
 هاي پنبه ایران مجله پژوهش
 1397جلد ششم، شماره دوم، 

94-75  
www.jcri.ir  

  

  ارقام جدید پنبه در چین بررسی کارآیی ماشین وش
  

  3شهرام نوروزیهو  *2، عباس رضایی اصل1محمد علی جعفري
  کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانآموخته نشدا1

  استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران2
  گرگان، ایران ،، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي پنبه تحقیقات موسسهدانشیار 3

  11/12/1397؛ تاریخ پذیرش:  11/2/1397تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
در ی مـنقـش مه ،یـافو ال ینداشـتن روغـن، پـروتئ دلیـل بهعنوان یک محصول استراتژیک هبپنبه 

بـاال بـودن  علـت بـهپنبه ( یدتول یادز ینههز دلیل به دارد.انسان  یو پوشاک ییغذا يهایازورده کردن نآرب
 .برداشت پنبه مورد توجه اکثـر کشـاورزان قـرار دارد هايینماش یريکارگ ه) بیازتعداد روز کارگر مورد ن

در مطالعـه صـورت . گردیـدبـا همـدیگر  جدیـد پنبـه ر ارقامدر این تحقیق کارکرد ماشین وش چین د
کاشـمر،  شـامل: پنبـه پـنج رقـم يبـر رو 9920مدل  یرجاند چین وشماشین  راندمان برداشتگرفته، 

کامـل هاي  طرح بلوكآزمایشات در قالب . خورشید، ارمغان، گلستان و ساجدي مورد بررسی قرار گرفت
نتایج  .ندقرار گرفتتجزیه و تحلیل آماري مورد  SASافزار  نرمها در دادهو  شد سه تکرار انجام با تصادفی

داري  برداشـت ماشـینی اخـتالف معنـی راندمانن از لحاظ میزا ین پنج رقم مورد مطالعهب نشان داد که
 ینبهتـر ،کل وش قابل برداشـت یزاناز م ،درصد برداشت وش 6/87رقم گلستان با متوسط  .وجود دارد

و مناسب ترین رقم براي برداشت ماشینی در بین این ارقام معرفی شد. بـا در  داشترا برداشت  عملکرد
قابـل برداشـت  ماشـینی این رقم، که در صورت برداشت مجدد ي بوتهدرصد بقایاي روي  8نظر گرفتن 

  باشد. درصد می 6/95درصد برداشت ماشینی این رقم  ،باشد می
  

.، برداشت پنبهپنبه مارقاتلفات برداشت، چین،  وش هاي کلیدي: واژه

                                                        
 arezaeiasl@gau.ac.irنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
لف همواره مورد توجه کشورهاي پیشـرو در مخت عنوان یکی از محصوالت پرکاربرد در صنایع پنبه به

 و همچنـینمی این گیاه از صنایع غذایی گرفته تا صـنایع نظـامختلف  است. کاربردهايکشاورزي بوده 
سـطح  2025تا سـال  شود میینی ب پیشگیرد.  ي وسیعی را در برمیگستره ،دام  صنعت نساجی و تغذیه
رشـد  رو بـه با توجـه بـه رونـد ).2017فائو، میلیون هکتار برسد ( 33به بیش از  زیر کشت پنبه در دنیا

 يهـا و بخش یعهـا در صـناینماشـ یريکـارگ مختلف جوامع، لزوم به یازهايو روزافزون بودن ن یتجمع
 یدهپوشـ یمختلف بر کسـ يها نهاده یريراندمان به کارگ یشو افزا یدروند تول یعمختلف به منظور تسر

  .یستن
 ي مقایسهقابل حمل و  چین وش ینعملکرد ماش یابیارز يبر رو ی) پژوهش2013( موجومدارو  راجو

نشـان داد کـه اسـتفاده از نـان آتحقیـق  یجتوسط کارگر انجام دادنـد. نتـا یآن با عملکرد برداشت دست
 یاسـت. از طرفـ یدهدرصد عملکرد برداشت پنبه را بهبـود بخشـ 41قابل حمل حدود  چین وش ینماش

 یبـا برداشـت دسـت یسـهقابل حمـل در مقا چین وش ینتوسط ماش داشتموجود در بر یدمقدار مواد زا
  باال بوده است. يدار معنیتوسط کارگر به طور 

بیـان نمودنـد چـین  وشچین و  زهغوهاي  با انجام مطالعاتی روي ماشین )2014رحیمی و همکاران (
. از شـده اسـت هـا چین وشنسبت بـه  چین غوزه هاي از ماشین متعددي باعث استفاده بیشتر عواملکه 

، فاصـله کمتـر بـین و نگهـداري کمتـر هزینه خرید کمتـر، هزینـه تعمیـر توان به جمله این عوامل می
چـین  هاي وش چین نسبت به ماشین هاي غوزه تر ماشینمحصول و سرعت برداشت باال کشت يها ردیف

  . اشاره کرد
 1/2در سه سـطح  ماشین برداشت یشرويسرعت پ یرتاث ی)  به بررس2018راد و همکاران ( سعیدي

