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 مقاله پژوهشی
 و مقایسه کارایی آن با روش سنتی ساخت ماشین برداشت خرما طراحی و

 در برداشت خرما 
 

 و محمدعلی رستمی  دانیال محمودآبادی
*  

 
 (88/11/1318: تاریخ پذیرش -11/8/1318: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
  ساختهدستگاهی  ،خرما از روی زمین و بدون نیاز به باال رفتن کارگر از درختبرداشت ماشینی ارزیابی روش سنتی و  منظور به 

 ساخته ها نقشهاین و دستگاه بر اساس  یمترس  Rhinoceros 3D افزار نرماستفاده از با  ها نقشه. قرار گرفتارزیابی  مورد و شد

رینگ و دسته تلسکوپی  ،، شوت انتقال خرما(انبر)شامل دسته تلسکوپی، اهرم گیرنده خوشه این ماشین های اصلی  بخش. شد

تیمارهای آزمایش شامل برداشت . در باغ خرما در سه تکرار انجام شد ییها آزمون ،ینماشبرای ارزیابی عملکرد این  .دبوآن 

مدت ی شامل بررس موردپارامترهای . بود( دستی)در این تحقیق و برداشت خرما به روش سنتی  شده  ساختهخرما با ماشین 

، میزان کل برداشت خرما و میزان شده  تلفبرداشت خرما، میزان خرمای ریخته شده روی زمین، میزان خرمای زمان الزم برای 

زمان صرف شده بر خرما روش برداشت نشان داد که  نتایج. بود( سه مرحله برداشت خرما)در سه چین  شده  یبند بستهخرمای 

برداشت خرما با ماشین  .داشتدار  یمعن یرتأث شده  تلفمیزان خرمای ریخته شده روی زمین و میزان خرمای  ،برای برداشت

 91/0در روش ماشینی و دستی به ترتیب  شده  تلفیزان خرمای م. زمان برداشت شددر درصدی  33باعث کاهش  شده  ساخته

درصدی  45درصدی خرمای ریخته شده روی زمین و کاهش  54کاهش  نشان دهنده نتایج پژوهش حاضر. درصد بود 43/8و 

 4/843ظرفیت برداشت خرما توسط کارگر . در برداشت ماشینی نسبت به برداشت سنتی بود( شده له) شده  تلفخرمای 

 . خوشه در ساعت بود 8/80کیلوگرم در ساعت یا  1/343خوشه در ساعت و توسط ماشین  3/35کیلوگرم یا 

 

  ضایعات، ماشین، نخلبرداشت خرما،  :کلیدی کلمات
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 مقدمه
 آن تاج به دسترسی و نخل از صعود مستلزم خرما برداشت

