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وزبهر  

 قدمهم  -5 

پنبه از جمله محصوالت مهم مناطق مختلف کشور است که سیستم تولید آن 

ر پایه کار کارگری بنا شده است. در جنوب کشور از جمله ویژه عملیات برداشت ببه

و عملیات برداشت  استاستان فارس، چیدن محصول توسط دست هنوز مرسوم 

حصول، کارگر محلی و باشد. از طرف دیگر در زمان برداشت مبر میبسیار زمان

فصلی به تعداد کافی وجود ندارد. کمبود نیروی کاگری باعث افزایش هزینه برداشت 

موقع دستی نیز شده است. این موارد به همراه شرایط اقلیمی و عدم انجام به 

 به برداشت ماشینی عملیات زراعی برای محصول بعدی، موجب گرایش کشاورزان

کارائی ه کن از جمله ایران شده است. بنابراین از آنجائیخیز جهادر کلیه نقاط پنبه

ماشین برداشت و کاهش تلفات محصول در پذیرش و توسعه برداشت ماشینی سهم 

بر  گذاراثرهای برداشت، عوامل در این نوشتار به معرفی انواع ماشین، داردای عمده

باین استفاده از کمبرداشت و دستورالعمل  کارگیری مواد کمککارائی برداشت، به

 شود.چین پرداخته میقوزه
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 .... ینچدستورالعمل استفاده از کمباین قوزه

 های برداشت پنبهانواع ماشین -۳

 هاچینوش -۳-5

بیش از هشتصد ایده در مورد وسایل برداشت مکانیزه پنبه  1851از ابتدای سال   

 کنندشده را از بوته پنبه جدا میهای بازها فقط قوزهچین. وش[3]ست ثبت شده ا

ای هگذارند. در دستگاههای بوته باقی میروی ساقه را نشدهبازهای سبز و و قوزه

د و وش شدنهائی با قطر کم چیده میچین اولیه، پنبه توسط یک دندانه و دوکوش

-ها در پنبهشدند. این طرحها جدا  میهم از دوکپنبه توسط دو صفحه نزدیک به

کردند می   خوب کار  مترسانتی 112تا  75های خشک و تمیز و با فواصل کاشت 

های هرز زیاد، کارائی بسیار پائینی ع پنبه با علف های مرطوب و مزاراما در  پنبه

باشند اما برخوردار می باالئیآوری ها از فنچین. در هر حال اگرچه وش[3]داشتند 

ر د عدم تناسب آنها با آرایش کاشت و ساختار مزارع پیچیدگی دستگاه، دلیلبه

مورد پذیرش چندانی  دستگاه،چنین قیمت باالی و همدر حال توسعه،  کشورهای

 .[4] قرار نگرفتند
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 چین مجهز به سیستم بسته بندی وشکمباین وش -5شکل 

 هاچینوش ساختمان -۳-5-5

  چین شامل:های وشهای مختلف کمباینقسمت

چین و صفحه های به قسمت پنبه های هدایت بوتهواحد تغذیه )صففحه  -1

  .دهنده قابل تنظیم(فشار

چین حامل سوزن مخروطی و عمودی پنبه هایچین )اسفتوانه واحد پنبه -2

 .گیر(های پنبهصفحه
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 .... ینچدستورالعمل استفاده از کمباین قوزه

