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 چكيده

 ها و نيچ غوزهترين مراحل توليد پنبه مرحله برداشت پنبه است؛كه حدود يك چهارم هزينه هاي توليد پنبه را شامل مي شود.  يكي از پرهزينه
ترين ماشين هاي كشاورزي محسوب ترين و گران مي باشند. ماشين برداشت پنبه يكي از پيچيده پنبهها دو ماشين رايج برداشت  نيچپنبه 

مي  ا مي شود. ماشين برداشت پنبه اگر مناسب با شرايط محصول و كشور انتخاب نشود، باعث افزايش تلفات، كاهش كيفيت و افزايش هزينه
مي شود. كمبود كارگر و محدوديت در زمان برداشت ايجاب كرده بيشتر توليدكنندگان به شود. اكثر پنبه كاشته شده در ايران با كارگر برداشت 

و  دنبال ساخت ماشيني براي برداشت پنبه باشند؛ با وجود اينكه چند دستگاه كمباين برداشت پنبه در ايران وجود دارد. به دليل پيچيده بودن
توليدكنندگان در ساخت ماشين برداشت پنبه به طور موفق عمل نكرده اند. در اين هاي برداشت پنبه  نداشتن آشنايت كامل در زمينه ماشين

يفي بين ك ياتعملكرد و خصوص يسهبه مقا ها، ينهكاهش هز يبرا هايي به دنبال راه و پنبه يدتول هايينههز يشدر پاسخ به افزاتحقيق 
 ي پرداخته شد.اتلفات مزرعهو  هاينههز، پنبه تيفيجه كدري، شاخص پاك كنندگاز نقطه نظر : طرز كار،  چينچين و پنبه غوزه

 

 غوزه چين كلمات كليدي: برداشت پنبه، پنبه، پنبه چين، غوزه چين، مقايسه پنبه چين با
 

 مقدمه
ي و باشد به طوري كه به دليل اهميت بااليي كه اين محصول در اشتغال زايپنبه يكي از محصوالت مهم و استاتژيك ليفي در ايران مي

 يبرداشت دست نهيمشكالت پنبه، باال بودن هز نياز مهمتر كسب در آمد براي كشور داشته و دارد به طالي سفيد شهرت پيدا كرده است.
رفتن قدرت  نيموارد باعث از ب شتريرا به خود اختصاص داده و در ب ديتول يها نهيچهارم هز كيبه  كيپنبه نزد يباشد. برداشت دست يم

 ديكاهش تول جهير كشت آن و در نتيگذشته شاهد كاهش سطح ز يكه در سال ها ياست. به طور دهيمحصوالت گرد ريا سارقابت پنبه ب
با برداشت به موقع  گريو از طرف د كند فايا يبرداشت نقش موثر يها نهيتواند در كاهش هز يم ني. استفاده از ماشميهست ايراندر 

 نيتوان ماش يم هبرداشت پنب يها نيماش ني. از مهمترابدي زكاهشين زهييزودرس پا يها يندگاز سرما و بار يناش يمحصول، خسارات ها
 و شده كشيده تراكتور توسطكه  بوده كششي كمباين برداشت يا به صورت .]1382 ،و همكاران هينوروز [را نام برد  نيو غوزه چ نيوش چ
به نام  1850در سپامبر سال  يكيمكان ينپنبه چ يناول؛ يا خودگردان مي باشد. ندنماي مي تامين تراكتور موتور از را خود نياز مورد نيروي

جدا كردن كامل غوزه از  يبرا ينيماش 1871مارس سال  28. در يدتنس به ثبت رس يسممف يپرسكات از اهال .ياس. اس رمبرت و ج
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 يپنبه، از زمان رداشتب ينماش يقياختراع شد. تحول حق يشمال ينايدر كارول يوبرنن يلخت كردن توسط جان هوگز از اهال يقاز طر ياه،گ
 .]1390طبابايي كلور و همكاران، [تكامل پيدا كردند.  يزلي،د يو تراكتور و موتورها يافترواج  يكه كشت خط يدآغاز گرد

 

 :هاي غوزه چينماشين
 كليه هستند قادر و چينند مي پنبه بوته هايساقه از را دهنش و شده باز هايغوزه تمام عبور بار يك با كه هستند هاييماشين هاغوزه چين