 اگرچه .است خوشه از ها میوه مکانیکی برای جداسازی

باال  به نیاز بدون نخل از میوه برای جداسازی هایی تالش

 ،است انجام حال در یا شده و انجام نخل از کارگر رفتن

 و نیافته تجاری گسترش بعد در تاکنون ها تالش این لیکن

 برداشت رو  ینا از. است باقی کماکان نخل از صعود به نیاز

 و نخلاز باالرو  ماهر کارگران وجود به اول وهله در خرما

یا  آلومینیمی بلند های نردبان همچون مناسب ابزار وجود

  .وابسته است ها آن های هزینه تحمل و ویژه باالبرهای

کارگر از درخت  ،رداشت خرماببرای  یراندر ا اکنون هم

 ،در این روش. تکاند یمخرما را  یها خوشهنخل باال رفته و 

این  .ریزد یم قرارگرفتهکه زیر درخت  یا پارچهی روخرما 

آسیب زیاد و تلفات باالی  جمله از نوع برداشت مشکالتی

زیاد روی زمین و همچنین  ارتفاعخرما به دلیل سقوط از 

در . را در بر دارد خطر سقوط کارگر از باالی درخت

خیر نیروی کارگری که مهارت باال رفتن از ا یها سال

که ی جوان مسن شده و نیروی ،باشند یمرا دارا  درخت

خطرات  واسطه بهجایگزین این گروه گردد  بایست یم

مذکور از انجام این کار سر باز زده و باغداران با کمبود 

رفتن از درخت برای باال که توان و مهارت باال  ینیروی کار

برای رفع این مشکالت  .اند شدهمواجه  ،دنرا دارا باش

 ها آناز ی که تعداد اند شده  ساختهو طراحی  ییها دستگاه

متصل به تراکتور بوده و گروهی دیگر بدون نیاز به تراکتور 

 یها نخلستاندر  ها دستگاهاین  یریکارگ به .کنند یمکار 

 کاربرنیاز به باال،  نسبتاً ینههز تی نظیردارای مشکالکشور 

ر باغات متراکم و استفاده بودن د یرقابلغ ،متخصص

که  ها دستگاهتمام این  ،عالوه بر این. باشند یم نامنظم

باال رما خوشه تا ارتفاع خکارگر را  و هستند باالبر یا گونه به

به همراه  ،کم هرچندگر را خطر سقوط کار مجدداً ،برند یم

برای برداشت خرما  یا سادهدر این پژوهش ماشین  .دندار

در استفاده از آن نیازی به باال که  شدو ارزیابی   ساخته

 .را ندارد شده یادرفتن کارگر از درخت نیست و مشکالت 

جهان کشور  30در بیش از  ها میوه ینتر مهمخرما یکی از 

در سراسر مناطق بیابانی جهان گسترش  ها نخل. است

در سال  کشور های نخلستان کشتریز سطح .اند یافته

 8/1 خرما در ایران تولیدو  هکتار هزار 815 حدود 1319

احمدی و همکاران، )است  شده  گزارشمیلیون تن 

1314). 

های بحرانی عملیات فعالیت( 1314)مرزبان و حیاتی 

برداشت سنتی خرما را از نظر ارگونومیکی مورد ارزیابی 

این عملیات شامل عملیات باالی نخل خرما . قرار دادند

ها، پایین آمدن از باال رفتن از درخت خرما، برش خوشه)

