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  2، مصده حجتی طباطبایی 1*محمد رضا اسدی                                                

اًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داًطدَی کبرضٌبسی ارضذ سراػت د -2 ،1ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ثَئیي سّز -1     

 ٍراهیي               

                                                                            Asadi_reza2007@yahoo.com               هحوذ رضب اسذی : ًَیسٌذُ هسئَل *                                     

 چکیده 

اس کل ایي ًبرًگی ّبی تَلیذ ضذُ ثزای % 89تَلیذ ضذُ است کِ  1971 -72هیلیَى تي ًبرًگی ٍ پزتقبل  در فصَل سبل  6/ 5     

 3/7تَلیذ آًْب اس 1973ثخص تَلیذ ًبرًگی تخویي سدُ است کِ در هبُ فَریِ  . کٌسزٍ سبسی ٍ کبرخبًِ ّبی کٌسبًتزُ هی ثبضٌذ 

 779، 1970 -1971ّشیٌِ ثزداضت ٍ حول ًبرًگی ّب در فصَل سبلْبی. هیلیَى تي رسیذُ است 9هیلیَى تي فزاتز رفتِ کِ خوغ آى ثِ 

 1970-71ثزای فصَل سبل ّبی . ّن ثزای هیَُ خوغ کي ّب هی ثبضذ% 50ّشیٌِ ثزای کبرگزاى ٍ % 73دالر در ّز خؼجِ ثَدُ کِ 

ًطبى هی دّذ کِ  1958 -59ی ّبی اًدبم ضذُ در سبل ثزرس. دالر در ّز خؼجِ رسیذ 8447ّشیٌِ کل ثزداضت ٍ حول ًبرًگی ثِ 

در ثبسثیٌی هطکالت، سیستن هٌْذسی  ثیبى کزدُ کِ ثبسٍی تکبى دٌّذُ . درصذ هیَُ ّب را ثزدارد 50-80ثبسٍی تکبى دٌّذُ هی تَاًذ 

دٍ ثبسٍی تکبى . ا ثچیٌذدرصذ ًبرًگی ّبی ثیي فصلی ٍ سٍدرس ر 90الی  65، هی تَاًذ تب  cpm 800-600ایٌچی ٍ کبرکزد در  6

ثِ کبر رفتِ ٍ ثِ عَر هَفقیت آهیش تَاًستِ ًبرًگی ّبی هیبى فصل ٍ سٍدرس را ثزای هصبرف  1966 -67دٌّذُ در فصَل سبل ّبی 

را در ّز آسهبیص ثِ اًدبم رسبًذُ % 90خؼجِ را در ّز سبػت خوغ ًوَدُ ٍ ثزداضت  120تب  80ایي سیستن . تدبری ، ثزداضت کٌذ

 . است

 ّشیٌِ -هَاد ضیویبیی  –تکبى دٌّذُ  –ثزداضت کٌٌذُ : واشه های کلیدی 

  مقدمه

در اٍایل دٍراى ثزداضت هکبًیکی، ّشیٌِ ّب آًقذر هَرد تَخِ ًجَدًذ کِ ًگزاًی اس آًْب هٌدز ثِ دلسزدی اس اقذاهبت هجتکزاًِ در      

هقبیسِ اقتصبد سیستن ّبی خبظ ثزداضت هحصَل هی تَاًذ در اهب ایي فٌبٍری تب هزحلِ ای پیص رفتِ است کِ . ایي سهیٌِ ضَد

ثِ ػلت عیف ٍسیغ ضزایظ سهیي کِ در صٌبیغ هزکجبت یبفت هی ضَد، ارائِ دادُ . راٌّوبیی ثزای تحقیقبت ٍ اقذاهبت آیٌذُ هَثز ثبضذ

سِ ّشیٌِ هٌبست هی ثبیست سیستن ّبی ثٌبثزایي ثزای اًدبم یک هقبی. ثسیبر دضَار است هزکجبتّب یب آهبر هزثَط ثِ ّشیٌِ ثزداضت 

