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 دستگاه برداشت سيب زميني در خاك خيس

 

 2حامد دارابي،1حيدر ذوالنوريان

 عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه -1

 كارشناس ارشد,عضو پارك علم و فناوري كرمانشاه -2

 

hzolnorian@yahoo.com 

 

 چکيده

سيب زميني يكي از محصوالت مهم و استراتژيك در بخش كشاورزي بوده و به علت امكان استفاده از ادوات مكانيزه موجب شده به صورت يك كشت 

پاييزه مشكل بارندگي زمان برداشت است كه با افزايش رطوبت خاك صنعتي در قطعات بزرگ كشت شود يكي از مشكالت مهم اين زراعت در برداشت 

توسط دستگاه هاي برداشت سيب زميني موجود در كشور امكان برداشت سيب زميني توسط اين دستگاه ها وجود ندارد و تا كاهش رطوبت خاك 

د خسارات غير قابل جبراني به توليد اين مزارع بزند و در اين برداشت به تعويق مي افتد و در بعضي سالها كه يخبندان زودتر شروع مي شود، مي توان

درصد خسارت به محصول وارد كرده و هزينه خيلي زيادي را براي كشاورز  05صورت تنها راه برداشت توسط كارگر و بيل است كه اين وسيله حداقل 

در استان كرمانشاه طراحي و ساخته  "ت سيب زميني در خاك هاي خيسدستگاه برداش "ايجاد مي كند و با توجه به نياز كشاورزان دستگاهي با عنوان

شد ه كه اين دستگاه كه به صورت سوار در پشت تراكتور نصب مي شود، قابليت برداشت سيب زميني در خاك هاي خيس را دارد و حداقل خسارت 

وري ساخته شده است كه عالوه بر برداشت سيب زميني امكان مكانيكي نسبت به دستگاه هاي موجود را به محصول وارد مي كند. در ضمن دستگاه ط

 كاره را دارد. 0استفاده به عنوان يك وسيله 

 

 كلمات كليدي: دستگاه برداشت,سيب زميني,برداشت در خاك خيس

  مقدمه

هاي با پتانسيل باال از رشد روزافزون جمعيت و افزايش نياز به غذا و در مقابل رشد منفي توسعه كمي مزارع ،موجب شده است زراعت   

سيب زميني يكي از محصوالت مهم و اهميت ويژه اي برخوردار گردد بطوريكه سيب زميني را سير كننده شكم جهان گرسنه ناميده اند 

استراتژيك در بخش كشاورزي بوده و به علت امكان استفاده از ادوات مكانيزه موجب شده به صورت يك كشت صنعتي در قطعات بزرگ 

يكي از مشكالت مهم اين زراعت در برداشت پاييزه، مشكل بارندگي زمان و در شرايط مختلف جغرافيايي كشت گردد اما شود  كشت

كه همگي از نوع برداشت است كه با افزايش رطوبت خاك امكان برداشت سيب زميني توسط دستگاه هاي برداشت سيب زميني موجود 

پي تي او تراكتور به چرخش در آمده و با هدايت خاك همراه غده ها عمل جدا سازي خاك از غده  زنجر نقاله هستند و با كمك نيرو محركه

و در بعضي سالها كه يخبندان زودتر شروع مي شود، مي برداشت به تعويق مي افتد ،وجود ندارد و تا كاهش رطوبت خاك انجام مي شود،

 05و در اين صورت تنها راه برداشت توسط كارگر و بيل است كه اين وسيله حداقل  تواند خسارات غير قابل جبراني به توليد اين مزارع بزند

و يا حتي بعضي از سال ها كشاورز زمين را  درصد خسارت به محصول وارد كرده و هزينه خيلي زيادي را براي كشاورز ايجاد مي كند

ميني را به تاخير نيندازد كشاورز مجبور مي شود تاريخ برداشت را برداشت نكرده و رها نموده است و از ترس باران پائيزه كه برداشت سيب ز