ها، جدا تکاندن خوشه)و عملیات پایین درخت نخل ( نخل

آنها به منظور . بود( بندی درون جعبهها و بستهکردن میوه

ضربان )های بحرانی از ارزیابی فیزیولوژیکی تعیین فعالیت

میزان درد و ناراحتی )و فیزیکی ( قلب و دامنه ضربان قلب

نتایج نشان داد که عملیات . استفاده کردند( اعضای بدن

باالی درخت نخل با ضربان قلب و دامنه ضربان قلب به 

درصد نسبت به عملیات پایین نخل  8/144و  3/81ترتیب 

کارگران . کندفشار فیزیولوژیکی بیشتری به کارگر وارد می

عملیات باالی نخل به درد ناحیه کمر و کف پا مبتال بودند، 

ت پایین نخل تنها در ناحیه در حالی که کارگران عملیا

بر اساس نتایج این پژوهش عملیات . کمر درد داشتند

باالی نخل عملیات بحرانی برداشت سنتی خرما بوده و 

فعالیت باال رفتن از درخت بیشترین فشار فیزیولوژیکی را 

 . ایجاد کرد

یک باالبر متصل به تراکتور  (8019) 1سرکاریمستوفی

باال  بار یکخرما معرفی نمود که با برای استفاده در باغات 

 3تا  8 به دهی یسسرورفتن از درخت توانایی برداشت و 

دستگاه در باغات سنتی که فضایی برای . درخت را دارد

برای برداشت  و یستن استفاده  قابلحرکت تراکتور ندارند 

، یک کارگر ساده و یک راننده فرد 8خرما نیاز به 

 .دارد تراکتور یدهد آموزش

به علت افزایش کاشت درختان ( 8013) 8گارباتینورانی و 

کمبود کارگران ماهر برای برداشت  ،نخل خرما در الجزایر

یک دستگاه و هزینه باالی این عملیات دشوار،  خرما

ای را طراحی نموده و پس برداشت خرما به صورت خوشه

دستگاه پیشنهادی در  .مورد ارزیابی قرار دادند ،از ساخت

 طراحی شده و شامل سکوی تثبیت  SolidWorksافزارنرم

کننده، دستگاه باالبری، دستگاه پائین آوری و دستگاه 

دستگاه برای برش و پایین آوردن کل  این. برش بود

 ،ها بدون نیاز به باال رفتن از درخت به صورت دستیخوشه

کیلوگرم وزن  88دارای  دستگاه .گرفتمورد استفاده قرار 

اساس  بر. جایی داشته باشدبود تا به سهولت قابلیت جابه

پس از شد که مشخص ،شده انجام ایمزرعههای آزمایش

                                                             
1. Mostofi Sarkari 
2. Nourani and Garbati 
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برداشت  زمان  مدتدرخت، استقرار دستگاه در اطراف تنه 

