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 اهمیت موضوع

که عدم طوریگردد بهوب میعدم برداشت مکانیزه گردو در ایران یکی از مشکالت جدی تولید گردو محس

افزایش قیمت و همچنین باز ماندن از  های گزاف برای باغداران و نهایتاًتوجه به این موضوع سبب ایجاد هزینه

که ریختن گردو از طوریشود بهسنتی انجام می در ایران برداشت گردو به روش کامالًشود. رقابت در صادرات می

شود. مرحله دوم برداشت گردو، یعنی برداشتن آن روی زمین توسط دست انجام میباالی درخت و برداشتن آن از 

های مخصوص موجود و مشکالت دیگر، واردات و استقبال از آنها با دلیل قیمت باالی ماشیناز روی زمین به

 استفاده از علم و هایی با همان کارایی اما با قیمت مناسب بارو طراحی و تولید ماشینمشکالتی روبرو است. از این

رسد تا گامی در جهت آغاز مکانیزه کردن برداشت نظر میهای موجود در داخل کشور امری ضروری بهتوانایی

  نتیجه رفع موانع موجود بر سر راه برداشت این طالی سبز برداشته شود. گردوی کشور و در

 

 رح مساله(مقدمه )ش

پایین  عدم برداشت مکانیزه و وجود مشکالتی از قبیل و،بخش تولید گرد های موجود دررغم همه توانمندیبه

 کمبود برداشت،کمبود ارقام تجاری، بندی مناسب و مشکالت فرآوری پس ازعدم بسته بودن درجه مکانیزاسیون،

وری شایسته از طالی سبز ایران بهره عدم استفاده و... سبب  بذری بودن درختان و کشت بافتی، پیوندی و نهال

حد قیمت گردو در داخل  مشکالت برداشت، نه تنها موجب افزایش بیش از های اضافی حاصل ازشده است. هزینه

بخش صادرات این محصول بسیار پر درآمد و ارزشمند شده  کشور شده است بلکه موجب ایجاد مشکالت جدی در

، از از نقاطی که بیشترین تولیدات گردوی جهان را دارد عنوان یکیکه باعث شده است تا ایران بهطوریهاست، ب

رو توجه بیشتر به مکانیزه کردن برداشت کمک شایانی به درآمد و بازار پردرآمد صادرات گردو باز بماند. از این

مشکالت جدی تولید گردو محسوب صادرات بیشتر خواهد بود. عدم برداشت مکانیزه گردو در ایران یکی از 

افزایش قیمت و  های گزاف برای باغداران و نهایتاً که عدم توجه به این موضوع سبب ایجاد هزینهطوریگردد بهمی

 شود. همچنین باز ماندن از رقابت در صادرات می

 

 هاترین یافتهمهم

م شده حاسبات، طراحی انجاگیری خواص فیزیکی گردو و در نظر گرفتن نتایج آن در مبا توجه به اندازه ◄

های واقعی انجام گرفت و نتایج بدست آمده از قبیل تحمل مخزن، واحد بردارنده و توان مالبندی اساس اندازهبر

های گردو با تراکتورهای موجود به راحتی محاسبه شده نشان داد که ساخت دستگاه و استفاده عملی از آن در باغ

  باشد.پذیر میامکان
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