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چکیده
بعنوان یک محصول استراتژیک با اسم طالي سفید شناخته شده بود و زمینهاي حاصلخیز زیادي زیر کشت این محصول مهـم  زمانی پنبه 

شـود و هـر روز  نیـاز    به موازات صنعتی شدن کشور و سیل مهاجرت کشاورزان به شهرها  سطح زیر کشت پنبه کم و کمتـر مـی  . رفتمی
به منظور بررسی عملکرد ماشین برداشت پنبـه بـر دو رقـم سـاحل و ورامـین      . شودساس میبکارگیري ماشین برداشت بیشتر و بیشتر اح

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان SASافزارها در نرمداده. مطالعات در دو منطقه پنبه خیز کشور، گرگان و ورامین، انجام شد
مانـده روي بوتـه   به لحاظ مقایسه مقدار پنبه بـاقی . باشدکه کامالً قابل قبول میافتدریزش پنبه در کشتزار اتفاق می% 5/2دادند که تنها 

اخـتالف معنـی دار   % 1باشد و از این نظر بین دو رقـم در سـطح   برابر رقم ورامین میپس از عبور ماشین برداشت، مقدار رقم ساحل پنچ
در هر دو رقم اثر ماشـین بـر اسـتحکام الیـاف     . وجود دارددارمعنیاختالف % 5و از نظر عملکرد ماشین بین دو رقم در سطح . وجود دارد

نیست در حالی که در دارمعنیاین کاهش در هر دو رقم ماشین سبب کاهش طول متوسط الیاف شده که در رقم ورامین . نیستدارمعنی
یکنواختی طول الیـاف در رقـم ورامـین    % 5در سطح دارمعنیماشین سبب کاهش . باشدمیدارمعنی% 5رقم ساحل این کاهش در سطح 

.ي از خود نشان نداده استدارمعنیشده است و در رقم ساحل یکنواختی هیچ تغییر 

.صیات الیافبرداشت،  پنبه، خصو: کلیديگانواژ

مقدمه
با توجه بـه مشـکالت برداشـت دسـتی از جملـه طـوالنی،       
پرزحمت و باال بودن هزینه برداشت پنبـه، یـافتن راهـی بـراي     
تسهیل و تسریع برداشت یکـی از نیازهـاي مهـم کشـاورزان در     

حقـق بخشـیدن ایـن    افراد زیادي براي ت. اواخر قرن نوزدهم بود
ــه مــی  ــد کــه از آن جمل ــالش نمودن ــه انتظــار ت ــوان ب جــان ت

اهل ) 1872(اهل نیوبرن کارولیناي شمالی، سیمو) 1871(هاگز
اهـل ریچمونـد اینـدیانا    ) 1874(» ویـک .ب.ه«بنهام تگـزاس و  

دوك پنبه ریسـی را  ایده استفاده از اولین کسی که . اشاره نمود
این وسیله در حقیقـت  . دبو) 1885(آگوست کمپل مطرح کرد 

1920اوایـل سـال   .استپایه و اصول ماشین پنبه چینی امروز 
20شرکت ماشینهاي درو، امتیاز کمپل را کسب نمـود و مـدت   

موفـق بـه   1942سال بر رویآن تحقیق کرد تا سرانجام در سال 
زمـین زراعـی کـار    توانست عمـالدر  اختراع ماشینی شد که می

د کـه  شتحول حقیقی ماشین برداشت پنبه، از زمانی آغاز . کند
کشت خطی رواج یافت وتراکتور و موتورهاي دیزلی، تکامل پیدا 

به این ترتیب عمـال، بعـد از جنـگ جهانیـدوم بـود کـه       . کردند
اولـین  . ه یافـت پنبه چینی به مـزارع بـزرگ پنبـه را   ماشینهاي

سط بـرادران  ماشین برداشت مشابه ماشینهاي برداشت امروز تو
وارد زمـین پنبـه شـد وعلـی رغـم تمـام       1936راست در سال 

بدگمانیهایی که درباره کار دستگاه وجـود داشـت، توانسـت بـا     
. )Mansorirad 2008(موفقیت برداشت محصول را انجام دهـد 

