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چکيده
يكي از پرهزينه ترين مراحل توليد پنبه مرحله برداشت پنبه است؛كه حدود يك چهارم هزينه هاي توليد پنبه را شامل مي شود .غوزه چين ها و
پنبه چين ها دو ماشين رايج برداشت پنبه مي باشند .ماشين برداشت پنبه يكي از پيچيده ترين و گرانترين ماشين هاي كشاورزي محسوب
مي شود .ماشين برداشت پنبه اگر مناسب با شرايط محصول و كشور انتخاب نشود ،باعث افزايش تلفات ،كاهش كيفيت و افزايش هزينه ها مي
شود .اكثر پنبه كاشته شده در ايران با كارگر برداشت مي شود .كمبود كارگر و محدوديت در زمان برداشت ايجاب كرده بيشتر توليدكنندگان به
دنبال ساخت ماشيني براي برداشت پنبه باشند؛ با وجود اينكه چند دستگاه كمباين برداشت پنبه در ايران وجود دارد .به دليل پيچيده بودن و
نداشتن آشنايت كامل در زمينه ماشين هاي برداشت پنبه توليدكنندگان در ساخت ماشين برداشت پنبه به طور موفق عمل نكرده اند .در اين
تحقيق در پاسخ به افزايش هزينههاي توليد پنبه و به دنبال راه هايي براي كاهش هزينه ها ،به مقايسه عملكرد و خصوصيات كيفي بين
غوزه چين و پنبهچين از نقطه نظر  :طرز كار ،شاخص پاك كنندگي ،درجه كيفيت پنبه ،هزينهها و تلفات مزرعهاي پرداخته شد.
كلمات كليدي :برداشت پنبه ،پنبه ،پنبه چين ،غوزه چين ،مقايسه پنبه چين با غوزه چين

مقدمه
پنبه يكي از محصوالت مهم و استاتژيك ليفي در ايران ميباشد به طوري كه به دليل اهميت بااليي كه اين محصول در اشتغال زايي و
كسب در آمد براي كشور داشته و دارد به طالي سفيد شهرت پيدا كرده است .از مهمترين مشكالت پنبه ،باال بودن هزينه برداشت دستي
مي باشد .برداشت دستي پنبه نزديك به يك چهارم هزينه هاي توليد را به خود اختصاص داده و در بيشتر موارد باعث از بين رفتن قدرت
رقابت پنبه با ساير محصوالت گرديده است .به طوري كه در سال هاي گذشته شاهد كاهش سطح زير كشت آن و در نتيجه كاهش توليد
در ايران هستيم .استفاده از ماشين مي تواند در كاهش هزينه هاي برداشت نقش موثري ايفا كند و از طرف ديگر با برداشت به موقع
محصول ،خسارات هاي ناشي از سرما و بارندگي هاي زودرس پاييزه نيزكاهش يابد .از مهمترين ماشين هاي برداشت پنبه مي توان ماشين
وش چين و غوزه چين را نام برد ] نوروزيه و همكاران .[1032 ،كمباين برداشت يا به صورت كششي بوده كه توسط تراكتور كشيده شده و
نيروي مورد نياز خود را از موتور تراكتور تامين مي نمايند؛ يا خودگردان مي باشد .اولين پنبه چين مكانيكي در سپامبر سال  1305به نام
اس .اس رمبرت و جي .پرسكات از اهالي ممفيس تنس به ثبت رسيد .در  23مارس سال  1301ماشيني براي جدا كردن كامل غوزه از
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گياه ،از طريق لخت كردن توسط جان هوگز از اهالي نيوبرن در كاروليناي شمالي اختراع شد .تحول حقيقي ماشين برداشت پنبه ،از زماني
آغاز گرديد كه كشت خطي رواج يافت و تراكتور و موتورهاي ديزلي ،تكامل پيدا كردند] .طبابايي كلور و همكاران.[1035 ،