 .دقیقه زمان خواهد بردخرما، سه نخل  های یکخوشه

برای در تحقیقی ( 1313)معتمدالشریعتی و همکاران 

 تراکتور  نقطه  سه اتصال هبکه  باالبررداشت خرما یک 

 این .معرفی نمودند ،شد می حمل آن توسط و شده متصل

 تأمین تراکتور هیدرولیک سیستم از را الزم دستگاه نیروی

 جهت .کند می درخت هدایت باالی به را کارگر و کرده

 درخت، اطراف به وی دسترسی و فرد واژگونی از جلوگیری

 چون عملیاتی کارگر و است شده  یهتعب (سبد) حفاظ یک

 یراحت به را خرما گرفتن کیسه و یافشان گرده برداشت،

 برای را امکان باالبر، این شده  یهتعب فضای .دهد می انجام

 شده چیده های خوشه یراحت به تا آورد می وجود به کارگر

 باالی مختلف نقاط به سهولت به و دهد قرار روی باالبر را

 و رفتن باال  سرعت همچنین .باشد داشته دسترسی نخل

کارگر  که است شده  یمتنظ طوری وسیله آمدن پایین

 .نکند ناراحتی احساس

 ،برای مکانیزه کردن برداشت نخل خرما( 8011) 1شمسی

  سبککه نسبتاً  نمود اقدام به ساخت ماشین چهارچرخی 

 قابلیت برداشت مکانیزه خرما و همچنین گردهبوده و   وزن

به شکل ربات  شده  ساختهدستگاه . افشانی را دارد

برداشت میوه یک درخت با آن  زمان  مدتبوده و  باالرونده

است  شده  یانباین دستگاه نیز  ارزیابیدر . دقیقه است 88

که برداشت مکانیزه باعث کاهش تلفات و افزایش کیفیت 

 .شودمی شده  برداشتمحصول 

در تحقیقی مدل ( 8008)و همکاران  8جهرمیکرامت

 را خرماپیشنهادی دستگاه باالبر چنگ زننده برای درخت 

اندازه و  ،باالبر عنوان بهد که استفاده از تنه درخت دادن ارائه

 این مدل در باغاتی که نظم. وزن دستگاه را کاهش داد

است و برای درختانی که  استفاده  قابل ،کاشت ندارند

کیلوگرم را  430 تا 133تحمل وزن اضافه در محدوده 

 قابل ،هستند متر یسانت 90الی  30دارند و دارای قطر 

برای استفاده از این دستگاه الزم است . است استفاده 

ای از ارتفاع و قطر درخت تعریف شود تا به درخت  محدوده

 .آسیب نزند

 طی تحقیقی روی سرویس( 1384)زاده و همکاران مظلوم

 وجود دلیل بهکه بیان نمودند  ،خرما درخت مکانیکی

 را داراننخل نیاز تمام که کاملی مکانیزه روش نداشتن

                                                             
1. Shamsi 
2. Keramat Jahromi 

 سراسر در نخل خرما مدیریتی عملیات اکثر کند، برآورده

 یک پژوهش آنها در .شود می انجام دستی صورت به دنیا

 یک به که خرما نخل دوکاره سرویس تراکتوری پشت باالبر

 ،بود مجهز الکترومکانیکی ربات یک و شکل Uسکوی 

 توانست می شده  ساخته دستگاه .شد ساخته و طراحی

 سکو روی کارگر و سکو بدون ربات توسط جداگانه طور به

 به توانست می همچنین ماشین. گیرد قرار استفاده مورد

 ها آزمایش .شود متصل تراکتوری نوع هر اتصال نقطه  سه

 از استفاده با نخل خرما یک برداشت زمان  مدت داد نشان

 دو با مدت، این .باشد می دقیقه 5/13کارگر،  یک و باالبر

  .ثبت شد دقیقه 8/11 کارگر

های  با ارزیابی روش( 8004) 3زاده و شمسیمظلوم

های باالبر حال  که ماشین دریافتند برداشت خرما در ایران

مناسب نیستند و بایستی اصالح  ،حاضر برای برداشت خرما

 .شوند سازی ینهبهو 

در تحقیقی در راستای مکانیزه ( 8005) 3مصطفی فادل

ام به طراحی یک باالبر پشت کردن برداشت خرما اقد

بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که . تراکتوری کرد

استفاده از این باالبر باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت 

از  شده  ساختههمچنین دستگاه . شودبرداشت خرما می

دن به یایمنی باالیی برخوردار بود و مانع از آسیب رس

برداشت هر نخل در این روش  زمان  مدت. شدمی کارگر

در  شده  یانبهای یکی از مزیت. دقیقه بود 1تا  4بین 

 یدر این تحقیق افزایش کیفیت خرما شده  ساختهباالبر 

روش مکانیزه . و کاهش تلفات خرما بود شده  برداشت

برداشت منجر به کاهش آسیب به میوه شده و از این 

 . شدطریق باعث افزایش درآمد می

نشان داد که برداشت ( 1381)بوذهر آل یها پژوهش

به ضایعات کمی و کیفی خرما افزایش سنتی خرما باعث 

ها روی زمین  ها و پخش شدن آن میوه یدگید ضرب یلدل

برداشت . شود یم با خاک ها و همچنین آلوده شدن میوه

خرما نیز تنها در مورد ارقام مطلوب و تجاری  ینچ دست

الگوی توسعه مکانیزاسیون  ،در تحقیقیوی  .شود اجرا می

او دریافت که امروزه این . خرما را ارائه نمود یافشان گردهدر 

حاصل از  یور بهرهپایین بودن  کماکان با مشکل صنعت

پایین بودن کمیت و کیفیت محصول در اثر تنوع و تعدد 

نبودن فرآیند یزهمکانهای سنتی و  عملیات تولید، روش

                                                             
3. Mazloumzadeh and Shamsi 
4. Moustafa Fadel 
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 علمی تولید، سختی کار تولید، عدم رعایت صحیح اصول

و کمبود نیروی کار ماهر و ( از نخل تنباال رفناشی از )

 به همین جهت. باشد مایل به کار در نخلستان روبرو می

مکانیزاسیون در این صنعت مهم امری ضروری  توسعه

 . است

ارزیابی روش سنتی و برداشت  منظور به در پژوهش حاضر

خرما از روی زمین و بدون نیاز به باال رفتن کارگر ماشینی 

 .قرار گرفتارزیابی  مورد و شد  ساختههی از درخت، دستگا

 

 ها روشمواد و 
بدون توان  یمدر این پژوهش یک ماشین که به کمک آن 

 عمل برداشت خرما رانیاز به باال رفتن کارگر از درخت 

دستگاه بر اساس . و ارزیابی گردید شده  ساختهداد، انجام 

 Rhinoceros 3D افزار نرمیی که با استفاده از ها نقشه

 های این ماشین دارای بخش. گردید، ساخته شدترسیم 

، (انبر)اهرم گیرنده خوشه  اصلی شامل دسته تلسکوپی،

 باشد یمرینگ و دسته تلسکوپی آن  ،شوت انتقال خرما

برداشت خرما در  مجموع هزینه ساخت دستگاه (.1شکل )

چنانچه دستگاه . بودهزار تومان  339 برابر1314ال س

 .هزینه آن کاهش خواهد یافت ،دتولید انبوه شو

اهرم گیرنده خوشه روی یک دسته تلسکوپی سوار شده و

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (راستسمت )و نمای باال ( چپسمت ) یبعد سه در نمای شده  ساختهشمای کلی دستگاه   - شکل 

