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Introduction
Cotton as one of the most widely used products in various industries, has always been
considered by leading countries in agriculture. The applications of this plant range from
food industry to military industry as well as textile and animal nutrition industry. It is
predicted that by 2025, the area under cotton cultivation in the world will reach more than
33 million hectares (FAO, 2016). Based on the growing population, it's clearly necessary to
use machines in industries and other sectors to accelerate production and increase
efficiency. Cotton also is no exception to this rule. The use of a machine can play and
effective role in reducing harvest costs, and decreasing the losses from frost and early fall
rainfall with timely harvesting.
Material and methods
Armaghan cultivar is an early maturity cotton cultivar with high yield potential and good
compatibility, which is introduced for conventional and secondary crops in Golestan, North
Khorasan, Ardabil and central regions of Iran. The early maturity of this cultivar, provides
the possibility of cotton cultivation after wheat harvest in different regions of Iran, reduces
pests and diseases through the escape mechanism and completes the growth period in
delayed planting. In this research, two types of picker machines were compared. One of the
harvesting machines used in this study is a two-row self-propelled spindle picker machine
and a second-hand picking machine is a two-row tractor semi-mounted toothbrush.
Before harvesting by machine, it is necessary to use defoliator. This allows the seedcotton
harvest with less trash and more clean. About ten to fifteen days after spraying the
defoliator, the leafless plants are ready for machine harvesting. In this study, the leaves

were counted before spraying and before harvest and the percentage of defoliation in each
treatment was calculated and evaluated.
The harvesting efficiency of machines, the losses of machines and fiber qualities for each
harvester was measured.
Results and discussions
The results showed that the type of machine has a significant effect on the residues on the
plant and the performance of the machine. But the loss on the ground is not affected by the
type of machine and is almost the same in both machines. The mean comparisons showed
that the residues on the plant of the spindle harvesting machine are more than twice that of
a toothbrush harvesting. In terms of fiber quality, no significant difference was observed in
any of the qualitative properties, and both machines are on the same level. According to
this study, for harvesting Armaghan cotton cultivator, the toothbrush harvesting is more
suitable than the spindle picker machine.
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چکیده
با توجه به روند افزایشی جمعیت به منظور تسریع در تولید و افزایش راندمان لزوم به کارگیری ماشینها در صنایع و
 استفاده از ماشین میتواند در کاهش. پنبه نیز از این قاعده مستثنی نیست.بخشهای مختلف بر کسی پوشیده نیست
 خسارات ناشی از سرما و بارندگیهای،هزینههای برداشت نقش مؤثری ایفا کند و از طرف دیگر با برداشت بهموقع محصول
 یکی. در این تحقیق دو نوع ماشین وش چین در پنبه رقم ارمغان با یکدیگر مقایسه شدند.زودرس پاییزه نیز کاهش می یابد
 ماشین وشچین دو ردیفه خودگردان از نوع سوزنی است و ماشین،از ماشینهای برداشت استفاده شده در این پژوهش