ماشينهاي غوزه چين:
غوزه چينها ماشينهايي هستند كه با يك بار عبور تمام غوزههاي باز شده و نشده را از ساقههاي بوته پنبه مي چينند و قادر هستند كليه
غوزههاي پنبه اعم از غوزه باز و غوزه نارس را در يك مرحله برداشت كنند .بنابراين برداشت غوزهها تا زمان رسيدن كليه غوزهها و ريختن
برگهاي بوته پنبه ،حتي پس از اولين يخبندان زمستانه به تعويق ميافتد .براي اين كه عمل غوزهچيني زودتر انجام شود مي توان براي
ريزش برگها و رسيدن همزمان غوزه ها از مواد شيميايي استفاده نمود .از غوزه چينها در مناطقي كه بوتهها كوتاه و عملكرد محصول
پايين است ،استفاده مي شود .در غوزه چيني ،كندن غوزههاي پنبه و لخت كردن بوته پنبه از طريق عبور اجباري بوته از ناحيهاي محدود
حاصل ميشود به طوري كه غوزههاي پنبه نتوانند از اين ناحيه فرار كنند .غوزه چينها معموال براساس نوع وسيله اي كه براي جداكردن
غوزه ها از ساقه بوته پنبه به كار مي رود بصورت زير تقسيم بندي مي شوند.
()1غوزه چين هاي دو غلتكي كه به آنها غوزه چين برسي هم گفته مي شود )2( ،غوزه چينهاي انگشتي دار
عوامل موثر بر كار غوزه چينها عبارتند از ( :شكل)0-
 -1مشخصات گياه  -2زمان برداشت  -0روش هاي زراعي  -0سيستم انتقال  -0سرعت پيشروي كمباين

شكل 0-الف) غوزه چين انگشتي ب) غوزه چين برسي.
پنبهچين ها:
پنبهچين مكانيكي در واقع همان عمل چيدن پنبه توسط دست را به اجرا در ميآورد ،به طوريكه وش را از غوزه هاي باز شده بوته پنبه جدا
ميكند .غوزههاي سبز و باز نشده بر روي ساقههاي بوته باقي مي مانند تا پس از رسيدن برداشت شوند .به اين ترتيب ،كشاورزان ميتوانند
در چند مرحله عمل برداشت را انجام دهند .در مناطق با عملكرد باال و در مناطقي كه خطرات ناشي از بدي هوا موجب مي گردد تا عمل
برداشت پنبه هرچه سريعتر انجام گيرد .مناطقي كه بارندگي زياد است و عملكرد محصول در آن مناطق باال است ،از پنبه چينها با موفقيت
استفاده ميشود .برداشت پنبه در اين مناطق در دو نوبت يا بيشتر كه روشي متداول است انجام شود .فاصله بين دو نوبت برداشت پنبه
معموال  0-0هفته است .پنبه چين شكل 2-از قسمتهاي زير تشكيل مي شود ]منصوري راد:[1002 ،
 -1هدايت كننده بوتههاي پنبه به قسمت پنبه چين
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 -2مكانيزمي براي بيرون آوردن پنبه از غوزههاي باز شده
 -0سيستم انتقال دهنده براي منتقل كردن پنبههاي چيده شده
 -0سبد يا مخزني كه پنبههاي چيده شده در آن جمع آوري مي شود.

شكل 2-ماشين پنبه چين

مقايسه غوزه چين با پنبه چين از نقطه نظر اقتصادي:
 -1شاخص پاك كنندگي
شاخص پاكنندگي معياري است براي تجهيزات پنبه پاك كني كه عبارت از نسبت وزن الياف بازياف شده به وزن پنبه برداشت شده در
مزرعه مي باشد .وجود زياد خاشاك و مواد خارجي ديگر ،شاخص پاك كنندگي را كاهش داده و هزينه پنبه پاكني را باال مي برد و كيفيت
الياف را كاهش مي دهد.
واتسن در سال  1301متوسط شاخص پاكنندگي براي چيدن پنبه با دست  00درصد ،ماشين پنبهچين  00درصد ،ماشين غوزه چين 20
درصد در جدول 1-گزارش كرد .در مناطق ديگر نيز نتايج تقريباً مشابه هستند .در غوزه چينهاي داراي جداكننده به منظور تميز كردن
اوليه در مزرعه ،شاخص پاك كنندگي افزايش مي يابد.
جدول 1-شاخص پاك كنندگي (واتسن)1301 ،
روش برداشت