خـود گـردان سـه چـین  وشپنبـه ( چـین وش ماشینبر عملکرد سه نوع  ،بر ساعت یلومترک 8/4و  4/3،
 چین وش ي،خراسان رضو یعیومنابع طب کشاورزي یقاتو ساخته شده در مرکز تحق یپنبه طراح یفهرد

تحقیـق بـر روي دو  نای. پرداختند) جاندیر یو کشش یفهدو رد چین وشو جاندیر خود گردان  یفهدو رد
 يدارا ینچـ وش یفـهرد سـه ینکـه کمبـا دادنشان تحقیق آنان  یجنتاانجام شد. ) ین(خرداد و ورامرقم 
درصـد  ینبوده و باالتر یگرد ینراندمان نسبت به دو کمبا یزانم ینتر یینو پا يا مزرعه یتظرف ینباالتر

بـودن  یشـترب علـت بـهدر برداشت رقم خـرداد  باشد. میخودگردان  یفهدو رد ینراندمان متعلق به کمبا
برداشـت  يها پنبـه یتر بودن ارتفاع بوته از سطح خاك درصد وزن کوتاه ینآن و همچن یجانب يها شاخه

  است. یافته یشافزا یناول و دوم نسبت به رقم ورام یننشده در دو چ
، 1500سـه سـطح ( در پنبـه برداشـت ماشـین در ینچ پنبـه يها سوزن دورانی سرعت یرتأث بررسی

 در موجود زائد و مواد ناخالصی )،نشده برداشت هايضایعات (وش دور بر دقیقه) بر میزان 2400و  2000
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 1500سرعت  در مزرعه در ها ساقه بر روي پنبه بجامانده که، داد نشان الیاف کیفیت و شده برداشت پنبه

 ایـن موضـوع .اسـت یقـهدر دق دور 2400 و 2000 سـرعت دو از بیشتر داري یمعن طور به دقیقه در دور

 بـراي دورانـی سـرعت حـداقل ضـایعات، میـزان کـاهش و صـحیح عملکـرد منظور به که نمود مشخص

  ).2006گز، ها (کوین و است بر دقیقه دور 2000 ینچ وش يها سوزن
شدن علت عـدم اسـتفاده از ماشـین تر  منظور هر چه روشن به یپژوهش) 2003( و همکاران نوروزیه

بررسی پارامترهاي سـرعت راي . بندجان دیر در منطقه ورامین انجام داد 9900چین مدل دو ردیفه  وش
پیشروي و ارتفاع دماغه ماشین بر آلودگی وش، عملکرد، تلفات پنبه، اسـتحکام و طـول الیـاف از طـرح 

عنـوان عامـل فرعـی  هعنوان عامل اصلی و سرعت ب هدر آن ارتفاع دماغه ماشین بي خرد شده که ها تکر
ي ها غوزهداري بر  ان داد که ارتفاع دماغه اثر معنیدرنظر گرفته شد استفاده گردید. نتایج این تحقیق نش

ر ریخته شده) دو  وش برداشت نشدهباقی مانده برروي بوته ندارد ولی سرعت بر روي عملکرد و تلفات (
  داري دارد. % اثر معنی1سطح 

 یطبرداشت پنبه با توجه بـه شـرا ینماش ینانتخاب بهتر يرا برا ی) پژوهش2013(کهلی و همکاران 
برداشت در مزارع با تـراکم کشـت بـاال  ینماش یننشان داد که بهتر یجانجام دادند. نتا يا مختلف مزرعه

 یـاناز م یکلطـور . بهگیرد یدار قرار م برس ینچ غوزه یندار است و بعد از آن ماش یانگشت ینچ نوع غوزه
مـزارع پنبـه بـا تـراکم  يبرداشت برا ینترین ماش مناسب ین،چ چین و غوزه برداشت وش یندو نوع ماش

برداشـت  ي در پنبه یدها باال بودن مواد زا آن ي هستند اما مشکل عمده ینچ غوزه يها ینکشت باال ماش
  .  ستشده ا

الـی  91ارقامی با انشعابات زایشی متراکم یا نیمـه متـراکم، ارتفـاع ارش نمود که ) گز2017روزبه (
 21اي و شاخ و برگ کم، تیپ گلـدهی نیمـه بسـته تـا بسـته و فاصـله  ه، با شکل استوانمتر سانتی 111

  د.باشنمناسب می ها چین وزهغي اولین شاخه زایا از زمین، براي برداشت توسط متر سانتی
ت شـده با انجام پژوهشی بیان کردند که بیشترین افت کیفیت وش برداش )2016( و همکاران ونئل

ریز بسیار مهـم  تاریخ پاشش برگ از این بابت ریز است نادرست از محلول برگ  از پنبه مربوط به استفاده
 نـام دارد "NACB"که به اختصـار را  است "گره باالتر از باالترین غوزه باز شده تعداد"روش  آناناست. 