 ،در ًَاحی حبضیِ ای یبفت ضذ کِ یک ٍضؼیت ًسجتبً رایح. ثزداضت هحصَل را اس ًظز ًَع هیَُ ٍ ضزایظ ثبؽ هَرد تَخِ قزار داد

 ّن هٌبست سیستوْبی ثزداضت هکبًیکی هحصَل ٍ ّن هٌبست ثزداضت هحصَل ثب دست است گزدیذ کِاًتخبة  هزکجبتثزای ثبؽ 

 . (1382هْبرلَیی ، )

 مواد و روش ها 



  

 

 تَصیف سیستن ثزداضت 

، کبرّبی صَرت گزفتِ ثزرٍی پزٍصُ سیستن ثزداضت ضبهل هلشٍهبت پبیذار ثَد کِ 1971-72قجل اس فصَل ثزداضت سبلْبی       

سهبیص ّب در ثزداضت ضبهل ّذف اصلی ایي آ. ثزای آسهبیص ثزداضت گستزدُ در ًبرًگی ّبی هیبى فصل ٍ سٍدرس ثِ کبر گزفتِ ضذ 

دٍهیي ّذف ، ضٌبخت استفبدُ اس هَاد ضیویبیی در ّشیٌِ ّبی کل . ّشیٌِ کل سیستن ثِ ّوزاُ یک دستگبُ تکبى دٌّذُ خَدکططی ثَد

 . (1382هْبرلَیی ، ) ثزداضت، ٍ  ّذف ثؼذی ارسیبثی ثزداضت هکبًیکی در هصبرف کٌسزٍ سبسی هیَُ ّب ثَد

فَت، حصبرّب در یک هسیز، حصبرّبی دیگز  هَارد در هسیزّبی دیگز،  18تب  20َت، درختبًی ثِ ارتفبع ف 20×24فضبی  :1آزمون 

 . 12/15/71 – 12/13هحصَل . فَت در اعزاف سهیي  3سغح سهیي ، ارتفبع 

فَت فضبی  3 فَت ارتفبع درختبى، حصبرّبی ٍسظ در یک هسیز،   سغح سهیي، 20تب  16فَت فضبیی دایزُ ٍار،  25×25 :2آزمون 

 .1/12/72 – 1/10هحصَل . اعزاف درختبى

فَت ارتفبع درختبى ، حصبرّبی ٍسظ در یک هسیز سغح سهیي ، ضبخ ٍ ثزگ  25تب  20فَت فضبی قغزی هبًٌذ،  25×25 :3آزمون 

 . درختبى در ثبالی آًبى

 . خؼجِ را در آى دارًذ 400 -450ّز تست سِ سهیي را در ثز هی گیزد کِ ّزکذام درختبى کبفی ثزای ثذست آٍردى 

 . دٍ سهیي در ّز تست ثب هَاد ضیویبیی سٌدیذُ ضذُ اًذ تب اس دست رفتي هیَُ ّب ثزرسی ثطًَذ 

 . دٍ سهیي ّز کذام اسپزی ّبی ضیویبئی را داضتِ، کِ ثِ ضکل هَاد خذة کٌٌذُ هی ثبضذ 

حذاکثز اثزثخطی آى ثِ  Acti-Aidبر ٍ پس اس استفبدُ اس هیَُ ّب در یک سهیي ثزای سِ رٍس هتَالی ثزداضت ضذُ است ، ّز ث     

هْبرلَیی ، ) سبػت تب خبلی ضذى ٍ استفبدُ در فزآیٌذّب سهبى ٍخَد دارد 24هیَُ ّب حذٍد ( چیذى ) پس اس ثزداضت . دست آهذ

1382) . 