 

به کمک یک سیم بکسل، در پایین درخت، توسط کارگر 

دسته تلسکوپی شامل تعدادی لوله و بوش . شود یمکنترل 

ییر تغ  قابلباشد که طول آن  یماز جنس فوالد ضدزنگ 

ی ها خوشهبتوان طول آن را برای دستیابی به  است، تا

اهرم (. 8شکل )خرما در ارتفاع مختلف تنظیم نمود 

و با کشیدن  قرارگرفتهگیرنده خوشه در نزدیکی خوشه 

سیم بکسل، توسط کارگر، فک اهرم گیرنده خوشه باز 

برای کشیدن و آزاد کردن سیم بکسل از یک . شود یم

که کنترل آن در دست کارگر بوده و در  شده استفادهاهرم 

هنگام برداشت (. 3شکل )پایین دسته تلسکوپی قرار دارد 

. شودخرما، این اهرم فشرده شده و سیم بکسل کشیده می

گیرنده خوشه از هم با کشیده شدن سیم بکسل فک اهرم 

 قرارباز شده و دم خوشه در داخل فک اهرم گیرنده خوشه 

وسیله دم خوشه،   نیبد. شود یم و سیم بکسل رها گرفته

به کمک یک فنر در میان فک اهرم گیرنده خوشه، گیر 

با تکان دادن (. 3شکل )شود  یم داشته  نگهافتاده و محکم 

دسته تلسکوپی توسط کارگر، خوشه تکان خورده و خرما 

 . شود یماز خوشه جدا 

در روش برداشت دستی، خرما از ارتفاع زیاد روی زمین 

یا  شده  پهنی که در زیر درخت ا پارچهو روی افتاده 

توسط چند نفر کارگر باالتر از سطح زمین نگه داشته شده 

ریزد اما این ماشین دارای یک شوت انتقال خرما  یم ،است

باشد که از رینگ، دسته تلسکوپی و یک کانال از جنس  یم

 درو  قرارگرفتهرینگ زیر خوشه . ساخته شده است گونی

خوشه در داخل شوت انتقال خرما قرار گرفته و کل  واقع

 شده جداهنگام تکان خوردن خوشه توسط کارگر، خرمای 

شود  یماز خوشه، از طریق کانال به سمت زمین هدایت 

وسیله سرعت حرکت خرما کم شده و به   ینبد(. 5شکل )

دادن کارتن یا هر نوع  با قرار. شود یمسمت زمین هدایت 

شوت انتقال، خرما به داخل کارتن یجعبه دیگر در انتها
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 در لوله تلسکوپی و محل قرارگیری آن  بوش - شکل 

 

       
 

سمت )و محل اتصال سیم بکسل به اهرم گیرنده خوشه ( سمت چپ)اهرم گیرنده سیم بکسل . سیم بکسل یریقرارگمحل  -3شکل 

 (راست

 

         
 

 

 اهرم گیرنده خوشه و اجزاء آن -4شکل 
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 رینگ و نحوه قرارگیری آن در زیر خوشه  ،شوت انتقال خرما -5 شکل

 

 

      
 

 در دستگاهبرای اتصال قطعات مختلف استفاده از کرپی  -6شکل 

 
. شود یمریخته و توسط کارگر برای عملیات بعدی منتقل 

اهرم گیرنده خوشه، رینگ و اهرم کنترل سیم بکسل به 

ی مربوطه سوار شده و ها دستهروی کمک تعدادی کرپی 

بنابراین در (. 9شکل )قابل جدا شدن از دستگاه هستند 

اجزای ماشین قابل جدا شدن از   یهکلپایان فصل کار، 

یکدیگر بوده و عمل نگهداری دستگاه در فضای کم ممکن 

 .است

 ماشین برداشت خرما عملکرد مون و ارزیابیآز

یی در باغ خرما ها نآزمو ،ینماشبرای ارزیابی عملکرد این 

تیمارهای آزمایش شامل برداشت . سه تکرار انجام شد در

در این تحقیق و برداشت خرما  شده  ساختهخرما با ماشین 

ی بررس موردپارامترهای . بود( دستی)روش سنتی به 

 شامل مدت زمان الزم برای برداشت خرما، میزان خرمای

، میزانشده  تلفشده روی زمین، میزان خرمای ریخته 
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 شده در   یبند بستهکل برداشت خرما و میزان خرمای 