داشته باشد) و کیفیت وش برداشت شده  وزنداري بر  تأثیر معنیاینکه بدون ( این روش پیشنهاد دادند.
  کند. بینیپیشریز  تاریخ مناسبی را براي پاشش برگ ستتوان می

محلـول  تر بـه سـطح بـاالي اتـیلن راحـت دلیـل بههاي پیر  برگ ) گزارش کرد2016جارد وایتیکر (
هاي جوانی دارند که سطح اوکسـین  د و تأثیرپذیري بیشتري نسبت به برگده واکنش نشان میریز  برگ

  ها باالتر است. در آن
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ریـز باعـث  برگکـه اسـتفاده از  نـددر گزارشی به این نکته اشـاره کرد )2003هاتمچر و همکاران (
 برداشـت در کیفیـت وش ي برداشت و همچنین افزایش در مقدار و هاي باز آماده افزایش در تعداد غوزه

دلیل کاهش مواد خارجی در وش برداشت شده بـر  ریز به . از طرفی استفاده از برگشود ماشینی پنبه می
  گذارد.  روي کیفیت نهایی وش اثر مثبتی می

روي  ریـز و سـرعت پـیش ) با انجام پژوهشی بـر روي اثـر زمـان پاشـش برگ2015درویش مجنی (
کارکرد ماشین و کیفیت الیاف دو رقم سپید و گلستان بیان نمـود کـه  چین پنبه بر ماشین برداشت وش

 بـودهداري  درصـد معنـی یکاثر رقم بر راندمان ماشین و تلفات روي زمین و تلفات روي بوته در سطح 
رقـم عملکـرد نسـبت بـه  )درصـد 22/93(رقم گلسـتان عملکرد ها نشان داد که مقایسه میانگیناست. 
درصـد و بـراي رقـم  82/2تلفات روي زمین براي رقم گلستان بیشتر بوده است.  )درصد 41/89(سپید 
شـی درصد بوده است. میزان تلفات روي بوته هم براي رقم سپید بیشتر بوده است که این نا 81/3سپید 

  باشد.  ها نسبت به رقم گلستان می دلیل ارتفاع بیشتر آن هاي سپید به از ریزش کمتر برگ
در کشـور  یکمحصـول اسـتراتژ ینکشت ا یرباعث کاهش سطح ز یرانبرداشت در ا ینهبودن هز باال

برداشـت پنبـه  ینجز استفاده از ماشـ یراه ی،زمان برداشت و کمبود کارگر فصل یتشده است. محدود
 يها و کارخانـه یمپنبه موفق باش تولیددر  یمبخواه ی کهدرصورت یلدل ینهم . بهگذارد یما نم يرو یشپ

برداشـت  ،یـردبگ يا کشور جان تازه یو به دنبال آن صنعت نساج یرندکارشان را از سر بگ یکن پاك پنبه
و بـا همین دلیـل  به .)2014 ،و همکاران اصل ییرضا( باشد آمده یشساز مشکل پ چاره تواند یم ینیماش

بـرگ اثر اسـتفاده از هورمـون در تحقیق حاضر، هدف معرفی ارقام جدید پنبه مناسب برداشت ماشینی 
 ي،گلستان، ارمغان، سـاجد و کیفیت الیاف ارقامپنبه برداشت  یفهچین دو رد وش ینماشبر راندمان  ریز

  قرار گرفت.مورد بررسی  یدکاشمر و خورش
  

  هاروش مواد و
گلسـتان،  هاي رقماز  ،آباد شهرستان گرگان انجام شد هاشم  تحقیقاتیایستگاه که در مطالعه  ایندر 

هر رقم ، یزن یسکو د ینزم یحتسط یاتپس از عمل. گردیداستفاده ید و خورش يارمغان، کاشمر، ساجد
  و طرح در سه تکرار کشت شد. متر سانتی 90ها  یفرد ینب ي شد. فاصله کشت يمتر 50در چهار خط 

ي برداشـت  هاي پنبه باعث افـت کیفیـت پنبـه هاي سبز بر روي بوته برداشت ماشینی با وجود برگ
ا پاشـش محلـول ، بـدرصد غوزه بـاز شـده باشـد) 60(حداقل  . با رسیدن به زمان برداشتشود میشده 
رسـیدن تـه مـانع وجود بـرگ روي بو افتند. ز روي بوته جدا شده و به زمین میهاي سبز ا برگ ،ریز برگ

آورد. بـه  ملکرد برداشـت ماشـینی را پـایین مـیهاي داخل غوزه شده و ع چین به وش هاي پنبه انگشتی
  باشد. میریز  استفاده از برگ ،داشت ماشینی پنبههمین دلیل یکی از ملزومات قبل از بر
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فاده ساخت شرکت جاندیر است 9920چین دو ردیفه خودگردان، مدل  ماشین وش از پژوهشدر این 
  .کیلومتر بر ساعت تنظیم گردید 24/4روي ماشین  پیش  سرعت .شد

  

  
  9920ماشین وش چین دو ردیفه شرکت جاندیر مدل  :1شکل 

  
در مجموع طور تصادفی انتخاب و  براي هر تیمار پنج بوته به: مورفولوژیکی گیري صفات روش اندازه

ها در طول اجراي پـژوهش مـورد  آن گذاري شدند تا صفات مورفولوژیکی بوته در کل طرح عالمت 150
 و هـاي زایـا شامل: ارتفاع بوتـه، تعـداد شـاخه هپنبمورد بررسی  یصفات مورفولوژیک بررسی قرار گیرد.