 هذل ارسیبثی ّشیٌِ

ثٌبثز ایي، ّشیٌِ ی کل ّز خؼجِ ضبهل . برخبًِ هی رسبًذّشیٌِ ثزداضت ثزحست ّز خؼجِ هی ثبضذ کِ هیَُ ّبی سبلن را ثِ ک      

ّشیٌِ هَاد ضیویبیی خذة ضًَذُ ٍ کبرثزد آًْب ، تکبى دادى هیَُ ّب ، چیذى آًْب ٍ اًتقبل آى ّب است ٍ هیَُ ّبیی کِ ثِ دلیل ثزداضت 

تؼویز هبضیي آالت کِ دچبر استْالک ضذُ ّشیٌِ ّبی سبالًِ . ًبهٌبست خزاة ضذُ اًذ، دستِ ثٌذی خبرج اس سهیي را در ثز هی گیزد

سبل ّن ثزای کبهیَى ّبی حول هیَُ در ًظز گزفتِ ضذُ  8سبل ػوز هفیذ ثزای هبضیي چیذى ٍ دستِ ثٌذی کزدى ٍ  5اًذ ًیش ضبهل 

چیذى ٍ  تؼویز هبضیي تکبى دٌّذُ ٍ. سزهبیِ گذاری ، ثیوِ ٍ هدَسّب ّن ضبهل آى هی ضَد%  8دُ درصذ ّشیٌِ ثبسیبفت ، . است

دالر در ّز سبػت هی ثبضذ کِ در 1440 ّشیٌِ تؼویز کبهیَى ضزثِ سى ّن ثزاثز ثب. درصذ ّشیٌِ را در ثز هی گیزد 15دستِ ثٌذی ّن 

ّشیٌِ ّبی کبرگز . توبم ّشیٌِ ّبی کبرگز ٍ تؼویز هبًٌذ الستیک ٍ خزیذ ًیش خشٍ ایي هَارد ّستٌذ(. 3)دیگز هبضیي آالت هطبثِ است

زٍری در دیگز ّشیٌِ ّب ّوچَى ثیوِ اختوبػی، غزاهت اس هحیظ کبر، هشایبی ضغلی ٍ ّشیٌِ سبػت ّبی ثیکبری در ًظز ثب هَارد ض

 ّشیٌِ % 89ّشیٌِ ّبی گزدآٍری ضذُ ثزای استفبدُ اس کبرگز ٍ ّشیٌِ تَلیذ هزکجبت، ثیبًگز حذاقل دستوشد است کِ . گزفتِ هی ضًَذ



  

 

ّوچٌیي دادُ ّب ًطبى هی دٌّذ کِ تَلیذات  . ز ّن، ّشیٌِ ّبی اضبفی کبرگز را ضبهل هی ضَددیگ% 11. کبرگز را در ثز هی گیزد

سبػت پزداختی ثزای کبر ثَدُ  5/1استفبدُ اس کبرگز ضبهل . سبػت را ثزای کبرگز پزداخت هی کٌٌذ  4/1ٍسیغ هزکجبت ثِ عَر تقزیجی 

دالر است کِ ثِ عَر تقزیجی ثزاثز ثب  2440ثزای کبرگز هبضیي آالت  حذاقل دستوشد. دیگز ثزای ّشیٌِ ّبی اضبفی هی ثبضذ% 11ٍ 

ثِ افزاد دیگز ّن . تکبى دٌّذُ، دستِ ثٌذی ٍ چیذى ٍ کبهیَى ، ّز کذام ثِ یک فزد ًیبس دارد.دالر در ّز سبػت  خَاّذ ثَد  4405

یذ هزکجبت اغلت خشء یک ضزکت ثشرگ ّستٌذ ثخص ّبی ثزداضت ٍ تَل. ثزای خوغ کزدى هیَُ ّب پس اس تکبى دادى ًیبسخَاّذ ثَد 

هثالً، تَلیذ ٍ یب ثزداضت ٍ تقسین آى کِ دارای ّشیٌِ هی ثبضذ، ثزدٍش . کِ ّز کذام یک ضکل دیگزی اس ًْبدّبی کبری هی ثبضٌذ

لیذ ٍ ثزداضت را توبهی ایي ّشیٌِ ّبی ثیطتز ثبیذ ثخص تَ. دیگز ّشیٌِ ّب ّن ثزای هذیزاى سغَح ثبالتز خَاّذ ثَد . هذیزیت است