برداشت دیگری یک ماشین کششی وش چین دندانهای دو ردیفه است .در این تحقیق صفات بقایای وش روی بوته و تلفات
وش روی زمین پس از برداشت ماشینی و صفات کیفی الیاف برداشت شده با ماشینهای متفاوت با همدیگر مقایسه شدهاند.
نتایج نشان داد که نوع ماشین اثر معنی داری روی بقایای وش روی بوته و عملکرد ماشین دارد .اما صفت تلفات وش روی
زمین تحت تاثیر نوع ماشین نبوده و در هر دو ماشین تقریبا یکسان است .مقایسه میانگین صفات نشان میدهد که بقایای
وش روی بوته در استفاده از ماشین برداشت سوزنی  21/44درصد و در ماشین دندانهای  5/11درصد است .از نظر کیفیت
الیاف نیز تفاوت معنی داری در هیچ یک از صفات کیفی مشاهده نشد و هر دو ماشین در یک سطح قرار دارند .بر اساس این
تحقیق برای برداشت رقم ارمغان ماشین وش چین دندانهای مناسب تر از ماشین وش چین سوزنی است.
واژه های کلیدی :برداشت پنبه ،کیفیت الیاف ،برگ ریز ،وش چین
مقدمه
پنبه به عنوان یکی از محصوالت پرکاربرد در صنایع مختلف همواره مورد توجه کشورهای پیشرو در کشاورزی بوده است.
کاربردهای این گیاه از صنایع غذایی گرفته تا صنایع نظامی و همچنین صنعت نساجی و تغذیهی دام ،گسترهی وسیعی را
در برمیگیرد .پیشبینی میشود تا سال  1215سطح زیر کشت پنبه در دنیا به بیش از  33میلیون هکتار برسد
(.)FAO,2017
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افزایش سطح زیر کشت این گیاه پرکاربرد ،حاکی از آن است که نیاز به این گیاه در صنایع مختلف همواره در حال
افزایش است .عالوه بر کشورهای پیشگام نظیر آمریکا که سهم بسیار زیادی در تولید محصول پنبه در جهان دارند،
کشورهای در حال توسعه با درک اهمیت کشت این محصول توانستهاند سود اقتصادی کالنی را از طریق کشت و صادرات
این محصول ،از بازار جهانی بدست آورند.
در حال حاضر  22رقم پنبه اصالح شده در کشور کشت میگردد که یکی از آنها رقم ارمغان که در این تحقیق استفاده شده
است .منشأ پنبه رقم ارمغان کشور یونان است که پس از ورود به ایران اصالح و معرفی شد .در سال  2331تا  2331در بین
ژرمپالسمهای وارداتی پنبه به عنوان رقمی زودرس و پرمحصول مورد توجه قرار گرفت و برای ورود به برنامههای اصالح رقم
کاندید شد .پروژهی اصالح صفات کمی و کیفی آن از سال  2332آغاز و در سال  2333خاتمه یافت .در طی مراحل
سلکسیون برخی صفات مهم زراعی و کیفی الیاف از جمله عملکرد ،زودرسی ،وزن غوزه و ظرافت الیاف اصالح گردید و
پیشرفتهای قابل مالحظهای در آنها حاصل شد .رقم ارمغان یک رقم پنبه زودرس با پتانسیل عملکرد باال و سازگاری
مطلوب است که برای کشتهای متعارف و کشت دوم در استانهای گلستان ،خراسان شمالی ،اردبیل و مناطق مرکزی
کشور معرفی میشود و زودرسی این رقم ضمن فراهم کردن امکان کشت پنبه پس از برداشت گندم در مناطق مختلف
کشور ،کاهشخسارت آفات و امراض از طریق مکانیزم فرار و تکمیل دورهی رشد در کشتهای تاخیری را فراهم میسازد.
تحقیقات نشان میدهد که بین میزان تولید و مصرف جهانی پنبه در سالهای اخیر فاصله ایجاد شده است .به طوری که
میزان تولید در حال حاضر جوابگوی میزان تقاضا برای این محصول نیست) . (FAO, 2017از این رو میتوان با مدیریت
صحیح منابع از این فرصت برای راهیابی به بازار جهانی پرسود محصول پنبه استفاده کرد .سیاستی که کشورهایی نظیر هند
و ترکیه برای پیشرفت اقتصادی از آن بهره میبرند.
از مهمترین مشکالت پنبه ،باال بودن هزینه برداشت دستی است .برداشت دستی پنبه نزدیک به یک چهارم هزینههای تولید
را به خود اختصاص داده و در بیشتر موارد باعث از بین رفتن قدرت رقابت پنبه با سایر محصوالت گردیده است .بهطوری که
در سالهای گذشته سبب کاهش سطح زیر کشت آن و درنتیجه کاهش تولید شده است .عملیات برداشت به عنوان یکی از
بخشهای مهم درافزایش هزینههای تولید پنبه میباشد ).)Cooker et al., 1991 & Faulkner et al., 2008

استفاده از ماشین میتواند در کاهش هزینههای برداشت نقش مؤثری ایفا کند و از طرف دیگر با برداشت بهموقع محصول،
خسارات ناشی از سرما و بارندگیهای زودرس پاییزه نیز کاهش مییابد (.)Nowrouzieh et al., 2003
مقایسه دو شیوه برداشت ماشینی و دستی ،نشان می دهد که ،یک ماشین دو ردیفه با برداشت  5هکتار در روز و عملکرد 3
تن در هکتار ،قادر به جمعآوری  25تن پنبه در روز است .برای برداشت همین مقدار پنبه با فرض برداشت هر نفر 52
کیلوگرم در روز ،به  322نفر کارگر احتیاج است .محدودیت زمان برداشت و کمبود کارگر فصلی ،راهی جز استفاده از
ماشین برداشت پنبه پیش روی ما نمیگذارد .به همین دلیل درصورتی که بخواهیم در تولید پنبه موفق باشیم و کارخانهها
پنبهپاککنی و به دنبال آن صنعت نساجی کشور جان تازهای بگیرد ،برداشت ماشینی میتواند چارهساز مشکل پیشآمده
باشد ( .)Rezaei-Asl et al., 2014بررسیها نشان داده است که استفاده از ماشین برداشت وشچین پشتتراکتوری
کارایی برداشت را حدود  42درصد در مقایسه با برداشت دستی بهبود بخشیده است (Ravindar and Majumdar,
).2013
در پژوهشی دیگر ،بررسی سه نوع وش چین سوزنی نشان داد که با افزایش سرعت پیشروی درصد وش باقیمانده روی بوته
افزایش مییابد و بازده مزرعه ای با شیب خیلیکم کاهش مییابد .متوسط بازده ماشین وش چین دو ردیفه خودگردان در
این مطالعه  %15می باشد ).(Saidirad et al., 2018
ماشینهای برداشت پنبه به دو نوع غوزه چین( )Stripperو وش چین ( )Pickerتقسیم بندی میگردند .غوزهچینها
ماشینهایی هستند که با یک بار عبور ،تمام غوزههای باز شده و نشده را از ساقه های بوته پنبه میچینند .بنابراین چیدن
غوزهها تا زمان باز شدن اکثر غوزه ها به تعویق میافتد.
ماشین های وش چین فقط الیاف را از غوزه های باز شده جدا میکند .بنابر این می توان چند بار برداشت محصول را انجام
داد( .)Mansori-Rad et al., 2009مکانیزم برداشت در وش چین ها متفاوت است .متداول ترین وش چین ها دارای
چند استوانه عمودی دوار هستند که سوزنهایی به نام انگشتی به صورت زیگزاگ بر روی آن قرار دارند (شکل -1الف) .در
حین چرخش استوانه ها ،انگشتیها در غوزه ها فرو رفته و پنبه را از داخل آن بیرون میآورد و سپس انگشتیها از میان
صفحات استوانهای شکل عمودی بنام پنبه گیر عبور کرده و پنبه های گرفته شده به طرف سبد یا ظرف پنبه هدایت می-