تعـداد تعداد بوته و غوزه قبل از برداشت، دو بـار ارزیابی  به منظور .بود ارتفاع اولین غوزه از سطح زمین
شمارش شد و میانگین ایـن دو شـمارش بـه  به طول پنج متر از هر تیمار کشت ها براي هر دو خط بوته

 بـود هـاي بـاز آمـاده برداشـت غـوزه ،شـمارش معیـار البتـه .مار در نظر گرفته شدعنوان شاخص آن تی
  .  )دماشین برداشت قابل برداشت بو توسط ها آنوش درون  کهیی که کامال رسیده و باز شده ها غوزه(

از برداشـت و  ي باز قبـلها غوزهغوزه و تعداد  30 وزن گیري اندازه کل وش توسط  وزن: میزان وش کل
  :)2009، عالیشاه( شدمحاسبه  )1از طریق رابطه (

)1(  
L =

	وزن	30	غوزه
30  تعداد	غوزه	باز	آماده	برداشت×
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  : تلفات برداشت ماشینی
غـوزه  داخـل بقایـايتـه و روي بو بقایـايتلفات روي زمـین،  شامل:میزان تلفات برداشت ماشینی 

بعد از برداشـت ماشـینی را  کشتي ها ي ریخته شده بر روي زمین در بین ردیفها میزان وش باشد. می
  محاسبه گردید. 2که با رابطه  کنند تلفات روي زمین تلقی می

)2(  %Wg =
Wg
L × 100 

پنبه بعد از برداشت ي ها ي جدا شده از غوزه و برداشت نشده را که به صورت نواري روي بوتهها وش
به صورت درصدي از  که )3رابطه (کنند،  روي بوته محاسبه می بقایايد را جزو نمان ماشینی باقی می

  باشد.میکل وش قابل برداشت 
)3(  %Wc =

Wc
L × 100 

مانند را  میجا  برداشت که پس از برداشت ماشینی بهآماده ي باز و ها غوزهي باقی مانده درون ها وش
به صورت درصدي از کل که  )4رابطه (کنند،  داخل غوزه پس از برداشت ماشینی تلقی می قایايبجزو 

  است.وش قابل برداشت 
)4(  %Wb =

Wb
L × 100 

توسط ماشین برداشت از کل وش قابل برداشت در هر تیمار را به عنوان میزان وش برداشت شده 
  شد.استفاده  )5رابطه (دار از این مق  گیرند. براي محاسبه عملکرد برداشت در نظر می

)5(  %Ph =
L −Wg−Wb −Wc

L × 100 
  

ریـز بـراي  استفاده از محلـول بـرگبر میزان ریزش برگ بوته پنبه:  ریز اثر برگ گیري اندازه روش 
بندي درست و به موقع انجام شـود باعـث  ضروري است. این کار اگر با زمان برداشت ماشینی پنبه امري

ریز بسـته  پانزده روز پس از پاشش محلول برگبرداشت بهتر و تمیزتر وش پنبه خواهد شد. حدود ده تا 
از زمـان  پژوهششوند. در این  میبرداشت ماشینی  ي آماده ها به شرایط مزرعه و رقم مورد استفاده بوته

ریـز و قبـل از  قبل از پاشش محلول برگ ها روز سپري شد. برگدوازده ریز تا زمان برداشت  پاشش برگ
  برداشت شمارش شدند و شاخص هر تیمار به صورت درصد برگ ریخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

  
  نتایج و بحث

در این قسمت ابتدا به بررسی و مقایسه برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پنبه پرداخته و سپس 
  برداشت در این ارقام بررسی خواهد شد.وضعیت کارکرد ماشین 
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قبل از بررسی کارایی ماشـین برداشـت در ارقـام پنبـه، الزم اسـت برخـی : پنبه یولوژیکمورفصفات 
بررسی جدول تجزیه واریـانس . گرددصفات مرفولوژیکی پنبه که در برداشت ماشینی موثر است بررسی 

انتخاب بهترین رقم براي برداشت ماشـینی ) ما را در 1جدول (گیاه پنبه  یولوژیکبر صفات مورفاثر رقم 
  کند. کمک میو به تبع آن باال بردن عملکرد ماشین برداشت 

  
 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی :1 جدول

  میانگین مربعات
  منابع تغییرات درجه آزادي ارتفاع بوته زایا شاخه تعداد  از زمین اولین غوزه فاصله

48/1   ns 602/0   ns 02/94 ns 2  تکرار  
18/58   * 341/8   ** 11/1716  )A رقم ( 4 **  
 خطا  8 19/84 127/1 85/16
84/13 20/7 23/7  CV 

  باشد. دار می بیانگر نبود اختالف معنی nsدرصد و   5دار در سطح  درصد، * اختالف معنی 1ار در سطح ** اختالف معنی د
  

 ،موثر هستندماشینی مطالعه شده که در برداشت ) اثر رقم بر صفات مورفولوژیکی 1طبق جدول (
ارتفاع بوته اولین صفتی است که مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه براي ماشین دار شده است.  معنی

