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چکیده

؛ ماننـد عـدم   هسـتند رو  آن روبـه  بـا  در برداشتچین  هاي وش ماشینهایی که  با توجه به محدودیت

ریز قبل از برداشت، قیمت بـاالي   بردارنده، نیاز به استفاده ازبرگ دماغهي ها تطابق فاصله کشت با ردیف

مـزارع   بیشـتر بودن  ماشین، وارداتی بودن ماشین برداشت وش و خروج ارز از کشور؛ و همچنین کوچک

چـین توسـط کشـاورزان،     هـاي وش  اي ماشین و کشت غیرخطی و عدم پذیرش تلفات ناچیز مزرعه  پنبه

، در هـاي یادشـده   محـدودیت  اي طراحی شود کـه بتوانـد در حضـور    اشت پنبهشین بردالزم است که ما

منظـور   بدین .استمکانیزهنیمههايسیستمتوسعه، پنبهبرداشتهاي روشاز. گونه مزارع کار نماید این

هـا   توسط کارگر در بین بوته مخصوص آن شد که واحد بردارنده  چرخ طراحی یک ماشین خودگردان سه

شده از تعدادي انگشـتی   واحد بردارنده تشکیل. نماید هاي باز را برداشت می شده و وش غوزه داده حرکت

هاي باز را از داخل غوزه بیـرون کشـیده و بـه لولـه      چرخد و وش غوزه که توسط یک موتور الکتریکی می

. گـردد  مکانیزم مکش و دهش هـوا بـه مخـزن منتقـل مـی     دو شده توسط  وش برداشت. رساند انتقال می

هـدف ایـن    .گـردد  شده و در انتهاي مزرعه تخلیه مـی   آوري جمع) خالل(هاي بزرگی  سپس داخل کیسه

 .است )با دست برداشت(سنتیروشآن بامقایسه و مکانیزهنیمهچینپنبهجدید  دستگاهارزیابیپروژه

برداشت و طـول  ناخالصینمیزااي،اي، تلفات مزرعهمزرعهظرفیت:ند ازبودعبارتارزیابیموردصفات

برداشـت و در دو رقـم پنبـه    روشدودرتصـادفی کـامالً هـاي بلـوك طرح  قالباین تحقیق در.الیاف

 هاي بدسـت آمـده در آزمـون و ارزیـابی دسـتگاه     دادهمقایسه. تکرار انجام شد 3گلستان و خورشید در 

. درصد بیشتر اسـت  7/18اشت دستی شده نشان داد که ظرفیت برداشت پنبه این دستگاه از برد ساخته

از دیگـر  )≥05/0p(داري در طول الیاف برداشت شـده درصدي خلوص و افزایش معنی 3افزایش حدود 

  .مکانیزه، نسبت به برداشت دستی بود نیمه پنبه نتایج برداشت دستگاه

1چینمکانیزه، پنبهبرداشت، پنبه، نیمه :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

لیـف طبیعـی جهـان اسـت و      ینتـر  محصول کشاورزي، صنعتی و بازرگانی، مهـم  عنوان یک پنبه به

الیـاف پنبـه داراي    .دارداختصـاص این گیـاه بهجهانطبیعیالیافتولیداتکلازدرصد75اکنون هم

قابلیـت شستشـو، دوام، اسـتحکام، هـدایت بخـار، انعطـاف،        :از جمله خصوصیات منحصر به فردي است

 یکجـا طـور   سایر الیاف این خصوصیات را بـه  که يطور جمع اولیه و رنگ پذیري، بهسهولت آب رفتن یا ت

 سـویا ازبعـد دانـه  پنبـه . رود یانواع روغن گیاهی بشمار م ینتر پنبه، از مرغوبتخمروغن .باشند یدارا نم

درصـد پـروتئین دارد و    43تـا   33نیـز  دانـه  کنجالـه پنبـه  . شـود  یممحسوب جهانروغنیدانهدومین

دانه در تولیـد فورفـورال، الکـل     از پوسته تخم پنبه. شود یعنوان مکمل پروتئین در جیره دام مصرف م به

 ارزشعلـت محصـول بـه  ایـن . شود یاتیلیک، الکل فورفوریل، گلوکز، لگنین، گاپرون و نایلون استفاده م

 ی و همکـاران، فتحـ ؛ 2009حـائري و آسـایش،   ( شـود  یمـ نامیـده سفیدطاليزیاد،تجاريواقتصادي