 .واحد انتقال وش به مخزن -3

 .سبد دستگاه  واحد انبار یا -4

 هاچینقوزه -۳-۳

-کمباین، هاچیندر مورد وش شدهمطرح مشکالت مسائل وراستای کاهش در      

ها دسته از ماشینعنوان یک جایگزین مناسب معرفی شدند. اینبه چینقوزههای 

و به نگهداری و  هستندتری برخوردار ، از ساختمان سادههاچیندر مقایسه با وش

 ها با چین. قوزه[7]باشند تر نیز میارزان همین دلیلبهکمتری نیاز دارند و تعمیر 

-وزهق کنند.نشده را از بوته پنبه جدا میشده و بازهای بازبار عبور، تمام قوزهیک

 .شوندبندی میدار تقسیمها به دو دسته برسی و انگشتیچین

 هاچینساختمان قوزه -۳-۳-5

 شامل: (1)شکل  چینقوزه اینهای مختلف کمبقسمت

 ارپیچمها یا شانه، چرخ فلک پاروئی، سکوی برش یا هد برداشت )انگشتی -1

 .کننده(جمع
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  .به سیستم جدایش از سیستم تغذیه هاواحد انتقال قوزه -2 

ای هار ها، اسففتوانه دندانهواحد جداکننده و تمیزکننده )اسففتوانه توزیع قوزه -3

 .گیر(نبهباالئی و پائینی، استوانه پ

 .واحد انتقال وش )دمنده و کانال تخلیه( -4

 .آوری وش )مخزن دستگاه یا تریلر کشنده(واحد جمع -5
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 .... ینچدستورالعمل استفاده از کمباین قوزه

 

 چین پشت تراکتوریهای مختلف کمباین قوزهواحد -۳شکل 
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 چینکمباین قوزهعوامل موثر بر کارائی  -3 

 های هرزعملیات زراعی و کنترل علف -3-5

ه و چین، توجه به نکات اولیه حداکثر کارائی کمباین قوزهیابی بمنظور دستبه         

 :[1] باشداساسی زیر در عملیات زراعی از اهمیت خاصی برخوردار می

ملیات ع به منظور کاهش تلفات ساقه، ردیفکار،صورت استفاده از دستگاه  * در

ر کاری. )برای مناطق شوکاری انجام شود و نه کفصورت پشتهکاشت حتما به

  .اروئرها باز شود(ف

ا یا هصورت نشتی یا فاروئی باشد، بیلچهکه آبیاری مزرعه بهدر صورتی* 

 فاروئرهای دستگاه، کوچک و عمق جویچه کم باشد.

آبیاری  کاری ودر صورت استفاده از دستگاه کمبینات )عملیات کاشت مسطح* 

یگر ته از یکدفاصله مرزها یا تیرهای راس هنگام عملیات مرزبندی،، بهثقلی(

های تثبیت ارتفاع سکوی گیری چرخمتر انتخاب شود تا از قرار 5/5تا  5/4

 د.   برش کمباین بر مرزها یا تیرها جلوگیری شو
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 .... ینچدستورالعمل استفاده از کمباین قوزه

-قاببش بندی مزرعه یا ایجاد تیرهای راسته، فاصله * به هنگام عملیات مرز

رز با م نسبت به شرایط عادی،کمتر باشد تا از ایجاد های مرزبند از یکدیگر

 پهنا و ارتفاع زیاد جلوگیری شود.

* در صورت استفاده از دستگاه کشت مستقیم، در مزارعی که دارای مرز یا 

ی، مرزها وسیله گاوآهن قلمباشند، ابتدا بهتیرهای راسته با پهنا و ارتفاع زیاد می

ای پنبه هگیری هد کمباین نسبت به بوتهرا کوتاه نمائید تا در موقعیت قرار

 اختالل کمتری ایجاد نمایند.

* در صورت امکان و متناسب با شکل زمین، هر اندازه که عملیات کاشت در 

راستای عرض زمین انجام و عملیات مرزبندی در جهت طولی انجام گیرد، 

 تر و تلفات محصول کمتر خواهد بود کارائی کمباین مناسب

ع پنبه، موجب افزایش های هرز بویژه پیچک در مزار* مبارزه و کنترل علف

 .چین و افزایش کیفیت وش برداشتی خواهد شدای کمباین قوزهظرفیت مزرعه
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 خصوصیات رقم  -3-۳ 

-ساب   میحعنوان یک مولفه کلیدی در برداشت ماشینی پنبه بهانتخاب رقم به     

قابل  توان به دو دستهارقام مختلف پنبه را می بر اساس نوع برداشت ماشینی، آید.