از آن زمان به بعد، جهت بهینه سـازي ماشـینهاي پنبـه چـین     
است و نسلهاي جدید ماشـینهاي  تحقیقات وسیعی انجام گرفته

برداشت با افزودن تجهیزات، سرعت و کیفیـت الیـاف برداشـت    
افه کـردن  در کارولیناي شمالی، بـا اضـ  . اندشده را افزایش داده

مکانیسم دمش باد در قسـمت زیـرین بردارنـده کمبـاین پنبـه      
توانستند به مقدار قابل توجهی عملکرد برداشت پنبه را افزایش 

تحقیقـات انجـام   . )Khalilian, Sullivan et al. 1999(دهند
ــا  ــده در آمریک ــهو )Valco and Bragg. 1996(ش ترکی

)Evcim and Caner. 1999(  دهـد کـه برداشـت    نشـان مـی
به دلیل اینکه در . تمکانیزه روي کیفیت الیاف اثري نداشته اس

صنعت نساجی، هرچه الیاف پنبه بلندتر و مستحکمتر باشد کار 
تر است و پارچه تهیـه شـده از آن، مرغـوبتر    کردن با آنها راحت

باشد، هنگام قیمت گـذاري پنبـه، ایـن دو پـارامتر، بعنـوان      می
گیـرد، بنـابراین   مشخصه کیفیت الیاف پنبه مورد توجه قرار می
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داراي این دو ویژگـی باشـد خواهـان بیشـتري دارد    اي که پنبه
)Nowrouzieh, Mobli et al. 2003(.

اگرچه طی سالهاي رونق پنبه در ایـران، تالشـهایی جهـت    
ولی به دالیلی این تالشها . استفاده از ماشین برداشت انجام شد

ضـر جـز مـوارد خـاص، از ماشـین      نتیجه ماند و در حـال حا بی
محدودیت زمـان برداشـت و کمبـود    . شودبرداشت استفاده نمی

نیروي کارگري فصلی باعث افـزایش هزینـه برداشـت دسـتی و     
ایـن  . پایین بودن صرفه اقتصـادي تولیـد پنبـه در ایـران اسـت     

ــول     ــن محص ــت ای ــر کش ــطح زی ــاهش س ــث ک ــکالت باع مش
ي دو در مقایسـه از طرفـی، . اسـت استراتیژیک در کشـور شـده  

تـوان  شیوه برداشت ماشینی و دستی، با یک حساب سـاده مـی  
هکتـار در روز، و  5ادعا کرد، یک کمباین دو ردیفه با برداشـت  

تن پنبـه در روز  15آوري تن در هکتار، قادر به جمع3عملکرد 
براي برداشت همین مقدار پنبه با فرض برداشت هـر نفـر   . است
محدودیت . احتیاج استنفر کارگر300کیلوگرم در روز، به50

زمان برداشت و کمبـود کـارگر فصـلی، راهـی جـز اسـتفاده از       
به همـین دلیـل   . گذاردماشین برداشت پنبه پیش روي ما نمی

در صورتی که بخواهیم در تولید پنبه موفق باشیم و کارخانجات 
پنبه پاك کنی کارشان را از سر بگیرند و به دنبـال آن، صـنعت   

-تواند چارهاي بگیردبرداشت ماشینی میی کشور جان تازهنساج
بررسی و مقایسه کـارآیی  به منظور . آمده باشدساز مشکل پیش

اثر ماشـین برداشـت بـر    ماشین برداشت پنبه از نظر عملکرد و
، در دو رقـم سـاحل و   روي کیفیت الیاف پنبـه برداشـت شـده   

نبه، گرگان ورامین، تحقیقات مفصلی در دو منطقه مهم تولید پ
.و ورامین انجام شد

مواد وروشها
این تحقیق در دو ایسـتگاه مختلـف بـر روي دو رقـم پنبـه      

رقم ورامین از ارقام مناسـب کشـت   . ساحل و ورامین انجام شد
در منطقه ورامین می باشد و این مطالعه در ایستگاه تحقیقـات  