رونـق   یـراز غ بـه  يکـار  رونق پنبه شیافزا ،متنوع است اریپنبه بس یمحصوالت جانب که ییازآنجا). 2011

 ،يسـاز نئوپـان  ،یکشـ  روغـن  عیماننـد صـنا   عیصنا ریرونق سا شیسبب افزا یو نساج یسندگیصنعت ر

  .خواهد شد... و يکاغذساز

ست که عالوه بر تأمین مواد اولیه صنایع نسـاجی  محصوالت کشاورزي ا ینتر ، پنبه از مهمیطورکل به

و  کنـد  یمـ ایفـا  را  ییکشاورزي، صنعت و بازرگانی نقـش بسـزا   يها بخش یزائ ، در اشتغالیکش و روغن

هـا، یـاراي برابـري و رقابـت بـا       افزوده و تنوع فرآورده کمتر محصول کشاورزي ازنظر قابلیت ایجاد ارزش

  .پنبه را دارد

و بـه   باشـد  یسابقه طوالنی درکشت این گیاه را دارا م ایران، استان گلستان یزخ هدر بین مناطق پنب

بـه ایـن دلیـل    . داشـته اسـت   اي یـژه جهت شرایط اقلیمی، این استان از دیرباز در تولید پنبـه جایگـاه و  

 یـل دل استان بهاین پنبه تولیدي در . ر بوده استوشهمروزگاري به پایتخت پنبه و سرزمین طالي سفید 

دارا بودن طول تار مؤثر باال، میکرونـري یـا ظرافـت مناسـب، مقاومـت، کشـش و یکنـواختی بـاال جـزء          

 ).2012، یخـانی احمدي و آقا عل(رود  یدر جهان بشمار م الیاف متوسط مایل به بلندبا  ترین پنبه مرغوب

سیر نزولی  1390تا  1375از سال  پنبه کشت سطح زیر، شود میمشاهده ) 1(که در شکل  طوري همان

اسـتان بـا    هکتار اسـت و ایـن   17777استان گلستان در حدود  در 90 هاي سالطی  اکنون همداشته و 

  .)2011 ،بی نام( سطح کشور قرار داردسطح زیر کشت کنونی در رتبه دوم سطح زیر کشت پنبه در

بـودن هزینـه   شدن، پرزحمت بـودن و بـاال   طوالنی ازجمله با توجه به مشکالت برداشت دستی پنبه؛

برداشت؛ یافتن راهی براي تسهیل و تسریع برداشـت یکـی از نیازهـاي مهـم کشـاورزان در اواخـر قـرن        

پنبـه دسـتی برداشـت . سـت دسـتی ا برداشتهزینهبودنباالپنبه،مشکالتینتر مهماز . نوزدهم بود

رفـتن بـین ازباعـث مـوارد بیشـتر درودادهاختصاصخودبهراتولیدهاي ینههزچهارم یکبهنزدیک
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زیرسطحکاهشمنجر بهگذشتهيها سالدرکه يطور بهگردیده؛ محصوالتسایرباپنبهقدرت رقابت

هاي ینههزکاهشدرتواند یمماشینازاستفاده.شده استایرانتولید درکاهشیجهنت دروآنکشت

وسـرما ازناشـی خسـارات محصـول،  موقع بهبرداشتبادیگرطرفازو؛کندایفايمؤثرنقشبرداشت

  ). 2003همکاران،ویهنوروز( یابدکاهش یزنپاییزهزودرسهاي یبارندگ

  
  1390- 1375 يها سالروند تغییرت سطح زیر کشت پنبه طی : 1شکل 

  

بـه خـود اختصـاص داده     یپنبـه را برداشـت دسـت    دیتول نهیدرصد هز 40تا  30حدود  که ییآنجا از

سـختی برداشـت دسـتی و    . را کـاهش دهـد   نهیهز نیاز ا يادیدرصد ز تواند یم ینیاست، برداشت ماش

ي اخیر استفاده از ماشین برداشـت پنبـه را بـراي حفـظ محصـول پنبـه       ها سالکمبود نیروي کاري در 

گـردد کـه نهایتـاً     یمبرداشت مکانیزه پنبه سبب کاهش هزینه و تسریع در برداشت . نماید یمتر  يضرور

نوروزیـه و همکـاران،   ( محصول خواهد شـد  نیبه کشت ا اورزانرغبت کش شیمد و افزاآرد شیسبب افزا

3199(.  