 جلوتر انداخته هر چند مي داند هواي خنك پائيز بيشترين تاثير در افزايش عملكرد مزرعه سيب زميني را دارد 
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 دگيدستگاه برداشت معمول سيب زميني )زنجير و تسمه نقاله( كه بعلت رطوبت زياد خاك پس از بارن 1تصوير 

 قادر به برداشت نيست

 

ان سيب زميني كمك شاياني به كشاورز انجام دهد مي توانداما چنانچه دستگاهي كه بتواند در خاك خيس عمليات برداشت سيب زميني را 

 يك نياز براي برداشت پائيزه اين زراعت خواهد بود.  وجود اين دستگاه د پس اينمكار 

  مواد و روشها 

ه به بارندگي هاي پي در پي در مهر ماه و آبان،عمالً امكان برداشت سيب زميني در منطقه شهرستان كرمانشاه وجود با توج 1031در سال 

نداشت و با توجه به تاخير پيش آمده در برداشت و احتمال شروع يخبندان و ايجاد خسارت يخ زدگي در غده هاي سيب زميني ، طراحي 

واند در خاك خيس عمليات برداشت را انجام دهد را در ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت انجام شد و اوليه دستگاه برداشت سيب زميني كه بت

با حمايت پارك علم 1032هكتار در ايستگاه مذكور صورت گرفت در سال  0با نمونه اوليه عمليات برداشت مزرعه سيب زميني در سطح 

سازمان ثبت امالك و اسناد كشور موفق به اخذ گواهي نامه ثبت اختراع به در وفناوري كرمانشاه نمونه هاي كامل تر طراحي و در نهايت 

      شروع گرديد. 1030گرديد و توليد تجاري آن از پائيز  3/2/1030در مورخه  32005شماره 

 .جزء تشكيل شده است 0 ازدستگاه برداشت سيب زميني در خاك خيس ساختمان دستگاه:

ه شده كه توسط اتصال سه نقطه امكان اتصال به تمام تراكتورها را مهيا كرده و قطعات درگير با از يك قاب فلزي محكم ساختشاسي:-1

خاك از جمله ديسك ها و خيش برداشت را به خود متصل مي كند. چون تمام فشارهاي جانبي و نيروهاي وارد از طرف خاك را بايد تحمل 

 .كند قطعات شاسي از بهترين آلياژ فوالدي تهيه شده است

خيش برداشت به گونه اي ساخته شده است كه با حركت تراكتور به داخل خاك نفوذ كرده و سيب زميني را از زير :خيش برداشت-2

 خاك خارج كرده و به سمت ميله هاي راهنما هدايت مي كند.

ميله ها به پايين ريخته مي  خاك همراه با سيب زميني توسط خيش روي ميله هاي راهنما هدايت شده و از ميان:ميله هاي راهنما-3

شود. سيب زميني ها روي ميله ها باقي مانده و به انتهاي ميله هاي راهنما هدايت مي شود و در دو طرف بدون هيچ گونه خسارات فيزيكي 

 روي خاك ريخته مي شوند.
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ن تر نرود جهت انجام اين عمل هم چون سيب زميني در عمق خاصي از خاك قرار دارد بايستي خيش برداشت از اين عمق پايي:پاشنه-4

 توسط اتصال سه نقطه و هم از طريق قرار دادن پاشنه در انتهاي خيش اين امكان به وجود مي آيد.

جهت حفظ تعادل دستگاه در هنگام كار در طرفين دستگاه دو ديسك تعبيه شده است كه عالوه بر كار ذكر شده امكان حركت :ديسک -5

قي نيز دارد. با حركت عمودي آن مي توان عمق كار را  تغيير داد. با تغيير زاويه ديسك نيز مي توان از آن براي عمودي و تغيير زاويه اف

 خاكدهي پاي بوته در زمان داشت استفاده كرد.