ایستگاه تحقیقات پنبه خـاوه داراي طـول  . پنبه خاوه انجام شد
درجـه  35دقیقه و عرض جغرافیایی 43درجه و 51جفرافیایی 

. متـر اسـت  1050ارتفاع از سـطح دریـا   . دقیقه می باشد10و 
اقلیم منطقه بر اساس روش تقسیم بندي کوپن، سرد و خشـک  

شنی بـا اسـیدیته   -خاك مزرعه داراي بافت لوم. باشدبیابانی می
رقـم  . ر استدسی زیمنس بر مت78/9و میزان شوري آن 75/7
ایـران پنبـه تحقیقاتارزشمندومهمهايیافتهازیکینیمورا

تجـارتی شـده اصـالح رقـم یکبعنوان1346درسالکهاست
بخشـی وخراساناستان،ایرانمرکزيمناطقدرکشتجهت

رقـم ایـن .معرفی گردیـد شرقیآذربایجانواردبیلاستانهاياز
دورهطولبا ،ترمسانتی120-150باارتفاعمتوسط،رشدداراي
بـه مقـاوم .اسـت زودرسانسـبت رقمی،روز170حدود رویش

ورتیســــلیومیپژمردگــــیبیمــــاريبــــهشوري،حســــاس

(Verticillium dahlia kleb)،اصـلی سـاقه وعمیـق ریشهبا
رقـم عملکـرد متوسـط . باشـد میخوابیدگیبهمقاوممستحکم

ــاورزاندرمزرعــــهورامــــین هکتاراســــتدرتــــن4کشــ
)Hoshyarfard2006(.

رقم دیگر مورد استفاده در این مطالعه رقم ساحل می باشد 
که از ارقام متداول در استان گلستان است و مطالعه اثر ماشین 
روي این رقم در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان انجام 

نتـایج آزمـون   بر اسـاس  ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد . شد
بافت خاك لوم رسـی سـیلتی در پـنج کیلـومتري    خاك داراي

دقیقه، 20درجه و 54عرض جغرافیایی . باشدجنوب گرگان می
14دقیقه، ارتفاع از سطح دریا 55درجه و 36طول جغرافیایی 

سالهبر اساس ایستگاه 30در دوره آماري متر، متوسط بارندگی
میلی متر550الی 450اتیسینوپتیک مجاورت ایستگاه تحقیق

سـال در کـه اسـت بسیار موفقیاز ارقامیکیرقم ساحل . است
رقماین.گردیدتکثیر معرفی و زراعیرقمیکعنوانبه1346

ماسـت  ورتیسیلیوبیمـاري بـه تحملآنمشخصهمهمترینکه
ــرانشــمالکــاريپنبــهســطحتمــامیمناســب کشــت در ای

رشـد  دارايرقـم ایـن .باشـد می) و مازندرانگلستانتانهاياس(
مقاومرقماین. استمتر سانتی130-160ارتفاعبه،متوسط

شـدید، بـا ریشـه   آبـی زیاد و کـم آبیاريبه، حساسشوريبه
متوسـط عملکـرد در مـزارع    . اسـت خوابیـدگی بهمقاومعمیق

.)Nemati 2001(استدر هکتار تن4زارعین 
جهت برداشت ماشینی پنبه از ماشین برداشـت جانـدیر دو   

ایـن ماشـین داراي دو ردیـف وش چـین     . ردیفه اسـتفاده شـد  
)Cotton Picker(  است که قادر به برداشت ردیفهایی با فاصـله

هر ردیف کشـت توسـط دو اسـتوانه    . باشدسانتی متري می96
. شوددوار که در سمت چپ و راست بوته قرار دارند برداشت می

عـدد سـوزن دوار و اسـتوانه عقبـی     320استوانه جلویی داراي 
سـوزنها بـا حرکـت دورانـی     . باشـد عدد سوزن مـی 240داراي 

)2400-3200RPM(    حول محور خود سـبب بیـرون کشـیدن
حرکـت دورانـی اسـتوانه دوار    . گردندهاي باز شده میوش غوزه