شوند .در ادامة چرخش انگشتی ها ،سوزن ها از استوانه دیگری بنام تمیز کن که صفحات آن همیشه مرطوب است گذشته
و بقایای پنبه چسبیده نیز پاک می گردد.
مقایسه ماشین وش چین و غوزه چین نشان داد که راندمان برداشت وش در ماشین وش چین بین  35تا  02درصد و
راندمان برداشت وش در غوزه چین  00درصد می باشد) .)Williford et al., 1994نتایج عملکرد وش چین دو ردیفه
در هند بیان نمود که متوسط سرعت پیشروی ،ظرفیت موثر مزرعه ای ،تلفات برداشت ،راندمان مکانیکی وش چین ،راندمان
برداشت و مصرف سوخت به ترتیب برابر است با  1/11کیلومتر بر ساعت 2/13 ،هکتار بر ساعت 13/13 ،درصد15/1 ،
درصد 11/4 ،درصد 14-11 ،لیتر بر ساعت (Prasad et al., 2007).
نوع دیگر وش چین ها که اخیرا توسط برخی شرکت های ترکیهای و اکراینی توسعه داده شده است ،دارای چند استوانه
عمودی دوار است که روی استوانهها یک نوار دندانهدار به صورت مارپیچی پیچیده شده است .دوران این استوانه سبب می-
گردد که دندانههای نوار مارپیچ ،با الیاف درگیر شده و آنها را از داخل غوزه خارج کند .این الیاف توسط برسهای دوار
سیمی از استوانه جدا شده و به مخزن ارسال می گردد (شکل -1ب).

(الف)

(ب)

شکل  -6واحد بردارنده ماشین وش چین سوزنی (الف) ،واحد بردارنده ماشین وش چین دندانه دار (ب)
)Fig.2. Picker unit of cotton picker with spindle (A), picker unit of cotton picker with saw (B

ماشینهای وشچین دندانهدار سرویس و نگهداری کمتری نیاز دارد و سبکتر از ماشینهای وشچین سوزنی است .ماشین
وشچین دندانهدار به دلیل نامعلوم بودن کارآیی آن در مزارع پنبه ،هنوز وارد مزارع ایران نشده است و تمام وش چین های
مورد استفاد از نوع سوزنی می باشند .هدف این تحقیق بررسی کارکرد این دو ماشین در یک رقم پنبه ایرانی به نام ارمغان
می باشد .کیفیت الیاف پنبه بر تقاضا و قیمت آن بسیار موثر است .بنابر این اثر این دو ماشین بر کیفیت الیاف برداشت شده
نیز بررسی شد.
همچنین ،شرایطی از قبیل رقم ،آرایش ردیفهای کاشت ،تراکم بوته و میزان بیوماس گیاهی نیز میتواند کارآیی ماشین-
های برداشت پنبه را تحت تاثیر قرار دهد .تحقیقات نشان داده است که مشخصات ارقام ،خصوصیات گیاهی و شرایط مزرعه
تاثیر زیادی بر کارآیی ماشین های وشچین و غوزهچین دارد ( .)Sandhar,1999 & Elsayed et al., 2008نتایج
بررسی کارآیی برداشت وشچین دوردیفه پشتتراکتوری نشان داد که تلفات زمینی (وشهای ریختهشده روی زمین) بین
 2/4تا  5درصد و بقایای وش روی بوته بین  2/1تا  1/3درصد متغیر بود ( .)Oz,2005تحقیقات نشان داد که فاصله ردیف،
رطوبت وش و سرعت پیشروی بر تلفات وش ،کارآیی ماشین ،مصرف انرژی و کیفیت الیاف در دو نوع وش چین تاثیر دارد.
نتایج آنها نشان داد که حد اقل میزان تلفات در سرعت پیشروی  2/3کیلومتر در ساعت و محتوای رطوبتی وش  22/3درصد
با فاصله ردیف  32سانتیمتر حاصل میشود(.)El-Yamani et al.,2017
مواد و روشها
برای ارزیابی دو نوع ماشین وش چین ،پنبه رقم ارمغان در سطحی حدود یک هکتار در اریبهشت ماه در ایستگاه تحقیقات
پنبه هاشم آباد موسسه تحقیقات پنبه کشور کشت گردید .ایستگاه هاشم آباد با طول جغرافیایی  54درجه و  21دقیقه و
عرض جغرافیایی  31درجه و  52دقیقه به میزان  23/3متر باالتر از سطح دریا قرار دارد و نوع خاک آن عمدتا رسی لومی
میباشد .میانگین بارش سالیانه حدود  511میلیمتر برآورد شده است .گرمترین ماه سال مرداد با میانگین  31/1درجه
سانتیگراد و سردترین آن ماه بهمن با میانگین  1/4درجه سانتیگراد میباشد .متوسط رطوبت سالیانه  12درصد و میانگین
ساعات آفتابی در سال حدود  1133ساعت گزارش شده است .مراحل تنک ،وجین و کنترل آفات در دوره داشت پنبه انجام
شد .صفات مورفولوژیکی پنبه توسط پنج بوته که بهطور تصادفی انتخاب و عالمتگذاری شده بود تعیین شد .این صفات
عبارتند از ارتفاع بوته ،تعداد و طول شاخههای رویا ،تعداد و طول شاخههای زایا و ارتفاع اولین غوزه از سطح زمین.

