراي  03055پنبه چين پرتابل مقدار 

كيلوگرم بر ساعت، كمتر است. در مجماوع پنباه  501/15ا مقدار ميانگين كيلوگرم بر ساعت است كه نسبت به روش دستي ب 032/0مقدار 

چين پرتابل تا حدي ميتواند در كيفيت برداشت پنبه، عدم تماس مستقيم دست كارگر با بوته وكاهش اثرات آسيب هاي ناشاي ازفارورفتن 

 سر برگ هاي تيز پنبه به دست كارگر، موثر باشد.
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