 .بود( سه مرحله برداشت خرما)چین سه

درخت و در هر درخت اصله هرپالت آزمایشی شامل دو 

کارگر از درخت در روش سنتی . خوشه برداشت شد پنج

و پس از  تکانده یکی یکیدرخت را  یها خوشهو  باال رفته

درخت پایین آمده و از درخت از  برداشتِ پنج خوشه،پایان 

در این . نمودتکرار  مجدداًبعدی باال رفته و همین عمل را 

 شده  پهنروش، خرما روی یک پارچه که در زیر درخت 

در روش ماشینی نیز خرمای پنج . شد یمبود، ریخته 

 و به داخل یک کارتن شده  برداشتخوشه از هر درخت 

هر یک از پارامترهای یادشده به روش زیر . شد هدایت می

 :یری شدندگ اندازه

 برداشت خرمامدت زمان الزم برای 
 (خوشه 10)خرما از دو درخت  زمان الزم برای برداشت

توسط ماشین ثبت شد، همچنین جهت مقایسه در شرایط 

خرما از دو درخت  الزم برای برداشت زمان  مدت ،یکسان

هر یک از  .شد یریگ اندازه ،نیز توسط کارگر (خوشه 10)

 .آزمون ها سه بار تکرار شدند

 میزان خرمای میزان خرمای ریخته شده روی زمین و

 شده  تلف
ز میزان خرمای ریخته شده روی زمین در طی برداشت ا

ریختن  اینکه خصوص بهست، ااهمیت زیادی برخوردار 

ش کیفیت باعث کاه ،بهداشتی لحاظ از خرما روی زمین

 در هر دو روش برداشت، مقداری خرما روی. شودمیخرما 

بخشی از خرمای ریخته شده روی . شد یمزمین ریخته 

مین قابل بازیابی بود ولی بخش دیگری لهیده شده و ز

برای ارزیابی . آمده و قابل بازیابی نبود حساب بهضایعات 

ر دو و اتمام کار در هخرما پس از برداشت  موضوع،این 

و از  هوزن شدروی زمین میزان خرمای ریخته شده  ،روش

و ضایعات  شده که لهیدهاز خرما بخشی  ،ین میزانا

ه و به عنوان خرمای وزن شدجداگانه نیز  آمد یم حساب به

 .تلف شده ثبت شد

 شده یبند بسته وزن نهایی خرمای
خوشه ثبت  10از  کل میوه برداشت شده وزن یتنها در

وزن خرمای ریخته شده روی زمین از و با کم کردن  هشد

 .بت شدث در هر دو روش شده  یبند بستهخرمای ، وزن آن

روش برداشت خرما  8 در این پژوهش با توجه به اینکه

 SASافزار  نرم و tمورد مقایسه قرار گرفته است، از آزمون 

  .شدداری استفاده برای بررسی معنی 9.1.3

 

 نتایج و بحث
ی خرما، میزان ها زمان برداشت خوشهبرای  tج آزمون نتای

شده،   یبند بسته، میزان خرمای شده  برداشتکل خرمای 

 شده میزان خرمای تلف و میزان خرمای روی زمین ریخته

و  1و سنتی در جدول  برداشت ماشینیدر دو روش 

  .استآمده  8ها، در جدول یانگین و انحراف معیار دادهم

 
 برای صفات مورد بررسی tنتایج آزمون  - جدول 

Std. Error 
Difference 

Mean 
Difference 

Sig t df صفت 

 زمان برداشت 3 88/11 000/0 10/5 31/0

 روی زمین ریخته شده یخرما 3 59/1 001/0 33/8 83/0

 شده تلفی خرما 3 14/4 008/0 85/1 14/0
 شده برداشتکل خرمای  3 39/0 434/0 03/1 89/8

 شده یبند بستهکل خرمای  3 -35/0 943/0 -30/1 84/8

 