استفاده از محلول برگ ریز برای برداشت ماشینی محصول پنبه امری ضروری است .پس از باز شدن  12درصد غوزههای
زمین آزمایش ،برگ ریز  EtrexExtraبا دوز دو لیتر در هکتار با سمپاش النس دار در مزرعه پاشش شد .این کار اگر با
زمان بندی درست و به موقع انجام شود باعث برداشت بهتر و تمیزتر وش پنبه خواهد شد .حدود ده تا پانزده روز پس از
پاشش محلول برگریز ،برگهای بوته های ریزش کرد و مزرعه آمادهی برداشت ماشینی شد .در این پژوهش از زمان پاشش
برگریز تا زمان برداشت دوازده روز سپری شد .برگها قبل از پاشش محلول برگریز و قبل از برداشت شمارش شدند و
شاخص درصد برگهای ریخته شده در هر تیمار محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از آماده شدن مزرعه برای برداشت ماشینی ،برداشت وش با ماشینهای وش چین انجام شد .یکی از ماشینهای
برداشت استفاده شده در این پژوهش ،ماشین وشچین دو ردیفه خودگردان ،مدل  0012ساخت شرکت جاندیر است .این
ماشین برای برداشت وش از داخل غوزه از انگشتی استفاده مینماید .هر واحد بردارندهی این ماشین تشکیل شده است از
دو استوانهی برداشت که یکی در جلو و یکی دیگر کمیعقبتر از استوانهی جلویی قرار دارد .بر روی محیط استوانههای
جلویی  21عدد و بر روی استوانههای عقبی تعداد  21میلهی عمودی وجود دارد که هر میله در بر گیرندهی  12انگشتی
میباشد .همچنین برای هر انگشتی یک پنبهگیر و یک مرطوب کننده هم وجوددارد .سرعت دوران سوزنها بین  1454تا
 3114دور بر دقیقه و سرعت دوران پنبهگیرها بین  2235تا  2524دور بر دقیقه میباشد .از جمله مشخصات دیگر این
ماشین میتوان به مخزن سوخت  151لیتری ،مخزن آب  421لیتری و سبد برداشت با  2/5تن گنجایش ( 21مترمکعب)
اشاره کرد .وزن کل ماشین حدود  1تن میباشد .فاصلهی وسط به وسط چرخهای جلویی  1متر و فاصله ی ردیفها  05و
 222سانتیمتر است .قبل از برداشت سوزنهای شکسته و فرسوده و تمام پنبهگیرها و مرطوب کننده ها تعویض و تنظیم
شد (شکل -1الف) .بهترین شرایط کاری این ماشین حرکت در دنده یک سنگین و بیشترین حالت گازدستی می باشد.
ماشین برداشت دیگری که در این تحقیق استفاده شد یک ماشین وش چین دندانهای دو ردیفه است که پشت تراکتور
فرگوسن  135سوار می شود .سیستم هیدرولیک فرمان تراکتور به چرخ های حامل ماشین برداشت متصل می شود و چرخ-
های جلوی تراکتور باز می شود .حرکت واحد بردانده از محور انتقال توان تراکتور ،جک های هیدرولیک از خروجی
هیدرولیک تراکتور و توان حرکتی در ماشین برداشت در مزرعه با کمک چرخ های عقب تراکتور تامین می شود.