 برداشـت فصـل زراعی،یک سالدرها ماهاینو هستآذروآبانمهر،يها ماهمختصپنبهبرداشت

 برداشـت .دارنـد فـراوان کارگرينیرويبهنیازکهاستچغندرقندوزعفراننظیرمحصوالتازبسیاري

 برداشـت بـه توجـه باخوداینکهشدخواهدمواجهمحصولکیفیافتباشودیر مواجهتأخبااگرپنبه

رحیمـی و  ( اسـت زیـادي اهمیـت  حـائز کـارگري نیـروي بـه آنشـدید وابستگیومحصولایندستی

  .) 2014نیا، مهدي
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کشوردریکتژاسترامحصولاینکشتزیرسطحکاهشباعثایراندربرداشتهزینهبودنباال

ادعاتوان یمسادهحسابیکبادستی،وماشینیبرداشتیوهدو شیسهمقادرطرفی،از .استشده

15يآور جمعبهقادر،در هکتارتن3عملکردو روزدرهکتار5برداشتباردیفهدوکمباینیککرد،

بهروز،درکیلوگرم50نفررهبرداشتفرضباپنبهمقدارهمینبرداشتبراي. استروزدرپنبهتن

ازاستفادهجزراهیفصلی،کارگرکمبودوبرداشتزمانمحدودیت.استیاجکارگر احتنفر 300

وباشیمموفقپنبهتولیددربخواهیمکه یصورت دردلیلهمینبه .گذارد ینمپنبهبرداشتماشین

يا تازهجانکشورنساجیآن، صنعتنبالدبهوبگیرندسرازراکارشانیکن پاك پنبهيها کارخانه

.)2015، و همکاران پور عبداله(باشد آمده یشپمشکلساز چارهتواند یمماشینیبرداشت،بگیرد

 98-95 ییآ، قابلیت برداشت پنبه با کارینچ وش يها برداشت پنبه مجهز به سوزن هاي ینکمبا

موجب  تواند یآمده در حین کار و مزرعه موجود به هاي یولی مشکالت و نارسائ ،باشند یدرصد را دارا م

ي همچون؛ موارد توان یعوامل در افزایش ضایعات م ینتر از مهم. افزایش ضایعات به میزان باال گردد

برداشت زودهنگام و بالفاصله پس از  ،کاشت هاي یفعدم تنظیم صحیح واحدهاي بردارنده بر روي رد

برداشت محصول نابالغ و نارس  ،شده باشند پنبه کامالً باز و خشک ياه و قبل از اینکه غوزه یپاش محلول

ضایعات در سیستم انتقال  ،اند شده زدگی یخکه به علت سرماي زودرس دچار یی ها به همراه غوزه

ها به علت  عدم تمیز شدن کامل سوزن ،ها از الیاف پنبه بر روي سوزن اي یهایجاد ال ،کمباین پنبه

تنظیم نبودن موقعیت  و باالخره ،کننده پنبه و یا تنظیم نبودن سیستم مرطوب يها بوته  سبزبودن برگ

  .)2002ویلکات و همکاران، ( نام بردرا  ها با سوزن یزکنندهسیستم تم

ین باعث کاهش کیفیت الیاف چ وشدهد که برداشت با ماشین  یمنشان  شده انجامتحقیقات 

دهد که  یمساخت ماشین برداشت مکنده در ایران نشان  یی برايها تالش). 2010نوروزیه، (گردد  یم

رحیمی و (شت نمایند بردا ها غوزهتوانند وش را از  ینمی خوب بهو  هها قابلیت کار نداشت ینماشگونه  ینا