شاخص پاكنندگي (درصد)

چيدن با دست

00

ماشين پنبه چين

00

ماشين غوزه چين

20
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با توجه به اهميت بااليي كه شاخص پاك كنندگي دارد ،در تحقيقي كه فولكنيير و همكاران در سال  2511با سه ماشين مختلف برداشت
بر روي ارقام مختلف انجام داد ،متوسط شاخص پاكنندگي با ماشين پنبه چين برابر 00/0درصد ،ماشين غوزه چين با تميز كننده مزرعه اي
 05/2درصد ،و ماشين غوزه چين بدون تميز كننده  20/0درصد شد(
جدول  .)2-5بيشترين شاخص پاك كنندگي مربوط به ماشين پنبه چين مي باشد به دليل اينكه مواد خارجي كمتر برداشت مي شود .در
تحقيق گزارش شده بود كه رقم پنبه بر روي شاخص پاكنندگي تاثيرگذار مي باشد ،اما روش برداشت تاثيري بر شاخص پاك كندگي
نگذاشته است ]فولكنيير و همكاران.[2511 ،

جدول  : 2-5درصد شاخص پاك كنندگي
روش برداشت

شاخص

پاكنندگي

(درصد)
ماشين پنبه چين

00/0

ماشين غوزه چين با 05/2
تميز كننده مزرعه

غوزه چين 20/0
ماشين
بدون تميز كننده

-2درجه كيفيت پنبه
كيفيت پنبه برداشت شده با ماشين پايينتر از پنبه برداشت شده با دست مي باشد .عواملي كه باعث مي شود كيفيت الياف برداشت شده با
ماشين در مقايسه با برداشت دستي كاهش يابد عبارت است از:
 -1تغيير رنگ الياف پنبه توسط برگهاي سبز يا روغن و گريس ماشين
 -2برداشت مقادير بيشتر علف هرز و خاشاك
 -0افزايش رطوبت الياف از مرطوب كردن سوزن ها برداشت كننده
 -0درهم پيچيدن پنبه در زمان برداشت و پاك كردن پنبه
روش برداشت و چيدن در كيفيت الياف موثر مي باشد .به اين منظور فايركلوس و همكاران در سال 2550مقايسه خصوصيات كيفي الياف
اعم از طول ،استحكام ،كشش ،ظرافت و يكنواختي براي پنبهچين و غوزه چين انجام دادند .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مقدار
ميكرونائر كاهش و درجه رنگ در كرت برداشت با روش غوزه چين نسبت به پنبه چين افزايش مي يابد .اين تفاوتها احتماال در نتيجه
برداشت قوزه پوسيده شده يا باز نشده است .افزايش مواد خارجي  ،الياف نارس  ،گره و الياف كوتاه  ،از ويژگيهاي منفي الياف در برداشت
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پنبه با غوزهچين گزارش شده است .با اين وجود اختالف معني داري در خصوصيات كيفي پنبه در روش غوزه چيني و پنبه چيني مشاهده
نشده است ]فايركلوس و همكاران.[2550 ،
در تحقيقي ديگر مقايسه بين برداشت پنبهچين و غوزهچين با تميز كننده مزرعه اي و غوزه چين بدون تميزكننده مزرعه اي بر روي
كيفيت الياف براي چند رقم پنبه تجاري در چند مكان با شرايط آب و هوايي مختلف در دشت تگزاس انجام گرفت .نتايج حاصل از اين
تحقيق نشان داد كه رقم پنبه و شرايط آب و هوايي فاكتور مهمي براي كيفيت پنبه مي باشند .به طوري كه ارقامي كه الياف آنها موقع
برداشت رسيده تر باشند داراي كيفيت بهتر مي باشند .با اين وجود اختالف در كيفيت به شرايط رشد پنبه يا رسيدگي الياف و رقم پنبه
بستگي دارد .براي كيفيت بيشتر الياف از پنبه چين توصيه مي شود .اما مقدار اين اختالف به عملكرد و شرايط رشد و رسيدگي الياف
بستگي دارد ]فولكنيير و همكاران.[2511 ،