چین تقسیم بندی نمود. در انتخاب رقم مناسب، بایستی چین و  قوزهبرداشت با وش

به پارامترهای ارتفاع بوته، شکل بوته، تیپ گلدهی و فاصله اولین شاخه زایا از زمین 

ارقامی با انشعابات  ای انجام شده،های مزرعهتوجه شود. بر اساس بررسی و آزمون

ای و متر، با شکل استوانهسانتی 111الی  91ارتفاع  ،زایشی متراکم یا نیمه متراکم

متری اولین سانتی 21کم، تیپ گلدهی نیمه بسته تا بسته و فاصله  شاخ و برگ

 .]8,6[ باشندها مناسب میچینشاخه زایا از زمین، برای برداشت توسط قوزه

 تعداد بوته و فاصله بین ردیف -3-3

شود. در متر کاشته میسانتی 72و  91، 112طور مرسوم در فواصل ردیف پنبه به

-سانتی 19-38های نزدیک و بسیار نزدیک )های اخیر، کاشت پنبه در ردیفسال

های خاکویژه در های هرز بهمنظور افزایش عملکرد و کاهش رقابت علفمتر( به

 هایدسته از سیستم. مشخصه مشترک این[5]ضعیف مورد توجه قرار گرفته است 
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. تراکم [2]د باشهای مرسوم میتولیدی، استفاده از تراکم باالی گیاه نسبت به ردیف

. [2]ه است دبوته در متر مربع توصیه ش 4/49تا  8/19ها از بوته برای این سیستم

در  و انشعابات زایشی، تعداد گره دهی، تعداداین میزان تراکم موجب کاهش شاخه

 آورد. ها را فراهم میچیننهایت امکان برداشت ماشینی به وسیله قوزه

   برداشت مواد شیمیائی کمک -3-4

ی ها، مواد شیمیائچینقوزه ویژهبه های برداشت پنبه،در هنگام استفاده از ماشین

یر یابی به اهداف زمنظور دستکن( به، قوزه بازکنریز، خشککمک برداشت )برگ

 :کار گرفته شوندبه بایستییم

 .های ورودی به دستگاهمنظور کاهش حجم برگها به* ریزش برگ

 .ها* جلوگیری از آلوده شدن الیاف پنبه به شیره گیاهی مربوط به برگ

 .چینی* تسهیل عملیات قوزه

های برداشت برگ، ساقه( در پنبه* کاهش محتوای مواد خارجی )پوست قوزه، خرده

 .شده
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 بخشی مواد کمک برداشتگذار بر اثرعوامل اثر -3-4-5 

وجود شرایط زیر از نظر اقلیم، خاک و گیاه در هنگام استفاده از مواد شیمیائی 

 کمک برداشت تاثیر مثبتی بر اثر بخشی آنها خواهد داشت:

 گراد(درجه سانتی 15هوا گرم، آفتابی و آرام باشد. )بیشتر از  *

 اشد. ) بدون ایجااد تنش رطوبتی برای گیاه(* رطوبت خاک نسبتا کم ب

 * سطح نیتروژن قابل استفاده خاک نسبتا کم باشد.

 ها رسیده و باز باشند.درصد قوزه 41* بیش از 

 خواهندتاثیر منفی عواملی که بر کارائی مواد کمک برداشت  چنینهم

 :اند ازعبارت ،داشت

درجه  15دمای کمتر از ) باشد یسرد و ابر که هوادر صورتی کارگیری مواده* ب

 .(گرادسانتی

دوره  و یا شود بارندگی که بعد از استفاده از مواد کمک برداشت،در صورتی  *     

 طوالنی گردد. کارگیری موادههوای مرطوب بعد از ب
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 .... ینچدستورالعمل استفاده از کمباین قوزه

ا ، مزرعه ببرداشت کمک هنگام استفاده از مواد شیمیائیبهکه در صورتی*      

 مواجه شود.تنش رطوبتی شدید 

محتوای رطوبت خاک و سطح نیتروژن قابل استفاده خاک که در صورتی* 

 زیاد باشد.