سه درپنبهبرداشتکمبایندرینچ پنبهيها سوزندورانیسرعتیرتأثبررسی ).2014همکاران، 

و ناخالصی،)نشده برداشتهايوش(ضایعات بر میزان) ور بر دقیقهد 2400و  1500، 2000(سطح 

 درها ساقهبر رويپنبه بجامانده کهدادنشانالیافکیفیتوشده برداشتپنبهدرموجودزائدمواد

ر بدور2400و2000سرعتدوازبیشترداري یمعنطور بهدقیقهربدور1500سرعت درمزرعه

 حداقلضایعات،میزانکاهشوصحیحعملکردمنظور بهکهنمودمشخصضوعاین مو.استیقهدق

کوین و ( استر دقیقهبدور2000) بردارنده دوکی شکل( ینچ وشيها سوزنبرايدورانیسرعت

   .)2006هاگز، 

فیزیکیخصوصیاتومکشسرعتو ءخالفشارهمانندینامیکیرودئآخصوصیاتبینروابط

سرعت وفشارهمانندرودینامیکیئآخصوصیات.آمدبه دستبرداشتحیندرپنبهالیافمکانیکی
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پنبه،تودهرطوبتخشک،پنبهتوده  جرمورطوبتهمانند؛مکانیکی – فیزیکیخصوصیاتو؛ مکش

بیرونبرايیازموردننیرويوغوزهداخلیزاویهغوزه،عمقبازشدن غوزه،میزانتوده،هردربذرتعداد

سرعتافزایشباکهدادنشاننتایج .آمدبه دستنیوتن284/0غوزه داخلازپنبهودهتکشیدن

باحالهر به.یابد یمکاهشغوزهداخلازپنبهتودهکشیدنبیرونبرايیازموردنمکشفشارمکش،

نبیروبرايباالتريمکشفشارپنبه،تودهجرمافزایشهمچنینوپنبهتودهدربذرتعدادافزایش

نشانخودازبیشتريمقاومتپنبهتودهپنبه،الیافرطوبتافزایشبا.استیازموردنتوده پنبهکشیدن

  ).2002مصطفی، (است نیازباالتريسرعت مکشغوزه،ازآنجداسازيبرايوداده

 قابـل حرکـت  ین چـ  پنبهارزیابی دستگاه برداشت  باهدف، تحقیقی )2014(اوغاز و همکاران نظرزاده

 دسـتگاه . اسـت مـورد توجـه    مکـانیزه نیمـه يهـا  سـامانه توسعه،پنبهبرداشتبراي بهبود . نجام دادندا

 .اسـت مکـانیزه نیمهصورت بهکارگرهدایتبابرداشت پنبهبراي اي یلهوس قابل حرکتدستیینچ پنبه

 184/بیشتر لیافایکنواختیداراي قابل حرکت ینچ پنبهدستگاه برداشتکهدادنشاناو تحقیقنتایج

 نسـبت  درصـد  8897/مقدار  به یشتربپنبهخلوصدارايو 980/مقدار بهدستیروشبهنسبتدرصد

 ژول39600مقـدار   ،پنبـه برداشـت روشاین درهمچنین. است درصد 1596/مقدار بادستیروش به

 قابـل حرکـت  ینچـ  نبـه پيا مادهيا مزرعهظرفیتمیانگین. گردد یممصرفبیشترساعتهر درانرژي

 بـر کیلـوگرم  031/10میانگین مقداربادستیروشبهنسبتکهاستساعتبرکیلوگرم 792/4مقدار 

  .استکمترساعت،

برداشـت  روشمکـانیزه طراحـی و سـاخته شـد و بـا      ماشین برداشت پنبه نیمهدر این تحقیق یک 

ناخالصـی  میـزان اي،ي، تلفات مزرعهامزرعهظرفیتشاملصفاتدر این خصوص . مقایسه گردیدسنتی

.ارزیابی قرار گرفتموردالیاف  و یکنواختی طول ،برداشت

  

  هاروشمواد و 

ماشـین برداشـت   . شـد گرگان اجرا آباد هاشمپنبهتحقیقاتایستگاهدرپروژهي اینا مزرعهآزمایش 

یـک ماشـین خـودگردان سـه     این دستگاه . استمکانیزه پنبه داراي دو بخش مکانیکی و الکتریکی نیمه

بـاز را   يهـا  ها حرکـت داده شـده و وش غـوزه    که واحد بردارنده توسط کارگر در بین بوته باشد یچرخ م

واحد بردارنده تشکیل شـده از تعـدادي انگشـتی کـه توسـط یـک موتـور الکتریکـی          .نماید یبرداشت م

وش برداشـت  . رسـاند  یله انتقـال مـ  غوزه بیرون کشیده و به لو رونباز را از د يها و وش غوزه چرخد یم

بزرگـی   هـاي  یسـه سـپس داخـل ک  . گـردد  یشده توسط مکانیزم مکش و دهش هوا به مخزن منتقـل مـ  

