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 بررسي اثر ماشين وش چين بر كيفيت دو رقم پنبه

 

 3شهرام نوروزيه،2شمس اله عبداله پور، 1فرامرز درويش مجني
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 عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات پنبه كشور -3

 

F_mojeni@yahoo.com 

 

 چکيده

هاي زيادي زير كشت اين محصول مي رفت. به عنوان يك محصول استراتژيك با اسم طالي سفيد شناخته شده بود و زمينزماني پنبه به

 ها سطح زير كشت پنبه كم و كمتر شده و نياز به بكارگيري ماشين برداشتموازات صنعتي شدن كشور و سيل مهاجرت كشاورزان به شهر

چين بر كيفيت دو رقم پنبه گلستان و سپيد تحقيقي در ايستگاه تحقيقاتي شود. به منظور بررسي اثر ماشين وشبيشتر و بيشتر احساس مي

باتوجه به نتايج اين تجزيه و تحليل قرار گرفت .  مورد SASافزار ها در نرمداده انجام شد. 3325آباد گرگان بر روي كمباين جاندير هاشم

غوزه بازشده باشند. باتوجه به اينكه هر چه الياف  %05براي دو رقم گلستان و سپيد بهترين زمان پاشش برگريز زماني است كه  تحقيق

شوند و نظر به نتايج اين تحقيق مناسبترين سرعت بلندتر و مستحكم تر باشند براي ريسندگي بهتر بوده و با قيمت بهتري خريداري مي

 كيلومتر برساعت مي باشد.  0/1با مقدار  1سرعت  براي برداشت اين دورقم

 

 پنبه، ماشين وش چين،الياف، استحکامكلمات كليدي: 

 

  مقدمه

هاي زيادي از پنبه استخراج مي شوند كه در صنايع نساجي، ريسندگي، روغن كشي، پنبه يك محصول استراتژيك در ايران است. فرآورده

 چيو ه باشديم يانحصار ياتيخصوص يدارا ،يعيطب يسلولز بريف كيپنبه، بعنوان  افيالگيرد. يسلولزي و شيميايي مورد استفاده قرار م

انعطاف،  تيو لطافت، توان جذب و انتقال رطوبت و عرق بدن، قابل يندارد. نرم كجايرا بطور  اتيخصوص نيا يتمام يگريد يمصنوع بريف

 راياست. ز دپنبهيهدف تول نيمهمتر افي. استحصال الباشنديپنبه م افيصل از الحا يهاپارچه اتيخصوص نياز مهمتر و... دوام، استحكام

 (.1000)ناصري،دانه استروغن آنها بهتر از روغن پنبه تيفيو ك تيوجوددارند كه كم ياديز يروغن يهادانه

 تيبودن برداشت است. با توجه به وضع بر نهيو هز يكه كشاورزان در كشت پنبه با آن رو برو هستند سخت ياز مشكالت اساس يكي        

 يباشد. بررس يم يآن ضرور زهيبرداشت مكان ژهيومحصول به نيا ديشدن مراحل تول زهيلزوم مكان رياخ يپنبه درسال ها ديحساس تول

توان به صرفه نبودن  يرا م ياصل لياما دل ندينما يم انيب رياخ يدرسالها ركشتيكاهش سطح ز يرا برا ياديز ليانجام شده دال قاتيوتحق
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برداشت است، كه  نهيمحصول، كاهش هز نيا ديصرفه داركردن تول ياز راه ها يكينمود.  انيب رمحصوالتيمحصول نسبت به سا نيكشت ا

 (.1002)نوروزيه،دهديخود اختصاص م هرا ب ديتول يها نهيدرصد از هز 05حدود

ها باز درصد غوزه 05ل مرحله حداق نيباشد. در ا كيولوژيزيف يدگيله رسكه مزرعه در مرح يهنگام زيرزمان معمول مصرف مواد برگ

 Shurley, W.D et]تلفات را دارد نيعملكرد و كمتر نيشتريها باز شدند بدرصد غوزه05كه حدود  يدر موقع زيرزدن برگ اند.شده

al.,2000.] 