رفته درستی انجام نگبه پاشیمیزان ماده مصرفی و پوشش سم کهدر صورتی*      

 .باشد

 چینسازی کمباین قوزهآماده -4

 روش کاشت و)طور که ذکر شد مدیریت مناسب پیش از برداشت محصول همان

واد های هرز و استفاده از مآبیاری، فاصله بین ردیف، خصوصیات رقم، کنترل علف

کاری کمباین خواهند های نقش موثری در کارکرد صحیح واحد( کمک برداشت

 منظور اطمینان ازهای کششی بهکمباین آماده سازی براین، در مورد عالوه. داشت

اسب  81 انتخابی باید حداقل ها، توان تراکتورکارکرد درست هر یک از قسمت

 دمانن و مشخصات هیدرولیکی آن کیلومتر بر ساعت 2-4، سرعت پیشروی بخار
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کیلوگرم  111-121 لیتر در دقیقه و 23-31 ترتیببه باید دبی و فشار هیدرولیک 

 .متر مربع باشددر سانتی

 چینهای مختلف کمباین قوزهتنظیم واحد دستورالعمل -1 

 های سکوی برشمتنظی -1-5

 ارتفاع سکوی برش -1-5-5

این تنظیم تابع شیوه کاشت، روش آبیاری، وجود مرزهای آبیاری و فاصله اولین 

، توان از جک هیدرولیکمنظور می اینبه. زایای گیاه پنبه از زمین خواهد بودشاخه

یت چرخ قعهای تغییر موچنین با شل و سفت کردن پیچکننده و همفنر تعدیل

و ارتفاع  ینپائها بوتهکه تراکم هنگامی. ظیم ارتفاع به حالت مطلوب دست یافتتن

 .است، هد برداشت را تا آخرین حد پائین آورده شود کمآنها نیز 

 زاویه سکوی برش نسبت به محصول -1-5-۳

گیری اولین شاخه زایا نسبت به زمین، با توجه وضعیت بوته پنبه و قرار     

که  های فوالدیاین تنظیم توسط جک. شودغییر داده میزاویه سکوی برش ت

 .باشدمی انجامدر قسمت عقب سکوی برش قرار گرفته، قابل 
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 چرخ و فلک پاروئی -1-5-3

 هدایت فلک، و چرخ در موجود الستیکی هایصفحه وظیفه کهازآنجائی   

 دنشاشتهانب از جلوگیری و هاقوزه کنندهجمع مارپیچ محل به شدهجدا هایقوزه

 اهمیت از تقسم این تنطیم بنابراین باشدمی هد شانه انگشتی سطح بر هاقوزه

 خرینآ تا الستیکی صفحه لبه فاصله کلی، حالت در. است برخوردار خاصی

 طوربه هاقوزه تا باشد مترمیلی 5۳-51 بایستی شانه انگشتی عقب نقطه

  .دشون هدایت دهکننجمع مارپیچ قسمت به ،انباشتگی بدون و پیوسته

 کن بوتهمیله سر خم -1-5-4

      انجام قسمت این توسط فلک و چرخ سمتبه پنبه هایبوته هدایت     

 بیش ارفش هاساقه به که باشد ایگونهبه باید میله موقعیت. (3)شکل  گیردمی

. ودش جلوگیری  کنندهتمیز واحد به آنها ورود و شکستن از و نشده وارد حد از

 برای و باال سمت به میله موقعیت بلند، هایبوته با مزارع در باید ابراینبن

 عمودی یتموقع تغییر با تنظیم این. شود آورده پائین سمت به کوتاه، هایبوته
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 یکشوئ صورتبه و هد راست و چپ سمت در که هائیپیچ وسیلهبه و میله 