(ب)

(الف)

شکل  -3ماشینهای وش چین الف -ماشین برداشت سوزنی ب -ماشین برداشت دندانه ای
)Fig.3. Cotton picker with spindle (A), Cotton picker with saw (B

سرعت کار در مزرعه  4/3کیلومتر در ساعت ،وزن دستگاه بدون تراکتور  3522کیلوگرم ،فاصله بین ردیف ها  02سانتی متر
است .هر واحد بردارنده دارای چهار استوانه می باشد که دو استوانه در سمت چپ و دو استوانه در سمت راست ردیف کار
میکند .روی هر استوانه  21میله عمودی دندانه دار قرار دارد که با حرکت دورانی حول محور خود (حرکت وضعی) سبب
درگیر شدن دندانه های استوانه با وش غوزه های باز می شود .حرکت دورانی استوانه (حرکت انتقالی) باعث می شود که
استوانه های دندانه دار از بوته جدا شده و به قسمت بردارنده بروند (شکل -1ب) .واحد بردارنده از  3عدد برس سیمی
عمودی دوار تشکیل شده که کار گرفتن وش استوانه های دندانهدار و انتقال آنها به کانال مکش هوا را بعهده دارند .مناسب
ترین شرایط کاری این ماشین برداشت ،حرکت در دنده یک سنگین تراکتور و بیشترین حالت گازدستی می باشد.
برای ارزیابی کارایی ماشینهای برداشت نیاز است تا میزان وش ردیف کاشتی به طول  5متر تخمین زده شود .وزن کل وش
موجود در ردیف کاشتی به طول  5متر(

) ،توسط اندازهگیری وزن وش  32غوزه و تعداد غوزههای باز قبل از برداشت و از

طریق رابطه ( )2محاسبه شد:

()1

تعداد غوزه باز آماده برداشت

وزن وش

غوزه

ابتدا از هر تیمار سیغوزه به طور تصادفی چیده شد و وش آنها به کمک ترازوی دیجیتالی توزین شد تا میانگین وزن وش
یک غوزه تعیین گردد .سپس ردیفهای  5متری که قبال به طور تصادفی انتخاب شده و وش ریخته شده آنها جمع آوری
شده است با ماشین برداشت مورد نظر برداشت شد.
پس از برداشت ماشین مقدار وش باقی مانده روی بوته و روی زمین جمع شده تا کارکرد ماشین ارزیابی گردید .میزان
وشهای ریخته شده بر روی زمین در ردیفهای منتخب  5متری ،بعد از برداشت ماشینی را تلفات روی زمین تلقی
میکنند .برای محاسبات و بررسی میزان تلفات روی زمین ( ،)Wgوزن اندازهگیری شدهی وشهای ریخته شده روی زمین
را توسط رابطه ( )1به صورت درصدی از کل وش قابل برداشت در نظر میگیریم:

() 1
وشهای جدا شده از غوزه و برداشت نشده را که بعد از برداشت ماشینی روی بوته باقی میماند را جزو بقایای روی بوته
محاسبه میکنند .بدین دلیل به این وش بقایا گفته می شود که در برداشت بعدی می تواند توسط ماشین برداشت گردد.
برای محاسبات میزان بقایای روی بوته ( ،)Rcوزن اندازهگیری شدهی وشهای روی بوته توسط رابطه ( )3به صورت
درصدی از کل وش قابل برداشت در نظرگرفته می شود:

() 3
میزان وش برداشت شده توسط ماشین برداشت ( )Phاز کل وش قابل برداشت در هر تیمار را به عنوان عملکرد برداشت در
نظر میگیرند .برای محاسبهی این مقدار از رابطه ( )4استفاده میکنیم :

() 4
به منظور اندازه گیری تعداد بوته و غوزه قبل از برداشت دو خط کشت به طول  5متر عالمتگذاری شد .دادههای حاصل از
هر دو خط میانگین گیری و به عنوان شاخص آن تیمار در نظر گرفته شد .به منظور کمتر شدن خطا در اندازهگیری این
صفات ،تمام اندازهگیری های مربوط به این بخش تنها چند ساعت قبل از برداشت صورت گرفت .برای بررسی اثر ماشین
برداشت بر کیفیت الیاف پنبه  ،نمونه وشهایی از سبد ماشینهای برداشت گرفته شد .این نمونه وشها برای تعیین صفات
کیفی الیاف با دستگاه  HVIبه آزمایشگاه کنترل کیفی الیاف ارسال گردید .الزم به ذکر است که تمام ارزیابیهای مربوط به

میزان وش ،میزان تلفات و عملکرد برداشت نیز بر روی همین خطوط عالمتگذاری شده و در سه تکرار انجام شد .دادههای
جمعآوری شده توسط نرمافزار  JMPدر قالب طرح کامال تصادفی آنالیز شد.
نتایج و بحث
همانطور که قبال ذکر شد ،قبل از برداشت مزرعه تعدادی بوته به طور تصادفی انتخاب شد و صفات مرفولوژیکی پنبه رقم
ارمغان اندازه گیری شد .جدول  2میانگین صفات اندازه گیری شده را نشان می دهد.
جدول  -1میانگین صفات مرفولوژیکی پنبه رقم ارمغان
صفات
Properties