سبب خارج شدن سوزنها حامل وش از بوته و انتقال به قسـمت  
صفحات پنبه گیر با حرکت دورانـی  . گرددگیرهاي دوار میپنبه

خود وش را از سوزن جـدا کـرده و بـه محفظـه مکـش پرتـاپ       
وش جدا شده از سوزن توسط جریـان هـوا بـه مخـزن     . کندمی

ایـن  . گـردد تن ظرفیت دارد منتقل مـی 5/1دستگاه که حدود 
کیلومتر بـر سـاعت قـادر بـه     5تا 3دستگاه با سرعت پیشروي 

ــا 4برداشــت  ــار در روز مــی5ت مقایســه 1جــدول .باشــدهکت
خصوصیات کیفی الیاف دو رقم پنبه ساحل و ورامـین را نشـان   

.دهدمی
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گیري قرار گرفت عبارتند پارامترهاي کیفی الیاف که مورد اندازه
:از
ي اسـتاندارد از  میانگین طـول نمونـه  : طول متوسط الیاف

.شدگیري اندازهHVIالیاف است که توسط دستگاه 
نسبت  طول ماکزیمم الیاف به طـول میـانگین   : یکنواختی

. باشدالیاف می
 گـی بـه الیـاف    نیروي الزم، که تا حد پـاره : الیافاستحکام

اندازه گیر شد HVIاین نیرو توسط دستگاه . شودوارد می
تکـس برابـر   (.باشـد و واحد آن سانتی نیوتن بر تکس مـی 

که به . باشدوزن یک متر نخ بر حسب واحد گرم بر متر می
)شودآن چگالی طولی نیز گفته می

ان دهنـده ظرافـت الیـاف    دانسیته خطی الیاف نش: ظرافت
هرچـه  . گیري شدباشد و توسط دستگاه میکرونر اندازهمی

تـر  الیاف ظریفتر باشد، میکرونري کمتري دارد و با کیفیت
.است

:پارامترهاي زیر بررسی شد،جهت ارزیابی کار ماشین
مقدار وش باقی مانـده روي ردیـف   : بقایاي مانده روي بوته

چون این الیـاف قابـل   . پنج متربرداشت شده با ماشین به طول
جمع آوري در چین دوم هستند از آنها به عنوان بقایـاي مانـده   

.نام برده شد
شده روي زمین در اثـر  مقدار وش ریخته: تلفات روي زمین

براي جلـوگیري از خطـاي تلفـات    . کار ماشین به طول پنج متر
روي زمین، با وشهاي ریخته شده حاصل از عوامل طبیعی، قبل 

.آوري شدهاي ردیفها جمعها از زیر بوتهاز برداشت، این وش
نسبت وش برداشت شده توسط ماشین به : عملکرد ماشین

.  کل وش موجود روي خطی به طول پنج متر
از آنجایی که بـراي برداشـت ماشـینی بایـد برگهـاي بوتـه       
ریخته شود تا وش برداشت شده داراي مـواد خـارجی کمتـر و    

ترکیـب دو  . د، از سموم برگ ریز اسـتفاده شـد  کیفیت بهتر باش
برگ ریز دف و دراپ پس از یک هفته سبب ریزش برگها شـده  

,Nowrouzieh(گـرد و همچنین باعث زودرسی محصول مـی 
Mobli et al. 2002( .گیري پارامترهاي مـورد  به منظور اندازه

هـا  ها، براي ریزانـدن بـرگ بوتـه   نظر، بعد از باز شدن اکثر غوزه
15بعـد از  . ریز دف و دراپ در کشتزار پاشیده شدمحلول برگ

روز برگهاي بوته ریزش نموده و زمین آماده برداشـت ماشـینی   
گیري، چهار ردیف کشت به طول پنج متـر  براي نمونه. شدبامی

هـاي مـورد   گیـري به طور تصادفی از زمین انتخاب شد و انـدازه 
هنگام برداشت ردیفهاي کشت، نمونـه  . نظر روي آنها انجام شد

وش نیز از سـبد ماشـین برداشـت گرفتـه شـد و بـراي تعیـین        
قات پنبه کیفیت الیاف به آزمایشگاه کیفیت الیاف موسسه تحقی