دهد که بین مقادیر زمان صرف  یمنشان  1جدول نتایج 

شده برای برداشت خرما در دو روش برداشت سنتی و 

دار  یمعنماشینی در سطح احتمال یک درصد اختالف 

زمان   مدت، میانگین 8با توجه به نتایج جدول . وجود دارد

 4برابر با  ماشین، ازاستفاده  باخوشه خرما  10برداشت 

 13و در روش سنتی ( دقیقه 38/4)ثانیه  11دقیقه و 

 33که نشانگر کاهش  بود( دقیقه 8/4)ثانیه  18دقیقه و 

با توجه به . درصدی زمان برداشت در روش ماشینی است

صرف شده برای برداشت خرما از نتایج حاصله مدت زمان 

در روش ثانیه و  31دقیقه و  3هر درخت به کمک ماشین 

 . بودثانیه  38دقیقه و  9سنتی 

برداشت عملیات طی روی زمین میزان خرمای ریخته شده 

نیاز خواهد  اًست، زیرا که مجددااهمیت زیادی برخوردار  زا

وقت  ،تا کارگر برای جمع کردن خرمای ریخته شده بود
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از طرفی بخشی از این خرما در طی برداشت در  بگذارد و

عنوان ضایعات  کارگران زیر پا لهیده شده که به اثر تحرک

دهد  یمنشان  1نتایج جدول  .شودخرما در نظر گرفته می

دو روش که بین مقادیر خرمای ریخته شده روی زمین در 

دار وجود دارد،  یمعنبرداشت سنتی و ماشینی اختالف 

در دو روش  شده  تلفخرمای  همچنین بین مقادیر

نشان  8نتایج جدول . دارد وجود دار یمعن برداشت، اختالف

 ،خرما توسط کارگران سنتیدر حین برداشت که  دهد یم

گرم خرمای ریخته شده کیلو 11/3 میزانبه طور میانگین 

 99/1 وجود داشت که از این میزانروی زمین در هر چین 

بود اما میزان خرمای ریخته شده روی  شده گرم آن لهکیلو

 310بود که گرم کیلو 48/1زمین حین برداشت با ماشین 

با احتساب  8با توجه به نتایج جدول  .بود شده لهگرم آن 

به طور میانگین )میزان کل برداشت خرما در روش سنتی 

و میزان ( خوشه در هر چین 10کیلوگرم برای  5/09

 10کیلوگرم برای  99/1به طور میانگین ) شده  تلفخرمای 

 ،شده  برداشتدرصد از خرمای  43/8، (خوشه در هر چین

شده با احتساب  یاد بر اساس نتایج جدول. است شده  تلف

 5/51)ماشینی در روش  شده  برداشتمیزان کل خرمای 

شده  تلفمیزان خرمای  و( خوشه 10کیلوگرم برای 

 یانگین و انحراف معیار صفات مورد بررسیم - جدول 

 انحراف معیار میانگین روش برداشت صفت

 زمان برداشت
 41/0 8/13 سنتی

 38/0 38/4 ماشینی

 روی زمین ریخته شده یخرما
 30/0 11/3 سنتی

 81/0 48/1 ماشینی

 شده  تلفی خرما
 84/0 99/1 سنتی

 11/0 31/0 ماشینی

 شده  برداشتکل خرمای 
 88/3 5/90 سنتی

 19/3 5/51 ماشینی

 شده یبند بستهکل خرمای 
 91/3 3/59 سنتی

 33/3 4/54 ماشینی

 

درصد از خرمای  91/0، (خوشه 10کیلوگرم برای  310/0) 