ارتفاع بوته
Plant
height
()cm

زایا
No
Sympodial

مقدار

 103

 12

 19

4

1.04

1.18

Amount

ضریبتغییرات

تعداد شاخه

طول شاخه زایا
Length of
Sympodial
()cm

تعداد شاخه رویا
No
monopodial

طول شاخه رویا
Length of
momopodial
()cm

پایین ترین غوزه از زمین
The lowest bollground distance
()cm

3

 73

 28

0.33

7.74

1.61

C.V

ارتفاع بوته در کارکرد ماشین برداشت تاثیری ندارد و در صورت بلندتر بودن ارتفاع بوته از ارتفاع دماغه بردارنده ،بوته به جلو
متمایل شده و وارد دماغه برداشت می گردد .البته این موضوع در کارکرد ماشین کششی می تواند ایجاد مشکل کند .زیرا به
دلیل قرار گرفتن واحدهای بردارنده پشت چرخ های تراکتور ،بوته ها ابتدا باید از زیر محور چرخ عبور کند و سپس وارد
بردارنده ها گردد که این موضوع ممکن است سبب ریزش و افزایش تلفات می گردد .در قسمت بررسی کارکرد ماشین این
موضوع بررسی خواهد شد .باتوجه به اینکه غوزه ها روی شاخه زایا تشکیل می گردد زیاد بودن تعداد و طول این شاخه ها
سبب افزایش تعداد غوزه و در نتیجه افزایش عملکرد مزرعه ای وش می گردد .یکی از صفات مهم در کارکرد ماشین پایین-
ترین غوزه از سطح زمین است .هرچه ارتفاع غوزه اول از سطح زمین بیشتر باشد ،هد بردارنده باالتر قرار گرفته و احتمال
برخورد هد با مانع کمتر شده و راننده می تواند با اطمینان بیشتر برداشت را انجام دهد .رقم ارمغان از این دیدگاه ،از ارقام
مناسب برداشت ماشینی میباشد.
میزان ریزش برگ در اثر پاشش برگریز
تعداد برگهای روی بوته قبل و بعد از برگریز نشان میدهد که متوسط ریزش برگ در اثر پاشش برگ ریز  %12بوده است.
متاسفانه این مقدار ریزش برگ مطلوب نیست و انتظار می رفت درصد بیشتری ریزش نماید .تنشهای محیطی و نوع برگ-
ریز از عوامل موثر در تاثیر برگریز می باشد .هرچه درصد ریزش برگ بیشتر باشد کیفیت الیاف برداشت شده و درصد

برداشت وش بیشتر خواهد بود .البته چون هر دو ماشین برداشت در مزرعه ای با شرایط یکسان ارزیابی شدند در مقایسه دو
ماشین اخاللی ایجاد نمی شود.
مقایسه تلفات برداشت دو ماشین وش چین
همانطور که در قسمت مواد و روشها گفته شده پس از آماده شدن بوته ها هر دو ماشین وارد مزرعه شد و ردیفهای
انتخاب شده را برداشت کردند .جدول  1تجزیه واریانس صفات عملکردی ماشینها را نشان میدهد .همانطور که جدول 1
نشان می دهد نوع ماشین اثر معنی داری روی بقایای روی بوته و عملکرد ماشین در سطح احتمال  %2دارد .اما صفت تلفات
روی زمین تحت تاثیر نوع ماشین نبوده و در هر دو ماشین تقریبا یکسان است.

جدول -6تجزیه واریانس صفات عملکردی ماشینهای برداشت
Tabl 2- ANOVA of cotton harvester performances
منابع تغییرات
S.V

ماشین برداشت

درجه آزادی
D.F

1

بقایای روی بوته
Residue on plant
()%

** 78.04

تلفات روی زمین
Residue on soil
()%

 0.026 ns

عملکرد ماشین
Efficnecy
()%

** 75.18

 Harvester

خطا

4

7.73

 0.891

 2.92

خطای کل

5

 85.87

 0.718

 17.38

ضریب تغییرات
C.V



 15.74

 21.10

 1.97

Error
Total

** :در سطح یک درصد معنیدار،

 :nsغیر معنی دار

در ماشین وش چین دندانه ای بوته ها ابتدا از زیر تراکتور عبور کرده و سپس وارد واحد بردارنده میشوند .انتظار میرفت که
این وضعیت سبب افزایش تلفات وش روی زمین شود اما نتایج نشان داد که سرعت پایین تراکتور و مقاومت رقم ارمغان به
ریزش ،سبب شد که اختالف معنی داری در تلفات روی زمین در دو ماشین برداشت وجود نداشته باشد.
مقایسه میانگین این صفات نشان میدهد که درصد بقایای روی بوته در مورد ماشین برداشت سوزنی ( )21/44بیشتر از دو
برابر ماشین دندانه ای ( )5/11است (شکل  .)4منشا بقایای روی بوته در ماشین برداشت سوزنی نامناسب کارکردن سوزنها
میباشد .یکی از دالیل عمده برداشت کم سوزنها در این تحقق تعداد برگ روی بوته است .همانطور که ذکر شد حدود
32درصد برگهای بوته پس از پاشش برگ ریز روی بوته باقی مانده است که مانع درگیری خوب سوزن با الیاف پنبه شده و