ي برداشت شده با دست نیز بعنـوان شـاهد   نمونه. ارسال گردید
این عملیات در هر . براي تعیین کیفیت به آزمایشگاه ارسال شد

این طـرح در  . دو منطقه کشت ارقام ورامین و ساحل انجام شد
قالب  طرح کامال تصادفی نا متقارن با دو تیمـار رقـم سـاحل و    

.نج تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتورامین بترتیب در چهار و پ

نتایج و بحث
، میانگین نتایج عملکـرد ماشـین بـر روي دو رقـم     1شکل 

محــور افقــی مشــاهدات . دهــدورامــین و ســاحل را نشــان مــی
گیري شده و محور عمودي درصد هر یک از مشـاهدات را  اندازه

، بیشترین عملکرد برداشت متعلق 1مطابق شکل . دهدنشان می
.ورامین استبه رقم 

. دهـد ها را نشان مـی ، تجزیه واریانس کارآیی داده2جدول 
بین عملکرد ماشـین و  گردد همانگونه که از جدول مشاهده می

% 1بقایــاي روي بوتــه در دو رقــم ســاحل و ورامــین در ســطح 
اختالف معنی دار وجـود دارد و از مقایسـه میـزان تلفـات روي     

.شودي دیده نمیدارمعنیزمین بین تیمارها اختالف 

منبع 
تغییرات

درجه 
آزادي

میانگین مربعات
بقایاي روي 

بوته
تلفات روي 

زمین
عملکرد 
ماشین

**ns726.53 0.12**1924.93تیمار
710.076.1111.23خطا
8124.435.36100.64کل

ورامینساحل
kg.hr(45004500(عملکرد 

mm(3030-29(طول الیاف 
cN.tex-1(2424(استحکام 

µ(4.24(ظرافت 
gr(7-66(متوسط وزن غوزه 

1220تعداد شاخه زایا
34شاخه رویاتعداد 

)Sohrabi and Rezayi.2001(خصوصیات کیفی الیاف پنبه. 1جدول 
Table 1.quality property of cotton fiber

جدول تجزیه واریانس کارآیی ماشین در دو رقم-2جدول 
Table 2. Analysis variance of cotton picker performance for two

cotton variety

عملکرد و تلفات ماشین برداشت در دو رقم پنبه-1شکل
Fig 1. Yield and waste of cotton picker for two cotton variety
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درصد میانگین کارآیی ماشـین برداشـت پنبـه را    3جدول 
گـردد، درصـد میـانگین    مشاهده مـی 3از جدول .دهدنشان می

خطا به غیر از تلفـات  % 5کارآیی ماشین برداشت پنبه در سطح 
. دارنـد دارمعنیروي زمین، سایر مشاهدات با همدیگر اختالف 

دهد درصد تلفات روي زمین درنشان می3همانطور که جدول 
باشد که این مقدار براي ماشین درصد می5/2هر دو رقم حدود 

باشد و نشان از تنظیم مناسب و کارکرد برداشت بسیار خوب می
مقـدار بقایـاي روي بوتـه در رقـم سـاحل      . صحیح ماشین است

باشد و از نظر عملکـرد ماشـین،   حدود پنج برابر رقم ورامین می
بـا توجـه بـه    . شـود یرقم ورامین بهتر از رقم ساحل برداشت م

تنظیمات و شرایط یکسـان ماشـین برداشـت پنبـه علـت ایـن       
بـه  . تواند مربوط به ماشین و نحوه کارکرد آن باشداختالف نمی

علت مشکالتی که در سوزن یا تمیز کننده سـوزن و آب پخـش   
آید تعدادي غوزه خارج از دسترسی کن در هنگام کار بوجود می

.گیرندسوزنها قرار می

بقایاي روي تیمار
عملکرد تلفات روي زمینبوته

ماشین
a25.89a2.54b74.11ساحل
b5.49a2.31a92.19ورامین

مربوط کارآیی سوزنها در رقم ساحل کاهش یافته که بیشتر 
بررسی میزان ریـزش  . باشدبه شرایط بوته در زمان برداشت می