 .Valco T.Dزه روي كيفيت الياف اثري نداشته است]دهد كه برداشت مكانيتحقيقات انجام شده در آمريكا و تركيه نشان مي

تر است و پارچه [. به دليل اينكه در صنعت نساجي، هرچه الياف بلندتر و مستحكم تر باشد كار كردن باآنها راحتEvcim 1999[و]1996

گيرد، الياف پنبه مورد توجه قرار ميگذاري پنبه، اين دو پارامتر، بعنوان مشخصه كيفيت تر مي باشد، هنگام قيمتتهيه شده ازآن مرغوب

 [.Nowrouzieh, 2003اي كه داراي اين دو ويژگي باشد خواهان بيشتري دارد]بنابراين پنبه

  

  مواد و روشها 

 ليزودرس با پتانس يرقم گلستان رقم اين تحقيق در ايستگاه تحقيقاتي هاشم آباد گرگان بر روي دو رقم گلستان و سپيد انجام شد.

شد. از  يو معرف ينامگذار 1033پنبه كشور آغاز و در سال  قاتيدر موسسه تحق 1035آن از سال  ينژداد باالست كه مراحل بهعملكر

رقم گلستان داراي سازگاري  .مناسب اشاره كرد افيال تيفيفرم كوتاه و جمع وجور و ك ،يبه عملكرد، زودرس توانيرقم م نيا يهايژگيو

هايي هاي گلستان، خراسان شمالي، مغان و بخشمطلوب) بهتر از ارقام تجاري كشور( بوده و براي كشت در استان عمومي و پايداري عملكرد

وارد  1003كه در سال  Siokra 324اين رقم از سلكسيون در رقم استراليايي . سپيد رقم ديگر است، از مناطق مركزي كشور مناسب است

توسط گروه تحقيقات  1003ال، كيفيت الياف مناسب، تحمل به برخي آفات و امراض در سال كشورشد حاصل گرديد وبه لحاظ پتانسيل با

با نام سپيد براي كشت در مناطق گلستان، مازندران و  1030نژادي پنبه كشور معرفي و در دستور كارآزاد سازي قرار گرفت و در سال به

. ايستگاه تحقيقات سانتيمتر است 105تا  125با فرم گسترده و ارتفاع  مناطق مشابه مانند فارس معرفي گرديد. رقمي سازگار، پربار،

دقيقه،  25درجه و  00باشد. عرض جغرافيايي آباد براساس آزمون خاك داراي بافت لوم رسي سيلتي و در پنج كيلومتري گرگان ميهاشم

ي آماري سي ساله بر اساس ايستگاه گي در دورهمتر، متوسط بارند 10دقيقه، ارتفاع ار سطح دريا  00درجه و 00طول جغرافيايي 

 متر است.ميلي 005الي  005سينوپتيك مجاورت ايستگاه تحقيقاتي 

از  باشد. از آنجايي كه ماشين، توانايي تشخيص برگريز ميگيرد استفاده از برگيكي از اقداماتي كه براي برداشت ماشيني پنبه انجام مي

[. وجود رطوبت بيش از اندازه نيز باعث wangura,D.F,1979هاي بوته ريخته شوند]داشت پنبه تميز، برگرا ندارد بايد براي بر پنبه

شود. برگريز دف و دراپ از ريز استفاده ميهاي بوته پنبه از مواد برگگردد. براي ريختن برگپوسيدگي و كاهش كيفيت الياف مي

تر با كارآيي بهتري در پي خواهد داشت. بر پايه تركيب متناسب آنها، نتايج مطلوب باشند.ريزهاي موجود در ايران ميمتداولترين برگ

درصدي  01گرم دراپ در هكتار بهترين اثر رادارد و باعث ريختن  255صورت دو ليتر دف و تحقيقات انجام شده تركيب دف و دراپ به

ريزي استفاده دف با دوز سه و نيم ليتر در هكتار جهت برگ. در اين تحقيق از هورمون Nowrouzieh, 2003]شود]هاي بوته ميبرگ

 شد.