روی بوته باقی میماند .تحقیقات رضایی و همکاران ( )Rezaei-Asl et al., 2014نیز نشان میدهد که برگ روی بوته
میتواند تا  %32کارکرد ماشین را کاهش دهد.
بنابه نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که ماشین برداشت دندانه ای نسبت به وجود برگ روی بوته حساسیت کمتری
داشته و به همین دلیل مقدار بیشتری وش نسبت به وش چین سوزنی برداشت نموده است.
الیمنی و همکاران ( )El-Yamani et al.,2017که وش چین سوزنی و دندانه ای را با همدیگر مقایسه کرده اند گزارش
نمودند که تلفات روی زمین وش چین دندانهای حدود  4/5درصد می باشد که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد اما تلفات
روی زمین وش چین سوزنی حدود  2/3درصد است که بسیار کمتر از میزان ماشین وش چین این تحقیق است .البته آنها
در مقاله خود اشاره ای به میزان برگ ریخته شده ننمودهاند .از آنجایی که هرچه بوته دارای برگ کمتری باشد تلفات روی

زمین و روی بوته کمتر می گردد احتماال درصد ریزش برگ در تحقیق آنها بیشتر از  12درصد بوده است .همچنین رقم
نیز در کیفیت برداشت موثر است )(Sandhar,1999 & Elsayed et al., 2008.
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شکل  -4مقایسه بقایای روی بوته و تلفات روی زمین دو ماشین وش چین
Fig. 4. Comparison of residue on plant and soil in two types of cotton harvesters

با توجه به یکسان بودن تلفات روی زمین در دو ماشین برداشت میتوان نتیجه گرفت که عملکرد ماشین وش چین دنده ای
بهتر از سوزنی باشد .شکل  5این مطلب را تایید می کند .براساس مقایسه میانگین اختالف معنی داری بین کارکرد ماشین

وچین دندانه ای با ماشین وش چین سوزنی وجود دارد .علت بهتر بودن کارکرد ماشین دندانهای در این تحقیق درگیری
بیشتر دندانهها با الیاف است .این نوع ماشین برداشت به دلیل نوع درگیری دندانه ها با بوته و الیاف و برسهای سیمی تمیز
کننده آنها ،نسبت به برگ روی بوته در زمان برداشت حساسیت کمتری دارد اما در ماشین وش چین سوزنی ،زائدهای
سوزنها به دلیل درگیری با برگ های باقی مانده روی بوته پر شده و درگیری آنها با الیاف کمتر شده ،در نتیجه درصد
کمتری از وش روی بوته ها را برداشت می کند و به همین دلیل است که بقایای روی بوته در این ماشین نسبت به ماشین
وش چین دندانه ای بیشتر و عملکرد آن کمتر است .شکل  1وضعیت سوزن ها پس از کارکردن در مزرعه را نشان می دهد.
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شکل  -5مقایسه عملکرد ماشینهای وش چین
 Fig. 5. Efficiency comparison of two types of cotton harvester

شکل  - 2سوزن ماشین برداشت پوشیده شده با بقایای برگ
Fig. 6. Spindle covered by leaf residues

)%( Efficiency
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نتایج الیمنی و همکاران ( )El-Yamani et al.,2017در مورد عملکرد برداشت دو مدل وش چین کامال با این نتایج
این تحقیق در تضاد است .آنها گزارش نمودند که میزان وش برداشتی در واحد ساعت برای وش چین حدود  1تن در ساعت
می باشد در حالی که وش چین دندانه ای نهایتا می تواند یک تن در ساعت برداشت نماید .البته با توجه با پایین بودن
میزان تلفات روی زمین در ماشین وش چین سوزنی چنین نتیجه ای دور از انتظار نیست .همانطور که در باال ذکر شد در
مقاله ایشان شرایط بوته پنبه و میزان برگ ریخته شده گزارش نشده است و احتماال اختالف پیش آمده در این تحقیق با
نتایج آنها مربوط به میزان برگ ریخته شده می باشد.
با توجه به نوع درگیری واحد های بردارنده با وش ،انتظار می رود ک ه کیفیت الیاف برداشت شده در این دو ماشین با
یکدیگر متفاوت باشد .بنابر این صفات کیفی الیاف برداشتی این دو ماشین اندازه گیری شد و با کیفیت الیاف برداشت شده
با دست (شاهد) مقایسه گردید .جدول  3تجزیه واریانس این صفات را نشان میدهد .جدول  3نشان میدهد که نوع
برداشت بر صفات استحکام ،درصد و تعداد مواد خارجی در سطح یک درصد خطا و ظرافت در سطح پنج درصد خطا اثر
معنی دار دارد و بر سایر صفات اثری نداشته است.
باتوجه به اینکه طول الیاف در دو نوع برداشت ماشینی با برداشت دستی اختالف معنی دار ندارد می توان نتیجه گرفت در
زمان برداشت در هر دو ماشین پارگی الیاف اتفاق نمی افتد در نتیجه تغییری در طول الیاف رخ نمی دهد .موید این فرضیه
نبود اختالف معنیدار در ،درصد یکنواختی هر سه نوع برداشت است .نتایج الیمنی و همکاران ( El-Yamani et
 )al.,2017نیز موید این نتایج است.
جدول  -3تجزیه واریانس صفات کیفی الیاف در تیمارهای مختلف برداشت
Table 3- ANOVA of fiber quality in different treatments
منابع تغییرات
S.V

درجه آزادی
D.F

طول الیاف
UHML

درصد یکنواختی
U.I

درصد کشش
Elongation

استحکام
Strength

ظرافت
Micronary

خارجی Trash
area

درصد سطحی مواد

تعداد مواد خارجی
Trash no.