ایي ّشیٌِ ّبی هبساد را در ثزهی گیزد کِ ّشیٌِ ی % 20یب  10( آفبت) ّشیٌِ ی اخزای تَلیذ درختستبى ٍ کٌتزل آسیت ّب . در ثزگیزد

ثْتزیي احتوبل در ّشیٌِ، خؼجِ ٍ . در صذی کبهالً ثبثت ٍ ّشیٌِ هبضیي ّبی اخزایی ثزای پَضص ایي هبسادّب قزار دادُ ضذُ است 15

ایي . یب سبػت تکبى دادى است ٍ هقبدیز فزض ضذُ ّشیٌِ هبضیي ، تؼویزات ، ّشیٌِ کبرگز ٍ ارسش ثبسیبفت هبضیي، تأثیزی ًذارد

ثزرسی ًطبى هی دّذ کِ استفبدُ سبالًِ ٍ ظزفیت  ًبهٌبست در هبضیي ثِ افشایص ّشیٌِ ّز خؼجِ ٍ تکبى دادى ٍ چیذى، هٌدز ضذُ 

  . (1382هْبرلَیی ، )است

 ایج و مباحث نت

ّشیٌِ ثزداضت اس . تخویي سدُ ضذُ است 1971-72سٌت ثزای ّز خؼجِ در فصل  0/15ّشیٌِ حول اس درختستبى تب کبرخبًِ        

-72ثِ خش یک هَرد، کِ آى ّن چیذى دستی توبهی ًبرًگی ّب در فصَل . ًظز اقتصبدی در توبهی ضزایظ هشیت ّبیی را داضتِ است 

دالر ثَدُ کِ الجتِ چیذى دستی ّشیٌِ ی ثبالتزی  88 ّز خؼجِ در درختستبى  ثبالتزیي ّشیٌِ در. دالری ثَدُ است 845ٍ یب ّشیٌِ  1971

در  72-73ٍ  1970-71قیوت ّبی هؼوَل در سبلْبی . ّشیٌِ ثزداضت در ایي سیستن ثب قیوت هیَُ در ارتجبط است. را ًطبى هی دّذ

-72در سبلْبی . دالر در ّز سهیي ثَدُ است 2425 ٍ  1445دالر در ّز درخت ٍ  40  دالر ٍ 60ثزداضت سٍد ٌّگبم ٍ هیبى فصل 

ّن خوغ آٍری در % 2اس دست رفتي سهیي ٍ % 3ثزداضت ، % 95خؼجِ در  550، ایي سیستن ثزداضت ثبسدّی ثبلقَُ ای را در 1971

دالر در  0472ٍ  0478، 1970-71ٍ  1972-73بل ّبی ّشیٌِ ثزای قیوت هیَُ در س. دالر ثَد 85سهیي کِ ّشیٌِ تقزیجی در ّز خؼجِ 

 . (1382هْبرلَیی ، ) ّز خؼجِ ثَد

ّشیٌِ کل ثِ ًظز هی آیذ ثیبًگز استفبدُ اس هَاد ضیویبیی خذة ضًَذُ در تزکیت ثب کبرّبی کلی تکبى دٌّذُ ثبضذ، الجتِ ثِ عَر       

یی کِ ثب هَاد ضیویبیی خذة کٌٌذُ سز ٍ کبر دارًذ، دارای ّشیٌِ ثیطتز در کل، سهیي ّب. کبهل ّشیٌِ هَاد ضیویبیی را ًطبى ًوی دّذ

درصذ ًبرًگی . تدزثیبت سبلْبی پیص در هَاد ضیویبیی ، ًطبى دٌّذُ فطبر کوتز است. خوغ کزدى ٍ ّشیٌِ کوتز تکبى دادى ّستٌذ

ایي سیستن ضبهل یک دستگبُ . ص یبفتِ اًذّبی ثزداضت ضذُ ثب سبقِ چسجیذُ ثِ ٌّگبم استفبدُ اس هَاد ضیویبئی خذة ضًَذُ کبّ