اي  تلفات مزرعهتواند باعث کاهش  ی کوتاه بودن بوته میکند ول نمیمانع برداشت برداشت ارتفاع بوته 
قام گلستان و ارمغان داراي رقم کاشمر داراي بیشترین ارتفاع بوته و ار 2محصول گردد. بر اساس شکل 

  باشند.   ارتفاع بوته می کمترین

  
  مقایسه ارتفاع بوته در ارقام مورد مطالعه :2شکل 
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ارقام  3با توجه به شکل  میانگین تعداد شاخه زایا در ارقام مختلف نشان داده شده است. 3در شکل 
هاي زایا و ارقام کاشمر، گلستان و ارمغان نیز در  ترین تعداد شاخه ساجدي و خورشید داراي بیش

ی و بیشتر تنهایی مالکی براي بیشتر بودن رشد زایش زایا به  اند. تعداد شاخه عدي قرار گرفتههاي ب رده
است که در ادامه به آن   هاي زایشی عامل مهمی ها نخواهد بود. کیفیت و توان شاخه بودن تعداد غوزه

  شود. اشاره می
  

  
  تعداد شاخه زایا بین ارقام نیانگیم سهیمقا.Error! No text of specified style in documentشکل

  
 شـد. دار معنـیدرصـد  5در سـطح از سطح زمـین اولین غوزه  فاصلهاثر رقم بر روي  1طبق جدول 

  .دهداین صفت را در ارقام مختلف نشان می 4شکل 
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  اولین غوزه از زمین بین ارقام فاصله نیانگیم سهیمقا :4 شکل

  
 8/22توسـط زمـین، بـا م غوزه از سطح فاصله میزان ترین کمرقم گلستان داراي  ،4شکلبا توجه به 

وده بـ) متر سـانتی 28/34زمـین ( غوزه از سطحفاع تار میزان ترین بیش و رقم خورشید داراي متر سانتی
ي ماشین خیلی نزدیک به زمـین  گردد که واحد بردارنده باالتر بودن غوزه از سطح زمین باعث می است.

که  حرکت کندبا سرعت مناسب ها  حرکت نکند و راننده بدون نگرانی از برخورد هد با موانع، بین ردیف
گردد که  . از سوي دیگر این موضوع باعث میشودمی اي ماشینمزرعه عملکردعث افزایش این موضوع با

صفات عملکـردي و تعـداد بـرگ ریختـه نمایانگر  2جدول  خاك کمتري وارد الیاف برداشت شده بشود.
و هـم بـر تیمار رقم هم بر وزن سی غـوزه و هـم بـر وزن وش کـل  باشد. می مختلف پنبهم ارقشده در ا

  .داشت ير معنی داراثتعداد برگ ریخته شده 
  

 صفات عملکرد ارام پنبه  انسیوار هیتجز: 2 جدول
 میانگین مربعات 

  منابع تغییرات زاديآدرجه  وزن سی غوزه وزن کل وش  ریز برگ ریخته شده در اثر استفاده از برگ
032/14 ns ns16/4982 ns54/135 2 تکرار  
085/311  )A رقم ( 4 33/475** 89/44225** *
 خطاي 8 98/47 81/5156 621/58
34/10 36/6 42/4  CV 

  ر نبود اختالف معنی دار می باشد.بیانگ  nsدرصد،  1** اختالف معنی دار در سطح 
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نشان  5شکل  شد. دار معنیدرصد  1در سطح  غوزه سی وزن) اثر رقم بر روي 2با استناد به جدول (
و کاشمر به  ارقام گلستان 5با توجه به شکل باشد.  قام مورد مطالعه میردار در ا دهنده تفاوت معنی

اند.  غوزه در بین پنج رقم شده ترین وزن سی گرم داراي بیش 47/169گرم و  05/170ترتیب با متوسط 
  وزن سی غوزه سه رقم دیگر از نظر آماري در یک گروه هستند.

 
  پنبه بین ارقام غوزه سی وزن نیانگیم سهیمقا :5 شکل

  
تـر نسـبت بـه ارقـام دیگـر، داراي  هـایی بزرگ رقـم خورشـید بـا داشـتن غوزهقابل توجه است که 

گرم) شده است کـه دلیـل آن را بایـد در رسـیدگی و  97/144غوزه (متوسط  ترین میزان وزن سی پایین
غوزه نسبت به سایر ارقام  ترین وزن سی اگرچه رقم کاشمر داراي بیش نوع الیاف داخل غوزه بررسی کرد.

ها از لحاظ عملکرد برداشت در جایگـاه سـوم و بعـد از  ریزش شدید غوزه دلیل بهبوده است، اما این رقم 
رقـم گلسـتان از نظـر آمـاري داراي عملکـردي بیشـتر و  ).6ارقام گلستان و ساجدي قـرار دارد (شـکل 

  ه سایر ارقام می باشد.دار نسبت ب معنی
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  مقایسه عملکرد ارقام پنبه  :6شکل 

  
از نظر بررسی کارکرد ماشـین برداشـت  ها بوتههاي ریزش برگمیزان یز بر ر برگمحلول اثر بررسی 

عدم ریزش برگ می توانـد  ،)2014( و نوروزیه اصل بسیار حائز اهمیت است. بر اساس تحقیقات رضایی
تمچر و همکـارن هـا  اي ماشـین برداشـت وش چـین گـردد.تا سی درصد باعث افـزایش تلفـات مزرعـه

نیز بر افزایش کیفیت الیاف در اثر اسـتفاده از بـرگ ریـز ) 2017و جینگشان تیان و همکاران () 2003(
درصـد  5در سـطح ریز  پاشش برگ مختلف از ارقاممیزان اثرپذیري  2جدول بر اساس تاکید نموده اند. 