درصد الیاف کوتاه
SFI

ماشین برداشت 
Cotton picker
خطا 
Error
خطای کل 
Error total

2

 0.839 ns ns 0.010 ns 0.010

* 5.02 ** 0.43 * 0.30 * 150.11 ns 0.44

6

 0.520

 1.62

 0.006

 0.91

 0.03

 0.02

 17.11

 3.11

8

 0.489

 1.22

 0.007

 1.93

 0.13

 0.09

 50.36

 2.44

ضریب تغییرات 
C.V

 2.48

 1.54

 2.86

 1.19

 3.88

 25

 24.92

 26

** :در سطح یک درصد خطا معنیدار :* ،در سطح  5درصد خطا معنیدار :ns ،غیر معنی دار
استحکام الیاف در جدول مقایسه میانگین (جدول  )4نشان میدهد که بیشترین مقاومت الیاف در برداشت دستی دیده می-
شود .دلیل این امر کمترین تنش به الیاف در این نوع برداشت است .بعد ازبرداشت دستی بیشترین استحکام الیاف در وش
چین دندانه ای وجود دارد که اختالف معنی داری با برداشت دستی ندارد .اما استحکام الیاف برداشتی با ماشین سوزنی
کمترین استحکام را دارا است و دارای اختالف معنی دار با برداشت دستی میباشد .باال بودن استحکام الیاف از پارامترهای
موثر در کیفیت نخ می باشد .هرچه الیاف دارای استحکام بیشتری باشند در فرایندهای ریسندگی کمتر دچار پارهگی شده و
نهایتا نخ تولیدی از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود .در مقایسه دو ماشین برداشت از نظر استحکام الیاف ،اختالف معنی
داری وجود ندارد .نتایج الیمنی و همکاران ( )El-Yamani et al.,2017نیز موید این نتایج است.
تعداد مواد خارجی در تحقیق ال یمنی و همکاران ( 5/13 )El-Yamani et al.,2017و  1/51بترتیب برای وش چین
سوزنی و وش چین دندانه ای است که با مقادیر اندازه گیری شده در این تحقیق بسیار متفاوت است و این نشان می دهد که
شرایط مزرعه ای برداشت آنها بسیار بهتر از این تحقیق بوده است ،اگر چه در مقاله از شرایط مزرعه ای اطالعاتی داده نشده
است.
جدول  -4مقایسه میانگین صفات کیفی الیاف در تیمارهای مختلف برداشت
Mean comparison of fiber quality in different treatments Table 4-
نوع برداشت
type of
harvester

طول الیاف
UHML

درصد یکنواختی
U.I

درصد الیاف کوتاه
SFI

درصد کشش
Elongation

استحکام
Strength

ظرافت
Micronary

خارجی Trash
area

درصد سطحی مواد

تعداد مواد خارجی
Trash no.

 4.99

 0.85

وشچین سوزنی

 28.75

a

Cotton picker

 82.40

a

 7.5

a

 6.73

a

 32.13

b

a

a

 21.66

a

with spindle
وشچیندندهای

 29.30

a

Cotton picker

 82.50

a

 6.93

a

 6.83

a

 33.13

ab

 4.98

a

a

 0.79

 18

a

with saw
برداشت دستی
Harvest by hand

a 29.44

a 82.50 a 6.76

a 6.83 a 34.70

b 4.32 b 0.27

b 8

نتیجه گیری
نتایج صفات کارکردی ماشینهای وش چین مورد مطالعه در این تحقیق و شرایط رقم و مزرعهای این تحقیق نشان میدهد
که در صورت باال بودن درصد بر گهای روی بوته ،ماشین وش چین دندانهای کارکرد بهتری از ماشین وش چین سوزنی
خواهد داشت .ماشینهای وش چین سوزنی به خاطر دندانههای سطح سوزن به برگ روی بوته حساس بوده و در چنین
مزارعی عملکرد آنها کاهش مییابد .در صورتی که ماشینهای وش چین دندانهای در چنین شرایطی بخوبی کار کرده و
عملکرد خوبی دارند .از نظر کیفیت الیاف نیز تفاوت معنی داری در هیچ یک از صفات کیفی مشاهد نشد و هر دو ماشین در
یک سطح قرار دارند .بر اساس این تحقیق برای برداشت رقم ارمغان ،ماشین وش چین دندانهای مناسبتر از ماشین وش
چین سوزنی است.

قدردانی
از کلیه همکاران ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد ،موسسه تحقیقات پنبه و آزمایشگاه کنترل کیفی الیاف که در اجرای این
تحقیق ،همکاری نمودهاند ،قدردانی می شود.
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