ایي سیستن تَاًبیی ثزداضت ٍ خبثدبیی . تکبى دٌّذُ خَدکبر، یک هبضیي چیذى ٍ ثزداضت هیَُ ٍ یک کبهیَى حول کٌٌذُ آى است

 2ی ًسجت ثِ هبضیي چیذى ٍ ثزداضت هیَُ ظزفیت ثبالتز. سبػت کبر در رٍس را دارد 10خؼجِ در  1000خؼجِ ّب را ثِ کٌبرُ خبدُ تب 

ثبرثز  9تب   6اس . ًیست پذیز الجتِ ثذلیل رعَثت اٍایل صجح ٍ خیس ثَدى سٌگْب کبر ثزای آًْب اهکبى. تکبى دٌّذُ تزکیت ضذُ دارًذ 

دیگز دستِ ثٌذی ّب ضبهل کبرگزاًی . در ایي آسهَى ، هیَُ ّبی خزاثی را در ٌّگبم خبلی ًوَدى هحصَل داضتِ اًذ( 1ٍ2تست )هیَُ 

 ثزرسی ًوًَِ ّب اس سَی ثبسرسبى ًطبى هی دّذ کِ هیَُ ّبی خزاة . ضذ کِ سثبلِ ّب ٍ هیَُ ّبی خزاة را خوغ آٍری هی کٌٌذهی ثب



  

 

الجتِ اگز کٌسزٍ ًوَدى ًبرًگی ّب ثِ عزیق دستگبُ صَرت ثگیزد، هب در ایي . در کٌسزٍ سبسی ٍ خٌجِ ّبی تدبری هصزف هی ضًَذ

 (.1382هَرگبى ، )ر اختیبر خَاّین داضتسهیٌِ اعالػبت ثسیبر کوی را د

 نتیجه گیری کلی 

 .ّب در سیستن ثزداضت ٍخَد دارد استفبدُ اس هَاد ضیویبیی خذة ضًَذُ ، هبضیي ثزداضت ٍ چیذى هیَُ ٍ کبهیَى ّبی حول آى   

ٍ ( حذٍد هتز هزثغ)ِ ّز خزیت ایي سیستن ًسجت ث. ّشیٌِ ی کل ثزداضت تقزیجبً ثزاثز یب کوتز اس دیگز رٍش ّبی ثزداضت ثَدُ است

 420ٍ  720، 660درختستبى ثب ثبسدُ ثبلقَُ ثیي  3سَدهٌذی ثزداضت هحصَل حسبسیت خبصی ًذاضتِ ٍ ّشیٌِ تقزیجی ثزداضت در 

 . در ّزخؼجِ را داضتِ است 0477 0475ٍ، 0481 خؼجِ ثَدُ کِ ثِ تزتیت ّشیٌِ ّبیی در حذٍد 

 منابع         

، راٌّوبی کطبٍرسی دقیق ثزای هتخصصیي کطبٍرسی، تزخوِ هحوذ لغَی، اًتطبرات سابسهبى تحقیقابت ٍ   1382 .هَرگبى، م ٍ اس، د -1

 آهَسش کطبٍرسی، تْزاى
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Abstract  
     5 / 6 million tons of tangerines and oranges in the year1971-72, which produced 89% of the total 

production for tangerines and canning factories are concentrated. Tangerine production is estimated that 

in the month of February 1973 from 3 / 7 million to 9 million tons, exceeded that sum is reached. 1970-

71 for the total cost of harvesting and transporting tangerines seasons to reach 8,447 dollars per box. 

Surveys conducted in 59 to 1958 show that moving the arm can take 80 to 50 percent fruit. In reviewing 

the problems, the system has been engineered to express a 6 inch arm moving and functioning in cpm 

800-600, can be 65 to 90 percent between seasons and early tangerines .Arm moving in the two 

seasons1966-67 used and successfully managed between seasons and early tangerines for commercial 

purposes, to harvest. The 80 to 120 boxes per hour and picked   

up 90% in each test is completed. 
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