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  درسالهاي اخیر، توسعه مکانیزاسیون باغبانی به عنوان یک راهبرد نوین در راستاي تولید محصول نهایی 

باکیفیت و کاهش هزینهها در دستور کار وزارت جهادکشاورزي است. سیب درختی یکی از محصوالت مهم 

باغبانی ایران است. میزان تولید این محصول کشور ایران را در میان 10 کشور برتر تولیدکننده سیب در جهان قرار 

داده است. بر اساس آمارهاي وزارت جهادکشاورزي، استان هاي آذربایجانغربی، آذربایجان شرقی و تهران 

عمدهترین تولیدکننده سیب درختی در ایران میباشند. از طرف دیگر، عملیات برداشت سیب درختی به واسطه 

نیاز به نیروي کارگري باال، یکی از پرهزینه ترین مراحل در زنجیره تولید است. اتخاذ روش مناسب برداشت سیب 

درختی، یکی از اهداف مهم صنعت باغداري است.

تاکنون، برداشت تمام مکانیزه عملیات برداشت محصوالت درختی مانند سیب بـه روش غیرمستقـیم بـه کمک 

تکاننده تنه درخت و یا به روش مستقیم با استفاده از فناوري هاي نوین بـا بـهره گیري از مکاترونیک همچون دید 

ماشینی، هوش مصنوعی و روباتیک هنوز در مراحل تحقیقاتی بـوده و یا بـه طور کامل مناسب سـازي نشـده و یا 

اقتصادي نیستند. براي مثال روش غیرمستقیم به کمک تکاننده درخت براي عرضه سـیب بـه صورت تازه خوري 

مناسب نبوده زیرا به دلیل ریزش و سقوط سیب باعث بروز آسیب هاي مکانیکی پنهان در میوه ها شده و محـصول 

فقط براي کاربردها و فرآیندهاي صنعتی مناسب خواهد بود. با این توصیف راه حل برداشت این میوه مهم را باید در 

روشی مصالحهآمیز بین روش دستی و مکانیزه یافت.

هدف اصلی این نشریه بررسی وضع موجود سیب از منظر مکانیزاسـیون برداشـت و ارائه روشـی مناسـب بـراي 

برداشت آن است. الزم به ذکر است در این نوشتار به دالیل متعدد، روش ها و ماشـین هاي تمام مکانیزه برداشـت 

سیب و یا میوه هاي درختی موضوع بحث نیست.

در سالهاي اخیر، افزایش هزینههاي تولید سیب بیش از پیش خود را نشان داده است. در این میان، توجه به 

صادرات و کاهش هزینهها دو مسئله مهم در تولید سیب هستند. یکی از راه هاي فائق آمدن بر این مسائل، بهبود 

شاخص مکانیزاسیون در مرحله برداشت است. بنابراین، اولین گام در این مسیر براي ذينفعان تولید سیب و 

صنایع مرتبط، شناخت صحیح مفاهیم، روشها، مکانیزاسیون و ماشینهاي برداشت آن است.

کلیه کارشناسان، مروجان، طراحان و سازندگان تجهیزات و 

ماشینهاي کشاورزي و باغبانی و به ویژه باغداران سیب و 

مدیران سازمانهاي مرتبط اعم از صنایع، جهاد کشاورزي        

و بازرگانان.

 توسعه مکانیزاسیون باغات

 بیان مفهوم و اهمیت برداشت. 

 آشنایی با انواع روشهاي برداشت سیب .

 شناخت انواع ماشینهاي برداشت نیمه مکانیزه.

 شناخت و مزایاي برداشت نیمه مکانیزه .

 کاربردهاي ماشینهاي برداشت نیمه مکانیزه.

توصیههاي ضروري براي باغداران و بهره برداران .
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10- در فاصله بین دو پلکان جانبی به فاصله یک متر و در امتداد طول ماشین محل قرارگیري جعبـههاي 

میوه می باشد و ظرفیت ماشین 5-3 تن میوه است.

11- به منظور کاهش هزینه هاي ماشین براي طرح اولیه سیستم حرکت کشویی ها مکانیکی در نظر گرفته      

شده است.

12- براي ایمنی بیشتر نفرات در مقابل هرگونه سقـوط احـتمالی از ارتفاع طراحـی شـده در جایگاه ها، 

کمربندهاي ایمنی در نظر گرفته شـده که امکان خم شـدن بـراي مانور بیشـتر را فراهم می کند ونیز از 

سقوط فرد جلوگیري میکند.

13- امکان نصب چراغ هاي کم مصرف LEDنیز از دیگر قابـلیت هاي این طرح جهت برداشــت میوه در 

شب به منظور اسـتفاده از زمان بیشـتر و کارکرد بیشـتر در طی یک شبـانه روز و کاهش تعداد روزهاي 

برداشت است.

14- این ماشین به دلیل بهرهگیري از نیروي انسانی و ماشـین، عملیات برداشـت را سـهولت بخشـیده، 

ایمنی را افزایش داده و عرض کاري حداقل برابر 2 متر و حداکثر برابر 6 متر را پوشـش می دهد. همچنین 

به کمک این ماشین می توان میوه  را از درختان تا ارتفاع 4 متر و در امتداد ماشین به میزان 4-3 متر بـه 

راحتی برداشت کرد. 

ماشین هاي نیمه مکانیزه برداشت سیب عالوه بر برداشت میوه، داراي قابلیت هرس درختان و سمپاشـی 

(در صورت نصب مخزن) می باشند. این ماشین ها در سه نوع خودگردان، سوارشونده و پشت تراکتوري و 

در ابعاد مختلف قابل طراحی و ساخت هستند. در این میان نوع سوارشـونده کمترین و انواع خودگردان 

بیشـترین فراوانی را دارند. همچنین، این ماشـین ها توانایی کار در طول فصول مختلف بـاغی را نیز دارا 

می باشند. در شکل هاي 7 تا 12 برخی از کاربردها و انواع مختلف ماشین هاي نیمه مکانیزه برداشت سیب 

به اختصار نشان داده شده است. 

شکل 7- بهکارگیري همزمان چند ماشین برداشت نیمه مکانیزه خودگردان در عملیات برداشت سیب 

شکل 8- به کارگیري سکوي معلق برداشت سوارشونده تراکتوري در عملیات هرس درختان با ردیف هاي متراکم

شکل 9- سکوي باالبر ساده نوع کششی تراکتوري مخصوص باغات

8- سیستم ارتفاع قرارگیري افراد در جایگاه برداشت به صورت پلکانی و هر پله به عرض نیم متر تا یک و 

نیم متر (به دلیل تعریض) در نظر گرفته شده است.

9- طول هر جایگاه برداشت (پلکان) یک متر در نظر گرفته شده است و در داراي 3 جایگاه در هر طرف و 

در مجموع داراي 6 جایگاه است.

5- انواع و کاربردها5- انواع و کاربردها5- انواع و کاربردها
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