ریـز داشـته  رقم گلستان بهترین تاثیرپـذیري را از محلـول برگ 7با توجه به شکل معنی دار بوده است. 
درصـد  28/84ریـز بـر روي ایـن رقـم باعـث شـده اسـت کـه  طوري که استفاده از محلول برگ است به

   هاي آن ریزش کند. برگ
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  اثر استفاده از برگ ریز بین ارقامدرصد برگ ریخته شده در  نیانگیم سهیمقا :7شکل 

  
) مطابقت دارد. پس از رقم گلستان ارقام خورشید و 2015این نتیجه با تحقیقات درویش مجنی (

درصد و در آخر نیز رقم کاشمر با  46/71درصد، رقم ارمغان با  53/74و  54/81ترتیب با  ساجدي به
  ریز قرار دارند. استفاده از محلول برگدرصد ریزش برگ در اثر  33/58

باشـد.  مـینمایانگر تاثیرگذاري رقم بر میـزان تلفـات در برداشـت ماشـینی  3جدول : برداشت تلفات
  ي این جدول سهم بسزایی در انتخاب بهترین تیمار از لحاظ عملکرد برداشت ماشینی دارد. لعهمطا

  
  پنبه برداشت ماشین  صفات کارکرد انسیوار هیتجز :3 جدول

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  راندمان برداشت  بقایاي داخل غوزه  بقایاي روي بوته  تلفات روي زمین
649/0  2  تکرار ns 022/0 ns 467/0 ns 423/1 ns 
A(  4  993/12رقم ( ** 100/0 * 191/7 * 392/16 * 

  268/4  774/1  022/0  859/0  8  خطاي
CV    54/18  71/17  64/14  42/2  

  باشد. دار می ر نبود اختالف معنیبیانگ  nsدرصد و   5دار در سطح  اختالف معنی *درصد،  1اختالف معنی دار در سطح  **
  

نشان  8شکل شد.  دار معنیدرصد  1اثر رقم بر روي تلفات روي زمین در سطح  3 با توجه به جدول
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رقم گلستان با سایر ارقام تفاوت معنی  دهد که درصد تلفات روي زمین پس از برداشت ماشینی در می
  دار دارد و تقریبا دو برابر ارقام دیگر است.

 

 
  برداشت ماشینی بین ارقامپس از تلفات روي زمین  نیانگیم سهیمقا: 8 شکل

 
مقدار تلفات روي زمین را داشـته  ترین بیشدرصد  60/8رقم خورشید با متوسط  8 شکلبا توجه به 
ي از لحاظ تلفات روي زمین بـین ارقـام دیگـر وجـود نـدارد و رقـم گلسـتان بـا دار معنیاست. اختالف 

که این نتیجه با نتایج حاصـل از  ان تلفات روي زمین بوده استمیز ترین کمدرصد داراي  49/3متوسط 
  .) نسبت به رقم گلستان مطابقت دارد2015تحقیقات درویش مجنی (

شـوند و ایـن  رقم خورشید به راحتی از درون غـوزه جـدا مـیي ها غوزهتر نیز ذکر شد که وش  پیش
تواند دلیل اصلی باال بودن میزان تلفات در این رقم شـود. ضـمن اینکـه از لحـاظ عملکـرد برداشـت  می

  .)6(شکل  باشد میمیزان عملکرد  ترین ي پایینماشینی رقم گلستان جایگاه نخست و رقم خورشید دارا
  9شـکل شد.  دار معنیدرصد  5بر روي میزان تلفات روي بوته در سطح اثر رقم  3با توجه به جدول 

داري نسبت بـه سـایر ارقـام دهد که درصد بقایاي روي بوته رقم خورشید داراي اختالف معنی نشان می
  می باشد.
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  برداشت ماشینی بین ارقامپس از روي بوته  بقایاي نیانگیم سهیمقا :9 شکل

  
میـزان تلفـات روي بوتـه را دارد.  ترین بیش درصد 14/1رقم خورشید با متوسط  9 شکلبا توجه به 

 67/0و رقم گلستان با متوسـط  ي وجود ندارددار معنیبین ارقام دیگر از لحاظ تلفات روي بوته اختالف 
باشد. این نتایج بسیار شبیه به نتایج حاصـل از بررسـی  میمیزان تلفات روي بوته  ترین کمداراي  درصد

ضمن اینکه تلفات روي بوته در رقم گلستان در تحقیقی  میزان تلفات روي زمین است که قبال ذکر شد.
  ترین مقدار بوده است. ) انجام داد نیز نسبت به رقم دیگر کم2015که درویش مجنی (