کاهش دهنده نشاننتایج . است شده  تلف ،شده  برداشت

 45درصدی خرمای ریخته شده روی زمین و کاهش  54

در برداشت ماشینی ( شده له) شده  تلفدرصدی خرمای 

 یعضاارزش اقتصادی خرمای . ی بودسنتنسبت به برداشت 

تن  9در روش سنتی با احتساب متوسط عملکرد  شده 

و قیمت هر ( 1314احمدی و همکاران، )خرما در هکتار 

دو  ،درصد تلفات 43/8و هزار تومان  15خرما  کیلوگرم

هزار تومان در هکتار  شصت و ششو  چهارصدمیلیون و 

بیست ششصد و که در روش ماشینی به  شود یمبرآورد 

 . یابد یمهزار تومان کاهش  ویک

بین میزان کل خرمای که  دهد یمنشان  1نتایج جدول 

شده در دو روش   یبند بستهو میزان خرمای  شده  برداشت

متوسط میزان . داری وجود ندارد یمعناختالف  ،برداشت

خوشه در هر چین در  10از  شده  برداشتکل خرمای 

 18دقیقه و  13 زمان  مدتکیلوگرم در  5/90سنتی روش 

ین ظرفیت برداشت خرما توسط کارگر بنابرا .باشد یمثانیه 

درخت در ساعت  1خوشه یا  3/35کیلوگرم یا  4/843

دهد متوسط میزان کل  یمهمچنین نشان  نتایج. باشد یم

چین در روش خوشه در هر  10از  شده  برداشتخرمای 

ثانیه  11دقیقه و  4 زمان  مدتدر  کیلوگرم 5/51ماشینی 

و خرما توسط ماشین  ین ظرفیت برداشتبنابرا .باشد یم

 درخت در ساعت 19خوشه یا  8/80کیلوگرم، یا  1/343

،بنابراین ظرفیت برداشت خرما توسط ماشین. باشد یم
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با توجه به اینکه در . درصد بیشتر از کارگر است 8/48

اصله نخل خرما  850تا  100اغات خرمای کشور بین ب

بنابراین با  ،(1318رستمی و همکاران، )شود میکشت 

 اصله درخت نخل در یک هکتار، 800احتساب میانگین 

 5/18برداشت خرما در یک هکتار باغ با استفاده از ماشین 

ماشین . برد زمان می ،ساعت 88در روش سنتی ساعت 

 ،در الجزایر( 8013)ساخته شده توسط نورانی و گارباتی 

چوب شبیه ماشین ساخته شده در این  دارای چهار

باشد با این تفاوت که در آنجا کل خوشه پژوهش می

شود توسط ماشین بریده شده و به پایین درخت منتقل می

ین تکاندن و جداسازی خرما از خوشه در پای و سپس عمل

شود اما ماشین ساخته شده در این انجام می ،درخت

   تحقیق عمل تکاندن خوشه را در باالی درخت انجام 

چین انجام  3یا  8چون عمل برداشت خرما در  ،دهدمی

همچنین برداشت خرما از یک درخت با ماشین . شودمی

ثانیه  31دقیقه و  3ساخته شده در این پژوهش در زمان 

شین ساخته شده در الجزایر برش خوشه انجام شده و با ما

. دقیقه به طول انجامید 3و انتقال آن به پایین درخت 

دهد که برداشت خرما از یک نتایج همچنین نشان می

درخت با ماشین ساخته شده در این پژوهش در مدت 

نسبت به دستگاه ساخته شده ( دقیقه 3)زمان کمتری 

 .شودانجام می( دقیقه 88( )8011)توسط شمسی 

 

 گیری کلینتیجه
توان با آن بدون نیاز به در این پژوهش یک ماشین که می

باال رفتن کارگر از درخت عمل برداشت خرما را انجام داد، 

این ماشین برای برداشت . و ارزیابی گردید شده  ساخته

قابل  ،خرما در باغات کوچک و در سطح خرده مالکی

استفاده است، باغاتی که فاصله درختان در آنها کم بوده و 

های پشت تراکتوری یا خودرو ماشین امکان استفاده از

استفاده از این ماشین . برای برداشت خرما وجود ندارد

باعث افزایش سرعت برداشت خرما در مقایسه با روش 

همچنین استفاده از این ماشین خطرات ناشی . سنتی شد

کند، چون باال رفتن کارگران از درخت را حذف میاز 

توسط کارگر در حالی که روی زمین و در کنار نخل 

ماشین . شودایستاده است برای برداشت خرما استفاده می

دهد باشد که اجازه نمیدارای یک شوت انتقال خرما می

خرما از باالی درخت روی زمین افتاده و له شده یا آلوده 

 .شود
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