 ريختن و هاغوزه يهكل رسيدن زمان تا هاغوزه برداشت بنابراين. كنند برداشت مرحله يك در را نارس غوزه و باز غوزه از اعم پنبه هايغوزه
 يتوان برا يزودتر انجام شود م چينيكه عمل غوزه ينا يافتد. براهاي بوته پنبه، حتي پس از اولين يخبندان زمستانه به تعويق ميبرگ

 محصول عملكرد و كوتاه هابوته كه مناطقي در هاچين استفاده نمود. از غوزه شيميايي مواد از ها همزمان غوزه رسيدن و هابرگ يزشر
اي محدود از طريق عبور اجباري بوته از ناحيههاي پنبه و لخت كردن بوته پنبه كندن غوزه ي،چين شود. در غوزه يم استفاده است، پايين

جداكردن  يكه برا يا يلهمعموال براساس نوع وس هاچين غوزه. كنند فرار ناحيه اين از نتوانند پنبه هايشود به طوري كه غوزهحاصل مي
 شوند. يم يبند يمتقس يررود بصورت ز يپنبه به كار م بوتهغوزه ها از ساقه 

 هاي انگشتي دار ) غوزه چين2شود، ( يهم گفته م يبرس ينغلتكي كه به آنها غوزه چ )غوزه چين هاي دو1( 
 )4-شكل(موثر بر كار غوزه چينها عبارتند از :  عوامل

 سرعت پيشروي كمباين  -5سيستم انتقال  -4روش هاي زراعي  -3زمان برداشت  -2مشخصات گياه  -1

 
 چين برسي. چين انگشتي ب) غوزه الف) غوزه 4-شكل

 ها: چينپنبه
هاي باز شده بوته پنبه جدا  آورد، به طوريكه وش را از غوزهچين مكانيكي در واقع همان عمل چيدن پنبه توسط دست را به اجرا در ميپنبه
توانند هاي بوته باقي مي مانند تا پس از رسيدن برداشت شوند. به اين ترتيب، كشاورزان ميهاي سبز و باز نشده بر روي ساقهكند. غوزهمي

گردد تا عمل  در چند مرحله عمل برداشت را انجام دهند. در مناطق با عملكرد باال و در مناطقي كه خطرات ناشي از بدي هوا موجب مي
ها با موفقيت ي زياد است و عملكرد محصول در آن مناطق باال است، از پنبه چينكه بارندگ يبرداشت پنبه هرچه سريعتر انجام گيرد. مناطق

دو نوبت برداشت پنبه  ينمناطق در دو نوبت يا بيشتر كه روشي متداول است انجام شود. فاصله ب ين. برداشت پنبه در اشوداستفاده مي
 :]1372راد،  يمنصور[ود ش يهاي زير تشكيل ماز قسمت 2-شكل هفته است. پنبه چين 6-4معموال 
 هاي پنبه به قسمت پنبه چين هدايت كننده بوته -1



    

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
1393ماه بهمن 30و  29مشهد مقدس،   

 

هاي نويناولين همايش ملي فناوري  

رزيبرداشت و پس از برداشت محصوالت كشاو  

 

68 
 
 

 

 هاي باز شدهبراي بيرون آوردن پنبه از غوزه يزميمكان -2
 هاي چيده شدهسيستم انتقال دهنده براي منتقل كردن پنبه -3
 هاي چيده شده در آن جمع آوري مي شود.سبد يا مخزني كه پنبه -4

 
 ماشين پنبه چين 2-شكل

 

 :ياز نقطه نظر اقتصاد ينبا پنبه چ ينغوزه چ سهيمقا

 يشاخص پاك كنندگ -1
شده به وزن پنبه برداشت شده در  يافباز يافكه عبارت از نسبت وزن ال يپنبه پاك كن يزاتتجه ياست برا ياريمع يشاخص پاكنندگ

 يفيتبرد و ك يرا باال م يپنبه پاكن ينهه و هزرا كاهش داد يشاخص پاك كنندگ يگر،د يخاشاك و مواد خارج يادباشد. وجود ز يمزرعه م
 .دهد يرا كاهش م يافال
 23 ينغوزه چ يندرصد، ماش 36 چينپنبه يندرصد، ماش 37پنبه با دست  يدنچ يبرا يمتوسط شاخص پاكنندگ 1951در سال واتسن  

كردن  يزجداكننده به منظور تم يدارا يهاينمشابه هستند. در غوزه چ يباًتقر يجنتا يزن يگردر مناطق د .گزارش كرد 1-جدولدر درصد 
 .يابد يم افزايش يپاك كنندگ شاخص در مزرعه، يهاول
 