 شـامل؛ ظرفیـت   ارزیـابی مـورد صـفات  .گـردد  یشده و در انتهاي مزرعـه تخلیـه مـ    يآور جمع) خالل(

 هـاي بلـوك ن تحقیق در قالـب ای.استناخالصی برداشت و طول الیاف میزاناي،اي، تلفات مزرعه مزرعه
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متر و  36در چهار ردیف به طول  ؛دو رقم پنبه گلستان و خورشیدو برداشت روشدو درتصادفی کامل

ینی وش برداشت شده و همچنین تلفـات روي زمـین   و ماشبعد از برداشت دستی  .انجام شدتکرار  3در 

یله یـک تـرازوي   وسـ  بـه تفکیـک در انبـار   آوري شد و بـه  ها جمعو بوته، در هر دو روش از تمامی ردیف

 شـد؛ نمونـه گرفتـه    HVIبعد از توزین از هر تیمار براي تست . گرم وزن شد 1/0دیجیتالی با دقت یک 

 آزمایشـگاه درمسـتقر ) HVI(پنبـه الیـاف کیفـی صـفات آنالیزدستگاهنامبهدستگاهیتوسطسپس

 افـزار  نـرم هـا در  سـپس داده انجام شـد؛  هرانتطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزپنبهتحقیقات

در  مکـانیزه هنیمـ  دسـتگاه برداشت پنبـه توسـط    نمایی از 2شکل . مورد تحلیل قرار گرفت SASآماري 

  .دهدحین آزمون را نمایش می

.  

  مکانیزهنیمهبرداشت پنبه توسط دستگاه : 2شکل
  

به این منظـور  . ظرفیت مزرعه اي گویندرا  زمانواحدبرشده برداشتمحصولجرم: اي مزرعهظرفیت

در روش دستی به هر کارگر یک کیسه براي برداشت هر دو ردیف داده شد، و زمان برداشت به تفکیـک  

استفاده شد و در پایان هر دوردیـف وش   3 براي برداشت ماشینی نیز از کیسه مطابق شکل. گردیدثبت 

.ن برداشت ثبت شدگیر جداشده و زماکیسهبرداشت شده درون کیسه از 

 
:آندرکه
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  )kg/ha(ي ا مادهيا مزرعهظرفیت 

: M شده  برداشتمحصولجرم)kg(

: t  زمان برداشت)ha(  

  

  
وش متصل به دستگاهکیسه برداشت :  3شکل

  
  ايآوري تلفات مزرعهنمایی از جمع: 4شکل 

  

شده روي زمین در اثر کار دستگاه، مانده روي بوته و ریختهبه مقدار وش باقی: ايمیزان تلفات مزرعه

به ایـن منظـور بعـد از برداشـت در هـر دو روش دسـتی و ماشـینی تمـام وش         . اي گویندتلفات مزرعه
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آوري و تـوزین گردیـد و در دو مبحـث    هاي کاغذي جداگانه جمـع مانده روي بوته و زمین در کیسه باقی

اي را نمایش آوري تلفات مزرعهنمایی از جمع 4شکل . وي زمین آنالیز شدباقیمانده روي بوته و ریزش ر

.دهدمی

 مـؤثر پنبهفروشقیمتدرکهاستپنبهکیفیت الیاف ارزیابیمهميها شاخصاز: پنبهالیافکیفیت

الیـاف و دیگـر صـفات کیفـی     طـول پنبـه، الیافنام یکنواختیبهشاخصدوتوسطالیافکیفیت .است

) HVI(پنبـه الیـاف کیفیصفاتآنالیزدستگاهنامبهدستگاهیتوسطها یشآزمااین .گردد یممشخص

  .گرفتصورتتهرانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزپنبهتحقیقاتآزمایشگاهدرمستقر

هتمیز بالیافبینوزنینسبتکهاستالیافبودنخالصوي تمیزبیانگرشاخصاین: پنبهخلوصدرصد

.استپنبهيها غوزه ساقهوبرگ، باشد و شاملمی شده برداشتپنبههاي یناخالص

شده و جرم پنبه تمیزشده برداشتترتیب درصد خلوص، جرم پنبه  به، m1, m, pکه در این رابطه؛ 

    .است

زمـین  شده و همچنین تلفات روي برداشتینی وش و ماشبعد از برداشت دستی : گیري و توزیننمونه