میـزان شد.  دار معنیدرصد  5داخل غوزه درسطح  بقایاياثر رقم بر روي میزان  3با توجه به جدول 
بقایاي داخل غوزه بی ارتباط با بقایاي روي بوته نیست. این مقدار وش به دالیلی از جملـه بسـته بـودن 
غوزه و یا چسبیدگی وش به انتهاي غوزه از غوزه خارج نمی شود و یا در صورت خروج از غوزه روي بوته 

قـم ارمغـان، کـه ر 10با توجه بـه شـکل  ین وش چین آن را جمع نمی کند.اشباقی می ماند و سوزن م
درصـد داراي بـاالترین  67/11ي دیررسی آن نسبت به ارقام دیگر بحث شد، بـا متوسـط  تر درباره پیش

شـود کـه  ها سبب می ها و کامل باز نشدن غوزه باشد. نرسیدن به موقع غوزه میزان تلفات داخل غوزه می
ها بـه طـور مناسـبی جـدا کـرده و  ي ماشین برداشت نتوانند وش را از داخل غوزه هاي بردارنده انگشتی

  برداشت نمایند.
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  برداشت ماشینی بین ارقامپس از برداشت داخل غوزه  بقایاي نیانگیم سهیمقا: 10شکل

  

درصد قرار دارد. بین ارقام دیگر از لحاظ میزان  07/8پس از رقم ارمغان، رقم کاشمر با متوسط  
ي تلفات روي ها الزم به ذکر است که همانند بررسیي وجود ندارد. دار معنیتلفات داخل غوزه اختالف 

  داخل غوزه رقم گلستان باز هم از دیگر ارقام کمتر بوده است. بقایايروي بوته، میزان  بقایايزمین و 
که از لحاظ عملکـرد  دهد تا تیماري به ما این امکان را می 3 جدول  مطالعه: برداشتماشین عملکرد 

اثـر رقـم بـر روي  3 بـا اسـتناد بـه جـدول برتر بوده را مشخص کنیم. ها از دیگر تیمار ماشینی برداشت
نیز این اخـتالف را نشـان مـی  11شکل . ه استشد دار معنیدرصد  5عملکرد ماشین برداشت در سطح 

  دهد.
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  پنبه ارقامبرداشت در  ماشین عملکرددرصد  نیانگیم سهیمقا :11شکل

  
درصد برداشت وش از میزان کل وش قابل  66/87رقم گلستان با متوسط  11 شکلطبق بررسی 

این نتیجه با نتایج حاصل از  بهترین عملکرد را بین پنج رقم در برداشت ماشینی داشته است. برداشت
 33/86رقم کاشمر با متوسط پس از آن  ) مطابقت دارد.2015( و همکاران تحقیقات درویش مجنی

درصد برداشت از کل وش  15/83ارمغان با متوسط  و درصد 08/86توسط رقم ساجدي با مدرصد، 
کل وش قابل  درصد برداشت وش از 09/82ي آخر نیز رقم خورشید با  قابل برداشت قرار دارند. در رتبه

ي وجود شرایط مناسب براي برداشت  باال بودن درصد برداشت وش نشانه است.برداشت قرار گرفته 
 باشد. ماشینی می

  
  يریگ جهینت

ترین رقم براي برداشت ماشینی رقمی با ارتفاع بوته  مناسب ،دست آمده از این پژوهش هب نتایجطبق 
هاي زایاي کم ولی بلند باشد. این خصوصیات مورفولوژیکی در  هاي رویاي کم و کوتاه و شاخه کم، شاخه

یط را بـراي برداشـت ماشـینی شـرا ،ي برداشـت ي آمـاده ي کل و تعداد غـوزه کنار باال بودن تعداد غوزه
) مطابقت دارد. از بین ارقـام مـورد 2011کند. این نتایج با تحقیقات اردال اوز و همکاران ( تر می مناسب

باشـد.  استفاده در این پژوهش، رقم گلستان داراي شرایط نسبتا خوبی از لحاظ خصوصیات ذکر شده می
هاي زایاي کم در این رقم بر خـالف رقـم  و تعداد شاخه ارتفاع بوته در این رقم از ارقام دیگر کمتر بوده
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هـاي  هاي زایایی با طول و توان بیشتري براي تولید و نگهداري غوزه وجود آمدن شاخه خورشید، باعث به
هاي باال باعث بیشتر شـدن وش قابـل  بیشتر نسبت به دیگر ارقام شده است. روشن است که تعداد غوزه

کشـت   دورهدهی در طـول  نکته هم قابل ذکر است که تعـداد بـاالي غـوزه خواهد شد، اما این برداشت
دسـت  هشود که شرایط براي برداشت دوم مهیا گردد و وش بیشتري از محصول کشت شـده بـ سبب می

هاي موجـود بـر روي بوتـه بـوده  هاي سبز به نسبت کل غوزه آید. رقم ارمغان داراي باالترین تعداد غوزه
تـرین  چنـین بیش ي سبز قبل از برداشـت و هم ترین تعداد غوزه قم خورشید با کماست. در سوي دیگر ر