 نيوش چ فيدو رد يدارا نيماش نياستفاده شد. ا 3325 فهيدو رد ري( جاندCotton Picker) نيبرداشت  وش چ نيبرداشت از ماش يبرا

استوانه دوار كه در سمت چپ و راست  كشت توسط دو فيباشد. هر رد يمتر م يسانت 30با فاصله  ييها فياست كه قادر به برداشت رد

باشد. سوزن ها با  يعدد سوزن م 205 يدارا يعدد سوزن دوار و استوانه عقب 025 يدارا ييشود. استوانه جلو يم داشتبوته قرار دارند بر

ستوانه دوار حركت دوراني ا .گردنديباز شده م يوش غوزه ها دنيكش روني( حول محور خود سبب ب0255RPM-2055) يحركت دوران
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گير با حركت دوراني خود وش را گردد. صفحات پنبههاي دوار ميگيرهاي حامل وش از بوته و انتقال به قسمت پنبهسبب خارج شدن سوزن

تن ظرفيت  0/1كند. وش جدا شده از سوزن توسط جريان هوا به مخزن دستگاه كه حدود از سوزن جدا كرده وبه محفظه مكش پرتاب مي

 .باشديهكتار در روز م 0 تا 0متر بر ساعت قادر به برداشت لويك3تا  0 يشرويدستگاه با سرعت پ نياگردد. تقل ميدارد من

گيري اثر تاريخ پاشش برگ ريز و سرعت پيشروي ماشين برداشت بر كيفيت الياف دو رقم پنبه گلستان و سپيد دو تاريخ به منظور اندازه

عنوان عامل فرعي فرعي در ، ارقام بعنوان عامل فرعي و سه سرعت پيشروي ماشين در حين برداشت بهپاشش برگ ريز بعنوان عامل اصلي

ريز نظر گرفته شد. براي تجزيه وتحليل آماري از طرح فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار استفاده گرديد. دو تاريخ برگ

هاي بوته پنبه باز شدند.  با توجه به اهميت سرعت دوران سوزنها كه ارتباط درصد غوزه 35درصد و  05به ترتيب عبارتند از زماني كه 

كيلومتر درساعت براي اين تحقيق انتخاب شد. جهت بررسي اثر اين  2/0و  0/0، 0/1مستقيم با سرعت پيشروي دارد سه سرعت پيشروي 

نمونه گيري شده و براي تعيين كيفيت الياف به آزمايشگاه تكنولوژي  نياز سبد ماشتيمارها بر كيفيت الياف در حين كار و در هر تيمار 

 هاي روغني ارسال گرديد. كيفيت الياف اداره كل پنبه و دانه

 گيري و مورد مطالعه قرار گرفت عبارتند از:اندازه HVIصفات كيفي الياف كه توسط دستگاه  

درصد نمودار  0/2داده شده و براساس استانداردها طول  HVIالياف به دستگاه  طول الياف: براي اندازه گيري طول الياف نمونه اي از 

است  افيال يكيخواص ژنت نياز مهمتر يكي افيطول الباشد. مي mmشود و واحد آن پراكندگي طول بعنوان طول الياف درنظر گرفته مي

 . دارد ياديارزش ز يو بافندگ يسندگير عيكه در صنا

باشد و در عمل وزن واحد طول است و واحد آن براساس استاندارد با انديس الياف در ارتباط با طول و قطر الياف ميميكرونري: ميكرونري 

 شود.ميكرونري نشان داده مي

 باشد.( ميcn/texشود، و واحد آن سانتي نيوتن بر تكس )گي به الياف وارد مياستحكام: نيروي الزم كه تا حد پاره

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SASنرم افزار  دادههاي حاصله توسط

 

 نتايج و بحث

( اثر زمان پاشش برگريز و سرعت پيشروي برهيچكدام از صفات كيفي 1براساس تجزيه واريانس ميانگين مربعات صفات كيفي الياف)جدول

دار بوده است همچنين اثر متقابل زمان  خطا بر اين صفات معني %1مورد مطالعه اثر معني داري نداشته است. اما اثر رقم در سطح 

خطا معني دار بوده است.پايين بودن ضريب تغييرات نشان دهنده ي دقت  %0برگريز*رقم*سرعت برصفت ميكرونري و استحكام در سطح 

 باشد.نمونه برداي و آزمون مي
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 تجزيه واريانس ميانگين مربعات صفات كيفي الياف -1جدول 

 طول منابع

(mm) 

 تحكاماس

(cn/tex) 