یله یـک تـرازوي   وسـ  بـه آوري شد و بـه تفکیـک در انبـار    ها جمعو بوته، در هر دو روش از تمامی ردیف

یـک نمونـه از    HVI1بعـد از تـوزین از هـر تیمـار بـراي تسـت      . گـرم وزن شـد   1/0دیجیتالی با دقـت  

  .هاي مختلف هر کیسه گرفته شد قسمت

  

  نتایج و بحث

تجزیه واریانس صفات کیفی  1جدول . و تجزیه و تحلیل شدآوري شده  داده هاي کیفی الیاف جمع

مکانیزه در  ماشین برداشت نیمهودستیبرداشتروشدودرالیافطولمقایسه .دهدرا نشان می

نمایان  شده برداشتهاي  و تحلیل واریانس نمونه یه تجزبا  HVIدر آزمایش . شودنشان داده می 5شکل 

.دار است یمعندرصد  5در سطح  شده  برداشتزه در اندازه طول الیاف مکانیشد که روش برداشت نیمه

  

                                                          
1 High Volume Instrument
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تجزیه واریانس اثر رقم و روش برداشت بر طول الیـاف، نسـبت رسـیدگی الیـاف، اسـتحکام الیـاف،       : 1جدول 

  شده روي زمینریختهین مقدار وش باقیمانده روي بوته و همچن

منابع تغییر
درجه 

آزادي

  میکرونرياستحکام  یکنواختی  طول
نسبت 

رسیدگی

سطح مواد 

خارجی

تعدادمواد 

خارجی

میانگین مربعات

84/2  1  رقم پنبه
ns

60/6
*

74/3
ns

23/1
*

053/0
ns

021/0
ns

75/18
ns

57/1  1  برداشت روش
*

 00/2 
ns

36/0
ns

0008/0
ns

003/0
ns

014/0
ns

08/2
ns

28/0  1  روش× رقم 
ns

54/1
ns

40/1
ns

02/0
ns

013/0
ns

083/0
ns

08/14
ns

13/041/054/109/0013/0008/033/3  4  خطا

32/177/093/306/6262/1862/2053/17  -  تغییرات ضریب

  داردرصد و غیر معنی 5، 1دار در سطح بترتیب معنی nsو * ، **
  

  مکانیزهنیمهدستگاهودستیبرداشت پنبه روشدودرالیافطولتغییرات :5شکل 

 5/27متر و در روش برداشت دسـتی   میلی 2/28مکانیزه نیمهانگین طول الیاف در روش برداشت می

وانفعاالت مکـانیکی کمتـر و    دلیل فعل مکانیزه بهنیمهبه عبارتی الیاف برداشتی با ماشین . استمتر میلی

مالً گویـاي ایـن   نمودار ستونی کا 5شکل . انتقال به کیسه به روش پنوماتیکی داراي طول بلندتري است

  .مسئله است

دار  درصـد معنـی   5برداشت در سـطح  روشدرپنبهالیافیکنواختی 1و جدول 6با توجه به شکل 

درصد یکنواختی  .دهد یکنواختی الیاف را کاهش نمی ،مکانیزهنیمهاین بدان معناست که دستگاه  .نیست
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میانگین درصد یکنواختی رقم . ار شدددرصد معنی 5الیاف در رقم خورشید نسبت به گلستان در سطح 

مقایسه درصد خلوص این دو رقم با نتایج نظرزاده اوغـاز و   .است 76/81و رقم گلستان  25/83خورشید 

  .در هر دو دستگاه مشابه یکدیگر استدهد که درصد یکنواختی نشان می) 2014( همکاران
  

  مکانیزهنیمهدستگاه ودستیبرداشتروشدودرپنبه یکنواختی الیافتغییرات: 6شکل 

  

وزن خالص پنبه در روش برداشت دهد که نشان می 2جدول مقایسه میانگین درصد خلوص در 

مکانیزه نیمهمکانیزه اندکی بیشتر از برداشت دستی است و این بدان معناست که دستگاه برداشت  نیمه

است دلیل آن  این به. یافته است  زایشدرصد، اف 3بلکه حدود  ؛آورد تنها درصد خلوص را پایین نمی نه

ذرات ریز در سیستم  غبار و و کند و همچنین گرد هاي واحد بردارنده فقط الیاف را جمع می که انگشتی