-3هزينههاي ماشين هاي برداشت پنبه
هزينه سرمايه گذاري اوليه ماشين برداشت پنبه ،از هزينههاي اصلي ماشين پنبه هستند .به همين دليل يكي از پارامترهاي مقايسه قرار
گرفت .غوزه چينها ماشين ساده تري نسبت به پنبه چين ها و بسته به نوع غوزه چين هزينه حدود  2/0قيمت پنبه چين را دارا بوده و
توان  1/0تا 1/2توان پنبه چين را الزم دارد و هزينه خريد و تعمير و نگهداري آنها از پنبه چينها كمتر است .بنابرين در مزارع كوچكتر
نسبت به پنبه چينها اقتصادي تر هستند ]پورتر وهمكاران.[2512،

 -4تلفات مزرعه اي
تلفات مزرعه اي ممكن است به شكل افتادن غوزه قبل از برداشت ،پنبه بجا مانده روي بوته كه توسط ماشين برداشت نشدهاند ،يا پنبههاي
ريخته شده روي زمين توسط ماشين باشند .نوع و مقدار تلفات در ارقام مختلف و شرايط و مناطق مختلف متفاوت است .وايلي فورد و
همكاران در سال  1330بازده پنبه چين را  30گزارش كردن اما نمونه هايي داراي بازده بين  30تا  35درصد مي باشند و غوزه چينها
داراي بازده بيش از  30درصد را دارا مي باشند.به طور كلي مشخصات فيزيكي غوزه و بوته پنبه مي تواند تلفات در زمان برداشت را تعين
كند ]وايلي فورد و همكاران .[1330 ،
در آزمايشي كه در دشت هاي بزرگ تگزاس براي ارزيابي عملكرد پنبه چين و غوزه چين با توجه به ارقام و رطوبت پنبه و ارتفاع بوته انجام
شد .افت ماشين پنبه چين برابر  0/3درصد ،غوزهچين با تميز كننده مزرعه اي  2درصد و غوزهچين بدون تميز كننده  1/0درصد گزارش
شد ،رطوبت پنبه و ارتفاع بوته بر تلفات موثر نبودند اما رقم و محل برداشت بر تلفات تاثير گذار بود .اين تلفات همه به دليل اين بود كه
پنبه بصورت الياف كامال نرسيده در غوزه باقي مي ماند و قابل برداشت نبودند ] فولكنيير و همكاران.[2511 ،

نتايج و بحث
ماشين برداشت پنبه به دو گروه رايج غوزه چيني و وش چين تقسيم مي شوند .غوزه چينها ماشين هايي هستند كه با يك بار عبور تمام
غوزههاي باز شده و نشده را از ساقه هاي بوته پنبه مي چينند و قادر هستند كليه غوزه هاي پنبه اعم از غوزه باز و غوزه نارس را در يك
مرحله برداشت كنند .پنبهچين در واقع همان عمل چيدن پنبه توسط دست را به اجرا در ميآورد ،به طوريكه وش را از غوزه هاي باز شده
بوته پنبه جدا ميكند .غوزههاي سبز و باز نشده بر روي ساقههاي بوته باقي مي مانند تا پس از رسيدن برداشت شوند .با توجه به تحقيقات
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صورت گرفته غوزه چين و پنبهچين از نظر عملكرد و خصوصيات كيفي چندان اختالفي ندارند .عوامل متعددي باعث استفاده بيشتر غوزه چينها
نسبت به پنبهچين شده است ،عبارتاند از :هزينه خريد كمتر ،هزينه تعمير و نگهداري كمتر ،سازگاري روش كشت ،فاصله كمتر بين رديف
هاي محصول و سرعت برداشت باال .براي انتخاب ماشيني كه كمترين تلفات و بيشترين عملكرد را داشته باشد؛ بايد تحقيقات بيشتر در زمينه ارقام و
روش كاشت انجام شود.
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