 ميكرونري

(mic) 

 ns 00/5 ns 03/1 ns 50/5 تكرار

 ns00/5 ns02/1 ns550/5 زمان برگريز

 ns50/5 ns 01/5 ns 50/5 تكرار* زمان برگريز

 33/5** 31**  02/00** رقم

 ns03/1 **2/3 ns12/5 زمان برگريز* رقم

 ns50/5 ns33/5 ns50/5 تكرار*رقم)زمان برگريز(

 ns 30/5 ns00/1 ns 11/5 سرعت

 ns 00/5 ns10/5 * 10/5 زمان برگريز* سرعت

 ns3/5 ns02/5 ns 50/5 رقم* سرعت

 ns 00/5  *2/0 *22/5 زمان برگريز*رقم*سرعت

Cv 1/2 0/2 10/0 

ns خطا اختالف معني دار %1اختالف معني دار  **: در سطح خطا  %0: بدون اختالف معني دار   *: در سطح 

 

شود كه اثر تاريخ پاشش برگريز سبب تغيير معني داري در طول، استحكام و ميكرونري نشده است. اين بدان ديده مي 2ه به جدولبا توج

ها( به اتمام رسيده و تاخير در پاشش درصد باز شدن غوزه 05معني است كه فرآيند رسيدگي غوزه و الياف در تاريخ اول پاشش برگريز)

رقم  2و  1باز شد اقدام به پاشش برگريز نمود. براساس جدولهاي بوته درصد غوزه 05گردد زماني كه ين توصيه ميهيچ مزيتي ندارد.بنابرا

( بيشتر از رقم گلستان 50/00باشد.همچنين استحكام الياف رقم سپيد )سپيد داراي بيشترين طول معني دار نسبت به رقم گلستان مي

 خطا شده است.  %0درسطح  tتالف معني دار براساس آزمون باشد كه اين مقدار باعث اخ( مي50/01)

دهد اگرچه نشان مي 2و 1الياف رقم گلستان داراي ظرافت بيشتري نسبت به رقم سپيد دارد. همانطور كه جدول  2براساس جدول

سرعت سبب كاهش غيرمعني  توان گفت افزايشمي 2اثرسرعت بر طول الياف معني دار نيست ولي بر اساس ميانگين طول الياف در جدول 

دار طول شده است. همچنين همين وضعيت در صفت استحكام الياف ديده مي شود. علت اين امر مي تواند افزايش سرعت دوراني سوزن 
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  حول محور خود در اثر افزايش سرعت پيشروي باشد. با افزايش سرعت دوران سوزن تنش اعمالي به الياف در حين برداشت افزايش يافته و

 گردد.اين امر سبب كاهش كيفي غيرمعني دار الياف مي

 

 مقايسه ميانگين صفات كيفي الياف -2جدول

 ميكرونري استحكام طول صفات

 a02/05 02/00 a a1/0 تاريخ اول

 a2/05 02/00 a a53/0 تاريخ دوم

 b00/23 01/50 b b30/0 رقم گلستان

 a23/01 00/50 a a20/0 رقم سپيد

 a01/05 00 a a0 1سرعت 

 a11/05 02/00 a a53/0 2سرعت 

 a21/05 02/01 a a13/0 0سرعت 

 خطا نمي باشند. %0در سطح  tاعداد با حروف مشابه داراي اختالف معني دار براساس آزمون 

 

باشند. باتوجه به غوزه بازشده  %05باتوجه به نتايج اين تحقيق براي دو رقم گلستان و سپيد بهترين زمان پاشش برگريز زماني است كه 

شوند و نظر به نتايج اين اينكه هر چه الياف بلندتر و مستحكم تر باشند براي ريسندگي بهتر بوده و با قيمت بهتري خريداري مي

كيلومتر برساعت مي باشد. با افزايش سرعت احتمال  0/1با مقدار  1تحقيق مناسبترين سرعت براي برداشت اين دورقم سرعت 

 يابد.تحكام الياف و در نتيجه كاهش كيفيت الياف افزايش ميكاهش طول و اس

 قدرداني

 الزم است در اينجا از موسسه تحقيقات پنبه بخاطر همكاري در اجراي اين تحقيق سپاسگزاري گردد.

 

 منابع

 (، پنبه.آر .جي و سي.اف.لوئيس. انتشارات آستان قدس رضوي1000ناصري،ف.)

 برداشت مكانيزه پنبه در ايران،كارشناسي ارشد،دانشكده كشاورزي،دانشگاه تهران.(،بررسي مشكالت 1002نوروزيه،ش.)
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 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3020ماه بهمن 03و  92مشهد مقدس،   

 

های نویناولین همایش ملی فناوری  

رزیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاو  
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