 نتایج درصد خلوص ماشین برداشت نیمه .شود مکش و دهش از مخزن مشبک به بیرون پرتاب می

مشابه این تحقیق  هکه از واحد بردارند) 2014( مکانیزه پنبه با تحقیقات نظرزاده اوغاز و همکاران

  .بسیار نزدیک است ،انداستفاده نموده

  

  kg/haبه ازاي هر  شده برداشتدرصد خلوص پنبه میانگین : 2جدول 

  روش برداشت
  وزن اولیه

)g(  

  ضایعات

)g(  

  وزن خالص

)g(  

  خلوص جهدر

)%(  

  96/97  95/146  05/3  150  مکانیزه برداشت نیمه

16/95  74/142  26/7  150  تی برداشت دس
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دار  درصـد معنـی   5اي در سـطح  دهد که روش برداشت بر ظرفیـت مزرعـه  نشان می 3نتایج جدول 

شـود کـه میـانگین ظرفیـت     مـی  مشاهده. اندهبا یکدیگر مقایسه شد 7اي در شکل  ظرفیت مزرعه. است

اي بـراي برداشـت    ظرفیت مزرعـه گرم بر دقیقه و  45/163دود مکانیزه حاي ماشین برداشت نیمه مزرعه

مکـانیزه  برداشـت نیمـه  در  اي اي مـاده  گرم بر دقیقه است؛ یعنی ظرفیـت مزرعـه   72/137دستی حدود 

با استفاده از ماشین برداشت  ؛بعبارت دیگر .اي برداشت دستی بیشتر است درصد از ظرفیت مزرعه 7/18

در  ؛آوري کنـد کیلـوگرم وش جمـع   4/78ار تواند در یک روز هشت ساعته مقدنیمه مکانیزه یک فرد می

اسـت کـه    گفتنـی . کیلوگرم خواهد بود 66که به صورت سنتی مقدار برداشت این کارگر در روز صورتی

در  ؛ابـد یدلیـل خسـتگی کـاهش مـی     ت نبوده و با افزایش سـاعت کـار بـه   راندمان کارگر در طی روز ثاب

ایـن خسـتگی و    ،ماشـین برداشـت نیمـه مکـانیزه    صورتیکه با توجه به عدم حمل کیسه در اسـتفاده از  

.کاهش راندمان بسیار کمتر خواهد بود
  

  يا مزرعهتجزیه واریانس روش برداشت بر ظرفیت :  3جدول 

منابع تغییر
درجه 

آزادي

میانگین مربعات

باقیمانده روي زمینباقیمانده روي بوتهيا مزرعهظرفیت 

1986221*1روش برداشت
ns

46/23576
ns

26/172111515028خطا

7/88/79/50-ضریب تغییرات

  داردرصد و غیر معنی 5، 1دار در سطح بترتیب معنی nsو * ، **

در تحقیقی واحد بردارنده را بدون استفاده از مکش هوا ارزیابی ) 2014(نظرزاده اوغاز و همکاران 

کیلوگرم در  792/4ي واحد بردانده در این حالت انتایج تحقیق آنها نشان داد که ظرفیت مزرعه. نمودند

کیلوگرم  8/9باشد، اما با استفاده از مکش هواي ماشین نیمه مکانیزه، برداشت این ظرفیت تا ساعت می

  . یابددر ساعت افزایش می

حاکی از آن است کـه   9و میانگین تلفات روي زمین در شکل   8میانگین تلفات روي بوته در شکل 

در برداشـت  .مکانیزه وجود نـدارد  در دو روش برداشت دستی و نیمه درصد 5دار در سطح یتفاوت معن

کیلوگرم در هکتار؛ و در  30/30و  15/86ترتیب حدود  اي روي بوته و روي زمین، به زرعهدستی تلفات م

گرم در کیلـو  44و  5/69ترتیـب حـدود    اي روي بوته و روي زمین، بـه  زرعهمکانیزه تلفات مبرداشت نیمه

درصد محاسـبه   2/6و روش دستی  7/6مکانیزه باقیمانده روي بوته در برداشت نیمه. هکتار محاسبه شد

دست به 3/3و  9/4مکانیزه و دستی به ترتیب روش نیمه درهمچنین درصد بقایاي وش روي زمین . شد