دهد که میـزان ریـزش بـرگ در    برگ در اثر برگ ریز نشان می
باشد، در حـالی کـه در رقـم سـاحل     درصد می71رقم ورامین 

. )Nowrouzieh, Mobli et al. 2002(درصد اسـت 50حدود 
زیاد بودن برگ بوته رقم سـاحل در زمـان برداشـت بـه معنـی      
ممانعت از تماس برگ بـا الیـاف غـوزه هـا بـاز و پـایین بـودن        
درگیري سطح سوزن با الیاف است که برابر است با بـاال رفـتن   

افزایش درگیري سـوزن  . میزان الیاف باقی مانده روي بوته پنبه
با برگ بوته همچنین سبب کثیف شدن و پـر شـدن شـیارهاي    

این مسـئله درگیـري   . روي سوزن توسط بقایاي برگ می گردد
به همـین دلیـل قبـل از ورود    . دهدسوزن با الیاف را کاهش می

غیـر از  ها واحـدي تعبیـه شـده اسـت کـه      سوزن به داخل بوته
مرطوب کردن، کار تمیز کردن سوزن از بقایـاي الیـاف و صـمغ    

این واحد شامل  برسـهایی اسـت کـه بـا     . گیاه را به عهده دارد
کمک  محلول آب و شوینده سطح سـوزن را پـیش از ورود بـه    

کنـد و سـبب افـزایش درگیـري     درون بوته تمیز و مرطوب مـی 
کـن نیـز   بـه ایـن واحـد آب پخـش    . شـوند اف با سـوزن مـی  یال

. باشـد البته افزودن آب به الیاف داراي محدودیت می. گویندمی
باالتر باشد در زمان انتقـال  %10اگر رطوبت موجود در الیاف از 

برداشت الیاف  تا مرحله تصفیه در کارخانه باعث کاهش کیفیت 

ــی      ــاف مـ ــرفتن الیـ ــش گـ ــبب آتـ ــاهی سـ ــاف و گـ -الیـ
به همین دلیل در آغـاز صـبح   . )Hoseyninejad 2001(گردد

کن توصیه به علت وجود شبنم صبحگاهی استفاده از آب پخش
که به دلیل بارندگی یـا بـاال بـودن    همچنین در زمانی. شودنمی

رطوبت کشتزار الیاف مرطوب باشند در استفاده از آب باید دقت 
تفاده از با توجه به شرایط ذکر شـده و محـدودیت در اسـ   . نمود

آب پخش کنها سـوزنها در رقـم سـاحل تمیـز نبـوده و درصـد       
سـوزن ماشـین   2شکل . باشددرگیري سوزن با الیاف کمتر می

. دهدبرداشت را که توسط بقایاي برگ پوشیده شده را نشان می
به همین دلیل عملکرد سوزنها خوب نبوده و در نتیجه عملکـرد  

.یابدماشین کاهش می

. آمده اسـت 4بررسی اثر ماشین بر کیفیت الیاف در جدول
وش برداشت شده با دست بعنوان شاهد هر رقم در نظر گرفتـه  

همـانطور  .شده و با تیمار برداشت ماشینی مقایسه گردیده است
دهد در هر دو رقم اثـر تنشـهاي وارده از   نشان می4که جدول 

دارمعنـی سوزن به الیاف در حین برداشت بـر اسـتحکام الیـاف    
. نیست اما این تنشـها سـبب کـاهش طـول الیـاف شـده اسـت       

گـی شـده و   بعبارتی تعدادي از الیاف درزمان برداشت دچار پاره
.در نتیجه طول متوسط کاهش یافته است

روش 
برداشت

رقم ورامینرقم ساحل
طول 
متوسط

)mm(

یکنواختی
(%)

استحکام
(cN.tex-1)

طول
متوسط

)mm(

یکنواختی
(%)

استحکام
(cN.tex-1)

a29.782.5a28.7a30.5a46.8a20.4aدستی
b28.783.5a26.3a29.8a43.1b20.7aماشینی

گی الیـاف بـر اسـاس درصـد یکنـواختی تعیـین       مقدار پاره
در رقـم سـاحل کـاهش یکنـواختی     4براساس جدول . شودمی