 .گیردمی انجام دارند قرار

 

 وتهکن بخممیله سر -3شکل 

 واحد انتقال قوزه و دریچه مشبک -1-۳

 و برگخرده وخاک، گرد توجهی قابل مقدار برداشت زمان در کهآنجائی از

 نتقالا مسیر در شود،می تغذیه سیستم وارد هوا جریان با دیگر هایناخالصی

 نآ از هاناخالصی که دارد قرار  ایمیله مشبک دریچه کننده،جدا واحد به قوزه

(. 4 شکل)  شودمی کنندهجدا واحد در هوا گردش تسهیل وجبم و شده خارج

 هابکهش بین فاصله کننده،تمیز واحد کارائی افزایش راستای در بنابراین
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. شود تنظیم مترمیلی 1-55 محدوده در بایستی ها،قوزه وضعیت با متناسب

 . دشو ادهد افزایش هاشبکه  بین فاصله که است بهتر وزنسبک هایپنبه برای

 

 ایدریچه مشبک میله -4شکل 

 کنندهتمیز و کنندهجدا واحد هایتنظیم -1-3

 عرضی هایمیله و ثابت هایبرس ای،اره دندانه استوانه -1-3-5

 از وش سازیجدا و کشیدن بیرون عمل در آن که واحد ایندقت در تنظیم     

 یاساس نقش شود،می امانج ثابت هایبرس و ایارهدندانه استوانه توسط هاقوزه

 هابرس لهفاص تنظیم. داشت خواهد برداشتی پنبه کیفیت و وش تلفات کنترل در

 کنار در کشوئی صورتبه که تنظیم قابل هایپیچ توسط تیغه، حامل استوانه تا
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 هایتیغه با هابرس که داشت توجه باید. (5)شکل  گیردمی انجام باشد،می استوانه 

 االئیب استوانه مقابل در. باشند مماس فقط فشار اعمال بدون ای،اره دانهدن استوانه

 جدا نهاآ کار که دارد وجود کشوئی تنظیم قابلیت با عرضی هایمیله پائینی، و

 بیرون به وش فرار از جلوگیری و( هابرگدم و قوزه برگچه) هاناخالصی کردن

 51 معادل اره، هایتیغه راس تا عرضی هایمیله    بین فاصله باید باشد،می

 .شود تنظیم مترمیلی

 

 ایارهاستوانه دندانه های عرضیبرس ثابت و میله -1شکل 

 

 

 



      
    

18 
 

 .... ینچدستورالعمل استفاده از کمباین قوزه

 گیرپنبه استوانه یا دوار هایبرس -1-3-۳

 وش کردن جدا دارد، قرار ایاره دندانه استوانه نزدیک در که دوار برس وظیفه

 هابرس این بودن سالم کهآنجائی از. (6)شکل  باشدمی استوانه هایدندانه از

 رداشتیب محصول کیفیت بر هاتیغه راس تا آن فاصله بودن مناسب چنینهم و

 هایبرس به نسبت بیشتری بازررسی و مراقبت نیازمند لذا دارد، زیادی تاثیر

 کیفی افت افزایش موجب تیغه راس و برس بین زیاد فاصله. باشندمی ثابت

 اهبرس هنگام زود فرسودگی و استهالک آنها، حد از شبی تماس و محصول

 و دوار برس بین مناسب فاصله که باید اساس این بر. داشت خواهد دنبالبه را

 مربوط هاییاتاقان وسیلهبه فاصله این تنظیم. باشد مترمیلی 2 حدود هاتیغه

 . باشدمی پذیر امکان دوار برس استوانه به



   

19 
 

وزبهر  

 

 

 گیریا استوانه پنبه های دواربرس -1شکل 
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