 )1951(واتسن،  يشاخص پاك كنندگ 1-جدول

 شاخص پاكنندگي (درصد) روش برداشت

 37 چيدن با دست

 36 به چينماشين پن

 23 چين ماشين غوزه
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مختلف برداشت با سه ماشين  2011در سال و همكاران  ييركه فولكن يقيدارد، در تحق يكه شاخص پاك كنندگ ييباال يتبا توجه به اهم
 يكننده مزرعه ابا تميز  ينغوزه چ يندرصد، ماش 6/35برابر ينپنبه چ ينبا ماش يارقام مختلف انجام داد، متوسط شاخص پاكنندگ يبر رو

 شد(درصد  6/26بدون تميز كننده  ينغوزه چ اشيندرصد، و م 2/30
در . مي شود كمتر برداشت يمواد خارجاينكه  يلباشد به دل يم ينپنبه چ ينبه ماشمربوط  يشاخص پاك كنندگ يشترينب). 2-0 جدول

كندگي  باشد، اما روش برداشت تاثيري بر شاخص پاك ي تاثيرگذار ميشاخص پاكنندگ يبر رو پنبهم رقتحقيق گزارش شده بود كه 
 .]2011و همكاران،  ييرفولكن [نگذاشته است

 
 يدرصد شاخص پاك كنندگ : 2-0جدول 

شاخص پاكنندگي  روش برداشت
 (درصد)

 6/35 ماشين پنبه چين

چين با  ماشين غوزه
 تميز كننده مزرعه

 

2/30 

چين  ماشين غوزه
 بدون تميز كننده

6/26 

 

 پنبه يفيتدرجه ك-2
شود كيفيت الياف برداشت شده با  تر از پنبه برداشت شده با دست مي باشد. عواملي كه باعث ميكيفيت پنبه برداشت شده با ماشين پايين

 كاهش يابد عبارت است از: ماشين در مقايسه با برداشت دستي
 تغيير رنگ الياف پنبه توسط برگهاي سبز يا روغن و گريس ماشين -1

 برداشت مقادير بيشتر علف هرز و خاشاك  -2

 افزايش رطوبت الياف از مرطوب كردن سوزن ها برداشت كننده -3

 درهم پيچيدن پنبه در زمان برداشت و پاك كردن پنبه  -4
 يافال يفيك ياتخصوص يسهمقا 2004در سال و همكاران يركلوسمنظور فا اين بهباشد.  موثر ميروش برداشت و چيدن در كيفيت الياف 
مقدار نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه . انجام دادند ينو غوزه چ چينپنبه يبرا يكنواختياعم از طول، استحكام، كشش، ظرافت و 

 نتيجه در احتماال هاتفاوت ين. امي يابد يشافزا يننسبت به پنبه چ ينچ هكاهش و درجه رنگ در كرت برداشت با روش غوز يكرونائرم
در برداشت  يافال يمنف هاييژگيكوتاه ، از و يافنارس ، گره و ال ياف، ال ياد خارجوم يشافزا باز نشده است. ياشده  يدهبرداشت قوزه پوس
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مشاهده  ينيو پنبه چ ينيپنبه در روش غوزه چ يفيك ياتدر خصوص يدار يوجود اختالف معن ينگزارش شده است. با ا ينچپنبه با غوزه
 .]2004و همكاران،  يركلوسفا [نشده است

 يبر رو يمزرعه ا كنندهبدون تميز ينو غوزه چ يبا تميز كننده مزرعه ا چينو غوزه چينبرداشت پنبه مقايسه بين يگرد يقيتحق در
 ينحاصل از ا يجنتا. مختلف در دشت تگزاس انجام گرفت ييآب و هوا يطمكان با شرادر چند  يچند رقم پنبه تجار يبرا يافال يفيتك

موقع  نهاآ يافكه ال يكه ارقام يباشند. به طور يپنبه م يفيتك يبرا يفاكتور مهم ييآب و هوا يطنشان داد كه رقم پنبه و شرا يقتحق
و رقم پنبه  يافال يدگيرس يارشد پنبه  يطبه شرا يفيتاختالف در كوجود  ينباشند. با ا يبهتر م يفيتك يتر باشند دارا يدهبرداشت رس