ایـن پـارامتر بـراي رقـم ورامـین      دار نیست در صـورتیکه  معنی
دلیـل ایـن امـر مربـوط اسـت بـه مقـدار        .  دار شده استمعنی

استحکام یا مقاومت به گسـیختگی الیـاف رقـم    . استحکام الیاف
سانتی نیـوتن بـر تکـس مـی     7/28و رقم ساحل 4/20ورامین 

باشد درنتیجه در رقم ورامین درصد بیشتري از الیاف در حـین  

درصد میانگین کارآیی ماشین برداشت پنبه-3جدول 
Table3. Average present of cotton picker performance

کیفیت برداشت ماشینی الیاف پنبه در دو رقم ساحل و مقایسه-4جدول 
ورامین با برداشت دستی

Table.4. Comparison of quality cotton fiber harvested by picker and hand
for two cotton variety

وضعیت سوزن برداشت پوشیده شده با بقایاي برگ-2شکل 
Fig .2. Spindle covered by leaf residue
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این نتایج با نتایج گزارش شده . ی می شوندگبرداشت دچار پاره
Evcim(توسط اویسم  and Caner.1999(مشابهت دارد.

نتیجه گیري 
محصـول هنگـام برداشـت    % 5/2این تحقیق نشان داد تنها 

تـوان ادعـا کـرد    کند که بـر اسـاس آن مـی   ماشینی ریزش می
لحـاظ  بـه . برداشت ماشینی پنبه با موفیت همـراه بـوده اسـت   

مانده روي بوتـه پـس از عبـور ماشـین     مقایسه مقدار پنبه باقی
باشد که این برابر رقم ورامین میبرداشت، مقدار رقم ساحل پنچ

اختالف مربوط به کثیـف شـدن سـوزنها در اثـر محـدودیت در      
استفاده از آب پخش کنها در رقم ساحل است و از این نظر بین 

و از نظـر  . ار وجـود دارد اخـتالف معنـی د  % 1دو رقم در سطح 
% 5میانگین کـارآیی عملکـرد ماشـین بـین دو رقـم در سـطح       

در هـر دو رقـم اثـر ماشـین بـر      . وجـود دارد دارمعنـی اختالف 
در هـر دو رقـم ماشـین سـبب     . نیستدارمعنیاستحکام الیاف 

کاهش طول متوسط الیاف شده که در رقم ورامین این کـاهش  
نیست در حالی که در رقم ساحل این کاهش در سطح دارمعنی

در سـطح  دارمعنـی ماشین سبب کاهش . باشدمیدارمعنی% 5
در رقم ورامین شده اسـت و در رقـم   یکنواختی طول الیاف % 5

ي از خـود نشـان نـداده    دارمعنـی ساحل یکنواختی هیچ تغییر 
.است
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STUDY AND COMPARISON OF MECHANICAL AND MANUAL HARVESTING
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Abstract
Cotton in a last period was a strategic product and was named as a white gold and a lot of fertile land
was cultivated. By industrialization and agricultures immigration to city, the area under cotton
cultivates decreases every year and it caused to increases trend to harvesting machine. In order to
evaluate the performance of cotton picker for two cotton varieties Sahel and Varamin, this study was
carried out in Gorgan and Varamin. The data was analyzed by SAS software. The results were shown
that only 2.5% seed cotton loss was occurred in filed that was acceptable. In field of the cotton
reminding on plant after harvesting, for Sahel variety was five times more than Varamin variety
which was significant at 1% probability level. The filed efficiency of cotton picker had significant
difference at 5% probability level for two varieties. The effect of cotton picker on fiber strength was
not significant. The cotton picker decreased the fiber length in Varamin variety which was not
significant whereas for Sahel Variety was significant in 5% probability level.  Uniformity length was
decreased significantly at 5% probability level by cotton picker whereas in Sahel Variety it was not
significant.

Keywords: Harvest, Cotton, Fiber Properties