ي خالی قبل از برداشت قرار دارد. این ارقام (ارمغـان و خورشـید) از لحـاظ تلفـات برداشـت  تعداد غوزه
تـرین میـزان تلفـات روي  اند. به طوري که رقم خورشـید داراي بیش ترین میزان تلفات بوده داراي بیش

  اند.  ترین میزان تلفات داخل غوزه بوده ن و روي بوته، و رقم ارمغان داراي بیشزمی
ترین عوامل در میزان عملکرد برداشـت و میـزان  ي برداشت که یکی از مهم هاي باز آماده تعداد غوزه

باشد در ارقام ساجدي و گلستان از دیگر ارقام بیشتر بـوده اسـت.  وش نهایی بدست آمده از محصول می
  اند.  پس از این دو رقم، ارقام خورشید و ارمغان و سپس کاشمر قرار گرفته

ها و باال بـودن کیفیـت الیـاف پنبـه  غوزه شاید بیانگر میزان رسیدگی و بلوغ غوزه دن وزن سیباال بو
توان آن را مالك بیشتر بودن وش قابل استحصال از رقم دانست. رقم کاشمر بـا  باشد، اما به تنهایی نمی

تـرین  رداشـت (کمهاي قابـل ب تعداد کم غوزه دلیل بهغوزه بوده است اما  ترین وزن سی اینکه داراي بیش
هاي قابل برداشت از بین پنج رقم) داراي وزن کل وش قابل استحصـال پـایینی بـوده اسـت.  تعداد غوزه

ي جـانبی ها ارقـامی کـه شـاخه ) اشاره کرده انـد2013) و کهلی و همکاران (2017همانطور که روزبه (
. ایـن ارقـام داراي هسـتند غوزه چینهاي  مناسب برداشت با ماشین ،همچون کاشمر )تیپ صفرندارند (

ي اصلی هستند. این تجمع بـه وضـوح باعـث ریـزش شـدید  هایی با تجمع باالي غوزه بر روي ساقه گره
شـود. از طرفـی  ها می ها و پایین آمدن تعداد کلی غوزه کمبود مواد غذایی در این قسمت دلیل بهها  غوزه

هـا بیـرون بکشـند کـه  از داخل تجمع غوزه توانند تمام وش موجود را چین نمی هاي ماشین وش انگشتی
باال بودن میزان تلفات داخل غوزه در رقم کاشمر گواه بر ایـن مـدعی اسـت. ارقـام گلسـتان و سـاجدي 

  اند.  ترین وزن کل وش قابل برداشت از بین پنج رقم بوده داراي بیش
این رقم در بخش  رد.همچنین نتایج نشان داد رقم گلستان در برداشت ماشینی کمترین تلفات را دا

ترین میـزان بـوده اسـت و همـین امـر  تلفات داخل غوزه داراي کم چنینبوته و هم و تلفات روي زمین
. رقم سـاجدي بعـد از رقـم باشدباعث شده است که این رقم داراي بهترین عملکرد در برداشت ماشینی 
تـرین  رقـم خورشـید بـا کم ست. گلستان داراي تلفات کم و عملکرد برداشت ماشینی قابل قبولی بوده ا

ترین میـزان عملکـرد  داراي پـایین ،ترین میزان تلفات روي زمین و بوته میزان وش قابل برداشت و بیش
  برداشت ماشینی بوده است. 
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ریز در بدست آمدن وش نهایی با کیفیت و تمیز نقش مهمـی  میزان تاثیرپذیري ارقام از محلول برگ
ترین درصد برگ ریخته شـده  تفاده در این پژوهش، رقم گلستان داراي بیش. در بین ارقام مورد اسدارد

کاشمر قرار دارند. کمتر بودن میزان مـواد زایـد  ، ساجدي، ارمغان وو پس از آن به ترتیب ارقام خورشید
در وش برداشت شده باعث کیفیت باالتر محصول نهایی و ارزش بیشـتر آن خواهـد شـد. ضـمن اینکـه 

واد زاید باشد باید بارها مورد عملیات تمیزش قرار گیـرد و هـر بـار کـه ایـن عملیـات وشی که داراي م
  ).2003صورت بگیرد کیفیت و استحکام وش پایین خواهد آمد (هاتمچر و همکاران، 

اي بـراي  اي و غـوزه با توجه نتایج حاصل، رقم گلستان بهترین تناسـب را بـا شـرایط مناسـب بوتـه
) مطابقـت دارد. پـس از 2015( و همکـاران نتایج با تحقیقات درویش مجنی برداشت ماشینی دارد. این

دار بـا رقـم گلسـتان از لحـاظ عملکـرد در  رقم گلستان، دو رقم ساجدي و کاشمر بـدون تفـاوت معنـی
ها نسبت بـه رقـم  برداشت ماشینی قرار دارند که با توجه به کمتر بودن میزان کل وش قابل برداشت آن

براي برداشت ماشـینی  گلستان خواهد بود. دو رقم ارمغان و خورشیداول همچنان رقم گلستان، انتخاب 
نه از لحاظ میزان کل وش قابل برداشت و نه از لحاظ میزان تلفات برداشـت ماشـینی شـرایط مناسـبی 

   گیرند. قرار می در ردیف آخرعملکرد در برداشت ماشینی  ارقام از لحاظندارند. این 
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