. اما مقدار اين اختالف به عملكرد و شرايط رشد و رسيدگي الياف توصيه مي شوددارد. براي كيفيت بيشتر الياف از پنبه چين  يبستگ
 .]2011و همكاران،  ييرفولكن [بستگي دارد

 

 برداشت پنبه يها ينماش هايينههز-3
. به همين دليل يكي از پارامترهاي مقايسه قرار پنبه هستند ينماش ياصل هايينهبرداشت پنبه، از هز ينماش يهاول يگذار يهسرما ينههز

قيمت پنبه چين را دارا بوده و  3/2ي نسبت به پنبه چين ها و بسته به نوع غوزه چين هزينه حدود ساده تر ينماش هاينغوزه چگرفت. 
 تردر مزارع كوچك ينبنابر. كمتر است هاچين آنها از پنبه يد و تعمير و نگهداريخر ينهو هز توان پنبه چين را الزم دارد2/1تا  4/1توان 

 .]2012پورتر وهمكاران،[ هستند تر ياقتصاد هاچين پنبه نسبت به
 

 يتلفات مزرعه ا -4
 هايپنبه يا اند،برداشت نشده ينبوته كه توسط ماش يجا مانده روممكن است به شكل افتادن غوزه قبل از برداشت، پنبه ب يمزرعه ا تلفات

وايلي فورد و  مناطق مختلف متفاوت است. شرايط و باشند. نوع و مقدار تلفات در ارقام مختلف و ينتوسط ماش ينزم يشده رو يختهر
درصد مي باشند و غوزه چينها  90تا  85بين  گزارش كردن اما نمونه هايي داراي بازده 95بازده پنبه چين را  1994همكاران در سال 

باشند.به طور كلي مشخصات فيزيكي غوزه و بوته پنبه مي تواند تلفات در زمان برداشت را تعين  درصد را دارا مي 95داراي بازده بيش از 
 ].1994وايلي فورد و همكاران ، [كند 

 مرطوبت پنبه و ارتفاع بوته انجاو  با توجه به ارقامين و غوزه چين پنبه چراي ارزيابي عملكرد ب در دشت هاي بزرگ تگزاس يشي كهدر آزما
گزارش درصد  3/1بدون تميز كننده  چيندرصد و غوزه 2 يكننده مزرعه ا يزبا تم چينغوزه درصد، 8/6برابر  ينپنبه چ ينافت ماش. شد
كه اين بود  يلبه دلاين تلفات همه . داشت بر تلفات تاثير گذار بودموثر نبودند اما رقم و محل بر تلفات بر، رطوبت پنبه و ارتفاع بوته شد
 .]2011و همكاران،  ييرفولكن  [بودندقابل برداشت ن وماند  يم يدر غوزه باق يدهكامال نرس الياف بصورت پنبه

 

 نتايج و بحث

 تمام عبور بار يك با كه هستند هايي ماشين اهچين غوزه تقسيم مي شوند. نيو وش چ ينيغوزه چ  جيبرداشت پنبه به دو گروه را نيماش
 يك در را نارس غوزه و باز غوزه از اعم پنبه هاي غوزه كليه هستند قادر و چينند مي پنبه بوته هاي ساقه از را نشده و شده باز هايغوزه

به طوريكه وش را از غوزه هاي باز شده آورد، در واقع همان عمل چيدن پنبه توسط دست را به اجرا در مي چينپنبه. كنند برداشت مرحله
با توجه به تحقيقات  هاي بوته باقي مي مانند تا پس از رسيدن برداشت شوند.هاي سبز و باز نشده بر روي ساقهكند. غوزهبوته پنبه جدا مي



    

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
1393ماه بهمن 30و  29مشهد مقدس،   

 

هاي نويناولين همايش ملي فناوري  

رزيبرداشت و پس از برداشت محصوالت كشاو  
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 هاچين غوزهاستفاده بيشتر باعث  يدمتعديفي چندان اختالفي ندارند. عوامل ك ياتعملكرد و خصوص چين از نظرچين و پنبه غوزهصورت گرفته 
 يفرد ين، فاصله كمتر بروش كشت يكمتر، سازگار يو نگهدار يرتعم ينهكمتر، هز يدخر هزينه: از اندشده است، عبارت چيننسبت به پنبه

د تحقيقات بيشتر در زمينه ارقام و براي انتخاب ماشيني كه كمترين تلفات و بيشترين عملكرد را داشته باشد؛ باي. و سرعت برداشت باال محصول يها
 روش كاشت انجام شود.
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