 
:قسمت هاي مختلف دستگاه برداشت سيب زميني در خاك خيس 2تصوير   

 ه نقطه از طريق ميله اي به انتهاي خيش بسته شده است.جهت استحكام بيشتر دستگاه، اتصال س:ميله استحکام-6

 اين پايه زمان جدا كردن دستگاه از تراكتور براي جلوگيري از افتادن دستگاه تعبيه شده است.:پايه نگهدارنده-7

 نتايج و بحث

ساخته شد و در سازمان ثبت  طراحي و "دستگاه برداشت سيب زميني در خاك هاي خيس "با توجه به نياز كشاورزان دستگاهي با عنوان

اين دستگاه كه به صورت سوار  گرديد. 2/3/1030در مورخه  32005امالك و اسناد كشور موفق به اخذ گواهي نامه ثبت اختراع به شماره 

 در پشت تراكتور نصب مي شود، قابليت برداشت سيب زميني بصورت يك رديفه در خاك هاي خيس را دارد و حداقل خسارت مكانيكي

 نسبت به دستگاه هاي موجود را به محصول وارد مي كند. 

 خیش برداشت
 پاشنه

 میله های راهنما

 دیسک 

دهپایه نگهدارن  

 میله استحکام

 شاسی
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 مزرعه سيب زميني در حين برداشت توسط دستگاه برداشت سيب زميني در خاك خيس -3تصوير 

 (1382هکتار، ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت كرمانشاه ،آبان ماه سال  5)مزرعه سيب زميني در سطح

الوه بر برداشت سيب زميني در خاك با رطوبت باال و حتي خاك معمولي و همچنين در ضمن دستگاه طوري ساخته شده است كه ع

امكان استفاده به و در ضمن معمول پوست آن زخم يا كنده مي شود، را دارد هاي اه گمزارعي كه غده ها خوب پوست نگرفته و با دست

و انتقال آن به وسط شاسي و جدا نمودن ديسك ها ،امكان و با تعويض فارو صورت فارو براي عمليات خاكدهي در زمان داشت را داشته 

ايجاد نهر يا بعبارتي تبديل به نهركن شده و چنانچه فارو جدا شده و ديسك ها بسمت داخل چرخش كنند دستگاه تبديل به مرزكش مي 

 قرار گيرد.كاره مورد استفاده  چهارو مي تواند براي مزارع كوچك و متوسط كشاورزي به عنوان يك وسيله شود 

 مشخصات فني دستگاه برداشت سيب زميني

 متر 0/1 عرض دستگاه

 1 تعداد خيش

 2 تعداد ديسك

 1 تعداد ميله راهنما

 اسب بخار 00 توان مصرفي

 105kg وزن

 سوار شونده نوع اتصال
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 نکات مهم در بکارگيري دستگاه

ين هاي خشك نيز به خوبي كار مي كند. جهت كار دستگاه براي اين دستگاه جهت كار در زمين مرطوب طراحي شده است، اما در زم

 برداشت سيب زميني بايستي  به موارد زير توجه كرد:

 عمق كار دستگاه توسط سيستم هيدروليك تراكتور و ديسك هاي دستگاه تنظيم گردد -1

 زنجير هاي بغل بازوهاي تراكتور محكم گردد. -2

 تراز طولي و عرضي دستگاه تنظيم شود. -0

 ار دستگاه جهت خاكدهي پاي بوته نيز بايستي به موارد زير توجه كرد:جهت ك

 پيچ هاي خيش برداشت را باز كرده و خيش مخصوص خاكدهي را وصل مي كنيم -1

ميله استحكام را باز كرده و پايه خيش را به وسط دستگاه انتقال داده و پيچ هاي ميله و كرپي هاي روي شاسي را مجدداّ سفت  -2

 مي كنيم.

 درجه در جهت افقي توسط پيچ هاي تعبيه شده روي آن تغير مي دهيم. 10ه ديسك ها را به اندازه زاوي -0

 عمق دستگاه را توسط اتصال سه نقطه و سيستم هيدروليك تراكتور تنظيم مي كنيم. -0

 

 منابع

 صفحه 35(زراعت سيب زميني،انتشارات طاقبستان،1030ذوالنوريان،حيدر) -1

 صفحه 013ورها و ماشين هاي كشاورزي )جلد دوم(،انتشارات دانشگاه بوعلي،(تراكت1030منصوري راد،داود) -2
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