 5ظ آمـاري در سـطح   داري از لحـا  تفـاوت معنـی   3اما بعد از محاسبه و تجزیه واریانس در جدول  ،آمد
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 ،مکـانیزه اسـت کـه در برداشـت نیمـه    دلیـل آن   ایـن موضـوع بـه   . درصد در روش برداشـت دیـده نشـد   

  .کننده کارگر است و میزان تلفات بستگی به دقت کارگر برداشت کننده دارد برداشت

در دو روش برداشت پنبهاي  مقایسه ظرفیت مزرعه: 7شکل 

  

بوته پنبه در دو روش برداشت اي روي تلفات مزرعه: 8شکل 
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  .اي پنبه روي زمین در دو روش برداشت تلفات مزرعه: 9شکل             

  

چین سوزنی که توسط نوروزیه و هاي وش مکانیزه با ماشیناي ماشین نیمهمقایسه تلفات مزرعه

بوته در ماشین دهد که درصد بقایاي روي انجام شد، نشان می 2003و  1939هاي  در سالهمکاران 

اي هر دو ماشین که تلفات مزرعهدر حالی ؛چین سوزنی بودههاي وش نصف ماشین نیمه مکانیزه تقریباً

رگ ریز بنیز در تحقیقی که اثر زمان پاشش ) 2015(پور و همکاران عبداله. باشددرصد می 5در حدود 

ته را پس از برداشت ماشینی حدود درصد بقایاي روي بو ،را در کارکرد ماشین وش چین مطالعه نمودند

  . کندیید میأدرصد گزارش نمودند که نتایج این تحقیق را ت 10

درصد سرعت برداشت دستی را افزایش  20مکانیزه حدود  با توجه به اینکه ماشین برداشت نیمه

ک هکتار در براي برداشت یمکانیزه  نیمهبرداشت با استفاده از ماشین توان انتظار داشت که می ،دهدمی

کارگر یک هکتار را برداشت نمود  38با ) 2015 پور و همکاران،عبداله(کارگر  60روز بجاي استفاده از 

  .دباشینه و افزایش سرعت برداشت میش هزهکه این کاهش کارگر به معناي کا

استفاده از مکش هوا براي برداشت پنبه  ،گزارش نمودند) 2002(همکارن  همانطور که رحیمی و

دهد که تجهیز این ماشینها به واحد بردانده و استفاده از اما نتایج این تحقیق نشان می ،مناسب نیست

سازي  تواند راهکاري مناسب براي بهینهمکش هوا براي انتقال وش برداشت شده از بوته به سبد می

    .ماشینهاي مکشی برداشت پنبه باشد

  



1395، )1(شماره ) 4(پنبه ایران جلد هاي  مجله پژوهش                                                                           116

  و پیشنهادات گیرينتیجه

دستی نتایج زیر حاصل روشو مقایسه آن باساخته شده  مکانیزهنیمهچینپنبهدستگاهارزیابی  در

 مکانیزه برداشت نیمه مقدار آن دردار شد که درصد معنی 5اي در روش برداشت در سطح  ظرفیت مزرعه :گردید

  .دستی است روشاز بیشتر درصد  7/18

  .دار نشددرصد معنی 5حاظ آماري در سطح از لهاي برداشت پنبه بین روش در ايتلفات مزرعه

  .درصد افزایش یافت 3نسبت به روش دستی حدود مکانیزه در برداشت ماشین نیمه لوصخدرصد 

میـانگین طـول الیـاف در     .دار شـد درصد معنی 5در سطح هاي برداشت پنبه در بین روش طول الیاف 

 .دسـت آمـد  متـر بـه  میلـی  5/27شت دسـتی  متر و در روش بردا میلی 2/28مکانیزه روش برداشت نیمه

دار شد؛ درحـالی کـه در   درصد معنی 5یکنواختی الیاف در مقابل دو متغیر مستقل رقم در سطح درصد 

  .دار نشددرصد معنی 5روش برداشت در سطح 

تواند بعنوان مکانیزه مناسب برداشت پنبه بوده و مینیمهچیندستگاه پنبهیادشده، با توجه به نتایج 

عالوه بر این؛ با توجـه بـه توانـایی    . پیشنهاد گردد هیک راهکار براي کاهش هزینه و افزایش برداشت پنب

عـدد اضـافه    6هاي آن تـا  شود تعداد بردارندهاي آن توصیه میمنظور افزایش ظرفیت مزرعه دستگاه و به

.گردد
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